
 
OBELYS 

 

Poskiepis MM.106 (vid. augumo) 
‘Alemanda’ * NAUJIENA vasarinė 
‘Poema’ * NAUJIENA vasarinė 
‘Rubinola’ žieminė 
‘Bogatyr’ žieminė 
‘Paprastasis antaninis’ rudeninė 
‘Aldas’ * žieminė 
‘Red Gravenštein’ rudeninė 
‘Belaruskaja Malinovaja’ žieminė 
‘Antej’ žieminė 
‘Štaris’ * žieminė 
 

Poskiepis B.118 (vid. augumo) 
‘Konfetnoje’ vasarinė 
‘Avenarijus’ vasarinė 
‘Kulono renetas’ žieminė 
‘Florina’ žieminė 
 

Poskiepis M.26 (pusiau žemaūgis) 
‘Rubin’ žieminė 
‘Connell Red’ žieminė 
‘Auksis’ * rudeninė 
‘Popierinis’ vasarinė 
Dekoratyvinės obelys: 

‘Perlas’ * (žiedai balti) NAUJIENA 

‘Rylio’ * (žiedai raudoni) NAUJIENA 

 

Poskiepis B.396 (žemaūgis) 
‘Šampion’ žieminė 
‘Noris’ * žieminė 
‘Aldas’ * žieminė 
‘Rubin’ žieminė 
‘Persikinis’ rudeninė 
‘Beržininko ananasas’ rudeninė 
‘Vitos’ rudeninė 
‘Freedom’ rudeninė 
‘Rudenis’ * rudeninė 
‘Skaistis’ * žieminė 
 

Poskiepis P 60 (žemaūgis) 
‘Poema’ * NAUJIENA vasarinė 
‘Šampion’ žieminė 
 
 

 
Poskiepis M.9 (žemaūgis) 
‘Šampion’ žieminė 
‘Alva’ žieminė 
‘Ligol’ žieminė 
‘Melrose’ žieminė 
‘Red Kroft’ žieminė 
‘Geneva Early’ vasarinė 
‘Lodel’ žieminė 

 
KRIAUŠĖS 

‘Conference’ rudeninė 
‘Mlejevo ankstyvoji’ vasarinė 
‘Jūratė’ * vasarinė 
‘Alsa’ * rudeninė 
‘Lukna’ * rudeninė 
‘Alnora’ * rudeninė 
‘Jules Guyot’ vasarinė 
‘Kliapo mėgstamoji’ vasarinė 
‘Mramornaja’ rudeninė 

SLYVOS 
‘Kometa’ labai ankstyva 
‘Viktorija’ vid. vėlyvumo 
‘Skoroplodnaja’ ankstyva 
‘Opal’ ankstyva 
‘Valor’ vid. vėlyvumo 
‘Lase’ vėlyva 
‘Jubiliejum’ vid. vėlyvumo 
‘Herman’ vid. ankstyvumo 
‘Dambrovycka’ vid. vėlyvumo 
‘Štaro vengrinė’ * vid. vėlyvumo 
‘Stanley’ vid. vėlyvumo 
‘Reine Claude d’Oullins’ vid. vėlyvumo 
‘Jūrė’ * vėlyva 
‘Anna Späth’ labai vėlyva 
‘Ontarijo’ vid. vėlyvumo 

 
VYŠNIOS 

‘Vytėnų žvaigždė’ * ankstyva 
‘Molodiožnaja’ vid. ankstyvumo 
‘Žagarvyšnė’ ankstyva 
‘Turgenevka’ vid. vėlyvumo 
‘Tichonovskaja’ vid. vėlyvumo 
‘Lucyna’ vid. ankstyvumo 
‘Notė’ * vid. vėlyvumo 
‘Pandy’ vid. vėlyvumo 

 

 
TREŠNĖS 

‘Vytėnų geltonoji’ * labai vėlyva 
‘Lukė’ * vėlyva 
‘Irema BS’ * labai vėlyva 
‘Sunburst’ ankstyva 
‘Germa’ * vėlyva 
‘Mindaugė’ * vid. ankstyvumo 

 
AVIETĖS 

‘Meteor’ labai ankstyva 
‘Solniško’ ankstyva 
‘Beloplodnyj sejanec’ vid. ankstyvumo 

(geltona) 
‘Norna’ vid. ankstyvumo 
‘Canby’ vid. ankstyvumo 
‘Kostinbrodskaja’ vid. ankstyvumo 
‘Brianskij rubin’ vid. ankstyvumo 
‘Beskid’ vėlyva 
‘Babje leto’ remontantinė 
‘Polana’ remontantinė 

