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ĮvadaS
Lietuvoje spanguolių uogos nuo seno buvo populiarios kulinarijoje 

ir liaudies medicinoje. Kiekviena šeimininkė išsaugodavo nors šiek tiek 
uogų Kūčių kisieliui virti, įberdavo kelias saujas į raugiamus kopūstus, 
uogomis pagardindavo pyragus, spanguolių arbatomis gydydavo perša-
limą, kosulį.

Pasikeitus gyvenimo sąlygoms pakito ir tradicinis spanguolių nau-
dojimas. Tačiau jų reikšmė tik dar labiau išaugo: spanguolių uogos tri-
namos su cukrumi, iš jų verdamos uogienės, spaudžiamos sultys (jos 
sumaišomos su kitų uogų ar vaisių sultimis), šviežios ar perdirbtos de-
damos į daugelį maisto produktų. Spanguolių uogose yra daug žmogui 
vertingų medžiagų, nustatytos unikalios jų savybės, kaip sugebėjimas 
iš žmogaus organizmo šalinti sunkiuosius metalus ir radioaktyviąsias 
medžiagas.

Paprastosios spanguolės išteklių per paskutiniuosius kelis dešimtme-
čius Lietuvoje labai sumažėjo. Tai nulėmė intensyvus žemių melioravi-
mas: sumažėjo pelkių, paprastosios spanguolės plotų. Be to, natūralūs 
spanguolynai kasmet stipriai kenčia nuo rinkėjų antplūdžio, o tai kenkia 
uogų produktyvumui.

Lietuvos mokslininkai jau daugiau kaip prieš 50 metų susidomėjo 
JAV išvestomis kultūrinėmis stambiauogių spanguolių veislėmis. Jų au-
ginimo pradžia Lietuvoje buvo sunki ir nesėkminga. Auginimo klausi-
mai jau detaliai ištirti, ir stambiauogės spanguolės gerai auga ir gausiai 
dera ne tik mokslininkų bandymų plotuose, bet ir privačiose spanguo-
lių plantacijose ar sodininkų mėgėjų sklypuose. Kiekvienas norintis gali 
savo sode ar sklype užsiauginti šių vertingų uogų, o ūkininkams tai gali 
tapti ilgalaikiu pelningu verslu.

Tačiau stambiauogių spanguolių auginimas nėra tik sodininkų mė-
gėjų užsiėmimas. Jau beveik 200 metų kaip JAV ir Kanadoje jos pradėtos 
auginti pramoninėse plantacijose. Šiuo metu – tai didžiulis ir pelningas 
verslas, išsivystęs į atskirą ūkio šaką. Paskutiniaisiais metais tuo labai 
rimtai susidomėta Pietų Amerikoje, o taip pat ir mūsų kaimyninėse ša-
lyse – Baltarusijoje, Latvijoje, Vokietijoje ir Lenkijoje.
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Žemės ūkio šalyje, kokia yra Lietuva, per daugelį metų susiklostė 
gilios žemdirbystės tradicijos. Dabar, atsivėrus daugelio valstybių sie-
noms, mūsų žemdirbiai atrado naujas žemės ūkio kultūras ir jų panau-
dojimą, nors naujovės labai sunkiai ir lėtai skinasi kelią į ūkininkų lau-
kus. Daugelis ūkininkų savo versle remiasi gerai žinomomis ir daugelį 
dešimtmečių Lietuvoje auginamomis kultūromis nepatikliai žiūrėdami 
į vadinamąsias „netradicines“ kultūras. Šis pas mus dar tebenaudojamas 
terminas daugelyje šalių jau tapo atgyvena, nes ten auginama viskas, kas 
gali augti to klimato sąlygomis ir ką galima sunaudoti ar perdirbti vie-
toje arba eksportuoti į bet kurią pasaulio šalį. Tai lemia rinkos dėsniai, 
o užsienio ūkininkai, įpratę dirbti atitinkamomis sąlygomis, greitai ir 
nesunkiai prie jų prisitaiko.

