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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS 

 

AGB – (ang. Plant Gene Bank) augalų genų bankas 

AMOVA – (angl. Analysis of Molecular Variance) molekulinė genetinės įvairovės analizė.  

bp – bazių pora 

df – (angl. Degrees of Freedom) laisvės laipsnių skaičius 

DNR – (angl. Deoxyribonucleic acid) deoksiribonukleorūgštis 

ex situ lot. – už gamtinės buveinės ar sukūrimo aplinkos ribų (lauko bandymų kolekcijoje) 

h – Nei (1973) genetinės įvairovės indeksas 

I – Shannon‘o informacijos indeksas 

in situ lot. – buvimo vietoje (natūralioje aplinkoje) 

ISSR – (angl. Inter–Simple Sequence Repeat) – paprastųjų pasikartojančių sekų intarpai 

MS – (angl. Mean Square) vidurkių kvadratas 

MCMC (angl. Markov chain Monte Carlo method) – Markovo grandinės Monte Carlo 

metodas 

N2O – (angl. Nitrous oxide) diazoto monoksidas 

PC – (angl. Principal Component) principinė komponentė 

PCA – (angl. Principal Component Analysis) principinių komponenčių analizė 

PIC – (angl. Polymorphic Information Content) polimorfizmo informacijos kiekis 

PGR – (angl. Polymerase Chain Reaction) polimerazinė grandininė reakcija 

RNR – (angl. Ribonucleic acid) ribonukleorūgštis 

SS – (angl. Sum of Squares) kvadratų suma 

UPGMA (angl. Unweighted-Pair Group Method with Arithmetic Means) – nesvertinių porų 

grupių aritmetinio vidurkio algoritmas dendrogramai sudaryti 

UV – (angl. Ultraviolet) ultravioletiniai spinduliai 
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ĮVADAS 

Augalų genetiniai ištekliai yra svarbi biologinės įvairovės dalis, didžiulis nacionalinis turtas 

ir selekcijos programų pagrindas. Vis dėl to, mokslininkai pastebi biologinės įvairovės mažėjimą, 

tarp jų ir raudonojo dobilo. Pagrindine to priežastimi įvardijamas natūralių augaviečių pokytis 

labiausiai veikiamas antrapogeninių bei biotinių ir abiotinių veiksnių (Cardinale ir kt., 2012; 

Solberg ir kt., 2015). Buveinių nykimo ir fragmentacijos procesas ypač suaktyvėjo pakitus 

miškininkystės ir žemės ūkio technologijoms. Stebima tradicinių žemėnaudos formų kaita ir 

nykimas. Biologinės įvairovės mažėjimą stipriai įtakoja ir urbanistinės bei turizmo infrastruktūros 

plėtra, vandens telkinių pakrančių urbanizacija (Herrmann ir kt., 2005; Hargreaves, 2010; 

Cardinale ir kt., 2012). Manoma, jog dėl minėtų veiksnių galėjo suintensyvėti genų migracija tarp 

laukinių populiacijų ir kultūrinių augalų, o tai paskatino ne tik genų dažnių pakitimus, bet ir genų 

fondo mažėjimą.  

Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO) konstatuoja, kad pasaulyje nuo 

1900 metų prarasta apie 75 % žemės ūkio augalų genetinių išteklių. FAO pabrėžia, kad šalys narės 

turi saugoti žemės ūkio augalų biologinę įvairovę ekosistemose, natūraliose buveinėse bei už jų 

ribų, o genetinius išteklius naudoti tikslingai ir juos tausoti (Commission on Genetic Resources 

for Food and Agriculture, FAO 2010). Europos Komisijos patvirtintoje biologinės įvairovės 

išsaugojimo strategijoje taip pat pabrėžiamas reikalavimas išsaugoti genetinę įvairovę Europos 

Sąjungos žemės ūkyje ir siūloma imtis agrarinės aplinkosaugos priemonių šiam tikslui įgyvendinti 

(CBD, 2011). Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakyme (2015) „Dėl kraštovaizdžio ir 

biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo” nurodoma, jog 

vienas iš biologinės įvairovės išsaugojimo tikslų – “plėtoti biologinės įvairovės, ekosistemų 

mokslinius tyrimus, išsaugoti genetinius išteklius ir jų įvairovę sudarant sąlygas panaudoti 

sukauptą genofondą bei jo tyrimų rezultatus selekcijoje, mokslo tikslams, gamyboje”. Taip pat 

turi būti sudarytas kultūrinių augalų laukinių gentainių išsaugojimo in situ prioritetinis sąrašas, 

identifikuotos teritorijos, išsiskiriančios kultūrinių augalų laukinių gentainių įvairove ir gausa bei 

numatytos priemonės in situ išsaugojimo efektyvumui didinti.  

Natūraliose raudonojo dobilo (Trifolium pratense L.) populiacijose vis dažniau aptinkama 

augalų, turinčių kultūriniams dobilams būdingų požymių (Hargreaves, 2010; Solberg ir kt., 2015, 

Jones ir kt. 2020). Lietuvoje plataus masto laukinių raudonųjų dobilų genotipinės ir fenotipinės 

įvairovės tyrimų nėra atlikta, todėl svarbu žinoti ar dar yra išlikusių autochtoninių t. y., vietinės 

kilmės, raudonojo dobilo populiacijų. Svarbu išsiaiškinti kokio tipo populiacijos šiuo metu 

vyrauja natūraliose augavietėse ir kokia šių populiacijų struktūra. 
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Šios žinios ne tik padėtų suprasti genų migracijos dinamiką tarp kultūrinių ir laukinių 

raudonojo dobilo populiacijų, bet taip pat būtų naudingos ieškant naujų genų donorų selekcinėms 

programoms vykdyti. Šiuo metu vykdant selekciją dažniausiai naudojamos perspektyvios, tačiau 

ganėtinai giminingos veislės, o tai didina kultūrinių augalų genetinę eroziją. Keičiantis kartoms 

kultūriniai augalai praranda vertingus požymius, mažėja jų derlingumas, atsparumas kenkėjams 

ir ligoms. Nauja selekcinė medžiaga galėtų papildyti mažėjantį raudonojo dobilo genofondą. 

Hipotezė 

Tikėtina, kad intensyviai auginamų kultūrinių raudonojo dobilo (Trifolium pratense L.) 

augalų genų srautas sukelia laukinių šios rūšies populiacijų ir veislių genetinės įvairovės pokyčius.  

Tyrimo tikslas 

Nustatyti kultūrinių ir laukinių raudonojo dobilo (Trifolium pratense L.) populiacijų 

genetinę struktūrą bei įvertinti genetinės įvairovės sąsajas su genų srautu. 

Tyrimo uždaviniai 

1. Įvertinti raudonojo dobilo populiacijų, surinktų natūraliose Lietuvos augavietėse, 

morfologinius požymius ex situ.  

2. Nustatyti laukinių raudonojo dobilo populiacijų bei veislių sėklų derlių ir jį lemiančius 

komponentus.  

3. Įvertinti laukinių raudonojo dobilo populiacijų bei veislių biomasės pašarinę vertę. 

4. Nustatyti raudonojo dobilo populiacijų genetinę įvairovę taikant DNR molekulinius 

žymeklius. 

Disertacijos ginamieji teiginiai  

1. Vietines raudonojo dobilo populiacijas pagal jų fenotipo požymius galima suskirstyti į 

skirtingas grupes. 

2. Vietinėms raudonojo dobilo populiacijoms būdinga ne tik didelė morfologinė įvairovė, bet 

skirtingas derlius bei pašarinė vertė. 

3. Raudonojo dobilo genų srautas lemia mažėjančius filogenetinius atstumus tarp laukinių 

populiacijų ir veislių.  

4. Vietinių raudonojo dobilo populiacijų genetinės įvairovės pasiskirstymą lemia ribota 

augaviečių izoliacija.  

Mokslinio darbo naujumas  

Pirmą kartą įvertintas raudonojo dobilo kultūrinių augalų genų srauto poveikis laukinėms 

šios rūšies populiacijoms Lietuvoje. Nustatyta, jog genų srautas sukelia ne tik laukinių raudonojo 

dobilo populiacijų, bet ir vietinių veislių polimorfizmo pakitimus, todėl mažėja genetinė įvairovė 

bei veislių išskirtinumas. Taip pat nustatytas dėsningas filogenetinių atstumų mažėjimas tarp 

vietinės kilmės raudonojo dobilo veislių ir laukinių populiacijų. Pirmą kartą Lietuvoje įvertinta 
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priklausomybė tarp laukinių raudonojo dobilo populiacijų genetinės įvairovės ir geografinės 

kilmės vietų. Tai atskleidė, kad nedideli geografiniai atstumai, iki 400 km, nesukelia genetinės 

izoliacijos. Įvertintinus laukinių ir pusiau laukinių raudonojo dobilo populiacijų pašarinę vertę ir 

ją palyginus su lietuviškų veislių pašarine verte, nustatyta, kad pastarosios pagal daugelį rodiklių 

yra pranašesnės.  

Praktinė darbo vertė 

Išskirtinės laukinio raudonojo dobilo populiacijos bus panaudotos naujoms selekcijos 

kryptims, kuriant veisles vertingas bitininkystėje bei funkcinio maisto priedų gamyboje. 

Genetiškai ir fenotipiškai išskirtinių populiacijų duomenys panaudoti pildant augalų genetinių 

išteklių duomenų bazę, o sėklos perduotos saugoti į Lietuvos augalų genų banką. Taip pat 

duomenys bus panaudoti siūlant aplinkosaugines rekomendacijas raudonojo dobilo genetiniams 

ištekliams išsaugoti in situ. 

Tyrimų rezultatų aprobavimas. Disertacijos tema paskelbtas vienas mokslinis straipsnis, 

mokslo leidinyje, referuojamame tarptautinėje duomenų bazėje Clarivate Analytics Web of 

Science ir turinčiame citavimo indeksą. Antrasis mokslinis straipsnis paskelbtas tarptautiniame 

recenzuojamame periodiniame leidinyje. Taip pat paskelbta viena publikacija Springer leidyklos 

knygoje. Tyrimų rezultatai pristatyti 8-iose tarptautinėse konferencijose užsienyje ir Lietuvoje, iš 

jų 6 – žodiniai ir 2 stendiniai pranešimai. 

Disertacijos struktūra ir apimtis. Disertacija parašyta lietuvių kalba. Disertacijos 

apimtis – 139 puslapiai. Ją sudaro santrumpų sąrašas, įvadas, literatūros analizė, tyrimų objektas, 

sąlygos ir metodai, tyrimų rezultatai ir aptarimas, išvados, literatūros sąrašas, disertacijos tema 

paskelbtų publikacijų atspaudai, priedai, santrauka anglų kalba, Curriculum Vitae bei padėka. 

Disertacijoje pateikiama 13 lentelių, 35 paveikslai. Panaudoti 197 literatūros šaltiniai. 
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1. LITERATŪROS ANALIZĖ 

1.1. Raudonojo dobilo (Trifolium pratense L.) kilmė ir paplitimas 

Raudonasis dobilas (Trifolium pratense L.) yra viena iš daugelio rūšių priklausančių 

Trifolium L. genčiai, pupinių (Fabaceae) šeimai (Sudak ir Guler, 2008; Turland ir kt., 2018; ITIS, 

2020) (1 pav). Remiantis įvairių šaltinių duomenimis, Trifolium genčiai priklauso apie 250–300 

rūšių (Marshall ir kt., 1995; Malaviya ir kt., 2005; Ellison ir kt., 2006; Abberton, 2007; Williams 

ir Nichols, 2011; Williams ir kt., 2019), tačiau tik apie 10–15 iš jų yra naudojamos žemės ūkyje 

(Williams ir kt., 2019). Trifolium gentis gausiausiai paplitusi Šiauriniame pusrutulyje: Eurazijoje 

150–160 rūšių, Šiaurės Amerikoje 60–65 rūšys (Taylor, 1985). Dobilo genties atstovai prisitaikę 

augti įvairiose augavietėse: nuo miškingų regionų iki stepių, prerijų ar net pusdykumių, taip pat 

ir aukštikalnėse, pvz., T. pratense aptinkamas iki 2600 m (Dörr ir Lippert, 2004), T. alpinum – iki 

2800 m (Codignola ir kt., 1985), o kai kurie T. subterraneum porūšiai – net iki 2940 m (Lincoln 

University, 2016). Nepaisant to, dobilai netoleruoja pavėsio ir tai yra vienas iš bendrų genties 

bruožų (Ellison ir kt., 2006; Smýkal ir kt., 2015). 

 

 

1 pav. Bendroji Trifolium pratense L. taksonominė klasifikacija pagal Integruotą Taksonomijos Informacinę 

Sistemą (ITIS) (2020) 
Fig. 1. Taxonomic classification of Trifolium pratense L. by Integrated Taxonomic Information System 

(ITIS) (2020) 

 

 

Rūšis / Species 
Trifolium 

pratense L.

Gentis / 
Genus 

Trifolium

Šeima / Family 
Fabaceae

Eilė / Order Fabales

Klasė / Class Magnoliopsida

Skyrius / Division 

Tracheophyta

Karalystė / Kingdom 

Plantae
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Trifolium genties kilmę aiškina kelios skirtingos versijos. Vienoje iš jų teigiama, kad  gentis 

galėjo kilti Šiaurės Amerikoje ir Beringo sąsiauriu migruoti į Aziją, o iš ten plisti į Europos ir 

Afrikos žemynus (Zohary, 1972). Dar anksčiau Norris (1956) iškėlė teoriją, jog Trifolium gentis 

galėjo atsirasti Rytų Afrikoje ir iš ten plisti į Viduržemio jūros regioną. Tuo tarpu Ellison ir kt. 

(2006) teigia, kad Rytų Afrika galėjo būti tik antriniu sklaidos centru ir tik tam tikroms Trifolium 

genties rūšims (T. fragiferum ar T. bullatum). Vis dėlto, daugiausia palaikymo mokslinėje 

literatūroje yra sulaukusi Gillett (1952) teorija, kurioje Trifolium genties kilmės vieta yra laikomas 

Viduržemio jūros regionas (Taylor ir kt., 1979; Zohary ir Heller, 1984). Atlikti molekuliniai 

tyrimai taip pat patvirtino Viduržemio jūros regioną esant pirminiu Trifolium genties sklaidos 

centru (Raven ir Polhill, 1981; Zohary ir Heller, 1984; Watson ir kt., 2000; Ellison ir kt., 2006).   

Raudonojo dobilo (Trifolium pratense) kilmės centrą  apibrėžti sunku dėl šios rūšies 

paplitimo skirtinguose žemynuose. Manoma, kad rūšis kilusi iš Pietryčių Europos arba Vidurio 

Rytų (Taylor ir Quesenberry, 1996; Collins ir kt., 2017). T. pratense natūraliai paplitę beveik 

visame Europos žemyne. Iš vakarų į rytus: nuo Atlanto vandenyno pakrantės, Vakarų Europoje 

iki Pietvakarinės Sibiro dalies Rusijoje (Semerikov ir kt., 2002; Jones ir kt., 2020). Iš šiaurės į 

pietus: nuo Skandinavijos iki Viduržemio jūros, įskaitant ir Balkanų pusiasalį (Taylor ir 

Quesenberry, 1996; Dupont ir kt., 2011; Semerikov ir kt., 2002; Scoppola ir kt., 2018; Naydenova 

ir Vasileva, 2019). Natūralių T. pratense populiacijų randama ir Azijoje: Kaukazo regione, 

Turkijoje, kai kuriuose kituose Vakarų Azijos (Iranas) ir Pietų Azijos (Afganistanas, Pakistanas, 

Indija) regionuose (Mosjidis ir kt., 2004; Çölgeçen ir Toker, 2008; Ahsyee ir kt., 2014; Verma ir 

Ahmad ir kt., 2017; Yousefi ir kt., 2018; Jones ir kt., 2020). Prie natūralių raudonojo dobilo arealų 

tai pat priskiriama ir Šiaurės Vakarų Afrika, o kituose pasaulio regionuose (Šiaurės ir Pietų 

Amerika, Australija ir Naujoji Zelandija) rūšis buvo introdukuota (Taylor ir Quensberry, 1996; 

Semerikov ir kt., 2002; Casler ir Undersander, 2019; Jones ir kt., 2020). 

Palinologiniai tyrimais rodo, kad raudonieji dobilai Lietuvoje galėjo būti auginami nuo 

XIII–XIV a. Pajautos slėnyje (Kernavė, Širvintų r.) archeologinių kasinėjimų metu buvo 

analizuojamos žiedadulkės. Gausiai aptiktos dobilo žiedadulkės, bei nedideli medžių ir piktžolių 

žiedadulkių kiekiai leidžia manyti, jog pievos buvo sukultūrintos. Taip pat aptikta ir kitų 

kultūrinių žolių žiedadulkių (Kondratienė, 1997). Visgi pirmosios lietuviškos raudonojo dobilo 

veislės buvo sukurtos tik XX a. ‘Liepsna’ buvo pati pirmoji lietuviškos kilmės raudonojo dobilo 

veislė sukurta 1957 m. tarpveislinio kryžminimo ir masinės atrankos metodais iš vietinių laukinių 

dobilų (Vilčinskas, 2010). Naujausia (2021 metų duomenimis) lietuviška veislė ‘Radviliai’ buvo 

sukurta 2006 m. kryžminant ir atrenkant augalus infekciniame augyne (Vilčinskas, 2010). 

Pastaruoju metu Lietuvoje daugiau dirbama palaikomosios selekcijos kryptimi.  
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1.2. Genetinė raudonojo dobilo (Trifolium pratense L.)  charakteristika 

T. pratense L. yra diploidinė (2n = 2x = 14), alogaminė, itin polimorfiška rūšis, turinti vieną 

mažiausių genomų (418 Mbp) gentyje, tačiau tarp mokslininkų nėra vieningos nuomonės dėl jo 

dydžio ir nurodomas nuo 314,6 Mbp iki 440 Mbp dydis (Ištvánek ir kt., 2014; Dluhošová ir kt., 

2018; Herbert ir kt., 2021). Raudonojo dobilo genomo heterozigotiškumas populiacijų viduje 

pasireiškia stipriau nei tarp populiacijų (Hagen ir Hamrick, 1998; Riday ir Krohn, 2010; Pratap ir 

Kumar, 2011; Radinovic ir kt., 2017; Vleugels ir kt., 2019). Tai apsunkina genų ekspresijos 

tyrimus.  

