
 

Aronija  (lot. aroniae melanocarpae) 
Kilmės šalis: Šiaurės Amerika 

Vaisiai – sultingi raudoni, tamsiai raudoni 

arba juodi obuolėliai. Subręsta rugpjūčio – rugsėjo mėn. 

  Tai tikras vitaminų lobynas. Jos vaisiai turi daug B 

grupės vitaminų, askorbo rūgšties, vitaminų E ir K, geležies ir 

fosforo, mikroelementų. 
   

           Juodavaisė aronija (lot. aroniae melanocarpae) – tai nedidelis krūmas arba medelis, iki 2,5 metro, panašiais į 

vyšnių lapais. Vaisiai apvalūs, juodi, su melsvu atspalviu (iki 12 mm skersmens), saldūs, aitroki (ypač gerai neprinokę), 

skanūs. Sodininkai šį augalą mėgsta dėlto, kad jis puošia aplinką, veda skanias ir liaudies medicinoje vertinamas uogas. 

Augalai dekoratyvūs, kompaktiški, žydi baltais žiedais, sutelktais skėtiniuose žiedynuose. Žiedai prasiskleidžia praėjus 

pavasarinėms šalnoms, žydi gausiai ir ilgai - daugiau kaip dvi savaites. Pirmiausia pradeda žydėti arti krūmo pagrindo 

išsidėsčiusių stiebų žiedynai ir vienamečių ūglių viršūniniai žiedynai, visi kiti žydi vėliau, tačiau skirtumas – 3-4 dienos. 

Vasarą krūmų lapai tamsiai žali, blizgantys, rudenį – ugniniai raudoni. Krūmus puošia ir stambios, beveik juodų uogų 

kekės. 

          Užauga iki 2,5-3 m aukščio krūmai. Jaunų augalų šakos susiglaudusios, vėliau jos prasiskleidžia į šalis. Vidutiniškai 

suaugę (10-12 metų) krūmai turi apie 50 stiebų, kurių amžius nuo 2 iki 10 metų. Negenimi stiebai būna gyvybingi 10-15 

metų, bet jų produktyvusis amžius – 6-9 metai. Menkai derantys arba visai nederantys stiebai išpjaunami prie krūmo 

pagrindo anksti pavasarį arba vėlai rudenį. Seni stiebai atpažįstami iš sausų viršūnių, jų žievė būna pilka.  

          Aronija mėgsta lengvą ir vidutinį priemolį, orui pralaidžią, imlaus drėgmei podirvio, maisto medžiagomis aprūpintą 

dirvą. Šviesomėgė. Gerai auga tik saulėtoje vietoje. Atspari šalčiui, ligoms ir kenkėjams.  

Dauginama vegetatyviškai(atlankomis, auginiais, krūmų dalijimu, skiepijimu) ir sėklomis.  

Dauginimas sėklomis  

https://lt.wikipedia.org/wiki/Vaisius
https://lt.wikipedia.org/wiki/Raudona
https://lt.wikipedia.org/wiki/Juoda
https://lt.wikipedia.org/wiki/Obuol%C4%97lis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Rugpj%C5%ABtis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Rugs%C4%97jis


           Sėklos, atskirtos nuo išspaudų gaminant sultis, paskleidžiamos plonu sluoksniu ir džiovinamos. Juodavaisių aronijų 

sėklos sunkiai dygsta, o jų daigumą padidina stratifikavimas, trunkantis 3-4 mėnesius. Šį darbą reikėtų pradėti lapkričio 

mėnesį. Sėklos dėžėse susluoksniuojamos su smulkiomis durpėmis ir iki sausio mėn. laikomos 12-16oC temperatūroje. Po 

to perkeliamos į vėsesnę patalpą (6-8oC). Vasario mėn. vėl grąžinamos į šiltesnę vietą (12-16C) ir kovo pradžioje 

tikrinamas jų daigumas. Jeigu dalis sėklų išbrinkusi, sėklos su prasikalusiomis šaknelėmis, dėžės pernešamos į ledainę 

(nuo 2 iki -30C) ir laikomos ten iki sėjos (balandžio mėn.).  

