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ILGALAIKĖS INSTITUCINĖS MOKSLO PROGRAMOS

1 programa. AUGALŲ BIOPOTENCIALAS IR KOKYBĖ 
DAUGIAFUNKCINIAM PANAUDOJIMUI 

Daug tyrimų atlikta javų sėjomainas įvairinant pupinėmis žolėmis, jas auginant vienus metus. Siekiant 
pupines žoles išlaikyti ilgesnį laiką tam neišskiriant lauko sėjomainoje ir sėti javus, ūkininkai susiduria su javų sėjos 
į pupines žoles valdymo problemomis. 

Tyrimo tikslas – nustatyti augalų konkurencijos, mitybos, piktžolėtumo ir derliaus formavimosi dėsningumus 
vienanariuose ir dvinariuose pupinių žolių (apyninių liucernų, baltųjų bei egiptinių dobilų) ir žieminių kviečių 
pasėliuose, taikant tradicinį bei juostinį žemės dirbimą ir sėją. Tyrimo rezultatai parodė, kad rudenį, žieminių 
kviečių sėjos metais, mineralinio azoto (Nmin) kiekis, kuris parodo mineralizacijos intensyvumą ir N tiekimą javams, 
dirvožemyje labiausiai didėjo po grynų pupinių žolių aparimo, ypač 30–60 cm sluoksnyje. Pavasarį, atsinaujinus 
žieminių kviečių vegetacijai, Nmin kiekis išliko panašus, kaip ir rudenį. Visuose laukeliuose jo didžiausias kiekis 
nustatytas 30–60 cm sluoksnyje. Esant šiltai žiemai, Nmin kitimas buvo mažiau nuoseklus. 

Po žieminių kviečių auginimo, vegetacijos pabaigoje, Nmin kiekio padidėjimą lėmė pupinių žolių 
(nepriklausomai nuo auginimo būdo) antžeminės masės mulčiavimas kviečių vegetacijos metu. Dvinariuose 
pasėliuose dominavo žieminiai kviečiai: juo palankesnės augimo sąlygos, tuo pupinės žolės buvo stelbiamos anksčiau 
ir stipriau. Vegetacijos metu didėjant pupinių žolių antžeminėje masėje sukauptam maisto medžiagų kiekiui, azoto 
ir kalio sukaupimas žieminių kviečių derliuje mažėjo. Maisto medžiagų sukaupimui mažiausiai įtakos turėjo žiemą 
nušąlantys egiptiniai dobilai. Žieminių kviečių derlius, juos sėjant į avižų ražienas ir į pupines žoles, buvo mažesnis 
(skirtumai ne kasmet esmingi) nei sėjant po apartų avižų. Didžiausias bendras javų produktyvumas buvo trimetės 
sėjomainos grandyse su dvinariais pupinių žolių ir žieminių kviečių pasėliais. 

        

Paveikslas. Dvinaris baltųjų dobilų ir žieminių kviečių pasėlis 

Augalų mitybos 
optimizavimas 
dvinariais pasėliais 
ekologinėje agrosistemoje 

Viktorija Gecaitė, Aušra Arlauskienė, 
Žydrė Kadžiulienė
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras 

Kontaktinis asmuo Aušra Arlauskienė, 
el. p. ausra.arlauskiene@lammc.lt
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Miestų komunalinių nuotekų dumblo utilizavimas šiuo metu yra didelė problema, todėl labai svarbu nustatyti 
nuotekų dumblo ir nuotekų dumblo komposto kaip trąšos vertę. 

Tyrimo tikslas – nustatyti ilgalaikio tręšimo nuotekų dumblo kompostu (NDK) įtaką daugiamečių žolinių 
augalų: veislės ‘Galinda’ beginklės dirsuolės (Bromopsis inermis Leyss.) ir veislės ‘Alaušas’ nendrinio dryžučio 
(Phalaroides arundinacea L.), auginamų Pietryčių Lietuvos regiono lengvos granuliometrinės sudėties mažo našumo 
dirvožemiuose, biomasės derliui, biokuro savybėms ir dirvožemiui. 

Lauko eksperimentas vykdytas 2018–2021 m. LAMMC ŽI Vokės filiale priesmėlio paprastajame išplautžemyje 
senojo eksperimento pagrindu. Žolės buvo pasėtos 2014 m. Tręšimo schema: be trąšų; N90P60K90 (2014–2017 m.) arba 
N90P60K120 (2018–2021 m.); 25, 75 ir 125 t ha-1 NDK sausųjų medžiagų (SM). N90P60K90 arba N90P60K120 trąšos buvo 
išberiamos kasmet pavasarį, o dirvožemis NDK buvo patręštas prieš bandymo įrengimą (2014 m.). 

Nustatyta, kad 8-aisiais auginimo metais biomasės SM derlius buvo didesnis (p < 0,01) nendrinių dryžučių 
(2,05–9,15 t ha-1) nei beginklių dirsuolių (1,47–4,15 t ha-1). Tręšimas N90P60K120 didino abiejų rūšių biomasės SM 
derlių (p < 0,01). Tačiau tirtų augalų biomasės derlių iš esmės padidino (p < 0,05) tik tręšimas didžiausia norma 
NDK (125 t ha-1). Tręšimas 75 ir 125 t ha-1 NDK reikšmingai padidino (p < 0,01) vario (nuo 4,65 iki 7,75 mg kg-1), 
cinko (nuo 27,3 iki 42,2 mg kg-1) ir kadmio (nuo 0,097 iki 0,143 mg kg-1) koncentracijas dirvožemyje, kuriame augo 
beginklės dirsuolės ir nendriniai dryžučiai. 

Paveikslas. Žolių biomasės sausųjų medžiagų (SM) derlius 8-aisiais auginimo metais po tręšimo nuotekų dumblo 
kompostu (NDK) 

Tręšimo nuotekų dumblo 
kompostu poveikis 
beginklių dirsuolių ir 
nendrinių dryžučių 
biomasės savybėms 
bei dirvožemiui 

Jelena Ankuda, Eugenija Bakšienė, 
Almantas Ražukas 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

Kontaktinis asmuo Jelena Ankuda, 
el. p. jelena.ankuda@lammc.lt

ILGALAIKĖS INSTITUCINĖS MOKSLO PROGRAMOS
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LAMMC Žemdirbystės instituto Vėžaičių filiale toliau buvo vykdomi daugiamečiai energinių augalų 
eksperimentai, kurių metų vertinta ilgalaikio kalkinimo ir tręšimo azoto trąšomis įtaka energinių augalų produktyvumui, 
dirvožemio savybių kaitai ir atskiriems augalinės biomasės energiniams rodikliams. 

Tyrimo pradžia – 2008 metai. Dirvožemis – mažai sukultūrintas automorfinis nepasotintas balkšvažemis 
(Bathygleyic Dystric Glossic Retisol), pHKCl – 4,2–4,4, judriojo Al – 10,4–50,9 mg kg-1. Vienkartinis kalkinimas (0, 
3,0 ir 6,0 t ha-1 CaCO3) atliktas prieš eksperimento įrengimą. Azoto trąšomis (0, 60 ir 120 kg ha-1) buvo tręšiama 
kasmet. 

Tyrimo paskutinio etapo (2017–2021 m.) duomenimis, kalkinimo įtaka augalų produktyvumui ir toliau išliko 
teigiama – augalams augant kalkintame dirvožemyje, nustatytas esminis gluosninių žilvičių, geltonžiedžių legėstų, 
paprastųjų šunažolių, nendrinių dryžučių ir ypač sidų sausųjų medžiagų padidėjimas. Augalų augimo energinė analizė 
rodo, kad optimali kasmetinė azoto trąšų norma žilvičiams, tuopoms, legėstams ir sidoms yra 60 kg ha-1, šunažolėms 
ir dryžučiams – 120 kg ha-1. 

Daugiamečių eksperimentų metu nustatyta, kad dėl kalkinimo kaip svarbiausios dirvožemio rūgštumą 
mažinančios ir fizines bei chemines savybes gerinančios priemonės dirvožemio viršutiniame (0–30 cm) sluoksnyje 
visų augalų augavietėse žymiai padidėjo organinės anglies bei humuso kiekiai ir C:N santykis. Taip pat nustatyta, 
kad pasibaigus trims tyrimo etapams dirvožemio rūgštumas (pH) beveik sugrįžo į pirmykštį lygį. Azoto trąšos turėjo 
teigiamos įtakos suminio azoto koncentracijai dirvožemyje, tačiau azoto įtaka dirvožemio savybių kaitai buvo mažiau 
pastebima. 

Siekiant įvertinti biomasės tinkamumą kai kurių kietojo kuro gaminių gamybai ir praktiniam panaudojimui, 
atliktos augalų biomasės cheminės sudėties, mechaninė ir energinė bei šiluminė analizės. 

Dirvožemio rūgštumo 
įtakos daugiamečių 
energinių augalų sistemai 
dirvožemis–augalas 
įvertinimas 

Gintaras Šiaudinis, Danutė Karčauskienė 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras 

Kontaktinis asmuo Gintaras Šiaudinis, 
el. p. gintaras.siaudinis@lammc.lt



10

2 programa. DARNI MIŠKININKYSTĖ IR GLOBALŪS 
POKYČIAI

 Dėl įvairiausių priežasčių į atmosferą patenka didžiuliai kiekiai cheminių priemaišų. Daugiausia priemaišų 
į atmosferą išmeta pramonė, energetika ir transportas. Nemaža dalis taršos komponentų yra susijusi su žemės ūkiu ir 
gyvulininkyste. Cheminės priemaišos į atmosferą patenka ir dėl gamtinių veiksnių, pavyzdžiui, vulkanų išsiveržimų, 
vėjo pakeltų dirvožemio arba jūros druskos dalelių. 

Į atmosferą patekusios cheminės medžiagos, pernešamos oro masių, išsisklaido, kai kurios transformuojasi 
ir dėl nuolatinių atmosferos valymosi procesų (šlapiojo – su krituliais ir sausojo – be kritulių) grįžta ant žemės 
paviršiaus. Tiriant kritulių cheminę sudėtį, siekiama nustatyti teršalų koncentracijų pokyčius per tam tikrą laiko tarpą 
ir įvertinti jų srautus į ekosistemas. 

Vykdant Europos miškų monitoringo ICP-Forests programą, Lietuvoje polajinių ir atviros vietos kritulių 
kiekio bei kokybės tyrimai atliekami nuo 1999 m. Europos miškų monitoringo programa ICP-Forests yra didžiausios 
apimties ir ilgiausiai veikiantis biologinio monitoringo tinklas pasaulyje. Programos pagrindinis tikslas – rinkti ir 
apibendrinti visos Europos miškų ekosistemų būklės duomenis ir stebėti jos pokyčius laiko skalėje. Mūsų šalyje 
tyrimai atliekami trijuose intensyvaus miškų monitoringo bareliuose, kuriuose teršalų koncentracijos nustatomos 
atvirose vietose ir polajiniuose krituliuose. 

ICP-Forests duomenimis, didžiausi sieros iškritų kiekiai nustatyti Belgijoje ir Vokietijos bei Čekijos kalnų 
prieškalnėse. Jose sieros iškritos 2–3 kartus viršija Lietuvoje nustatytas reikšmes. Centrinei Europai būdingos ir 
didžiausios nitratinio bei amonio azoto (NH4-N ir NO3-N) iškritos. Pagal azoto iškritų kiekį Lietuva užima tarpinę 
padėtį tarp Šiaurės ir Pietų bei Centrinės Europos. 

Atmosferos teršalų iškritų 
kaitos dėsningumai miško 
ekosistemose

Vidas Stakėnas, Povilas Žemaitis, 
Valda Araminienė, 
Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė 
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Tyrimo tikslas – nustatyti, kaip abscizo rūgštis (ABR) veikia skirtingų Populus genotipų vystymąsi in vitro 
bei ex vitro sąlygomis ir įvertinti, ar šio fitohormono pritaikymas galėtų padidinti Populus genotipų mikrodauginimo 
efektyvumą. Tyrimo objektas – du Populus genotipai: berlyninė tuopa (Populus × berolinensis) ir hibridinė drebulė 
174/10 (Populus tremula × P. tremuloides). 

Eksperimentai atlikti dviem etapais, jų uždaviniai: pirmame etape siekta įvertinti in vitro kultūroje panaudotos 
ABR įtaką berlyninės tuopos adaptacijai ex vitro sąlygomis; antrame etape tirta skirtingų ABR koncentracijų ir 
apšvietimo sąlygų įtaka hibridinės drebulės eksplantų augimui in vitro ir ex vitro. Eksperimentai atlikti Populus 
genotipų viršūninius ūglius tris savaites auginant in vitro ant ABR papildytos maitinamosios terpės ir stebint augalų 
vystymąsi tolesniuose etapuose. 

Tyrimo rezultatai parodė, kad berlyninės tuopos eksplantai, paveikti 3 μmol l-1 ABR in vitro kultūroje, po 
perkėlimo į ex vitro sąlygas išaugino stipresnius ūglius su geriau išsivysčiusia šaknų sistema, kurių morfologiniai 
ir biomasės rodikliai buvo esmingai pranašesni už kontrolinio varianto. ABR poveikio berlyninei tuopai esminiai 
rezultatai buvo gauti tik eksperimentus atlikus šviesoje, nes auginimas tamsoje pernelyg neigiamai paveikė šio 
genotipo eksplantų gyvybingumą. Tačiau tiriant hibridinės drebulės genotipą, didžiausias teigiamas poveikis ex vitro 
adaptuojamiems augalams nustatytas tuo atveju, jei in vitro kultūroje eksplantai ant 1 μmol l-1 ABR papildytos terpės 
buvo auginami tamsoje. 

Hormono abscizo rūgšties 
poveikis rinktinių 
Populus genties medžių 
mikrodauginimui 

Greta Striganavičiūtė, Jonas Žiauka 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras 

Kontaktinis asmuo Greta Striganavičiūtė, 
el. p. greta.striganaviciute@lammc.lt
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Pinaceae rūšis kaupia junginius, pasižyminčius vertingomis farmacinėmis ir mitybinėmis savybėmis: 
spygliai ir besivystantys ūgliai turi daug natūralių antrinių metabolitų, pavyzdžiui, fenolių ir flavonoidų. Taip pat 
paprastosios eglės spygliuose yra itin daug vitamino C ir kitų organinių rūgščių. Daugelis antrinių metabolitų veikia 
kaip antioksidantai, neutralizuojantys laisvuosius radikalus, o jų vartojimas gerina žmonių sveikatą. 

Anksčiau atliktų tyrimų duomenimis, sėklų apdorojimas plazma skatina biologinių junginių sintezę 
augaluose, o tai atveria naujas plazminių technologijų kūrimo ir naudojimo medicinoje, žemės ūkyje, ekologijoje bei 
maisto pramonėje perspektyvas. Atliekant tokio pobūdžio tyrimus yra svarbi genetinė medžių selekcija. Nustatyta, 
kad skirtingos medžių pusiausibsų šeimos pasižymi nevienodu atsaku į šaltos plazmos poveikį. Viena svarbiausių jos 
savybių yra aplinkai nekenksminga technologija, nesukelianti augalo mutacijų. Pasirinktas sėklų apdorojimo šalta 
plazma laikas – 1 ir 2 minutės. 

Nustatyta, kad flavonoidų bei organinių rūgščių koncentracijos ir antioksidacinio aktyvumo pokyčiai 
priklauso nuo augalo genetinių savybių ir šaltos plazmos poveikio trukmės. Iš tirtų 7 pusiausibsų šeimų stipriausiu 
atsaku pasižymėjo 541 paprastosios eglės šeima, kurioje sėklų apdorojimas šalta plazma 1 minutę flavonoidų sintezę 
suaktyvino 35 %, askorbo rūgšties – 16 %, folio rūgšties – 23 %, citrinos rūgšties – 56 %, sukcino rūgšties – 64 % ir 
obuolių rūgšties – 40 %, lyginant su kontroliniu variantu. Taikant abu įvertinimo metodus (ABTS ir DPPH) nustatyta, 
kad 541 šeimoje po apdorojimo šalta plazma 1 minutę antioksidacinis aktyvumas padidėjo atitinkamai 22 ir 30 %, 
lyginant su kontroliniu variantu. 

Eksperimento rezultatai rodo, kad sėklų apdorojimas šalta plazma gali būti naujas tyrimų modelis, 
kuris paprastosios eglės spygliuose leistų padidinti biologiškai aktyvių ir žmonių sveikatai naudingų junginių 
koncentracijas. 

Biologiškai aktyvių junginių 
ir antioksidacinio aktyvumo 
pokyčiai paprastosios eglės 
pusiausibsų šeimose po 
sėklų apdorojimo šalta 
plazma 

Ieva Lučinskaitė, Vaida Sirgedaitė-Šėžienė 
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Tirti karpotojo beržo išauginimo konteinerizuotais sodmenimis ypatumai. Nustatyta, kad ir konteineriuose 
auginami sodmenys yra jautrūs stelbimui. Kokybiškų sodmenų išauginimui, o ypač jų išeigai, didelę reikšmę turi sėklų 
kokybė. Lietuvos sąlygomis gegužės mėnesį pasėti beržiukai per vegetacijos sezoną šiltnamyje konteineriuose užauga 
iki tinkamų sodinti į mišką sodmenų, o pasėti liepos mėnesio pradžioje beržiukai iki vegetacijos sezono pabaigos 
neužauga iki reikiamų sodinti į mišką matmenų ir turi būti auginami dar vieną vegetacijos sezoną (1 paveikslas). 

Tiriant karpotojo beržo želdinių, įveistų konteineriuose išaugintais sodmenimis, augimą nustatyta, kad šiais 
sodmenimis įveisti želdiniai geriau prigyja, po pasodinimo iš karto pradeda augti (skirtingai nei įveisti sodmenimis 
su atvira šaknų sistema), o jų šaknų sistema gausesniais šakniaplaukiais yra glaudžiau susijusi su dirvožemiu nei 
sodmenų su atvira šaknų sistema. Tačiau po pasodinimo esant ilgesniam sausringam laikotarpiui, durpių substratas 
išdžiūva labiau nei aplinkinis dirvožemis, o jame susikoncentravusios šaknys nesugeba pasisavinti drėgmės, todėl 
tokiais atvejais geriau prigyja sodmenys su atvira šaknų sistema. 

Želdinius veisiant ten, kur miškas anksčiau neaugo, rugpjūčio–spalio mėnesiais dirvą geriausia ištisai suarti, 
o jei želdomas plotas buvo naudotas žemės ūkiui, patartina suarti apie 40 cm gyliu. Kirtavietėse dirvą galima ruošti 
sekliomis iki 10 cm gylio vagomis. Dirvos su susiformavusiu armens padu ruošiamos ištisai ariant tokiu gyliu, kad 
sutankintas poarmenio sluoksnis būtų išverstas į dirvos paviršių. Dirvos paruošimas lemia ne tik želdinių prigijimą, 
bet ir išsilaikymą, augimą bei priežiūrą. 

Tiriant karpotojo beržo želdinių, įveistų skirtinguose dirvožemiuose ir įvairiais būdais paruošoje dirvoje, 
augimą nustatyta, kad želdiniai geriausiai auga pasodinti Nc augavietėje ištisai 40 cm gyliu suartoje dirvoje 
(vidutiniškai 20 % geriau nei kitais būdais paruoštoje dirvoje). 

Tiriant beržo želdinių, įveistų skirtingu pradiniu tankumu ir sodinimo vietas išdėstant kvadratiniu bei 
stačiakampiu būdais, augimą nustatyta, kad šiuo metu taikomas 3 tūkst. vnt. ha-1 pradinis tankumas yra optimalus, 
o produktyvumo skirtumas priklauso nuo stačiakampiškumo indekso. Tarpueilių pločio ir atstumų eilėse santykiui 
esant 3–4 ar didesniam, produktyvumas padidėja iki 10 %, tačiau maksimalus atstumas tarp eilių neturėtų viršyti 
vidutinio atstumo tarp brandžių medžių, t. y. apie 4 m (2 paveikslas). 

