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Anotacija 
Sodinė šilauogė yra naujas sodo augalas Lietuvoje, vertinamas ne tik dėl uogų, bet ir dėl dekoratyvinių savybių. 

VDU Kauno botanikos sode 2002–2011 m. atlikti pusiau aukštaūgių veislių sezoninio vystymosi ypatybių ir 
produktyvumo tyrimai. Tyrimams pasirinktos lietuviškos veislės ‘Danutė’, ‘Freda’, selekcinis numeris Nr. 16 ir 
amerikietiška veislė ‘Northcountry’. Pusiau aukštaūgių šilauogių fenologinių tarpsnių vertinimas parodė, kad jos 
pasižymi plačiu adaptacijos potencialu. Tyrimų metais nustatyta, kad pusiau aukštaūgės šilauogės labai gerai žiemoja ir 
pakenkimų po žiemos nenustatyta. Atlikus morfologinį veislių įvertinimą nustatyta, kad dekoratyvumu išsiskiria 
lietuviška veislė ‘Danutė‘, pasižyminti vešliu ir tankiu keru, gausiu žydėjimu bei ryškiai raudona lapų spalva rudenį. 

Reikšminiai žodžiai: fenologinis tarpsnis, morfologinis požymis, veislė. 
 
Abstract 
Blueberry is a new horticultural plant in Lithuania which is distinguished not only due to valuable berries but 

also due to its ornamental properties. Seasonal development and productivity of half highbush blueberry were 
investigated in Kaunas Botanical Garden of VMU in 2002-2011. The Lithuanian cultivars ‘Danutė’ and ‘Freda’, the 
breeding sample No. 16 as well as the American cultivar ‘Northcountry’ were investigated. Evaluation of phenological 
phases of half highbush blueberry corroborated the wide adaptation potential. All investigated half highbush blueberries 
were winter-hardy and any damages were observed. The Lithuanian cultivar ‘Danutė’ was the most decorative due to 
dense bush, abundant flowering and bright red color of leaves in autumn.  

Key words: phenological phase, morphological peculiarity, cultivar. 
 

Įvadas 
 

Sodinė šilauogė (Vaccinium ×covilleanum Butkus et Pliszka) yra vienas naujausių sodo 
augalų, kurio protėviai yra natūraliai paplitę Šiaurės Amerikoje. Tai kultigeninė tarprūšinių hibridų 
grupė, nes veislės išvedamos kryžminant kelias rūšis – aukštąją (V. corymbosum L.), pietinę 
(V. australe Sm.) ir siauralapę (V. angustifolium Aiton) šilauoges bei jų hibridus (Lietuvos 
pomologija, 1996). Tai pačiai Vaccinium L. genčiai priskiriamos ir mūsų miškuose augančios 
mėlynės, bruknės bei vaivorai. Sodinė šilauogė yra sudėtingas tarprūšinis hibridas, todėl skirtingų 
veislių augalai skiriasi krūmų aukščiu, uogų nokimo laiku, išvaizda, skoniu ir kitomis savybėmis. 
Dabar visame pasaulyje sodinė šilauogė laikoma viena vertingiausių uoginių kultūrų, nes jos uogos 
pasižymi ne tik geru desertiniu skoniu, bet dideliais kiekiais biologiškai aktyvių medžiagų. 
Vokietijoje, Kanadoje ir Švedijoje pusiau aukštaūgės šilauogės plačiai auginamos ir kaip 
dekoratyvus augalas, jos sodinamos į indus ir derinamos su kitais augalais sodybose. Ypač dažnai 
taip auginamos smulkiauogės veislės 'Top Hat', 'Northsky', 'Brunswick' ir 'Blomidoon' (Smolarz, 
2003). 

Pusiau aukštaūgės šilauogės – tai vasaržaliai krūmai šakotais stačiais ar kiek išlinkusiais 
stiebais. Stiebai išauga iš krūmo pagrindo ar seno stiebo šaknies kaklelio kaip šakninės atžalos ar 
krūmą formuojantys ūgliai. Senesnių krūmų jauni priaugantys stiebai būna žymiai trumpesni 
(Budriūnienė ir kt., 2002). Ant stiebų praėjusių metų prieaugio ir šakų formuojasi žiediniai 
pumpurai, o nuo jų gausumo priklauso uogų derlius (Smolarz, 2003).  

