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Anotacija 
Krūminė sidabražolė (Potentilla fruticosa L.) – tai daugiametis, sumedėjęs ir vasaržalis krūmas. Ji pasižymi 

žiedų spalvų įvairove, ilgalaikiu ir gausiu žydėjimu, atsparumu nepalankioms aplinkos sąlygoms, gan lengvu 
dauginimusi bei vaistinėmis savybėmis. Dėl visų šių paminėtų savybių ją verta labiau populiarinti ir rekomenduoti 
auginti ne tik privačiose, bet ir viešose erdvėse. Krūminių sidabražolių veislių kolekcija VDU Kauno botanikos sode yra 
kaupiama ir tiriama nuo 1990 metų. Joje šiuo metu yra 34 veislės. Kolekcija nuolat pildoma, atliekami jos 
introdukciniai, fenologiniai, biometriniai, atsparumo ligoms ir kenkėjams bei kitokie tyrimai. Kai kurie iš šių atliktų 
tyrimų rezultatų yra pateikiami straipsnyje.  

Reikšminiai žodžiai: krūminė sidabražolė, kolekcija, VDU Kauno botanikos sodas. 
 
Abstract 
Shrubby Cinquefoil (Potentilla fruticosa L.) is a perennial, woody and deciduous shrub. Variety of flower 

colours, long-term and abundant flowering, ability to survive in adverse growing conditions, easy multiplication and 
healing properties make it recommendable for cultivation in both private and public spaces. Collecting and research of 
Shrubby Cinquefoil in Kaunas Botanical Garden started in 1990. There are now 34 varieties in living collection which 
is being continuously expanded. Acclimatization, phenology, biometry, resistance to diseases and pests are current 
research areas. Some of the results are presented in this article. 

Key words: Shrubby cinquefoil, collection, Kaunas Botanical garden of Vytautas Magnus University. 

 

Įvadas 

 
Krūminė sidabražolė yra paplitusi Europoje, Azijoje ir Šiaurės Amerikoje; Latvijoje 

aptinkama retai, Estijoje plinta šiaurinėje dalyje, Lietuvoje savaiminės neaptikta; gali augti 3–7 
zonose (Navasaitis, 2004). Sidabražolių gentis yra gausi, bet dauguma iš jų – tai žoliniai augalai, o 
iš sumedėjusių sidabražolių Lietuvoje introdukuota tik krūminė. Šis tankus lapuotis krūmas savaime 
auga daugelyje Šiaurės pusrutulio šalių (Bryant, Rodd et al., 1999). 

VDU Kauno botanikos sodo krūminių sidabražolių kolekcija prieš keletą metų buvo pati 
gausiausia Baltijos ir Skandinavijos šalyse (Lietuvos..., 2009). Šiuo metu – tai antra pagal dydį 
kolekcija Lietuvoje tarp botanikos sodų. Didžiausią veislių įvairovę turi Klaipėdos universiteto 
botanikos sodas (46 veislės). Taip pat nemažai yra ir Vilniaus universiteto botanikos sode (27 
veislės). Šiaulių universiteto botanikos soduose ši kolekcija negausi (4 veislės), o Palangos 
botanikos parke jų nėra visai (Palangos botanikos..., 2012). Gausiausia krūminės sidabražolės 
veislių įvairovė privačiose kolekcijose yra L. Januškevičiaus „Dzūkijos“ arboretume (13 veislių) ir 
S. Juknevičiaus Beržoto dendrologinėje kolekcijoje (12 veislių) (Januškevičius, Baronienė, 2009). 

Lietuvoje iki 2000 m. pradžios tebuvo auginamos tik dvi dekoratyvinės formos – ‘Goldfinger‘ 
ir ‘Veitchii‘ (Baronienė, 1998). Vėlesniais metais krūminės sidabražolės veislės tampa vis 
dažnesnės dekoratyviuose želdynuose. 2009 metais Lietuvos dendrologinėse kolekcijose jau galima 
rasti 18 veislių krūmus (Januškevičius, Baronienė, 2009). 

Remiantis Karališkosios Didžiosios Britanijos sodininkų draugijos duomenimis, šiuo metu 
Europoje žinoma apie 80 sukurtų krūminės sidabražolės veislių (Cubey, 2010). JAV taip pat sukurta 
nemažai veislių.  

1998 metais buvo aprašomos 28 krūminės sidabražolės veislės VDU Kauno botanikos sode 
(Baronienė, 1998), 2008 m. – 29 (Žeimavičius, 2008). Paminėtuose darbuose nagrinėjamos 
morfologinės šių augalų savybės, jų dauginimo būdai bei atsparumas žiemai. Per pastaruosius metus 
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ši kolekcija pasipildė dar 5 veislėmis, šiuo metu joje yra 34 veislių, 190 vnt. krūminių sidabražolių, 
daugumos veislių po 7–9 augalus. Literatūroje trūksta informacijos apie krūminių sidabražolių 
poreikį dirvožemio derlingumui ir drėgnumui, augimo vietos saulėtumui, taip pat apie jų ligas. 
Gausus augalų kiekis ir skirtingos jų augimo sąlygos leido palyginti šių aplinkos veiksnių įtaką 
augalams. 

