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ĮvadaS
Spanguolių plantacijų įrengimas, laikantis visų technologinių reika-

lavimų yra labai svarbus etapas, bet ne mažesnę reikšmę turi ir tinkamas 
plantacijų eksploatavimas. Tik laiku ir kruopščiai atliekant visus prie-
žiūros darbus galima tikėtis plantacijų ilgaamžiškumo ir gero derliaus. 
Kadangi plantacijų eksploatavimo sėkmę nemaža dalimi lemia ne tik 
paties ūkininko veikla, bet ir kiti veiksniai (plantacijai parinkta vieta, 
jos reljefas, mikroklimatas, meteorologinės sąlygos), plantacijų priežiū-
ros ir eksploatavimo darbus reikia planuoti bei vykdyti atsižvelgiant į 
paminėtus gamtinius faktorius ir stambiauogės spanguolės biologinius 
auginimo ypatumus. 



 5

1. STambIaUogIų SpaNgUolIų plaNTacIjoS pRIežIūRoS  
TechNologIjoS

Gerai įrengti ir tinkamai prižiūrimi pramoninių spanguolių planta-
cijų plotai gali išlikti derlingi ir duoti derlių net apie 80 metų. JAV ir 
Kanadoje tai – verslas, kurį vieni kitiems perduoda net kelios augintojų 
kartos.

 Spanguolyno priežiūra pirmaisiais auginimo metais ir suaugusia-
me spanguolyne skiriasi. Uogynas pradeda derėti tik trečiais, ketvirtais 
metais, todėl priežiūros tikslas iki derėjimo – paspartinti uogyno augi-
mą, kad spanguolių ūgliai greičiau uždengtų dirvą, apsaugoti nuo ligų ir 
kenkėjų, neleisti įsigalėti piktžolėms. Vėliau siekiama užtikrinti pastovų 
ir maksimalų spanguolynų derėjimą.

1.1. piktžolių naikinimas

Kova su piktžolėmis ir medžių sėjinukais yra vienas sunkiausių plan-
tacijų priežiūros darbų. Piktžolės, pušies, beržo, tuopos, karklo bei kai 
kurių kitų sumedėjusių augalų sėjinukai konkuruoja su spanguole dėl 
vandens, trąšų ir šviesos bei ženkliai apsunkina derliaus nuėmimo pro-
cesą. 

Labai svarbu, kad įrengiant plantaciją viršutiniame dirvos sluoksny-
je neliktų augalijos (ypač daugiamečių piktžolių šaknų), o smėlinimui 
naudoti smėlį, kastą tam tikrame gylyje. Ant vandens įsiurbimo angų 
turi būti uždedami filtrai, neleidžiantys sėkloms patekti į liejimo sistemą 
ir taip plisti plantacijoje.

Tačiau ir pavyzdingai įrengtame uogyne atsiras piktžolių, o taip pat 
ir medžių sėjinukų. Pirmuosius dvejus metus nedideliuose plotuose ga-
lima išsiversti be herbicidų – piktžoles ir sėjinukus išravėti rankomis. 
Trečiaisiais metais, kai spanguolynai būna visiškai sutankėję, tenka nau-
doti herbicidus. Daugumoje pasaulio spanguolių plantacijų naudojamas 
sisteminis herbicidas Roundup, tepant juo virš spanguolių sąžalyno iš-
lendančius augalus. Tam galima naudoti rankinius tepiklius arba sava-
eigius tepimo mechanizmus. 
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Kovojant su piktžolėmis labai svarbu ne tik jas naikinti plantacijos 
plotuose, bet reiktų panaudoti visas agrotechnikos priemones, kad jos 
neplistų – nušienauti pylimų šlaitus, pakeles, neleidžiant šalia uogyno 
žolėms subrandinti ir išbarstyti sėklų.

Piktžolių bus mažiau, jei:
1)  įrengiant spanguolyną nuo sklypo paviršiaus buvo nuskustas viršuti-

nis sluoksnis su žolių šaknimis; 
2)  dirvožemis yra pakankamai rūgštus (pH 3,0–5,0); 
3)  spanguolynui užpilti naudotas smėlis nebuvo užterštas piktžolių sėk- 

lomis; 
4)  arti spanguolyno nėra piktžolynų, o visoje spanguolyno teritorijoje 

(pakelės, kanalų ir sankasų šlaitai ir pan.) pastoviai šienaujama.