Karpotojo beržo 
plantacinių želdinių 
veisimo konteinerizuotais 
sodmenimis galimybės 

Gintautas Urbaitis, Gediminas Čapkauskas, 
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2 paveikslas. Karpotojo beržo 8 metų amžiaus želdiniai, 
įveisti ištisai 40 cm gyliu suartoje dirvoje 3 tūkst. vnt. 
ha-1 pradiniu tankumu 

1 paveikslas. Gegužės mėn. pasėti beržiukai per 
vegetacijos sezoną šiltnamyje konteineriuose užauga 
iki tinkamų sodinti į mišką sodmenų (a), o pasėti liepos 
mėn. turi peržiemoti lauko sąlygomis (b) ir dar vieną 
sezoną augti konteineriuose lauke 

(a)

(b)
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Baigiantis žemės reformai Lietuvoje susiformavo smulkių valdų privatus miškų ūkis. Šiuo metu privačiose 
miško valdose ūkininkauja daugiau nei 255 tūkst. privačių miškų savininkų. Jie skiriasi pagal amžių, išsilavinimą, 
pažiūras, ekonominį pajėgumą, veiklos aktyvumą, ūkininkavimo taktiką ir pobūdį, valdo nevienodo dydžio gamtiniu 
ir ekonominiu atžvilgiu labai įvairias ir teisiškai nevienodai reguliuojamas miško valdas. Siekiant numatyti privačių 
miškų ūkio perspektyvas ir nustatyti tolesnės privataus miškų ūkio sektoriaus plėtros politines gaires, svarbu suprasti 
miško savininkų tikslus, elgseną ir jų kaitą. Miškininkavimo tikslų svarbumo ir kaitos tyrimas padeda nustatyti 
pagrindinius veiksnius, darančius įtaką miškininkavimo krypčių pasirinkimui, veiklos aktyvumui ir pobūdžiui. 

Pranešime aptariami 2017–2018 m. vykdytos Lietuvos privačių miškų savininkų (fizinių asmenų) anketinės 
apklausos rezultatai. Tyrimo tikslas – nustatyti šalies privačių miškų savininkų tipus, miškininkavimo tikslus 
ir jų pokyčius. Apklausos respondentai atrinkti iš Registrų centro duomenų bazės, apklausos rezultatai susieti su 
respondentams priklausančių miško valdų Miškų kadastro taksaciniais duomenimis. Taikant nehierarchinį k-vidurkių 
klasterinės analizės metodą, pagal pradinių ir dabartinių miškininkavimo tikslų svarbumo vertinimus buvo nustatyti 
pagrindiniai privačių miškų savininkų tipai, palyginti ir įvertinti jų miškininkavimo tikslai. Privačių miško savininkų 
svarbiausiu tikslu išlieka apsirūpinimas malkomis, tačiau, lyginant su ankstesnių tyrimų rezultatais, šio tikslo svarba 
mažėja. Svarbesniais tampa miško savininkų tikslai gauti pajamų mišką parduodant arba iškertant. 

Tyrimo metu buvo išskirta aktyvus verslininkų bei investuotojų tipas ir pasyvesni epizodinių malkautojų 
bei konservatyviųjų miško naudotojų tipai. Pagal pradinius privačių miškų savininkų tikslus išskirtą pasyviųjų 
paveldėtojų tipą skirstant pagal dabartinius tikslus pakeitė individualistai. 

Santrauka ir pranešimas parengti pagal straipsnį Šilingienė R., Šilingas M., Lukminė D., Baliuckas V., 
Mozgeris G., Doftartė A. 2019. Privačių miškų savininkų (fizinių asmenų) tipai, miškininkavimo tikslai bei jų kaita. 
Miškininkystė, 2 (84): 54–70. 

Privačių miškų savininkų 
tipai, miškininkavimo 
tikslai ir jų kaita 
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Miškų ūkio darnumas yra svarbus miškotyros, miško politikos, ekonomikos ir sociologijos tarpdisciplininių 
tyrimų objektas. Ir Lietuvoje, ir daugelyje kitų šalių yra paplitęs smulkių valdų privačių miškų ūkis. Europos Sąjungoje 
privatūs miškai sudaro apie 60 proc., žymi jų dalis yra smulkios miško valdos. Lietuvoje jis vyrauja (92,2 proc.). 

Tyrimo tikslas – adaptuojant pasaulyje taikomus darnumo vertinimo metodus sukurti Lietuvos smulkių 
privačių valdų miškų ūkio darnumo vertinimo metodiką ir ją pirmą kartą pritaikyti vertinant Lietuvos smulkių 
privačių valdų miškų ūkio darnumą nacionaliniame bei miško valdų lygmenyse. 

Lietuvos smulkių privačių valdų miškų ūkio darnumas yra 3,18 balo, arba 63,6 proc., galimo darnumo, kai 
taikoma 6 rodikliai ir darnumas vertinamas pagal Lietuvos miškų ūkio statistikos duomenis. Taikant naująją metodiką 
ir įvertinus 385 šalies smulkių privačių miškų ūkio valdas nustatyta, kad jų darnumas yra vidutinis, t. y. darnumo 
vertinimo balas – 2,39 balo penkiabalėje skalėje, arba 47,8 proc. galimo darnumo. 

Atlikus priklausomo („miško ūkio darnumas“) ir 40 nepriklausomų kintamųjų analizę nustatyta, kad 
vidutiniam šalies smulkių privačių valdų miškų ūkio darnumui didžiausią įtaką daro šie veiksniai: galimos pajamos 
iš hektaro, brandžių medynų procentas, veiklos įvairovė miško valdoje, lytis, gyvenamoji vieta, masyvo vientisumas, 
miško įsigijimo būdas, miško ribų žinojimas, išsilavinimas, lankymasis valdoje. Lietuvos smulkių privačių valdų 
miškų ūkio vidutinį darnumą prognozuoja brandžių ir perbrendusių medynų dalis, ūkinių miškų procentas, iškirstos 
medienos naudojimas, veiklų pobūdis miško valdoje. Kai taikomi 5 kintamieji, prognozuoja tie patys kintamieji ir 
kintamasis ,,masyvo vientisumas“. 

Miškų ūkio darnumas 
ir jam įtaką darantys 
veiksniai smulkiame 
privačiame miškų ūkyje 
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3 programa. KENKSMINGIEJI ORGANIZMAI AGRO- IR 
MIŠKO EKOSISTEMOSE (KOMAS)

ILGALAIKĖS INSTITUCINĖS MOKSLO PROGRAMOS

Pašarinės pupos (Vicia faba Linnaeus) yra svarbūs pupiniai augalai žemės ūkio kultūrų struktūroje. Jos 
naudojamos ne tik kaip žalioji trąša, bet ir kaip baltymingas pašaras ar maisto produktas. 

Juostuotasis sitonas (Sitona lineatus) yra svarbus žirnių ir pašarinių pupų kenkėjas daugelyje vidutinio klimato 
regionų, įskaitant Europą. Pupiniai amarai (Aphis fabae) yra vieni svarbiausių pupų kenkėjų. Jų gausios populiacijos 
smarkiai pažeidžia augalus, netenkama derliaus. Lietuvoje pupiniai grūdinukai (Bruchus rufimanus) buvo atsitiktinis 
kenkėjas, tačiau pastaruoju metu (nuo 2014 m.) pašarinių pupų plotams padidėjus, pupiniai grūdinukai nuolat 
aptinkami pašarinių pupų laukuose ir yra sunkiai kontroliuojami. 

Tyrimo tikslas – nustatyti kenkėjų pašarinėse pupose išplitimą, žalingumą ir efektyviausias kontrolės 
priemones. 

Kelerių metų tyrimo duomenimis, pašarinėse pupose plito trijų rūšių kenkėjai: pupiniai amarai, juostuotieji 
sitonai ir pupiniai grūdinukai. Amarų paplitimas varijavo priklausomai nuo sezono ir veislės; dėl šio kenkėjo vidutinis 
grūdų derlius sumažėjo 0,21 t ha-1. Purškimas nuo amarų pagal vietinę žalingumo ribą (20 proc. amarais apniktų 
augalų) esmingai sumažino amarų gausumą ir padidino grūdų derlių, palyginti su neapdorotu kontroliniu variantu, ir 
šio purškimo veiksmingumas buvo panašus į visiškos kontrolės. 

Sitonų  migracija į laukus sutapo su pupų ankstyvojo augimo tarpsniais, kai daigai stiebiasi į dirvos paviršių 
(BBCH 08) ir prasikala dirvos paviršiuje (BBCH 09). Suaugėlių gausumo pikas buvos pasiektas, kai beveik visos 
ankštys buvo nuo būdingo ilgio (BBCH 79) iki visiškos brandos (BBCH 89). Esant dideliam sitonų suaugėlių 
gausumui ir insekticidus panaudojus pagal vietinį žalingumo slenkstį (5–10 vabalų m2), nustatyta esmingai mažiau 
lapų iškarpų ir pažeistų gumbelių skaičius esmingai sumažėjo, lyginant su ankstyvuoju purškimu (BBCH 08). 

Pupiniai grūdinukai į augalų šeimininkų laukus pradėjo migruoti ankstyvuoju lapų vystymosi tarpsniu 
(BBCH 14). Visais tyrimo metais suaugėlių gausumas pasėlyje palaipsniui didėjo ir piką pasiekė žydėjimo tarpsniu. 
Augalams šeimininkams destruktyviausi buvo pupiniai grūdinukai – per tris sezonus grūdų vidutinis derlius sumažėjo 
39 %, o pažeistų grūdų buvo nuo 54,3 iki 92,1 %. Grūdinukų pažeisti grūdai buvo žymiai mažesnio daigumo, išaugo 
trumpesni, mažesnio gyvybingumo daigeliai. Grūdinukai buvo geriausiai kontroliuojami, kai nuo žydėjimo pabaigos 
(BBCH 69) purkšti tris kartus vienos savaitės intervalu. Taikant šį purškimą, pažeistų grūdų sumažėjo 57,7 %, o 
grūdų derlius padidėjo 38,9 %, palyginti su nepurkštu kontroliniu variantu. 

Kenkėjų rūšinės sudėties 
ir jų žalingumo ribų 
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Pastaruoju metu didelis dėmesys skiriamas įvairių su klimato kaita susijusių procesų modeliavimui, siekiant 
įvertinti galimas rizikas ateityje. Jau dabar neišvengiamai reikalingi sprendimai, padedantys adaptuotis prie jau 
pakitusių klimato sąlygų, naujojo ES žaliojo kurso ir vartotojų lūkesčių. Tai itin aktualu žemės ūkiui. Mokslinėje 
literatūroje prognozuojant ateities augalų adaptyvumą, kaip vienas iš modelinių augalų įvardijami kukurūzai. 
Lietuvoje kasmet grūdams auginama vis daugiau šių augalų, ir tai galima įvertinti kaip siekį prisitaikyti prie kintančių 
regiono klimatinių sąlygų. 

Šiltėjantis klimatas gali lemti palankias sąlygas įvairių mikroskopinių grybų (dažniausiai Aspergillus spp., 
Penicillium spp. ir Fusarium spp.) plitimui kukurūzų burbuolėse, o dėl jų gaminamų metabolitų (aflatoksino, 
deoksinivalenolio, zearalenono, fumonizino ir kt.) kiekio galutiniuose produktuose žmonėms ir gyvūnams kyla 
pašarų ir maisto saugos rizika. 

Siekiant numatyti galimas kenksmingųjų organizmų rizikas kukurūzuose, buvo atlikti laboratoriniai ir 
lauko eksperimentai. Jų tikslas – nustatyti skirtingų mikroskopinių grybų – burbuolių puvinių sukėlėjų – plitimą, 
žalingumą, toksinių metabolitų atsiradimo riziką ir numatyti jos mažinimo priemones. Tyrimo duomenimis, kukurūzų 
skirtingų hibridų grūduose Fusarium rūšių įvairovė buvo nevienoda, o jų gaminamų mikotoksinų (deoksinivalenolio, 
zearalenono, T-2 toksino) pėdsakų buvo aptikta visuose analizuotuose mėginiuose. 

2021 m. buvo pūslėtųjų kūlių (Ustilago maydis) protrūkio metai. Ši liga plinta vyraujant sausiems bei 
šiltiems orams, kokie ir buvo 2021 metai. Nepalankių oro sąlygų nualinti augalai tampa jautresni infekcijai. Tai 
viena iš priežasčių, dėl ko žūva jauni augalai ir susiformuoja mažai burbuolių. Pūslėtosios kūlės labiausiai pažeidžia 
tas augalo dalis, kuriose vyksta intensyviausias ląstelių dalijimasis. Pilkos rutuliškos pūslelės išauga ant stiebų, 
lapų, burbuolių arba šluotelių. Po kurio laiko pūslelės praplyšta ir pasklinda tamsiai rudos spalvos sporų masė. 
Dirvoje jos gali išlikti gyvybingos mažiausiai 4 metus. Augalai užsikrečia per dirvą ir oru plintančiomis sporomis. 
Išplitusios pūslėtosios kūlės mažina žalios masės kiekį, blogina kokybę, nukenčia kukurūzų maistinė/pašarinė vertė. 
Pūslėtosios kūlės mažina ir grūdų derlių – literatūroje nurodoma, kad net iki 60 proc. LAMMC Žemdirbystės institute 
atlikto tyrimo metu grūdams augintų kukurūzų hibridai ‘Lapriora’ ir ‘Duxxbury nuo pūslėtųjų kūlių nukentėjo 
nevienodai – burbuolių pažeidimai skyrėsi beveik 4 kartus: ‘Duxxbury’ buvo pažeista 44 proc. o ‘Lapriora’ – apie 
12 proc. burbuolių. 

Siekiant išvengti pūslėtųjų kūlių daromos žalos, turėtų būti taikomos prevencinės priemonės. Tyrimo 
duomenimis, veislės pasižymi nevienodu jautrumu šiai ligai, todėl reikėtų auginti kiek galima atsparesnes veisles. Tai 
viena veiksmingiausių prevencinių priemonių. Dar viena efektyvi priemonė – kukurūzų auginimas taikant augalų kaitą ir 
taip sumažinant užkrato iš dirvos riziką. Kukurūzus toje pačioje vietoje galima sėti praėjus ne mažiau kaip 4 metams. 

Burbuolės puvinių 
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Tinkliškoji dryžligė (Pyrenophora teres) yra viena žalingiausių vasarinių miežių ligų Lietuvoje, o didžiausi 
derliaus nuostoliai būna ligai pradėjus plisti anksti – daigų tarpsniu. Pirmi tinklo tipo tinkliškosios dryžligės požymiai 
pasireiškia kaip labai mažos pailgos dėmelės arba dryželiai, kurie greitai didėja ir sudaro siaurų, tamsiai rudų skersinių 
ir išilginių dryželių tinklo formos raštą. Pažeisti lapai anksti nudžiūva. Tinkliškosios dryžligės sukėlėjas plinta per 
užkrėstą sėklą arba augalų liekanas. 

Siekiant įvertinti miežių sėklos užsikrėtimo svarbą tinkliškosios dryžligės išplitimui ir pažeidimo 
intensyvumui, LAMMC Žemdirbystės institute 2020 ir 2021 m. buvo vykdyti lauko eksperimentai. 

Pasėjus skirtingo užsikrėtimo P. teres patogenu veislės ʻQuenchʼ vasarinių miežių sėklą, ankstyvaisiais 
tarpsniais išryškėjo esminiai skirtumai tarp ligos intensyvumo. Tinkliškosios dryžligės intensyvumas vasariniuose 
miežiuose siekė vidutiniškai 5,52, 21,44 ir 25,42 proc. atitinkamai sėklos užsikrėtimui 5–10, 10–15 ir 15–20 proc. Kitų 
tyrėjų duomenimis, sėklos infekcijos lygis lėmė labai panašų tinkliškosios dryžligės išplitimą: sėjant visiškai sveiką 
sėklą, ligos požymiai ant vasarinių miežių nepasireiškė, tačiau didėjant sėklos užsikrėtimo lygiui buvo nustatytas 
esminis ryšys (p < 0,001) tarp tinkliškosios dryžligės sukėlėjo infekcijos lygio ant sėklos ir ligos simptomų ant daigų 
krūmijimosi (BBCH 20–21) ir bamblėjimo (BBCH 31) pradžioje, kai didėjant sėklos infekcijos lygiui pažeistų daigų 
ir stiebų kiekis didėjo. 

Skirtingo užsikrėtimo P. teres patogenu miežių sėklą apdorojus beicu, tinkliškosios dryžligės pažeidimas 
augalams krūmijantis buvo 89,5–100,0 proc., bamblėjant – 39,7–88,0 proc. mažesnis nei sėjant neapdorotą sėklą. 
Derliaus esminis padidėjimas (0,43–0,58 t ha-1) nustatytas pasėjus beicuotą sėklą, kurios užsikrėtimas tinkliškąja 
dryžlige viršijo 10 proc. (paveikslas). 

Paveikslas. Pyrenophora teres skirtingu intensyvumu pažeistos sėklos įtaka grūdų derlingumui (2020–2021 m. 
vidutiniai duomenys) 

Tyrimo rezultatai rodo, kad vasarinių miežių sėklos užsikrėtimui tinkliškosios dryžligės sukėlėju viršijus 10 
proc., sėklą nuo šios ligos būtina beicuoti veiksmingu beicu. 
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Varpų fuzariozė yra ekonomiškai reikšminga kviečių liga, dėl kurios sumažėja grūdų derlius ir kokybė, be to, 
produkcija gali būti užteršta mikotoksinais, kurie kelia grėsmę maisto saugai ir visuomenės sveikatai. 

Remiantis ankstesnių tyrimų duomenimis yra žinoma, kad žalingiausi javų varpų fuzariozės sukėlėjai 
– mikroskopiniai Fusarium graminearum grybai – kolonizuoja pasėliuose plintančias piktžoles ir nemiglinius 
sėjomainos augalus, kurie tapdami F. graminearum alternatyviais augalais šeimininkais, šiam fitopatogenui padeda 
įsitvirtinti agroekosistemose. 

LAMMC Žemdirbystės institute atliktas tyrimas, kurio tikslas – įvertinti iš alternatyvių augalų šeimininkų 
išskirtų F. graminearum skirtingų kamienų potencialą produkuoti B tipo trichotecenus įvairiomis vasarinių grūdų 
inkubavimo sąlygomis. 

F. graminearum kamienų potencialas gaminti B tipo trichotecenus: deoksinivalenolį (DON), 3-acetyl-
deoksinivalenolį (3-ADON), 15-acetyl-deoksinivalenolį (15-ADON), nivalenolį (NIV), deoksinivalenolį-3-gliukozidą 
(D3G), fusarenoną – X (FUSX) ir zearalenoną (ZEA), vasarinių kviečių grūduose tirtas atliekant laboratorinį 
eksperimentą kontroliuojamomis sąlygomis. Buvo lyginama iš kviečių ir pasirinktų šešių alternatyvių augalų 
šeimininkų: bekvapių šunramunių, vienamečių miglių, dirvinių karpažolių, vijoklinių pelėvirkščių, dirvinių našlaičių 
ir vasarinių rapsų, išskirtų F. graminearum kamienų (iš kiekvieno augalo šeimininko po du kamienus) mikotoksinų 
produkcija micelio diskais užkrėstuose vasarinių kviečių grūduose esant optimalioms (25° C) ir šiltesnėms (29° C) 
aplinkos sąlygoms. Kiekybinė ir kokybinė mikotoksinų analizė atlikta taikant skysčių chromatografiją su masių 
spektrometrijos detektoriumi (Thermo Scientific TSQ Quantiva MS/MS). 

Nustatyta, kad visi tirti F. graminearum kamienai vasarinių kviečių grūduose produkavo itin didelius kiekius 
DON, 3-ADON, 15-ADON ir ZEA mikotoksinų. Esant optimalioms sąlygoms (0,964 vandens aktyvumui (aw) 
ir 25° C temperatūrai), visi F. graminearum kamienai, išskirti iš alternatyvių augalų šeimininkų, produkavo nuo 
10376 iki 112379 µg kg-1 DON. Grūduose didžiausią kiekį DON produkavo F. graminearum kamienas 425l, išskirtas 
iš vasarinio rapso. Šiltesnėmis sąlygomis (29° C) DON koncentracijos buvo mažesnės ir siekė nuo 363 µg kg-1 
(kamienas 541s iš dirvinės našlaitės) iki 36650 µg kg-1 (kamienas 6K4V1 iš vasarinio kviečio). Didžiausius kiekius 3-
ADON toksino produkavo kamienas 1350s, išskirtas iš vienametės miglės (28800 µg kg-1), ir kamienas 762l, išskirtas 
iš dirvinės karpažolės (22831 µg kg-1), o jų vidutinės koncentracijos siekė nuo 50 iki 28800 µg kg-1. 15-ADON 
toksino vidutinės koncentracijos buvo nuo <50 iki 22246 µg kg-1. Šio mikotoksino didžiausius kiekius produkavo F. 
graminearum kamienas 1120p, išskirtas iš bekvapio šunramunio. 

Grūduose nustatyti itin dideli kiekiai ZEA mikotoksino: juos laikant 25° C, ZEA vidutinės koncentracijos siekė 
nuo 13045 µg kg-1 (kamienas 541s iš dirvinės našlaitės) iki 38926 µg kg-1 (kamienas 153l iš dirvinės našlaitės). Tačiau 
įdomu tai, kad grūdus laikant šiltesnėmis sąlygomis (29° C) itin didelius kiekius ZEA produkavo F. graminearum kamienas 
45.4.1, išskirtas iš vasarinio kviečio (44816 µg kg-1) ir kamienas 98p, išskirtas iš vasarinio rapso (26103 µg kg-1). 