Tyrimo tikslas – pratęsti, atnaujinti ir papildyti 1998–2008 metais kolegų aprašytų veislių 
įvairovę bei biometrinius matavimus; įvertinti šių augalų augimo sąlygas. Pagal tyrimų duomenis 
palyginti tarpusavyje ir išskirti krūminių sidabražolių veisles, rekomenduotinas auginti 
dekoratyviniuose želdynuose. 

Tyrimo objektas – VDU Kauno botanikos sodo krūminės sidabražolės (Potentilla 
fruticosa L.) kolekcija.  

 
Tyrimų metodika 

 
Krūminių sidabražolių tyrimai buvo atlikti 2012 metų kovo–lapkričio mėnesiais VDU Kauno 

botanikos sode esančios krūminės sidabražolės kolekcijoje. 
Tyrimo metu buvo atliekami augalų biometriniai matavimai ir fenologiniai stebėjimai bei 

fotofiksacija. Augalai buvo fotografuojami 1 kartą per mėnesį. Biometriniai matavimai buvo 
atliekami 1 kartą per mėnesį birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Jų metu buvo matuojamas 
krūmo aukštis ir plotis, žiedų kiekis, dydis, spalva, žydėjimo trukmė; lapų dydis ir spalva. Jeigu 
augalų kolekcijoje auga daugiau nei 1 vienetas, tai aukštis nurodomas intervale nuo žemiausio iki 
aukščiausio. Fenologiniai stebėjimai buvo atliekami visos vegetacijos metu 2 arba 3 kartus per 
savaitę. Taip pat buvo stebimos krūminių sidabražolių augimo sąlygos, jų poreikis apšvietimo 
intensyvumui bei atsparumas ligoms. Gruntinio vandens lygis buvo nustatomas, iškasant keturias 
25–50 cm gylio tranšėjas. Dalis augalų buvo tręšta 2 kartus sezono metu kompleksinėmis trąšomis, 
augalų vegetacijos metu buvo stebimi augimo pokyčiai tarp tręšiamų ir netręšiamų augalų.  

Tyrimo metu buvo analizuojami literatūros šaltiniai bei informacija internete. Apklausti visi 
Lietuvos botanikos sodų dendrologijos skyriai apie juose kaupiamas krūminių sidabražolių veislių 
kolekcijas. 

Taip pat panaudoti ir 1990–2008 metais VDU Kauno botanikos sodo Dendrologijos mokslo 
sektoriuje sukaupti stebėjimų duomenys. 

 
Rezultatai ir jų aptarimas 

 
Krūminė sidabražolė užauga iki 1–1,2 m. aukščio ir pločio. Lapai sudėtiniai, sudaryti iš 3, 5 ar 

7 nedidelių, 1–3 cm ilgio lapelių. Lapų spalva, priklausomai nuo veislės, varijuoja nuo šviesiai iki 
tamsiai žalios, kartais sidabrinės spalvos. Žiedai būna apie 2–4,5 cm skersmens, su 5 vainiklapiais, 
dažniausiai geltoni, taip pat būna veislių rožinės, baltos, oranžinės ar raudonos spalvos žiedais. 
Žydėti pradeda birželio mėnesį ir, jei augalui sąlygos optimalios, žydi visą vasarą ir rudenį. 
Žemaūgės veislės dažniausiai yra sodinamos gėlynuose, aukštesnių veislių krūmai tinkami auginti 
kaip nekarpomos gyvatvorės, taip pat tinka želdynų apvadams, kompozicinėms augalų grupėms, 
pavieniui ar kaip spalviniai akcentai.  

VDU Kauno botanikos sodo krūminės sidabražolės kolekciją sudaro trijose skirtingose 
vietose pasodintos augalų grupės: 1-asis plotas yra eksperimentinio medelyno teritorijoje, jame auga 
82 augalai, susodinti 6 eilėmis, kurios yra orientuotos rytų–vakarų kryptimi. Eilėse jie pasodinti 
pagal krūmo aukštį: pirmoje eilėje auga žemiausi krūmai, šeštoje – aukščiausi. 2-ajame plote, 
augančiame centrinėje parko dalyje yra 41 augalas, susodintas padrikai. 3-iajame plote krūminės 
sidabražolės pasodintos šalia Birutė Galdikas ąžuolų giraitės, labirinto forma. Jų yra 67 vnt. 
Stebėjimams ir matavimams iš 1-ojo ploto buvo atrinkti 27 augalai, iš 2-ojo – 13, iš 3-iojo – 5; iš 
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viso 45 augalai. Į stebėjimus buvo neįtraukti genimi, labai tankiai susodinti bei augantys visiškame 
pavėsyje individai.  