1.2. drėkinimas

Spanguolės plantacijos (ir „sauso“, ir „šlapio“ tipo) vasaros mėnesiais 
turi būti liejamos. Jaunuose laukeliuose (1–2 metų) spanguoles reikia 
laistyti tankiai ir 30–60 min. per dieną. Kai laukeliuose spanguolynas 
sutankėja ir yra senesnis, jį reikia lieti kas 2–3 dienas (jei nebūna lie-
taus). Dažnai laistyti būtina todėl, kad spanguolių šaknys yra gana se-
kliai dirvoje, o tankus sąžalynas išgarina daug vandens. 

Spanguolės – ne vandens augalai, tačiau itin mėgsta drėgmę. Jos rei-
kalauja drėgno, bet ne šlapio ir gerai vėdinamo (gerai drenuoto) grunto 
šaknų zonoje. Pagrindinė šaknų masė kaupiasi 10–15 cm paviršiniame 
sluoksnyje. Ši zona augalų vegetacijos metu negali būti pilnai arba pe-
riodiškai užliejama. Jei laukeliuose laikysis vanduo (blogas drenažas), 
ūgliai bus pakenkti, kils grybinių ligų pavojus, derėjimas bus menkas. 
Užmirkusiose vietose spanguolės skursta ar visai išnyksta. Todėl daž-
niau laistyti ar pakelti gruntinio vandens lygį reikia tik auginimo pra-
džioje, kol spanguolės prigyja. Po to vandenį reikia nuleisti iki 25–30 cm  
gylio. Durpę nuo perdžiūvimo gerai saugo užpiltas smėlio sluoksnis. 
Vasarą per karščius geriausiai tinka laistymas smulkialašeliniais purkš-
tukais, kai ne tik sudrėkinama durpė, bet ir padidinama oro drėgmė. 
Laistymas taip pat padeda apsaugoti pavasarį žiedus, o rudenį – uogas 
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nuo šalnų. Plantacijoms laistyti reikia sukaupti pakankamai didelį kie-
kį vandens, kad, esant reikalui, būtų galima visą plantaciją lieti vienu 
metu. Vanduo laistymui turi būti rūgštus (pH ne daugiau 5,0) arba su-
maišytas su azoto ar sieros rūgštimi, taip pasiekiant reikiamą rūgštin-
gumą.

1.3. apsauga nuo šalnų

Pavasarį ir vasaros pradžioje šalnos yra pagrindinė pumpurų žuvi-
mo priežastis. Rudeninės šalnos yra neprinokusių ir jautrių šalčiui uogų 
priešas. Prasidėjus šalnai (kuomet ant laukelių nėra vandens ar ledo) 
liejimo sistemos purkštukai turi būti įjungti ir veikti visą laiką iki šalnos 
pabaigos. Taip liejant augalai apledėja ir tokiu būdu apsaugomi pumpu-
rai arba žiedai. Temperatūrai nukritus žemiau –9 ºC vandens purškimas 
tampa neefektyvus.

1.4. Užliejimas

Šlapio tipo plantacijose spanguolynas užliejamas, kai derlius nui-
mamas vadinamuoju „šlapiu“ būdu, o taip pat ir artėjant žiemai, norint 
apsaugoti nuo šalčių. Žiemą, jei nėra sniego dangos, neužlietuose span-
guolynuose šaltis ir vėjas išdžiovina spanguolių lapus, ir pakenkti lapai 
pavasarį nukrinta. Stiebai dažniausiai lieka gyvi, pumpurai išsprogsta 
ir uogynas pamažu atželia, bet tais metais nedera ir gerokai nusilps-
ta. Spanguolės iššąla, kai temperatūra nukrenta žemiau –19 °C šalčio, 
o augalų neuždengia sniegas. Todėl didelėse pramoninėse spanguolių 
plantacijose praktikuojama „šlapia“ auginimo technologija ir uogynų 
užliejimas vėlai rudenį, iki pat viršūnių spanguoles įšaldant. Mūsų ne-
pastovių žiemų sąlygomis tai ne visada įmanoma. Jei žiema snieguota, 
spanguolynams apšalti pavojaus nėra.

