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Veislė 

Žydėjimo 
laikas 

Derėjimo 
laikas 

Vaisių charakteristika 
Uogų 
masė 

Skonis Taikymas 
Derėjimo 

gausumas (kg 
nuo krūmo) 

Derėjimo 
gausumas 

(t/ha) 

Aukštis ir 
plotis 

Krūmo 
charakteristika 

Uogų 
kritimas 

Rinkimo 
metodas 

Apdulkintojas 

Aurora® - VI 2 pusė ovalios, pailgos 
1,9-
2,1g 

saldžios 

Produktyvi veislė 
komercinėms 

plantacijoms, labai 
geras apdulkintojas 

kitoms veislėms 

5-6 16,5-19,8 180 x 120 

tankus ir 
kompaktiškas, 

vertikalaus 
augimo 

nekrenta nuo 
krūmo, bet 

renkasi 
lengvai 

mechaninis 
ir rankomis 

Indigo Gem, 
Tundra, Borealis, 

HoneyBee 

Bakčarskaja 
Jubilejnaja® 

03.04-
18.04 

VI 2 pusė 

pailgos ovalo formos, 
vienodo dydžio, sultingos, 
gaivaus, švelnaus kvapo, 
noksta gausiose kekėse 

grupėmis, patogios rinkti 

1,4-
2,1g 

turi švelnaus 
rūgštumo 

Desertinė veislė, 
tinkama šaldymui, 
pakankamai gerai 
transportuojama 

3,5-5 11,5-16,5 150 x 120 

vidutiniškai 
augus, dera ir 

labai jauni 
sodinukai 

nekrenta nuo 
krūmo, bet 

pradėjus 
rinkti lengvai 

nukrenta 

mechaninis 
ir rankomis 

Doč Velikana, 
Streževčanka, 

Vostorg, 
Bakčarskij Velikan 

Bakčarskij 
Velikan® 

03.04-
18.04 

VI 2 pusė 

pailgos ovalo formos, 
nežymiai asimetriškos, odelė 

vidutinio storumo, tamsiai 
mėlynos spalvos, stipriu 
vaškiniu apnašu, uogos 

minkštos 

1,8-
2,5g 

saldžiarūgštės, 
desertinės 

Gerai 
transportuojama, 
veislė desertinė, 

tinkama šaldymui 

2,5-4,5 8,3-14,9 190 x 130 

vidutiniškai 
augus, plataus, 
vainiko, storų 

kamieninių 
šakų 

vidutinė uogų 
kritimo 

tendencija 

mechaninis 
ir rankomis 

Jugana, Doč 
Velikana, 

Streževčanka, 
Vostorg 

Borealis® 
03.04-
22.04 

VI 2 pusė 
ovalūs, uogos slepiasi po 
lapais, tvirtai laikosi ant 

kekių 
1,6 

labai saldžios, 
skanios 

Desertinė veislė 
mėgėjiškiems sodams 

arba nedidelėms 
komercinėms 
plantacijoms 

4-4,5 13,2-14,9 140 x 120 
Plataus ir 

tankaus vainiko 
nekrenta nuo 

krūmo 
mechaninis 
ir rankomis 

Aurora, 
HoeneyBee 

Čulimskaja® 
03.04-
18.04 

VI pab. 
ištęstos formos, lygios, su 
stipriu vaškiniu apnašu, 

sultingos, tvirtos 

1,2-
1,6g 

turi švelnaus 
rūgštumo 

Gerai 
transportuojama, 
desertinė veislė, 

tinkama šaldymui 

3,1-6 10,2-19,8 140 x 120 

vidutiniškai 
augus, rutuliško 

vainiko, 
metiniai ūgliai 

tiesūs su 
banguotais 

galiukais 

nekrenta nuo 
krūmo 

tik 
rankomis 

Doč Velikana, 
Streževčanka, 

Vostprg, 
Bakčarskij Velikan 

Doč Velikana® 
01.04-
14-04 

VI 2 pusė 

pailgos kriaušės formos, 
paplokščios, tamsiai 

violetinės spalvos, bet dėl 
stipraus vaškinio apnašo 

atrodo kaip mėlynos 

1,8-
2,5g 

saldžios, 
desertinės 

Pakankamai gerai 
transportuojama, 
veislė desertinė, 

tinkama šaldymui 

3,1-5,2 10,2-17,2 180 x 130 

metiniai ūgliai 
tiesūs su šiek 

tiek sutrauktais 
galiukais 

nekrenta nuo 
krūmo, bet 

pradėjus 
rinkti lengvai 

nukrenta 

labiau 
rankomis, 
galimas ir 

mechaninis 

Streževčanka, 
Vostorg, 

Bakčarskij Velikan 

Gordost 
Bakčara® 

03.04-
18.04 

VI pab. 