Morfologinės savybės. Krūminė sidabražolė yra dvinamis augalas, tad norint, kad krūmas 
subrandintų sėklas, reikia, kad šalia augtų vyriškais ir moteriškais žiedais žydintys augalai. Bet būna 
krūmų ir dvilyčiais žiedais. Kadangi iš sėklų užauginti augalai retai kada paveldi motinines veislės 
savybes, tad VDU Kauno botanikos sode augalai buvo dauginami vegetatyviniu būdu vasarą, pusiau 
sumedėjusiomis gyvašakėmis šiltnamyje, nenaudojant augimo stimuliatorių. Iš pasodintų auginių 
prigijo 90 %. 

1 lentelėje pateiktas visų krūminių sidabražolių veislių sąrašas pagal aukštį: žemi, vidutinio 
aukščio, aukšti ir labai aukšti krūmai. 

 
1 lentelė. Krūminių sidabražolių (Potentilla fruticosa L.) veislių klasifikavimas pagal krūmo aukštį 

Table 1. Shrubby cinquefoil (Potentilla fruticosa L.) cultivars classification by a shrub height 

Krūmo aukštis, cm 
Bush height in cm 

Veislė 
Cultivar 

Procentai 
Percentages 

Žemas (iki 50 cm) ‘Lovely Pink‘, ‘Manchu‘, ‘Jolina‘ 9 % 
Vidutinis(50–120 cm) ‘Tilford Cream‘, ‘Red Ace‘, ‘Elfenbein‘, ‘Primrose Beauty‘, 

‘Beesii‘, ‘Princess‘, ‘Goldfinger Nana‘, ‘Veitchii‘, ‘Jolina‘, 
‘Reisenberg‘, ‘Ochroleuca‘, ‘Tangerine‘, ‘Goldteppich‘, 
‘Elizabeth‘, ‘Hachman‘s Gigant‘, ‘Abbotswood‘, ‘Kobold‘, 
‘Friedrichsenii‘, ‘Goldstar‘, ‘Katherine Dykes‘, ‘Hopley‘s Orange‘, 
‘Logan‘, ‘Sunset‘ 

71 % 

Aukštas (130–170 cm) ‘Tangerine‘, ‘Leuchtfeuer‘, ‘Goldfinger‘, ‘Katherine Dykes‘, 
Potentilla fruticosa var. davurica, ‘Longacre‘, ‘Mackay‘s White‘ 

18 % 

Labai aukštas (180–210 cm) ‘Mount Everest‘ 2 % 

 
Remiantis 1 lentelės duomenimis, dauguma krūmų yra vidutinio aukščio. Jie optimaliai tinka 

įvairiarūšių augalų kompozicijose dekoratyviniuose želdynuose, taip pat neaukštoms gyvatvorėms 
ar kaip dekoratyviniai spalviniai akcentai. Žemaūgių veislių nėra gausu, nors jų laja yra 
kompaktiška, tinkanti ir gėlynams, žemiems apvadams, alpinariumams bei mažiems sodeliams. Dėl 
šių savybių galima prognozuoti, kad mažų veislių dekoratyviniuose želdynuose tik daugės. Aukštus 
krūminių sidabražolių krūmus taip pat galima sodinti nekarpomose gyvatvorėse ar kompozicijose, 
bet tik ten, kur pakanka erdvės. Patys aukščiausi krūmai, didesni nei 2 m aukščio, tokie kaip ‘Mount 
Everest‘ yra reti ir išskirtiniai tarp krūminių sidabražolių veislių. Bet dekoratyviuose želdynuose 
taip pat suranda savo nišą: jie sodintini grupėmis miesto parkuose, pavieniui kaip soliterai arba 
aukštose ir plačiose gyvatvorėse.  