„Šlapiu“ būdu nuimant derlių, spanguolynas užliejamas prinokus 
uogoms. Šiuo atveju pasiekiami keli tikslai: sunaikinami žiemojantys 
kenkėjai, iš spanguolyno kartu su vandeniu pašalinamos įvairios nuo-
kritos (lapai, stiebai, uogos ir kt.). 
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1.5. Tręšimas

Spanguolės yra prisitaikiusios augti rūgščiose nederlingose dirvose, 
todėl ir jas auginant nereikia daug trąšų. Be to, tręšimas pagreitina ne tik 
spanguolių, bet ir piktžolių bei medžių sėjinukų augimą. Reikia atminti 
ir tai, kad mikorizinis grybas, augantis ant spanguolių šaknų, yra labai 
jautrus trąšų poveikiui.

Kadangi dirvožemiai, kuriuose auginamos spanguolės, gali būti gana 
įvairūs, kaip ir aprūpinimas vandeniu, trąšų poreikiai taip pat skirtingi. 
Pramoninėse plantacijose spanguolynai yra tręšiami vadovaujantis trąšų 
poreikio tyrimais. Būtina žinoti maisto medžiagų kiekius dirvožemyje, 
o vėliau – ir jų kiekius spanguolių lapuose. Pagal šiuos duomenis gali-
ma tiksliai nustatyti reikalingas trąšas ir jų kiekius. Dirvos pavyzdžiai 
agrocheminėms analizėms imami pavasarį arba rudenį iš 10–15 cm gy-
lio. Spanguolynui skirtame dirvožemyje turėtų būti: fosforo 4–9, kalio 
10–40, magnio 10–25, kalcio 20–80 mg/100 g dirvožemio; dirvos rūgš-
tingumas pH 3,0–4,5 (5,0). Kalcio kiekis dirvoje turėtų būti ne daugiau 
kaip 2 kartus didesnis už kalio ir magnio kiekį. Prieš sodinant spanguo-
les, trąšomis papildomi trūkstamų maistmedžiagių kiekiai. 

Auginant spanguolę, apie trąšų poreikį sprendžiama iš spanguolių 
lapų. Tyrimams rugpjūčio–rugsėjo mėn. pjaunamos 5–6 cm ilgio ūglių 
viršūnės, t. y. tik tų metų prieaugis. Jas išdžiovinus atliekama lapų che-
minė analizė. JAV Masačiusetso spanguolių eksperimentinės stoties 
duomenimis, spanguolių lapuose turėtų būti: 0,95–1,05 proc. azoto, 
0,11–0,14 proc. fosforo, 0,40–0,65 proc. kalio, 0,60–0,80 proc. kalcio, 
0,20–0,25 proc. magnio pavyzdžio sauso svorio.

Nedideliuose plotuose, kuomet nedaromi dirvos ir lapų cheminiai 
tyrimai, galima vadovautis apytikslėmis rekmendacijomis – pirmaisias 
ir antraisiais auginimo metais spanguolės tręšiamos tik mažomis azoto 
trąšų dozėmis (25 kg/ha amonio sulfato) kas 3 savaites iki liepos pa-
baigos. Jei augalai išaugina tvirtus šliaužiančius ūglius, ne trumpesnius 
kaip 30 cm, tręšimas azotinėmis trąšomis nereikalingas, kadangi azoto 
perteklius mažina augalų atsparumą ligoms ir žiemos šalčiams, o tuo pat 
metu pakelia ir plantacijos eksploatavimo kaštus (Budriūnienė, 1992).
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Derantis spanguolynas tręšiamas pagal poreikį, kuris gali būti nu-
statomas ne tik iš spanguolių lapų tyrimo duomenų, bet ir iš bendros 
uogyno išvaizdos. Apie azotinių trąšų reikalingumą galima spręs-
ti iš stačių ūglių ilgio ir skaičiaus ploto vienete. Stačių ūglių ilgis virš 
uogų prisisegimo turėtų būti 3–5 cm, o jų skaičius susiformavusio  
(4–5 metų) uogyno 1 kv. m – nuo 1 iki 2,5 tūkstančių. Jei spanguolės 
stiebai ploni, reti, lapai gelsvi, azoto trūksta. Didžiausia metinė azoto 
(veikliosios medžiagos) norma hektarui – 45 kg, o fosforo ir kalio – 
90 kg. Rekomenduojamas azoto, fosforo ir kalio santykis spanguolėms 
1:2:1 arba 1:2:2, pagrindas – azoto trąšų kiekis. Be to, svarbu žinoti, 
kad spanguolėms geriau tinka amonio sulfatas negu nitratinės azotinės 
trąšos, nes amonio sulfatas didina dirvožemio rūgštingumą. Iš fosforo 
trąšų spanguolynuose naudotinas superfosfatas, iš kalio – kalio sulfa-
tas, kalimagnezija.