Lietuvoje netradicine sodininkystės šaka kol kas laikomas ir stam-
biauogių spanguolių plantacinis auginimas. Lietuvos kaimynai – latviai 
bei baltarusiai – toli lenkia lietuvius savo stambiauogių spanguolių plan-
tacijomis. Šių plantacijų produkcija sėkmingai realizuojama Vakarų Eu-
ropoje.

Natūraliai Šiaurės Amerikoje laukiniai spanguolynai veši ten, kur 
yra rūgštus dirvožemis, gruntinio vandens lygis siekia apie 30–60 cm, o 
viršutinis dirvos sluoksnis yra gerai vėdinamas. Vėjas tik kartais užne-
ša smėlį ant sąžalynų, o ledas ir sniegas apsaugo augalus nuo nušalimo 
ar pavasarinio išdžiūvimo. Taip susidaro sąlygos tankiam sąžalyno for-
mavimui. Dirbtinėse plantacijose turi būti sudarytos sąlygos, panašios į 
šias, – natūralios. 

Nepaisant to, kad pramoninėse plantacijose auginama daugybė pui-
kių stambiauogės spanguolės veislių, daug dėmesio skiriama auginimo 
technologijoms tobulinti ir naujoms veislėms išvesti. Ypač išsivysčiusio-
se šalyse, tokiose kaip JAV, Kanada. 
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1. STambIaUogė SpaNgUolė –  
peRSpekTYvI SodINė kUlTūRa lIeTUvoje

1.1. kilmė

Stambiauogės spanguolės – tvirti, vešliai augantys krūmokšniai su 
didelėmis uogomis ant stačių stiebų – kultūriniam auginimui, ypač 
mechanizuotam derliaus nuėmimui, tinka geriau negu paprastosios ar 
smulkiauogės spanguolės. Ši rūšis buvo sukultūrinta dar XIX a. pirmoje 
pusėje ir auginama didžiuliuose plotuose Jungtinėse Amerikos Valstijo-
se bei Kanadoje. Europoje kultūrinė spanguolė labiau pradėjo plisti vos 
prieš keletą dešimtmečių. Šiuo metu didžiausi spanguolynai įveisti Bal-
tarusijoje. Jų plotai sparčiai didėja ir kaimyninėje Latvijoje. Stambiauo-
gės spanguolės tyrimai Lietuvoje pradėti maždaug prieš keturis dešimt- 
mečius. Išaiškėjo, kad kultūrinė spanguolė puikiai auga ir dera mūsų 
krašte, tinkamai parinkus veislę ir vietą. Pastaraisiais metais ši nauja 
kultūra paplito soduose, pirmuosius hektarus užsodino ūkininkai.

1.2. Stambiauogės spanguolės biologinės savybės

Spanguolė – pelkių augalas. Lietuvoje auga dvi jų rūšys: paprastoji ir 
smulkiauogė. Sukultūrinta auginama ir trečia rūšis – stambiauogė span-
guolė, kuri savaime auga tik Šiaurės Amerikoje. Tai – daugiametis visža-
lis krūmokšnis, kur kas vešlesnis už mūsų spanguolės rūšis. Spanguolių 
šaknys plonos, 10–15 cm ilgio, lengvai išauga bet kurioje stiebo vietoje, 
jei ten užtenka drėgmės. 