Šaknų sistema yra paviršinė – 90 % šaknų susitelkę 15 cm gylyje (Smolarz, 2000). 
Suaugusiame krūme yra kelios pieštuko storio inkarinės šaknys, kurios kartu kaupia maisto 
medžiagas ir plonos siūliškos, plonesnės negu 2 mm skersmens siurbiančios šaknys, sudarančios iki 
60 % viso šaknų svorio. Sodinės šilauogės lapai stambūs, blizgantys, prigludę, trumpakočiai. Forma 
elipsiška arba ovali, ilgis ir plotis atskirų veislių gali žymiai skirtis. Lapai storoki (storesni negu 
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mėlynės), viršutinė dalis blizganti, apatinė – matinė, tamsiai žalia. Rudenį jie nusispalvina oranžine, 
raudona ar purpurine spalva. Todėl sodinės šilauogės krūmai labai dekoratyvūs ir rudenį, iš tolo 
šviečiantys linksmomis spalvomis (Butkienė, 1990). Žiedai cilindriški, ąsotėlio ar varpelio pavidalo 
iš 5 suaugusių vainiklapių (Budriūnienė ir kt., 2002), 8,5–10,0 mm ilgio, ryškiai balti arba žalsvai 
balti, su rausvu atspalviu vainiklapių suaugimo vietose, po 3–15 žiedų tankiose kekėse (Butkienė, 
1990). Šilauogių uogos yra apvalios ar kiek suplotos, juodos, tamsiai mėlynos, blizgančios arba su 
įvairaus stiprumo vaško apnašu, dėl kurio jos atrodo pilkai melsvos spalvos. 

Sodinės šilauogės introdukcija Lietuvoje prasidėjo vis plačiau auginant šią rūšį kaip kultūrinį 
augalą ir tiriant jos adaptacines galimybes Lietuvos klimato sąlygomis. Pirmosios veislės atkeliavo į 
Lietuvą 1969 m. Jos buvo auginamos ir tiriamos Lietuvos mokslų akademijos Botanikos instituto 
kolekcijose (Butkienė, 1990). Nuo 1992 m. sodinių šilauogių tyrimai vykdomi VDU Kauno 
botanikos sode. Ilgamečių tyrimų ir selekcinio darbo rezultatas – dvi pirmosios lietuviškos veislės 
'Freda' ir 'Danutė', patvirtintos 2011 m. 

Šio darbo tikslas – ištirti lietuviškų šilauogių veislių biologines ypatybes ir vertinti jų 
auginimo privačiose sodybose galimybes.  

 
Tyrimų metodai 

 
Tyrimai buvo vykdomi 2002–2011 metais Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos 

sodo Vaccinium L. genties augalų kolekcijoje. Joje auginamos 62 šilauogių veislės ir selekciniai 
numeriai. Tyrimų objektu buvo pasirinktos pusiau aukštaūgės šilauogės (Vaccinium corymbosum x 
Vaccinium angustifolium) veislės ‘Northcountry’, ‘Danutė‘, ‘Freda‘ ir selekcinis numeris Nr. 16, 
kurie kolekcijoje buvo pasodinti 1999 metų pavasarį. 

Veislė ‘Northcountry’ yra išvesta 1973 metais Minesotos universitete, kryžminant sėjinukus 
B6 ir R2P4. Sėjinukas B6 buvo išvestas iš G65 x ’Ashworth’ (Vaccinium corymbosum L.). 
Sėjinukas R2P4 buvo atrinktas kryžminti dėl žemo ūgio ir ištvermingumo žiemą iš laisvai 
apsidulkinusių (susikryžminusių) pusiau aukštaūgės šilauogės sėjinukų.  

Lietuviškos veislės ‘Danutė‘ ir ‘Freda‘ bei selekcinis numeris Nr. 16 išauginti iš 1991 metais 
iš Suomijos parvežtų vertingomis ūkinėmis savybėmis išsiskyrusių klonų sėklų. Klonai buvo gauti 
iš laisvai apsidulkinusių žiedų veislės ‘Aron’ (‘Rancocas’ x (Vaccinium uliginosum L. x 
‘Rancocas’) ir žemaūgių (Vaccinium angustifolium ) šilauogių veislių mišinio (Budriūnienė, 
Česonienė, 2001). 