Krūminės sidabražolės veislės skiriasi tarpusavyje ne tik krūmo aukščiu, bet ir žiedų spalva. 
75 % stebimų augalų žydėjo ir derėjo gausiai arba vidutiniškai, 25 % – negausiai. 1 paveiksle 
pateikta pagrindinės krūminės sidabražolės žiedų spalvos bei jų pasiskirstymas procentais. Pati 
dažniausia, sudaranti beveik 70 % spalvų paletės, yra geltona spalva ir įvairūs jos atspalviai: 
kreminė, šviesiai gelsva, ryškiai ar citriniškai geltona. Krūmų, žydinčių raudonos, rožinės ir 
oranžinės spalvos žiedais yra 18 %, o baltai žydinčių – 12 %. Kol kas dar nesukurtos veislės, 
žydinčios mėlynos, žalios ar vyšninės spalvos žiedais, bet sidabražolių gentyje yra daugiamečių 
žolinių augalų, žydinčių vyšninės ir rusvos spalvos žiedais, tad didelė tikimybė, kad ateityje bus 
sukurtos ir krūminės sidabražolės įvairesniais žiedais. 
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1 pav. Krūminės sidabražolės (Potentilla fruticosa L.) veislių pasiskirstymas pagal žiedų spalvas 

Fig 1. Shrubby cinquefoil (Potentilla fruticosa L.) cultivars differentiation by flower colour 
 

Dar viena svarbi dekoratyvinė krūminės sidabražolės savybė – tai žiedų dydis. Smulkesniais 
žiedais žydi veislės ‘Beesii‘, ‘Manchu‘, ‘Mount Everest‘, ‘Goldfinger‘ ir ‘Goldfinger Nana‘, kurių 
žiedo skersmuo būna apie 2–2,5 cm. Stambiausiais žiedais žydi ‘Goldstar‘ veislės krūmai. Jų žiedo 
skersmuo būna iki 4,5–5 cm ir kol kas dar nėra sukurtos veislės, prilygstančios jai žiedų stambumu 
(Gardiner, 2011). Taip pat stambiais žiedais pasižymi ‘Elizabeth‘, ‘Daydown‘, ‘Elfenbein‘, 
‘Goldtepich‘, ‘Logan‘, ‘Red Joker‘ ir kitos veislės. Žiedo dydis nepriklauso nuo krūmo aukščio, 
pvz., aukščiausios veislės ‘Mount Everest‘ žiedeliai yra smulkoki, o veislė su pačias didžiausiais 
žiedais ‘Goldstar‘ yra vidutinio dydžio krūmas. 2 lentelėje pateiktos morfologinės krūmų savybės: 
krūmo aukštis ir plotis, žiedo skersmuo ir spalva, kt. 
 

 
2 pav. Krūminių sidabražolių (Potentilla fruticosa L.) veislių, augančių VDU Kauno botanikos sode, žiedų spalvos  

Fig.2. Blossom colours of shrubby cinquefoil (Potentilla fruticosa L.) cultivars, growing in Kaunas Botanical Garden 
of Vytautas Magnus University 
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2 lentelė. Krūminės sidabražolės (Potentilla fruticosa L.) kolekcijos VDU Kauno botanikos sode  

veislių morfologinės savybės 

Table 2. Morphological characteristics of shrubby cinquefoil (Potentilla fruticosa L.) cultivars collected in  
Kaunas Botanical Garden of Vytautas Magnus University 

Nr. 
No. 

Veislė 
Cultivar 

Krūmo 
aukštis, cm 
Bush height, 

cm 

Krūmo 
plotis, cm 

Bush width, 
cm 

Krūmo 
forma 

Bush form 

Žiedo 
skersmuo 

Flower 
diameter 

Žiedų 
spalva 

Blossom 
colour 

Lapų 
spalva 
Leaves 
colour 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ‘Abbotswood‘ 90–120 120 Pusrutuliška 2,5–3 Balta Šviesia žalia 
2. ‘Beesii‘ 80–90 90–95 Padrikai 

pusrutuliška 
2–2,5 Geltona Sidabr. žalia 

3. ‘Daydown‘ 100 100 Padrikai 
pusrutuliška 

2,5–3,5 Rausvai 
gelsva 

Sodriai žalia 

4. ‘Elfenbein‘ 75–100 70–80 Pusrutuliška 2,5–3,5 Gelsva Pilkšvai 
žalia 

5. ‘Elizabeth‘ 95 90 Pusrutuliška 3,5–4 Citriniškai 
geltona 

Žalia 

6. ‘Friedrichsenii‘ 75–110 90–110 Pusiau 
svyranti 

2,5–3 Citriniškai 
geltona 

Sodriai žalia 

7. ‘Goldfinger‘ 145–165 165–195 Padrikai 
pusrutuliška 

2–2,5 Ryškiai 
geltona 

Žalia 

8. ‘Goldfinger Nana‘ 25 45 Pusrutuliška 2–2,5 Geltona Žalia 
9. ‘Goldstar‘ 110–115 130–160 Pusiau 