 
JUODIEJI SERBENTAI 

‘Joniniai’ * ankstyvi 
‘Gojai’ * ankstyvi 
‘Beloruskaja sladkaja’ vid. ankstyvumo 
‘Smaliai’ * vid. ankstyvumo 
‘Kriviai’ * vid. ankstyvumo 
‘Titania’ vid. ankstyvumo 
‘Gagatai’ * vid. ankstyvumo 
‘Pilėnai’ * vid. ankstyvumo 
‘Senjorai’ * vid. ankstyvumo 
‘Viktor’ * NAUJIENA vid. ankstyvumo 
‘Ritmo’ * NAUJIENA vid. ankstyvumo 
‘Dainiai’ * vid. vėlyvumo 
‘Domino’ * NAUJIENA vid. vėlyvumo 
‘Lentiaj’ vėlyvi 
‘Salviai’ * vėlyvi 

 
RAUDONIEJI SERBENTAI 

‘Altaiskaja rubinovaja’ ankstyvi 
‘Jonkheer van Tets’ ankstyvi 
‘Röndom’ vėlyvi 
‘Olandų raudonieji’ vėlyvi 

 

BALTIEJI SERBENTAI 
‘Zitavia’ ankstyvi 
‘Belaja smoljaninovaja’ vid. ankstyvumo 
‘Werdavia’ vid. ankstyvumo 

 
  



 

KITI SODO AUGALAI 

Abrikosai  Abrikosas Nr. 10, Abrikosas Nr. 27-27,  

Abrikosas Nr. 43 
Persikai ‘Paprastasis persikas’, ‘Sigla’ 

Šermukšniai ‘Likiornaja’, ‘Žoltaja’, ‘Gracilis’,  

‘Granatnaja’ 
Aronijos ‘Juodavaisė aronija’ 

Žalialapiai lazdynai ‘Pervenec’ 

Svarainiai ‘Japoninė atvaisa’ 

Šaltalankiai 

Šilauogių krūmai 

Braškių daigai 

Žemuogių daigai 

 

DARŽO AUGALAI 

Daržovių daigai:  

agurkų, pomidorų,  

paprikų, kopūstų,  

porų, salierų 

Lietuviškos selekcijos daržovių veislių sėklos  

 

KITA PRODUKCIJA 

Vaisiai, daržovės ir jų gaminiai 

Sodo ir daržo augalų leidiniai 

 

* - veislės sukurtos LAMMC Sodininkystės ir 

daržininkystės institute. 

 
Obelų ‘Poema’, ‘Alemanda’,  

dekoratyvinių obelų ‘Perlas’, ‘Rylio’,  

juodųjų serbentų ‘Dainiai’, ‘Smaliai’, ‘Viktor’, 

‘Ritmo’ ir ‘Domino’ veislių sodinukai įtraukti į LR 

Saugomų augalų veislių sąrašą. 

 

Platinti šias veisles be LAMMC 

Sodininkystės ir daržininkystės instituto 

sutikimo yra draudžiama! 

 

MŪSŲ PAVILJONUOSE PIRKSITE – 

NIEKADA NEAPSIRIKSITE!   
 

 

 

 

KONTAKTAI: 

Administracija: 

Kauno g. 30, LT-54333, Babtų mstl., Kauno r. 

tel. 8 37 555 210, faks. 8 37 555 176 

el. p. institutas@lsdi.lt 

http://www.lsdi.lt  

http://lsdi-public.sharepoint.com 

https://www.facebook.com 
 

Prekybos paviljonas Babtuose 

(parduotuvė ir medelynas): 

Vėrupės g. 11, LT-54328 Babtų k., Kauno r. 

tel. 8 37 555 494, mob. 8 626 27300 

 
 

Parduotuvė Kaune: 

(Agrocheminių tyrimų laboratorijos pastate) 

Savanorių pr. 287, LT-50127 Kaunas 

mob. 8 618 40890 

 

 

 
 

SODININKYSTĖS IR 

DARŽININKYSTĖS 

INSTITUTO 

 

PREKYBOS PAVILJONŲ 
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sortimentas 
 

2018 m. pavasaris 
 

 

 

mailto:institutas@lsdi.lt
http://www.lsdi.lt/
http://lsdi-public.sharepoint.com/
https://www.facebook.com/

