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Lietuvoje vaisiai ir daržovės auginamos taikant įvairias technologijas: intensyvias, ekologines ir 

Nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą (NKP), kurių pagrindiniai skirtumai yra susiję su augalų 

apsaugos produktų (AAP) naudojimo intensyvumu ir produktų spektru bei mityba mineraliniais elementais.  

Įgyvendinant ES direktyvas dėl tausaus pesticidų naudojimo, LAMMC Sodininkystės ir 

daržininkystės instituto sukurtų NKP auginimo technologijų taikymas obelų soduose įrodo, kad laikantis 

visų technologinių reikalavimų, priklausomai nuo veislės, obuolių kasmetinis vidutinis derlius gali siekti 

23–56 t ha-1. Paskutinį kartą panaudojus AAP, nuimti derlių ir rinkai tiekti NKP produktus galima tik 

praėjus ne mažiau kaip 1,5 karto ilgesniam laikotarpiui nei AAP etiketėje numatytas karencijos periodas, 

reikalingas jiems suskilti. Tyrimų duomenimis, priklausomai nuo obelų veislės, karencijos laikotarpis 

pailgėja net iki 40 dienų, ir tai neturi neigiamos įtakos vaisių išorinei kokybei bei išsilaikymui. Ilgesnės 

karencijos vaisius ištyrus akredituotose laboratorijose nebuvo nustatyta ne tik leistinų pesticidų likučių, bet 

ir išvis pesticidų pėdsakų.  

Siekiant optimizuoti pesticidų kiekį ir tausiai naudoti pesticidus, pasitelkiami kenksmingųjų 

organizmų išplitimo prognozavimo modeliai. Lietuvoje ligoms ir kenkėjams prognozuoti naudojama 

iMETOS® (Pessl Instruments, Austrija). Šios sistemos pagrindas yra specifinės meteorologinės stotys ir 

ligų bei kenkėjų prognozavimo modeliai. Jų tinklas sodininkystės ir daržininkystės sektoriuose pradėtas 

diegti 2007 m. ir tęsiamas iki šiol. LŽŪKT sukurta ir diegiama Integruotos augalų apsaugos informavimo, 

konsultavimo ir mokymų informacinė sistema (IKMIS), kurioje modernizuotas, išplėstas ir sutankintas 

meteorologinių stočių tinklas susietas su naujais ligų bei kenkėjų prognozavimo moduliais augalininkystei, 

sodininkystei ir daržininkystei.  

Ateities augalų apsauga bus pagrįsta integruota kenksmingųjų organizmų kontrole, pirmenybę 

teikiant tiems metodams, kurie kelia mažiausią grėsmę žmonių sveikatai ir aplinkai, todėl jaučiamas 

didžiulis poreikis biologinės kilmės priemonių, kurios būtų veiksmingos ir konkurencingos su sintetiniais 

pesticidais. Naujos kenksmingųjų organizmų valdymo tyrimų kryptys siejamos su specifinių apšvietimo 

parametrų modeliavimu augalų ligų valdymui kontroliuojamos aplinkos daržininkystei. Šviesą 

emituojančių diodų (LED) apšvietimo modeliavimas leidžia optimizuoti šviesos kiekybės ir kokybės 

parametrus, tikslinių parametrų LED apšvietimas galimai stiprina augalo imuninį potencialą. Tai sudaro 

galimybę valdyti augalų ligas kontroliuojamo klimato sąlygomis.  

Pastaraisiais metais tirtas eterinių aliejų ir ekstraktų antigrybinis poveikis augalų patogenams. Ištirti 

notrelinių (Lamiaceae), salierinių (Apiaceae), lauramedinių (Lauraceae), pušinių (Pinaceae) ir pipirinių 

(Piperaceae) šeimų augalų eteriniai aliejai ir ekstraktai, turintys stiprų antifungicidinį poveikį ir stiprinantys 

augalą, skatindami jo imuniteto atsaką.  