Stambiauogės spanguolės stiebai storesni ir tvirtesni negu pas mus 
augančios spanguolės rūšių. Jie būna dvejopi: šliaužiantys (horizonta-
lūs) ir statūs (vertikalūs). Šliaužiantys stiebai pasirodo jau pirmaisiais 
auginimo metais iš viršūnių ar lapų pažastyse esančių pumpurų. Jie 
sparčiai auga – metinis prieaugis siekia nuo 20 iki 80 cm, greitai įsi-
šaknija ir padengia ploto paviršių. Statūs stiebai išauga iš šliaužiančių 
ūglių lapų pažastinių pumpurų. 
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Spanguolių lapai yra standūs, blizgūs, ovalios formos, jauni – švie-
siai žali, pilnai išsivystę – tamsiai žali (rudenį, po šalnų, nusidažo tam-
siai raudona spalva, kuri išlieka iki pavasario). Stačiųjų ūglių viršūnėse 
antroje vasaros pusėje susiformuoja žiediniai pumpurai, iš kurių kitų 
metų gegužės mėnesį išauga jauni ūgliai su 2–15 žiedų, sukrautų į kekes. 
Spanguolės žydi nuo birželio vidurio iki liepos antros pusės, nors pavie-
niai žiedai žydi dar ir rugpjūčio pradžioje.

Uogos stambios, raudonos, rūgščios, sausesniu negu mūsų pelkėse 
augančių spanguolių minkštimu. Uogų spalva, dydis ir forma priklauso 
nuo veislės. Prinoksta, priklausomai nuo meteorologinių sąlygų ir veis-
lės, rugsėjo–spalio mėn.
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2. Uogų chemINė SUdėTIS IR maISTINė beI vaISTINė veRTė
Spanguolių uogos nepasižymi labai maloniu skoniu, bet dėl bioche-

minių savybių bei maistingumo yra vienos iš vertingiausių sodo kultū-
rų. Tai nepaprastai vertinga natūrali profilaktinė ir gydomoji priemonė. 
Spanguolių uogos tradiciškai vartojamos peršalus, kosint, sergant sąna-
rių ir odos ligomis. Uogos labai vertinamos dėl didelio antioksidantų 
ir natūralių konservuojančių medžiagų kiekio, jose daug biologiškai 
vertingų medžiagų: antocianinų, proantocianinų, polifenolių, flavo-
noidų, flavonolių ir t. t. Šie junginiai pasižymi antikancerogeninėmis, 
antiradiacinėmis bei priešuždegiminėmis savybėmis, saugo ląsteles nuo 
laisvųjų radikalų poveikio, lėtina senėjimo procesus, stiprina kraujagys-
lių kapiliarus, gydo žaizdas. Labai vertingos spanguolių pektininės me-
džiagos, kurių susikaupia 0,2–1,4 proc. Pektinai gerai absorbuoja toksi-
nus, radionuklidus, sunkiuosius metalus (šviną, gyvsidabrį, varį), todėl 
spanguolių uogos vartojamos ir kaip profilaktinė priemonė apsisaugant 
nuo radiacijos bei apsinuodijimo sunkiaisiais metalais. Vertingos ir 
spanguolėse esančios organinės rūgštys: citrinos, chinino, benzenkar-
boksirūgštis (daugiau žinoma kaip benzoinė), chlorogeno ir kt. Benzen-
karboksirūgštis, pasižyminti geromis antibakterinėmis ir konservuo-
jančiomis savybėmis, padeda nuskintoms uogoms ilgai ir gerai išsilai-
kyti. Dėl gausaus vertingų organinių rūgščių kiekio spanguolių sultys 
vartojamos kaip profilaktinė priemonė nuo akmenų susidarymo šlap-
imtakiuose bei kepenyse. Spanguolėse aptikti net 28 makro- bei mik- 
roelementai. Daugiausia randama kalio, kalcio, fosforo, palyginti ne-
mažai mangano, magnio, geležies bei jodo. Yra ir vitaminų C (askorbo 
rūgšties), K (filochinono), PP (niacino), B1, B2 ir karotino, provitami-
no A. Vertingiausios yra visiškai prinokusios uogos, kuriose daugiausia 
biologiškai vertingų medžiagų. Tačiau tai nėra vienareikšmiška – tam 
tikrais atvejais vertingesnės yra ne visai sunokusios spanguolių uogos, 
nes jose yra daugiau proantocianinų, biologiškai aktyvių fitochemi-
nių medžiagų, kurios pasižymi stipriomis šlapimo takų antibakterinė-
mis ir antiuždegiminėmis savybėmis, lyginant su pilnai sunokusiomis  
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spanguolėmis. Tyrimais nustatyta, kad spanguolių uogos sugeba slopin-
ti ir su skrandžio opa susijusių Helicobacter pylori bakterijų veiklą.

