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Pastaruoju metu sukurta daug įvairių vienametės paprikos (Capsicum annuum L.) veislių su 

skirtingos formos, dydžio, spalvos bei skonio vaisiais, tinkamumu auginti įvairaus tipo šiltnamiuose ir 

atvirame grunte. Tačiau ne visų veislių paprikos tinka auginti Lietuvos klimato sąlygomis. Veislių tyrimų 

duomenimis, šalyje geriausia auginti ankstyvas ir vidutinio ankstyvumo veislių paprikas, sodinant daigais.  

Lietuvoje vienametės paprikos veislių vertinimo tyrimus 1934 m. pradėjo prof. Stasys Nacevičius. 

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute paprikų kryptinga selekcija vykdoma nuo 1992 m.; 

sukurtos trys vidutinio ankstyvumo saldžiųjų paprikų veislės: raudonvaisė ‘Reda’ (2000 m.) ir geltonvaisės 

‘Alanta’ (2008 m.) bei ‘Gabija’ (2019 m.).  

Veislė ‘Gabija’ sukurta individualios atrankos metodu iš kryžminimo kombinacijos ‘Early Red 

Sweet’ × N–08–8. Gautos linijos tirtos pagal daugelį vertingumo požymių: žydėjimo ankstyvumą, 

sunokimo ankstyvumą, derėjimo intensyvumą, augalų ir vaisių morfologines savybes, derlingumą, 

ligotumą. Pagal biologinių ir ūkinio vertingumo savybių visumą ‘Gabija’ priskiriama vidutinio ankstyvumo 

saldžiosios paprikos (Capsicum annuum L. subsp. macrocarpum var. acuminatum Fingerh.) veislių grupei, 

skirta auginti šiltnamiuose ir po priedanga.  

Augalai yra 80–90 cm aukščio, tvirti, kompaktiški, vešlia lapija. Stiebai statūs, šakoti, formuojantys 

2–3 pagrindines šakas. Lapai vidutinio dydžio, pailgai kiaušiniški, viršūnėje smailėjantys. Vaisiai ir jų 

užuomazgos žalios spalvos, visiškai sunokę būna oranžinės spalvos (paveikslas). Vaisiai kūgio formos, 

smailiomis viršūnėmis, ilgais prisegimo koteliais, nedideli – vieno vaisiaus vidutinė masė siekia 75–85 g. 

Prekiniai vaisiai yra vidutiniškai 11–13 cm ilgio, 4–5 cm skersmens, 4–5 mm storio tvirtomis sienelėmis 

su 2–3 pertvaromis.  

Vaisiai pasižymi vertinga biochemine sudėtimi, turi tvirtą blizgią odelę ir yra transportabilūs. 

Nuskinti vaisiai ilgai išlaiko gerą skonį. Tinka vartoti švieži ir perdirbti. Vienas augalas išaugina iki 35 

prekinių vaisių. Pirmieji vaisiai sunoksta po 125–130 dienų nuo sėklų sudygimo. Vaisių vidutinė derėjimo 

trukmė – 62 dienos. Paprikas auginant 70 cm atstumais tarp eilių, 40 cm atstumais tarp augalų eilėse, vaisių 

vidutinis derlingumas siekia 7,5 kg m-2, prekinio derliaus išeiga yra 91–93 %.  

 

 
Paveikslas. Veislės ‘Gabija’ vienametės paprikos vaisiai  

 

Padėka. Tyrimas atliktas pagal LR aplinkos ministerijos finansuotą projektą USF-2020-27-AARP.  
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