Tiriant introdukuotus augalus, jų augimą ir vystymąsi, yra labai svarbu įvertinti vyraujančias 
klimatines sąlygas. Klimato veiksniai lemia daugiamečių augalų adaptaciją ne tik aktyvios 
vegetacijos laikotarpiu, bet ir žiemos sąlygomis (Коропачинскй, 1982). Todėl tyrimų metais buvo 
vertinamos šių veislių sezoninio vystymosi ypatybės. Buvo fiksuojami tokie fenologiniai tarpsniai: 
generatyvinių pumpurų skleidimosi pradžia, vegetatyvinių pumpurų skleidimosi pradžia, 
pavasarinių ūglių augimo pradžia, vasarinių ūglių augimo pradžia, žydėjimo pradžia, masinis 
žydėjimas, žydėjimo pabaiga, nokimo pradžia, masinis nokimas, nokimo pabaiga, lapų spalvos 
pasikeitimo pradžia. Nustačius fenologinių tarpsnių pradžią, buvo suskaičiuotas vidutinis dienų 
skaičius ir aktyvių temperatūrų (>5,0 ºC) suma iki fenologinio tarpsnio pradžios datos. 

Morfologinių požymių aprašymas atliktas pagal sodo augalų tyrimų metodiką (Татаринцев, 
1981). Kadangi šilauogės vertinamos ne tik kaip dekoratyvus, bet ir kaip vertingas uogas 
sunokinantis uoginis augalas, nustatytas tirtų pavyzdžių produktyvumas. Augalų produktyvumas 
buvo nustatytas sveriant uogas analitinėmis svarstyklėmis. Buvo sveriamas kiekvieno skynimo 
bendras uogų derlius nuo atskiro krūmo.  

Duomenų statistinė analizė atlikta taikant programų paketą SELEKCIJA (Tarakanovas ir 
Raudonius, 2003). Įvertinant skirtumus tarp variantų, nustatyta mažiausia esminio skirtumo riba R, 
esant 95 % tikimybės lygmeniui. 
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Rezultatai 

 
Nustatyta, kad pusiau aukštaūgių šilauogių veislių ir selekcinio numerio Nr. 16 generatyvinių 

pumpurų skleidimosi tarpsnis prasidėjo kovo pabaigoje – balandžio pradžioje, praėjus vidutiniškai 
88–92 dienoms nuo kalendorinių metų pradžios (1 lentelė), kai aktyvių temperatūrų suma 
vidutiniškai siekė 43,3 oC (2 lentelė). Anksčiausiai generatyvinių pumpurų skleidimasis prasidėjo 
2002 ir 2004 metais kovo 27–29 dienomis, kai aktyvių temperatūrų suma siekė 81,6 oC (2002 m.) ir 
31,4 oC (2004 m.). Vėliausiai generatyvinių pumpurų skleidimasis prasidėjo 2003 metais balandžio 
2–14 dienomis, kai aktyvių temperatūrų suma siekė 20 oC. 

 
1 lentelė. Vidutinė pusiau aukštaūgių šilauogių fenologinių tarpsnių trukmė, 2002–2011 
Table 1. Average length of phenological phases of half highbush blueberries, 2002-2011 

Fenologinis tarpsnis 

Vidutinis dienų skaičius nuo kalendorinių metų pradžios iki  

fenologinio tarpsnio pradžios R05 

‘Northcountry’ ‘Freda‘ Nr. 16 ‘Danutė‘ 

Generatyvinių pumpurų 
skleidimosi pradžia 

88,0±1,5 91,7±5,7 92,0±5,5 88,7±1,7 8,019 

Vegetatyvinių pumpurų 
skleidimosi pradžia 

96,7±3,7 96,7±3,7 96,7±3,7 96,7±3,7 2,514 

Pavasarinių ūglių augimo 
pradžia 

119,7±2,2 122,7±2,2 119,7±2,2 119,7±2,2 0,531 

Žydėjimo pradžia 127,3±1,9 127,7±2,2 126,3±3,2 126,0±2,9 2,746 
Masinis žydėjimas 131,3±2,3 135,0±1,7 130,7±3,0 131,0±3,2 4,984 
Žydėjimo pabaiga 143,0±3,1 142,0±2,1 140,7±3,2 140,3±2,2 2,746 
Vasarinių ūglių augimo 
pradžia 