Dėl vertingos cheminės sudėties spanguolių uogos tonizuoja orga-
nizmą, gerina apetitą, skatina virškinimą, mažina žalingą antibiotikų 
pašalinį poveikį. Vitaminas K, kurio spanguolių uogose randama nuo 
0,3 iki 0,9 mg/100 g, palaiko normalų kraujo krešėjimą, dalyvauja kaulų 
atsinaujinimo procese, skatina raumenų veiklą, regeneracijos procesus, 
didina atsparumą infekcijoms, skatina žaizdų gijimą. Žmogui per parą 
reikia 0,2–0,3 mg vitamino, taigi, spanguolių uogos yra puikus vitamino 
K šaltinis.

Dažnai keliamas klausimas, ar introdukuotos amerikietiškosios 
spanguolės yra lygiavertės vietinėms. Žemiau pateikiamoje 1 lentelėje 
nurodyti pagrindinių uogose randamų komponentų kiekiai. Konkre-
tūs vieno ar kito elemento kiekiai priklauso nuo spanguolių genotipo 
ar veislės, todėl pateikiami jų kiekių intervalai. Kaip matosi iš pateiktų 
duomenų, cheminė paprastosios spanguolės uogų sudėtis labai mažai 
skiriasi nuo amerikietiškosios – gal tik mūsų pelkėse augančios span-
guolės turi kiek daugiau rūgščių ir mažiau cukrų bei antocianinų.

1 lentelė. Uogų cheminė sudėtis

Komponentai Matavimo vienetai Paprastoji spanguolė  Stambiauogė spanguolė 

Vanduo % 85–92 85–88 

Sausosios medžiagos % 8–15 12–15 

Organinės rūgštys % 2,1–4,0 1,9–2,9 

Cukrūs % 2,4–6,6 3,4–7,1 

Pektinai % 0,2–1,4 0,4–1,8 

Askorbo rūgštis mg/100 g 6–57 9–35 

Antocianinai mg/100 g 49–130 78–390 

Spanguolių uogose įvairūs tyrėjai randa gan skirtingus cheminės 
sudėties komponentų kiekius. Tačiau ir patys mokslininkai sutinka, 
kad uogų cheminė sudėtis ženkliai įvairuoja priklausomai nuo metų  
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klimato sąlygų, geografinės vietovės, dirvožemio sudėties, derliaus nu- 
ėmimo laiko (Moyer ir kt., 2002; Wang ir Stretch, 2001; Ruzgienė, 1998). 
Apibendrinant įvairių autorių duomenis, galima teigti, kad askorbo 
rūgšties spanguolių uogose randama 13,7–28,5 mg/100 g, polifenolinių 
junginių – 192,3–676,4 mg/100 g, organinių rūgščių – 2,2–2,3 proc., o 
cukrų – nuo 3,66 iki 4,9 proc. (Česonienė ir kt., 2006; Viškelis ir kt., 2009; 
Daubaras ir kt., 2003; Povilaitytė ir kt., 1998; Šarkinas ir Jasutienė, 2009).

Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo (KBS) ir Lie-
tuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslininkai išsamiai 
ištyrė plačiausiai auginamų keturių stambiauogės spanguolės veislių 
‘Ben Lear’, ‘Black Veil’, ‘Pilgrim’ ir ‘Stevens’ bei paprastosios spanguolės 
16 klonų cheminę sudėtį ir fizikines savybes. Tyrimų duomenimis visų 
tirtų stambiauogės spanguolės veislių techninės brandos uogose mono-
sacharidų, sacharozės ir bendro cukraus randama daugiau negu papras-
tosios spanguolės uogose (1 pav.). 

