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STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS 

 

Kodas Apimtis 

kreditais 

Institucija Fakultetas Katedra 

AGR8012 7 VDU ŽŪA AF Biologijos ir 

augalų 

biotechnologijos 

institutas 

Studijų dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

Lauko augalų selekcija ir sėklininkystė 

Studijų dalyko pavadinimas anglų kalba 

Crop breeding and seed production 

 

Studijų būdas Kreditų skaičius 

Paskaitos 1 

Konsultacijos 1 

Seminarai 2 

Individualus darbas 3 

Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 

Šio dalyko studijose analizuojami lauko augalų selekcijos pagrindiniai principai genetiniu aspektu. 

Studentai supažindinami su tradiciniais ir moderniais selekcijos metodais; aptariamos perspektyvių 

selekcinių programų realizavimo problemoas. Studijuojant šį dalyką, aptariami selekcinio darbo 

organizavimo principai, valstybinio veislių tyrimo aspektai.  Studentai supažindinami su moksliniais - 

metodiniais sėklininkystės pagrindais. 
Studijų formos: paskaitos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas studento darbas ir baigiamasis egzaminas. 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 

During the studies are analyzed the basic principles of crop breeding from a genetic point of view. 

Students are introduced to traditional and modern plant breeding methods; problems of realization of 

viable breeding programs are discussed. While studying this subject, the principles of organizing the 

selection work, the aspects of the state variety test are discussed. Students are introduced to the 

scientific - methodological basis of seed production. 
 This course of the program in evaluated through the examinations, which includes lectures, seminars, 

consultations, student’s homework, and final exam. 

Dalyko poreikis bei aktualumas 

Dalykas  priklauso  laisvai pasirenkamų specialiųjų studijų dalykų grupei.  Išklausę kursą, studentai 

įgys naujausių mokslinių  žinių apie aukšto genetinio potencialo veislių modeliavimą, perspektyvių 

selekcinių programų kūrimą ir realizavimą, analitinės ir sintetinės selekcijos, genetikos metodų 

panaudojimą, selekcinio darbo organizavimą; gebės analizuoti, savarankiškai spręsti augalų  genetinio 

potencialo didinimo problemas,  planuoti ir vykdyti fundamentinius ir taikomuosius augalų selekcijos 

tyrimus.  

Dalyko tikslai  

plėtoti doktorantų žinias ir gebėjimus, užtikrinančius jų kompetencijas augalų selekcijos programų 

kūrimui ir įgyvendinimui praktinėje veikloje, veislių modeliavimo problemų sprendimams, selekcinių 

metodų valdymui ir diegimui augalų selekcijos ir sėklininkystės srityse. 

Dalyko turinys, temos ir studijų metodai 

1. Fitogeografinė diferenciacija – augalų selekcijos pagrindas. 

2. Lauko augalų selekcijos genetiniai pagrindai. 

3. Pagrindiniai naujų veislių kūrimo principai. 

4. Lauko augalų   selekcijos  metodai. 

5. Artimoji, tolimoji hibridizacija. 

6. Heterozės naudojimas selekcijoje. 
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7. Mutacijos augalų selekcijoje. 

8. Poliploidijos, haploidijos panaudojimas augalų selekcijoje. 

9. In vitro technologijos augalų selekcijoje. 

10. Biometrinė ir genetinė analizė lauko augalų selekcijoje. 

11. Svarbiausios selekcinio darbo kryptys.  

12. Selekcinės medžiagos įvertinimas ir selekcinio darbo organizavimas. 

13. Veislių  tyrimai,  realizavimas ir apsauga. 

14. Lauko augalų sėklininkystės moksliniai-metodiniai pagrindai. 

Seminarai: pagrindinių Lietuvos teisinių aktų ir normatyvinių dokumentų (lauko augalų genetinių 

išteklių, bioįvairovės išsaugojimo, GMO, augalų veislių apsaugos, sėklininkystės srityje) tiksliniai 

skaitymai. 

Individualus darbas: studento tiriamojo darbo temos mokslinės literatūros šaltinių analizės (lauko 

augalų selekcijos tematika) viešas pristatymas. 
Studijų metodai: aiškinamasis - demonstracinis metodas, diskusija  po kiekvienos individualios 

užduoties pristatymo, savarankiškas mokymasis, tiksliniai skaitymai naudojantis papildoma medžiaga. 

Esant minimaliam studentų skaičiui, paskaitos neskaitomos, savarankiškai studijuojamos dalyko 

temos,  dėstytojas konsultuoja pagal jo paskirtą grafiką. 

Studijų pasiekimų vertinimas 

Individualus  darbas – 50 proc. galutinio pažymio; egzaminas – 50 proc. galutinio pažymio. 

Pagrindinė literatūra 

Eil. 

Nr.  

Autorius, leidinio pavadinimas, leidykla, leidimo metai.  

1. Rančelis, V. Augalų genetika. Kaunas: Technologija, 2008.  

2. Ruzgas, V. Augalų selekcija. Kaunas: LŽŪU, 2009.  

3. Acquaah, G. Principles of Plant Genetics and Breeding. Blackwell Publishing, 2nd. ed. 2012.  

http://gtu.ge/Agro-Lib/Principles%20of%20Plant%20Genetics%20and%20Breeding.pdf  

4. Bradshaw, J. E. Plant Breeding: Past, Present and Future. Springer International Publishing, 2016.  

https://www.springer.com/la/book/9783319232843                                                           

5. Bos, I., Caligari, P.  Selection Methods in Plant Breeding. Springer International Publishing, 2008.  

https://www.springer.com/la/book/9781402063695 

6. Céron-Rojas, J. J., Crossa, J. Linear Selection Indices in Modern Plant Breeding. Springer International 

Publishing, 2018.  https://www.springer.com/la/book/9783319912226 

Papildoma literatūra 
Eil. 

Nr.  
Autorius, leidinio pavadinimas, leidykla, leidimo metai.  

1. Sliesaravičius, A. ir kt. Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas. Vilnius. 2010.  

2. Varshney, R.K., Roorkiwal, M., Sorrells, M.E. (Eds.). Genomic Selection for Crop Improvement. 

Springer International Publishing, 2017.  https://www.springer.com/gp/book/9783319631684 

Studijų dalyko/modulio rengėjai/dėstytojai 

Vardas, pavardė Institucija Pedagoginis 

vardas, 

mokslo 

laipsnis 

Elektroninio pašto adresas 

Liuda Žilėnaitė VDU 

ŽŪA 

Doc. dr. liuda.zilenaite@vdu.lt 

Vytautas Ruzgas  LAMMC Doc. dr. vytautas.ruzgas@lammc.lt 
 

Aprobuota: Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto posėdyje: 2019 04 09, prot. Nr. 22 

Aprobuota programos doktorantūros komiteto posėdyje: 2019............ prot. Nr............ 

Dalyko aprašas atestuotas iki  

http://gtu.ge/Agro-Lib/Principles%20of%20Plant%20Genetics%20and%20Breeding.pdf
https://www.springer.com/la/book/9783319232843
https://www.springer.com/la/book/9781402063695
https://www.springer.com/la/book/9783319912226
https://www.springer.com/gp/book/9783319631684
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