Dauguma Trifolium genčiai priklausančių rūšių yra diploidinės, pasižyminčios tarpusavio 

suderinamumu arba nesuderinamumu, tačiau yra ir poliploidinių (Maxted ir Bennett, 2001; Taylor 

ir Quesenberry, 1996; Abberton, 2007). Dėl gametofitinio nesuderinamumo raudonasis dobilas 

retai kryžminasi su giminingomis linijomis neprarasdamas sėklų gyvybingumo, todėl 

introgresyvioji hibridizacija beveik nevyksta (Abberton, 2007; De Vega ir kt., 2015; Vleugels ir 

kt., 2019  Herbert ir kt., 2021). Pirmoje lentelėje pateiktos dažniausiai sutinkamos Trifolium 

genties rūšys natūraliai augančios Lietuvoje (1 lentelė) bei jų gametofitinis suderinamumas, 

ploidiškumas ir chromosomų skaičius. Abberton (2007) nurodo, kad nesuderinamumas (s-n) 

dažniau pasitaiko tarp daugiamečių Trifolium genties rūšių. Lietuvoje būtent ir vyrauja 

daugiametės dobilų rūšys, o vienmetės labiau būdingos pietiniams Europos regionams 

(Vilčinskas, 2010), todėl hibridizacija natūraliai nevyksta.  

 

1 lentelė. Trifolium L. rūšių chromosomų skaičius, ploidiškumas ir augimo periodas 

Table 1. Chromosome numbers, ploidy and perenniality of Trifolium L. species  

Rūšis 

Species 

Chromosomų 

skaičius 

Chromosome number 

Ploidiškumas 

Ploidy 
s-n / s-s 

Daugiamečiai / vienmečiai 

Perennial / annual 

Trifolium pratense L. 14 2x s-n Daugiamečiai / perennial 

Trifolium repens L. 32 4x s-n Daugiamečiai / perennial 

Trifolium hybridum L. 16, 32 2x, 4x s-n Daugiamečiai / perennial 

Trifolium medium L. 16, 96–160 2x, 6x–10x s-n Daugiamečiai / perennial 

Trifolium alpestre L. 16 2x s-n Daugiamečiai / perennial 

„s-n“ – nesuderinamumas, o „s-s“ – suderinamumas. Adaptuota pagal Abberton (2007) 

 

Trifolium pratense kariotipą nustatyti sudėtinga dėl centromerų padėties chromosomose. 

Metafazės metu fiksuojamas, jog chromosomų ilgis būna vos 1,9–2,9 µm, todėl itin sudėtinga 

atskirti ir identifikuoti visas septynias chromosomas. Nepaisant to, raudonųjų dobilų chromosomų 

žemėlapis buvo sudarytas remiantis KP (kontroliniuose punktuose) mitozės prometafazėje 

išryškėjusiomis chromosomomis, kurių ilgis šioje stadijoje siekia 5,1–7,4 µm. Lyginant su 
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kitomis Fabaceae šeimos rūšimis, kurių genomo dydis panašus į T. pratense L., pvz., Lotus 

japonicus L., raudonojo dobilo genomas turi daugiau judriųjų genomo elementų – 

retrotranspozonų bei DNR sekų galinčių keisti savo vietą genome – transpozonų.  T. pratense 

genų ilgiai palyginus su garždenio yra trumpi, tačiau pavyzdžiui dėl artimos giminystės su 

Medicago truncatula L. šių abiejų rūšių egzonų skaičius viename gene yra labai panašus. Genomo 

dydis turi mažiau įtakos koduojančioms sritims, todėl genuose egzonų ilgiai yra gana vienodi, o 

pagrindinius skirtumus sudaro intronų ilgiai.  

Trifolium pratense rūšyje yra beveik dvigubai mažiau atsparumą lemiančių genų nei kad 

filogenetiškai artimoje M. truncatula rūšyje. Detalios žinios apie raudonojo dobilo genomą 

palengvina selekciją (Ištvánek ir kt., 2014; Sato ir kt., 2005; Ohmido ir kt., 2007). Pavyzdžiui yra 

žinoma, jog MAX (angl. More Axillary Growth) genai yra atsakingi už augalų hormono 

strigolaktono sintezę, kuris lemia stiebų šakojimąsi iš pažastinių pumpurų. Žinant, jog stiebai ir 

jų šakos užsibaigia žiedynais bei taikant selekciją paremtą MAX genų atranka, galima tikėtis ne 

tik didesnio augalų stiebų prieaugio, bet taip pat daugiau žiedynų ir didesnio sėklų derliaus 

(Schmitz ir Theres, 2005; Van Minnebruggen ir kt., 2013). Taip pat yra nustatyta, kad raudonojo 

dobilo atžėlimas stipriai priklauso nuo fitohormono – giberelino, kurio sintezę reguliuoja DEG‘s 

(angl. differentially expressed genes) genai (Herbert ir kt., 2021).  

1.3. Raudonojo dobilo (Trifolium pratense L.) morfologiniai požymiai ir struktūra 

Raudonųjų dobilų veislės dažnai skirstomos pagal ploidiškumą ir žydėjimo pradžią. 

Trifolium pratense natūraliai yra diploidai (2n = 2x = 14), tačiau dėka poliploidizacijos, naudojant 

N2O ar alkaloidą kolchiciną, buvo sukurti tetraploidiniai  (2n = 4x = 28) augalai. Autoploidija 

padidina ląstelių dydį, ypač meristeminių audinių, todėl tetraploidiniai raudonieji dobilai pasižymi 

stambesniais stiebais bei didesniais lapais, kurie sukaupia didesnį žaliųjų baltymų kiekį lyginant 

su diploidinėmis veislėmis ar populiacijomis. Skirtingi autoriai nurodo, kad tetraploidinės 

raudonųjų dobilų veislės yra atsparesnės abiotiniams veiksniams ir ligoms, pavyzdžiui dobilų 

vėžiui (Sclerotinia trifoliorum), tačiau pasitaiko ir išimčių (Arseniuk, 1989; Black ir kt., 2009; 

Jakešová ir kt., 2011; Radinovic ir kt., 2017).  

Lyginant su diploidiniais augalais pagrindinis tetraploidinių veislių skirtumas yra mažesnis 

sėklų derlius (Liatukas ir Bukauskaitė 2012; Vleugels ir kt., 2019). Tam įtakos turi įvairūs 

raudonojo dobilo struktūriniai pasikeitimai sukelti poliploidizacijos. Pirmiausia tetraploidinių 

augalų stiebai rečiau šakojasi, todėl taip pat turi mažesnį žiedynų skaičių (Amdahl ir kt., 2017). 

Be to tetraploidai formuoja ilgesnius žiedus, todėl manoma, kad nevisi apdulkintojai gali pasiekti 

žiedadulkes. Pastebėta, jog įvairios kamanių rūšys apdulkintojų vaidmenį atlieka efektyviau nei 

bitės (Büyükkartal, 2003; Ellison ir kt., 2006; Boelt, 2015, Vanommeslaeghe ir kt., 2018; Vleugels 

https://bsapubs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ištvánek%2C+Jan
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ir kt., 2019). Taip pat teigiama, kad dėl pakitusios liemenėlio formos sudygusios žiedadulkės 

dulkiadaigis ne visuomet pasiekia mezginę, todėl neįvyksta apvaisinimas ir sėklos nesiformuoja 

(Vanommeslaeghe ir kt., 2018; Vleugels ir kt., 2019). Antrame paveiksle pateikiama taisyklingos 

formos raudonojo dobilo žiedo anatomija (2 pav.). 

 

 

2 pav. Raudonojo dobilo (Trifolium pratense L.) žiedo sandara (adaptuota pagal Free, 1993) 

Fig. 2. Flower anatomy of red clover (Trifolium pratense L.) (adapted from Free, 1993) 

 

Žiedadulkių ir sėklų morfologija tiksliausiai charakterizuojama naudojant skenuojantį 

elektroninį mikroskopą (SEM) (3 pav.). Priklausomai nuo ploidiškumo, žiedadulkės būna 

skirtingos formos. Diploidinių raudonojo dobilo augalų žiedadulkės yra radialinės simetrijos – 

aktinomorfinės, o tetraploidinių augalų – asimetrinės, kiek primenančios trikampį (Pinar ir kt., 

2001, Vleugels ir kt., 2019). Tai leidžia atskirti augalus pagal jų ploidiškumą netaikant 

citometrijos metodo.  

 
3 pav. Diploidinių ir tetraploidinių Trifolium pratense L. žiedadulkių ir sėklų paviršiai, naudojant SEM 

(adaptuota pagal Pinar ir kt. (2001)): a) diploidinio augalo žiedadulkės, išorinės sienelės tinklinis 

paviršius. Bar = 1 µm, b) tetraploidinio augalo žiedadulkės, išorinės sienelės tinklinis paviršius. 

Bar = 1,2 µm, c) diploidinio augalo sėklos paviršius. Bar = 0,02 µm, d) tetraploidinio augalo sėklos 

paviršius. Bar = 0,02 µm. 
Fig 3. SEM of pollen grain of diploid and tetraploid Trifolium pratense L. plants (adapted from Pinar ir 

kt. (2001)): a) SEM are representing suprareticulate exine ornamentation in diploid T. pratense. 

Bar = 1 µm, b) SEM are representing suprareticulate exine ornamentation and psilate aperture ridge in 

tetraploid T. pratense. Bar = 1,2 µm, c) seed coat ornamentation in diploid T. pratense. Bar = 0,02 µm, 

d) seed coat ornamentation in tetraploid T. pratense. Bar = 0,02 µm. 
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Raudonojo dobilo sėklų dydžiai, svoriai bei spalvos varijuoja. Tetraploidinių augalų sėklos 

yra sunkesnės, didesnės bei šviesesnės dėl didesnio taninų kiekio luobelėje, lyginant su 

diploidinių augalų sėklomis (4c pav.). SEM taip pat parodo sėklų paviršiaus grublėtumo skirtumus 

tarp diploidų ir tetraploidų. Pastarųjų sėklos yra lygesnės, turinčios mažiau įdubimų nei 

diploidinės (Pinar ir kt., 2001). Įprastai raudonųjų dobilų mezginėje yra du sėklapradžiai, tačiau 

dažniausiai tik viename iš jų formuojasi sėkla, kuri dažniausia būna kiaušiniškos formos 

(Stravinskienė, 2012; Boelt, 2015), o jos spalva varijuoja nuo šviesiai geltonos iki tamsiai 

violetinės (4 pav.). Senos ir negyvybingos sėklos pasižymi rudu ar rudai raudonu atspalviu 

(Vitkus, 1998; Velijević ir kt., 2017; Vleugels ir kt., 2019). Esant sausrai sėklos per greitai bręsta 

ir formuojasi tvirta kietalukštė luobelė. Nors sėklos ir būna gyvybingos, tačiau jos nedygsta, todėl 

daigumui paskatinti rekomenduojama pažeisti luobelės paviršių, mechaniškai arba panaudojant 

cheminius šarmus.  

 

 

4 pav. Raudonojo dobilo sėklų spalvos variacija bei dydis: a) kietalukštės, tamsiai violetinės sėklos;  

b) šviesiai geltonos sėklos; c) tetraploidinių ir diploidinių sėklų dydžio palyginimas (didesnės 

tetraploidinės) (nuotraukos autoriaus) 
Fig. 4. Colour and size variation of red clover seeds: (a) dark purple hardseeds; (b) light yellow seeds; 

c) comparison of tetraploid and diploid seeds (larger seeds are tetraploid) (photo by author) 

 

Raudonasis dobilas žydi gegužės – rugsėjo mėnesiais (Burnie ir kt., 2011; Mermell, 2017).  

Žydėjimo pradžiai įtakos turi kintantis dienos ilgis bei jarovizacija. Atsaką į šiuos veiksnius 

kontroliuoja atitinkami genai, todėl žydėjimo pradžia gali būti skirtinga tiek tarp populiacijų, tiek 

tarp individų (Hodges, 1991; Monteagudo ir kt., 2019). Susiformavę žiedai būna bekočiai, 

dvilyčiai, turintys diadelfinį kuokelyną. Zigomorfinis vainikėlis sudarytas iš 5 vainiklapių, kurie 

yra suaugę tarpusavyje. Taurelė susideda iš 5 taurėlapių, kuri gali būti lygi arba labai plaukuota. 

Žiedai 12–18 mm ilgio, susitelkę apvalios ar kiaušiniškos, 2–3 cm pločio formos žiedyne, kuris 

laikosi ant trumpo žiedkočio (4 pav.). Kartais žiedynai gali būti poriniai (Stravinskienė, 2012; 

Mermell, 2017). Žiedų skaičius žiedyne gali varijuoti ne tik tarp skirtingų augalų, bet ir tarp 

žiedynų tame pačiame augale, priklausomai nuo jų padėties ant stiebo (Williams, 1930). 
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Skirtinguose šaltiniuose nurodomas įvairus jų skaičius, bet dažniausiai nuo 30 iki 100 žiedų 

viename žiedyne (Taylor ir Quessenberry, 1996; Stravinskienė, 2012; Mermell, 2017).  

 

5 pav. Trifolium pratense L. žiedyno charakteristika: a) augalo žiedyna;i b) žiedų išsidėstymas žiedyne; 

c) žiedai (nuotraukos autoriaus) 
Fig 5. Composition of flowers in Trifolium pratense L.: a) flower heads of plant; b) flowers architecture 

in flower head; c) separated flowers (photo by author) 

 

Kitas literatūroje plačiai analizuojamas raudonojo dobilo morfologinis požymis – stiebai. 

Jie auga nuo kero pagrindo į viršų arba šonus taip suformuodami atitinkamą kero formą, kuri 

dažniausiai įvardijama kaip stati, pusiau gulsčia ar gulsčia. Vegetatyviniai stiebai išlieka 

santykinai trumpi lyginant su pagrindiniais stiebais visos vegetacijos metu (Black ir kt., 2009). 

Priklausomai nuo genotipo, raudonojo dobilo stiebai gali išaugti iki 112 centimetrų ilgio. 

Remiantis skirtingų matavimų duomenimis dažniausiai varijuoja nuo 40 iki 80 cm (Bowley ir kt., 

1984; Taylor ir Quessenberry, 1996; Bivilienė, 2010; Hoekstra ir kt., 2017). Vienas augalas gali 

turėti keletą panašaus ilgio stiebų, tačiau pagrindinis stiebas visuomet būna trumpiausias 

(6 A pav.). Trifolium pratense stiebai – žali, kartais rausvi, cilindriški, tuščiaviduriai arba 

pilnaviduriai, apačioje kiek lenkti, o toliau besistiebiantys į viršų arba pagulę (Stravinskienė, 

2012; Mermell, 2017). Raudonasis dobilas iš pažastinių pumpurų formuoja pridėtines šakas, kurių 

skaičius koreliuoja su tarpubamblių skaičiumi (6 B pav.). Taip susidaro savotiška architektūra, 

nusakanti augalų vešlumą, kuris priklauso nuo genotipo ir aplinkos sąveikos (Cnops ir kt., 2010; 

Van Minnebruggen ir kt., 2011; Van Minnebruggen ir kt., 2012).  
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6 pav. A) T. pratense morfologija. (adaptuota pagal Black ir kt., (2009)): AB = viršūninis pumpuras, 

AXB = pažastinis pumpuras, B = pridėtinė šaka, C = augalo pamatas, IN = tarpubamblis, L = lapalakštis, 

N = bamblys, P = lapkotis, RN = šaknies gumbelis (turintis rhizobia), S = prielapis, TR = liemeninė šaknis 
B) Bendra šakojimosi architektūra (adaptuota pagal Van Minnebruggen (2014)) 

Fig 6. A) Morphology of T. pratense (adapted from Black ir kt., (2009)): AB = apical bud, AXB = axillary 

bud, B = branch, C = crown, IN = internode, L = leaflet lamina, N = node, P = petiole, RN = root nodule 

(contains rhizobia), S = stipule, TR = taproot 
B) General model of plant branching (adapted from Van Minnebruggen (2014)) 

 

Įprastai augalo morfologinė struktūra yra genetiškai apspręsta, tačiau abiotiniai veiksniai 

taip pat įtakoja trumpalaikių pakitimų atsiradimą (Barthélémy ir Caraglio, 2007). Augalų genotipo 

atsakas į biotinio ar abiotinio streso poveikį, formuojant išsiskiriančius fenotipus, vadinamas 

fenotipiniu plastiškumu. Tai labili savybė, dažniausiai susijusi biomasės praradimu, kurią šiuo 

metu stipriausiai įtakoja intensyvus šienavimas ir ganymas (Herbert ir kt., 2018). Temperatūra 

taip pat yra vienas pagrindinių veiksnių, įtakojančių biomasės formavimąsi. 

Pats Trifolium genties pavadinimas, verčiant iš lotynų kalbos – tres „trys“ ir folium „lapas“, 

apibūdina šios genties pagrindinį skiriamąjį požymį – trilapė lapija (Gillet, 1985; Haerinasab ir 

Rahiminejad, 2012), tačiau pasitaiko keturlapių ar net penkialapių (Stravinskienė, 2012). 

Raudonojo dobilo lapeliai būna elipsiški, ovalūs, rečiau apvalūs. Jų plotis įprastai varijuoja nuo 

0,7 cm iki 2,4 cm, o ilgis 1,2–2,5 kartus viršija plotį. Lapelių viršūnė – buka arba šiek tiek 

suapvalinta ir įdubusi. Apatinis paviršius padengtas plaukeliais, o viršutinė pusė gali būti su 

plaukeliais arba lygi (Stravinskienė, 2012; Mermell, 2017).  

Trifolium pratense lapeliai išsiskiria turėdami šviesią „V“ formos baltąją dėmę kurios 

intensyvumą ir dydį kontroliuoja genetiniai mechanizmai (7 pav.) (Brewbaker ir Carnahan, 1956; 

Taylor ir Quesenberry, 1996). 