Toksinų D3G ir FUSX koncentracijos buvo labai mažos arba žemiau aptikimo ribos, o NIV reikšminga 
koncentracija – 2272 µg kg-1 – nustatyta tik kamieno 45.4.1, išskirto iš vasarinio kviečio. 

Galima teigti, kad piktžolėse ir vasariniuose rapsuose aptinkama F. graminearum populiacija yra potencialus 
varpų fuzariozės infekcijos šaltinis, esant palankioms sąlygoms galintis produkuoti itin didelius kiekius B tipo 
trichotecenų: DON, 3-ADON, 15-ADON ir ZEA. Tai kelia labai didelę riziką maisto saugai ir jo kokybei. Kuo pasėliuose 
daugiau piktžolių, galinčių šiems patogenams atstoti augalus šeimininkus, tuo rizika didesnė. Klimato šiltėjimo kontekste 
labai svarbu atkreipti dėmesį, kad vasariniai rapsai kaip vasarinių kviečių priešsėlis gali kelti riziką dėl F. graminearum 
populiacijos gebos kolonizuoti nemiglinius sėjomainos augalus ir produkuoti toksiškus junginius. 
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4 programa. SODININKYSTĖ IR DARŽININKYSTĖ: 
AGROBIOLOGINIAI PAGRINDAI IR TECHNOLOGIJOS

Intensyviuose soduose auginami vaismedžiai patiria įvairių stresorių nuo konkurencijos dėl šviesos, vandens 
ir maisto medžiagų iki genėjimo pažeidimų. Siekiant gauti geros kokybės derlių, svarbūs visi vaismedžio fiziologiniai 
procesai. Nedidelio intensyvumo stresas gali suaktyvinti fotosintezės veiklą, metabolizmą, tačiau per stiprus stresas 
slopina vaismedžio augimą ir jame vykstančius fiziologinius bei biocheminius procesus. 

Tyrimo tikslas – įvertinti įvairių agrotechninių priemonių poveikį obelų fiziologinių procesų tvarumui įvairiais 
vaismedžių vystymosi tarpsniais ir vaisių kokybės pokyčiams. Siekiant optimaliai išnaudoti medžio fiziologinį 
potencialą, svarbu pasirinkti tinkamą veislės ir poskiepio derinį. Nustatyta, kad fotosintezės potencialas ir pirminis 
metabolizmas yra tiesiogiai susiję su obelų poskiepio augumu ir šviesos prasiskverbimu pro lapiją: obels veislei 
‘Auksis’ nykštukinis P 22 poskiepis lėmė esmingai mažesnį fotosintezės intensyvumą ir lapų sausą masę, lyginant su 
žemaūgiu P 60 poskiepiu. 

Sodinimo tankio poveikis išsiskyrė įtaka vaisių kokybei. Veislės ‘Auksis’ vaismedžiai su nykštukiniu P 22 
poskiepiu, esant 3 × 0,75 sodinimo tankumui, ir su žemaūgiu P 60 poskiepiu, esant 3 × 1,00 m atstumui, lėmė 
esmingai stipriausią antioksidacinės sistemos atsaką, taip pat suaktyvino kalio ir magnio kaupimąsi vaisiuose. 

Augumo reguliavimo priemonės, taikytos siekiant sumažinti vaismedžių augimą, kartu slopino ir fotosintezės 
procesus, todėl sumažėjo fotosintezės intensyvumas, transpiracija, lapuose sukaupta mažiau tirpiųjų cukrų. Tačiau 
kamieno įpjovimas arba purškimas kalcio proheksadionu kartu su mechanizuotu genėjimu sumažino neigiamą 
mechanizuoto genėjimo poveikį fotosintezės rodikliams ir tirpiųjų cukrų kaupimuisi veislės ‘Rubin’ obelų lapuose. 
Genėjimas rankomis nesuaktyvino antioksidacinės sistemos atsako – vaisiuose nustatytas mažiausias suminis 
fenolinių junginių ir mineralinių elementų kiekis, o jų kaupimą paskatino mechanizuotas genėjimas. 
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potencialo optimizavimas 
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Gerai prie klimato ir dirvožemio sąlygų prisitaikantys, gausų geros kokybės vaisių derlių duodantys augalai 
leidžia tikėtis sėkmingų ūkinių rezultatų. Šias savybes labiausiai nulemia vaismedžių sudėtinės dalys – poskiepiai 
ir veislės. Pranašumų turi augumą mažinantys ir produktyvumą didinantys poskiepiai. Nuo poskiepių neatsiejamos 
ir veislės. Pastaraisiais metais Lietuvos rinkoje paklausios tik desertinių veislių slyvos. Jų vaisiai turi būti geros 
išvaizdos, skanūs, stambūs ir transportabilūs. 

Tyrimo tikslas – Lietuvos klimato sąlygomis įvertinti slyvų veislių, įskiepytų į skėstašakės slyvos (Prunus 
cerasifera Ehrh.) ir veislės ‘Vangenheimo vengrinė’ naminės slyvos (P. domestica L.) sėjinukus, biologines ir ūkines 
savybes. Su šiais poskiepiais ištirta 15 skirtingo sunokimo slyvų veislių. Eksperimentai vykdyti 2012–2020 m. 

Vertinant augumą nustatyta, kad po devynerių metų vaismedžių su veislės ‘Vangenheimo vengrinė’ poskiepiais 
kamienų skerspjūvio plotas buvo 39 %, o vidutinė kasmetinė nugenimų šakų masė 42 % mažesni nei skiepytų į 
skėstašakės slyvos sėjinukus. Silpniausiu augumu pasižymėjo veislių ‘Ave’, ‘Jubileum’ ir ‘Stanley’ slyvos. 

Per tyrimo laikotarpį daugiausia žuvo veislės ‘Violeta’ vaismedžių su skėstašakės slyvos poskiepiu – 42 %, 
skiepytų į veislės ‘Vangenheimo vengrinė’ poskiepius – ‘Stanley’ (25 %). Didžiausias vidutinis sveikų slyvų derlius iš 
ploto vieneto, atsižvelgiant į išgyvenusių vaismedžių skaičių, buvo veislių ‘Kometa’, ‘Violeta’ ir ‘Opal’ – 12,0–13,2 
t ha-1. Veislių ‘Edinburginė’, ‘Jubileum’ ir ‘Valor’ derlingumas viršijo 10 t ha-1. Vaismedžiai su veislės ‘Vangenheimo 
vengrinė’ poskiepiais buvo 18 % produktyvesni ir užaugino 43 % gausesnį derlių iš ploto vieneto. Puviniai labiausiai 
pažeidė veislių ‘Kijevo vėlyvoji’, ‘Čačanska Najbolje’, ‘Renklod rannij Donetskij’ ir ‘Edinburginė’ vaisius. 

Vidutinė vaisių masė su abiem tirtais poskiepiais buvo panaši. Stambiausius vaisius užaugino veislių 
‘Čačanska Rana’, ‘Jubileum’ ir ‘Kijevo vėlyvoji’ slyvos – 55–69 g. Daugiausia tirpių sausųjų medžiagų buvo veislių 
‘Čačanska Najbolje’, ‘Kijevo vėlyvoji’, ‘Oda’, ‘Jubileum’ ir ‘Valor’ vaisiuose – 15,0–17,0 %. Jusliškai geriausiai 
buvo įvertinti veislių ‘Čačanska Rana’, ‘Čačanska Najbolje’, ‘Jubileum’, ‘Oda’, ‘Stanley’ ir ‘Valor’ vaisiai. 

Įvertinus vaismedžių augumo, derlingumo ir vaisių kokybės rezultatus nustatyta, kad intensyviems slyvų 
sodams tinkamesnis poskiepis yra veislės ‘Vangenheimo vengrinė’ sėjinukai, geriausiomis veislėmis pripažintinos 
‘Jubileum’, ‘Valor’ ir ‘Čačanska Najbolje’, nuo jų nedaug atsilieka ‘Oda’ ir ‘Stanley’. 

Poskiepių įtaka slyvų 
veislių biologinėms ir 
ūkinėms savybėms 
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LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute 2021 m. atliktas tyrimas, siekiant nustatyti bioaktyvių 
organinės kilmės medžiagų įtaką veislių ‘Babtų didieji’ ir ‘Rawska’ valgomojo svogūno (Allium cepa L.) 
produktyvumui ir morfofiziologiniams rodikliams. Svogūnai sėti gegužės 4 d. rankine sėjamąja 70 cm tarpueiliais 
dviem eilutėmis lygiame paviršiuje, auginti taikant auginimo technologijas. Eksperimento schema: 1) organinių 
medžiagų nenaudota (kontrolinis variantas); po svogūnų sėjos įterpta: 2) organinis substratas 10 kg į 1 m2, 3) organinis 
ekstraktas 50 ml į 10 l vandens. 

Tirtas svogūnų augalų sudygimas, atsparumas ligoms, apskaičiuotas ropelių derlius, išmatuotas ilgis ir 
skersmuo. Dirvožemio tyrimas atliktas LAMMC ŽI Agrocheminių tyrimų laboratorijoje. 

Įvertinus dirvožemio analizių rodiklių duomenis prieš ir po augalų auginimo matyti, kad po augalų auginimo 
dirvožemyje sumažėjo chloridų kiekis, nepriklausomai nuo papildomų bioaktyvių organinės kilmės medžiagų 
įterpimo. Jų poveikis buvo didesnis mineralinio azoto, kalio ir kalcio kiekio išsaugojimui dirvožemyje. Apskaičiavus 
svogūnų suminį derlių nustatyta, kad jis svyravo vidutiniškai nuo 33,57 iki 35,13 t ha-1 (lentelė). 

Lentelė. Svogūnų produktyvumo ir morfofiziologiniai rodikliai, Babtai, 2021 m.

Po svogūnų sėjos organinių medžiagų 
panaudojimo variantai

Suminis derlius 
t ha-1

Prekingumas 
%

Ropelės 
ilgis cm

Ropelės 
skersmuo cm Svogūnai

Svogūnų veislė ῾Babtų didieji’ 

Kontrolinis variantas (nenaudota) 33,9 83,4 4,2 4,4

Įterptas substratas 35,5 89,7 4,2 4,6

Įterptas ekstraktas 36,0 90,6 4,6 4,9

Svogūnų veislė ῾Rawska’

Kontrolinis variantas (nenaudota) 32,36 82,3 4,8 4,8

Įterptas substratas 33,73 88,5 5,7 5,5

Įterptas ekstraktas 34,63 89,7 5,8 5,7

Remiantis tyrimo rezultatais nustatyta, kad bioaktyvios organinės kilmės medžiagos didino svogūnų derlių. 
Palyginus kontrolinį ir bioaktyvių medžiagų panaudojimo variantus nustatyta, kad veislės ῾Babtų didieji’ svogūnų 
suminis derlius padidėjo nuo 4,7 iki 6,2 %. Šiek tiek mažesnis derliaus priedas (4,2–7,0 %) buvo veislės ῾Rawska’ 
svogūnų, kai į dirvožemį buvo įterptas substratas. Svogūnų derliui didesnės įtakos turėjo bioaktyvaus organinio 
ekstrakto panaudojimas – jis ne tik padidino suminį derlių, bet ir pagerino prekinės produkcijos kiekį. 

Nustatyta, kad svogūnų morfofiziologiniams rodikliams didesnę įtaką turėjo veislės genetinė kilmė nei 
papildomai panaudotos organinės medžiagos (substratas ir ekstraktas). 

Padėka. Tyrimas atliktas pagal ūkio subjekto finansuotą projektą Nr. DASTS/M 21-03. 

Bioaktyvių organinės 
kilmės substrato ir 
ekstrakto poveikis 
svogūnų produktyvumui 
ir morfofiziologiniams 
rodikliams
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Tyrimas atliktas 2021 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute. Pomidorai auginti 
polikarbonatiniame arkiniame nešildomame šiltnamyje, pastatytame šiaurės–pietų kryptimi su orlaidėmis šonuose. 
Pomidorai pasėti balandžio 7 d., į nuolatinę augimo vietą šiltnamyje pasodinti birželio 1 d., tarp augalų paliekant 
0,7 × 0,35 m atstumus (4,1 augalo m-2). Eksperimentas vykdytas trimis pakartojimais. Tyrimo objektas – lietuviška 
valgomojo pomidoro (Solanum lycopersicum L.) veislė ՙAlvita՚. Naudotas organinis substratas „Sanasoil“. 

Eksperimento schema: 1) kontrolinis variantas; daigai auginti: 2) organiniame substrate, 3) organiniame 
substrate + organinis substratas sodinimo į šiltnamį metu po 1 kg augalui, 4) tradiciniame substrate + organinis 
substratas sodinimo į šiltnamį metu po 1 kg augalui. 

Tyrimo metu nustatytas organinio substrato poveikis pomidorų augalams bei vaisiams ir dirvožemio makro- 
bei mikroelementams. Tyrimo duomenimis, visuose variantuose standartinis pomidorų derlius įvairavo nedidelėse 
ribose – nuo 14,95 iki 16,10 kg m-2; tarp tirtų variantų reikšmingų skirtumų nenustatyta. Pomidorai, auginti naudojant 
organinį substratą (1 kg / 1 daigui) prieš sodinimą į šiltnamį, vaisiuose sukaupė daugiausia sausųjų medžiagų – 8,4 mg 
100 g-1, o pomidorai, kurie buvo patręšti organiniu substratu daigų tarpsniu ir papildomai patręšti sodinimo į šiltnamį 
metu, subrandino didžiausius vaisius, kurių vienas svėrė vidutiniškai 85,3 g. Šie vaisiai sukaupė daugiausia karoteno 
(19,6 mg 100 g-1) ir vitamino C (19,6 mg 100 g-1). Nustatyta, kad organinis substratas sustabdė azoto, kalio, kalcio 
ir magnio išplovimą į gilesnius lengvo dirvožemio sluoksnius, nes didžiausi išlikę jų kiekiai buvo fiksuoti visuose 
variantuose, kuriuose buvo panaudotas organinis substratas. 

Padėka. Tyrimas atliktas pagal ūkio subjekto finansuotą projektą Nr. DASTS/M 21-02. 

Organinės kilmės mitybinių 
elementų kompleksinis 
poveikis valgomojo 
pomidoro augalų ir vaisių 
kokybei 

Audrius Radzevičius, Rasa Karklelienė, 
Danguolė Juškevičienė, Nijolė Maročkienė, 
Eugenijus Dambrauskas, Pranas Viškelis 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras 

Kontaktinis asmuo Audrius Radzevičius, 
el. p. audrius.radzevicius@lammc.lt 



24

Pastaruoju metu yra nemažas pasirinkimas įvairių organinės kilmės produktų, skirtų dirvožemiui gerinti. 
Tai huminės medžiagos, probiotikai, aminorūgštys, mikroorganizmai, bakteriniai, grybiniai preparatai ir kt. Siekiant 
padidinti daržovių derlių, pagerinti jų kokybę ir dirvožemio savybes, itin svarbus yra organinės kilmės produktų 
panaudojimas daržoves auginant šiltnamiuose. 

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute dviguba polietileno plėvele dengtame šiltnamyje atliktas 
tyrimas, siekiant nustatyti mikrobiologinio preparato Biospektrum WG įtaką saldžiosios paprikos (‘Reda’) daigų 
kokybei, derliui ir dirvožemio derlingumui. Bandymo schema: 1) kontrolinis variantas, 2) substratas prieš daigų 
pikavimą ir dirvožemis prieš paprikų sodinimą į šiltnamį apdoroti preparatu Biospektrum WG. Saldžiųjų paprikų 
sodinimo schema šiltnamyje – 70 × 40 cm, laukelio plotas – 2,24 m2. Laukeliai išdėstyti randomizuotai, variantai 
kartoti po tris kartus. Vegetacijos pradžia – kovo 16 d., pabaiga – spalio 5 d. 

Daigai, auginti substrate, apdorotame preparatu Biospectrum WG, buvo 10,7 % aukštesni, suformavo 12,9 % 
didesnį lapų plotą. Jų lapuose sukaupta 1,2 karto daugiau sausųjų medžiagų, lyginant su kontroliniu variantu, o lapų 
chlorofilo indeksas buvo atitinkamai 9,6 % didesnis nei kontroliniame variante augintų saldžiųjų paprikų daigų lapų. 
Panaudojus mikrobiologinį preparatą Biospectrum WG, gautas 6,1 % didesnis vaisių derlius, lyginant su kontroliniu 
variantu. Agrocheminių analizių duomenimis, vegetacijos pabaigoje dirvožemyje, kuris buvo apdorotas preparatu 
Biospectrum WG, sukaupta daugiau azoto, kalio, o chloridų kiekis buvo žymiai mažesnis, lyginant su kontroliniu 
variantu. 

Padėka. Tyrimas atliktas pagal ūkio subjekto finansuotą projektą Nr. DASTS/M 21-01. 
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Kartu su Latvijos sodininkystės instituto mokslininkais ir Lietuvos bei Latvijos verslo asociacijomis 
įgyvendintas INTERREG programos projektas „Senųjų sodo ir daržo augalų atgimimas: paveldo sodų turas“. Vienas 
iš projekto tikslų buvo identifikuoti sodo ir daržo augalus, turinčius istorinę ir aplinkosauginę vertę, įvertinti jų būklę 
ir pateikti jų išsaugojimo rekomendacijas. 

Buvo surengtos ekspedicijos, kurių metu buvo ištirti 65 objektai Lietuvoje ir 59 Latvijoje, dauguma jų – 
dvarai, parkai, memorialinės sodybos, etnografiniai kaimai ir privačios kolekcijos. Nors sodo augalų introdukcija 
Lietuvoje ir Latvijoje vyko panašiai, tačiau dėl gamtinių sąlygų ir tradicijų Lietuvoje yra turtingesnis obelų paveldo 
genofondas, Latvijoje – kaulavaisių. 

Lietuvoje ištyrus per 10 000 vaismedžių nustatyta, kad 95 % jų buvo obelys, o kriaušės, slyvos ir vyšnios 
sudarė 5 %. Tarp jų buvo išlikę 4 000 senųjų sodo augalų veislių vaismedžiai. Nors daugelyje augaviečių vyravo 
obels veislės ‘Paprastasis antaninis’, ‘Rudens dryžuotasis’, ‘Sierinka’, ‘Popierinis’ obelys, kriaušės – ‘Vandenė’ ir 
‘Vasarinė sviestinė’, vyšnios – ‘Vietinė rūgščioji’, tačiau buvo identifikuotos ir labai retos obels veislės ‘Tabokinė’, 
‘Lietuvos cukrinis’, ‘Beržininkų ananasas’, ‘Panemunės baltasis’, ‘Raudonasis alyvinis’, ‘Žemaičių grietininis’, 
‘Montvilinis’ ir ‘Kronselinis’, slyvos – ‘Vietinė geltonoji’ ir ‘Čirkšlė’. 

Taikant molekulinių žymenų analizę nustatytos obels veislė ‘Astrachanės raudonasis’ ir kriaušės – ‘Ankstyvoji 
dūlia’, kurios iki šiol Latvijos teritorijoje nebuvo rastos. Taip pat genetiniais tyrimais buvo įrodyta, kad veislė 
‘Čiornoguzas’ yra XVIII a. švediškos kilmės obels veislės ‘Gragylling’ klonas. 

Projekto metu papildytos Lietuvos ir Latvijos sodininkystės institutų senųjų vaismedžių veislių, taip pat naujai 
įrengtos arba išplėstos daržo ir prieskoninių paveldo augalų kolekcijos, technologiškai sutvarkytas Tado Ivanausko 
muziejaus sodas, o Rundalės dvare Latvijoje pasodintas paveldo veislių sodas. 

Senųjų sodo ir daržo augalų 
bei veislių identifikavimas 
Lietuvoje ir Latvijoje 
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Šiuo metu plėveliniuose šiltnamiuose pavasario ir vasaros laikotarpiu yra auginami trumpavaisiai 
partenokarpiniai agurkai, mezgantys be vabzdžių apdulkinimo. Jų vaisiai nedideli, 8–11 cm ilgio, universalaus 
naudojimo. 

Siekiant įvertinti agrobiologinius rodiklius, LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto 
eksperimentinėje bazėje buvo tirta trumpavaisių partenokarpinių agurkų kolekcija. Daigai į gruntą buvo pasodinti 
4 lapelių tarpsniu (tankis – 3,5 augalo m2) gegužės trečiąjį dešimtadienį, auginti pagal nešildomuose šiltnamiuose 
taikomas technologijas. Hibridai vertinti pagal derėjimo ankstyvumą ir intensyvumą, derlingumą, prekinio derliaus 
išeigą, vaisių kokybę. Pagal ūkiškai naudingas savybes išskirti du trumpavaisiai partenokarpiniai hibridai: plačiai 
auginamas ‘Pasalimo’ H (Olandija) ir naujai sukurtas ‘Roliai’ H (Lietuva). Lietuviškos kilmės paprastojo agurko 
(Cucumis sativus L.) hibridas ‘Roliai’ H per pirmąsias dvi derėjimo savaites ankstyvuoju derliumi 20 % lenkė hibridą 
‘Pasalimo’ H, ant pagrindinio stiebo vienu metu formuodamas po 8–12 skynimui tinkamo dydžio vaisius. 

