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Versliniuose soduose siekiama auginti tokių veislių obelis, kurių vaismedžiai būtų produktyvūs, 

atsparūs ligoms ir išaugintų aukštos kokybės, rinkoje paklausius vaisius.  

Naminės obels hibridų, sukurtų LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute, tyrimas atliktas 

2012–2020 m. obels veislių ir hibridų tyrimų sode. Obels vaismedžiai su M.9 poskiepiu auginti 4 × 1 m 

atstumais. Tirti naminės obels hibridai Nr. 1430-09, Nr. 1440-26, Nr. 1510-118, Nr. 1608-70, Nr. 1611-48, 

Nr. 1610-02, Nr. 1720-20, Nr. 1727-05, Nr. 1728-61, Nr. 1730-34, Nr. 1742-05 ir kontrolinė veislė ‘Ligol’ 

(Lenkija). Vaismedžiai prižiūrėti pagal LAMMC SDI priimtas intensyvaus sėklavaisių augalų auginimo 

technologijas. Tyrimo laikotarpiu buvo vertinta vaismedžių žydėjimo tarpsniai (žydėjimo pradžia, masinio 

žydėjimo pradžia ir pabaiga, žydėjimo pabaiga), atsparumas rauplėms ir filostiktozei (1–9 balai), derlius (t 

ha-1), vaisių atitikimas klasėms (pagal skersmenį, %), skynimo laikas, laikymosi saugykloje (1–3º C) 

pabaiga, vaisių kokybės rodikliai (vaisių cheminė sudėtis, odelės ir minkštimo tvirtumas, sulčių išeiga).  

Nustatyta, kad tirtoje obels hibridų grupėje žydėti anksčiausiai (05 17) baigia Nr. 1440-26, 

vėliausiai (05 20) – Nr. 1742-05 vaismedžiai. Tyrimo laikotarpiu rauplės nepažeidė visų tirtų hibridų 

vaismedžių, o kompleksinis atsparumas rauplėms ir filostiktozei nustatytas hibridų Nr. 1430-09, Nr. 1440-

26, Nr. 1510-118, Nr. 1611-48, Nr. 1720-20, Nr. 1727-05, Nr. 1728-61 ir Nr. 1742-05 vaismedžių.  

Tyrimo laikotarpiu didžiausią obuolių derlių išaugino obels hibridai Nr. 1510-118 ir Nr. 1720-20 

– atitinkamai 43,16 ir 44,82 t ha-1. Saugykloje ilgiausiai išsilaikė veislės ‘Ligol’ ir hibridų Nr. 1430-09, Nr. 

1608-70 ir Nr. 1728-61 (atitinkamai 04 17, 04 12, 04 10 ir 04 09), trumpiausiai – Nr. 1440-26 (01 11) 

vaisiai. Stambiausius vaisius išaugino ‘Ligol’ (202,3 g), Nr. 1611-48 (151,7 g) ir Nr. 1742-05 (158 g), 

smulkiausius – Nr. 1440-26 (93,7 g), daugiausia aukščiausios klasės obuolių – ‘Ligol’, Nr. 1510-118 ir Nr. 

1727-05 vaismedžiai. Geriausios kokybės buvo ‘Ligol’, Nr. 1510-118 ir Nr. 1727-05, cheminės sudėties – 

Nr. 1720-20 obuoliai. Hibrido Nr. 1510-118 obuoliai pasižymėjo didžiausia sulčių išeiga, Nr. 1611-48 ir 

Nr. 1742-05 – odelės, Nr. 1430-09 minkštimo tvirtumu.  

Įvertinus tirtų svarbiausių agronominių savybių visumą nustatyta, kad naminės obels hibridų, 

sukurtų LAMMC SDI, grupėje vertingiausi yra Nr. 1510-118, Nr. 1720-20 ir Nr. 1727-05 vaismedžiai.  
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