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Raudonasis dobilas (Trifolium pratense L.) yra biologiškai ir ekonomiškai svarbus pašarinis 

augalas. Įvairios jo dalys naudojamos ne tik galvijų pašarui, bet ir farmacijoje ar netgi funkcinio maisto 

gamyboje. Per ilgus selekcijos metus, naudojant ribotą genetinę medžiagą, veislių genetinė įvairovė mažėja, 

prarandamas unikalus genofondas, todėl svarbu ne tik jį išlaikyti, bet ir kurti naujas produktyvias, 

biotiniams ir abiotiniams veiksniams atsparias veisles. Dėl natūralaus atsparumo šiems veiksniams kaip 

potenciali pradinė selekcinė medžiaga gali būti panaudoti laukiniai raudonojo dobilo gentainiai, tačiau 

natūralių buveinių nykimas ir fragmentacija kelia grėsmę autochtoninių raudonojo dobilo populiacijų 

išlikimui.  

Tyrimo tikslas – nustatyti, (1) ar Lietuvoje vis dar yra išlikusių autochtoninių raudonojo dobilo 

populiacijų, ir (2) genų srauto įtaką šių populiacijų genetinei įvairovei.  

Tikslui įgyvendinti 2016–2017 m. iš daugiau nei 60 augaviečių buvo surinkti raudonojo dobilo 

herbarai, sudaryti fitocenologiniai bendrijų aprašai ir surinktos autochtoninių dobilų sėklos; buvo įrengtos 

lauko kolekcijos. 2017–2020 m. šių kolekcijų augalų fenotipiniai ir agrobiologiniai rodikliai buvo įvertinti 

pagal UPOV pateiktas rekomendacijas išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo (IVS) požymiams nustatyti. 

Trylikos fenotipiškai išsiskiriančių populiacijų ir 5 veislių genetinė įvairovė išanalizuota taikant paprastų 

pasikartojančių sekų intarpų (ISSR) metodą. Panaudojus ISSR1, ISSR2, UBC827, UBC857 ir 155H 

pradmenis raudonojo dobilo DNR profiliuose iš viso amplifikuota 61–70 fragmentų, iš kurių 64,6–83,5 % 

buvo polimorfiški. Daugiausia fragmentų (12–18) amplifikuota ISSR2 pradmeniu, o didžiausias 

polimorfinių fragmentų skaičius nustatytas naudojant UBC857 pradmenį ir siekė vidutiniškai 79,0 ± 2,4 %.  

Atlikus molekulinės genetinės įvairovės analizę (AMOVA) nustatyta, kad tarp populiacijų 

diferenciacija siekė 17 %, o populiacijų viduje – net 83 %. Tarp atskirų populiacijų Nei’s genetinė distancija 

kito nuo 0,041 (2887 × 2879) iki 0,141 (2875 × 2870). Remiantis šiais genetinės įvairovės ir fenotipinės 

analizės duomenimis buvo atrinktos 4 populiacijos ir įrengtas selekcinis augynas masinei atrankai 

(paveikslas).  

 

 
Paveikslas. Raudonojo dobilo populiacijų diferenciacija AMOVA ir atranka selekciniame augyne  