ištęstos formos, violetiniai 
mėlynos, su stipriu vaškiniu 

apnašu, odelė ganėtinai 
stora, uogos minkštos 

1,3g 
saldžiarūgštės, 

desertinės 

Pakankamai gerai 
transportuojama, 
veislė desertinė, 

tinkama šaldymui 

3,2 10,5 160 x 120 

Skeletinės 
šakos tvirtos, 

jaunos šakelės 
nulinksta nuo 
uogų svorių 

krenta nuo 
krūmo 

mechaninis 
ir rankomis 

Doč Velikana, 
Streževčanka, 

Vostprg, 
Bakčarskij Velikan 

Honey Bee® - VI 2 pusė 

Cilindro formos, sultingos ir 
skanios, gerai laikosi ant 

krūmo, nekrenta kol 
sudžiūva 

1,9g 
turi švelnaus 

rūgštumo, 
desertinės 

Produktyvi veislė 
komercinėms 

plantacijoms, labai 
geras apdulkintojas 

kitoms veislėms 

4-5 13,2-16,5 150 x 120 greitai augantis 
nekrenta nuo 

krūmo 

mechaninis 
ir rankomis 
(skinama per 2 

kartus) 

Indigo Gem, 
Tundra, Aurora, 

Borealis 

Indigo Gem® 
03.04-
22.04 

VI 2 pusė 
Ovalo formos, tvirtos, 

minkštimas lengvai guminės 
konsistencijos 

1,3g 
saldžios, 

desertinės 

Tinkama perdirbimui, 
viena geriausių veislių 
šviežiam vartojimui, 

ideali auginti 
komercinėse 
plantacijose 

4-5 13,2-16,5 150 x 120 

vertikalaus 
augimo, 

taisyklingos V 
formos 

nekrenta nuo 
krūmo 

mechaninis 
ir rankomis 

Aurora, 
HoneyBee 



Jugana® 
07.04-
14.04 

VI 2 pusė 

netaisyklingos formos, buku 
galu, tamsiai violetinės, 

beveik juodos spalvos, stipriu 
vaškiniu apnašu, uogos 

tvirtos 

1,4-
1,8g 

saldžios, 
desertinės 

Gerai 
transportuojama, 
veislė desertinė, 

tinkama šaldymui 

3,5-6,5 11,5-21,4 150 x 190 

krūmo vainikas 
ir uogų 

mezgimo būdas 
patogus rinkti 

vidutinė uogų 
kritimo 

tendencija 

mechaninis 
ir rankomis 

Doč Velikana, 
Streževčanka, 

Vostprg, 
Bakčarskij Velikan 

Leningradskij 
Velikan 

01.04-
18.04 

VI vid. 
cilindro formos, mėlynos, su 

vaškiniu apnašu 
1,4-
2,0g 

saldžios 
Veislė desertinė, 
tinkama šaldymui 

2,5-5 8,2-16,5 170 x 140 
stipraus, 

vertikalaus 
augimo 

maža uogų 
kritimo 

tendencija 

mechaninis 
ir rankomis 

Morena, Nimfa,  
HoneyBee 

Morena - VI vid. 
ištęstos formos, mėlynos, 

padengtos vaškiniu apnašu 
1,7g saldžiarūgštės 

Veislė mėgėjiškiems 
sodams 

2-2,5 6,6-8,2 150 x 120 
sferinės formos 

vainikas 

vidutinė uogų 
kritimo 

tendencija 

mechaninis 
ir rankomis 

Nimfa, 
Leningradskij 

Velikan, 
HoneyBee 

Nimfa 
01.04-
14.04 

VI vid. 
ištęstos formos, mėlynai 

violetinės spalvos, padengtos 
vaškiniu apnašu 

1,2g 
labai saldžios, 
aromatingos 

Veislė mėgėjiškiems 
sodams 

2 6,6 150 x 120 
vidutiniškai 

augus 

vidutinė uogų 
kritimo 

tendencija 

mechaninis 
ir rankomis 

Morena, Nimfa, 
Leningradskij 

Velikan, 
Honeybee 

Silginka® 
05.04-
14.04 

VI 2 pusė 

ištęstos formos, aštriu galu, 
su vaškiniu apnašu, vienodo 

dydžio, sultingos, tvirtos, 
odelė vidutiniškai stora 

1,4g 
labai saldžios, 
aromatingos 

Labai gerai atlaiko 
transportavimą 

2,5-3,5 8,2-11,5 150 x 120 

vidutiniškai 
augus, 

skeletinės 
šakos tvirtos ir 

tiesios 

krenta nuo 
krūmo (pinai 
sunokusios) 