1 pav. Cukrų kiekis stambiauogės spanguolės veislių  
bei paprastosios spanguolės klonų uogose

Daugiausia cukrų susikaupia ‘Black Veil’ uogose: monosacharidų 
vidutiniškai – 4,93 proc., sacharozės – 1,26 proc., bendro cukraus – 
6,19 proc. Tuo tarpu tirpių sausųjų medžiagų (2 pav.) stambiauogėse 
spanguolėse beveik tiek pat, kiek ir paprastojoje spanguolėje, atitinka-
mai 8,33 proc. ir 8,53 proc., o organinių rūgščių visų tirtų stambiauogių 
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spanguolių veislių uogose yra ženkliai mažiau (vidutiniškai 2,5 proc.), 
lyginant su paprastosios spanguolės uogomis (vidutiniškai 3,2 proc.). 

2 pav. Tirpių sausųjų medžiagų, organinių rūgščių bei sausųjų medžiagų kiekis  
stambiauogės spanguolės veislių bei paprastosios spanguolės klonų uogose

Mažiausiai rūgščių randama daugiausiai cukrų turinčiose ‘Black 
Veil’ veislės uogose (2,15 proc.). Tačiau šios veislės uogos turi daugiau-
siai sausųjų medžiagų (net 12,5 proc.), todėl jos tinkamos perdirbti ir 
ypač džiovinti, pvz., saldainių įdarams gaminti bei konditerijos pramo-
nei. Tirtų stambiauogės spanguolės veislių uogose sausųjų medžiagų 
vidurkis yra analogiškas paprastosios spanguolės sausųjų medžiagų kie-
kiui, atitinkamai 11,55 proc. ir 11,53 proc.

Uogų saldumo ar rūgštumo skonio pojūtį lemia jose esančių rūgščių 
ir cukrų santykis, vadinamasis saldumo indeksas. Dėl didelio organi-
nių rūgščių kiekio paprastosios spanguolės uogų saldumo indeksas yra 
mažiausias (1,3), lyginant su tirtomis stambiauogės spanguolės veislių 
uogomis (3 pav.), o didžiausiu saldumo indeksu išsiskiria ‘Black Veil’ 
uogos – 2,88. 

Spanguolių uogose susikaupia vidutiniškas askorbo rūgšties (vita-
mino C) kiekis. Vitamino C spanguolių uogose būna 4–5 kartus dau-
giau, lyginant su obuoliais, tačiau maždaug 10 kartų mažiau, lyginant 
su juodųjų serbentų uogomis. Nors įprasta manyti, kad laukinės uogos 
vertingesnės už kultūrines, tačiau visų tirtų stambiauogės spanguolės 
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veislių uogose vitamino C randama statistiškai patikimai daugiau negu 
paprastosios spanguolės uogose (4 pav.). Vitaminingiausios yra ‘Stevens’ 
veislės uogos, kuriose askorbo rūgšties randama 15,8 mg/100 g. Panašus 
askorbo rūgšties kiekis – 15,4 mg/100 g – yra ir ‘Ben Lear’ veislės uogo-
se. Tuo tarpu paprastosios spanguolės uogose askorbo rūgšties randama 
apie 10,5 mg/100 g. 