Pirmąkart spanguolės tręšiamos pavasarį, brinkstant pumpurams 
(balandžio pabaiga – gegužės pradžia), išberiant apie 30 proc. trąšų, ant-
rą kartą – žydėjimo metu (birželio pabaigoje), išberiant apie 40 proc. 
trąšų kiekio. Paskutinį kartą tręšiama augant uogoms ir formuojantis 
kitų metų žiedpumpuriams (liepos pabaigoje). Vėliau trąšų nebereikėtų 
berti iki pat pavasario.

Spanguolėms reikia ir mikroelementų: varis, boras, manganas. Ta-
čiau jie naudojami tik įsitikinus jų reikalingumu. Geriausia mikroele-
mentų tirpalu nupurkšti spanguolyną pasibaigus žydėjimui. Reikia pri-
siminti, kad spanguolė gerai įsisavina trąšas tik tuomet, kai dirva yra 
pakankamai drėgna. Todėl, išbėrus trąšas į sausą dirvą, reikia palaistyti 
arba tręšti po lietaus. Be to, trąšų poveikis išryškėja tik po kurio laiko, 
todėl nereikia skubėti tręšti pakartotinai, neįsitikinus, kad pirmas trę-
šimas tikrai buvo neefektyvus. Vengtina didelių trąšų kiekių, ypač azo-
tinių. Trąšų normas reikia nustatyti atskirai kiekvienam spanguolyno 
laukui ir kas kelerius metus patikslinti. 

Ekologinių pramoninių spanguolių plantacijų, kur vietoje dirbtinių 
trąšų būtų naudojamos natūralios trąšos, pasaulyje vis dar nėra. Kol kas 
ekologiškai spanguolių uogas auginti galima tik labai nedideliuose plo-
tuose.
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1.6. Smėlinimas

Vienas iš labai svarbių ir būtinų technologinių spanguolynų eksplo-
atavimo procesų – smėlinimas. Jis būdingas tik kultūriniams spanguo-
lynams – periodiškas smėlio sluoksnio užpylimas ant derančio span-
guolyno. Smėlio sluoksnis pilamas kas 3–5 metus, maždaug 2–3 cm 
(iki 4 cm) storio sluoksniu uždengiant senus nuplikusius stiebus. Smė-
lio užpylimas skatina senų stiebų įsišaknijimą ir naujų stačiųjų ūglių 
formavimą. Tai pagrindinė priemonė pastoviam spanguolės sąžalynų 
atjauninimui. Taip pat užpiltas smėlis palaidoja negyvas augalų dalis 
(nuokritas), kartu sumažina ligų ir kenkėjų keliamą pavojų. Smėlis pa-
gerina vandens filtraciją, oro patekimą prie šaknų, sumažina tempe-
ratūros svyravimus dirvos paviršiuje, piktžolėtumą, sulaiko drėgmės 
išgaravimą vasarą ir augalų iškilnojimą žiemą. Reguliariai smėlinami 
spanguolynai mažiau kenčia nuo šalnų. Geriausia smėlį išbarstyti žie-
mą ant įšalusio spanguolyno, nes mažiau nukenčia augalai ir dirva.

Idealus smėlis spanguolių plantacijų smėlinimui – rupus, turintis  
80 proc. 0,2–2 mm stambumo ir 18 proc. 0,02–0,2 mm stambumo da-
lelių. Toks smėlis turi turėti ne daugiau kaip 2 proc. dumblo ir molio 
dalelių. 

Smėlinimui naudotinas rūgščios pH reakcijos smėlis. Jei tokio smė-
lio gauti nėra galimybės, tuomet būtina atkreipti dėmesį, kad plantacija 
būtų laistoma reikiamo rūgštingumo vandeniu.