mechaninis 
ir rankomis 

Streževčanka, 
Vostprg, Jugana, 

Bakčarskij 
Velikan, Doč 

Velikana 

Streževčanka® - VI 2 pusė 

ištęstos formos, tamsūs, 
silpnu vaškiniu apnašu, 

prinokusios minkštos, odelė 
plona, lengvai renkamos 

1,8-
2,7g 

turi švelnaus 
rūgštumo 

Vidutiniškai atlaiko 
transportavimą, veislė 

desertinė, tinkama 
šaldymui 

2,5-4,5 8,2-14,8 
180 x 

150-180 

stipraus 
augimo, 
vainikas 

netaisyklingos 
formos 

nekrenta nuo 
krūmo 

mechaninis 
ir rankomis 

Silginka, Vostprg, 
Jugana, Bakčarskij 

Velikan, Doč 
Velikana 

Tomička 
03.04-
18.04 

VI 2 pusė 

ovalo formos, tamsiai 
mėlynos spalvos, nelygiu 
paviršiumi, su nežymiu 

vaškiniu apnašu 

1,0g saldžiarūgštės 

Tinkama 
transportavimui, ypač 
tinkama uogienėms, 
džemams ir kitiems 

produktams gaminti, 
tinkama šaldymui 

2,6 8,5 150 x 140 
platus, sferinės 
formos vainikas 

vidutinė uogų 
kritimo 

tendencija 

mechaninis 
ir rankomis 

Bakčarskaja, 
Bakčarskij 

Velikan, Doč 
Velikana 

Tundra® 
03.04-
22.04 

VI 2 pusė 
rutuliško ovalo formos, 

kietos ir trapios 
1,4g 

saldžiarūgštės, 
į saldumą 

Tinkama 
transportavimui, 

tinkama šaldyti, kepti, 
šviežiam vartojimui 

4-4,5 13,2-14,9 130 x 120 tankaus vainiko 
vidutinė uogų 

kritimo 
tendencija 

mechaninis 
ir rankomis 

Aurora, 
HoneyBee 

Vostorg® - VI 2 pusė 

ištęstos formos, mėlynai 
violetinės spalvos, su labai 

stipriu vaškiniu apnašu, 
lengvai skinamos, sunoksta 

tuo pačiu metu, odelė stora, 
uogos tvirtos 

1,6-
2,8g 

saldžios su 
rūgštele, 

skonis 
harmoningas 

Labai gerai atlaiko 
transportavimą, veislė 

desertinė, tinkama 
šaldyti 

2,5-5,5 8,2-18,5 180 x 180 

stipraus 
augimo, 
vainikas 

netaisyklingos 
formos, atrodo 

kaip ažūrinis 

vidutinė uogų 
kritimo 

tendencija 

mechaninis 
ir rankomis 

Silginka, 
Streževčanka, 

Jugana, Bakčarskij 
Velikan, Doč 

Velikana 

Wojtek 
03.04-
18.04 

VI prad. 
Forma pailga, odelė 

pakankamai tvirta, sultingos, 
sunoksta vienu metu 

iki 1g 
saldžiarūgštės, 

labai 
aromatingos 

Labai gerai atlaiko 
transportavimą, 
tinkama šaldyti, 

džiovinti, taip pat 
spausti sultis 

3-5 9,9-16,5 170 x 150 

stipraus 
augimo, 
vainikas 
sferinės 

formos, stipriai 
šakotas 

vidutinė uogų 
kritimo 

tendencija 

mechaninis 
ir rankomis 

Zojka 

Zojka - VI prad. 
forma rutuliško ovalo, uogos 

sultingos 
- saldžios 

Vidutiniškai atlaiko 
transportavimą, 
tinkama šaldyti, 

džiovinti, taip pat 
spausti sultis 

3,5 11,5 160 x 130 

neypatingai 
augus, vainikas 

sferinės 
formos, 

vidutiniškai 
kompaktiškas 

nekrenta nuo 
krūmo 

mechaninis 
ir rankomis 

Wojtek 

 