A) B) 
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7 pav. Baltosios lapo dėmės įvairovė  (adaptuota pagal Vleugels, 2013) 
Fig. 7. Variation of leaf white mark (adapted from Vleugels, 2013) 

 

Turėdamas ilgą liemeninę šaknį raudonasis dobilas yra gana atsparus sausrai. Šaknis yra 

labiau šakota nei mėlynžiedės liucernos, o į dirvą paprastai prasiskverbia iki 1,0 metro gylio, 

tačiau lengvose dirvose gali siekti ir 3,0 metrų gylį (Collins ir kt., 2017; Wyngaarden ir kt., 2015). 

Dėl  adhezijos tarp rhizobia bakterijų ir šaknų, pupiniai augalai sudaro simbiozę su šiomis 

gumbelinėmis bakterijomis. Rhizobium leguminosarum bv. trifolii formuoja gumbelius tik ant 

Trifolium genčiai priklausančių augalų rūšių, todėl tai yra dar vienas šios genties skiriamasis 

bruožas. Simbiozės dėka vyksta atmosferos azoto fiksacija. Bakterijos aprūpina augalą azotu, 

mainais gaudamos gyvybiškai svarbių organinių rūgščių (Kuzma ir kt., 1999; Gage, 2004; 

Rachwał ir kt., 2016; Rutten ir Poole, 2019; Trněný ir kt., 2019). Nurodoma, kad raudonieji dobilai 

simbiozėje su rhizobia bakterijomis gali fiksuoti nuo 150 kg ha-1 iki 400 kg ha-1 azoto (Boller ir 

Nösberger, 1994; Thilakarathna ir kt., 2017). 

1.4. Raudonojo dobilo (Trifolium pratense L.) selekcija pašarinės vertės gerinimui 

Raudonieji dobilai yra viena populiariausių daugiamečių pupinių žolių rūšių. Savo pašarine 

kokybe nedaug nusileidžia mėlynžiedėms liucernoms (Medicago sativa L.) (Hoekstra ir kt., 2017; 

Vleugels ir kt., 2019). Raudonieji dobilai pagrinde auginami dėl biomasės derliaus, o pasėlis 

ganėtinai atsparus abiotiniams veiksniams (Riday ir Krohn, 2010). Gerai auga monokultūroje arba 

kartu su kitomis miglinėmis žolėmis, pašariniais motiejukais (Phleum pratense L.), tikraisiais 

eraičinais (Festuca pratensis Huds.), nendriniais eraičinais (Festuca arundinacea Schreb.) arba 

daugiametėmis svidrėmis (Lolium perenne L.) (Vleugels ir kt., 2019). Naujausiais, Lietuvos 

statistikos departamento duomenimis Lietuvoje 2020 metais, dobilų ir jų mišinių su miglinėmis 

žolėmis nuimtas plotas siekė 27,6 tūkst. hektarų, o 2019 metais – 32,4 tūkst. hektarų. 2020 metais 

dobilų ir jų mišinių su miglinėmis žolėmis žaliojo pašaro bei šienainio derlingumas siekė  

12,12 t ha-1, o 2019 m. – 10,69 t ha-1, todėl galima manyti, jog ūkininkai augina vis produktyvesnes 

veisles  (Lietuvos statistikos departamentas, 2020).  

Raudonieji dobilai gali augti įvairių tipų dirvožemiuose, o ypatingai gerai auga kalio, 

fosforo ir kalcio turtinguose dirvožemiuose (Parween ir kt., 2020). Geriausiu biomasės derliumi 
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pasižymi augdami dirvožemiuose, kurie iš esmės nėra tinkami mėlynžiedei liucernai (Medicago 

sativa L.) (Primorac ir kt., 2007; Asci ir kt., 2011). T. pratense gali toleruoti žemą dirvos 

rūgštingumą (apie 5,0–5,5 pH), nors didžiausią žaliąją masę suformuoja augdami esant 6,0–

6,5 pH (Taylor, 1985), tačiau kiti autoriai teigia, kad T. pratense L. optimaliausiai auga kai pH 

svyruoja tarp 7,0–7,6 (Campbell ir kt., 1990; Steiner ir Alderman, 2003). Nepaisant to, raudonieji 

dobilai yra jautrūs šaknų ir pašaknio ligoms, todėl pasėlis kiekvienais naudojimo metais retėja ir 

dažniausiai išsilaiko 2–4 metus (Rice ir kt. 1977; Taylor ir Quesenberry, 1996; Cai ir kt., 2014; 

Casler ir Undersander, 2019; Moore ir kt., 2020).   

Populiacijos pasižyminčios didele genetine variacija yra atsparesnės jų natūralioje aplinkoje 

vykstantiems, gamtinio spaudimo sukeltiems, pokyčiams. Selekcininkams tai suteikia geresnes 

galimybes atrinkti genetinę medžiagą pasižyminčia išskirtiniais požymiais. Tradiciškai pradinė 

selekcinė medžiaga atrenkama pagal fenotipą, įvertinus morfologinius požymius (Grljušić ir kt., 

2008). Vėliau taikomi įvairūs selekcijos ir molekulinės biologijos metodai. Paprasčiausias 

raudonųjų dobilų ir kitų kryžmadulkių augalų selekcijos metodas – masinė atranka, pasirenkant 

nedidelį kiekį morfologinių bruožų pasižyminčių dideliu paveldimumu. Masinė atranka pagal 

augalų fenotipą leidžia išgryninti tuos augalų genotipus, kurių požymiai yra lengvai paveldimi iš 

kartos į kartą (Taylor ir Quesenberry, 1996; Vleugels, 2013). 

Naujai sukurtos veislės turėtų būti originalios, homogeniškos, įvertintos ūkinio vertingumo 

ir genetiniais tyrimais bei pasižyminčios vienodumu, stabilumu ir išskirtinumu. 1957–2009 metais 

buvo sukurtos devynios raudonųjų dobilų veislės bei aštuonios iš jų registruotos: penkios 

diploidinės veislės – ‘Liepsna’, ‘Kamaniai’, ‘Arimaičiai’, ‘Vyčiai’, ‘Radviliai’, bei trys 

tetraploidinės – ‘Kiršinai’, ‘Sadūnai’1, ‘Vyliai’ (Lazauskas ir Dapkus, 1992; Liatukas ir 

Bukauskaitė, 2012, Ruzgas, 2017). Tiek pirmoji ankstyvųjų raudonųjų dobilų diploidinė veislė 

‘Liepsna’, atrinkta iš vietinių ankstyvųjų raudonųjų dobilų, tiek ‘Kamaniai’ – išvesta tarpveislinio 

kryžminimo ir masinės atrankos metodu ir yra gerai prisitaikiusios prie Lietuvos agroklimatinių 

sąlygų. Deja, antrais auginimo metais išretėja, o trečiais – beveik išnyksta (Bačėnas, 2001; 

Svirskis ir Juknevičius, 2006). Kiek atsparesnės yra tetraploidinės veislės: ankstyvųjų raudonųjų 

dobilų veislė ‘Vyliai’ (Perenta×Hungaropoly), vėlyvųjų raudonųjų dobilų veislė ‘Kiršinai’ 

(Sv095×Tetraploidnyj VIK). Pasėlio išretėjimui taip pat atspari diploidinė vėlyvųjų raudonųjų 

dobilų veislė ‘Arimaičiai’, sukurta taikant daugkartinę atranką infekciniame augyne. Be to, veislių 

‘Vyliai’, ‘Kiršinai’ ir ‘Arimaičiai’ augalai yra atsparesni nepalankioms žiemojimo sąlygoms bei 

pašaknio ligoms (Bačėnas, 2001; Svirskis ir Juknevičius, 2006; Vilčinskas ir Dabkevičienė, 2010; 

Bukauskaitė ir kt., 2014; Ruzgas, 2017).  

 
1 Veislė ‘Sadūnai’ nuo 2020 metų registruota kaip diploidinė (2n = 2x = 14). 
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T. pratense augaluose, ypač jo žieduose, gausu naudingų medžiagų: niacino (vitamino B3), 

tiamino (vitamino B1), vitamino C, o žaliuose pelenuose nustatyti įvairūs mineraliniai elementai 

(kalcis, chromas, magnis, fosforas, kalis ir kt.) (Parween ir kt., 2020). Cheminė raudonojo dobilo 

sudėtis bei pašarų kokybė priklauso nuo augalo vystymosi tarpsnio. Jauni raudonųjų dobilų 

augalai yra vešlesni, pasižymi didesne žaliųjų baltymų ir mineralinių medžiagų koncentracija bei 

mažesne ląstelienos koncentracija. Augalų vegetacijos metu vyksta morfologiniai pokyčiai bei 

keičiasi struktūrinių dalių santykis. Pakinta lapų ir stiebų santykis, ilgėja ir storėja stiebai, kurie 

kaupia daugiau žaliosios ląstelienos, formuojasi žiedynai. Visa tai lemia pašarų kokybę. 

Prasidėjus intensyviam žydėjimui virškinamumo rodikliai mažėja, o taip pat ir žaliųjų baltymų 

bei mineralinių medžiagų kiekis. Nurodoma, jog optimaliausias raudonųjų dobilų pjovimo laikas, 

kai žydi apie 25 % populiacijos augalų (Taylor ir Quesenberry, 1996). Nepaisant morfologinių 

augalo ypatumų, pašarų kokybę lemia ir kiti, biotiniai ir abiotiniai veiksniai (pjūties laikas, 

sandėliavimas, aplinkos temperatūra, dirvožemio drėgnumas ir kt.) (Marković ir kt., 2012; Van 

Minnebruggen ir kt., 2012).  

Tetraploidiniai augalai pasižymi didesne žaliųjų baltymų koncentracija, o diploidinės 

raudonojo dobilo veislės kaupia didesnes nepakeičiamųjų aminorūgščių koncentracijas (Penkov 

ir kt., 2003). Virškinamumas stipriai koreliuoja su žaliųjų baltymų ir žaliosios ląstelienos kiekiu 

sausojoje medžiagoje. Žaliųjų baltymų sausojoje medžiagoje aptinkama iki 21 %, o žaliosios 

ląstelienos nuo 18 % iki 26 % (Penkov ir kt., 2003, Zuk-Golaszewska ir kt., 2010). Mono-, di- ir 

oligosacharidai bei fruktanai, kurie priskiriami vandenyje tirpiems angliavandeniams (VTA), 

sudaro didžiąją dalį nestruktūrinių angliavandenių. Pastariesiems taip pat priklauso ir krakmolas, 

kurį gausiai kaupia pupinių šeimos augalai, tačiau analizuojamas atskirai nuo VTA.  

Raudonieji dobilai ne tik pasižymi aukšta pašarine verte, bet taip pat atlieka svarbų vaidmenį 

kaip įsėlis javuose. Teigiama, kad T. pratens pasižymi fitoncidinėmis savybėmis, todėl gali 

užkirsti kelią kai kurių bakterinių ir grybinių ligų plitimui javų pasėlyje. Be to turi nedidelį kiekį 

fitoaleksinų, padedančių apsisaugoti nuo žaladarių (Macfoy ir Smith, 1979; Zuk-Golaszewska ir 

kt., 2010). 

 

1.5. Raudonojo dobilo (Trifolium pratense L.) genetiniai ištekliai  

Vidurūšinės įvairovės vertinimas apima genetinę informaciją koduojančius elementus: 

chromosomas, genus, nukleotidus ir t.t. Šių elementų paveldėjimo būdu atsirandantys genetiniai 

skirtumai dažniausiai lyginami tarp individų, populiacijos viduje arba tarp skirtingų populiacijų. 

Genetinė įvairovė lemia rūšies gebėjimą prisitaikyti prie aplinkos pokyčių, o genetinio kintamumo 

pagrindu yra laikomos mutacijos. Dėl jų pasireiškimo populiacijų genų fondas pasipildo naujais 
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aleliais (Ennos, 1983; Kumar ir Bhatia, 2013). Tačiau vienu metu kinta ne visa rūšis, bet atskiros 

populiacijos ir jų individai. Prisitaikymas prie kintančios aplinkos vyksta lėtai. Kadangi genetinis 

kintamumas pasireiškia skirtingais alelių dažniais ir skirtinga genų raiška, atsiranda galimybė 

ištirti ir apibūdinti individualių genotipų įvairovę (Rao ir Hodgkin, 2002; Gaston ir Spicer, 2004; 

Sliesaravičius ir kt., 2010; Bhandari ir kt., 2017). 

Natūrali atranka yra vienintelis procesas, kuris tiesiogiai lemia populiacijų adaptaciją prie 

jas supančios aplinkos. Šio proceso centre yra individų genetinės sandaros skirtumai sąlygojantys 

jų gebėjimą prisitaikyti bei perduoti išskirtinius požymius palikuoniams (8 pav.) (Gibson, 2015; 

MacDonald ir Stevens, 2019). 

 

8 pav. Veiksniai lemiantys augalų populiacijų genetinę įvairovę (adaptuota pagal Mermell, 2017) 
Fig 8. Various forces that affect genetic diversity in plant populations (adapted from Mermell, 2017) 

 

Atranka gali būti natūrali (gamtinė) arba dirbtinė (paskatinta žmogaus veiklos). Aplinkos 

veiksniai populiacijose sukuria selekcinį spaudimą dėl kurio, kartų kaitoje, įvyksta genetinis 

poslinkis (National Research Council, 1993; Collins ir kt., 2001). Tai reiškia, jog tam tikros 

populiacijos genų fonde pakinta alelių dažnis (MacDonald ir Stevens, 2019). Selekcinis 
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spaudimas gali pasireikšti ir kaip stabilizuojančioji, kryptingoji ar išsiskiriančioji atranka 

(Rančelis, 2008; Frankham ir kt., 2017). 

Genų dreifas – tai alelių praradimas riboto dydžio populiacijoje, įvykstantis keičiantis 

kartoms dėl atsitiktinės atrankos (Allendorf ir kt., 2013). Priešingai nei veikiant natūraliai 

atrankai, genų dreifo sukelti pokyčiai nėra lemiami kryptingo selekcinio spaudimo, todėl neriboja 

individų galimybės reprodukuotis (Ahirrao ir Desale, 2019). Nors genų dreifas gali įvykti bet 

kurioje natūralioje populiacijoje, jo įtaka stipriau pasireiškia mažesnį individų ir alelių kopijų 

skaičių turinčiose populiacijose (Eriksson, 1998). Dėl santykinai didesnių alelių dažnių pokyčių 

tokiose populiacijose, atskirų alelių fiksacija gali įvykti per gana trumpą laiką. Tokiu būdu 

mažėjimo linkme kinta populiacijos vidinė įvairovė bei didėja genetiniai skirtumai tarp 

populiacijų (Hedrick, 2005; Frankham ir kt., 2017). Stiprus genų dreifo poveikis gali pasireikšti 

ir įvykus bet kuriam iš dviejų – butelio kaklelio arba pradininko efektui. Abiem atvejais tarp naujai 

įkurtos (įkūrėjo efektas) ar atkurtos (butelio kaklelio efektas) ir tėvinės populiacijos greitai 

susidaro genetinis atstumas (Hedrick, 2005). 

Intensyvios agrokultūros poveikį augalų populiacijų genetinės įvairovės mažėjimui nustatė 

Kölliker ir kt. (1998) tirdami tikrąjį eraičiną (Festuca pratensis Huds.). Neigiamus urbanizacijos 

padarinius iliustruoja paprastosios linažolės (Linaria vulgaris Mill.) populiacijų tyrimai atlikti 

Bartlewicz ir kt. (2015). Solberg ir kt. (2015) pastebėjo kryptingus morfologinių ir fenologinių 

savybių pokyčius laukinėse T. pratense populiacijose ex situ, todėl autoriaus nuomone šios 

populiacijos buvo paveiktos natūralios atrankos arba genų srauto, o ne dreifo. Collins ir kt. (2012) 

nuomone raudonojo dobilo populiacijose genų dreifas gali pasireikšti per trumpą laiką, esant 

nepalankioms aplinkos sąlygomis.  

Genų srautas augalų populiacijose apibūdina alelių judėjimą tarp tos pačios rūšies individų 

plintant žiedadulkėms ar sėkloms (Slatkin, 1985; Arriola, 2005; Ouborg ir kt., 2008). Galutinis 

genų srauto rezultatas yra alelių įsitvirtinimas populiacijos genų fonde. Tai reiškia, jog iš vienos 

populiacijos į kitą pernešti aleliai stabilizuojasi naujoje populiacijoje ir bus perduoti kitoms 

kartoms (Woodruff, 2001; Arriola, 2005). Genų srautą tarp populiacijų gali sumažinti arba 

visiškai nutraukti jas skiriantis geografinis atstumas, gamtiniai arba dirbtiniai barjerai (Starr ir kt., 

2011; Choudhuri, 2014).  

Geografinio atstumo įtaka laukinių raudonojo dobilo populiacijų tarpusavio diferenciacijai 

yra vertinama skirtingai. Hagen ir Hamrick (1998) nustatė žemą genetinės divergencijos lygį tarp 

sulaukėjusių T. pratense populiacijų, kurias skyrė tolimi (iki 1600 km) atstumai. Tikėtina, kad 

tokį rezultatą sąlygojo intensyvus genų srautas tarp kultūrinių ir laukinių populiacijų. Greene ir 

kt. (2004) taip pat nerado reikšmingos koreliacijos tarp geografinio atstumo ir Kaukazo kalnuose 

surinktų laukinių raudonojo dobilo populiacijų genetinės įvairovės. Vis dėlto labiau izoliuotose 
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populiacijose buvo pastebėtas silpnas ryšys su kai kuriais geografiniais veiksniais, augavietėmis 

virš jūros lygio ar šiaurės platuma. Kaukaze augančių raudonojo dobilo populiacijų tyrimas 

patvirtino, jog genų srautas yra labiau įtakojamas natūralių gamtinių kliūčių nei geografinio 

atstumo. Taip pat esama duomenų įrodančių, stiprų apdulkintojų vaidmenį  genų srautui. 

Damgaard ir kt. (2008) įvertino genų srautą tarp greta esančių raudonojo dobilo laukų. Nustatyta, 

jog iki 200 metrų atstumu atskirtų laukų, genų srautą labiau įtakoja atstumas, kurį bitės nesunkiai 

įveikia nutoldamos nuo savo avilių. Atstumą tarp tiriamų laukų ir bičių avilių padidinus iki 

1 kilometro buvo pastebėtas genų srauto intensyvumo sumažėjimas, todėl didesnis atstumas 

neigiamai veikia genų srauto intensyvumą. 