1.7. genėjimas

 Dar vienas darbas auginant spanguoles yra derančio uogyno genėji-
mas. Panašiai kaip ir smėlinimas, genėjimas būtinas, norint, kad uogy-
nas kasmet derėtų. Geromis sąlygomis horizontalūs (gulstieji) spanguo-
lių ūgliai auga labai intensyviai ir driekiasi ne tik spanguolyno apatinėje 
dalyje, bet ir paviršiuje. Genima rudenį, nuėmus derlių, arba pavasarį, 
prieš augalų augimo pradžią, pašalinant virš spanguolių kilimo besi-
driekiančius ilgus vegetatyvinius ūglius. Genėjimui nedideliame uogyne 
naudojami grėbliai su peilių pavidalo dantimis, o dideliuose plotuose –  
specialūs mechanizmai. 
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Šiuo metu „sauso“ tipo plantacijoms jau yra sukonstruoti kombainai, 
kurie genėjimą atlieka derliaus nuėmimo metu. Šio tipo plantacijose ge-
nėjimas prieš uogų rinkimą yra būtinas, nes nenugenėtus ūglius „šukos“ 
nudreskia ir jie užkemša uogų rinkimo (šukavimo) mechanizmą. Kom-
baine sumontuoti specialūs peiliai išpjauna ūglius, o rinkimo mechaniz-
mas „nušukuoja“ uogas nuo stačiųjų ūglių. 

1.8. žiedų apdulkinimas

Spanguolė yra savidulkis augalas. Tačiau apdulkinimą pagerinti, kad 
užaugtų maksimalus uogų derlius, gali kamanės arba bitės. Kamanės 
geriau apdulkina spanguoles negu bitės, bet jų šeimos daug mažesnės 
ir jų reiktų labai daug (kamanių šeimoje apie 3 tūkst. vabzdžių, kai tuo 
tarpų bičių šeimoje – apie 30 tūkst.). Vienam hektarui tenka 2–3 avi-
liai. Bitės nelabai noriai apdulkina spanguoles, bet pirmomis dienomis 
naujoje vietoje „apsiskraido“ netoli avilio ir taip maksimaliai apdulkina 
spanguolių žiedus. Aviliai kas kelias dienas perstatomi iš vieno lauko 
į kitą, taip priverčiant bites darbuotis plantacijos teritorijoje, kol žydi 
spanguolės. Bitės į plantaciją atvežamos maksimalaus žydėjimo metu ir 
išvežamos, kuomet naudojami pesticidai.

JAV ir Kanados spanguolių augintojai paprastai patys bičių nelaiko, 
bet nuomoja avilius iš bitininkų. 

1.9. ligos ir kenkėjai

Stambiauogių spanguolių augintojai anksčiau ar vėliau susiduria su 
šių augalų ligomis, taip pat ir su kenkėjais. Kuriant spanguolių plantaci-
jas, svarbu atkreipti dėmesį į sodmenų kokybę, kad kartu su jais nebūtų 
atsivežta ligų sukėlėjų. Todėl kiekvienam spanguolių augintojui reikia 
bent minimalių žinių apie ligas. 

Spanguolių ligas (pagal žalingumą) galima suskirstyti į dvi grupes – 
ypatingai žalingas ir kol kas didelių nuostolių nedarančias. Pastarosios 
gali išplisti esant palankioms sąlygoms ligų sukėlėjams vystytis.

Net 30 stambiauogių spanguolių ligų sukėlėjų rūšių išaiškinta Bal-
tarusijoje. VDU Kauno botanikos sodo tyrimais nustatyta 11 grybinių 
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ligų sukėlėjų. Ligos retai padaro didesnių nuostolių pirmaisiais augini-
mo metais, jei pasodinti sveiki sodmenys. Pirmamečiai augalai dažniau 
nukenčia nuo nepalankių auginimo sąlygų. Dažniausiai ligos išplinta 
senesnėse plantacijose. Todėl iš senesnių plantacijų sodmenis tolesniam 
dauginimui būtina atrinkti tik sveikus.

