
 

Projekto 
pavadinimas  
ir numeris 

Amilopektininio krakmolo ir vitalaus glitimo žieminių kviečių veislių kūrimas 
pramonei  
Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0065 

Finansavimas Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 1 prioriteto 
„Mokslinių tyrimų eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės 
Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos 
srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ 
www.esinvesticijos.lt  
Paraiškoje suplanuota projekto vertė – 699 985,14 Eur. 
Prašoma finansavimo suma – 573 845,14 Eur  

Projekto 
vykdytojas 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (toliau – Centras),  
projektą įgyvendina Centro filialas Žemdirbystės institutas  

Projekto trukmė Pradžia 2017 m. gruodžio 19 d., pabaiga 2021 m. gruodžio 18 d. 

Mokslinio tyrimo 
vadovas 

Vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Gintaras Brazauskas  

Projekto tikslas Sukurti naujas, adaptuotas Šiaurės Europos klimatinėms sąlygoms specifinės 
sudėties krakmolo ir baltymų žieminių kviečių veisles taikant inovatyvius ir 
tradicinės atrankos metodus  

Projekto 
santrauka 

Lietuva yra svarbi kviečių grūdų eksporto šalis ir pagal eksportą už ES ribų 
(vidutiniškai 1,5 mln. tonų kasmet) pakliūva į ES kviečių eksportuotojų 
penketą. Tačiau šios kokybiškos, perdirbti tinkamos žaliavos eksportavimas ne 
tik labai priklauso nuo kainų svyravimo pasaulio rinkose, bet ir nesukuria 
reikšmingos pridėtinės vertės. Kviečių perdirbimas į didelės pridėtinės vertės 
produktus leistų regionuose sukurti naujas darbo vietas, sustiprintų 
perdirbamosios pramonės konkurencingumą, kviečių augintojams garantuotų 
kainų stabilumą.  
Šiame projekte siekiama sukurti specializuotas žieminių kviečių veisles, 
tinkamas amilopektininio krakmolo ir vitalaus glitimo gamybai. 
Amilopektininis (be amilozės) krakmolas ir vitalus glitimas yra itin paklausūs 
inovatyvių maisto, popieriaus bei kitų produktų gamyboje, kurią riboja kviečių 
veislių pasiūla. Projekto tikslui įgyvendinti bus sukurti amilopektininio 
krakmolo, vitalaus glitimo ir kviečių žiemkentiškumo genotipų atrankos 
metodai; taikant šiuos metodus bus ištirta projekto vykdytojų sukaupta 

http://www.esinvesticijos.lt/


žieminių kviečių genotipų kolekcija, kurioje bus identifikuoti perspektyviausi 
genotipai amilopektininio krakmolo bei vitalaus glitimo gamybai kintančio 
klimato sąlygomis Šiaurės Europoje. Atrinkti genotipai toliau bus tiriami 
augalų veislių išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo (IVS) centre, bus vykdoma 
šių genotipų sėklininkystės programa, kad būtų sukauptas pakankamas 
aukštos kokybės sėklų kiekis tiekti į rinką.  
Šio projekto metu bus sukurtos trys žieminių kviečių veislės (įvertintos IVS), 
tinkamos amilopektininio krakmolo bei vitalaus glitimo gamybai, keturiose 
leidiniuose su citavimo indeksu bus publikuoti inovatyvūs šių veislių atrankos 
metodai. Projekto finansavimas įgalins inovatyvių atrankos metodų sukūrimą 
kviečių genotipų atrankai. Nauji metodai leis greičiau ir tiksliau atrinkti 
vertingiausius genotipus, sintetinančius amilopektininį krakmolą bei vitalų 
glitimą ir tinkamus auginti kintančio klimato sąlygomis. 
http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/amilopektininio-
krakmolo-ir-vitalaus-glitimo-zieminiu-kvieciu-veisliu-kurimas-pramonei 
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