Genų srauto iš veislių į laukines populiacijas padariniai pasireiškia dviem būdais. Pirma, jis 

gali sukelti genetinę asimiliaciją, kai laukinių augalų genai yra pakeičiami kultūrinių augalų 

genais – nyksta genetinė įvairovė. Antra, genų srauto poveikyje gali įvykti demografinis 

„užtvindymas“ (Arriola, 2005; Ellstrand ir Rieseberg, 2016). Hargreaves ir kt. (2009) nustatė, jog 

esant ribotai žmogaus ūkinei veiklai, mažose salose augančiuose ir nuo žemyno izoliuotuose 

populiacijose, baltieji dobilai išlaikė genetinę įvairovę ir reikšmingai skyrėsi nuo žemyninėje 

dalyje augančių laukinių ir kultūrinių augalų.  

Evoliucinius veiksnius su genetine įvairove sieja abipusis ryšys – populiacijos, kurios 

praranda genetinę įvairovę, negali evoliucionuoti, o įvairovei atsirasti savo ruožtu reikalingas 

evoliucinių jėgų spaudimas (Reed ir Frankham, 2003; Höglund, 2009). Laukinės populiacijos yra 

daug senesnės ir įvairesnės nei kultūriniai augalai. Jų genų fonde slypintis adaptyviosios įvairovės 

potencialas gali būti panaudojamas kultūrinių augalų gerinimui. Šis potencialas reikalingas 

kuriant naujas veisles, pasižyminčias atsparumu biotiniams ir abiotiniams veiksniams bei 

didesniu, geresnės kokybės ir gausesniu derliumi (Maxted ir kt., 2006; Herrmann ir kt., 2008; 

Laurentin, 2009; Smykal ir kt., 2015). Deja, vis labiau pastebima, kad laukinės populiacijos patiria 

neigiamą antropogeninės veiklos poveikį jų genetinei įvairovei ir išlikimui (Cardinale ir kt., 2012; 

Solberg ir kt., 2015). 

Raudonojo dobilo įvairovei nustatyti naudojami įvairūs molekulinės biologijos metodai, tai 

RAPD, AFLP, ISSR, SSR ir kiti. Visi šie tyrimai patvirtino esant didelei genetinei įvairovei 

raudonojo dobilo populiacijose, kuri didesnė jų viduje nei tarp populiacijų (Jones ir kt., 2020). 

Šiuo metu naudojant naujos kartos sekvenavimo (NGS) technologiją, galima gauti plataus masto 

genomo variacijos rezultatus. Taip pat yra nusekvenuotas visas T. pratense branduolio genomas, 

todėl galima analizuoti kompleksinį genų veikimą ir jų paveldimumą (Sato ir kt., 2005). Nepaisant 

to, ISSR yra plačiai naudojamas ir šiomis dienomis siekiant nebrangiai bei patikimai įvertinti 

populiacijų DNR polimorfizmą. DNR žymekliai suteikiama galimybę ištirti visą augalo genomą 

bei tiksliai identifikuoti individualius tos pačios rūšies genotipus (Laurentin, 2009). Todėl 
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genetiniai žymekliai yra plačiai naudojami tiriant įvairias augalų rūšis. Genetinė įvairovė tokiuose 

tyrimuose yra apibūdinama remiantis genotipų ir alelių dažniais, polimorfizmu pasižyminčių 

lokusų santykiu bei stebimu ir tikėtinu heterozigotiškumu (Toro ir Caballero, 2005).  

Didelė genetinė įvairovė atsispindi ir augalų morfologiniuose bruožuose (Radinovic ir kt., 

2018). Pagnotta ir kt. (2011) pastebi, jog Italijoje augančių laukinių populiacijų vidinė 

morfologinių požymių įvairovė yra didelė, o veislėse ji šiek tiek mažesnė. Milligan (1991) 

patikslina, jog dažniausia T. pratense populiacijose vyrauja vienas pagrindinis, dažnai 

pasitaikantis, genotipas bei daug pavienių, rečiau pasitaikančių genotipų, kurie skiriasi tarp 

populiacijų. 

Genetinės įvairovės tyrimai yra neabejotinai svarbūs biologijos, selekcijos ir gamtosaugos 

sritims. Jie suteikia fundamentalių žinių apie įvairias augalų rūšis, jų vystymąsi ir tarpusavio 

ryšius bei santykį su supančia aplinka. Tyrimų rezultatai gali padėti atrinkti naudingomis ūkinėmis 

savybėmis pasižyminčią genetinę medžiagą, kuri būtų naudojama naujose kryžminimo 

kombinacijose.  

Atsižvelgiant į tai, jog T. pratense populiacijoms būdinga didelė vidinė populiacijų įvairovė, 

šios rūšies išsaugojimas ex situ galėtų būti organizuojamas atrenkant didesnį skaičių individų iš 

atskiros populiacijos nei renkant didelį kiekį genetinės medžiagos skirtingose augavietėse. Tai 

leistų išsaugoti pakankamą genetinės įvairovės lygį nekaupiant didelių genetinių rezervų ir kartu 

užtikrintų gamtosaugos proceso vykdymo efektyvumą (Hargreaves, 2010).  
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2. TYRIMŲ OBJEKTAS, SĄLYGOS IR METODAI 

2.1. Tyrimų objektas 

Tyrimo medžiagą sudarė raudonojo dobilo (Trifolium pratense L.) laukinės populiacijos, 

veislės ir Lietuvos augalų genų banke (AGB) saugotos populiacijos surinktos seniau nei prieš 

10 metų. Ištirtos 55 populiacijos, iš jų 6 Lietuvoje sukurtos veislės, 11 laukinių populiacijų 

saugotų Lietuvos augalų genų banke (AGB), 32 laukinės populiacijos surinktos 2016 m. 

Lietuvoje, 1 laukinė populiacija surinkta 2016 m. Lenkijoje ir 5 populiacijos gautos iš užsienio 

augalų genų bankų (1 priedas). Devintame paveiksle pateikiamas žemėlapis, kuriame parodyti 

raudonojo dobilo populiacijų, surinktų Europos Bendrijos svarbos natūraliose buveinėse (pievų 

kodai: 6510, 6530, 6270, 6210), radavietės (9 pav.).   

 

9 pav. Raudonojo dobilo populiacijų surinktų Lietuvoje 2016 m. radavietės 
Pastaba: juodi taškai – populiacijos surinktos 2016 m., raudoni taškai – populiacijos gautos AGB 

Fig. 9. Locations of red clover populations collected in Lithuania in 2016 
Note: black dots are representing populations collected in 2016; by red dots are shown  

populations received from PGB 
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2.2. Bendrosios sąlygos, laikas ir vieta 

2016–2020 metais atliktų tyrimų ir analizių bendroji schema bei eiga pavaizduota 

10 paveiksle. 

 

10 pav. Bendroji atliktų tyrimų ir analizių schema 

Fig. 10. General scheme of performed research 

 

Tyrimų laikas ir vieta. Fenotipiniai raudonojo dobilo laukinių populiacijų ir jų sėklų 

derliaus tyrimai atlikti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto 

(LAMMC ŽI) Žolių selekcijos skyriaus sėjomainos laukuose. Raudonojo dobilo struktūrinių 

elementų analizė atlikta LAMMC ŽI Žolių selekcijos skyriuje 2018–2019 m. Pašarinė vertė ir 

biomasės kokybė nustatyta LAMMC ŽI Cheminių tyrimų laboratorijoje 2018–2019 m. 

Perspektyviausių raudonojo dobilo populiacijų genetinės įvairovės tyrimai atlikti LAMMC ŽI 

Genetikos ir fiziologijos laboratorijoje 2018–2020 m.   

Lauko eksperimento įrengimas. 2017 metais LAMMC ŽI Žolių selekcijos skyriaus 

sėjomainos laukuose 55°23'37.79"N 23°52'27.74"E buvo pasodinta raudonojo dobilo kolekcija 

(11 pav.). Ją sudarė 55 populiacijos ir veislės. Ekspedicijų metu surinktos sėklos bei veislės buvo 
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pasėtos tuo pačiu metu – 2017 m. balandžio 18 d. Sėklos pasėtos į daiginimo indus užpildytus 

durpių ir žemių mišiniu (30:70) ir augintos šiltnamyje iki perkėlimo į lauko kolekciją. Vegetacijos 

metu, augalai buvo du kartus mechaniškai trumpinti paliekant 5 cm aukščio kerą: pirmą kartą 

trumpinti praėjus mėnesiui po sėjos, antrą kartą – dvi dienas prieš perkeliant į lauko kolekciją.  

 

 

11 pav. Raudonojo dobilo lauko kolekcija ex situ 2017 m. (Akademija, Kėdainių raj.) 

Fig. 11. Field trial of red clover ex situ 2017 (Akademija, Kedainiai distr.) 

 

Prieš augalų sodinimą į kolekciją, laukai buvo akėjami, kultivuojami ir lyginami, taip pat 

atliktas foninis tręšimas išberiant N6P18K34 400 kg ha-1 trąšų (24 kg N, 31 kg P2O5, 113 kg K2O). 

Šiltnamyje išauginti augalai 2017 m. liepos 10 dieną pasodinti į lauko kolekciją eilutėmis 

50 cm atstumu tarp tos pačios populiacijos individų bei paliekant 1 m atstumus tarp skirtingų 

populiacijų. Kolekcija įrengta rendomizuotai, trimis pakartojimais. Kiekvienoje populiacijoje 

pasodinta po 45 augalus. Visame tyrime standartine veisle laikoma diploidinė raudonųjų dobilų 

veislė ‘Liepsna’. Standartas pasodintas kiekviename pakartojime atsitiktine tvarka. 

Tyrimų vietovės dirvožemis. Pagal Lietuvos dirvožemių klasifikaciją (LTDK-99) 

bandymų dirvožemis įvardijamas kaip karbonatingas, glėjiškas vidutinio sunkumo priemolio 

rudžemis Endocalcari–Epihypogleyic Cambisol (CMg-p-w-can), o pagal WRB 2014 atnaujintą 

2015 metais – atitinkamai Gleyic Cambisol (WRB 2015). Vyraujantys dirvožemio agrocheminiai 

rodikliai ir jų vertės: pHKCl 6,5–7,2 (nustatytas potenciometriniu metodu ISO 10390:2005), 

humusas 2,5–4,0 %, P2O5 – 220 mg kg-1 ir K2O – 156 mg kg-1 (nustatyti pagal LVP D – 07:2016). 
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2.3. Meteorologinės sąlygos 

Tyrimų metais vyravusios klimatinės sąlygos pateikiamos pagal Dotnuvos (Kėdainių raj.) 

meteorologijos stoties duomenis. Oro temperatūra tyrimų laikotarpiu labai varijavo (12 pav.). Sėjos 

metais (2017 m.) pavasario oro temperatūra (7,3 °C) buvo artima daugiamečiam vidurkiui (6,9 °C). 

Vidutinė kovo mėnesio temperatūra buvo 3,5 °C, t. y. 2 °C aukštesnė nei daugiametis vidurkis 

(1,5 °C), o balandis -1,3 °C šaltesnis nei įprastai (6,9 °C). Tuo tarpu gegužės vidutinė oro 

temperatūra siekė 12,8 °C ir buvo vos 0,5 °C aukštesnė už daugiametį vidurkį (12,3 °C). Pirmaisiais 

augalų kolekcijos naudojimo metais (2018 m.) pavasaris buvo šiltesnis nei 2017 m., nors ir prasidėjo 

šaltesniais orais. Vidutinė kovo mėnesio oro temperatūra siekė -1,9 °C, balandžio – 9,9 °C, o 

gegužės net 16,9 °C. Antraisiais augalų kolekcijos naudojimo metais (2019 m.) kovo mėn., 

temperatūra siekė 3,3 °C, balandžio – 8,9 °C, o gegužės – 12,8 °C, todėl 2019 metų pavasaris 

buvo šiltesnis nei 2017 m., bet kiek vėsesnis nei 2018 m., išskyrus kovo mėnesį.   

 

12 pav. Oro temperatūra tyrimų vietoje (Akademija, Kėdainių r.), °C 

Fig. 12. Air temperature at the research site (Akademija, Kėdainiai district), °C 

 

Vasara 2017 metais pasižymėjo vėsiais ir lietingais orais. Birželis (15,4 °C) buvo -0,3 °C 

šaltesnis už daugiametį vidurkį (15,7 °C). Liepos mėnesio vidutinė temperatūra (16,7 °C) taip pat 

buvo -1,4 °C žemesnė nei daugiametis vidurkis (18,1 °C), o rugpjūčio mėn. temperatūra lygi 

daugiamečiam vidurkiui (17,3 °C). 2018 m. vasara buvo labai karšta. Birželį vidutinė temperatūra 

siekė 17,5 °C, liepą – 20,5 °C, o rugpjūtį – 19,5 °C. 2019 m. vasara buvo vėsesnė nei 2018 m., 

bet šiltesnė nei 2017 m., išskyrus birželio mėnesį, kuris 2019 m. išsiskyrė itin aukšta oro 

temperatūra. 2019 m. birželį vidutinė temperatūra siekė 20,6 °C, liepą – 17,3 °C, rugpjūtį – 

18,2 °C. 
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Ruduo 2017 metais buvo labai šiltas. Vidutinė rugsėjo mėnesio temperatūra siekė 13,3 °C 

ir buvo 1,1 °C aukštesnė už daugiametę normą (12,2 °C). Spalį oro temperatūra siekė 7,4 °C 

šilumos ir buvo 0,2 °C aukštesnė už daugiametę normą (7,2 °C), o lapkritis pasižymėjo 

vidutiniškai 4,1 °C temperatūra (norma 1,8 °C). 2018 m. vidutinė rugsėjo mėnesio temperatūra 

siekė 15,0 °C, spalio – 8,3 °C, o lapkričio 2,9 °C, todėl tų metų ruduo buvo šiltas. 2019 m. rugsėjį 

temperatūra buvo įprasta, spalį aukštesnė, o lapkritį žemesnė nei daugiametis vidurkis. Vidutinė 

temperatūra rugsėjo mėnesį siekė 12,8 °C, spalį – 9,3 °C, o lapkritį – 0 °C. Taigi 2019 m. ruduo 

buvo permainingas lyginant su 2017 ir 2018 metais. 

Žiema 2017 m. gruodį ir 2018 m. sausį – vasarį buvo neįprastai šilta. 2017 m. gruodį 

vidutinė oro temperatūra siekė 1,0 °C (norma -2,4 °C), 2018 m. sausį – -1,6 °C (norma -3,3 °C), 

o vasarį – -6,1 °C (norma -3,4 °C). Vėlesnių metų žiema buvo kiek šaltesnė nei 2017–2018 m., 

išskyrus vasario mėn. 2018 m. gruodį vidutinė oro temperatūra siekė -1,1 °C, 2019 m. sausį – 

- 4,4 °C, o vasarį – 1,2 °C.  

Kritulių kiekis skirtingais metais taip pat labai varijavo ir dažniausiai priklausė nuo oro 

temperatūros (13 pav.). Sėjos metų (2017 m.) pavasarį iškrito 69,4 mm kritulių (daugiametė 

norma 115,0 mm), o gegužės mėn. – tik 3,4 mm (norma 45 mm). Pirmųjų augalų kolekcijos 

naudojimo metų (2018 m.) pavasarį iškrito 109,6 mm kritulių, todėl buvo įprastai drėgna 

(daugiametė norma 115,0 mm). Antrųjų kolekcijos naudojimo metų (2019 m.) pavasaris buvo 

kiek sausesnis, iškrito 93,2 mm. Reikėtų pažymėti, jog 2019 m. balandžio mėn. kritulių visiškai 

neiškrito, o kitais pavasario mėn. krituliai iškrito trumpų ir intensyvių liūčių metu, todėl gilesni 

dirvožemio sluoksniai buvo labai sausi. 

 

13 pav. Kritulių kiekis tyrimų vietoje (Akademija, Kėdainių r.), mm 

Fig. 13. Precipitation at the research site (Akademija, Kėdainiai district), mm 
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Vasara 2017 metais buvo labai drėgna. Šiuo laikotarpiu iškrito 279,1 mm kritulių (norma 

192,0 mm). Tuo tarpu 2018 m. vasara buvo kiek sausesnė – iškrito 154,4 mm kritulių, o 2019 m 

iškrito 189,1 mm kritulių, tačiau didžioji jų dalis – vasaros pabaigoje, intensyvių liūčių metu, todėl 

šalyje buvo paskelbta stichinė sausra.  

Ruduo 2017 metais buvo labai drėgnas kaip ir kiti metų laikai, iškrito 244,4 mm kritulių 

(norma 136,0 mm). 2018 m. rudenį iškrito tik 65,0 mm kritulių ir dirvožemiai buvo kritiškai sausi. 

Tuo tarpu 2019 m. rudenį iškrito 137,7 mm kritulių ir tų metų ruduo drėgmės atžvilgiu buvo 

optimalus.  

Žiemos mėnesiais, 2017 m. gruodį ir 2018 m. sausį–vasarį iškrito 136,1 mm kritulių (norma 

111,0 mm). 2017 m. gruodžio mėnesį sniego danga nesusidarė, o 2018 m. sausį ji susidarė tik 

mėnesio viduryje (10 cm), bet greitai ištirpo. Vidutinis sniego dangos storis 2018 m. vasario mėn. 

siekė 5,3 cm. Tuo tarpu 2018 m. gruodį ir 2019 m. sausį – vasarį iškrito kiek mažiau kritulių nei 

praeitą žiemą – 112,4 mm (norma 113,0 mm). 2018 m. gruodį sniego danga susidarė mėnesio 

viduryje ir siekė 11 cm, bet vėliau prasidėjo atodrėkis, todėl mėnesio pabaigoje dangos beveik 

neliko. 2019 m. sausį sniego danga nuosekliai didėjo ir vidutiniškai siekė 11,6 cm. Vasario mėn. 

sniego danga pradėjo mažėti ir iki mėnesio vidurio visiškai ištirpo.  