164,7±3,8 166,3±6,7 165,7±6,2 161,3±4,1 8,122 

Nokimo pradžia 191,3±6,9 191,3±6,9 190,0±8,2 190,0±8,2 2,664 
Masinis nokimas 200,3±8,0 200,7±7.0 200,7±7,0 202,3±6,1 3,124 
Nokimo pabaiga 212,3±7,5 212,3±7,5 215,0±10,3 215,0±6,5 6,113 
Lapų spalvos pasikeitimo 
pradžia 

257,0±11,1 250,0±10,0 256,3±11,0 255,7±11,0 7,378 

Lapų kritimas 287,3±2,0 286,7±1,9 291,7±3,0 293,3±2,6 8,231 

 
Visų tirtų šilauogių vegetatyvinių pumpurų skleidimasis anksčiausiai užfiksuotas 2004 metais 

kovo 31 dieną, kai aktyvių temperatūrų suma siekė 38 oC. 2002 ir 2003 metais šio fenologinio 
tarpsnio pradžia buvo užfiksuota vėliau – balandžio 8–14 dienomis. Pavasarinių ūglių augimo 
pradžia buvo užfiksuota balandžio pabaigoje – gegužės pradžioje. Apibendrinus daugiamečius 
tyrimus, galima teigti, kad šilauogių žydėjimas prasideda praėjus vidutiniškai 126–128 dienoms nuo 
kalendorinių metų pradžios. Veislei ‘Danutė’ reikalinga mažiausia aktyvių temperatūrų suma, 
vidutiniškai 263,5 oC, o veislei ‘Freda‘ reikalinga didžiausia aktyvių temperatūrų suma, vidutiniškai 
344,5 oC (2 lentelė). 

Masinis žydėjimas įvairiais metais užfiksuotas gegužės 6–19 dienomis. Žydėjimo fazė baigėsi 
2002 metais gegužės 16–30 dienomis, kai aktyvių temperatūrų suma siekė 584–626,8 oC. Nustatyta, 
kad visų tirtų šilauogių pavyzdžių žydėjimas tęsėsi 14–15 dienų, tik 2003 metais veislės 
‘Northcountry’ žydėjimas tęsėsi 18 dienų. 

Visų tirtų šilauogių vasarinių ūglių augimo pradžia anksčiausiai prasidėjo 2002 metais: visų 
lietuviškų pavyzdžių – birželio 4 dieną, o veislės ‘Northcountry’ – birželio 7 dieną. Kitais tyrimų 
metais vasarinių ūglių augimo pradžia užfiksuota birželio 17–19 dienomis. Vėliausia vasarinių ūglių 
augimo pradžia užfiksuota selekciniam numeriui Nr. 16 ir veislei ‘Danutė‘ birželio 25–27 dienomis. 

Apibendrinus uogų nokimo tarpsnio vertinimo rezultatus nustatyta, kad visų tirtų šilauogių 
pavyzdžių uogų nokimo pradžia prasideda vidutiniškai praėjus 190 dienų nuo kalendorinių metų 
pradžios. Veislėms ‘Northcountry’ ir ‘Freda‘ reikalinga vidutinė aktyvių temperatūrų suma siekia 
1291,3 oC, o ‘Nr. 16’ ir veislei ‘Danutė‘ – 1270,6 oC (2 lentelė). 
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2 lentelė. Fenologinių tarpsnių fazių kaitos priklausomybė nuo aktyvių temperatūrų sumos, 2002–2011 

Table 2. Relation of phenological phases length and total sum of active temperatures, 2002–2011 