Abu hibridai skyrėsi vaisių morfologinėmis savybėmis. Hibrido ‘Pasalimo’ H vaisiai, kaip ir daugelio šiuo 
metu rinkoje esamų partenokarpinių trumpavaisių agurkų, pasižymėjo tamsiai žaliu, grubiai stambiai kauburiuotu 
paviršiumi, kieta odele ir sausoku minkštimu. Hibrido ‘Roliai’ H vaisiai sodriai žali su balsvų juostelių piešiniu, retai 
kauburiuotu paviršiumi, plona odele ir sultinga minkštimo konsistencija. Hibridų ‘Pasalimo’ H ir ‘Roliai’ H vaisių 
skoninės savybės įvertintos atitinkamai 4,3 ir 4,7 balo. Jų vaisiai tinkami vartoti švieži ir marinuoti. Kaip ir visų 
partenokarpinių agurkų, raugintų vaisių, lyginant su bičių apdulkinamais, savybės yra prastesnės – ilgainiui jie yra 
linkę minkštėti. 

‘Roliai’ H yra perspektyvus hibridas gauti gausiam ankstyvam agurkų derliui nešildomuose pavasariniuose 
šiltnamiuose (paveikslas). 

   
Paveikslas. Partenokarpiniai hibridinės veislės ‘Roliai’ agurkai 

Agurkų biopotencialo 
didinimo agrobiologiniai 
tyrimai 
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Antibakterinės nanodaleles vertingos dėl jų itin plataus panaudojimo medžiagų mokslo, medicinos ir 
farmacijos, maisto perdirbimo, biotechnologijų, žemės ūkio, taip pat aplinkos ir energetikos srityse. Antimikrobinių 
nanomedžiagų dydis dažniausiai svyruoja 1–100 nm ribose. Plačiausiai naudojamos sidabro nanodalelės (AgNDs), 
nes joms būdingos plataus spektro antibakterinės savybės gramneigiamų / teigiamų bakterijų ir grybų atžvilgiu. Jų 
sintezė gali būti atlikta taikant fizikinius, cheminius arba biologinius metodus. Priklausomai nuo pasirinkto metodo, 
skiriasi dalelių dydis, morfologija ir antimikrobinis aktyvumas. 

Šiuo metu itin aktualu yra sukurti aplinkai nekenksmingą AgNDs sintezės metodą, kurį taikant nebūtų 
naudojamos toksinės medžiagos ir būtų tausojami gamtos ištekliai. Vienas tokių metodų – žalioji metalų nanodalelių 
sintezė panaudojant augalų ekstraktus. Augalai gali gaminti įvairius antrinius metabolitus, pvz., alkaloidus, glikozidus, 
terpenoidus, saponinus, flavonoidus, taninus, chinonus, kumarinus ir kt., kurie veikia kaip reduktoriai, stabilizatoriai 
ir atikoaguliantai. 

Tyrimo tikslas – sukurti antibakterinių sidabro nanodalelių (AgNDs) žaliąjį sintezės metodą naudojant 
vandeninius vaistinių augalų ekstraktus ir ištirti gautų dalelių morfologiją, savybes bei antimikrobinį aktyvumą. 

Ištyrus ekstraktus, didžiausias fenolinių junginių kiekis gautas Thymus vulgaris ekstrakte, mažiausias – 
Eucalyptus globulus. Įvertinus antioksidacinį aktyvumą nustatyta: Humulus lupulus / AgNDs ir T. vulgaris / AgNDs 
DPPH• (0,14 ± 0,00, 0,11 ± 0,00 ir 0,14 ± 0,00 mmol g-1), ABTS•+ (0,55 ± 0,05, 0,86 ± 0,05 mmol / 0,5 mmol) g-1). 
TEM analizė patvirtino vidutinį dalelių dydį – nustatyta, kad H. lupulus / AgNDs susintetintų dalelių dydis buvo 42 
nm, o T. vulgaris / AgNDs – 48 nm (paveikslas). Antimikrobiniu aktyvumu difuzijos į agarą metodu pasižymėjo viso 
gautos AgNDs. 

Paveikslas. Sidabro nanodalelių (AgNDs) TEM nuotraukos 

Žalioji antibakterinių 
sidabro nanodalelių sintezė 
naudojant vandeninius 
Salvia officinalis, Eucalyptus 
globulus, Thymus vulgaris 
ir Humulu lupulus ekstraktus 
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LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute 2017–2021 m. tirti daržo augalų derėjimo ir produkcijos 
kokybės fiziologiniai aspektai kintančio klimato sąlygomis. Lauko bandymų sėjomainoje buvo įrengti morkų, 
burokėlių, svogūnų, česnakų ir sojų eksperimentai. Augalų vegetacijos metu atlikti augalų fenologiniai stebėjimai, 
nustatytas ligų pasireiškimas. Nuėmus įvairių veislių burokėlių, svogūnų ir morkų derlių įvertinti biometriniai 
rodikliai ir produktyvumas. 

Bandymų lauke buvo atliktas žaliųjų sojų veislių tyrimas. Jo tikslas – žaliųjų sojų veislių, tinkamų auginti 
Lietuvos sąlygomis, parinkimas ir mitybinės vertės rodiklių: baltymų, cukraus ir kt., kiekio nustatymas sojų pupelėse. 
Augintos šešių veislių žaliosios sojos. Jos sėtos gegužės mėn. pabaigoje eilėmis, 70 cm atstumu viena nuo kitos. 
Derlius nuimtas rugsėjo mėn. pabaigoje–spalio pradžioje. Tyrimo metu nustatytas augalų aukštis, skaičiuota, kiek 
augalas suformavo šakų. Per žydėjimą matuotas fotosintezės intensyvumas. Po derliaus nuėmimo nustatyti šie 
rodikliai: ankščių su 2–3 sėklomis, ankščių su 1 sėkla, neprekinių ankščių svoriai, suminis derlius, 100 ankščių svoris, 
25 sėklų svoris. Nustatyti baltymų, tirpiųjų angliavandenių, mineralinių elementų kiekiai žaliųjų sojų pupelėse. 

Žieminiai česnakai auginti lengvame priemolyje pagal SDI taikomą integruotą augalų auginimo technologiją. 
Visais tyrimo metais skiltelės sodintos spalio mėn. antrąjį dešimtadienį lysvėse, 10 cm atstumu tarp augalų ir 30 
cm tarp eilučių. Derlius nuimtas liepos mėn. antrąjį dešimtadienį. Vykdyti du atviro grunto eksperimentai: augimo 
reguliatorių poveikis valgomojo česnako veislės ‘Dangiai’ ropelių produktyvumui ir valgomojo česnako 10 veislių 
augimo bei vystymosi dinamikos tyrimas. 

Daržo augalų derėjimas 
ir produkcijos kokybės 
rodiklių fiziologininiai 
aspektai kintančio 
klimato sąlygomis

Rasa Karklelienė, Danguolė Juškevičienė, 
Julė Jankauskienė, Jurga Miliauskienė 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras 

Kontaktinis asmuo Rasa Karklelienė, 
el. p. rasa.karkleliene@lammc.lt 
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Vaisiuose ir uogose aptinkami biologiškai aktyvūs junginiai fenoliai pasižymi antioksidantinėmis savybėms 
ir yra vadinami natūraliais antioksidantais. Antioksidantai organizmą apsaugo nuo reaktyvios deguonies dalelių 
perprodukcijos. Pastarųjų metų mokslinių tyrimų duomenimis, dėl sudėtyje esančių biologiškai aktyvių junginių 
bruknių vartojimas gali pagerinti žmonių sveikatos būklę sumažinant širdies ir kraujagyslių, vėžinių susirgimų ir 
neurodegeneracinių ligų riziką. Augalų fitocheminė sudėtis priklauso nuo įvairių aplinkos veiksnių: auginimo būdo, 
veislės, kultivavimo ir laikymo sąlygų. 

Tyrimo metu kultūrinės bruknės (Vaccinium vitis-idaea L.) veislės palygintos su augusiomis natūraliose 
augavietėse (2020 m. derliaus). Trijose skirtingose natūraliose augavietėse surinktų bruknių uogose nustatytas 
vidutiniškai 9 mg 100 g-1 C vitamino kiekis, o veislių ‘Red Pearl’ ir ‘Koralle’ uogose – atitinkamai 7,2 ir 8,0 mg 
100 g-1, t. y. iš esmės (p < 0,05) panašus į augusių natūraliose augavietėse. 

Atlikus bruknių vaisių ėminių analizę nustatyta, kad didžiausi biologiškai aktyvių junginių kiekiai yra jau 
visiškai sunokusiose uogose. Natūraliose augavietėse augusių uogų fenolinių junginių vidutinis kiekis buvo 535 mg 
100 g-1 šviežių uogų, o veislių ‘Koralle’ ir ‘Red Pearl’ uogose − 519,8 ir 516,7 mg 100-1 šviežių uogų. Nustatyta, kad 
fenolinių junginių kiekiai buvo panašūs į natūraliose augavietėse augusių bruknių. 

Atlikus bruknių uogų ėminių ESC kokybinę analizę identifikuoti 3 antocianinai: cianidin-3-O-galaktozidas 
(C-3-gal), cianidin-3-O-gliukozidas (C-3-glu) ir cianidin-3-O-arabinozidas (C-3-ara), taip pat nustatyta jų kiekinė 
sudėtis. Ir kultivuojamose, ir natūraliose augavietėse augančių bruknių uogose vyraujantis antiocianinas yra C-3-gal. 
Lietuvoje augančiose ir auginamose bruknėse nustatyta procentinė dominuojančio antocianino sudėtis buvo 81,9–
89,7 % šviežių uogų. Individualių antocianinų procentinis vidutinis kiekis Lietuvoje augančių bruknių buvo C-3-gal 
– 81,9–82,9 79 %, C-3-glu – 3,3–5,4 % ir C-3-ara – 11,4–13,9 % šviežių uogų. Vidutinė DPPH laisvųjų radikalų 
surišimo geba natūraliai augusių bruknių buvo 28 µmol Trolokso ekvivalento (TE) g-1 šviežių uogų, veislių ‘Koralle’ 
ir ‘Red Pearl’ – atitinkamai 21 ir 22 µmol TE g-1 šviežių uogų. 

Tirtos bruknės veislės ‘Koralle’ ir ‘Red Pearl’ yra plačiausiai paplitusios pasaulyje ir labiausiai vertinamos. 
Iš tyrimo rezultatų galima daryti išvadą, kad augančių natūraliose augavietėse ir kultivuojamų veislių bruknių uogų 
biocheminė sudėtis yra panaši, ir šios uogos yra vertingos. 

Bruknių biocheminės 
sudėties tyrimas 
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5 programa. ŽEMĖS ŪKIO BEI MIŠKŲ DIRVOŽEMIŲ 
NAŠUMAS IR TVARUMAS

Taksonominė ir funkcinė mikrobų įvairovė dirvožemyje yra stulbinanti. Mikroorganizmai yra plačiai paplitę 
gamtoje ir daro didžiulį poveikį supančiai aplinkai. 

2017–2020 m. buvo ištirtas bakterijų ir mikromicetų bei mieliagrybių fiziologinių grupių gausumas ir 
taksonominė įvairovė ilgalaikio nederlingų ariamų dirvų renatūralizacijos eksperimento laukuose. Eksperimentas 
įrengtas 1995 m. smėlžemyje (Arenosol) apimant keturis žemės konversijos būdus: dirbamos žemės keitimas į 
kultūrinę pievą, dirvoną ir mišką, paliekant ir dirbamos žemės eksperimentinį plotą. 

Eksperimento metu didžiausi organotrofinių, diazotrofinių bakterijų ir nitrifikatorių gausumo pokyčiai 
nustatyti tuose plotuose, kuriuose buvo vykdoma ūkinė veikla, t. y. dirbamame lauke ir kultūrinėje pievoje. Dirvone 
ir įmiškintame plote bakterijų gausumas buvo santykinai mažesnis, o mikromicetų didesnis. Taip pat nustatyta, kad 
diazotrofų ir nitrifikatorių didesnius gausumo šuolius tam tikrais vegetacijos tarpsniais lėmė taikomos agrotechninės 
priemonės ir atitinkamų augalų auginimas. 

Mikrobų gausumui turėjo įtakos ir meteorologinės sąlygos. 2019–2020 m. oro temperatūra buvo neįprastai 
aukšta, tačiau buvo nemažas drėgmės trūkumas. Bakterijų gausumas siekė 105, grybų – 103 kolonijas formuojančių 
vienetų viename grame sauso dirvožemio. 

Taksonominei struktūrai nustatyti buvo atlikta 2020 m. vasarą paimtų dirvožemio mėginių naujausios kartos 
sekoskaita (NGS). Didžiausiu bakterijų gausumu pasižymėjo Aktino- ir Proteo- bakterijų taksonominės grupės 
(paveikslas). Aktinobakterijų kiekis svyravo nuo 34 % dirvone iki 43 % pievoje; proteobakterijų daugiausia buvo 
įmiškintame plote (29 %), mažiausiai – pievoje (23–24 %). Kitos gausesnės bakterijų (Acidobacteria, Firmicutes ir 
Chloroflexi) grupės sudarė 3–7 %. 

Visuose tirtuose mėginiuose dominavo aukšliagrybiai (45–70 %). Iš visų tirtų mėginių išsiskyrė pušimis 
apsodintas plotas, kuriame nustatytas iki 30 % papėdgrybių taksonominės grupės pagausėjimas aukšliagrybių sąskaita 
(paveikslas). 

Paveikslas. Mikroorganizmų taksonominių grupių tankumo spalviniai žemėlapiai 

Dirvožemio 
mikroorganizmų paplitimas 
ir taksonominė įvairovė 
mažai derlinguose Rytų 
Lietuvos dirvožemiuose 

Audrius Kačergius, Liudmila Tripolskaja, 
Asta Kazlauskaitė-Jadzevičė, 
Eugenija Bakšienė 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras 

Kontaktinis asmuo Audrius Kačergius, 
el. p. audrius.kacergius@lammc.lt

ILGALAIKĖS INSTITUCINĖS MOKSLO PROGRAMOS



AGRARINIAI IR MIŠKININKYSTĖS MOKSLAI: NAUJAUSI TYRIMŲ REZULTATAI IR INOVATYVŪS SPRENDIMAI
2021 metais baigtų mokslo darbų santraukos

31

Karbamidas yra pasaulyje plačiausiai naudojama azoto trąša, tačiau pasižymi didele amoniako emisija ir azoto 
nuostoliais. Tai mažina trąšos efektyvumą, taigi, karbamido naudojimas žemės ūkyje yra susijęs su ekonominėmis 
ir ekologinėmis problemomis. Vienas iš jų sprendimo būdų yra karbamido modifikavimas. JAV Lehigh universiteto 
prof. Jonas Baltrušaitis užpatentavo karbamido modifikavimo būdą, kai mechanosintezės būdu iš karbamido ir kalcio 
sulfato kristalo hidrato gaunamas aduktas – tarpmolekuliniais ryšiais susijungęs karbamido ir kalcio sulfato junginys 
CO(NH2)2 × CaSO4. Šis junginys buvo sintetinamas Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos 
fakulteto Silikatų technologijos katedroje. Susintetintas karbamido aduktas buvo tirtas Žemdirbystės instituto 
Agrocheminių tyrimų ir Agrobiologijos laboratorijose. 

2018–2021 m. LAMMC ŽI Rumokų bandymų stotyje vykdytų lauko eksperimentų su karbamido ir kalcio 
sulfato aduktu rezultatai buvo publikuoti: 

Barčauskaitė K., Brazienė Z., Avižienytė D., Silva M., Drapanauskaite D., Honer K., Gvildienė K., 
Slinksiene R., Jancaitienė K., Mazeika R., Staugaitis G., Dambrauskas T., Baltakys K., Baltrusaitis J. 2020. 
Mechanochemically synthesized gypsum and gypsum drywall waste cocrystals with urea for enhanced 
environmental sustainability fertilizers. Journal of Environmental Chemical Engineering, 8 (4): 103965. IF 
– 5,909 
Kelerių metų tyrimo rezultatai apibendrinami ir rengiami publikuoti. 
Karbamido modifikavimas kalcio sulfatu parodė, kad tai gali būti perspektyvi azoto trąša, kuri, lyginant su 

karbamidu, mažina azoto nuostolius į aplinką. Ja tręšiant dirvožemyje išlieka didesnės mineralinio azoto koncentracijos, 
o kalcio ir sieros buvimas didina produktyvių burbuolių ir grūdų kiekį, lyginant su karbamidu. Nors derliaus priedas 
labai priklausė nuo metų, bet jis rodė esminę tendenciją, kad tręšiant šia trąša kukurūzai buvo produktyvesni, nes 
dirvožemyje buvo didesnės koncentracijos mineralinio azoto, sieros ir augalų įsisavinamo kalcio. 

Karbamido aduktų su 
kalcio ir magnio druskomis 
įtaka dirvožemio kokybei ir 
kukurūzų produktyvumo 
bei kokybiniams rodikliams 
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Siekiant sumažinti organinių medžiagų nuostolius dirvožemyje, pastaruoju metu didelis dėmesys skiriamas 
tausojamojo žemės dirbimo sistemoms. Tačiau, be žemės dirbimo, didelę reikšmę turi ir dirvožemį gerinančių 
priemonių panaudojimas. 

Tikėtina, kad ilgalaikis įvairaus intensyvumo pagrindinis žemės dirbimas (seklus arimas, bearimis dirbimas) 
ir papildomos dirvožemį gerinančios priemonės (kalkių purvo įterpimas, tarpinių pasėlių naudojimas žaliajai trąšai bei 
mulčiui) ne tik leidžia padidinti organinės anglies kiekį sunkaus priemolio rudžemyje (Endocalcary-Endohypogleyic 
Cambisol), bet ir sudaro galimybę ją kaupti stabiliose formose. 

Tyrimo tikslas – įvertinti ilgalaikio įvairaus intensyvumo žemės dirbimo sistemų ir jų derinių su papildomomis 
gerinančiomis priemonėmis įtaką sunkaus priemolio rudžemiui pagal jų poveikį multifunkciniams organiniams 
anglies junginiams, taip pat kitoms dirvožemio cheminėms savybėms. 

Eksperimentų rezultatai parodė, kad giliau karbonatingame giliau glėjiškame sunkaus priemolio rudžemyje 
organinės anglies sankaupos esmingai didėjo dėl dirvos purenimo kartu su žaliosios trąšos įterpimu (7–16 %), 
bearimio dirbimo kartu su kalkių purvo įterpimu (10–13 %) ir tiesioginės sėjos kartu su mulčio įterpimu žiemai 
(9–12 %). Didėjant armens gyliui dirvožemio organinės anglies koncentracija mažėjo. 

Dirvožemio organinę anglį fizikocheminiu atžvilgiu labiausiai stabilizavo bearimis žemės dirbimas kartu su 
kalkių purvo įterpimu. Nustatyta, kad anglies akumuliavimą dirvožemyje labiau lėmė huminių rūgščių anglies kiekio 
didėjimas, lyginant su fulvinių rūgščių anglies kiekiu. 

Skirtingų žemės dirbimo 
sistemų įtaka organinės 
anglies tvarumui 
sunkiame priemolyje 
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Dirvožemyje vykstantys procesai priklauso nuo vietos klimato bei pedologinių sąlygų ir antropogeninės 
veiklos. 

Tyrimo tikslas – įvertinti skirtingo intensyvumo žemės dirbimo įtaką dirvožemio fizikinei, cheminei, 
biofizikinei aplinkai, augalų derlingumui ir pasėlių piktžolėtumui skirtingo tipo ir granuliometrinės sudėties 
dirvožemiuose. Tyrimas atliktas 2016–2021 m. LAMMC Žemdirbystės institute (rudžemyje) ir Vėžaičių filiale bei 
Šilalės rajono ūkininko R. Bertašiaus ūkyje (balkšvažemyje). 

Nustatyta, jog rudžemyje didžiausias augalų pasiekiamo vandens kiekis buvo miško dirvožemyje 0,34 m3 
m-3, mažiausias – dirbamoje žemėje (0,19 m3 m-3). Balkšvažemyje armens sluoksnyje sukaupė 10 % mažiau augalų 
pasiekiamo vandens nei rudžemyje. Didžiausias organinės anglies kiekis buvo sukauptas miške, rudžemyje. 
Rudžemyje didžiausias makroporų tūris nustatytas žolyne (0,065 m3 m-3), mažiausias – dirvožemio ariamajame 
sluoksnyje (0,007 m3 m-3). Balkšvažemyje makroporų tūris buvo 9 % didesnis nei rudžemyje. 