stačia 
4–4,5 Ryškiai 

geltona 
Ryškiai 

žalia 
10. ‘Goldtepich‘ 80 90 Padrikai 

pusrutuliška 
3–3,5 Ryškiai 

geltona 
Žalia 

11. ‘Hachman‘s 
Gigant‘ 

65–75 70–80 Padrikai 
pusrutuliška 

3,5 Ryškiai 
geltona 

Žalia 

12. ‘Hopley‘s Orange‘ 70 45 Pusrutuliška 2,5–3 Oranžinė Pilkšvai 
žalia 

13. ‘Jolina‘ 40–70 50–80 Pagalviška 2,5–3 Geltona Pilkšvai 
žalia 

14. ‘Katherine Dykes‘ 120–130 120–135 Padrikai 
pusrutuliška 

2,5–3 Gelsva Šviesia žalia 

15. ‘Kobold‘ 95–100 135–150 Padrikai 
pusrutuliška 

2,5–3 Citriniškai 
geltona 

Sodriai žalia 

16. ‘Leuchtfeuer‘ 130–135 140–180 Pilkai žalia 3–3,5 Ryškiai 
geltona 

Sodriai žalia 

17. ‘Logan‘ 100 140 Pusrutuliška 3–3,5 Citriniškai 
geltona 

Pilkšvai 
žalia 

18. ‘Longacre‘ 130 130 Padrikai 
pusrutuliška 

2,5–3,5 Citriniškai 
geltona 

Sodriai žalia 

19. ‘Lovely Pink‘ 40 55 Pusrutuliška 2,5–3 Ryškiai 
rožinė 

Žalia 

20. ‘Mackay‘s White‘ 140 135 Pusiau 
stačia 

2,5–3 Gelsva Žalia 

21. ‘Manchu‘ 30–40 45–55 Pagalviška 2–2,5 Balta Pilkšvai 
žalia 

22. ‘Mount Everest‘ 200–210 220–230 Padrikai 
pusrutuliška 

2–2,5 Balta Šviesia žalia 

23. ‘Ochroleuca‘ 70–80 80–120 Pusrutuliška 3–3,5 Citriniškai 
geltona 

Žalia 

24. Potentilla fruticosa 130 125 Padrikai 
pusrutuliška 

2,5–3 Geltona Žalia 

25. Potentilla fruticosa 
var. davurica 

160–165 240–260 Padrikai 
pusrutuliška 

2,5–3 Kremiškai 
balta 

Žalia 

26. ‘Primrose Beauty‘ 80–85 100 Lizdiška 3–3,5 Gelsva Žalia 
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2 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 8 
27. ‘Princess‘ 85–90 110–120 Pusrutuliška 2,5–3,5 Šviesiai 

rožiniai 
Žalia 

28. ‘Red Ace‘ 50–55 65–70 Pusrutuliška 2,5–3 Oranžiškai 
raudona 

Žalia 

29. ‘Red Joker‘ 65 55 Pusrutuliška 2,5–3,5 Oranžiškai 
raudona 

Žalia 

30. ‘Reisenberg‘ 65–120 50–80 Pusrutuliška 3–3,5 Ryškiai 
geltona 

Žalia 

31. ‘Sunset‘ 105 105 Pusrutuliška 2,5–3,5 Oranžinė Sodriai žalia 
32. ‘Tangerine‘ 90–130 100–110 Padrikai 

pusrutuliška 
2,5 Šviesiai 

oranžinė 
Žalia 

33. ‘Tilford Cream‘ 65 90 Pusrutuliška 2,5–3 Kremiškai 
balta 

Žalia 

34. ‘Veitchii‘ 65–95 95–105 Pagalviška 2,5–3,5 Balta Pilkšvai 
žalia 

 
Taip pat krūminės sidabražolės veislės skiriasi ankstyvu ar vėlyvesniu pražydimu, žydėjimo 

trukme bei žiedų gausumu. Paprastai pirmieji augalai pražysta birželio pradžioje, bet jei pavasaris 
būna ankstyvas ir šiltas, tai pirmieji žiedai gali pasirodyti ir gegužės mėn. pabaigoje. 2012 metų 
pavasario vidutinė oro temperatūra buvo šiek tiek aukštesnė nei įprastinė vidutinė daugiametė 
temperatūra (Lietuvos hidrometeorologijos..., 2012). Pirmasis krūminių sidabražolių žiedas 
pasirodė birželio 4 dieną. 

Anksčiausiai, pirmoje birželio mėn. dekadoje, pražydo šių veislių krūmai: ‘Abbotswood‘, 
‘Beesii‘, ‘Goldfinger‘, ‘Jolina‘, ‘Katherine Dykes‘, ‘Ochroleuca‘ ir ‘Kobold‘. Vėliausiai, t. y. 
birželio mėn. trečioje dekadoje, pražydo ‘Goldstar‘, ‘Hachman‘s Gigant‘, ‘Red Joker‘, ‘Primrose 
Beauty‘ ir ‘Sunset‘. Visos kitos veislės pražydo birželio viduryje. 