Fenologinis tarpsnis 

Vidutinė aktyvių temperatūrų suma nuo kalendorinių metų pradžios iki 

fenologinio tarpsnio pradžios, oC R05 

‘Northcountry’ ‘Freda‘’ Nr. 16 ‘Danutė‘ 

Generatyvinių pumpurų 

skleidimosi pradžia 
44,3±18,9 44,3±18,9 44,3±18,9 44,3±18,92 0,33 

Vegetatyvinių pumpurų 

skleidimosi pradžia 
54,7±26,2 54,7±26,2 54,7±26,2 54,7±26,25 0,20 

Pavasarinių ūglių augimo 
pradžia 

242,8±34,8 273,1±34,7 242,8±34,8 242,8±34,83 6,29 

Žydėjimo pradžia 339,7±37,1 344,5±33,9 321,4±11,8 263,5±68,45 69,36 
Masinis žydėjimas 396,4±30,4 451,4±67,1 384,9±22,1 384,9±22,14 88,15 
Žydėjimo pabaiga 551,2±41,7 534,8±46,1 520,6±31,9 512,8±35,74 36,92 
Vasarinių ūglių augimo 
pradžia 

264,8±30,5 885,5±45,6 875,4±36,2 814,1±31,90 117,75 

Nokimo pradžia 1291,2±7,9 1291,2±7,9 1270,6±26,9 1270,6±26,9 41,29 
Masinis nokimas 1462,8±33,3 1465,1±21,3 1465,1±21,3 1500,7±8,7 60,46 
Nokimo pabaiga 1711,1±41,2 1808,5±25,1 1754,1±79,3 1768,9±38,3 122,80 
Lapų spalvos pasikeitimo 
pradžia 

2469,7±140,8 2368±113,3 2441,6±85,0 2434,6±82,0 107,99 

Lapų kritimas 2761,6±153,4 2767,3±140,4 2782,3±143,2 2786,3±141,9 31,26 

 
Masinis uogų nokimas anksčiausiai užfiksuotas liepos pirmąjį dešimtadienį, o vėliausiai (2003 

ir 2004 metais) – liepos trečiąjį dešimtadienį. Tyrimų metais uogų nokimo pabaiga buvo užfiksuota 
praėjus 20–28 dienoms nuo uogų nokimo pradžios.  

Lapų spalvos pasikeitimas prasideda rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo pradžioje. 
Remiantis gautais rezultatais, tirtus lietuviškus pusiau aukštaūgių šilauogių pavyzdžius galima 

priskirti prie ankstyvų, nes ir literatūros duomenimis veislė ‘Northcountry’ yra priskiriama 
ankstyvoms šilauogėms (Luby, 1986).  

Vertinant tirtų šilauogių dekoratyvumą aprašyti morfologiniai požymiai.  
Veislės ‘Freda‘ krūmas yra gana retas, įstrižai kylančiais stiebais. Keras pavasarį, prieš 

sprogstant pumpurams, yra rusvai žalias. Jauni ūgliai rausvi. Lapai vidutinio dydžio, šviesiai žali, 
plačiai lancetiški, pjūklišku lapakraščiu. Rudenį lapai nusispalvina ryškia purpurine spalva. Uogų 
kekės siekia apie 4 cm ilgio. Uogos tamsiai mėlynos, su silpnu vaško apnašu, apvalios, vaiskotis 
vidutinio ilgio, vaiskočio duburėlis vidutinio gylio. Odelė tvirta. Uogos skinamos lengvai, 
pernokusios nubyra. Uogos saldžios, labai skanios.  

Veislės ‘Danutė‘ krūmas tankus, kylančiais arba išgulusiais stiebais, žemas, sparčiai 
besiplečiantis į šonus. Keras pavasarį rusvas, jauni ūgliai žali. Lapai plačiai lancetiški, smulkiai 
dantytais pakraščiais. Viršutinė lapalakščio pusė žalia, apatinė – pilkšvai žalia. Kekės sudėtinės, 
tankios. Vidutinis kekės ilgis siekia 12 cm. Uogos mėlynos su stipriu vaško apnašu. Tokiai uogų 
išvaizdai teikiama pirmenybė, išvedant naujas šilauogių veisles. Vaiskotis trumpas, duburėlis 
mažas. Odelė tvirta, uogos saldžiarūgštės, labai skanios.  

Veislės ‘Northcountry’ krūmai yra gana reti, kompaktiški. Lapai tamsiai žali, rudenį – ryškiai 
raudoni. Uogos yra vidutinio dydžio (1,3 cm skersmens), su vaškiniu apnašu, šviesiai mėlynos 
spalvos. Šviežios uogos yra vidutiniškai saldžios. 