2017–2020 m. vidutiniais duomenimis, CO2 emisija rudžemyje ariamajame sluoksnyje siekė nuo 0,68 iki 
1,42 μmol CO2 m

2 s–1, žolyne – nuo 2,11 iki 6,39 μmol CO2 m
2 s–1 ir miško dirvožemyje – nuo 1,13 iki 2,66 μmol CO2 

m2 s–1. Balkšvažemyje ariamajame sluoksnyje šis rodiklis buvo nuo 1,44 iki 2,62 μmol CO2 m
2 s–1, žolyne – nuo 1,75 

iki 4,84 μmol CO2 m
2 s–1 ir miško dirvožemyje – nuo 1,23 iki 2,79 μmol CO2 m

2 s–1. CO2 emisija mažėjo tokia seka: 
žolynas > miško dirvožemis > dirvožemio ariamasis sluoksnis. 

Rudžemio 0–10 cm sluoksnyje taikant tiesioginę sėją (angl. no-till), didesnė dirvožemio organinės anglies 
sekvestracija nustatyta priemolyje nei smėlingame priemolyje. Dirvožemio organinės anglies, judriųjų P2O5 ir K2O 
kiekiai buvo didesni dirvožemio 0–10 nei 10–20 cm sluoksnyje taikant tiesioginę sėją nei tradicinį gilų (22–25 
cm) arimą. Suminis tranzitinių (50–750 µm skersmens) ir vandenį saugančių (0,2–50 µm skersmens) porų tūris buvo 
didesnis smėlingame lengvame nei vidutinio sunkumo priemolyje taikant bearimį nei tradicinį žemės dirbimą. 

Vidutinio sunkumo priemolyje šiaudai veikė kaip dirvožemio poringumo didinimo priemonė – didino 
didžiųjų, tranzitinių ir vandenį saugančių porų tūrį. Smėlingame lengvame priemolyje šiaudai veikė kaip poras 
kemšanti priemonė ir mažino visų tipų porų tūrį. Smėlingame lengvame priemolyje tiesioginė sėja kartu su šiaudų 
paskleidimu ant dirvos paviršiaus didino augalų pasiekiamos drėgmės kiekį ir lėmė didžiausią drėgmės kiekį 
dirvožemio viršutiniame sluoksnyje. 

Rūgštaus moreninio priemolio nepasotintame balkšvažemyje bendras piktžolių skaičius kalkintame 
dirvožemyje (pH 6,4–6,8) buvo 4,1 karto mažesnis, palyginus su natūraliai rūgščiu (pH 4,0–4,1) dirvožemiu. Pasėlių 
piktžolėtumą mažo rūgštumo (pH 5,1–5,3) dirvožemiuose mažino ilgalaikis gilus arimas. Bendras piktžolių skaičius 
ir masė buvo atitinkamai 1,6 ir 1,4 karto didesni sekliai nei giliai dirbtame dirvožemyje. Dirbant sekliai, piktžolių 
sėklomis labiausiai buvo užterštas dirvožemio 0–10 cm sluoksnis. 

Lietuvos teritorijoje vyrauja glacigeninės kilmės skirtingos cheminių ir fizikinių savybių antriniai molio 
mineralai. Pedogenezės procese dėl šalto ir drėgno klimato formuojasi ilito antriniai molio mineralai. Žemės dirbimas 
ir augalijos pobūdis antrinių molio mineralų susidarymui esminės įtakos neturi. Esminis faktorius, lemiantis dūlėjimo 
procesą, yra laikas. 

Skirtingos genezės ir 
geoekologinio potencialo 
dirvožemių raidos 
tendencijos skirtingo 
intensyvumo žemėnaudos 
sąlygomis 
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Šiuolaikinės žemdirbystės strategija – sukurti daugiau iš mažiau išsaugant ir didinant dirvožemio našumą, 
vandens, maisto medžiagų panaudojimo efektyvumą. Siekiant mažinti organinės anglies eikvojimą, biologinės 
įvairovės praradimą, mikroelementų disbalansą ir gauti rentabilių derlių, į dirvožemį grąžinamos egzogeninės 
organinės medžiagos (augalinės liekanos, gyvulių mėšlas), kurios tinkamai apdorotos jį gali papildyti reikiamais 
elementais ir užtikrinti augalų maisto medžiagų apykaitos cikliškumą. 

Tyrimas atliktas 2018–2021 m. LAMMC Žemdirbystės institute, rudžemyje. Sėjomainos rotacijoje žieminiai 
kviečiai, žirniai, vasariniai miežiai ir žieminis rapsas augalinės liekanos buvo apdorotos biopreparatais Bacillus 
megaterium, Acinetobacter calcoaceticus ir Trichoderma reesei arba jų deriniais ir įvertintas jų efektyvumas ne tik 
maisto medžiagų mobilizavimo atžvilgiu, bet ir kaip šiaudų skaidymui reikalingų medžiagų kompensavimo šaltinis. 
Nustatyta, kad didžiausia dirvožemio organinės anglies koncentracija, didžiausias C bei N santykis ir huminių bei 
fulvinių rūgščių santykis nustatytas panaudojus mikroorganizmų mišinį. Biologiniai preparatai didino dirvožemio 
gyvybingumą – dirvožemio CO2 dujų apykaitos intensyvumas (kvėpavimas) buvo didžiausias panaudojus visų trijų 
mikroorganizmų mišinį ir jis buvo vidutiniškai 22 % didesnis nei biologinių preparatų nenaudojant. 

Dirvožemio kokybę įrodo ir anglies šaltinių pasiskirstymas. Juos vertinant nustatyta, kad didžiausias kiekis 
aminorūgščių buvo panaudojus Trichoderma reesei ir Bacillus megaterium mišinį, o angliavandenių, karboksirūgščių, 
polimerų, aminų ir kitų anglies šaltinių daugiausia nustatyta panaudojus visų trijų preparatų mišinį. Mikrobiologiniai 
preparatai didino dirvožemio mikrobiologinę įvairovę ir mikroorganizmų gausą vidutiniškai 7–9 %. 

Mikrobiologinių preparatų naudojimas ketverius metus pagerino dirvožemio trupinėlių patvarumą. 
Armens viršutiniame (0–10 cm) sluoksnyje, panaudojus biopreparatus Trichoderma reesei ir Trichoderma reesei 
+ Acinetobacter calcoaceticus + Bacillus megaterium, trupinėlių patvarumas padidėjo 4,9–11,3 %, palyginus su 
kontroliniu variantu,  kai preparatai nenaudoti. 

Mikrobiologinių preparatų derinys (Trichoderma reesei + Acinetobacter calcoaceticus + Bacillus 
megaterium), naudojamas sėjomainos rotacijoje ir taikant neariminę technologiją, yra perspektyvus kintančio klimato 
sąlygomis. 

Organines liekanas 
skaidančių, azotą 
fiksuojančių ir fosforą 
atpalaiduojančių 
mikroorganizmų poveikis 
dirvožemio savybėms 

Arnoldas Jurys, Dalia Feizienė, 
Virginijus Feiza 
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LAMMC Vėžaičių filiale ilgalaikių tęstinių lizimetrinių tyrimų paskutinis etapas vyko nuo 2017 iki 2021 
metų. Eksperimento metu naudoti dirvožemio monolitai iš trijų skirtingų Lietuvos vietovių: Perlojos (smėlžemis), 
Samališkės (tipingas nepasotintasis balkšvažemis) ir Dotnuvos (giliau karbonatingas giliau glėjiškas rudžemis). 
Eksperimentas buvo vykdomas pagal tokią sėjomainą: tikrieji eraičinai  raudonieji dobilai  vasariniai kvietrugiai 
 sėjamosios judros  vasariniai miežiai  sėjamieji grikiai. Eksperimento pradžioje nustatyti ir trys gruntinio 
vandens režimo lygiai, kai vanduo buvo pakeltas iki 120, 90 ir 60 cm gylio. 

Eksperimento duomenimis, tirtų augalų produktyvumas priklausė nuo dirvožemio tipo, kritulių kiekio 
vegetacijos laikotarpiu ir palaikomo gruntinio vandens lygio. Didžiausias augalų produktyvumas (žolių mišinio sausųjų 
medžiagų priedas, kvietrugių, miežių ir judrų sėklų derlingumas) nustatytas lengvame priemolyje. Šiame dirvožemyje 
nustatyti ir didžiausi jame augintų atskirų augalų produktyvumo rodikliai (kvietrugių ir miežių produktyvių stiebų 
skaičius, 1000 sėklų masė). Tyrimo metais, ypač vegetacijos pradžioje, periodiškai trūkdavo drėgmės, todėl gruntinio 
vandens gylį pakėlus iki 60 cm, tai iš dalies kompensavo kritulių trūkumą. Nepriklausomai nuo reguliuojamo 
vandens gylio, kiek prastesni produktyvumo rodikliai buvo nustatyti nepasotintame balkšvažemyje. Dėl žemo 
sorbcijos lygio ir periodinio produktyvios drėgmės trūkumo dirvožemio viršutiniame sluoksnyje nepalankiausios 
augalams augti sąlygos buvo smėlžemyje, todėl jame augintų augalų produktyvumas buvo žymiai mažesnis nei 
kituose dirvožemiuose. 

Gruntinio vandens gylio reguliavimas yra racionaliam vandens išteklių naudojimui ir poveikio augalų 
auginimo aplinkai gerinimui rekomenduotina priemonė. 

Skirtingo drėkinimo ir 
antropogeninės veiklos 
įtaka dirvožemio savybių 
ir lizimetrinių vandenų 
kokybės pokyčiams

Danutė Karčauskienė, Gintaras Šiaudinis 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras 

Kontaktinis asmuo Gintaras Šiaudinis, 
el. p. gintaras.siaudinis@lammc.lt
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6 programa. ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKŲ AUGALŲ POŽYMIŲ 
BEI SAVYBIŲ GENETINĖS PRIGIMTIES TYRIMAS, 
GENOTIPŲ KRYPTINGAS KEITIMAS ŠIUOLAIKINĖMS 
VEISLĖMS KURTI

Žemoje temperatūroje sulėtėję gyvybiniai procesai sąlygoja ilgesnį, ekonomiškesnį ir patikimesnį augalų 
genetinių resursų saugojimą. 

LAMMC SDI Kriobiologijos laboratorijoje atlikto tyrimo tikslas – nustatyti augalų genetinių resursų 
ilgalaikio saugojimo in vitro sąlygas, įvertinti saugomų pavyzdžių genetinį stabilumą. Naudoti sodo, daržo, techniniai 
ir modeliniai augalai, tirta jų išgyvenamumas, būklė ir genetinis kintamumas po 6, 12, 15 ir 18 mėnesių ilgalaikio 
saugojimo +4° C temperatūroje ir kriosaugojimo −196° C temperatūroje. 

Mikroaugalų būklės ilgalaikio saugojimo metu tyrimas parodė, kad 40 % tirtų genotipų gali būti sėkmingai 
saugomi 15 mėnesių +4° C temperatūroje tamsoje. Kitų genotipų mikroaugalai, priklausomai nuo būklės, turi būti 
persodinti į naują terpę ir perkelti į įprastas +22° C temperatūros sąlygas nuo saugojimo pradžios praėjus 9–12 
mėnesių. Kriosaugojimo metu taikyti vitrifikacijos, inkapsuliacijos / dehidratacijos, inkapsuliacijos / vitrifikacijos 
ir vitrifikacijos su aliuminio plokštelėmis metodai. Mikroaugalų išgyvenamumas po kriosaugojimo priklausė nuo 
genotipo ir svyravo nuo 20 iki 90 %. In vitro išgyveno vidutiniškai 65,5 % Fragaria, 63,4 % Malus, 36,7 % Pyrus, 
62,0 % Prunus, 53,3 % Humulus, 72,3 % Allium ir 38,7 % Solanum genčių augalų (1–3 paveikslai). Parengtos šių 
augalų ir obelų, morkų bei tabako ląstelių suspensijų kriosaugojimo technologijos. 

Atlikus vyšnių ir trešnių PFIP analizę nustatyta, kad naujai izoliuotuose ir toliau in vitro auginamuose 
mikroaugaluose sumažėja DNR fragmentų. Augalus laikant +4° C temperatūroje, DNR fragmentų skaičius nekinta. 
Tai rodo, kad genetinių pakitimų skaičių padeda sumažinti ilgalaikis saugojimas žemoje teigiamoje temperatūroje. 
Po kriosaugojimo atlikus PFIP analizę, tarp kontrolinių – saugotų in vitro – ir kriosaugotų mikroaugalų esminių 
genetinių skirtumų nenustatyta. Taigi, genetinių pakitimų atžvilgiu kriosaugojimas yra saugiausias sodo augalų 
ilgalaikio saugojimo metodas. 

Sąlygų augalų genų 
resursų ilgalaikiam 
saugojimui slopinant 
gyvybinius procesus žemoje 
temperatūroje nustatymas, 
vegetatyvinio dauginimo 
ir ilgalaikio saugojimo 
poveikio genetiniam 
stabilumui įvertinimas 
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Dalia Gelvonauskienė, 
Šarūnė Morkūnaitė-Haimi, Birutė Frercks, 
Rasa Karklelienė, Danguolė Juškevičienė 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras 

Kontaktinis asmuo Rytis Rugienius, 
el. p. rytis.rugienius@lammc.lt

ILGALAIKĖS INSTITUCINĖS MOKSLO PROGRAMOS



AGRARINIAI IR MIŠKININKYSTĖS MOKSLAI: NAUJAUSI TYRIMŲ REZULTATAI IR INOVATYVŪS SPRENDIMAI
2021 metais baigtų mokslo darbų santraukos

37

1 paveikslas. Inkapsuliuoti braškių mikroaugalų eksplantai prieš kriosaugojimą

2 paveikslas. Muskusinės braškės (Fragaria moschata) ir daržo braškės (F. × ananassa) veislių ‘Melody’, ‘Holiday’ 
bei ‘Valotar’ išgyvenusių meristemų kiekis taikant tris skirtingus kriosaugojimo metodus 

Ž – ‘Žiemiai’, D – ‘Dangiai’; eksplantai: b – orinio svogūnėlio ir dugnelio, cl – skiltelės ir dugnelio; PVS3 tirpale 
laikyta: I – 1,5 val., II – 2 val., III – 3 val.; C – kontrolinis variantas 

3 paveikslas. Lietuviškų veislių valgomojo česnako (Allium sativum) eksplantų būklės po kriosaugojimo principinių 
koordinačių dvimatė erdvė 
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2016–2021 m. meteorologinės sąlygos parodė, kad žieminiai kviečiai turi pasižymėti labai plačiu abiotinio 
ir biotinio atsparumo kompleksu. Trys sezonai iš penkių buvo sausringi; daugelis linijų, atrinktų sąlygomis, 
lemiančiomis maksimalų derliaus potencialą, nebuvo atsparios sausros ir karščio stresui. Sąlygos žiemkentiškumui 
nustatyti buvo gana ribotos; 2019 m. žiema buvo palanki nustatyti atsparumą šalčiui, bet tik plotuose su pašalinta 
sniego danga. 2021 m. žiema parodė atsparumo pavasariniam pelėsiui būtinybę. Naujai sukurtos medžiagos 
atsparumas išgulimui buvo tinkamas intensyviai ir tausojamajai auginimo technologijoms. Ligų kontrolė auginat 
intensyviai buvo labai efektyvi. 

2017–2021 m. toliau tęsta žieminių kviečių selekcijos programa. Per šį laikotarpį padaryta beveik 2000 
kryžminimų kombinacijų (vidutiniškai 386 per metus). Nors kryžminimų programa buvo išplėsta, dėl nepalankių 
gamtinių sąlygų daug naujų populiacijų buvo atmestos ankstyvose kartose. 

Selekciniuose augynuose kasmet tirta vidutiniškai apie 17 tūkst. naujų linijų. Tęsta siauros specializacijos 
vaškinių, ekologinių, antocianinių ir speltos kviečių genotipų selekcija. Ekologinės veislės registracija numatoma 
2022 m. Šios veislės žieminiai kviečiai pasižymi dideliu aukščiu (125–145 cm), itin geros kokybės grūdais ir visišku 
atsparumu kietosioms kūlėms. 2021 m. rudenį antocianiniai kviečiai pasėti veislių konkursiniuose bandymuose, o 
speltos kviečiai – kontroliniame augyne. 

Per pastaruosius penkerius metus valstybiniams tyrimams perduota 12 naujų linijų. Iš jų ir anksčiau 
pateiktų linijų registruotos veislės: 2018 m. – ‘Minija DS’ (vaškiniai kviečiai), 2019 m. – ‘Suleva DS’ ir ‘Lakaja 
DS’, 2020m. – ‘Taurija’ ir ‘Silva’, 2021 m. – ‘Eldija’ ir ‘Sarta’ (vaškiniai kviečiai), ‘Vaiva’. Apibendrinant 
trejų metų keturiose augalų veislių tyrimo stotyse atliktų tyrimų rezultatus nustatyta, kad naujų veislių derlingumo 
potencialas yra didelis: vidutiniškai nuo 7,2 (vaškinių kviečių) iki 9,7 t ha-1, maksimaliai – nuo 7,7 (vaškinių 
kviečių) iki 11,1 t ha-1. Vaškinių kviečių derlingumas už standartinių veislių buvo mažesnis 20–25 proc. Optimalus 
sėjos laikas – rugsėjo antras arba trečias dešimtadienis, sėklos norma – 3,5–4,5 mln. ha-1 daigių sėklų. Veislės 
‘Lakaja DS’ kviečius galima sėti ir rugsėjo pirmąjį dešimtadienį. 

Naujosios vaškinių kviečių linijos pasižymėjo geru atsparumu išgulimui ir artimu standartinėms veislėms 
derlingumu; kai kurių iš jų glitimo kokybė buvo kaip įprastų kviečių. Naujųjų veislių kviečiai yra atsparūs išgulimui. 
Nors vaškiniai kviečiai buvo vidutiniškai jautrūs išgulimui, tačiau labai žiemkentiški, kaip ir veislės ‘Lakaja DS’. 
Geriausiais grūdų kokybės rodikliais pasižymėjo veislių ‘Suleva DS’ ir ‘Silva’, kepimo savybėmis – ‘Suleva DS’, 
‘Lakaja DS’ ir ‘Silva’ žieminiai kviečiai. 

Naujosios veislės buvo atsparios arba vidutiniškai atsparios miltligei ir rudosioms rūdims, vidutiniškai 
atsparios lapų dėmėtligėms, varpų fuzariozei ir pašaknio puviniams, išskyrus vaškinius kviečius, kurie buvo 
vidutiniškai jautrūs. 

Žieminių kviečių 
veislių kūrimas įvairios 
technologinės paskirties 
produkcijai 
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 Miežiai yra vieni pagrindinių miglinių javų, turinčių įvairiapusį pritaikymą: didelė dalis derliaus sunaudojama 
pašarams, iš miežių gaminamos įvairių rūšių kruopos, jie naudojami spirito, kavos, alaus gamybai. Kaip ir visoje 
Europoje, Lietuvoje miežių plotai turi tendenciją mažėti, tačiau jie išlieka vieni svarbiausių vasarinių javų. 

Miežių selekcijos pagrindinis uždavinys – naujų, derlingų, atsparių ligoms ir kenkėjams, išgulimui, gerų 
technologinių savybių veislių kūrimas. Lietuvoje miežių selekcija pradėta 1924 metais ir tęsiama iki šiol. Per šį 
laikotarpį buvo sukurta nemažai veislių, jos buvo registruotos ir šalyje auginamos įvairiais laikotarpiais. Šiuolaikiniai 
naujų veislių kūrimo metodai pagristi sintetine selekcija, kurios pagrindas yra hibridizacija. Svarbus pradinės 
medžiagos šaltinis yra genetinių išteklių kolekcijos. Didelė (1 248 pavyzdžių) miežių genetinių išteklių kolekcija 
sukaupta ir Žemdirbystės instituto Javų selekcijos skyriuje. 

LAMMC Žemdirbystės institute naujos miežių veislės kuriamos tarpveislinio kryžminimo ir individų 
atrankos metodais. 2017–2021 m. tyrimų laikotarpiu atliktos 669 kryžminimo kombinacijos, sukurta, atrinkta ir ištirta 
hibridiniuose augynuose (F1–F5) 79 261 nauja linija. Į selekcinį augyną (F6) atrinkta ir jame ištirta 2 778 linijos. 
Kontroliniame augyne (F7) tirtos 539 linijos. Kiekvienais metais veislių bandymuose buvo tiriama 100–139 naujos 
veislės. Vykdant selekcinį darbą sukurtos naujos, perspektyvios vasarinių miežių linijos ir veislės. 