Permainingos oro temperatūros, gausios liūtys ir sausros lėmė tai, kad dirvožemio drėgmė 

skirtinguose gyliuose labai varijavo tarp tyrimo metų. Nors raudonasis dobilas formuoja ilgą 

liemeninę šaknį, jis yra jautrus drėgmės trūkumui. Literatūroje nurodoma, kad daugeliui augalų 

prieinamo vandens riba prasideda nuo 10 kPA (0,1 bar) iki 1500 kPa (15,0 bar) dirvožemio 

vandentalpos. Riba prasidedanti nuo 1500 kPa (15,0 bar) laikoma augalų vytimo zona 

(Bhattacharya 2019; Hatfield ir Dold, 2019; Petrauskas ir kt., 2020). Watermark sensoriai matuoja 

dirvožemio vandentalpą iki 200 kPa. Priklausomai nuo dirvožemio granuliometrinės sudėties bei 

augalų šaknų ilgio, fiksuojama skirtinga drėgmės trūkumo bei augalų vytimo zona, tačiau 

laikoma, jog Watermark sensorių rodmenims pasiekus 200 kPa ribą augalai stipriai kenčia nuo 

drėgmės trūkumo. 

Sėjos metais drėgmės kiekis dirvoje buvo pakankamas augalų vegetacijai, tik viršutiniame 

dirvos sluoksnyje nustatytas stiprus drėgmės sumažėjimas gegužės ir birželio sandūroje, kai 

vyravo aukštos temperatūros (14 pav.). Vėlesni, 2018 ir 2019 metai stipriai skyrėsi nuo 2017 m. 

Pirmaisiais raudonojo dobilo kolekcijos naudojimo metais (2018 m.) nuoseklus drėgmės kiekio 

mažėjimas, gilesniuose dirvožemio sluoksniuose, stebėtas nuo gegužės mėnesio iki pat matavimų 

pabaigos. Trumpam drėgmė buvo padidėjusi tik liepos viduryje, kai per keletą dienų iškrito 

gausesnis kritulių kiekis. Viršutiniame dirvožemio sluoksnyje drėgmės kiekis svyravo dėl 

trumpalaikių kritulių bei gausių liūčių. Antrieji kolekcijos naudojimo metai (2019 m.) išsiskyrė 
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kaip stichiškai sausi. Jau nuo pat gegužės pradžios drėgmės kiekis gilesniuose dirvožemio 

sluoksniuose sparčiai mažėjo, o tęsiantis sausrai augalai pasiekė vytimo zoną.  

 

14 pav. Dirvožemio drėgmės potencialas skirtingais tyrimų metais (Akademija, Kėdainių raj.)  

Fig. 14. Soil matric potential during research (Akademija, Kėdainiai district) 

 

2.4. Agrobiologinių ir morfologinių požymių vertinimai 

Raudonojo dobilo veislių ir populiacijų fenotipiniai požymiai bei ūkiškai naudingos savybės 

vertintos absoliučiomis reikšmėmis ir balais remiantis rekomendacijomis išskirtinumo 

požymiams nustatyti, kurie adaptuoti Europos bei Baltijos šalių pašarinių žolių darbinėse grupėse 

(UPOV, 2017). Raudonojo dobilo populiacijos ir veislės buvo išanalizuotos pagal 

12 morfologinių požymių: 

1) Augalo aukštis: matuojamas žydėjimo tarpsnyje (cm). 

2) Augalo kero forma: vertinta žydėjimo metu pagal 5 balų skalę. 1 – status, 2 – pusiau status, 

3 – vidutinis, 4 – pusiau gulsčias, 5 – gulsčias.  

3) Tarpubamblių skaičius: vertintas žydėjimo metu suskaičiuojant ilgiausio stiebo 

tarpubamblius (vnt.). 
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4) Ilgiausio stiebo ilgis: žydėjimo metu išmatuojamas ilgiausio stiebo ilgis (cm). 

5) Žiedynų gausumas: suskaičiuojant visus augalo žiedynus žydėjimo tarpsnio pabaigoje 

(vnt.). 

6) Žiedynų spalvos intensyvumas vertintas žydėjimo metu pagal 5 balų skalę: 1 – labai 

blyški, 2 – blyški, 3 – vidutinė, 4 – ryški, 5 – labai ryški. 

7) Centrinio lapelio ilgis: vertintas išmatuojant vidurinio tarpubamblio centrinio lapelio ilgį 

(cm).  

8) Centrinio lapelio plotis: vertintas išmatuojant vidurinio tarpubamblio centrinio lapelio 

plotį (cm). 

9) Lapų forma: vertinta pilnos brandos tarpsnyje pagal 3 balų skalę. 1 – ovalūs, 2 – elipsiški, 

3 – apvalūs. 

10) Lapų rašto (baltosios dėmės) intensyvumas: vertintas augalų žydėjimo tarpsnyje pagal 

5 balų skalę. 1 – nėra, 2 – neryškus, 3 – vidutiniškai ryškus, 4 – ryškus, 5 –  labai ryškus. 

11) Lapų rašto (baltosios dėmės) dydis: vertintas augalų žydėjimo tarpsnyje pagal 5 balų skalę. 

1 – nėra, 2 – maža, 3 – vidutinė, 4 – didelė, 5 –  labai didelė. 

12) Stiebų spalvos intensyvumas: vertintas augalų žydėjimo tarpsnyje pagal 5 balų skalę  

1 – labai blyški, 2 – blyški, 3 – vidutinė, 4 – ryški, 5 – labai ryški. 

Taip pat įvertinti šie agrobiologiniai požymiai:  

1) Žiemojimas: vertintas pavasarį, suskaičiuojant išlikusių augalų procentą populiacijoje 

(%).  

2) Žydėjimo pradžia: vertinta nustatant datą, kai populiacijoje žydi daugiau nei 50 % augalų 

(data). 

3) Žaliosios biomasės derlius: vertintas kiekvienoje populiacijoje nupjaunant ir pasveriant 

5 augalus (g). Rezultatuose nurodomas vidutinis vieno augalo svoris (g). 

4) Sausųjų medžiagų derlius: vertintas kiekvienoje populiacijoje nupjaunant 5 augalus ir juos 

išdžiovinant 105 C° temperatūroje iki pastovios masės. Augalai pasveriami prieš ir po 

džiovinimo (g). Rezultatuose nurodomas vidutinis vieno augalo svoris (g). 

5) Derliaus struktūra sausojoje medžiagoje: vertinta procentais, kiekvienoje populiacijoje 

nupjovus 5 augalus ir juos išdžiovinus iki ne didesnio nei 10 % drėgnumo. Suskaičiuoti ir 

pasverti stiebai (g), atskirti lapai ir žiedynai bei išmatuoti jų svoriai (g).  

2.5. Sėklų derliaus vertinimai 

Sėklų derlius, jo struktūriniai bei kokybiniai komponentai analizuoti ex situ sąlygomis. 

Europos Bendrijos svarbos natūralių ir saugomų rūšių buveinių plotuose – specifinių pievų 

plotuose (kodai 6510, 6530, 6270 ir 6210) 2016-ais metais buvo surinktos raudonojo dobilo 
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sėklos. Jos rinktos iš ne mažiau kaip 30 kiekvienos populiacijos augalų, tuomet išvalytos ir 

džiovintos 3 mėnesius, 20 °C temperatūroje esant 15 % santykinei oro drėgmei. Nustatytas 

bendras sėklų pavyzdžio svoris ir 1000-čio sėklų masė. Vėliau saugotos +4 °C temperatūroje iki 

sėjos pradžios.  

Pirmaisiais pjūties metais (2018 m.) nuimtas 1-asis ir 2-asis sėklių derliai. Sėklos surinktos 

rankiniu būdu iš 10-ies augalų populiacijoje nuimant po 10 žiedynų. Tirti sėklų derliaus rodikliai 

ir metodai pagal UPOV rekomendacijas yra pateikiami 2 lentelėje. 

 

2 lentelė. Sėklų derliaus rodikliai, jų santrumpos ir vertinimo metodai 

Table 2. Structural components of seed yield, their abbreviations, and determination methods 

Eil.

Nr.  

No. 

Požymiai 

Trait description 

Santrumpos, 

vienetai 

Abbreviation, units 

Vertinimo metodai 

Determination methods 

1. Žiedynai augale 

Flower heads per plant 
FH, vnt. 

Tiesioginis skaičiavimas 

Direct counting 

2. Žiedų skaičius žiedyne 

Flowers per flower head 
F/FH, vnt. 

Tiesioginis skaičiavimas 

Direct counting 

3. Sėklų skaičius iš žiedyno 

Seed number per flower head 
SN/FH, vnt. 

Tiesioginis skaičiavimas 

Direct counting 

4. Sėklų užmezgimas žiedyne 

Seed set  
SS, % SF/FH = [(SN/FH) / (F/FH)] × 100  

5. Daigumas 

Germination rate 
GR, % 

Tiesioginis skaičiavimas išreikštas procentais 

Direct counting percentage 

6. Kietalukštės sėklos 

Hard seeds 
HS, % 

Tiesioginis skaičiavimas išreikštas procentais 

Direct counting percentage 

7. 1000-čio sėklų masė 

Thousand seed weight 
TSW, g 

Tiesioginis svėrimas 

Direct weighing 

8. Sėklų derlius iš 100 žiedynų 

Total seed yield per 100 head 
SY, g 

Tiesioginis svėrimas 

Direct weighing 

 

2.6. Biomasės kokybės vertinimai  

Cheminėms analizėms atlikti, raudonojo dobilo žolės ėminiai paimti žydėjimo tarpsnyje. 

Kiekviename iš trijų pakartojimų paimta penkių augalų biomasė. Ėminiai susmulkinti į 3–5 cm 

ilgio fragmentus ir 15 min laikyti džiovinimo spintoje esant 105 °C temperatūrai, taip siekiant kuo 

labiau sumažinti fermentinio aktyvumo sukeliamą biologiškai aktyvių junginių skilimą. Vėliau 

biomasės ėminiai perkelti į 60 ± 5 °C temperatūrą ir džiovinti iki pastovios masės. Sausa masė 

sumalta naudojant cikloninį malūną ZM200 (Retsch, Vokietija) ir saugota hermetiškuose induose 

iki analizių pradžios.  

Nustatyti vandenyje tirpūs angliavandeniai (VTA), žalieji baltymai (ŽB), žalioji ląsteliena 

(ŽL) ir sausųjų medžiagų virškinamumas (SMV). Analizės atliktos taikant artimosios srities 

infraraudonųjų spindulių spektrometriją (NIRS) (Butkutė ir kt. 2003). 
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2.7. Genetinės įvairovės analizė taikant ISSR žymeklius 

Genominės DNR išskyrimas  

Genetinės įvairovės tyrimams augalinė medžiaga surinkta šiltnamyje iš 24 augalų 

kiekvienoje populiacijoje ar veislėje, augalams esant dviejų lapelių tarpsnyje. DNR išskirta iš 

100 mg šviežių lapų, naudojant modifikuotą CTAB metodą (Doyle ir Doyle, 1990).  

DNR koncentracijos ir kokybės nustatymas 

Naudojant spektrofotometrą NanoDrop 2000 (Thermo Scientific™, JAV) įvertinta DNR 

koncentracija ir jos kokybė. Tolimesniems tyrimams naudoti tik tie pavyzdžiai, kurių DNR 

koncentracija buvo ne mažesnė kaip 50 ng µl-1, o kokybė tarp 1,7–1,9 pagal spektrofotometro 

lazerio bangų ilgių santykį (A260/A280).  

ISSR-PGR vykdymas 

Visos polimerazinės grandinės reakcijos (PGR) buvo kartojamos bent du kartus. Vertinti 

ryškūs, gerai atsikartojantys DNR fragmentai ir jų profiliai. ISSR-PGR vykdymui naudota po 

10 µl reakcijos mišinio kiekvienam genotipui (3 lentelė).  

 
3 lentelė. ISSR-PGR reakcijos mišinio sudėtis, koncentracija ir kiekiai 

Table 3. Composition and concentration of the ISSR-PCR mixture 

Eil. Nr. 

No. 

Reagentas 

Reagent 

Kiekis 

Quantity 

Gamintojas 

Manufacturer 

1. DreamTaq Green PCR 

Master Mix (2X) 

5 µl Thermo Scientific™ (JAV) 

2. Water, nuclease-free  3 µl Thermo Scientific™ (JAV) 

3 ISSR pradmuo (0,5 μM) 1 µl Metabion GmbH (Vokietija) 

4 DNR (50 ng µl-1) 1 µl – 

 

ISSR-PGR reakcija vykdyta naudojant Mastercycler® ir Mastercycler Gradient® 

(Ependorf, Vokietija) termociklerius. Skirtingame temperatūros gradiente (G 52 °C ± 5 °C) nuo 

47,3 °C iki 57 °C, iš 30 pradmenų atrinkti 5 efektyviausi, pasižymintys fragmentų gausumu, jų 

aiškumu ir atsikartojamumu bei naudoti tolimesnėms analizėms (4 lentelė). 
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4 lentelė. ISSR pradmenų sekos 

Table 4. Sequences of ISSR primers 

Pradmuo 

Primer 

Seka 5’→ 3’ 

Sequence 5’→ 3’ 

Pradmens prijungimo 

temperatūra 

Annealing, °C 

ISSR1 AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGC 52 

ISSR2 AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGT 50 

UBC827 ACACACACACACACACG 53 

UBC857 ACACACACACACACACCG 55 

155H CACACACACACACAGA 49 

 

ISSR fragmentų pagausinimo sąlygos: 3 min 95 °C temperatūroje pradinė DNR denatūracija 

vėliau 30 ciklų: 30 s 95 °C temperatūroje DNR denatūracija, kitame etape 30 s 43–52 °C 

temperatūroje prijungiami pradmenys. Priešpaskutiniame etape 60 s 72 °C sintetinta DNR, o 

galutinė sintezė vykdyta 5 min 72 °C temperatūroje.  

Gauti ISSR-PGR produktai buvo analizuojami 1,5 % agarozės gelyje naudojant 5 µl PGR 

reakcijos mišinio ir 2 µl DNR dydžio standarto (GeneRuler DNA Ladder Mix). Elektroforezė 

vykdyta 2 h ± 10 min esant 100 V elektros srovės įtampai. Geliai analizuoti UV spindulių šviesoje 

naudojant MiniBIS pro (DNR Bio-Imaging Systems) dokumentavimo sistemą.  

ISSR profilių duomenys suvesti į binarinę genotipų matricą. Vienodo dydžio fragmentų 

buvimas žymėtas „1“, o nebuvimas – „0“. Tokiu būdu sudaryta konkrečiam individui būdinga 

dvejetainė duomenų seka. 

2.8. Duomenų statistinė analizė  

Statistinės analizės atliktos naudojant programą SAS 9.4 (SAS Institute Inc., JAV). Rodiklių 

tarpusavio priklausomybė įvertinta Pearson‘o tiesinės koreliacijos koeficientu (r). Morfologinių 

požymių reikšmingumui visame duomenų rinkinyje nustatyti buvo naudojama principinė 

komponentinė analizė (PCA). Filogenetiniam giminingumui nustatyti taikyta UPGMA klasterinė 

analizė. Genetiniai ir morfologiniai duomenys prieš analizes buvo standartizuoti.  

Morfologiniams skirtumams tarp fenotipinių grupių nustatyti buvo taikytas dispersinės 

analizės Tukey HSD testas. Populiacijų biomasės derliaus skirtumams nuo standartinės veislės 

nustatyti taikytas Dunnett‘s testas. Visi skirtumai laikyti esminiais kai p < 0,05. Stulpelinėse 

diagramose taip pat pateikiamos standartinės paklaidos (SE). 

Populiacijų polimorfiškumas, Mantel testas, F-statistika, Nei‘s genetiniai atstumai ir 

molekulinės genetinės įvairovės analizė (AMOVA) atlikta naudojant GenAlEx 6.503 programą. 

Klasterinė analizė UPGMA metodu bei principinė komponentinė analizė (PCA) atlikta naudojant 

SAS 9.4 programą (SAS Institute Inc., JAV). Popgene v1.32 kompiuterine programa buvo 
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apskaičiuota Nei‘s genetinė įvairovė (h), Shannon‘o įvairovės indeksas (I) ir polimorfinių 

fragmentų procentas (PPL).  

Populiacijų genetinei diferenciacijai įvertinti buvo apskaičiuotas fiksacijos indeksas FST 

(Nagylaki, 1998) pagal formulę: 

FST =
HT−Hs

HT
 , kur 

FST – fiksacijos indeksas; 

HT – tikėtinas heterozigotiškumas; 

HS – stebėtas heterozigotiškumas. 

 

ISSR žymeklių gebėjimas aptikti polimorfizmą įvertintas polimorfizmo informacijos kiekio 

PIC verte (Serrote ir kt., 2020) apskaičiuota pagal formulę: 

 

PIC = ∑ 𝑝𝑖
2𝑛

𝑖=1  , kur 

PIC – polimorfizmo informacijos kiekio vertė; 

i – j-ojo žymeklio i-asis alelis;  

n – j-ojo žymeklio alelių skaičius; 

p – alelio dažnis. 

 

Genetinė populiacijų struktūra analizuota naudojant Structure v2.3.4 programą, taikant 

Markov Chain Monte Carlo (MCMC) algoritmą. Pasirinkta grupių skaičiaus (K) vertė nedidesnė 

nei analizuojamų populiacijų skaičius (K = 1–18). Procedūrai taikytas „Admixture” modelis, o 

testo kartojimo periodas 100000 bei 100000 MCMC iteracijų su 3 nepriklausomais paleidimais. 

Optimali K reikšmė nustatyta naudojant Structure Harvester programą pagal didžiausią ΔK 

reikšmę. Genetinės struktūros modelis sudarytas Clumpak programa pagal Bayesian analizės 

rezultatus (Kopelman ir kt., 2015). 
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3. TYRIMŲ REZULTATAI IR APTARIMAS 

3.1. Raudonojo dobilo fenotipinės įvairovės analizė 

3.1.1. Augalų žiemojimas ir žydėjimas  

Raudonojo dobilo morfologiniai požymiai varijuoja ne tik dėl genotipo, tačiau yra įtakojami 

abiotinių ir biotinių veiksnių. Vienas svarbiausių daugiamečių augalų požymių – gebėjimas 

prigyti ir peržiemoti. Šiame tyrime daugelis raudonojo dobilo populiacijų ir veislių lauko 

kolekcijoje prigijo labai gerai, jose prieš žiemą išliko daugiau nei 80 % pasodintų augalų (15 pav.). 

