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Dalyko kodas: AFBBD10 

Pavadinimas lietuvių kalba: Žemės ūkio augalų biotechnologija 

Pavadinimas anglų kalba: Agricultural plants biotechnology 

Dalyko apimtis: 7 kreditai, 187 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 46 val., savarankiškam darbui 

141 val. 

Studentų darbo formos ir apimtis: 

Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 

Paskaitos 40 Pasirengimas kontroliniam darbui 61 

Konsultacijos 3  80 

Egzaminas 3   

 

Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

Trečioji  Agronomija, Ekologija ir aplinkotyra Pasirenkamas   

 

Studijų dalyko tikslas: suteikti studentams žinias apie naujausius pasiekimus žemės ūkio augalų 

biotechnologijos srityje, apie izoliuotų organų, audinių ir ląstelių kultūrų reikšmę šiuolaikinėje 

augalininkystėje bei biotechnologinių metodų panaudojimo ypatumus skirtingų augalų rūšių 

selekcijos programose, siekiant padidinti selekcinio darbo efektyvumą.  

Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Biomedicinos ar žemės ūkio mokslo sričių magistro 

arba vienpakopio aukštojo mokslo kvalifikacinis laipsnis. 

Dalyko studijų rezultatai:  

Žinios, jų taikymas: studentai žinos naujausius augalų biotechnologijos pasiekimus, žemės ūkio 

augalų biotechnologinių metodų panaudojimo praktikoje galimybes bei jų reikšmę įvairių mokslų ir 

visuomenės vystymosi kontekste. 

Gebėjimai vykdyti tyrimus: Studentai gebės susisteminti ir išanalizuoti augalų biotechnologijos 

mokslo problemas, parinkti tinkamus in vitro metodus, priklausomai nuo augalo rūšies ir selekcijos 

tikslų bei planuoti ir vykdyti augalų tyrimus in vitro sistemoje. 

Specialieji gebėjimai: Studentai gebės, remiantis naujausiomis augalų biotechnologijos mokslinių 

tyrimų žiniomis, tobulinti augalų izoliuotų audinių ir ląstelių auginimo in vitro metodikas. 



Socialiniai gebėjimai: sąžiningumas, kūrybiškumas, atsakingumas, pilietiškumas, pagarba supančiai 

aplinkai, racionalus gamtos išteklių naudojimas, komunikabilumas. 

Asmeniniai gebėjimai: gebės imtis atsakomybės kritiškai vertinti strateginius savo veiklos 

sprendimus. 

 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Naujausių augalų biotechnologijos mokslo žinių įsisavinimas bei gebėjimas jas taikyti mokslinių 

problemų sprendimui.  

2. Gebėjimas planuoti fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus augalų biotechnologijos 

srityje. 

 

Dalyko turinys: 

   Paskaitos: 

1. Augalų biotechnologijos mokslo raida. Biotechnologijos metodai, kryptys, uždaviniai ir 

reikšmė. 2/8 val. (kontaktinio darbo apimtis/savarankiško darbo apimtis). 

2. Aukštesniųjų augalų izoliuotų organų, audinių ir ląstelių auginimo sąlygos, principai ir 

panaudojimo galimybės. Eksplanto genetiniai-fiziologiniai ypatumai. Eksplantų audinių 

dediferenciacija. Suspensinės kultūros. Pavienių ląstelių auginimas. Izoliuotų protoplastų 

auginimas. Morfogenezė in vitro. Morfogenezės mechanizmai. 6/20 val. 

3. Mikrovegetatyvininio dauginimo metodai in vitro kultūroje. Panaudojimas jau egzistuojančių 

meristemų. Izoliuotų ūglių kultūra. Bamblių kultūra. Mikrovegetatyvinis dauginimas, 

naudojant naujai indukuotas meristemas. Tiesioginė regeneracija iš eksplantų. Augalų 

regeneracija embrioidogenezės būdu. Dirbtinės sėklos. Augalų regeneracija kaliaus kultūroje. 

Vitrifikacija, jos priežastys. Regenerantų genetinis stabilumas ir kintamumas. Ekonominiai 

mikrovegetatyvininio dauginimo aspektai. Augalų devirusavimas, naudojant in vitro kultūrą. 

8/24 val. 

4. In vitro technologijos selekcijoje. Postgaminio nesuderinamumo įveikimas. Apvaisinimas in 

vitro. Zigotinių gemalų ir apvaisintų mezginių auginimas. Paraseksualinė (somatinė) 

hibridizacija. Hibridų kūrimas. Haploidų ir homozigotinių linijų gavimas. Izoliuotų dulkinių, 

mikrosporų ir neapvaisintų mezginių auginimas. Haploprodiuserių panaudojimas. Poliploidų 

ir mutantų gavimas. Selekcija kultūroje in vitro. Somakloninis kintamumas. 10/36 val. 

5. Antrinių metabolizmo junginių gamyba in vitro kultūros pagalba. 4/12 val. 

6. Genetinės plazmos saugojimas in vitro. 4/15 val.  

7. Genų inžinerija, jos pritaikymas ir problemos. Vektoriai ir ląstelių genetinės sistemos. Genų 

indentifikavimas izoliavimas, klonavimas ir įvedimas į augalo genomą. Polimerazinė 

grandininė reakcija. Promotoriai ir genai reporteriai. Fermentai, naudojami genų inžinerijoje. 

Įvestų genų raiška regenerantuose. Transgenų tylėjimas ir jo priežastys. Naujų formų 

konstravimo galimybės. Genetiškai modifikuoti augalai. GMO rizikos vertinimas ir 

reglamentuojantys teisės aktai. Izofermentai ir DNR žymenys. Genomo bibliotekų 

sudarymas. 6/26 val. 

 

Dalyko studijų metodai: paskaita, skaitoma probleminiu, vizualizuotu dėstymo metodu. Studentai 

įtraukiami į diskusijas, kurioms temos pateikiamos iš anksto. Jeigu doktorantų, studijuojančių 

dalyką, yra mažiau nei trys, paskaitos neskaitomos. Tokiu atveju doktorantai, konsultuodamiesi su 



dėstytojais, savarankiškai studijuoja naujausią mokslinę literatūrą ir parengia referatą pagal 

doktoranto disertacijos temą. Konsultacijos vyksta pagal iš anksto suderintą grafiką. 

Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  

Taikoma kaupiamoji dešimtbalė kriterinė skalė.  

 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio koeficientas 

 

Atsiskaitymo terminai 

Referatas  0,2 6-8 savaitė 

Egzaminas 0,8 Išklausius kursą 
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Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. Natalija Burbulis, ASU Agronomijos 
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