Selekcinės linijos DS 9278-2, DS 9446-7, DS 9440-9 ir DS 9770-4, pasižymėjusios derliaus stabilumu, 
geromis grūdų kokybės ir kitomis agronominėmis savybėmis, 2017–2021 m. perduotos tirti valstybiniams veislių 
tyrimams. Veislės DS 9278-2 (‘Galvė DS’), DS 9446-7 (‘Goda DS’) ir DS 9440-9 (‘Kopa DS’) Lenkijoje praėjo 
veislių išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo (IVS) tyrimus, bet nebuvo įrašytos į ES žemės ūkio augalų rūšių veislių 
bendrąjį katalogą. 

1 paveikslas. Miežių kryžminimas 2 paveikslas. Miežių selekcinis augynas

3 paveikslas. Miežių veislių bandymai 4 paveikslas. Miežių perspektyvių linijų dauginimas

Vasarinių miežių pradinės 
genetinės medžiagos 
adaptacinių savybių tyrimai 
ir naujų veislių kūrimas
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Per pastaruosius du dešimtmečius avižų pasėlių plotai pasaulyje ir Europoje žymiai sumažėjo, tačiau Lietuvoje 
jų plotai ne tik ne mažėja, bet turi tendenciją didėti. Nuo avižų selekcijos pradžios sukurta 16 veislių, iš kurių trys 
– per pastarąjį dešimtmetį. 

2016–2021 m. laikotarpiu avižų selekcijos programoje atliktos 134 kryžminimo kombinacijos, selekcinio 
proceso metu sukurtos naujos plikųjų ir lukštingų avižų linijos su svarbiomis agronominėmis savybėmis. Per šį 
laikotarpį registruota plikųjų avižų veislė ‘Milija DS’, o perspektyvi linija DS 1664-1 perduota valstybiniams 
tyrimams. Taip pat registruota lukštingų avižų veislė ‘Frekula DS’, o numeriai DS 1662-5 ir DS 1663-20 perduoti 
valstybiniams tyrimams. 

Avižų veislė ‘Frekula DS’ registruota 2020 m. Valstybinės augalininkystės tarnybos ūkinio vertingumo 
tyrimuose didžiausias derlingumas buvo 2019 m. ir siekė 7,26 t ha-1; itin nepalankiais 2019 m. vidutinis derlingumas 
buvo 6,0 t ha-1. Vidutinio ankstyvumo, atsparios išgulimui. Stiebas žemesnis už vidutinį. Grūdai vidutinio 
baltymingumo ir didelio riebalingumo. Grūdų natūrinis svoris – 512–551 g l-1, 1000 grūdų masė – 39,4–43,5 g, 
lukštuotumas – 22,4–27,9 proc. Veislės ‘Frekula DS’ avižos atsparios dulkančiosioms kūlėms ir vainikuotosioms 
rūdims, vidutiniškai atsparios dryžligei. 

Plikųjų avižų veislė ‘Milija DS’ registruota 2021 m. Tai antroji lietuviška plikųjų avižų veislė, sukurta 
LAMMC Žemdirbystės institute. Valstybinės augalininkystės tarnybos ūkinio vertingumo tyrimuose didžiausias 
derlingumas buvo 2020 m. ir siekė 7,27 t ha-1; 2019–2020 m. vidutinis derlingumas buvo 5,49 t ha-1. Augalų aukštis 
– 94 cm, vegetacijos laikotarpis – 81 diena. Grūdai turi vidutiniškai 15,7 proc. baltymų ir 7,2 proc. riebalų. Grūdų 
natūrinis svoris vidutiniškai 660 g l-1, o 2019 m. Kauno AVTS buvo 708 g l-1. Vidutinė 1000 grūdų masė – 28,1 g, 
lukštuotumas – 3,6 proc. Veislės ‘Milija DS’ avižos atsparios dulkančiosioms kūlėms, vidutiniškai atsparios 
vainikuotosioms rūdims ir dryžligei. 

Abiejų veislių avižos yra tinkamos auginti intensyviuose ir ekologiniuose ūkiuose. 

Plikųjų ir lukštingų avižų, 
skirtų intensyviems ir 
ekologiniams ūkiams, 
naujų linijų kūrimas, 
tyrimai ir konkurencingų 
veislių selekcija 
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Nacionaliniame augalų veislių sąraše šiuo metu yra registruota sėjamojo žirnio (Pisum sativum L.) 21 veislė, 
iš kurių penkios sukurtos Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre. Nuo 2017 m. selekcinio darbo metu padarytos 
624 kryžminimo kombinacijos, lauko eksperimentuose įvertinta apie 12 tūkstančių linijų. Selekcijos tikslas – sukurti 
derlingas, atsparias biotiniams ir abiotiniams veiksniams, konkurencingas veisles. 

Ataskaitiniu laikotarpiu atrinktos, ištirtos ir įrašytos į ES žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą 
trys sėjamojo žirnio veislės. Ūkinio vertingumo tyrimai atlikti Valstybinės augalininkystės tarnybos (VAT) Kauno, 
Utenos ir Pasvalio veislių tyrimo skyriuose. Veislių išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo (IVS) savybės ištirtos 
Lenkijos augalų veislių tyrimo centre. Visos veislės sukurtos tarpveislinės hibridizacijos metodu taikant tolesnę 
individų atranką. 

‘Jūra DS’. Gauta sukryžminus veisles ‘Madonna’ ir ‘Nitouche’. Veislės registraciniai tyrimai atlikti 2015–
2016 m. Gautas 5,56 t ha-1 vidutinis sėklų derlius. Didžiausias derlius (7,11 t ha-1) gautas 2016 m. VAT Kauno skyriuje. 
Grūdai yra žalios spalvos, 1000 sėklų masė – 261,8 g, augimo laikotarpis – 91,2 dienos, augalų aukštis – 90,4 cm; 
grūdų baltymingumas – 24,6 %, išgulimas įvertintas 6,8 balo. Šios veislės žirniai atsparūs pašaknio ir lapų ligoms. 
Veislės autorės Kristyna Razbadauskienė ir Jūratė Sprainaitienė. Veislė registruota 2017 m. 

‘Lina DS’. Gauta sukryžminus veisles ‘Respect’ ir ‘Audit’. Veislės registraciniai tyrimai atlikti 2019–2020 
m. Gautas 5,67 t ha-1 vidutinis sėklų derlius. Didžiausias derlius (7,34 t ha-1) gautas 2020 m. VAT Kauno skyriuje. 
1000 sėklų masė – 285,7 g, augimo laikotarpis – 90,8 dienos, augalų aukštis – 85,6 cm; grūdų baltymingumas – 23,2 
%, išgulimas įvertintas 8,0 balo, Šios veislės žirniai atsparūs ligoms. Veislės autorė Kristyna Razbadauskienė. Veislė 
registruota 2021 m. 

‘Egle DS’. Gauta sukryžminus veisles ‘Grafila’ ir ‘Respect’. Veislės registraciniai tyrimai atlikti 2019–2020 
m. Gautas 6,11 t ha-1 vidutinis sėklų derlius. Didžiausias derlius (7,99 t ha-1) gautas 2020 m. Kauno AVT skyriuje. 
1000 grūdų masė – 314,4 g, augimo laikotarpis – 93,5 dienos, augalų aukštis – 98,9 cm; sėklų baltymingumas 
– 23,8 %, išgulimas įvertintas 8,5 balo. Šios veislės žirnių išskirtinė savybė – išauginus ilgą stiebą, būnant ilgesnės 
vegetacijos trukmės ir duodant didelį derlių, yra išskirtinai atsparūs išgulimui. Atsparūs pašaknio ir lapų ligoms.
Veislės autorė Kristyna Razbadauskienė. Veislė registruota 2021 m. 

Sėjamojo žirnio genetinės 
įvairovės didinimas ir
naujų genotipų kūrimas

Kristyna Razbadauskienė 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras 

Kontaktinis asmuo Kristyna Razbadauskienė, 
el. p. kristyna.razbadauskiene@lammc.lt 
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2017–2021 m. laikotarpiu buvo sukurta per 500 naujų selekcinių linijų, veislių tyrimams perduotos 5, 
registruotos 6 miglinių žolių veislės: 

● nendrinio dryžučio ‘Pievys DS’ – sukurta taikant daugkartinės biotipų atrankos ir kryžminimo metodus, 
sukryžminus vidutinio ankstyvumo laukinius ekotipus iš Ukrainos ir Lietuvos. Vidutinio ankstyvumo, 
derlinga veislė, gerai auga šlapiuose arba nusausintuose durpžemiuose. 

● paprastosios šunažolės ‘Luknė DS’ – sukurta atrankos metodu iš laukinio ekotipo, surinkto Kaliningrado 
srityje. Derlinga, vidutinio ankstyvumo, labai gerai žiemoja, greitai atželia pavasarį ir po pjūčių, mažai 
pažeidžiama lapų ligų, lapuota. 

● pievinio pašiaušėlio ‘Valentas’ – sukurta iš laukinės populiacijos, surinktos Lietuvoje. Tai ankstyva 
veislė, skirta auginti drėgnuose ir netgi užmirkstančiuose dirvožemiuose. Augalai išaugina vidutinio ilgio 
šakniastiebius, todėl greitai uždengia tuščius tarpus. Gausiausią derlių duoda drėgnais metais. 

● pašarinio motiejuko ‘Dovas DS’ – vidutinio ankstyvumo, derlinga, šienaujamojo tipo veislė, sukurta iš 
hibridinės populiacijos, gautos sukryžminus įvairias veisles ir laukines populiacijas, kilusias iš Suomijos 
ir Ukrainos. 

● nendrinio eraičino ‘Medainis’ – sukurta atrankos būdu iš laukinės populiacijos, surinktos Radviliškio r. 
Derlinga, vėlyva, gerai žiemoja, mažai išgula. Tinka ir biodujų bei granulių gamybai. 

● raudonojo eraičino ‘Raudys’ (paveikslas) – sukurta atrankos būdu iš laukinės populiacijos, surinktos 
Latvijoje. Vidutinio ankstyvumo, vidutiniškai atspari ligoms, gana derlinga. Skirta sudaryti ganyklinio 
tipo pievų mišiniams, bet tinka ir kraštovaizdžiui apželdinti. 

Pašarinių miglinių šeimos 
žolių selekcija 

Vilma Kemešytė, Eglė Norkevičienė, 
Vaclovas Stukonis, Nijolė Lemežienė 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras 

Kontaktinis asmuo Vilma Kemešytė, 
el. p. vilma.kemesyte@lammc.lt
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Selekcinio darbo tikslas – sukurti produktyvias, gerai žiemojančias, sėklingas ir atsparias ligoms pupinių 
šeimos žolių veisles. Tyrimo metu didelis dėmesys skirtas paieškai naujų genotipų, pasižyminčių atsparumu abiotiniam 
ir biotiniam poveikiui, kurie galėtų būti panaudoti kuriant naujas įvairios paskirties veisles. 

Eksperimentai vykdyti 2017–2021 metais. Per šį laikotarpį buvo ištirta 1703 mėlynžiedės liucernos veislės, 
selekciniai numeriai, klonai ir laukiniai ekotipai. Tyrimo metu sukurti 393 nauji selekciniai numeriai, iš jų 10 perduota 
saugoti į Augalų genų banką. Mėlynžiedės liucernos veislės ‘Malvina’, ‘Eugenija’ bei ‘Žydrūnė’ ir selekciniai numeriai 
3324, 3328, 3058, 3059, 3132 bei 3082 esmingai išsiskyrė aukščiu prasidėjus vegetacijai ir žydėjimo pradžioje. Taip 
pat šios veislės bei selekciniai numeriai išsiskyrė metiniu žolės ir sausųjų medžiagų derliumi, lyginant su standartine 
veisle ‘Birutė’. Selekcinis Nr. 3058 pasižymėjo didesniu atsparumu netikrajai miltligei ir askochitozei, lyginant su 
standartine veisle. Atsižvelgiant į tai, kad pagal įvairius požymius selekcinis Nr. 3085 buvo pranašesnis už standartinę 
veislę, jis perduotas išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo (IVS) tyrimams. 

Tyrimo metu buvo surinktos 84 raudonojo dobilo laukinės populiacijos in situ. Pirmais ir antrais kolekcijos 
naudojimo metais fenotipiškai išsiskyrė dvi populiacijos – pop2871 ir pop2875. Jos pasižymėjo žemais, prigludusio 
kero formos augalais ir iš esmės didesniu žiedynų skaičiumi, lyginant su lietuviškomis veislėmis. Įvertinus 
perspektyviausių laukinių raudonojo dobilo populiacijų genetinę įvairovę nustatyta, kad jų viduje vyrauja didelė, 
o tarp populiacijų – maža molekulinė genetinė įvairovė. Taip pat populiacijoms būdingas didelis polimorfizmas, o 
didžiausiu išsiskyrė pop2887 (PPL = 82,28 %). Masinės atrankos būdu atrinkti išskirtiniai genotipai (paveikslas), 
kurie bus naudojami tolesnei selekcijai. 

Pašarinių pupinių šeimos 
žolių selekcija 

Giedrius Petrauskas, Aurelija Liatukienė, 
Jovita Mikaliūnienė 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras 

Kontaktinis asmuo Giedrius Petrauskas, 
el. p. giedrius.petrauskas@lammc.lt
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2017–2021 m. laikotarpiu vejų žolių selekcija vykdyta nedidele apimtimi. Sukurta apie 50 naujų selekcinių 
linijų, veislių tyrimams perduotas 1 selekcinis numeris, registruota 1 veislė. 

Daugiametės svidrės veislė ‘Cirvija’ (paveikslas) sukurta atrankos būdu iš laukinės populiacijos, surinktos 
Jurbarko rajone. Tai diploidinė, vėlyva, vidutinio sėklingumo veislė. Formuoja tankią velėną, gana atspari ligoms ir 
nepalankioms klimato sąlygoms. Pirmais augimo metais žiedynų neformuoja. Labai tinka sudaryti įvairaus tipo vejų 
mišinius. Nors derlingumu nusileidžia kitoms diploidinėms pašarinio tipo daugiamečių svidrių veislėms, tačiau dėl 
tankios velėnos formavimo veislės ‘Cirvija’ daugiametės svidrės gali būti naudojamos ir įrengiant ganyklas. 

Tyrimo laikotarpiu didžiausias dėmesys buvo skirtas darbui su paprastosiomis smilgomis ir daugiametėmis 
svidrėmis. Nedidele apimtimi dirbta ir su kitomis rūšimis, pvz., raudonuoju bei aviniu eraičinais, kupstine šluotsmilge. 
Iš tirtų populiacijų vertingais požymiais ir savybėmis pasižymėjo paprastosios smilgos selekcinis numeris ŽI 208. 
Šios  populiacijos augalams būdingi tamsūs, siauri lapai ir dekoratyvios formos keras, todėl numeris atiduotas 
išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo (IVS) tyrimams Lenkijoje. Atrinkta didžiausią sėklų derlių formuojanti 
kupstinės šluotsmilgės populiacija Nr. ŽI 434. Tyrimo laikotarpiu buvo vykdomos ekspedicijos Lietuvoje, kurių 
metu surinkti vejų žolių genetiniai ištekliai vaistinių ir aromatinių augalų sėkliniuose draustiniuose. Apie 30 laukinių 
populiacijų pavyzdžių perduoti saugoti į Augalų genų banką. 

Pradėta dirbti su mauritaniškomis vejomis (žydinčiomis pievelėmis). Formuojant sėklų mišinius šioms 
pievelėms įrengti, didžiausias dėmesys buvo skiriamas rūšinės sudėties, žolyno dekoratyvumo, augalų žydėjimo 
trukmės įvertinimui ir įvairių rūšių dygimo ypatumų nustatymui. Taip pat įvertintas hidrosėjos tinkamumas sėjant 
įvairių rūšių miglinius ir pupinius augalus. Nustatyti šio sėjos būdo pranašumai ir trūkumai, lyginant su tradicine 
sėja. 

Vejų žolių selekcija Vaclovas Stukonis, Vilma Kemešytė, 
Eglė Norkevičienė 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

Kontaktinis asmuo Vaclovas Stukonis, 
el. p. vaclovas.stukonis@lammc.lt
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Pastaruoju metu rinkoje didėja naudingų sveikatai produktų paklausa. Tokių produktų gamybai labai tinka 
sėjamojo grikio (Fagopyrum esculentum Moench) cheminė sudėtis: grūduose gausu aminorūgščių, nėra gliuteno, o 
visame augale yra daug fenolinių junginių. Grikių panaudojimo galimybės labai plačios įvairiose pramonės srityse, 
o naujų technologijų sukūrimas ateityje leistų racionaliau panaudoti jų augalinę žaliavą ir gauti įvairios paskirties 
produktus. Tikėtina, kad Lietuvoje grikių plotų didėjimą dar labiau paspartintų naujų veislių, atitinkančių šiuolaikinę 
rinkos paklausą, sukūrimas. 

Grikių selekcijos tikslas – visapusiškai ištirti ir įvertinti sukurtus bei sukauptus grikių genotipus ir, kryptingai 
naudojant selekciniame darbe sukauptą medžiagą, kurti derlingas, gerai pritaikytas vietos agroklimato sąlygoms 
lietuviškas grikių veisles. 

LAMMC ŽI Vokės filiale grikių selekcija vykdoma nuo 1999 m. Per 22 metų laikotarpį buvo sukurta ir 
ištirta 871 selekcinis numeris, sukaupta ir naudojama naujoms veislėms kurti gausi kolekcija grikių genotipų, kurie 
yra vertinga selekcinė naujų veislių kūrimo medžiaga. 2017–2021 m. buvo sukurti 143 selekciniai numeriai, kurie 
kasmet buvo tirti įvairiuose selekcinio proceso etapuose. 

Kolekcijoje esančios 16 veislių buvo panaudotos fizikinių veiksnių (apdorojimo šalta plazma ir 
elektromagnetiniu lauku), žemdirbystės sistemų (ekologinės ir tradicinės) įtakos morfostruktūrai, produktyvumui ir 
cheminės sudėties tyrimams. Nustatyti veislių kiekybinių ir kokybinių požymių pokyčių dėsningumai bus naudingi 
kuriant naujas grikių veisles. 

2017–2021 m. veislių konkursiniuose bandymuose buvo ištirti 39 selekciniai numeriai. Buvo atrinkti 4 
selekciniai numeriai, kurie dėl geresnių ūkiškai naudingų savybių ir didesnio derlingumo buvo priskirti nacionaliniams 
genetiniams ištekliams ir perduoti Augalų genų bankui.

1 paveikslas. Grikiai žydėjimo tarpsniu 2 paveikslas. Grikio žiedynas

Naujų, adaptyvių 
besikeičiančioms klimato 
sąlygoms grikių veislių 
kūrimas 

Danuta Romanovskaja, Almantas Ražukas 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras 

Kontaktinis asmuo Danuta Romanovskaja, 
el. p. danuta.romanovskaja@lammc.lt
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Lubinai yra perspektyvus ir Lietuvoje naujas alternatyvus baltymų šaltinis, kuris galėtų būti efektyviai 
panaudotas naujos kartos maisto produktų gamyboje. 

2017–2021 m. LAMMC ŽI Vokės filiale maistinių ir pašarinių lubinų grupėje sukurtos 28 didelio 
baltymingumo, mažo alkaloidingumo, atsparios sausrai, trumpo vegetacijos laikotarpio, derlingos selekcinės 
linijos; sukurtos 3 maistinių lubinų veislės. Sideracinių lubinų grupėje sukurtos 4 perspektyvios selekcinės linijos ir 
1 veislė. 

Veislės ‘VB Rausviai’ siauralapiai lubinai pasižymi geromis maistinėmis savybėmis: alkaloidų – 0,011 %, 
baltymų – 30,3 %, riebalų – 6,4 %; sėklų vidutinis derlingumas – 2,8–3,5 t ha-1. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą 
ir ES augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą įrašyta 2021 metais. 

Siauralapių lubinų veislė ‘VB Pilkiai’ sukurta tarpveislinės hibridizacijos metodu. Alkaloidų – 0,012 %, 
baltymų – 31,9 %, riebalų – 5,8 %; sėklų vidutinis derlingumas – 2,8–3,5 t ha-1. Registraciniai tyrimai vykdyti 
2020–2021 m. 

Siauralapių lubinų veislė ‘VB Ainiai’ sukurta tarpveislinės hibridizacijos metodu, individualią palikuonių 
atranką taikant alkaloidų mažinimo kryptimi. Alkaloidų – 0,011 %, baltymų – 32,6 %, riebalų – 6,7 %; sėklų vidutinis 
derlingumas – 2,5–3,4 t ha-1. Registraciniams tyrimams perduota 2021 m. 