Ilgiausiai žydėjo ‘Hopley‘s Orange‘ – iki pat šalnų, beveik 160 dienų, ‘Goldstar‘ ir ‘Tilford 
Cream‘ veislių žydėjimas truko apie 145 dienas. Trumpiausias žydėjimas buvo ‘Princess‘, 
‘Manchu‘ ir rūšinio augalo (Potentilla fruticosa) – 112–117 dienų. 

Gausiausiai žydintys krūmai buvo ‘Goldstar‘, ‘Princess‘, ‘Tangerine‘, ‘Leuchtfeur‘, 
‘Goldtepich‘, ‘Goldfinger‘ ir Potentilla fruticosa var. davurica. Paprastai pats gausiausias 
žydėjimas trunka nuo vasaros pradžios iki vidurio, vėliau daugumos veislių žydėjimas būna 
negausus arba žydi tik pavieniai žiedai (Žeimavičius, 2008). Negausiai žydėjo veislių ‘Elfenbein‘, 
‘Manchu‘, ‘Veitchii‘, ‘Beesii‘, ‘Mount Everest‘ ir ‘Sunset‘ krūmai.  

Kai kurių veislių negausų žydėjimą kompensuoja dekoratyvi lapų spalva ar krūmo forma. 
‘Beesii‘ veislės lapeliai sidabriški, švelnūs, padengti tankiais plaukeliais, puikiai išryškina šalia 
augančių tamsesnių spalvų augalus. ‘Manchu‘ krūmai dekoratyvūs tuo, kad yra nedideli, 
kompaktiškos pagalvėlės formos, tankiais žaliais ir smulkiais lapeliais, kuriuos papuošia pavieniai 
balti žiedai. 

Kai kurių krūminės sidabražolės veislių žiedų spalvos išblunka, ypač jei krūmas auga stiprioje 
saulės atokaitoje (Dirr, 2011). Pvz., ‘Hopley‘s Orange‘ oranžinės spalvos žiedai išblunka iki 
gelsvos, ‘Princess‘ rožinės spalvos žiedai pamažu tampa balti, ‘Red Ace‘ iš oranžiškai raudonos 
tampa gelsvai oranžiniai, ‘Katherine Dykes‘ iš gelsvų tampa kreminės spalvos. Bet jau yra sukurta 
nemažai veislių visą sezoną neblunkančiais žiedais, tai ryškiai rožiniai ‘Lovely Pink‘, raudonai 
oranžiniai ‘Red Joker‘, ryškiai geltoni ‘Goldstar‘ žiedai ir kt. Mažiausiai blunka tų veislių spalvos, 
kurios žydi geltonais žiedais. 2 paveiksle pateikti visų paminėtų krūminių sidabražolių veislių žiedų 
pavyzdžiai. Reikia atkreipti dėmesį, kad nuotraukose ne visuomet tiksliai atsispindi žiedo spalva, 
kuri priklauso nuo tą dieną esančio saulės apšvietimo intensyvumo, oro drėgnumo ir kitų faktorių. 
Taip pat, kaip jau minėta, yra kai kurios veislės, kurių žiedlapiai nuo karštos saulės spindulių 
pamažu blunka.  
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Karališkoji Didžiosios Britanijos sodininkų draugija 2002 metais įvertino ir atrinko geriausias 

krūminės sidabražolės veisles, ypač rekomenduojamas auginti želdynuose (Dirr, 2011). Keletas iš 

šių veislių yra ir VDU Kauno botanikos sodo kolekcijoje, tai ‘Primrose Beauty’ (gelsvi žiedai); 

‘Abbotswood’ (balti žiedai); ‘Lovely Pink (rožiniai žiedai); ‘Hopleys Orange’ (oranžiniai žiedai). 