Mūsų sąlygomis pastaruoju metu žalingiausia spanguolių liga yra 
monilijozė, kurią sukelia mikromicetas Monilinia oxycocci. Šis ligos su-
kėlėjas dažniausiai pažeidžia stiebą, todėl nudžiūsta ir nulinksta augalo 
viršūnėlės. Pažeistose augalo vietose pastebimas baltas apnašas. Mik- 
roskopu nustatyta, kad tai ligos sukėlėjo konidijos, kuriomis jis plinta ir 
užkrečia sveikus augalus. 

Kita dažna spanguolių liga – pūslialigė, kurią sukelia paprastasis 
bruknėgrybis (Exobasidium vaccinii). Šis ligos sukėlėjas pažeidžia la-
pus, žiedkočius ir stiebus. Pažeistose vietose audiniai sustorėja: iš pra-
džių viena lapų pusė būna balkšvos spalvos, o kita – rausva. Jei pažei-
džiamas stiebas ar žiedkočiai su žiedais, tai tokie augalai visai nedera. 
Jei nuo šios ligos nukenčia lapai, augalų derlius būna menkesnis, o ko-
kybė blogesnė.

Užfiksuoti ir pelėjūnų sukelti uogų pažeidimai – ant ne visai išsi-
vysčiusių, mechaniškai sužalotų, persirpusių, dėl neaiškių priežasčių 
pakeitusių spalvą ir suminkštėjusių uogų dažniausiai išsivysto pilkšvas 
ar žalsvai melsvas apnašas. Tokios uogos netenka normalios išvaizdos, 
greitai suvysta ir virsta mumijomis. Tačiau uogas gali pažeisti ne tik pe-
lėjūnų, bet ir pelėsių, galvenių, kekerų genties grybai. Uogos dažniausiai 
būna pažeistos ne vieno, bet kelių parazitinių grybų. Jų paviršiuje su-
sidaro apnašai, būdingi skirtingoms parazitinių grybų gentims: žalsvi, 
žalsvai rusvi, juosvi, pilkšvi. Jie būna kompaktiški arba purūs.

Baltarusijos mokslininkai nurodo, kad jų šalyje žalingiausios stam-
biauogių spanguolių grybinės ligos yra sukeliamos Phomopsis vaccinii, 
Monilinia oxycocci, Godronia casssandrae ir Gibbera myrtilli. Pirmieji 
du ligų sukėlėjai plačiai paplitę ir natūraliose spanguolių augimvietėse.

Phomopsis vaccinii – tai parazitinis grybas, kuris konidijinėje stadijo-
je (Diaporthe vaccinii – aukšlių stadijoje) pažeidžia jaunus ūglius. Ligos 
pradžioje augalų viršūnėlės pagelsta. Vėliau jos patamsėja ir paruduoja. 
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Pažeistų ūglių lapeliai nenukrenta, bet išdžiūsta. Ligai išplitus, ant stiebų 
susidaro pilkšvos dėmės su tamsiai rusvu apvadu. 

Pastebėta ir stambiauogės spanguolės fuzariozė, kurią sukelia Fusa-
rium genties mikromicetai, pažeidžiantys pašaknio zoną. Pradeda ru-
duoti ir džiūti atskiri statūs stiebai ir lapai, išmargindami žalią span-
guolių kilimą. Vėliau gali susidaryti ištisi negyvi nurudavę lapų lopai. 
Kovojant su šia liga purškiama 0,1 proc. dakonilo tirpalu.

Šiaurės Amerikoje, taip pat ir pas mus, labai dažnai sutinkamas mi-
kromicetas Godronia cassandrae, kuris pažeidžia sodines šilauoges. Nuo 
ligos sukėlėjo nukenčia ir vaivorai, augantys natūraliose augimvietėse. 
Baltarusijoje minėtas mikromicetas parazituoja ir stambiauoges span-
guoles. Atsižvelgiant į tai, kad jis yra labai agresyvus, artimiausiais me-
tais gali išplisti ir mūsų šilauogės bei spanguolės plantacijose. Ligos pa-
žeisti stiebai būna dėmėti. Gali nukentėti lapai ir uogos.