3 pav. Stambiauogės spanguolės veislių ir paprastosios spanguolės klonų  
uogų saldumo indeksas

4 pav. Askorbo rūgšties kiekis stambiauogės spanguolės veislių  
ir paprastosios spanguolės klonų uogose
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Antocianinai yra plačiausiai paplitusių gamtoje pigmentų grupė. An-
tocianinai priskiriami prie biologiškai aktyviųjų junginių grupės, pasižy-
minčių PP-aktyvumu. Aplinkos faktoriai (temperatūra, šviesos intensy-
vumas, UV spindulių spektras (ypač raudonųjų spindulių bangų spektre) 
bei auginimo agrotechnika turi įtakos pigmentų koncentracijai spanguo-
lių uogose. Antocianinai veikia kaip antioksidantai – apsaugo ląsteles 
nuo žalingo oksidacinio poveikio, kai kuriais atvejais jų antioksidacinis 
efektas didesnis negu vitamino E. Antocianinų kiekis spanguolėse labai 
svarbus, nes nustatytas stiprus koreliacinis ryšys tarp antocianinų kon-
centracijos ir deguonies radikalų surišimo gebos. Antocianinų koncen-
traciją spanguolių uogose dažniausiai lemia veislės genotipas (5 pav.). 

5 pav. Antocianinų ir polifenolių kiekis stambiauogės spanguolės veislių ir paprastosios 
spanguolės klonų uogose

Skirtingų autorių duomenys, analizuojant agrotechniniu metodu ir 
įvairiomis klimato sąlygomis išaugintas uogas, labai skiriasi. Tai supran-
tama, kadangi introdukcijos procese, augalams adaptuojantis prie naujų 
dirvožemio ir klimato sąlygų, vyksta pokyčiai augalų metabolizme. Jie 
atsispindi ne tik augimo, vystymosi, fenofazių etape bet ir vykstant ki-
tiems fiziologiniams bei biocheminiams procesams. 

Tiriant Kauno botanikos sode išaugintas stambiauogių spanguolių 
uogas, nustatyti sausųjų ir sausųjų tirpiųjų medžiagų, organinių rūgščių 
(bendras), askorbo rūgšties, antocianinų, flavonolių, bendras cukraus ir 
invertuoto cukraus kiekiai (2 lentelė, 3 lentelė).
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KBS kolekciniame augyne išaugintų spanguolių uogose rasta vi-
dutiniškai 7,0–8,9 proc. tirpių sausųjų medžiagų, 17,9–23,4 mg proc. 
askorbo rūgšties, 4,57–8,04 proc. cukraus, 4,40–6,06 proc. invertuo-
to cukraus, 1,83–2,64 mg proc. rūgščių (pagal titruojamąjį rūgštin-
gumą), 192–676 mg proc. fenolių, 53,7–192,8 mg proc. flavanolių,  
113,3–361,5 mg proc. antocianinų. Tyrimai parodė, kad stambiauogės 
spanguolės uogose daugiau fenolių ir antocianinų, invertuoto cukraus; 
paprastosios spanguolės uogose – cukraus ir askorbo rūgšties.

2 lentelė. Cukrų, sausųjų medžiagų bei titruojamojo rūgštingumo (bendro rūgščių kiekio) 
charakteristika stambiauogės spanguolės uogose

