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Intensyvių sodininkystės technologijų ir inovatyvių vaisių auginimo technologinių elementų 

įtakos obelų biologijai ir vaisių biocheminei kokybei tyrimai, siekiant įvertinti antrinių metabolitų 

sintezės procesus ir kitų bioaktyvių junginių akumuliaciją, atlikti 2017–2020 m. LAMMC Sodininkystės 

ir daržininkystės institute.  

Bioaktyvių medžiagų sintezės vaisiuose ypatumams turi įtakos sodo technologinės priemonės, 

biologiniai ir gamtiniai veiksniai: 1) priemonės arba augimo sąlygos, iš dalies didinančios augalo stresą – 

šaknų genėjimas, kamieno įpjovimas, tankus sodinimas, sodo veisimas šiaurinėse platumose; jos aktyvina 

fenolinių junginių akumuliaciją, tačiau gali pabloginti vaisių biocheminę sudėtį; 2) priemonės, 

gerinančios apšvietimo sąlygas vaismedžio vainike: vasaros genėjimas, retesnis sodinimas, vaismedžio 

viršūnėje augantys vaisiai; jos aktyvina antocianų sintezę ir gerina vaisių biocheminę sudėtį.  

Tiriant vaismedžių konkurencinę įtampą nustatyta, kad vaismedžių augumas, žydėjimo gausumas 

ir derlius iš vaismedžio, vaisių nusispalvinimas tankėjant sodui iš esmės mažėja, tačiau didėja fenolinių ir 

triterpeninių junginių akumuliacija. Vaisių kokybė viršutinėje vainiko dalyje buvo geresnė ir mažiau 

priklausoma nuo vaismedžio tankio, o atstumams mažėjant vainiko apatinės dalies vaisių kokybė prastėjo.  

Tiriant genėjimo būdus nustatyta, kad kas trejus metus genėti rankomis ir ketverius metus iš eilės 

genėti tik mechanizuotai vaismedžiai iš esmės gausiau žydėjo ir buvo derlingesni, tačiau jų vaisų vidutinė 

masė bei skersmuo ir nusispalvinimas buvo iš esmės mažiausi, nors esmingai daugiau buvo sukaupta 

fenolinių junginių.  

Tiriant vaismedžių augumo reguliavimo priemones nustatyta, kad šaknų genėjimas mažino jų 

augumą, tačiau neturėjo įtakos žydėjimui, derlingumui, produktyvumui ir vaisių masei arba skersmeniui, 

bet iš esmės pagerino vaisių nusispalvinimą ir fenolinių junginių akumuliaciją. Kamieno įpjovimas 

mažino vaismedžių augumą, turėjo tendenciją didinti vaismedžių derlingumą bei produktyvumą ir 

neturėjo įtakos vaisių kokybei, tačiau obuoliuose mažino triterpeninių junginių kiekį. Augimo 

reguliatorius proheksadion Ca iš esmės sumažina augumą, didina žydėjimo gausumą ir turi tendenciją 

didinti derlingumą bei produktyvumą, tačiau neturi įtakos vaisių skersmeniui ir nusispalvinimui.  

Vaismedžio vainike modeliuojant vaisių kokybę nustatyta, kad viršūnėje augantys obels vaisiai 

turėjo tvirtesnę odelę, iki 35 % didesnę masę, buvo geriau nusispalvinę, sukaupė daugiau cukraus, iki 24 

% daugiau fenolinių junginių, 5–10 kartų daugiau antocianinų ir iki 12 % mažiau organinių rūgščių, 

išsiskyrė apie 31 % didesniu antiradikaliniu ir 33 % didesniu redukciniu aktyvumu, lyginant su augusiais 

vainiko apačioje, kurie sukaupė iki 14 % didesnį kiekį triterpeninių junginių.  