Augimo sąlygos. Literatūros duomenimis krūminė sidabražolė yra prisitaikiusi augti bet 
kokio drėgnumo dirvožemyje, išskyrus tokiame, kuris nuolat būna šlapias (Hillier, Combes, 2007; 
Dirr, 2011). Stebėjimų duomenys VDU Kauno botanikos sode rodo, kad krūmai gali prisitaikyti ir 
prie šios nepalankios sąlygos. 1-asis sidabražolių plotas botanikos sodo eksperimentiniame 
medelyne yra pasodintas vakarinėje šio medelyno dalyje, nedidelėje įkalnėje šalia mūrinio pastato 
sienos. Nuo ankstyvo pavasario buvo pastebėta, kad iš po šio pastato pamatų į paviršių nuolat 
skverbiasi negausus šaltinių vanduo, kuris, tekėdamas link vandens surinkimo griovio, prateka 
dirvos paviršiumi pro krūminių sidabražolių kolekciją. Augalų šaknys nuolat būna pažliugusiame 
dirvožemyje, kuris ir karščiausiomis vasaros dienomis visiškai neišdžiūna. Perteklinė dirvos drėgmė 
neturėjo įtakos krūmų vystymuisi ir dekoratyvumui – jie augo, žydėjo ir derėjo taip pat kaip ir 
kituose kolekcijos plotuose. Liepos mėnesį 1-ame plote buvo iškastos dvi tranšėjos – reljefiškai 
žemiausioje ir aukščiausioje šios kolekcijos dalies vietose. Gruntinis vanduo pradėjo kauptis 
atitinkamai 2 ir 15 cm gylyje nuo žemės paviršiaus. 2-asis sidabražolių kolekcijos plotas yra 
pasodintas ant nedidelės kalvelės sausoje, smėlingoje ir saulėtoje vietoje, centrinėje parko dalyje 
šalia oranžerijos. Ten vanduo niekada neužsistovi ir po didžiausių liūčių. Liepos mėn. šiame 
kolekcijos plote iškasus 50 cm gylio tranšėją, gruntinis vanduo nepasirodė. 3-iasis kolekcijos plotas 
(labirintas) yra šalia nedidelio, 10 metrų skersmens vandens telkinio. Iškasus tranšėją, gruntinis 
vanduo pasirodė 35–40 cm gylyje. Tų pačių veislių sidabražolių krūmų, augančių skirtingo 
drėgnumo dirvoje būklė niekuo nesiskyrė – tiek augantys šlapioje, tiek sausoje vietoje augalai buvo 
geros būklės. Pagal turimus duomenis galima daryti prielaidą, kad krūminės sidabražolės gali 
pakęsti tiek ilgalaikį užmirkimą, tiek sausą dirvą ir tai kol kas neturėjo pastebimos įtakos jų augimui 

ir dekoratyvumui.  

Sidabražolių kolekcija buvo tręšta granuliuotomis universaliomis kompleksinėmis trąšomis 

„Hydrocomplex“ su mikroelementais (NPK 12-11-18) pagal rekomenduotas normas. Tręšta buvo 1-

ojo ploto pirma ir antra eilės bei 2-ojo ploto 5 krūmai, skirtingų veislių po vieną egzempliorių 

‘Bessii‘, ‘Elfenbein‘, ‘Golden Star‘, ‘Ochroleuca‘ ir ‘Tangerine‘, kurių buvo po kelis egzempliorius 

netoli vienas kito. Tręšiama buvo 2 kartus: balandžio mėn. pirmoje dekadoje ir birželio mėn. 

trečioje dekadoje. 3-iasis plotas buvo netręštas. 

Vasaros pabaigoje 1-ame plote patręštieji augalai niekuo nesiskyrė nuo netręštųjų – galimai 

dėl to, kad pratekantis vanduo greitai išplaudavo mineralines medžiagas. 2-ame plote du tręšti 

krūmai buvo tokio pat aukščio kaip tos pačios veislės netręštieji, o trys krūmai buvo 5–10 cm 

aukštesni ir platesni už netręštuosius. Patręštų krūmų lapeliai buvo šiek tiek sodresnės žalios 

spalvos, bet pražydo apie 10 % žiedų mažiau nei ant netręštųjų. Galima daryti prielaidą, kad 

tręšimas mineralinėmis trąšomis neskatino gausesnio šių augalų žydėjimo. 

Sezono metu taip pat buvo stebima, ar krūmines sidabražoles pažeidžia kokios nors augalų 

ligos ir kenkėjai. Ant dviejų krūmų jaunų ūglių ir lapelių (‘Goldstar‘ ir ‘Elfenbein‘), augančių        

1-ame plote, birželio mėn. pabaigoje išryškėjo baltos miltiniškos apnašos. Vėliau lapeliai susiraitė, 

jų kraštai apdžiūvo, o ūgliai pasidarė kreivi. Susirgus augalui miltlige, augalas apsitraukia baltomis 

apnašomis, lapai raukšlėjasi, ūgliai deformuojasi; vasarą jis plinta konidijomis (Petrauskaitė, 

Vengeliauskaitė, 1978). Abu sergantys krūmai augo visiškame pavėsyje, užstelbti didelių medžių ir 

dėl šviesos trūkumo nežydėjo, jie nebuvo tręšti. Ant kitų krūmų jokių ligų požymių nepastebėta. 

Tyrimo metu ant visų trijų krūminės sidabražolės plotų augalų nebuvo pastebėta jokių kenkėjų arba 

jų veiklos pėdsakų.  
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Tyrimo duomenys leidžia spėti, kad krūminė sidabražolė yra nereiklus dirvos derlingumui 
augalas, ganėtinai atsparus ligoms ir kenkėjams bei žiemos sąlygoms, pakenčiantis dalinį pavėsį ir 
dirvos užmirkimą, jį lengva dauginti, o svarbiausia – jis gausiai žydi visą vasarą iki pat šalnų.  