Veislė, 
klonas

Cukrų kiekis, %
Tirpių sausųjų 

medžiagų 
kiekis, %

Sausųjų 
medžiagų 
kiekis, %

Titruojamasis 
rūgštingumas, 

%invertuotas sacharozė bendras

‘Bergman’ 5,34 1,12 6,46 8,3 12,1 2,05

‘Stevens’ 5,00 0,23 5,23 8,3 12,5 2,12

‘Ben Lear’ 5,27 2,77 8,04 8,4 12,9 2,24

‘Washington’ 4,94 1,86 6,80 7,3 11,2 2,25

‘Searles’ 5,06 0,17 5,23 8,8 11,9 1,83

‘Early Black’ 4,54 0,14 4,95 8,3 12,1 2,36

‘Black Veil’ 5,14 0,09 5,23 – 12,6 1,89

‘Pilgrim’ 4,94 0,53 5,47 8,9 11,9 2,27

‘Le Munyon’ 4,46 0,11 4,57 8,5 13,2 2,33

‘Prolific’ 6,06 1,29 7,35 7,8 12,4 2,08

Bain 6 5,06 2,13 7,19 – 12,0 2,34

Bain 10 4,80 0,34 5,14 7,7 11,7 2,64

BL-8 5,00 1,08 6,08 7,7 10,8 2,34

BL-6 5,27 0,10 5,37 8,1 11,6 2,38

BL-10 4,40 1,29 5,69 7,7 10,6 2,27

BL-15 3,48 0,04 5,52 8,2 11,0 2,58

AR-2 5,14 1,06 6,20 8,8 12,3 2,37

NSV-108 5,14 1,06 6,20 8,6 12,8 2,21

‘Crowley’ 5,14 0,95 6,09 7,0 11,4 2,10
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3 lentelė. Askorbo rūgšties ir fenolinių junginių kiekis stambiauogės spanguolės uogose

Veislė,  
klonas

Askorbo rūgšties 
kiekis, mg/100 g

Bendras fenolių 
kiekis, mg/100 g

Antocianinų kiekis, 
mg/100 g

Flavonolių kiekis, 
mg/100 g

1 2 3 4 5

‘Bergman’ 20,1 640,0 199,5 78,6

‘Stevens’ 23,4 360,0 123,8 192,8

‘Ben Lear’ 20,2 456,0 315,0 –

‘Washington’ 19,5 520,8 168,8 130,7

‘Searles’ 21,5 262,6 198,8 –

‘Early Black’ 20,5 192,3 225,0 –

‘Black Veil’ 20,4 481,1 331,5 –

‘Pilgrim’ 18,7 342,0 165,8 104,5

‘Le Munyon’ 14,4 408,0 171,8 173,7

‘Prolific’ 20,7 400,0 113,3 65,5

Bain 6 18,9 442,0 228,8 133,6

Bain 10’ 20,1 237,6 153,0 –

BL-8 18,7 412,0 239,0 91,5

BL-6 17,9 441,6 267,0 168,7

BL-10 21,7 453,6 361,5 –

BL-15 19,2 439,5 291,0 53,7

AR-2 22,3 510,4 183,8 98,7

NSV-108 19,2 676,4 210,0 128,2

‘Crowley’ 20,1 282,0 207,2 –

Tirpių sausųjų medžiagų, flavonolių kiekiai abiejų rūšių uogose ne-
siskiria. Tyrimų rezultatai rodo, kad Lietuvoje išaugintose stambiauo-
gės spanguolės uogose didesnis organinių rūgščių, mažesnis – cuk-
raus ir askorbo rūgšties kiekiai, lyginant su latvių duomenimis (Рипа, 
1990). Rezultatus lyginant su Baltarusijoje atliktų tyrimų duomenimis 
(Рупасова, Василевская, 1999), Lietuvos stambiauogėse spanguolėse 
rasta daugiau rūgščių ir antocianinų, mažiau – flavonolių, tiek pat cuk-
raus ir askorbo rūgšties. Tirtų medžiagų kiekio įvairavimą skirtingų  
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veislių uogose atspindi variacijos koeficientas V. Minimaliai skyrė-
si atskirų veislių titruojamasis rūgštingumas, sausųjų medžiagų kiekis 
(V nuo 1 iki 10 proc.), vidutiniškai – bendras ir invertuojamas cuk-
rus, fenolių suma, ženkliai – antocianinų ir askorbo rūgšties kiekiai  
(V daugiau kaip 20 proc.). Askorbo rūgšties kiekis labai kinta span-
guolių uogoms nokstant, todėl didelį įvairavimą galima paaiškinti ne-
vienodu uogų prinokimo laipsniu. Antocianinų kiekis atspindi uogų 
nusispalvinimo intensyvumą (skirtingų veislių intensyvumas skiriasi). 
Be to, uogoms prinokus, antocianinų kiekis mažai keičiasi (Рупасова, 
Василевcкая, 1999). 