Pagrindinė ir svarbiausia apsaugos nuo ligų priemonė yra sveikų so-
dmenų atrinkimas, įveisiant naujas plantacijas. Vėliau būtina plantacijų 
priežiūra. Azotines trąšas reikėtų naudoti saikingai. Neigiamai veikia 
augalus ir per gausus jų laistymas. Chemines apsaugos priemones pa-
tartina naudoti tik pirmoje augalų vegetacijos sezono pusėje. Purški-
mas 0,1–0,15 proc. fundazolu arba panašiais preparatais galimas tik iki 
birželio mėnesio vidurio. Vėliau rekomenduojama naudoti tik 0,5 proc. 
sodos tirpalą.

Stambiauogių spanguolių kenkėjai Lietuvoje nuosekliai nėra tyri-
nėti. Masinis jų pasirodymas neužregistruotas. Vienas iš svarbiausių 
kenkėjų JAV yra spanguolinis skydamaris (Rhizaspidiotus dearnessi). 
Neatmetama galimybė, kad jis pasirodys ir Lietuvoje. Pažeistų augalų 
stiebai, rečiau lapai, pasidengia lengvai nuvalomais, pilkai rusvos spal-
vos, apvalios formos skydeliais. Būtina stebėti, ar sodmenys nepažeisti 
tų kenkėjų. Cheminiai preparatai sunkiai juos sunaikina, nes skydas ap-
saugo nuo insekticidų poveikio.

Paskutiniuoju metu Europos šilauogių plantacijose pastebėtas ken-
kėjas Drosophila suzukii. Tai maža muselė, kurios lervos maitinasi švie-
žiomis uogomis. Neatmestina, kad tas kenkėjas gali pasireikšti ir span-
guolių plantacijose. 
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Kovoti su kenkėjais padeda smėlinimas ir ploto užliejimas, nutrau-
kiant kenkėjų vystymosi ciklą.

Pagrindiniai darbai spanguolių plantacijose ir apytikriai jų atlikimo 
terminai pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė. Pagrindinių darbų stambiauogių spanguolių plantacijoje terminai 

Sausis, 
vasaris

Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis

Fenologinė 
stadija

 
 

Ramybė ir pumpurų brinkimas Žydėjimas
Uogų augimas, 
pumpurų formavimasis

Uogų 
branda

Genėjimas Genėjimas

Smėlini-
mas

Smėli- 
nimas

 

Apdulki- 
nimas

Bičių šeimos

KENKĖJAI

Vizualinis stebėjimas, gaudyklių statymas, valymas

LIGOS

Ligų monitoringas ir purškimai

PIKTŽOLIŲ NAIKINIMAS

Piktžolių stebėjimas ir tepimas ROUNDUP’u

TRĘŠIMO PROGNOZĖ

Ūglių tyrimai

Dirvožemio tyrimai

Pastaba. Pateikiami tik apytikriai darbų terminai, nes konkretūs terminai kasmet gali skirtis priklausomai nuo gamtos sąlygų.
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2. deRlIaUS NUėmImo TechNologIjoS
Jauna spanguolių plantacija trečiais, ketvirtais metais duoda apie  

25–50 proc. normalaus derliaus. Pilnai derėti ji pradeda penktais me-
tais. Stambiauogių spanguolių derlius moderniose Jungtinių Valsti-
jų plantacijose svyruoja nuo 25 iki 43 t/ha. Lietuvoje uogos skinamos 
kol kas nuo mažesnių negu 1 ha plotų, ir derlius svyruoja nuo 80 iki  
160 kg iš aro. Didesniuose plotuose mūsų sąlygomis realu gauti  
10–15 t/ha vidutinį uogų derlių.

Uogos prinoksta rugsėjo–spalio mėn. Daugelio veislių uogos baigia 
prinokti ir nurinktos, tačiau prinokusių lauke uogų svoris yra didesnis, 
geresnė cheminė sudėtis. 

2.1. Užliejimas derliui nuimti

Nuimant derlių „šlapiu“ būdu spanguolynas užliejamas tiek, kad 
vanduo padengtų ūglius ir dar būtų apie 10 cm aukščiau. Tuomet der-
liaus nuėmimo kombainai gali pradėti dirbti. Jų besisukantys būgnai 
turi metalinius virbus, kurie numuša uogas nuo ūglių. Uogos iškyla į pa-
viršių ir plūduriuoja, o vėjas jas suneša į kurį nors lauko kampą. Čia jos 
transporteriu arba specialiomis pompomis kraunamos į sunkvežimius. 

