
 

OBELYS 
 
Poskiepis M.26 (pusiau žemaūgis) 
‘Poema’ * NAUJIENA vasarinė 
‘Rudenis’ * rudeninė 
‘Persikinis’ rudeninė 
‘Beržininko ananasas’ rudeninė 
‘Auksis’ * rudeninė 
‘Aldas’ * žieminė 
‘Alva’ žieminė 
Dekoratyvinės obelys 

‘Perlas’ *   NAUJIENA 
‘Rylio’ *   NAUJIENA 
‘Vaja’ *   NAUJIENA 

 
Poskiepis B.396 (žemaūgis) 
‘Šampion’ žieminė 
‘Connell Red’ žieminė 
‘Ligol’ žieminė 
 
Poskiepis MM.106 (vid. augumo) 
‘Avenarijus’ vasarinė 
‘Konfetnoje’ vasarinė 
‘Auksinis alyvinis’ vasarinė 
‘Red Gravenštein’ rudeninė 
‘Vitos’ rudeninė 
‘Rajka’ žieminė 
‘Šampion’ žieminė 
‘Red Kroft’ žieminė 
‘Kulono renetas’ žieminė 
‘Florina’ žieminė 
‘Štaris’ * žieminė 

 
Dekoratyvinės obelys 

‘Perlas’ *   NAUJIENA 
‘Rylio’ *   NAUJIENA 
‘Vaja’ *   NAUJIENA 

 
Poskiepis B.118 (vid. augumo) 
‘Rubinola’ žieminė 

 
KRIAUŠĖS 

‘Jules Guyot’ vasarinė 
‘Kliapo mėgstamoji’ vasarinė 
‘Alnora’ * rudeninė 

 
TREŠNĖS 

‘Lukė’ * vėlyva 
‘Germa’ * vėlyva 

 
VYŠNIOS 

‘Žagarvyšnė’ ankstyva 
‘Molodiožnaja’ vid. ankstyvumo 
‘Turgenevka’ vid. vėlyvumo 
‘Pandy’ vid. vėlyvumo 

 
SLYVOS 

‘Kometa’ labai ankstyva 
‘Skoroplodnaja’ ankstyva 
‘Opal’ ankstyva 
‘Viktorija’ vid. vėlyvumo 
‘Stanley’ vid. vėlyvumo 
‘Reine Claude d’Oullins’ vid. vėlyvumo 
Raudonlapė slyva dekoratyvinė 

 

 
JUODIEJI SERBENTAI 

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

 
RAUDONIEJI SERBENTAI 

‘Jonkheer van Tets’ ankstyvi 
‘Röndom’ vėlyvi 

 
BALTIEJI SERBENTAI 

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

 
KITI SODO AUGALAI 

Abrikosai Abrikosas Nr. 27-27  

Persikai ‘Paprastasis persikas’ 

Aronijos ‘Juodavaisė aronija’ 
Svarainiai ‘Japoninė atvaisa’ 
Šaltalankiai 
Braškių daigai 

  



 

KITA PRODUKCIJA 

Sodo ir daržo augalų leidiniai 

Lietuviškos selekcijos daržovių veislių sėklos 

 

Sodinukų kainos: 

o Obelys (dvimetės) 2,00 € 

o Kriaušės (dvimetės) 2,00 € 

o Dekoratyvinės obelys  5,00 € 

o Slyvos, vyšnios, trešnės, 

abrikosai, persikai 2,00 € 

o Juodieji, raudonieji, baltieji serbentai, 

svarainiai, aronijos 0,50 € 

o Šaltalankiai 1,00 € 

o Braškių daigai 0,40 € 

 

* - veislės sukurtos LAMMC Sodininkystės ir 

daržininkystės institute. 

 

Obelų ‘Poema’, ‘Alemanda’, ‘Bosanova’, 

‘Lauda’; dekoratyvinių obelų ‘Perlas’, ‘Rylio’, 

‘Vaja’; juodųjų serbentų ‘Dainiai’, ‘Smaliai’, 

‘Viktor’, ‘Ritmo’, ‘Domino’; vyšnių ‘Verknė’; 

aviečių ‘Vizija’ ir ‘Mistika’ veislių sodinukai 

įtraukti į LR Saugomų augalų veislių sąrašą. 

 

Platinti šias veisles be LAMMC Sodininkystės 

ir daržininkystės instituto sutikimo yra 

draudžiama! 

 

 

 

 

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://lsdi.lt/medelynas 

https://www.facebook.com 
 

Medelynas: 

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

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

 
 

AUKŠČIAUSIA TIK LIETUVOJE 

IŠAUGINTŲ AUGALŲ KOKYBĖ UŽ 

GERIAUSIĄ KAINĄ!   
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