Apibendrinant tyrimo rezultatus, dekoratyviniuose želdynuose labiausiai rekomenduotinos 
krūminės sidabražolės veislės būtų šios: 

‘Goldstar‘ veislės žiedai yra vieni stambiausių, krūmas ilgai žydi ir neaukštas. 
‘Beesii‘ žiedai yra smulkoki, bet gausūs, simetriškos formos. Labai puošnūs sidabrinės 

spalvos lapeliai, tankus krūmas. 
‘Manchu‘ – nedidelis krūmelis tankia, pagalvėlės formos laja ir sodriai žaliais lapeliais, 

tinkantis mažiems sodeliams ir alpinariumams. 
‘Tangerine‘ gausiai ir ilgai žydi oranžinės spalvos žiedais, žemas arba vidutinio aukščio 

krūmas. 
‘Lovely Pink‘ turi ryškiai rožinius, nuo saulės neblunkančius žiedus. Žemas krūmas 

taisyklinga laja. 
‘Hopley‘s Orange‘ – vienas iš ilgiausiai žydinčių krūmų. 
‘Sunset‘ veislės žiedai žydėjimo pradžioje būna dvispalviai: žiedo viduriukas – geltonas, o 

krašteliai rausvi. 
Krūminė sidabražolė – ne tik dekoratyvinis, bet ir vaistinis augalas. Jų preparatai veiksmingi 

nuo daugelio mikrobų, pasižymi atsikosėjimą lengvinančiu, sutraukiamu veikimu. Kaip 
antioksidantai jie stimuliuoja daugelį organizmo funkcijų, praturtina jį natūraliais vitaminais, 
slopina gripo viruso virulentiškumą, teigiamai veikia redokso reakcijų eigą. Lapų ir žiedų nuoviras 
skiriamas gydant kepenų uždegimus kaip skatinantis tulžies išsiskyrimą, sergant šaltkrėčiu 
(skatinantis prakaitavimą). Tibeto medicinoje vartojama nuo skrandžio ir žarnyno ligų, plaučių 
tuberkuliozės, viduriuojant, sergant plaučių uždegimu, širdies veiklai stiprinti (Ragažinskienė, 
Rimkienė ir kt., 2005). 

 

Išvados 

 
1. VDU Kauno botanikos sode auga viena didžiausių Lietuvoje krūminės sidabražolės veislių 

kolekcijų (34 veislės), kurioje vykdomi tyrimai, siekiant atrinkti ir rekomenduoti 
tinkamiausias veisles želdynams. 

2. Krūminės sidabražolės veislės pasižymi didele įvairove pagal žiedų spalvą ir dydį, krūmo 
aukštį, plotį ir formą bei lapų spalvą. Todėl parinkus atitinkamas veisles, galima sukurti 
kompozicijas, kurios būtų dekoratyvios ir žydėtų nepertraukiamai visą sezoną.  

3. Žiedų dydis ir gausumas nėra susijęs su žydėjimo ankstyvumu ar krūmo aukščiu. 
4. Šie augalai rekomenduotini auginti dekoratyviniuose želdiniuose, nes yra nereiklūs dirvos 

derlingumui ir drėgnumui; gali augti tiek saulėtoje vietoje, tiek daliniame pavėsyje; juos retai 
apninka augalų ligos; lengvai dauginasi; žydi visą sezoną. 
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Summary 

 
The shrubby cinquefoil is introduced plant in Lithuania. 
All the research activities on these plants have been carried out in Kaunas Botanical Garden of Vytautas Magnus 

University from March to November in 2012. 
The collection of shrubby cinquefoil in Kaunas Botanical Garden of Vytautas Magnus University is one of the 

largest collections in Lithuania, there are 34 varieties. Shrubby cinquefoil varieties are characterized by a wide variety 
of flower colour and size, shrub height, width and shape, colour of leaves. Therefore, by selecting appropriate varieties 
you can create a composition which is decorative and blooming continuously throughout all season. 

Size and abundance of flowers are not related to earliness of flowering and shrub height. 
These plants are gaining popularity for decorative plantations because they are not demanding for soil fertility 

and moisture can grow in a sunny spot and partial shade, rarely attacked by diseases, easy to reproduce, suitable for 
different types of flower garden thanks to diversity of height and flower colour, flowering all season. 

This research extends and updates studies on the shrubby cinquefoil species diversity and biometric 
measurements performed by other colleagues of Kaunas Botanical Garden of Vytautas Magnus University in 1998-
2008. Over the past year, the collection was supplemented by a further 5 new varieties. New information in this article 
is about the plants’ need for soil fertility and moisture, the place of sunshine and about their resistance to diseases and 
pests, and about 5 new varieties. 

Continuous research is in process to select and recommend the most suitable varieties for Lithuanian 
landscaping. 