Spanguolių uogų cheminė sudėtis, ypač jose esanti benzoinė rūgš-
tis, leidžia išlaikyti spanguolių uogas ilgą laiką nesugedusias. Paprastąją 
spanguolę žmonės išlaiko iki pusantro mėnesio šaltoje patalpoje, tačiau 
uogos suvysta, dalis supūsta. Ilgesniam laikymui spanguolės būdavo už-
pilamos vandeniu ir sandariai uždarius saugomos rūsiuose. Tačiau taip 
sandėliuojant labai pasikeičia uogų kokybė. Geriausiai uogos išsilaiko 
jas sušaldžius (Шапиро и др., 1990). Stambiauogės spanguolės daug 
sausesnės ir geriau tinka ilgalaikiam sandėliavimui. 

Lietuvoje auginamų stambiauogės spanguolės veislių uogų tinka-
mumas sandėliuoti buvo tirtas jas laikant plastmasinėse dėžutėse bui-
tiniame šaldytuve  5–7 ºC  temperatūroje (Budriūnienė, 1999). Pirmą 
ir antrą sandėliavimo mėnesį svorio nuostoliai nedideli – neviršija  
10 proc. Uogų svoris mažėja išgaravus vandeniui, skylant organinėms 
medžiagoms, uogoms kvėpuojant (Шапиро. 1990). Tyrimai parodė, 
kad didelę dalį nuostolių sudarė ir puvinio pažeistos uogos. Svorio 
nuostoliai padidėjo nuo penktojo laikymo mėnesio, kai padaugėjo pu-
vinio pažeistų uogų. Įvairių veislių uogų svorio nuostolių kitimo eiga 
mažai skyrėsi. Veislė sąlygoja tik nuostolių dydį ir laiką, nuo kurio pra-
deda ryškiau keistis prekinės uogų savybės. Tos pačios veislės uogų 
nuostoliai atskirais metais labai skyrėsi. Todėl galima teigti, kad skirtu-
mą lėmė ne tik kintančios meteorologinės sąlygos, bet ir grybinių ligų 
paplitimas antroje vasaros pusėje, uogoms augant ir nokstant.

Sandėliavimo pradžioje (1–2 mėn.) įvairių spanguolės veislių uogų 
svorio nuostoliai sudarė 1–10 proc. Sandėliavimo trukmei ilgėjant,  



Da374 Stambiauogių spanguolių pramoninių plantacijų įrengimas. Rekomenda-
cijos ūkininkams  / Remigijus Daubaras, Laima Česonienė. Kaunas: Vytauto 
Didžiojo universitetas; Vilnius: Versus aureus, 2015. – 36 p. 

ISBN 978-609-467-131-9 (spausdintas)
ISBN 978-9955-34-562-6 (spausdintas)
ISBN 978-609-467-130-2 (internetinis)
ISBN 978-9955-34-561-9 (internetinis)

Knygelėje pateiktos rekomendacijos ūkininkams, kaip įrengti modernias 
stambiauogių spanguolių plantacijas. Detaliai aprašytos stambiauogių span-
guolių biologinės savybės ir maistinė vertė, dauginimo būdai, uogynų įveisimo 
technologijos, skirtingų tipų spanguolių plantacijų plotų parinkimas, įrengi-
mo etapai ir kita.

UDK 634

Remigijus Daubaras, Laima Česonienė
Stambiauogių spanguolių pramoninių plantacijų įrengimas

Rekomendacijos ūkininkams

2015 05 11. Tiražas 150 egz. Užsakymo Nr. K15-028

Redaktorė Agnė Bolytė
Maketuotoja Almina Zajauskienė

Išleido:

Vytauto Didžiojo universitetas
K. Donelaičio g. 58, 44248 Kaunas
www.vdu.lt | leidyba@bibl.vdu.lt

„Versus aureus“ leidykla
Rūdninkų g. 10, 01135 Vilnius
www.versus.lt | info@versus.lt