Selekcinio numerio Nr. 16 krūmas tankus, kylančiais stiebais, besiplečiantis į šonus 
požeminiais stiebais. Lapai elipsiški, labai smulkiai dantytu lapakraščiu, viršutinė pusė žalia, 
apatinė pilka. Keras pavasarį rusvas su rausvu atspalviu, jauni ūgliai žali. Kekės kompaktiškos, 
sudėtinės. Uogos juodai mėlynos, su silpnu vaško apnašu, apvalios. Vaiskotis vidutinio ilgio. 
Šviežios uogos yra labai saldžios, malonaus skonio, tačiau smulkios, todėl labiau tinka perdirbimui.  

Nustačius tirtų pusiau aukštaūgių šilauogių produktyvumą (3 lentelė), galima teigti, kad visi 
tirti sėjinukai lenkia veislę ‘Northcountry’ savo derlingumu.  
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3 lentelė. Vidutinis pusiau aukštaūgių šilauogių derlius nuo krūmo (kg), 2002–2004 

Table 3. Average yield of half highbush blueberies per bush (kg), 2002-2004 

Metai 
Veislė, selekcinis numeris 

R05 
‘Northcountry’ ‘Freda‘ Nr. 16 ‘Danutė‘ 

2002 0,34±0,05 1,01±0,15 1,60±0,36 1,85±0,42 0,776 
2003 1,74±0,30 2,88±0,30 2,88±0,33 2,81±0,35 0,852 
2004 2,53±0,29 4,12±0,18 5,60±0,52 4,54±0,41 0,981 

Vidutinis derlius 1,54±0,64 2,67±0,90 3,36±1,18 3,07±0,79 0,97 

 
Selekcinio numerio Nr. 16 ir lietuviškos veislės ‘Danutė‘ visais tyrimų metais, o veislės 

‘Freda’ 2003–2004 metais vidutinis derlius nuo krūmo buvo statistiškai reikšmingai didesnis už 
veislės ‘Northcountry’ vidutinį derlių nuo krūmo. Tai patvirtina nustatytos mažiausio patikimo 

skirtumo reikšmės. 
Apskaičiavus visų tirtų pusiau aukštaūgių šilauogių vidutinį produktyvumą 2002–2004 m., 

nustatyta, kad Nr. 16 (3,36 kg) ir veislės ‘Danutė‘ (3,07 kg) derlius buvo didžiausias. Visų 
lietuviškų pavyzdžių vidutinis derlius buvo statistiškai reikšmingai didesnis už veislės 
‘Northcountry’. 

 
Rezultatų aptarimas 

 
Daugiamečiai šilauogių tyrimai Lietuvoje rodo, kad Lietuvos klimato sąlygomis šią sodo 

kultūrą galima auginti įvairiuose regionuose (Česonienė ir kt., 2010, Stanys ir kt., 2005). 
Pastaraisiais metais Lietuvoje ypač sparčiai didėja sodinių šilauogių plantacijų plotai. Pusiau 
aukštaūgės šilauogės yra atsparesnės grybinėms ligoms, ištvermingesnės žiemą, todėl jos ypač 
plačiai yra paplitusios Skandinavijos šalyse (Starast ir kt., 2002). Šiai grupei priskiriamos veislės 
reikalauja mažiau priežiūros, labai anksti pradeda derėti ir pasižymi išskirtiniu dekoratyvumu nuo 
pavasario, kai išsiskleidžia gausybė žiedų, iki vėlyvo rudens, kai lapai nusidažo ryškiais raudonais 
atspalviais. Pusiau aukštaūgės šilauogės pasižymi ir dar viena vertinga savybe – jos labai greitai 
dauginasi šakniastiebiais ir greitai vietoje pasodinto nedidelio krūmo susiformuoja tankus sąžalynas 
(Smolarz, 2003). Sąžalyno plėtimąsi sodyboje galima riboti, derinant šilauoges su kitais 
dekoratyviais augalais. 