Tik populiacijos pop2887 įsitvirtinimas buvo mažesnis nei 80 % ir atitinkamai siekė 66,7 %. Po 

pirmos žiemos, didžiosios dalies tirtų populiacijų augalų išliko virš 80 %. Tik keletas populiacijų 

t. y., pop2207, pop2872, pop2884, pop2896, pop2905 ir pop2892  išsiskyrė silpnu gebėjimu 

žiemoti, kai po žiemos išliko mažiau nei 70 % augalų.   

 

 

15 pav. Peržiemojusių augalų procentas raudonojo dobilo populiacijos 2017–2019 m. 

Fig. 15. Percentage of overwintered plants in red clover populations in 2017–2019 
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Lauko kolekcijoje, po antrosios žiemos (2019 m.), geriausiu peržiemojimu išsiskyrė vietinės 

kilmės diploidinės veislės ‘Arimaičiai’ ir ‘Kamaniai’. Šių veislių po žiemos išlikusių augalų 

procentas atitinkamai siekė 60 % ir 53,3 %. Aukštesniu nei 50 % žiemojimo rodikliu išsiskyrė tik 

dvi populiacijos: pop2899 ir pop2177 (atitinkamai 53,3 % ir 68,8 %). Įvertinus žiemojimo 

rodiklių skirtumus tarp pirmosios ir antrosios žiemos, nustatyta, kad mažiausiai augalų žuvo 

populiacijoje pop2177, kurioje po žiemos žuvę augalai tesudarė 22,7 %. Mažiau nei 30,1 % augalų 

tarp pirmosios ir antrosios žiemos prarado pop2887 (28,9 %) ir pop2892 (30,0 %). Didžiausias 

populiacijų skaičius (41 pop.) išsiskyrė prarasdamas nuo 30,1 % iki 49,9 % augalų tarp pirmosios 

ir antrosios žiemos, o likusiose 13-oje populiacijų žuvusių augalų procentas viršijo net 50,0 %. 

Daugiausiai augalų žuvo populiacijose pop2407, pop2876 ir pop2902, kur skirtumas tarp 

pirmosios ir antrosios žiemos atitinkamai siekė 60,5 %, 60,0 % ir 60,0 %.  

Kitas itin svarbus raudonųjų dobilų požymis – žydėjimo pradžia. Laukiniai raudonieji 

dobilai įprastai pasižymi ankstyvu žydėjimu ir gali pražysti net dviem savaitėm anksčiau nei 

ankstyviausios veislės. Šis požymis leidžia identifikuoti laukines raudonojo dobilo populiacijas. 

Svarbu yra ir tai, kad ši kryžminimosi izoliacija laike padeda išlaikyti unikalų genotipą ir 

populiacijų homogeniškumą.  

Tirtosios populiacijos pražydo skirtingu laiku, todėl jos buvo suskirstytos į 3 grupes 

(5 lentelė). Pirmaisiais naudojimo metais 4 iš 6 veislių žydėjo vėliau nei laukinės populiacijos. 

Ankstyvo žydėjimo populiacijų pirmaisiais naudojimo metais buvo 17, o antraisiais – 15; iš jų 14 

sutapo tiek pirmaisiais, tiek antraisiais metais. Tarp šių 14 populiacijų nebuvo nei vienos iš AGB. 

Didžioji dauguma iš AGB gautų raudonojo dobilo populiacijų pasižymėjo vėlyvu žydėjimu tiek 

pirmaisiais, tiek antraisiais metais (atitinkamai po 5 populiacijas), todėl tikėtina, jog šios 

populiacijos galėjo susikryžminti su veislėmis.   

Antraisiais augalų kolekcijos naudojimo metais nustatyta, kad populiacijos ir veislės 

vidutiniškai žydėjo 11 dienų vėliau nei pirmaisiais. Tai galėjo priklausyti nuo to, kad 2019 m. 

pavasaris buvo šaltesnis ir sausesnis nei 2018 m. Taip pat 2019 m. nustatytas populiacijų 

persiskirstymas pagal jų žydėjimo pradžią. Ankstyvų ir vėlyvų populiacijų skaičius sumažėjo, o 

vidutinio ankstyvumo – padidėjo. Toks populiacijų persiskirstymas galėjo priklausyti nuo augalų 

gebėjimo peržiemoti ir atsparumo ligoms, taip pat augalų gebėjimo atželti po pjūties bei antraisiais 

(2019 m.) tyrimo metais vyravusios sausros. Jones ir kt. (2020) nustatė, kad laukinio fenotipo 

raudonieji dobilai sunkiai prisitaiko prie pjovimo rėžimo ir didelė dalis augalų nesugeba atželti. 
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5 lentelė. Raudonųjų dobilų veislių ir laukinių populiacijų žydėjimo pradžia pirmaisiais ir antraisiais 

kolekcijos naudojimo metais 

Table 5. Flowering time of red clover during the first and second year of harvest 

 

 Pirmi naudojimo metai 

1st year of harvest (2018) 

Antri naudojimo metai 

2nd year of harvest (2019) 

Ankstyvi  Early 

Vidutinio 

ankstyvumo 

Medium 

Vėlyvi 

Late 
Ankstyvi Early 

Vidutinio 

ankstyvumo 

Medium 

Vėlyvi 

Late 

Gegužės 16–24 d.  

16–24 of May 

Gegužės 25–31 d. 

25–31 of May 

Birželio 1–15 d. 

1–15 of June 

Gegužės 24 d. – 

birželio 2 d. 

24 of May –  

2 of June 

Birželio 8–17 d. 

8–17 of June 

Birželio 18 d. – 

liepos 1 d. 

18 of June –  

1 of July 

pop2207 pop2160 pop2177 pop2865 pop2160 pop2177 

pop2865 pop2206 pop2370 pop2868 pop2206 pop2366 

pop2868 pop2366 pop2405 pop2869 pop2207 pop2370 

pop2869 pop2368 pop2407 pop2870 pop2368 pop2405 

pop2870 pop2412 pop2410 pop2871 pop2407 pop2410 

pop2871 pop2866 pop2874 pop2876 pop2412 pop2872 

pop2876 pop2867 pop2875 pop2877 pop2866 pop2878 

pop2877 pop2872 pop2883 pop2879 pop2867 pop2881 

pop2879 pop2878 pop2889 pop2880 pop2874 pop2883 

pop2880 pop2881 pop2896 pop2882 pop2875 pop2889 

pop2884 pop2882 pop2897 pop2884 pop2887 pop2908 

pop2885 pop2890 pop2899 pop2885 pop2890 ‘Arimaičiai’ 

pop2886 pop2893 pop2902 pop2886 pop2893 ‘Kamaniai’ 

pop2887 pop2898 pop2903 pop2892 pop2896 ‘Vytis’ 

pop2892 pop2905 pop2904 pop2894 pop2897 
 

pop2894 pop2908 pop2907  pop2898 
 

pop2900 ‘Liepsna’ ‘Arimaičiai’ pop2899 

 ‘Vyliai’ ‘Kamaniai’ pop2900 

  ‘Sadūnai’ pop2902   
‘Vytis’2 pop2903 

 pop2904 

pop2905 

pop2907 

‘Liepsna’ 

‘Sadūnai’ 

‘Vyliai’ 

Iš viso 

Total 
17 18 20 15 26 14 

 

3.1.2. Morfologinių požymių analizė 

Morfologinių požymių įvairovė buvo analizuojama taikant principinių komponenčių 

analizės  (PCA) metodą. 2018 m. pirmosios dvi komponentės paaiškino 60,94 % raudonojo dobilo 

morfologinių požymių įvairovės (16 pav.). Pirmoji komponentė (PC1) apibūdino 35,61 % 

požymių variacijos ir pagal tikrinio vektoriaus PC1 vertę, labiausiai buvo įtakojama augalo 

aukščio ir centrinio lapelio ilgio (6 lentelė). Antroji komponentė (PC2) apibūdino 25,33 % viso 

morfologinių duomenų rinkinio įvairovės ir stipriausiai buvo įtakojama tarpubamblių bei žiedynų 

skaičiaus.  

 
2 Nuo 2020 metų ‘Vytis’, iki tol žinomas ‘Vyčiai’ pavadinimu. 
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16 pav. Raudonojo dobilo populiacijų principinių komponenčių analizė pagal 12 morfologinių požymių 

2018 m. 

Fig. 16. Principal component analysis of red clover populations based on 12 morphological traits in 

2018 

 

6 lentelė. Raudonojo dobilo populiacijų tarpusavio ryšiai paremti morfologinių požymių PCA 2018 

Table 6. The interrelationship among red clover populations based on morphological traits of PC 

analysis in 2018 

Požymiai 

Traits 

Požymio galia 

Power 
PC1 PC2 PC3 

Ilgiausias stiebas, cm 0,865 0,394 -0,375 -0,004 

Augalo aukštis, cm 0,840 0,453 -0,029 -0,148 

Tarpubamblių skaičius, vnt. 0,742 0,299 -0,455 0,130 

Lapo dėmės dydis 0,720 0,161 0,202 0,664 

Lapo dėmės ryškumas 0,693 0,179 0,202 0,634 

Centrinio lapelio ilgis, cm 0,690 0,403 -0,162 -0,015 

Kero forma 0,663 0,314 0,354 -0,203 

Centrinio lapelio plotis, cm 0,605 0,374 0,120 -0,143 

Žiedynų skaičius, vnt. 0,407 -0,101 -0,449 0,106 

Žiedyno spalvos intensyvumas 0,318 -0,199 -0,289 0,098 

Lapų forma 0,218 -0,050 -0,332 0,093 

Stiebo spalvos intensyvumas 0,209 -0,197 -0,094 0,165 

Tikrinė vertė  

Eigenvalue 
3,97 1,77 1,24 

Komponenčių variantiškumas, %  

Percentages of variance explained, % 
35,61 25,33 13,42 

Kauptinis variantiškumas, %  

Cumulative variance, % 
35,61 60,94 74,36 

 

Atlikus klasterinę analizę, pagal morfologinius požymius, populiacijos 2018 m. buvo 

suskirstytos į dvi pagrindines grupes (17 pav.). Į pirmąją grupę pateko 17 vietinės kilmės veislių 
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bei fenotipiškai panašių populiacijų. Jos pasižymėjo aukštais, ilgus stiebus bei didelius lapus 

turinčiais augalais. Antrąją grupę sudarė du dideli pogrupiai IIA ir IIB. Pogrupį IIB sudarė 

31 populiacija, kurių augalai yra trumpais ir mažiau tarpubamblių turinčiais stiebais, tačiau 

pasižyminčios didesniu žiedynų skaičiumi nei veislės. Tuo tarpu į IIB pogrupį pateko 7 žemaūgės, 

prigludusio kero formos populiacijos. Remiantis klasterinės analizės duomenimis, populiacijos 

atitinkamai buvo įvardintos kaip veislių (I grupė), pusiau laukinių (IIA pogrupis) ir laukinių (IIB 

pogrupis) fenotipinėmis grupėmis. Analizuotų populiacijų pasiskirstymas dendrogramoje rodo, 

kad didžioji jų dauguma pasižymi tiek veislėms, tiek laukinėms populiacijoms būdingais 

morfologiniais požymiais ir patenka į pusiau laukinių populiacijų fenotipinę grupę.  

 

17 pav. Raudonojo dobilo populiacijų dendrograma pagal 12 morfologinių požymių 2018 m. 

Fig. 17. Dendrogram of red clover populations based on 12 morphological traits in 2018 

 

Antraisiais naudojimo metais (2019 m.) PCA taip pat išskyrė veislių, laukinių ir pusiau 

laukinių populiacijų fenotipines grupes (18 pav.). Lyginant su 2018 m. laukinių raudonojo dobilo 

populiacijų grupę sudarė mažesnis populiacijų skaičius, o pusiau laukinių – didesnis. Tai galima 

paaiškinti sumažėjusia morfologinių požymių variacija populiacijų viduje. 2019 m. pirmosios dvi 

PCA komponentės paaiškino 57,91 % raudonojo dobilo morfologinių požymių įvairovės. Pirmoji 

komponentė (PC1) apibūdino 30,23 % požymių variacijos ir pagal tikrinio vektoriaus vertę 

labiausiai buvo įtakojama kero formos ir augalo aukščio (7 lentelė). Tuo tarpu antroji komponentė 
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(PC2) apibūdino 27,68 % viso morfologinių duomenų rinkinio įvairovės ir atskyrė individus pagal 

tarpubamblių skaičių bei lapų formą.  

 

18 pav. Raudonojo dobilo populiacijų principinių komponenčių analizė pagal 12 morfologinių požymių 

2019 m. 

Fig. 18. Principal component analysis of red clover populations based on 12 morphological traits in 

2019 

 

7 lentelė.  Raudonojo dobilo populiacijų tarpusavio ryšiai paremti morfologinių požymių PCA 2019 

Table 7. The interrelationshi among red clover populations based on morphological traits of PC analysis 

in 2019 

Požymiai 

Traits 

Požymio galia 

Power 
PC1 PC2 PC3 

Kero forma 0,647 0,447 -0,110 -0,069 

Augalo aukštis, cm 0,597 0,433 -0,064 -0,348 

Centrinio lapelio ilgis, cm 0,567 0,369 0,319 0,060 

Centrinio lapelio plotis, cm 0,499 0,395 -0,063 -0,076 

Tarpubamblių skaičius, vnt. 0,466 0,115 0,562 0,181 

Žiedynų gausumas, vnt. 0,409 -0,177 0,483 -0,216 

Lapų forma 0,379 -0,030 0,534 -0,084 

Ilgiausias stiebas, cm 0,334 0,316 0,118 -0,451 

Žiedyno spalvos intensyvumas 0,241 -0,257 0,157 -0,253 

Lapo dėmės ryškumas 0,154 0,219 0,034 0,488 

Stiebo spalvos intensyvumas 0,119 -0,192 -0,034 -0,080 

Lapo dėmės dydis 0,086 0,160 0,059 0,516 

Tikrinė vertė  

Eigenvalue 
3,17 1,33 1,20 

Komponenčių variantiškumas, %  

Percentages of variance explained, % 
30,23 27,68 12,62 

Kauptinis variantiškumas, %  

Cumulative variance, % 
30,23 57,91 70,53 
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Klasterinė analizė antraisiais kolekcijos naudojimo metais (2019 m.) pagal morfologinius 

požymius populiacijas suskirstė į dvi grupes bei išskyrė 4 pogrupius (IA, IIA, IIB, IIC) (19 pav.). 

Antraisiais raudonojo dobilo naudojimo metais (2019 m.) į pirmąją grupę pateko veislė ‘Liepsna’ 

ir populiacijos pop2890 bei pop2908, kurios pasižymėjo aukštais, stačios formos augalais, 

turinčiais didelius lapus. Antrojoje grupėje buvo išskirti trys pogrupiai IIA, IIB ir IIC. Į pogrupį 

IIA pateko kiek žemesnės nei veislės, tačiau daugiau tarpubamblių turinčios populiacijos, kurios 

taip pat išsiskyrė savo elipsiška lapų forma. Tuo tarpu į IIB pogrupį pateko veislės ir populiacijos, 

kurios pasižymėjo stačiais, vidutinio aukščio, ilgalapiais augalais. Paskutinį, IIC pogrupį sudarė 

tik dvi populiacijos pop2871 ir pop2875, kurios išsiskyrė itin žemais, prigulusios kero formos 

augalais, turinčiais didelį skaičių žiedynų.  

 

19 pav. Raudonojo dobilo populiacijų dendrograma pagal 12 morfologinių požymių 2019 m. 

Fig. 19. Dendrogram of red clover populations based on 12 morphological traits in 2019 

 

Šiuos skirtumus tarp pirmųjų ir antrųjų naudojimo metų būtų galima paaiškinti genotipo ir 

abiotinių veiksnių įtaka. Individualus genotipas galėjo lemti ribotą augalų gebėjimą atželti po 

pjūties. Tuo tarpu 2019 m. vyravusi sausra galėjo lemti skirtingą augalų vegetacijos intensyvumą. 

Nepaisant to, skirtingi autoriai vieningai sutaria, jog raudonojo dobilo populiacijose vyrauja 

didelė morfologinė įvairovė (Conterato ir kt., 2010; Jones ir kt., 2020).  
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Skirtingose geografinėse vietovėse ar skirtingame jūros lygio aukštyje augantys raudonieji 

dobilai reikšmingai skiriasi savo morfologija (Leto ir kt., 2004). Geografiškai izoliuoti augalai 

populiacijoje turėtų būti homogeniškesni ir reikšmingai skirtis nuo tų, kurios neturi gamtinių ar 

geografinių barjerų (Kongkiatngam ir kt., 1995). Kiti autoriai teigia, kad raudonųjų dobilų 

morfologiniai skirtumai labiau priklauso nuo aplinkos sąlygų nei gamtinių barjerų. Siekiant 

išsiaiškint ar skirtinguose geografiniuose regionuose augantys raudonieji dobilai iš esmės skiriasi 

savo morfologiniais bruožais, Lietuvos teritorija suskirstyta į 5 geografinius regionus (20 pav.).  

 

20 pav. Lietuvos geografiniai regionai ir raudonųjų dobilų radavietės 
Pastaba: juodi taškai – populiacijos surinktos 2016 m., raudoni taškai – populiacijos gautos iš AGB 

Fig. 20. Geographical regions and locations of red clover populations  
Note: black dots are representing populations collected in 2016; by red dots are shown populations received from 

PGB 

 

Vertintas raudonojo dobilo populiacijų fenotipinis pasiskirstymas geografiniuose kilmės 

regionuose. Šiaurės Rytų (ŠR) Lietuvoje surinktose populiacijose buvo aptikta visoms trims 

fenotipinėms grupėms būdingų populiacijų (21 pav.). Didžiausią dalį (60 %) sudarė pusiau laukinė 

grupė, o mažiausią – laukinė (7 %). Tuo tarpu veislių fenotipinė grupė ŠR Lietuvoje sudarė 33 %, 

o Šiaurė Vakarų (ŠV) – tik 17 %. Įdomu tai, kad Vidurio (VD) ir Pietų Lietuvoje surinktose 

populiacijose veislių fenotipinę grupę atitinkančių populiacijų nebuvo aptikta. Pietų Lietuvoje 

surinktose populiacijose vyravo vienintelė – pusiau laukinių populiacijų fenotipinė grupė. Ši 

grupė dominavo ir visuose kituose geografinėse augavietėse. Laukinio fenotipino grupę 
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atitinkančių populiacijų didžiausia dalis aptikta Vidurio ir Šiaurės Vakarų Lietuvos regionuose, 

atitinkamai po 33 %.   