Siauralapių sideracinių lubinų veislė ‘VB Melsviai’ sukurta tarpveislinės hibridizacijos metodu. Sėklų 
vidutinis derlingumas – 2,8–3,3 t ha-1, žalios masės viršija 60 t ha-1. Į ES žemės ūkio augalų veislių bendrąjį katalogą 
įrašyta 2019 m., į Nacionalinį augalų veislių sąrašą – 2021 m. 

Siauralapių maistinių, 
pašarinių ir sideracinių 
lubinų naujų genotipų 
kūrimas 

Zita Maknickienė 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras 

Kontaktinis asmuo Zita Maknickienė, 
el. p. zita.maknickiene@lammc.lt
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Lietuviškų bulvių selekcija ir sėklininkystė LAMMC ŽI Vokės filiale vykdoma nuo 1958 metų. Lietuviškų 
veislių ‘VB Venta’, ‘VB Rasa’, ‘VB Liepa’, ‘Goda’, ‘VB Meda’ ir ‘VB Aista’ bulvės yra pritaikytos auginti šalies 
klimato sąlygomis, mažai pažeidžiamos labiausiai paplitusių ligų: juodosios kojelės, virusinių ligų, paprastųjų rauplių, 
rizoktonijos. Bulvienojai yra vidutiniškai atsparūs, gumbai atsparūs bulvių marui. Didžiausi lietuviškų veislių bulvių 
pranašumai yra gumbo forma ir geras derlius bei skonio savybės. 

Bulvių selekcijos pagrindinis tikslas – sukurti derlingas, krakmolingas, įvairaus ankstyvumo, atsparias 
mechaniniam poveikiui, ligoms ir kenkėjams maistinės paskirties bulvių veisles. 

Atsparumo bulvių marui tyrimai nuolat atliekami visuose selekciniuose augynuose nuo kolekcijos iki veislių 
konkursinių bandymų. Bulvių hibridų vertinimas pagal bulvių maro atsparumą taikomas tik paskutiniame selekcinio 
darbo etape, aprašant perspektyvius hibridus – sukurtas naujas veisles. Iš 14 tirtų lietuviškų bulvių veislių marui buvo 
atsparios ‘Goda’, ‘VB Meda’, ‘VB Venta’, ‘Mirta’, ‘Vokė’ ir ‘Vilnia’. 

Tiriant lietuviškų bulvių ir selekcinių numerių derliaus priklausomumą nuo chlorofilo kiekio nustatyta, kad 
fotosintezės pigmentų kaupimuisi turi įtakos augalo genetinės savybės. 

LAMMC ŽI Vokės filiale 2019 m. sukurta nauja bulvių veislė ‘VB Meda’ (paveikslas), išvesta sukryžminus 
veislę ‘Matilda’ ir selekcinį numerį Nr. 3093. Veislės autoriai Rita Asakavičiūtė ir Almantas Ražukas. Bulvės 
formuoja ovalius gumbus; odelė šiurkšti, geltonos spalvos, akutės seklios, minkštimas geltonos spalvos. ‘VB Meda’ 
yra vidutinio ankstyvumo maistinės bulvės. Derlius 43,7–54,7 t ha-1, krakmolo 14,6–17,4 %. Dėl didelio atsparumo 
ligoms ir geros prekinės išvaizdos tinkama ekologiniams ūkiams. 

Lietuviškų veislių ‘VB Venta’, ‘Goda’, ‘VB Meda’ ir ‘VB Aista’ bulvių sėklos gamyba iš meristeminio 
audinio atliekama LAMMC ŽI Vokės filialo Biotechnlogijos laboratorijoje. Tai vienintelis šalyje bulvių selekcijos ir 
sėklininkystės centras. 

  
Paveikslas. Veislės ‘VB Meda’ bulvių žiedynas ir gumbai 

Naujų bulvių veislių 
kūrimas ir selekcinės 
medžiagos tyrimas

Rita Asakavičiūtė, Almantas Ražukas 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras 

Kontaktinis asmuo Rita Asakavičiūtė, 
el. p. rita.asakaviciute@lammc.lt
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Valgomasis svogūnas (Allium cepa L.) yra viena pagrindinių lauko daržovių Lietuvoje. Į Nacionalinį augalų 
veislių sąrašą ir ES daržovių rūšių veislių bendrąjį katalogą yra įtrauktos dvi lietuviškos valgomojo svogūno veislės: 
‘Babtų didieji’ ir nauja veislė ‘Joriai’. 

Tyrimo tikslas – nustatyti veislės ‘Joriai’ svogūnų produktyvumą ir įvertinti morfobiologinius požymius. 
‘Joriai’ yra populiacinė valgomojo svogūno veislė, sukurta individualios ir masinės atrankos būdu LAMMC 

Sodininkystės ir daržininkystės institute, panaudojus vietinės veislės ‘Lietuvos didieji’ pradinę selekcinę medžiagą. 
Selekcija pradėta 2003 m. Konkursiniuose bandymuose (2017–2018 m.) veislės ‘Joriai’ ropelių produktyvumas ir 
kokybiniai rodikliai lyginti su veislių ‘Babtų didieji’ ir ‘Stuttgarter Riesen’. Morfobiologinės savybės vertintos pagal 
Tarptautinės augalų naujų veislių apsaugos organizacijos (UPOV) patvirtintą metodiką. 

Tyrimo rezultatai parodė, kad veislės ‘Joriai’ svogūnų vegetacija trunka 90–110 dienų. Įvertinus 
morfobiologinius požymius nustatyta, kad ‘Joriai’ priklauso mažalizdžių svogūnų grupei. Lapiją sudaro 7–8 ilgi, 
vidutinio pločio lapai, ropelę dengia 5–6 išoriniai lukštai. Dengiamojo lukšto spalva gelsvai ruda, minkštimas baltas. 
Ropelės forma plokščiai apvali, išilginiame pjūvyje rombinė. Įvertinus produktyvumą nustatyta, kad veislės ‘Joriaiʼ 
svogūnų suminis derlius siekė 26,6 t ha-1 ir buvo vidutiniškai 12 % didesnis, o prekingumas siekė 90 %, lyginant su 
kitų veislių (lentelė). 

Lentelė. Produktyvumas 

Veislė Suminis derlius t ha-1 Prekingumas %

‘Babtų didieji’ 23.7 a 81

‘Stuttgarter Riesen’ 24.1 a 88

‘Joriai’ 26.6 b 90

Daržo augalų veislių 
kūrimas ir introdukuotų 
įvertinimas. 
Nauja valgomojo svogūno 
veislė ‘Joriai’

Danguolė Juškevičienė, Audrius Radzevičius, 
Nijolė Maročkienė, Eugenijus Dambrauskas, 
Rasa Karklelienė 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras 

Kontaktinis asmuo Danguolė Juškevičienė, 
el. p.  danguole.juskeviciene@lammc.lt
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INTERREG programų projektai

Bebrų užtvankų ekologinis poveikis yra daugiaspektris ir sudėtingas, kartu vertingas arba žalingas, žymiai 
besiskiriantis laiko ir erdviniu atžvilgiu. Nors bebrų statybinė veikla labiau matoma žemumose, kur net viena 
užtvanka gali užtvindyti didžiulį plotą, šis poveikis mažiau išreikštas topografiškai sudėtingame kraštovaizdyje. Kaip 
nuspręsti, palikti ar išardyti bebrų užtvanką? Kokios jos ekosisteminės vertybės? Kokie ekonominiai nuostoliai? Į 
šiuos klausimus padeda atsakyti bebrų užtvankų valdymo priemonė. Tai ne tik bebrų užtvankų tinkamo valdymo 
rekomendacijos, bet ir vandens kokybės, užtvankų pliusų ir minusų identifikavimo bei įvertinimo priemonė. 

Tyrimas atliktas Vakarų ir Centrinėje Lietuvoje trijų upių baseinų modelinėse teritorijose (paveikslas); iš viso 
įvertinta 110 bebrų užtvankų. Duomenys surinkti in situ, bebrų užtvankos identifikuotos pagal kartografinę medžiagą. 
Ankstesnių tyrimų rezultatai parodė, kad, priklausomai nuo bebravietės apgyvendinimo istorijos, bebrų užtvankos 
gali paspartinti toksinio metalo gyvsidabrio susidarymą patvankoje ir jo tolesnį pasklidimą vandens baseine. 

Paveikslas. Bebravietė modelinėje teritorijoje 

Sudarytas bebrų užtvankų ir vandens kokybės įvertinimo klausimynas. Pirmoje dalyje pateikta pagrindinė 
informacija apie bebravietę (vietovė, koordinatės, miško, dirvožemio, klimato rodikliai, bebravietės aprašas, 
užtvankos ir patvankos, vandens kokybės ir hidrologijos parametrai, gamtinės vertybės, gamtinės vertybės pasroviui 
iki 1 km nuo užtvankos ir patvankoje, ekonominės vertybės, kraštovaizdis, vandens baseino parametrai, papildomos 
vertybės ir galimi konfliktai dėl poveikio aplinkai, valdymas ir jo išlaidos). Antroje dalyje yra pirmos dalies kintamųjų 
sąvadas, jų aprašas. Kiekvienai klausimų grupei pritaikytas skirtingas spalvinis žymėjimas. 

Bebrų poveikio žemėlapiai vandens baseino lygmenyje padės priimti bebrų užtvankų valdymo kraštovaizdžio 
lygmenyje sprendimus, atsižvelgiant į vandens kokybę ir klimato kaitą. 

Bebrų užtvankų valdymo 
priemonė jų aplinkai 
daromai naudai ir žalai 
įvertinti 

Olgirda Belova, Dovilė Čiuldienė, 
Egidijus Vigricas, Kęstutis Armolaitis 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras 

Kontaktinis asmuo Olgirda Belova, 
el. p. olgirda.belova@lammc.lt
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Lietuvos mokslo tarybos projektai
NMP „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projektai

 Tyrimo tikslas – įvertinti paklote bėgiojančių vabzdžių bendrijų pokyčius ir atsikūrimą pušynuose po plynų 
kirtimų ir pušimis atkurtose vietose. Tyrimas atliktas paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) miškuose, trijuose 
šalies regionuose: Švenčionėlių-Labanoro, Alytaus-Punios ir Varėnos. Siekiant įvertinti miško paklote bėgiojančių 
vabzdžių bendrijų ilgalaikius pokyčius ir atsikūrimą po miško kirtimų, visose teritorijose vabzdžių apskaitos buvo: 
a) brandžiuose pušynuose, b) plynose (einamųjų metų) pušies kirtavietėse ir c) 1–4 m. pušimis atkurtose vietose 
(1 paveikslas). 

Iš viso buvo įrengta 18 tyrimo barelių, kuriuose žemės gaudyklių metodu 2020 m. gegužės–rugsėjo mėn. 
atliktos 5 vabzdžių apskaitos. Eksperimento vietose buvo įkasta po 10 žemės gaudyklių. Vabzdžiai iš gaudyklių buvo 
išimami kartą per mėnesį, identifikuotos rūšys, nustatytas jų gausumas, biologinės įvairovės rodikliai. Iš viso buvo 
sugauta 263 rūšių vabzdžiai ir 31871 individas. 

Brandžiuose pušynuose Shannon rūšių įvairovės indeksas (H = 2,85) nuo plynų kirtaviečių (H = 2,92) 
skyrėsi nepatikimai (p > 0,05), kirtavietes atkūrus pušimis, t. y. 1–3 m. želdiniuose vabzdžių įvairovė patikimai (p 
≤ 0,05) didėjo (H buvo atitinkamai 3,01–3,12), palyginus su įvairove brandžiuose pušynuose. Ketvirtų metų pušies 
želdiniuose vabzdžių įvairovė (H = 2,83) taip pat nesiskyrė nuo brandžių pušynų. Venn diagrama parodė, kad paklote 
bėgiojančių vabzdžių rūšys mažai persidengia, brandžius pušynus palyginus ir su plynomis kirtavietėmis, ir su 1–4 
metų pušies želdiniais. Unikalių vabzdžių rūšių didžiausias kiekis buvo brandžiuose pušynuose (24 rūšys), plynose 
kirtavietėse (23 rūšys) ir trečių metų pušies želdiniuose (22 rūšys) (2 paveikslas). 

Dominuojančių vabzdžių rūšių penketuke buvo Carabus arcensis, Geotrupes stercorosus, Myrmyca rubra, 
Formica rufa ir Pterostichus cupreus, kurie sudarė 10–20 % visų tyrimo vietose surinktų vabzdžių, išskyrus plynas 
kirtavietes, kuriose dominavo Hylobius abietis ir sudarė 30 % visų vabzdžių. 

Pastaba. Skaičius apskritime parodo tyrimo barelio tipą 
kiekviename regione: 1 – brandus Pinus sylvestris miškas, 
2 – plyna pušies kirtavietė (miško kirtimas atliktas 2019 m.), 
3 – pirmųjų metų P. sylvestris želdiniai, įveisti 2018 m., 
4 – antrųjų metų P. sylvestris želdiniai, įveisti 2017 m., 
5 – trečiųjų metų P. sylvestris želdiniai, įveisti 2016 m.,              
6 – ketvirtųjų metų P. sylvestris želdiniai, įveisti 2015 m. 

1 paveikslas. Tyrimo barelių išdėstymas skirtinguose 
Lietuvos regionuose: P – Alytaus-Punios, L – Švenčionėlių-
Labanoro, V – Varėnos 

Pastaba. Pateikti bendri skirtingų tyrimo regionų duomenys; 
penkiakampė žvaigždė diagramos centre – brandūs pušynai; 
skirtingų spalvų apskritimai rodo įvairias pušynų ekosistemos 
vystymosi stadijas: žydra – plynos kirtavietės, rausva – pirmų 
metų pušies želdiniai, tamsiai geltona – antrų metų pušies 
želdiniai, pilka – trečių metų pušies želdiniai, tamsiai žalia 
– ketvirtų metų pušies želdiniai. 

2 paveikslas. Venn diagramoje pavaizduota unikalių ir 
persidengiančių miško paklote bėgiojančių vabzdžių 
rūšių įvairovė 

Miško paklote bėgiojančių 
vabzdžių bendrijos ir jų 
atsikūrimas miško kirtimų 
sutrikdytose ekosistemose

Jūratė Lynikienė, Artūras Gedminas 
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras 
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Aukšto lygio MTEP (SMART) projektai (2017–2021)

Pluoštinės kanapės (Canabis sativa L.) subkritinio CO2 ekstrakto vinterizaciją (iššaldymą) atlikus −80° C 
temperatūroje nustatyta, kad gaunama 13,1 ± 3,4 % vaško ir panašių komponentų. Tai didelis kiekis subkriziniu 
CO2 iš pluoštinių kanapių gautame ekstrakte. Pluoštinių kanapių ekstrakto vašką tikslinga panaudoti kuriant didelės 
pridėtinės vertės farmacijos ir kosmetikos produktus, tačiau būtina žinoti vaško fizikines ir chemines savybes: 
tekstūrą, lipnumą ir CIELab spalvų koordinates. 

Nustatyta, kad temperatūra turėjo tiesioginę įtaką pluoštinių kanapių vaško kietumui. Į užšalusį (−20° C) 
vašką matavimo zondas smigo beveik 5 kg jėga, o esant +50° C temperatūrai jis buvo beveik skystas ir zondui užteko 
10 g, t. y. beveik 500 kartų mažesnės, jėgos. 

Temperatūra turėjo esminę įtaką pluoštinių kanapių vaško lipnumui. Iš užšalusio (−20° C) vaško matavimo 
zondas traukėsi beveik 0,5 kg jėga, o esant +50° C temperatūrai jis buvo beveik skystas ir zondui ištraukti iš vaško 
užteko 10 g, t. y. beveik 50 kartų mažesnės, jėgos. 

Elastingumo tyrimas parodė, kad eksponentiškai kylant vaško temperatūrai elastingumas mažėja pagal lygtį 
y = 161,61e-0,049x su labai dideliu determinacijos koeficientu R² = 0,9534. Užšalusiame (−20° C) vaške zondas smigo 
trumpiausią laiką/kelią), kol buvo užfiksuota didžiausia spaudimo jėga, t. y. zondas smigo 400 g s-1. Esant +50° C 
temperatūrai vaškas buvo beveik skystas, o jo elastingumas buvo tik 0,4 g s-1, t. y. beveik 1000 kartų mažesnis. 

Pluoštinių kanapių vaško CIELab spalvų koordinatės matuotos nuo −20° iki +30° C temperatūroje, nes 
vėliau jis tapo nehomogeniškas. CIELab spalvų koordinačių reikšmės pateiktos lentelėje. Vaško spalva nesikeitė nuo 
−20° iki +20° C temperatūroje, t. y. vaško spalvai šaldymas neturėjo įtakos. Atlikus spalvos analizę nustatyta, kad 
šildant vašką jis pradeda labiau tamsėti (L* koordinatė), geltonėja (b* koordinatė) ir spalva darosi sodresnė (spalvos 
grynumas C). 

Lentelė. Kanapių vaško spalvų koordinatės nuo −20° iki +30° C temperatūroje (vidurkis ± standartinis nuokrypis) 

Vaško temperatūra
Spalvų koordinatės

L* a* b* C h°

−20°... +20° C 67,5 ± 0,2 −1,2 ± 0,3 18,6 ± 0,5 18,7 ± 0,5 93,7 ± 1,0

+30° C 58,6 ± 2,4 2,0 ± 0,1 31,3 ± 0,9 31,4 ± 0,9 86,4 ± 0,1

Tyrimas atliktas vykdant projektą „MTEP Technologinio centro įkūrimas ir farmacinių produktų kūrimas“ 
(Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-02-0063). 

Pluoštinių kanapių 
vaško fizikinės ir 
cheminės savybės
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Žemės ūkio miniterijos projektai

Dirvožemis turi tiesioginę ir netiesioginę įtaką visos agroekosistemos funkcionavimui, todėl svarbu nustatyti 
ne tik trumpalaikę, bet ir ilgalaikę naujų žemės dirbimo sistemų įtaką tvariam dirvožemio naudojimui ekonominiu, 
ekologiniu ir našumo gerinimo aspektais. 

Projekto tikslas – įvertinti tiesioginės sėjos (angl. no-till) technologiją dirvosauginiu, ekonominiu ir 
aplinkosauginiu atžvilgiu. Tyrimas atliktas 2019–2021 m. VDU Žemės ūkio akademijoje (išplautžemyje) ir LAMMC 
Žemdirbystės institute (rudžemyje) vykdant ilgalaikius žemės dirbimo ir tręšimo lauko eksperimentus. LAMMC 
buvo šio projekto partneris. 

Išplautžemyje pirmuosius 3–4 metus po perėjimo nuo tradicinio ariminio žemės dirbimo prie tiesioginės 
sėjos (no-till technologijos) žemės ūkio augalų produktyvumas mažėjo. Tik po 11 metų bearimis žemės dirbimas ir 
tarpinių pasėlių auginimas padidino žemės ūkio augalų derlingumą, ir tik dar po 6–7 metų pagal tai prilygo giliam 
arimui ir leido išlaikyti stabilų agroekosistemų produktyvumą. Rudžemyje, vidutinio sunkumo priemolyje 17 metų 
iš 22, o smėlingame priemolyje – 18 metų iš 21 augalų  derlingumas buvo atitinkamai 7–16 ir 6–15 % mažesnis nei 
ariant. 

VDU ŽŪA atliktų tyrimų metu nustatyta, jog taikant mažiau intensyvias žemės dirbimo technologijas, 
palyginus su giliu arimu, laikas, reikalingas šių technologijų operacijoms atlikti, mažėja vidutiniškai nuo 5 iki 
30 %, degalų poreikis – 11–44 %, mechanizuotų darbų išlaidos – 8–29 %. Tiesioginės sėjos atveju darbo sąnaudos 
sėjai ir žemės dirbimui sumažėja vidutiniškai 40 %, degalų sąnaudos – 60 %, mechanizuotų darbų išlaidos – 49 %. 
LAMMC ŽI nustatyta, jog tręšiant didesnėmis normomis NPK trąšų, ariminė ir tiesioginės sėjos technologijos lemia 
vidutiniškai 33–40 eurų didesnius žemės dirbimo kaštus vienam vienetui derliaus išauginti, palyginus su tręšimu 
vidutinėmis normomis taikant atitinkamas technologijas. Tausojamųjų technologijų taikymas leidžia vidutiniškai 25 
% sumažinti kaštus, palyginus su intensyviomis technologijomis. 