           Stratifikuojamos sėklos du kartus per savaitę pamaišomos, palaistomos tiek, kad suspaudus saujoje durpių ir sėklų 

mišinį, masė išlaikytų formą, bet vanduo nevarvėtų.  

Sėjama į gerai įdirbtą dirvą, į 6-7cm gylio vagutes. Pirmaisiais metais sėjinukai būna ne aukštesni kaip 20cm. Kai išauga 

antrasis tikrasis lapelis, pasėlis retinamas.  

          Prieš sodinant sodinukus į jiems skirtą vietą, dirvą reikėtų patręšti mėšlu (30-40 t/ha), dar geriau – prieš tai 

vienerius metus laikyti pūdymą. Pavasarį, žemei atšilus iki 10-15 cm, sodinukai sodinami į iš rudens paruoštas duobes 

(40x60 cm), eilėse atstumai – 2-2,5 m, tarp eilių – 4-5 m.  

           Aronijos mėgsta drėgmę, todėl žemė apie augalus padengiama mėšlu, durpėmis, pjuvenomis, lapais, šiaudais. Taip 

ne tik išsilaikys drėgmė, bet ir bus stelbiamos piktžolės, o dirvos paviršius liks purus.  

Pirmuosius ketverius metus tarpueiliuose galima auginti agurkus, pomidorus, svogūnus ir kitas daržoves. Jei dirva 

piktžolėta arba norima pagerinti jos fizines savybes, tarpueiliuose sėjamos garstyčios, barkūnai, lubinai. Arti derančių 

augalų dirva dirbama sekliai (6-7 cm), kad nebūtų pažeistos augalų šaknys.  

            Krūmai, išauginti iš sėklų, pradeda derėti ketvirtaisiais metais. Gausiausiai dera 4-6 metų stiebai.  

Genėjimas  

Aronijų krūmai formuojami anksti pavasarį, bebaigiant tirpti sniegui. Pašalinami seni, išdžiūvę, nušalę, ligoti, nulūžę 

stiebai. Apšalusių ir sužalotų jaunų ūglių dalis nugenima iki sveikos vietos. Krūmą turi sudaryti 50-70 įvairaus amžiaus 

stiebų. Sveiki stiebai netrumpinami. Derančių krūmų stiebų prieaugis – 15-25 cm.  

Tręšimas  

           Aronijos tręšiamos superfosfatu (200-500 kg/ha, t.y 200-500 g/10 m2), amonio salietra (200-300 kg/ha arba 200-

300 g/10 m2), kalio salietra (100-300 kg/ha arba 100-300 g/10 m2). Tręšiama taip pat, kaip ir bet kuriuos uogakrūmius.  

Ligos ir kenkėjai  

            Juodavaises aronijas kartais puola gleiviniai pjūkleliai. Nuo jų purškiama 0,7 proc. kalcinuotos sodos arba 0,2 

proc. Paryžiaus žalumos su 0,4 proc. muilo tirpalu.  



Ligos dažniausiai pastebimos, kai augalai susodinti per tankiai. Sergantys monilioze augalai purškiami 1 proc. bordo 

skysčiu: pirmąjį kartą – augalams nužydėjus, antrąjį – praėjus 10 dienų po pirmojo purškimo.  

Nauda  
           Aronijų uogose esantis vitaminas PP (rutinas) stiprina kraujagyslių sieneles ir mažina jų laidumą. Šio vitamino 

aronijoje yra daugiau negu juoduosiuose serbentuose, o obuolius pagal jo kiekį aronija pranoksta net 20 kartų. 

Miškingose vietovėse ir pelkėse augantys krūmai veda trijų spalvų uogas (raudonas, violetines ir juodas). Moksliniais 

tyrimais patvirtinta, kad kuo tamsesnė uoga, tuo daugiau jose naudingųjų medžiagų – antioksidantų.  