 

21 pav. Raudonojo dobilo fenotipinių grupių pasiskirstymas geografiniuose Lietuvos regionuose 
Pastaba: ŠR – šiaurės rytai; PR – pietryčiai; PV – pietvakariai; VD – vidurio Lietuva; ŠV – šiaurės vakarai 

Fig. 21. Distribution of red clover phenotypic groups in geographical regions of Lithuania 
Note: ŠR – northeast; PR – southeast; PV – southwest; VD – Central Lithuania; ŠV – northwest 

 

Įvertinus raudonojo dobilo morfologinius požymius bei juos palyginus pagal geografinę 

kilmę buvo nustatyta, kad veislių augalai reikšmingai (p < 0,05) aukštesni (NPH) nei skirtingose 

radavietėse augusių laukinių ir pusiau laukinių populiacijų augalai (22 pav.). Tarp geografinių 

radaviečių savo aukščiu išsiskyrė ŠR Lietuvoje augusios populiacijos, kurios statistiškai patikimai 

(p < 0,05) skyrėsi nuo visų kitų regionų. Kiek žemesni augalai augo ŠV Lietuvos regione. Jie buvo 

iš esmės (p < 0,05) aukštesni nei augantys VD Lietuvoje, tačiau nesiskyrė nuo augančių Pietų 

Lietuvoje. Žemiausi augalai būdingi VD Lietuvos populiacijoms, tačiau taip pat statistiškai 

patikimai nesiskyrė nuo dobilų populiacijų augančių Pietų Lietuvoje.  
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22 pav. F1 kartos raudonojo dobilo morfologinių požymių palyginimas priklausomai nuo geografinės 

kilmės: A) kero forma (GRH) ir augalo aukštis (NPH), B) tarpubamblių skaičius (NOI) ir stiebų ilgis 

(STL), C) žiedynų skaičius(FHN) ir jų spalvos intensyvumas (FHC), D) lapelių ilgis (MLL) ir plotis 

(MLD) E) baltosios dėmės dydis (ALM) ir spalvos intensyvumas (ILM) 
A,B,C,D,E skirtingomis raidėmis pažymėti statistiškai patikimi skirtumai tarp geografinės kilmės regionų (p < 0,05) 
Fig. 22. Comparison of morphological features of F1 generation by geographical regions: A) growth 

habit (GRH)and plant height (NPH), B) number of internodes (NOI) and stem length (STL), C) number 

of flower heads (FHN) and its color intensity (FHC), D) leaf length (MLL) and width (MLD) E) white 

leaf mark size (ALM) and its color intensity (ILM) 
A,B,C,D,E different letters indicate significant differences between geographical origin (p < 0.05) 
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Įvairūs autoriai nurodo, jog veislės pasižymi statesne kero forma (GRH) nei populiacijos 

(Taylor ir Quesenberry, 1996; Solberg ir kt., 2015). Tai pasitvirtino ir šiame tyrime. Veislės iš 

esmės (p < 0,05) buvo statesnės nei laukinės ar pusiau laukinės populiacijos, nepriklausomai nuo 

jų geografinės radavietės. Visgi tarp populiacijų esminių skirtumų buvo nedaug, reikšmingai 

(p < 0,05) skyrėsi tik Pietų Lietuvai būdingos raudonojo dobilo populiacijos, kurių augalai buvo 

labiau prigludę prie žemės paviršiaus lyginant su Šiaurės ar Vidurio Lietuvos laukinėmis 

populiacijomis.  

Dėsningumai nedaug keitėsi ir išmatavus ilgiausius augalų stiebus (STL). Ilgiausius stiebus 

turėjo veislės ir jos iš esmės (p < 0,05) skyrėsi nuo laukinių bei pusiau laukinių populiacijų 

nepriklausomai nuo to iš kurio geografinio regiono kilusios. Pagal STL bruožą reikėtų išskirti 

populiacijas augusias PR Lietuvoje. Iš ten kilę augalai pasižymėjo iš esmės (p < 0,05) skirtingu 

stiebų ilgiu lyginant su VD ir PV Lietuvos regionais, nors šie trys regionai pagal augalų aukštį 

statistiškai patikimai nesiskyrė. Tokią tendenciją galima paaiškinti stipria STL ir NOI koreliacija 

(r = 0,77, kai p < 0,05). Kuo ilgesni stiebai, tuo didesnis tarpubamblių skaičius (NOI) ir vice versa.  

Įdomios tendencijos nustatytos vertinant žiedynų skaičių (FHN). Veislės turėjo mažiausią 

FHN ir iš esmės skyrėsi nuo visų kitų populiacijų. Laukinės ir pusiau laukinės populiacijos pagal 

STL bei jų geografinę kilmę tarpusavyje statistiškai patikimai nesiskyrė, išskyrus VD Lietuvos 

regioną, kuriam būdingų populiacijų augalai turėjo iš esmės (p < 0,05) mažiau žiedynų nei Šiaurės 

ar Pietų Lietuvos regionų populiacijos.  

Žiedynai pasižymėjo didele spalvine variacija (FHC) tarp individų (23 pav.). Statistiškai 

patikimai (p < 0,05) šviesesniais žiedynais išsiskyrė veislės lyginant su laukinėmis 

populiacijomis. Kiek ryškesnius nei veislių žiedynus suformavo dobilai surinkti ŠR regione, 

tačiau jie buvo iš esmės (p < 0,05) šviesesni nei VD, ŠV ir Pietų Lietuvos regionų dobilai.  

 

23 pav. Žiedynų spalvinė gama raudonuosiuose dobiluose 

Fig. 23. Color intensity of red clover flowers 

 

Tirtos raudonojo dobilo veislės tai pat pasižymėjo statistiškai patikimai ilgesniais ir 

platesniais lapais nei laukinių populiacijų augalai. Tarp populiacijų ilgiausiais lapais išsiskyrė PV 

Lietuvos regionui būdingi dobilai, kurie skyrėsi nuo ŠV, VD ir PR Lietuvos regionų (p < 0,05). 

Pagal lapų plotį iš esmės skyrėsi tik ŠR ir PR Lietuvos regionams būdingos populiacijos. 
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 Raudonųjų dobilų lapai turi išskirtinį bruožą – lapų baltąją dėmę, kuri gali skirtis tiek savo 

dydžiu, tiek spalviniu intensyvumu. Pagal šį požymį išsiskyrė PV Lietuvos regiono populiacijos, 

kurių augalų lapų dėmė buvo iš esmės (p < 0,05) didesnė nei kitų regionų augalų. Visgi, PV 

Lietuvos regiono populiacijos pagal šį požymį statistiškai patikimai nesiskyrė nuo veislių. 

Mažiausia baltoji dėmė nustatyta PR Lietuvos regiono raudonuosiuose dobiluose. Iš šio regiono 

kilusios populiacijos taip pat išsiskyrė blankiausia baltąja dėme, o intensyviausiu atspalviu 

pasižymėjo veislės.  

Tarp skirtingų autorių vyrauja nuomonė, jog tiek geografinė izoliacija, tiek klimatinės 

sąlygos reikšmingai prisideda prie raudonojo dobilo populiacijų genetinės ir morfologinės 

diferenciacijos (Conterato ir kt., 2010; Radinovic ir kt., 2018; Jones ir kt., 2020). Tačiau dėl 

vyraujančios morfologinės įvairovės aiškios geografinės atskirties tarp grupių nepastebi ir kiti 

autoriai (Ramos ir kt., 2012). 

Didelė fenotipinė įvairovė atsispindi ir lapų formos įvairovėje. Populiacijose dažnai vyrauja 

augalai turintys skirtingų formų lapus. Dažniausiai išskiriamos trys pagrindinės lapų formos: 

ovali, elipsės ir apvali (24 pav.).  

 

24 pav. Raudonojo dobilo ex situ kolekcijoje vyravusios lapų formos A) – ovali, B) – elipsės, C) – apvali 

Fig. 24. The predominant leaf shapes of red clover in ex situ  A) – oval, B) – elliptic, C) – circular 

 

Fenotipinėje veislių grupėje dominavo ovali (83 %) forma, pusiau laukinių – elipsės 

(100 %), o laukinėje grupėje buvo po lygiai elipsės ir ovalią lapų formą turinčių populiacijų 

(86 %). Panašios tendencijos nustatytos tiriant individų pasiskirstymą populiacijų viduje. Išskirti 

galima tik laukinės fenotipinės grupės populiacijas, kuriose dominavo individai turintys ovalios 

formos lapus (62 %), kai elipsės formos lapus šioje grupėje turėjo tik 36 % individų.  

Apibendrinimas. Išanalizavus 12 augalų morfologijos požymių, raudonojo dobilo 

populiacijas galima suskirstyti į tris fenotipines grupes: laukinio, pusiau laukinio ir veislių arba 

kultūrinio fenotipo. Laukinių grupei priskirtos populiacijos pasižymi žemais, prigludusio kero 

formos augalais. Be to ši fenotipinė grupė išsiskiria iš esmės didesniu žiedynų skaičiumi nei 

veislės. Pusiau laukinių grupei priskirtos žemesnės, mažiau tarpubamblių turinčios populiacijos. 

Šiai grupei taip pat būdingas iš esmės didesnis žiedynų skaičius nei veislėms, tačiau mažesnis nei 
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laukinėms populiacijoms. Laukinių populiacijų augalai išsiskiria ankstyvesniu žydėjimu, tačiau 

mažesniu žiemkentiškumu nei veislės ar pusiau laukinės populiacijos. 

Didžiausias procentas laukinio fenotipo populiacijų buvo surinktas vidurio ir šiaurės 

vakarų Lietuvoje. Geografiniuose regionuose fenotipinės grupės savo morfologiniais požymiais 

reikšmingai skyrėsi. Aukščiausi augalai būdingi Šiaurės Vakarų regionui, o žemiausi – Vidurio 

Lietuvos regionui.  Labiausiai prie žemės paviršiaus prigludusiais augalais išsiskyrė Pietų 

Lietuvos populiacijos. Didžiausiais lapais pasižymėjo Vakarų Lietuvos regiono dobilai, o iš esmės 

mažiausiu žiedynų skaičiumi išsiskyrė vidurio Lietuvos dobilai. Šviesesnė žiedynų spalva buvo 

būdinga veislėms, o laukinėms populiacijoms – ryški spalvinė variacija. Veislėms taip pat buvo 

būdinga ovali lapų forma, o pusiau laukinėse populiacijose dažniau aptikta elipsiška forma. 

Laukinio fenotipo populiacijose abi lapų formos pasiskirstė vienodu dažnumu. Apvali lapų forma 

buvo sutinkama retai.  

3.2. Raudonojo dobilo sėklų derliaus ir jo komponentų analizė 

Raudonojo dobilo sėklų derlius pastaruoju metu įgauna vis didesnę reikšmę renkantis veislę. 

Atsiranda alternatyvių sėklų panaudojimo sričių nuo funkcinio maisto gamybos iki farmacijos 

(Sabudak ir Guler, 2009). Įprastai raudonojo dobilo sėklų derlius nebūna didelis: diploidai gali 

užauginti apie 400 kg ha-1, o tetraploidai pasižymi dar mažesniu derliumi nors jų sėklos ir didesnės 

(Taylor ir Quesenberry, 1996; Liatukas ir Bukauskaitė, 2012). Itin svarbu, kad sėklos būtų 

kokybiškos, o jų derlius artimas biologiniam augalų potencialui. Tai labai priklauso nuo 

individualaus augalų genotipo bei gebėjimo prisitaikyti prie aplinkos sąlygų, ypač sausros. Visgi, 

nemažiau svarbus ir apdulkintojų vaidmuo (Vleugels ir kt., 2019; 0 ir kt., 2021). Dėl ankstyvo 

žydėjimo, esant palankioms sąlygoms, laukinės populiacijos gali formuoti du sėklų derlius per 

sezoną. Taip pat yra duomenų, kad sausros metu pusiau laukinių bei veislių sėklų brendimas 

spartėja (Petrauskas ir kt., 2020).  

Šiame tyrime, pirmosios pjūties metu, didžiausias sėklų derlius nustatytas populiacijoje 

pop2899 (17,8 g), o tarp veislių išsiskyrė ‘Sadūnai’, kurių sėklų derlius buvo 17,5 g (25 pav.). 

Svarbu tai, kad ne visos populiacijos užaugino antrą sėklų derlių to paties sezono metu. Antro 

sėklų derliaus nesuformavo šios populiacijos ir veislės: ‘Arimaičiai’, ‘Kamaniai’, pop2405, 

pop2875, pop2880, pop2902, pop2897, pop2907, pop2869. Visos jos, išskyrus pop2869 ir 

pop2880, pasižymėjo vėlyva žydėjimo pradžia, o pastarosios dvi, nors ir žydėjo anksčiau, tačiau 

nesugebėjo atželti po pjūties.  

Antrosios pjūties metu, beveik visos populiacijos ir veislės formavo mažesnį sėklų derlių. 

Išsiskyrė tik pop2160, pop2877, pop2894, pop2879, pop2885, pop2868 ir pop2871. Tarp šių 

populiacijų nebuvo nei vienos atitinkančios veislių fenotipinę grupę, tačiau trys iš jų priklausė 



51 

laukinio dobilo fenotipo grupei, o likusios keturios – pusiau laukinio fenotipo grupei. Didžiausiu 

sėklų derliumi išsiskyrė populiacija pop2898 (11,7 g), o ‘Sadūnai’ išliko stabilūs ir tarp veislių 

pasižymėjo didžiausiu sėklų derliumi (7,3 g). Veislės optimaliomis sąlygomis formuoja didesnį 

derlių nei laukinės ar pusiau laukinės populiacijos (Taylor ir Quesenberry, 1996). Veislių 

fenotipinė grupė formavo didesnį sėklų derlių nei populiacijos priklausančios laukinio ar pusiau 

laukinio fenotipo grupei. Nepaisant to, veislės pirmosios pjūties metu  formavo statistiškai 

(p < 0,05) patikimai didesnį derlių lyginant su laukinėmis populiacijomis, o nuo pusiau laukinės 

grupės – iš esmės nesiskyrė (p < 0,05). Antrosios pjūties metu nuimtas sėklų derlius tarp veislių, 

laukinių ir pusiau laukinių grupių statistiškai patikimai nesiskyrė. 

 

25 pav. Sėklų derlius (TSY) iš 100 žiedynų ir 1000-čio sėklų masė (TSW) pirmosios ir antrosios pjūties 

metu 2018 m. 
Pastaba: spalvos intensyvumas ir apskritimo dydis atspindi didėjantį TSY. Mėlyna spalva – pirmosios pjūties 

derlius, raudona spalva – antrosios pjūties derlius. Prie mažiausių ir didžiausių TSY nurodyti jų svoriai (g).  

Fig. 25. Total seed yield (TSY) per 100 flower head and kernel weight (TSW) during first and second 

harvest in 2018 
Note: Color intensity and circle size are indicating of TSY. Blue colour are representing the seed yield of  the first 

harvest, while red colour shown the seed yield of the second harvest. The weights (g) of smallest and largest TSY 

are given in the figure. 

 

Tetraploidiniai raudonieji dobilai formuoja beveik dvigubai didesnes ir sunkesnes sėklas nei 

diploidai, o laukinės populiacijos pasižymi tendencija formuoti mažesnes ir lengvesnes sėklas 

netgi už diploidines veisles (Taylor ir Quesenberry, 1996; Vleugels ir kt., 2019). Pirmosios pjūties 

metu, didžiausia 1000-čio sėklų mase išsiskyrė pop2908 populiacija (3,05 g). Trijų gramų ribą 

taip pat viršijo ir populiacija pop2890 (3,02 g). Šios dvi populiacijos pagal morfologinius 

požymius buvo priskirtos veislių fenotipinei grupei, tačiau sėklų derliaus tyrimai leidžia manyti, 

jog tai galėtų būti netgi tetraploidinės veislės. Išskirtinai maža 1000-čio sėklų mase pasižymėjo 

populiacijos pop2370 ir pop2894 (atitinkamai 1,41 g ir 1,49 g). Pop2370 pagal morfologinius 
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bruožus patenka į pusiau laukinių populiacijų fenotipinę grupę, o pop2894 – laukinių, nors tai ir 

leidžia atskirti populiacijas nuo veislių, tačiau pagal TSW negalima identifikuoti laukinių ir pusiau 

laukinių fenotipų.  

Antrosios pjūties metu daugumoje populiacijų tendencijos išliko tokios pačios. Tik dvi 

populiacijos (pop2410 ir pop2160) išsiskyrė suformuodamos sunkesnes sėklas nei pirmojo 

derliaus metu. Šiose populiacijose TSW atitinkamai siekė 1,71 g ir 2,01 g.  