„Šlapiu“ būdu surinktos uogos daugiausia perdirbamos į sultis, uo-
gienes ir kt. Išvalytos ir išrūšiuotos gali būti sausinamos ir užšaldomos 
arba tik užšaldomos drėgnos.

Nuimant derlių „šlapiu“ būdu spanguolynas nukenčia mažiau negu 
nuimant uogas sauso tipo kombainais, mažesni derliaus nuostoliai, ne-
sugadinamas uogynas. 

Jaunuose uogynuose uogas reikia rinkti tik rankomis. Mechanizmus 
galima naudoti tik visiškai susiformavusiuose spanguolynuose. 

2.2. derliaus nuėmimas „sauso“ tipo plantacijose

Uogos surinktos „sausu“ būdu daugiausia naudojamos šviežios. Sau-
sai surinktas uogas 4–6 ºC šilumoje galima išlaikyti kelis mėnesius su 
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palyginti nedideliais nuostoliais. Uogų tinkamumas sandėliuoti priklau-
so nuo jų prinokimo ir veislės. Tiesa, uogose per ilgesnį laiką keičiasi 
jų cheminė sudėtis, mažėja organinių rūgščių ir vitaminų. Mažiausiai 
uogų kokybė nukenčia jas laikant sušaldytas. 

Uogų rinkimo kombainai sauso tipo plantacijoms pagrįsti uogyno 
šukavimo principu. Taip renkant uogas spanguolynai pakenkiami smar-
kiau nei renkant šlapio tipo plantacijose, o ir derliaus nuostoliai susidaro 
didesni, nes dalis uogų lieka nenurinktos. Kai kuriose Vokietijos „sauso“ 
tipo pramoninėse plantacijose visas derlius renkamas rankiniu būdu. 
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3. STambIaUogIų SpaNgUolIų veISlėS IR jų SavYbėS
Per beveik 200 metų iš gamtoje rastų geriausių laukinių spanguo-

lių formų, jas tarpusavyje kryžminant, išvesta apie 200 stambiauogės 
spanguolės veislių. Tarpusavyje jos skiriasi derėjimo laiku, uogų dydžiu, 
forma, spalva ir kitais morfologiniais požymiais. Selekcinis darbas tęsia-
mas ir dabar. Išvestos naujos labai produktyvios veislės, tačiau pasau-
lyje populiarios ir plačiai plantacijose auginamos yra tik kelios. JAV ir 
Kanados pramoninėse plantacijose auginama apie 10 populiariausių ir 
produktyviausių veislių.

Ankstyvosios veislės:
‘Early Black’ – viena iš seniausių veislių, plačiai auginamų JAV Atlan-

to vandenyno pakrantės uogynuose. Ankstyva vidutinio stambumo 
veislė, kartais smulkiomis juosvai raudonomis uogomis. Vešliai auga, 
vidutiniškai derlinga. Uogos tinkamos sandėliuoti.

‘Ben Lear’ – išvesta šio amžiaus pradžioje, labai ankstyva. Uogos stam-
bios, vidutinio stambumo, tamsiai raudonos. Derlinga, tačiau auga 
silpniau už kitas. Uogos nelabai tinkamos sandėliuoti.

‘Black Veil’ – labai ankstyva, sena, derlinga veislė juosvai raudonomis 
uogomis.

‘Le Munyon’ – labai ankstyva, derlinga, vidutinio dydžio stambiom tam-
siai raudonom uogom.

‘Early Richard’ – sena, vidutinio ankstyvumo veislė vidutinio dydžio 
tamsiai raudonom uogom. Auga vešliai. Uogos nelabai tinkamos lai-
kyti.

‘Washington’ – vidutiniškai derlinga ankstyva veislė stambiom raudo-
nom uogom, kurios tinkamos sandėliuoti.

‘Franklin’ – hibridinė vidutinio ankstyvumo derlinga veislė, išvesta  
1930 m. Uogos vidutinio dydžio, raudonos, gerai tinka sandėliuoti.

‘Bergman’ – hibridinė veislė, išvesta antroje praėjusio amžiaus pusėje. 
Vešliai auganti, vidutinio ankstyvumo, derlinga. Uogos vidutinio dy-
džio – didelės, raudonos, gerai tinka sandėliuoti.
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