
ANOTACIJA 

 

AUTOCHTONINIŲ RAUDONOJO DOBILO (TRIFOLIUM PRATENSE L.) POPULIACIJŲ 

GENETINĖ ĮVAIROVĖ 

 

Raudonasis dobilas – tai viena populiariausių pašarinių pupinių žolių rūšis, pasižyminti didele 

morfologine įvairove, todėl laukinės populiacijos fenotipiškai itin skiriasi nuo kultūrinių šios rūšies 

augalų. Tai kryžmadulkis augalas, todėl bėgant laikui veislės praranda savo genetinį homogeniškumą. 

Keičiantis kartoms augalai tampa imlesni ligoms bei kenkėjams, mažėja jų derlius. Tai lemia naujų, 

produktyvių veislių, galinčių prisitaikyti prie kintančio klimato sąlygų, poreikį. Naujų genų donorų 

palankiausia ieškoti in situ, kur augalai auga natūraliomis sąlygomis ir yra prisitaikę prie abiotinio streso. 

Vis dėlto, mažėjanti įvairių rūšių biologinė įvairovė verčia sunerimti ir dėl laukinių raudonojo dobilo 

populiacijų likimo. Todėl šiuo darbu buvo siekiama nustatyti kultūrinių ir laukinių raudonojo dobilo 

(Trifolium pratense L.) populiacijų genetinę struktūrą bei įvertinti genetinės įvairovės sąsajas su genų 

srautu. Išanalizavus lietuviškas raudonojo dobilo veisles ir laukines populiacijas buvo išskirti trys 

pagrindiniai fenotipai: veislių, laukinių ir pusiau laukinių populiacijų. Taip pat nustatyta, kad raudonojo 

dobilo populiacijose vyrauja didelė morfologinė įvairovė, o laukinių populiacijų fenotipas sutinkamas 

daug rečiau nei pusiau laukinių. Populiacijoms būdingas didelis genetinės diferenciacijos laipsnis (FST = 

0,182), o migrantų srautas vienoje kartoje (Nm = 2,2474) parodė, jog genetinė įvairovė mažėja, todėl 

populiacijos tampa filogenetiškai artimos. Tarp populiacijų nustatytas vidutinio intensyvumo genetinės 

informacijos keitimasis (PhiPT = 0,173, p < 0,001), tai įrodo, jog populiacijos nėra izoliuotos nuo 

atsitiktinio kryžminimosi su veislėmis.  

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

 

GENETIC DIVERSITY OF THE AUTOCHTHONOUS RED CLOVER (TRIFOLIUM 

PRATENSE L.) POPULATIONS 

 

Red clover is one of the most popular fodder crop species characterized by a high morphological 

diversity. Wild populations are phenotypically very different from cultivars of this species. It is a cross-

pollinated species, so over time the cultivars lose their genetic homogeneity. As generations change, 

plants of red clover cultivars become more susceptible to diseases and pests and their yield decrease. 

This leads to the need for new and productive varieties, that can adapt to changing climatic conditions. 

The most promising genetic material is found in situ where high biodiversity is prevalent and plants are 

adapted to abiotic stress. However, biodiversity is declining of various species and its raises concern 

about the fate of wild red clover populations. Therefore, the aim of this research was to determine the 

genetic structure of cultivars and wild red clover (Trifolium pratense L.) populations and to evaluate the links 

between genetic diversity and gene flow. Analysis of red clover cultivars and wild populations have shown 

predominant of three main groups by their phenotype: cultivar, wild and semi-wild. It was found that high 

morphological diversity is prevalent in red clover populations and wild red clover phenotype is more rare 

than semi-wild. Populations are characterized by high degree of genetic differentiation (FST = 0.182). 

Meantime, the flow of migrants per one generation (Nm = 2.2474) indicates that genetic diversity is 

declining, as a result populations became phylogenetically close related. Finally, an exchange of genetic 

information between populations was found to be medium intensity (PhiPT = 0.173, p < 0.001) and this 

proves that populations are not isolated from random cross-breeding. 

 

 