Ilgalaikis bearimės technologijos taikymas lemia augalų mitybos elementų ir organinės anglies stratifikaciją 
– jie koncentruojasi armens viršutiniame 0–10 cm sluoksnyje. Ilgalaikis bearimių technologijų (ir intensyvios, ir 
tradicinės) taikymas diferencijuoja ir fizikines dirvožemio savybes. Dirvožemio trupinėlių patvarumas, bendrasis 
poringumas, mezoporų tūris ir vandentalpa 0–10 cm sluoksnyje didėja (gerėja), o 10–20 cm sluoksnyje šie rodikliai 
prastėja, jei nėra taikomos kompleksinės anglies sankaupų gausinimo priemonės. Bearimė žemės dirbimo technologija 
pasižymi 38,3 % mažesne šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija deginant kurą, palyginus su giliu arimu. 

Prognozuotina, jog Žaliojo kurso kontekste tiesioginės sėjos apimtys 2025 m. gali sudaryti iki 5,6 % visos 
dirbamos žemės ploto. Jos plėtra turi didžiausią potencialą didėti tuose ūkiuose, kuriuose jau taikomos bearimė 
žemės dirbimo technologija. 

Svarbiausi veiksniai, lemiantys tiesioginės sėjos taikymo sėkmę, bus konkretaus ūkio patirtis, jo dydis, 
specializacija, sėjomainų taikymas, tarpinių pasėlių auginimas, įvairių augalinių liekanų panaudojimas siekiant 
gausinti anglies sankaupas ir formuoti sveiką dirvožemį, melioracijos įrenginių veikla ir dirvožemio specifika 
(granuliometrinė sudėtis, humuso kiekis). 

Tiesioginės sėjos 
technologijos kompleksinis 
tyrimas ir ekonominis bei 
aplinkosauginis įvertinimas 
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Aplinkos ministerijos projektai

 Vis spartėjanti klimato kaita veikia natūralias ekosistemas regioniniu ir tarptautiniu lygiu. Vienos labiausiai 
veikiamų klimato kaitos yra pakrančių ir šalpžemių ekosistemos (Capon et al., 2013 ir šaltiniai jame). Juodalksnis 
(Alnus glutinosa L.) yra pagrindinė medžių rūšis Lietuvoje, formuojanti pakrančių ekosistemas, todėl kintančio 
klimato sąlygomis šios rūšies ateitis nėra užtikrinta. 

Šiuo metu vykdoma nedaug miško medžių genetinio monitoringo programų, siekiant įvertinti genetinės 
įvairovės pokyčius per tam tikrą laikotarpį (Konnert et al., 2011; LIFEGENMON Europinis projektas, http://
www.lifegenmon.si; GENTREE Europinis projektas, http://www.gentree-h2020.eu). Juodalksnio nėra tarp šiuose 
projektuose stebimų rūšių, todėl iki šiol Europoje ši šlapžemių ekosistemas formuojanti rūšis neturėjo genetinio 
monitoringo programos. 

Projekto tikslas – nustatyti brandžių juodalksnio medžių ir atsikuriančių jaunų medelių genetinės įvairovės 
parametrus, kartu nustatant pradinius šios rūšies genetinės įvairovės vertinimo parametrų rodiklius ateities stebėjimams. 
Tikslui pasiekti pasirinkti aštuoni juodalksnio genetiniai draustiniai. Kiekviename jų surinkta ir mikrosatelitiniais 
žymenimis įvertinta 30 brandžių ir 30 jaunų medžių genetinė įvairovė. Juodalksnio genetinių draustinių įvairovės 
analizė parodė, kad atsikuriančių medynų genetinė įvairovė yra mažesnė nei brandžių. Didžiausias genetinės įvairovės 
skirtumas nustatytas Juodkrantės populiacijoje. Šie genetinės įvairovės skirtumai tarp atsikuriančios ir brandžios 
medyno kartų yra neesminiai ir bręstant jaunajai medyno kartai gali išnykti. Taigi, labai svarbu ir toliau stebėti 
juodalksnynų genetinės įvairovės pokyčius, kad būtų galima taikyti jos apsaugą užtikrinančias priemones. 

Paveikslas. Juodalksnio genetinių draustinių kilmės vietos (žalia ir mėlyna spalvomis pažymėti juodalksnio kilmių 
(provenencijų) rajonai) 

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0093) 
pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT) 

Juodalksnio genetinis 
monitoringas Lietuvoje
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Miškų genetinis monitoringas turi būti neatsiejama jų monitoringo dalis, teikianti rūšies išlikimui ir 
adaptabilumui svarbią informaciją apie rūšies genetinės įvairovės lygį ir artėjantį genetinės erozijos pavojų, 
prisitaikymą prie kintančių aplinkos / klimato sąlygų, reprodukciją ir genetinės informacijos perdavimą būsimoms 
miško kartoms. Ši ankstyvo perspėjimo dėl rūšies išnykimo pavojaus sistema leidžia laiku imtis rūšies adaptabilumo 
stiprinimo priemonių. Pavėluotos priemonės yra mažai efektyvios jas taikant ilgaamžėms rūšims, pavyzdžiui, 
medžiams. 

Lietuvoje pirmasis miškų genetinio monitoringo tinklas sukurtas keturių rūšių medžiams: paprastajai 
pušiai, paprastajai eglei, paprastajam ąžuolui ir karpotajam beržui. Bandomajam genetinio monitoringo tyrimui iš 
viso panaudota net aštuoni medynai (per 700 medžių DNR). Genetinio monitoringo metodika parengta remiantis 
Europoje vykdomų projektų ataskaitomis ir EUFORGEN rekomendacijomis. Kiekvienai rūšiai atrinkti ir testuoti 
DNR žymeklių rinkiniai ir sukurtos jų laboratorinės analizės metodikos. Po du kiekvienos rūšies medynus įvertinta 
naudojant DNR žymeklius, rezultatai aprašyti pasitelkiant tris genetinio monitoringo indikatorius ir 25 rodiklius. 
Projekto metu gauti rezultatai yra pradinis monitoringo atspirties taškas vertinant genetinės įvairovės dinamiką laike, 
t. y. genetinės informacijos perdavimą būsimoms medžių kartoms. 

Pagal parengtą genetinio monitoringo metodiką atliktas genetinių draustinių tyrimas parodė, kad pagal 
kaštus ir genetinių rodiklių nustatymo efektyvumą optimalios genetinio monitoringo imtys yra po 100-tą individų iš 
kiekvienos kartos. Tokios imties pakanka siekiant aptikti genetinės įvairovės ir kryžminimosi dėsningumų pokyčius 
tarp tėvinės bei palikuonių kartų, įskaitant ir retuosius alelius. 

Pastaba. Vertikali juoda linija rodo imties dydžius, kurie 
turi visus tam tikro dažnio alelius 95 % (punktyrinė linija) 
modeliuotų imčių; atskiros linijos rodo skirtingus lokusus. 

1 paveikslas. Imties dydis, reikalingas retiems aleliams 
(dažnis <0,05) su aukšto tikėtino heterozigotiškumo 
(He) (>0,80) lokusais aptikti 

2 paveikslas. Paprastosios pušies Braziukų genetinis 
draustinis, kuriame genotipuotos tėvinė ir palikuonių 
kartos (po 100 kiekvienos kartos individų) 

Paprastosios pušies, 
paprastosios eglės, 
paprastojo ąžuolo ir 
karpotojo beržo genetinio 
monitoringo metodikos 
parengimas
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2019–2020 m. LR aplinkos ministerijos užsakymu buvo parengti „Vieningos tręšimo planų sudarymo 
metodikos“ pagrindai, skirti šalyje įdiegti vieningą tręšimo planų sudarymo programą. Ji bus pateikta internete, o 
programa galės naudotis ūkininkai, žemės ūkio bendrovės ir kiti subjektai. Kuriant metodiką pagrindinis tikslas buvo 
optimizuoti augalų mitybą, užkirsti kelią dirvožemio pertręšimui ir maisto medžiagų išplovimui į vandens telkinius. 
Metodika turėjo būti pritaikyta šalies klimatinėms ir kitoms gamtinėms bei ūkininkavimo sąlygoms, apimti auginamus 
augalus, remtis Lietuvoje atliktais moksliniais agrocheminiais tyrimais. Rengiant naująją metodiką, autoriai kruopščiai 
išanalizavo turimas tręšimo planų sudarymo metodikas ir trijų Europos Sąjungos valstybių – Vokietijos, Austrijos bei 
Lenkijos – patirtį sudarant tręšimo planus, galiojančius teisinius dokumentus, mokymo priemones ir rekomendacijas. 

Vieninga tręšimo planų sudarymo metodika apima 57 rūšių arba jų mišinių augalus, iš kurių 32 yra lauko, 
17 – daržo ir 8 – sodo augalai. Joje yra pateiktos skaičiavimo formulės, algoritmai ir koeficientai. Metodikoje azoto, 
fosforo ir kalio trąšų normos žemės ūkio augalams skaičiuojamos veikliąja medžiaga. 

Tręšimo plano sudarymo procesas apima šiuos etapus: 
1) apskaičiuojamas planuojamas augalų derlius ir įvertinami jų auginimo ypatumai. Derlių pateikia augintojas 

arba jį galima susirasti pagalbinėje lentelėje pagal derlingumo lygį, kurių nurodyta keturi. Priklausimai nuo žemės 
našumo balo, augalų derlius labai skiriasi, pvz., žieminiams kviečiams jis gali svyruoti tarp 3 ir 10 t ha-1. Be to, vertinami 
augalų auginimo ypatumai, pvz., bulves auginant ankstyvam derliui, sandėliavimui, sėklai, traškučiams ar kt.; 

2) apskaičiuojama maisto medžiagų (N, P2O5, K2O) reikmė planuojamam derliui gauti. Įvertinama azoto, fosforo 
ir kalio koncentracija pagrindinėje bei šalutinėje produkcijoje ir dauginama iš planuojamo gauti derliaus dydžio; 

3) įvertinamas augęs priešsėlis ir jo tręšimas organinėmis trąšomis. Šiame etape iš apskaičiuoto maisto 
medžiagų kiekio atimamas augusio priešsėlio arba jam tręšti naudotų organinių trąšų dirvožemyje likęs kiekis; 

4) atliekamas maisto medžiagų tręšimo normos koregavimas, įvertinus dirvožemio tipą ir granuliometrinę 
sudėtį. Pataisos koeficientai yra parengti 12 dirvožemio tipų ir 5 granuliometrinės sudėties grupėms; 

5) atliekamas maisto medžiagų tręšimo normos koregavimas, įvertinus 5 dirvožemio agrocheminius rodiklius. 
Tai: pHKCl – parengti koeficientai, apimantys 5 jo grupes, mineralinis azotas – 5 grupes, judrusis fosforas – 11 grupių 
ir pogrupių, judrusis kalis – 11 grupių ir pogrupių, humusas – 5 grupes. Neturint duomenų apie šiuos rodiklius, 
tręšimo programa automatiškai taiko Lietuvoje apskaičiuotas vidutines reikšmes; 

6) atliekamas maisto medžiagų tręšimo normos koregavimas, jei bus tręšiama organinėmis trąšomis, 
dirvožemio gerinimo medžiagomis, nuotekų dumblu. Skaičiuojant svarbu, kad šių tręšiamųjų produktų įterpiamas 
azoto ir fosforo kiekis neviršytų teisės aktuose nurodytų kiekių; 

7) įvedami azoto, fosforo ir kalio normų maksimalūs ribojimai, kurie azotui yra apskaičiuoti priklausomai 
nuo augalo rūšies, o jam reikliems augalams (kukurūzams, žieminiams kviečiams, rapsams ir kt.) maksimali norma 
yra 210 kg ha-1. Ribojimai fosforui (P2O5) daugeliui augalų siekia 90 kg ha-1, o šiam elementui itin reikliems augalams 
(žiemiams rapsams, agurkams, brokoliams, žiediniams kopūstams ir kt.) yra 120 kg ha-1. Kalio (K2O) ribojimas 
daugeliui augalų yra 150–180 kg ha-1, o jam reikliems augalams (cukriniams ir pašariniams runkeliams, bulvėms, 
kopūstinėms ir šakniavaisinėms daržovėms) – 240 kg ha-1; 

8) apskaičiuojamas reikiamas azoto, fosforo ir kalio kiekis visam tręšiamam laukui. Šiame etape apskaičiuotas 
mitybos elemento kiekis hektarui dauginamas iš lauko ploto; 

9) įvertinama, per kiek kartų reikės ištręšti visą apskaičiuotą azoto trąšų normą. Azoto trąšų norma veikliąja 
medžiaga vienam tręšimui negali būti didesnė nei 60 kg ha-1, todėl apskaičiuotas azoto kiekis hektarui dalijamas iš 60 
ir gaunama, per kiek kartų bus ištręšta visa reikiama trąšų norma. 

Metodikoje pateikta išsami dirvožemio agrocheminių tyrimų metodika: ėminių paėmimo gyliai, zondo 
dūrių skaičius, ėminio paėmimo maršruto išdėstymas ir tyrimų periodiškumas, ėminių laikymas ir transportavimas, 
tręšiamų laukų išskyrimas, šalyje taikomi laboratoriniai dirvožemio agrocheminių savybių tyrimo metodai. 

Rengiant vieningą tręšimo planų sudarymo metodiką buvo panaudoti turimi eksperimentų duomenys apie 
azoto, fosforo, kalio trąšų įtaką žemės ūkio augalams ir jų produkcijos kokybei, pagrindinėje ir šalutinėje produkcijoje 
susikaupiantį maisto medžiagų kiekį. Apibendrinti tyrimų rezultatai apie į podirvį išplaunamo azoto ir kitų cheminių 
elementų kiekį, surinkti duomenys apie organinėse trąšose, dirvožemio gerinimo medžiagose ir nuotekų dumble 
esamą cheminių elementų kiekį. Įvertinti eksperimentų, kurių metu tirta dirvožemio agrocheminių savybių – pH, 
judriojo fosforo, judriojo kalio ir humuso, žemės našumo balo – įtaka augalų produktyvumui, įvairių žemės ūkio 
augalų rūšių ir veislių produktyvumas per 20 metų laikotarpį ir kiti duomenys. Trūkstami duomenys surinkti iš 
užsienyje publikuotų žinynų, vadovėlių, rekomendacijų ir straipsnių, atsižvelgta į užsienyje ir šalyje turimas tręšimo 
programas, jų stipriąsias ir silpnąsias puses. 

Metodikoje yra visa reikalinga informacija tręšimo planui rengti. Joje pateikta tręšimo planui sudaryti būtinos 
informacijos užpildymo forma ir pagal ją sudaryti tręšimo planų pavyzdžiai (100 variantų). 

Parengta vieninga tręšimo planų sudarymo metodika yra unikalus ir pirmas tokio pobūdžio darbas Lietuvoje. 
Metodikoje pateiktų algoritmų naudojimas galimas tik gavus užsakovo leidimą. 

Vieningos tręšimo planų 
sudarymo metodikos 
pagrindai
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Nacionalinėje miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 m. programoje numatyta miškų atkūrimą plėtoti 
genetiniu-ekologiniu pagrindu, panaudojant selekciškai vertingą ir kokybišką miško dauginamąją medžiagą. 
Spygliuočių ir lapuočių medžių miško dauginamosios medžiagos dalis, išauginta iš miško medžių sėklinėse 
plantacijose surinktų sėklų, 2020 m. turi sudaryti: spygliuočių – 70 proc., lapuočių – 30 proc. Šiam tikslui pasiekti 
būtina ne tik didinti aukštesnės pakopos miško medžių sėklinių plantacijų veisimo apimtis, bet ir pradėti aukštesnės 
pakopos selekciją, paremtą atrinktų genotipų kryžminimu. Tai sudarytų sąlygas pereiti prie intensyviosios selekcijos 
ir didinti būsimų miškų ekonominę vertę. 

Tikslas – parengti paprastosios pušies kryžminimo metodiką, atrinkti geriausius genotipus pagal palikuonių 
augimą bandomuosiuose želdiniuose, įtrauktuose į Genetinių miško medžių išteklių informacinę sistemą, juos 
paskiepyti, parengti skiepytų klonų plantacijos kryžminimų projektą. 

Uždaviniai: 1) išanalizuoti kitų šalių patirtį ir 
parengti paprastosios pušies vidurūšinių kryžminimų 
metodiką, parinkti perspektyviausius kryžminimų tipus, 
numatyti kryžminimų apimtis ir reikiamą įrangą; 2) atrinkti 
geriausius paprastosios pušies genotipus pagal palikuonių 
augimą ir selekcijos tikslus bandomuosiuose želdiniuose, 
įtrauktuose į Genetinių miško medžių išteklių informacinę 
sistemą, ir paskiepyti; 3) parengti paprastosios pušies 
skiepytos plantacijos, pritaikytos kryžminimams atlikti, 
įveisimo projektą ir teikti metodines konsultacijas išauginant 
sodmenis ir ją įveisiant. 

Vykdant projektą buvo išanalizuota patirtis Europos 
šalių, kuriose paprastosios pušies selekcija užima svarbią 
vietą tarp kitų miško medžių rūšių. Pasiūlytos strateginės 
nuostatos dėl paprastosios pušies selekcijos programos 
tipo, trukmės ir intensyvumo. Metodikoje nurodyta, kaip 
ir kiek selekcinių populiacijų turi būti sudaryta Lietuvoje,  
selekcinių darbų eiga, kaip turi būti atliekamas testavimas. 
Atrinkta 100 pušies genotipų, paimti jų ūgliai (paveikslas), 
medžiai padauginti skiepijimo būdu. Parengti kryžminimų 
plantacijos ir kryžminimo darbų projektai. 

Paprastosios pušies 
intensyviosios selekcijos 
(III selekcijos ciklas), 
paremtos kryžminimais ir 
palikuonių išbandymu, 
I etapas: genotipų 
atranka bandomuosiuose 
želdiniuose, skiepijimas, 
klonų auginimas, plantacijų 
kryžminimo projektų ir 
metodikų parengimas 
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Paveikslas. Pušies ūglių rinkimas Januliškio girininkijos 
bandomuosiuose želdiniuose
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Augalų maisto medžiagų išgavimas iš biomasės degimo pelenų ir buitinių nuotekų gali prisidėti prie aplinkos 
taršos mažinimo strategijos, tvaraus naudojimo ir visos planetos išsaugojimo. Antrinių žaliavų panaudojimas prisideda 
prie Europos Žaliojo kurso strategijos siekiant mažinti aplinkos taršą ir atitinka Europos Komisijos direktyvą 2008/98/
EB dėl atliekų, kurioje nurodyta, kad pirmenybė turėtų būti teikiama atliekų pakartotiniam naudojimui ir medžiagų 
perdirbimui, o ne jų šalinimui į sąvartynus. 

Tyrimo tikslas – technologinių sprendimų identifikavimas įvairiapusės aplinkos taršos mažinimui ir augalų 
maisto medžiagų išgavimui panaudojant antrines žaliavas. 

Tyrimo metu naudota 63 µm dydžio biokuro pelenų frakcija, kurioje nustatyta vidutiniškai 4,80 % kalcio, 
2,75 % kalio, 0,926 % magnio ir 0,532 % fosforo. Biokuro pelenuose ir nuotekose gausu augalams reikalingų maisto 
medžiagų, o jų išgavimas ir panaudojimas trąšų gamyboje gali prisidėti prie žiedinės ekonomikos įgyvendinimo. 
Efektyvus augalų maisto elementų išskyrimas iš atliekų galėtų tapti atsinaujinančių vietinių trąšų dalimi, kuri 
užtikrintų tvaresnę žemės ūkio praktiką ir pakankamą apsirūpinimą maistu. 

Nustatyta, kad naudojant dejonizuotą vandenį ir silpnų organinių rūgščių (10 mM salicilo, 10mM citrinų ir 
10 mM oksalo) tirpalus iš biokuro pelenų galima išgauti augalų mitybos elementus: Ca, Mg, K ir P. Eksperimentais 
nustatyta, kad veikiant skirtingais agentais galima išgauti ir tvarių trąšų sintezei panaudoti biokuro pelenuose esančių 
beveik 50 % Ca, >60 % Mg, >30 % K ir apie 25 % P. 

Nustatyta, kad šarminiams žemės metalams (Ca, Mg) išgauti iš biokuro pelenų geriausiai tinka citrinų 
rūgšties tirpalas, o didžiausias kiekis kalio nustatytas po 180 min. biokuro pelenus veikiant oksalo rūgšties tirpalu 

(1 paveikslas). 
Tyrimo rezultatai patvirtinti atliekant 

skenuojančią elektroninę mikroskopiją (SEM) ir 
energijos dispersinę rentgeno spektroskopiją (EDS) 
(2 paveikslas). 
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1 paveikslas. Augalų maisto medžiagų išgavimo 
priklausomumas nuo laiko ir naudoto ekstrahento 

2 paveikslas. SEM-EDS duomenys: neapdoroti biokuro 
pelenai (a), biokuro pelenai, 4 h plakti su: dejonizuotu 
vandeniu (b), 10 mM salicilo rūgšties tirpalu (c),              
10 mM citrinų rūgšties tirpalu (d), 10 mM oksalo 
rūgšties tirpalu (e)
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