          Nuo seno gydymui naudojamos juodavaisės aronijos uogos ir lapai. Lapai renkami iš karto po žydėjimo. Uogos 

renkamos rudenį, kai yra visiškai prinokusios, jos naudojamos maisto ruošimui. Uogas ir lapus džiovinti atvirame ore arba 

džiovykloje, kurioje yra gera ventiliacija ir palaikoma 50 – 60 laipsnių temperatūra. Laikyti sandariuose popieriniuose 

maišeliuose ar dėžėse sausoje vietoje, ne ilgiau nei 2 metus. 

Aronijos gali būti saugomos ir šviežios. Uogas ir lapus nuskinti nuo stiebų, laikyti tamsioje, vėsioje vietoje (ne 

aukštesnėje nei 1 laipsnis Celsijaus). Tokiomis sąlygomis laikomos uogos gali išlikti šviežios iki pusės metų. Iš uogų 

galima spausti sultis arba naudoti kitiems tikslams. 

                 Tai vaistai nuo daugelio ligų: mažina cholesterolio kiekį kraujyje, normalizuoja kraujo spaudimą, padeda 

stiprinti kraujagyslių sieneles: gerina jų elastingumą ir stangrumą. 

                 Juodavaisių aronijų uogos plečia kraujagysles ir kapiliarus, todėl jos gali padėti nuo hipertenzijos. 

Rekomenduojama vartoti aronijų sultis, po 2 šaukštus 3 kartus per dieną. Taip pat galima vartoti aronijų nuovirą (arbatą). 

                  Moksliniai tyrimai parodė, kad aronijos stiprina imuninę sistemą ir teigiamai veikia endokrininę sistemą. Turi 

antispazminių, kraujagysles plečiančių, kraujavimą stabdančių, kraujo sudėtį gerinančių, apetitą keliančių, choleretinių ir 

diuretinių savybių. Aronijų uogų sulčių ar nuoviro gėrimas plečia kraujagysles, todėl gerina jų pralaidumą, suaktyvina 

kraujo fukcijas, dėlto gali užkirsti kelią sunkioms ligoms. Aronijų uogų sultys – gera gydomoji ir profilaktinė priemonė 

nuo reumato ir spindulinės ligos. 

                  Taip pat šios super uogos gerina virškinimą, kelia apetitą, didina rūgštingumą, suaktyvina kepenų veiklą, 

skatina tulžies gamybą ir išsiskyrimą. Jos rekomenduojamos sergantiems diabetu, ypač tiems, kurie turi kraujagyslių 

pažeidimų, skydliaukės ligomis, kaip diuretikas, sergant inkstų ligomis, alergijomis, skarlatina, vidurių šiltine. Esant 

nudegimams, pažeistas vietas galima tepti šviežiomis sultimis. Norint stipresnio poveikio, aronijų uogos ir sultys dažnai 

maišomos su juodaisiais serbentais, erškėtrožių uogomis ir medumi. 



                   Reikia paminėti, kad ne visi gali vartoti aronijas. Kai kuriems žmonėms jos gali padidinti kraujo krešumą, 

skrandžio rūgštingumą. Nevartotinos sergant skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opomis. Nerekomenduojama vartoti, jei 

kraujospūdis sumažėjęs. 

 

                Keletas receptų sveikatai stiprinti: 

                    Kasdien, 3 kartus per dieną išgerti 1 – 3 šaukštus aronijų 

uogų sulčių 30 minučių prieš valgį. Taip pat kasdien suvalgyti po 3 – 5 

uogas.  

Arbatai reikės šaukšto uogų, 240 ml verdančio vandens, pavirti 1 

minutę. Palikti, kad pritrauktų 1 valandą. Paskui gerti po 60 – 120 ml 

nuoviro 3 kartus per dieną prieš valgį. 

Kompotui: aronijų uogas suberti į verdantį vandenį, pavirti po 2 – 3 

minutes. Tada skystį supilti į puodą, įdėti cukraus (apie 80 g 0,5 l talpos 

stiklainiui). Užvirinti ir supilstyti į stiklainius. 

Uogienei: 2 kg uogų užpilti sirupu (2 kg cukraus, 0,5 l vandens, 

užvirinti). Po 8 valandų virti, kol uogos nebesilaikys dugne. 