VDU Kauno botanikos sode vertintos lietuviškos veislės ‘Freda‘ ir ‘Danutė‘ bei selekcinis 
numeris Nr. 16 atrinkti, nustačius jų atsparumą biotiniams ir abiotiniams aplinkos faktoriams, uogų 
produkciją ir dekoratyvumą (Budriūnienė ir Česonienė, 2001; Česonienė ir kt., 2010). Pusiau 
aukštaūgių šilauogių fenologinių tarpsnių vertinimas parodė, kad jos pasižymi plačiu adaptacijos 
potencialu, nes kai kurių tarpsnių pradžiai skirtingais metais yra būdinga didelė varijavimo 
amplitudė. Taigi, tirtų veislių augalų augimo ir vystymosi ritmas atitinka vyraujančias klimato 
sąlygas. Lietuvos klimato sąlygomis neišskirtas toks metų periodas, kurio metu gali susidaryti 
kritiškai nepalankios sąlygos šios grupės šilauogėms augti, žydėti ar uogoms nokti.  

Ištvermingumas žiemą yra labai svarbus daugialypis faktorius visiems introdukuojamiems 
augalams. Jo poveikį reikia nagrinėti kaip labai žemų minusinių temperatūrų, atšalimų ir atlydžių 
kaitą. Tyrimų metais nustatyta, kad pusiau aukštaūgės šilauogės labai gerai žiemoja ir pakenkimų 
po žiemos nenustatyta (Česonienė ir kt., 2010). Tai patvirtina ir kitose šalyse atlikti tyrimai 
(Estabrooks, 1998; Smolarz, 2003; Starast ir kt., 2002; Sanford ir kt., 1991; Luby ir kt., 1986; Luby, 
2001).  

Veislių ir klonų dekoratyvumo charakteristikai informatyviausi morfologiniai požymiai yra 
kero tankumas, lapų spalvos intensyvumas vasarą ir rudenį. Dekoratyvumu išsiskiria lietuviška 
veislė ‘Danutė‘, pasižyminti vešliu tankiu keru, gausiu žydėjimu ir ryškiai raudona lapų spalva 
rudenį. Veislė ‘Freda‘ pasižymi retesniu keru, o lapai kai kuriais metais nukenčia nuo dėmėtliges 
sukeliančių grybinių ligų – tai sumažina šios veislės dekoratyvumą (Česonienė ir kt., 2010). 
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Selekcinis numeris Nr. 16 irgi pasižymi vešliu keru, tačiau sunokina smulkias uogas. Amerikietiška 
veislė ‘Northcountry‘ taip pat yra gana dekoratyvi, sunokina kokybiškas uogas, tačiau keras 
nepasižymi vešlumu.  

 
Išvados 

 
1. Visus tirtus pusiau aukštaūgės šilauogės pavyzdžius galima priskirti prie ankstyvųjų šilauogių 

veislių, nes masinio uogų nokimo tarpsnis užfiksuotas pirmąjį liepos dešimtadienį.  
2. Įvertinus morfologinius tirtų šilauogių veislių požymius, nustatyta, kad jos pasižymi ne tik 

gražios formos krūmais, dekoratyviais lapais ir žiedais, bet ir sunokina didelį uogų derlių. 
Derlingiausi yra selekcinis numeris ‘Nr. 16’ ir lietuviška veislė ‘Danutė’. 

3. Visos tirtos pusiau aukštaūgių šilauogių veislės yra tinkamos auginti Lietuvos klimato 
sąlygomis ir gali būti naudojamos sodyboms apželdinti. Išskirtiniu dekoratyvumu pasižymi 
lietuviška veislė ‘Danutė‘. 
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Summary 

 
Blueberry is one of the best berry plants because of its valuable berries. Development of half highbush blueberry 

cultivation became very rapidly in recent years. The cultivars of half highbush blueberries are the product of 
interspecific hybridization of V. angustifolium and V. corymbosum, resulting in progenies about half the height of 
typical highbush blueberries. This reduced stature results in better survival in cold areas, where heavy snow covers and 
insulates the plants. New cultivars of half highbush blueberry have a greater disease resistance, allowing plantings to 
succeed in the private orchards. The cultivars of half highbush blueberries have characteristic of significant 
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phenological plasticity. The beginning of phenological phases possesses the wide amplitude of variation in different 
years. Lithuanian climate conditions are favourable for the growth and development of investigated cultivars. Winter 
hardiness is an important multiple factor in the process of introduction of the half highbush blueberry. Any damages 
were not detected inspite the plants were crucially affected by very low temperatures in winter and alternation of thaw 
and falling down of temperature. The investigated plants were distinguished by their ornamental properties and high 
productivity as well. 
 