Struktūriniai ir kokybiniai sėklų derliaus rodikliai pasižymėjo panašiomis tendencijomis 

tiek pirmo, tiek antro derliaus metu bei tarp fenotipinių grupių skyrėsi esmingai (p < 0,05) 

(26 pav.). Pirmojo derliaus metu žiedynų skaičiumi (FH) laukinės populiacijos statistiškai 

patikimai (p < 0,05) skyrėsi tik nuo veislių fenotipinės grupės, o antrojo derliaus metu – ir nuo 

pusiau laukinio fenotipo populiacijų grupės. Iš esmė (p < 0,05) mažiausiu žiedų skaičiumi žiedyne 

(F/FH) pirmojo derliaus metu išsiskyrė laukinių populiacijų grupė, o pusiau laukinių ir veislių 

grupės tarpusavyje nesiskyrė. Antrojo derliaus metu tarp veislių ir pusiau laukinių populiacijų 

nustatytas esminis skirtumas (p < 0,05). Atvirkščia tendencija nustatyta tiriant sėklų skaičių 

žiedyne (SN/FH). Šis struktūrinis rodiklis tarp veislių ir pusiau laukinio fenotipo populiacijų 

grupės pirmojo derliaus metu skyrėsi statistiškai patikimai, o antrojo – iš esmės nesiskyrė 

(p < 0,05). Sėklų užmezgimas (SS) tiek pirmojo, tiek antrojo derliaus metu pasižymėjo 

vienodomis tendencijomis. Šis rodiklis tarp veislių ir pusiau laukinio fenotipo populiacijų iš esmės 

nesiskyrė, tačiau statistiškai patikimai (p < 0,05) skyrėsi nuo laukinio fenotipo populiacijų grupės. 

Kokybiniai rodikliai pirmajame ir antrajame derliuje pasižymėjo skirtingomis tendencijomis. 

Pirmojo ir antrojo sėklų derliaus kokybiniai rodikliai pasižymėjo skirtingomis tendencijomis. 

Pirmojo sėklų derliaus daigumas (GR) statistiškai patikimai (p < 0,05) skyrėsi tarp visų 

fenotipinių grupių, o antrojo – tik tarp veislių ir pusiau laukinių populiacijų grupės. Antrojo 

derliaus kietalukščių sėklų (HS) kiekis tarp fenotipinių grupių iš esmės nesiskyrė, o pirmojo 

statistiškai patikimai (p < 0,05) skyrėsi visose fenotipinėse grupėse.   
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26 pav. Raudonojo dobilo fenotipinių grupių sėklų derliaus struktūriniai ir kokybiniai rodikliai  

A) pirmas derlius, B) antras derlius 
FH – žiedynų skaičius, F/FH – žiedų skaičius žiedyne, SN/FH – sėklų skaičius iš žiedyno, SS – sėklų užmezgimas, 

GR – daigumas, HS – kietalukštės sėklos 
A,B,C skirtingomis raidėmis pažymėti statistiškai patikimi skirtumai tarp grupių (p < 0,05) 

Pastaba: Raudona punktyrine linija atskirti stulpeliai vertinti procentine išraiška.  

Fig. 26. Structural and qualitative traits of seed yield of red clover phenotypic groups A) first harvest,  

B) second harvest 
FH – Flower heads per plant, F/FH – Flowers per flower head, SN/FH – Seed number per flower head,  

SS – Seed set, GR – Germination rate, HS – Hard seeds 
A,B,C different letters indicate significant differences between groups (p < 0.05) 

Note: Columns separated by a red dotted line are evaluated as a percentage 

 

Raudonųjų dobilų sėklų derlius priklauso nuo kelių pagrindinių struktūrinių elementų, tai 

augalo žiedynų skaičius (FH), žiedų skaičius žiedyne (F/FH), sėklų skaičius iš žiedyno (SN/FH) 

ir sėklų užmezgimo (SS) procento (Boelt, 2015; Vleugels ir kt. 2015; Vleugels ir kt., 2019). 

Derliaus kokybę galima apibūdinti pagal du pagrindinius rodiklius: daigumą (GR) bei kietalukščių 

sėklų procentą (HS) (Vleugels ir kt., 2019; Jing ir kt., 2021). Be to, kietalukštės sėklos yra vienas 

iš bruožų būdingų raudonojo dobilo laukinėms populiacijoms (Nelson, 1927; Taylor ir 

Quesenberry, 1996). Šie struktūriniai ir kokybiniai rodikliai nusako augalų produktyvumą 

formuojant sėklas ir iš esmės skiriasi fenotipinėse grupėse. Siekiant sukurti naujas, produktyvias 

veisles svarbu žinoti derlių lemiančių struktūrinių ir kokybinių elementų tarpusavio ryšius. Šiame 

tyrime, pirmojo derliaus metu iš esmės (p < 0,05) stipriausia teigiama koreliacija nustatyta tarp 

SS ir SN/FH (r = 0,631), o stipriausiai neigiamai koreliavo HS ir GR (r = -0,472) (27 pav.). Taigi 

šiuo atveju didžiausią įtaką sėklų skaičiui iš žiedyno turėjo sėklų užmezgimas, o žiedų skaičius 

žiedyne (F/FH) pagal svarbą liko antroje vietoje. Taylor ir Quesenberry (1996) nurodo, kad 

viename žiedelyje yra du sėklapradžiai, tačiau dažniausiai apvaisinamas ir sėkla formuojasi tik 

viename iš jų. Todėl derliui svarbus ne tik žiedynų skaičius, bet taip pat žiedų skaičius žiedyne 

bei sėklų užmezgimo procento.  
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27 pav. Pirmo sėklų derliaus struktūrinių ir kokybinių rodiklių tarpusavio koreliacija (nurodytos tik 

statistiškai patikimos koreliacijos, kai p < 0,05 

Pastaba: FH – žiedynų skaičius, F/FH – žiedų skaičius iš žiedyno, SN/FH – sėklų skaičius iš žiedyno, SS – sėklų 

užmezgimas, GR – daigumas, HS – kietalukštės sėklos 

Fig. 27. Correlation between structural and quality traits of the first seed yield (only statistically 

significant correlations are given, when p < 0.05) 
Note: FH – flower heads, F/FH – flowers per flower head, SN/FH – number of seeds per flower head, SS – seed 

set, GR – germination, HS – hard seeds 

 

Antrojo derliaus struktūrinių ir kokybinių elementų koreliacijos buvo panašios į pirmojo 

derliaus (28 pav.). Statistiškai patikimai didžiausia teigiama koreliacija taip pat išsiskyrė SS ir 

SN/FH (r = 0,595), o neigiama HS ir GR (r = -0,572). Priešingai nei pirmajame derliuje, antrajame 

nebuvo nustatyta statistiškai patikima koreliacija  tarp F/FH ir FH, SS ir F/FH bei HS ir FH. Visos 

šios koreliacijos pirmajame derliuje buvo silpnos. Šiame tyrime raudonojo dobilo sėklų derlius 

buvo reikšmingai įtakojamas sėklų skaičiaus iš žiedyno (SN/FH). Nustatyta ir nedidelė, bet 

statistiškai patikima (p < 0,05) koreliacija tarp sėklų derliaus ir žiedynų skaičiaus augale (FH) 

(r = 0,214). 
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28 pav. Antro sėklų derliaus struktūrinių ir kokybinių rodiklių tarpusavio koreliacija (nurodytos tik 

statistiškai patikimos koreliacijos, kai p < 0,05 

Pastaba: FH – žiedynų skaičius, F/FH – žiedų skaičius iš žiedyno, SN/FH – sėklų skaičius iš žiedyno, SS – sėklų 

užmezgimas, GR – daigumas, HS – kietalukštės sėklos 

Fig. 28. Correlation between structural and quality traits of the second seed yield (only statistically 

significant correlations are given, when p < 0.05) 
Note: FH – flower heads, F/FH – flowers per flower head, SN/FH – number of seeds per flower head, SS – seed 

set, GR – germination, HS – hard seeds 
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Vleugels ir kt. (2019) nurodo, kad diploidinių raudonųjų dobilų sėklų derlius labiausiai 

priklauso nuo augalo žiedynų skaičiaus (FH), o tetraploidų – nuo sėklų skaičiaus iš žiedynų 

(SN/FH). Tai aiškinama mažesniu tetraploidų stiebų šakojimusi dėl kurio aptinkamas ir mažesnis 

žiedynų skaičius, todėl SN/FH įgauna didesnę reikšmę (Vleugels ir kt., 2019; Jing ir kt., 2021). 

Šiame tyrime SN/FH dominavimą galima paaiškinti tuo, jog nors laukinėms populiacijoms 

būdingas didesnis stiebų šakotumas bei žiedynų skaičius, tačiau jos pasižymi mažesniu žiedų 

skaičiumi žiedyne.  

Apibendrinimas. Ankstyvo žydėjimo laukinės raudonojo dobilo populiacijos pasižymi 

biologiniu potencialu formuoti du sėklų derlius to paties sezono metu. Laukinių populiacijų 

fenotipinė grupė išsiskiria reikšmingai mažiausiu sėklų derliumi pirmos pjūties metu, o veislės ir 

pusiau laukinio fenotipo populiacijos tarpusavyje iš esmės nesiskiria. Visos trys fenotipinės 

grupės tarpusavyje statistiškai patikimai nesiskiria antruoju sėklų derliumi tais pačiais metais. 

Veislės pasižymi iš esmės didesne 1000-čio sėklų mase nei laukinės ar pusiau laukinės 

populiacijos. Sėklų derlių nusakančių struktūrinių ir kokybinių elementų vertės tarp fenotipinių 

grupių skiriasi reikšmingai. Laukinės populiacijos nuo veislių skiriasi iš esmės didesniu žiedynų 

skaičiumi (FH), tačiau reikšmingai mažesniu žiedų skaičiumi žiedyne (F/FH), sėklų skaičiumi iš 

žiedyno (SN/FH) bei sėklų užmezgimo procentu (SS).  

3.3. Raudonojo dobilo biomasės pašarinė vertė 

Raudonojo dobilo augaluose didžiausią sausųjų medžiagų (SM) derliaus procentą sudaro 

stiebai kurie dažnai viršija 50 % (Vilčinskas ir Dabkevičienė, 2010). Šiame tyrime stiebų 

procentas SM derliuje svyravo nuo 50,2 % veislių grupėje iki 44,9 % laukinių populiacijų grupėje 

(29 pav.). Pusiau laukinės populiacijos sudarė 47,6 % stiebų SM derliuje ir pagal tai iš esmės 

(p < 0,05) skyrėsi tik nuo veislių. Kiek mažesnę dalį sausųjų medžiagų derliuje sudarė lapai. Jų 

procentinis kiekis tarp fenotipinių grupių svyravo neženkliai ir iš esmės nesiskyrė. Didžiausias 

lapuotumas nustatytas veislėse (32,2 %), o mažiausias – pusiau laukinių populiacijų fenotipinėje 

grupėje (31,6 %). Literatūroje nurodoma, kad lapuotumas stipriai koreliuoja su meteorologinėmis 

sąlygomis (Vilčinskas ir Dabkevičienė, 2010). Teigiama, kad paveiktų sausros, raudonųjų dobilų 

lapų procentas SM būna didesnis nei įprastomis ar drėgnomis sąlygomis (Loucks ir kt., 2018). 

Pažymėtina, kad stiebų masė pasižymi priešinga tendencija. Sausros streso paveikti augalai 

pasižymi trumpesniais stiebais, nei esant optimalioms sąlygoms, todėl sausojoje medžiagoje 

stiebų procentas būna mažesnis (Vilčinskas ir Dabkevičienė, 2010; Loucks ir kt., 2018; Staniak, 

2019).  

Žiedų kiekis sudarė mažiausią dalį SM derliuje. Fenotipinėse grupėse jis svyravo nuo 

23,1 % (laukiniai) iki 17,6 % (veislės). Vienintelė veislių fenotipinė grupė išsiskyrė statistiškai 
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patikimu (p < 0,05), tačiau mažiausiu žiedų kiekiu SM derliuje. Laukinio ir pusiau laukinio 

fenotipo populiacijų grupės tarpusavyje iš esmės nesiskyrė žiedų kiekiu SM derliuje.  

 

29 pav. Raudonojo dobilo struktūrinių elementų pasiskirstymas SM derliuje 2018 m. 
A,B skirtingomis raidėmis pažymėti statistiškai patikimi skirtumai tarp grupių (p < 0,05) 

Fig. 29. Distribution of structural elements in red clover dry matter in 2018 
A,B different letters shows significant differences between groups (p < 0.05) 

 

Skirtingi autoriai nurodo, kad laukinės populiacijos formuoja mažesnį biomasės derlių nei 

veislės (Leto ir kt., 2004; Naydenova ir Vasileva, 2019). Hoekstra ir kt. (2018) nustatė, kad 

Šveicarijoje vietinės kilmės raudonieji dobilai, vadinami „Mattenklees“, formuoja didesnį 

biomasės derlių nei tradicinės „Ackerklees“ tipo veislės. Bulgarijoje Naydenova ir Vasileva 

(2019) neseniai atlikti tyrimai taip pat parodė panašias tendencijas, kuomet vietinės ir nevietinės 

kilmės raudonųjų dobilų veislių GMY ir DMY lyginant su vietinėmis laukinėmis populiacijomis 

ženkliai skiriasi. Panašios tendencijos nustatytos ir kituose darbuose (Drobná, 2009). Šio tyrimo 

rezultatai taip pat sutapo su kitų autorių išvadomis.  

Raudonojo dobilo populiacijų biomasės derlius buvo įvertintas pirmaisiais augalų 

kolekcijos naudojimo metais (2018 m.). Nustatyta, jog veislės ir laukinės raudonojo dobilo 

populiacijos žaliosios masės derliumi (GMY) tarpusavyje skiriasi statistiškai reikšmingai 

(p < 0,05), o pusiau laukinių populiacijų GMY nuo pastarųjų dvejų fenotipinių grupių iš esmės 

nesiskiria (30 pav.). Nors sausosios masės derlius (DMY) pasižymėjo tokiomis pačiomis 

tendencijomis, tačiau esminiai skirtumai tarp fenotipinių grupių nenustatyti. 
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30 pav. Raudonojo dobilo žaliosios ir sausosios biomasės derliaus skirtumai tarp fenotipinių grupių 

2018 m. 
A,B skirtingomis raidėmis pažymėti statistiškai patikimi skirtumai tarp grupių (p < 0,05) 

Pastaba: GMY – žaliosios biomasės derlius; DMY – sausosios biomasės derlius 

Fig. 30. Differences of red clover green and dry matter yield between phenotypic groups in 2018 
A,B different letters indicate significant differences between groups (p < 0.05) 

Note: GMY – green matter yield; DMY – Dry matter yield 

 

Detalesnė biomasės derliaus analizė atlikta palyginus kiekvieną populiaciją su seniausia 

lietuviška raudonojo dobilo veisle – ‘Liepsna’, kuri tarp veislių išsiskyrė mažiausiu derliumi. 

Statistiškai patikimai didesnis (p < 0,05) žaliosios (GMY) ir sausosios (DMY) masės derlius 

nustatytas keturiose populiacijose (pop2405, pop2407, pop2889 ir pop2899) bei trijose veislėse 

(‘Arimaičiai’, ‘Vyliai’, ‘Vytis’) lyginant su standartine veisle ‘Liepsna’ (8 lentelė). Veislės 

‘Kamaniai’ ir ‘Sadūnai’ pasižymėjo iš esmės didesniu (p < 0,05) GMY nei ‘Liepsna’, tačiau DMY 

reikšmingai nesiskyrė. Visų likusių populiacijų GMY ir DMY statistiškai patikimai nesiskyrė nuo 

standartinės veislės ‘Liepsna’. Mažiausia GMY ir DMY mase išsiskyrė populiacija pop2886 

(atitinkamai 0,334 g ir 0,094 g).  
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Raudonojo dobilo populiacijų pašarinės vertės rodikliai taip pat buvo lyginami su 

standartine veisle ‘Liepsna’. Nustatyta, kad didžiausiu žaliųjų baltymų (ŽB) kiekiu pasižymėjo 

populiacija pop2887 (19,7 %), o mažiausiu – populiacija pop2902 (10,6 %), lyginant su 

standartine veisle ‘Liepsna’ (17,6 %). Visos lietuviškos diploidinės veislės pasižymėjo mažesniu 

ŽB kiekiu nei ‘Liepsna’. Įdomu tai, kad populiacija pop2887 pasižymėjusi didžiausiu ŽB kiekiu, 

formavo mažiausią žaliosios ląstelienos (ŽL) kiekį (24,3 %) lyginant su visomis kitomis 

populiacijomis ir veislėmis. Didžiausiu ŽL kiekiu išsiskyrė populiacija pop2885 formuodama 

33,0 % žaliosios ląstelienos. Veislė ‘Liepsna’ pasižymėjo 28,6 % ŽL, o tai mažiau nei lietuviškose 

veislėse ‘Arimaičiai’ (29,7 %), ‘Kamaniai’ (29,6 %) ar ‘Sadūnai’ (29,1 %).  

Kitas svarbus pašaro kokybės rodiklis yra vandenyje tirpūs angliavandeniai (VTA), kurie 

nusako mono-, di- oligosacharidų bei fruktantų kiekį. Šiame tyrime didžiausiu VTA kiekiu 

išsiskyrė veislė ‘Vytis’ (10,2 %), o mažiausiu kiekiu (5,7 %) pasižymėjo populiacija pop2875, kai 

standartinė veislė ‘Liepsna’ formavo 9,1 % VTA. Tik keturios populiacijos (pop2887, pop2890, 

pop2893 ir pop2898)  išsiskyrė didesniu VTA kiekiu nei standartinė veislė. Tai galėtų reikšti, kad 

raudonieji dobilai formuoja didesnį VTA kiekį reaguodami į genotipo ir aplinkos (G×E) sąveikoje 

patiriamą stresą (Vilčinskas ir Dabkevičienė, 2010).  

Tarp fenotipinių grupių raudonųjų dobilų pašarinės vertės rodikliai skyrėsi reikšmingai 

(31 pav.). Vandenyje tirpių angliavandenių (VTA) didžiausias procentas nustatytas veislių 

grupėje (8,9 %) ir statistiškai patikimai skyrėsi nuo laukinių (6,8 %) bei pusiau laukinių (7,4 %) 

grupių, tačiau tarpusavyje pastarosios dvi grupės iš esmės nesiskyrė. Analogiškos tendencijos 

nustatytos įvertinus sausųjų medžiagų virškinamumą (SMV).  

Žaliosios ląstelienos (ŽL) kiekiu fenotipinės grupės tarpusavyje iš esmės nesiskyrė, o 

žaliųjų baltymų (ŽB) daugiausiai aptikta veislių grupėje (16,3 %), kuri iš esmės (p < 0,05) skyrėsi 

nuo pusiau laukinių (15,1 %). Vilčinskas ir Dabkevičienė (2010) anksčiau atliktame tyrime 

nustatė, kad lietuviškų raudonojo dobilo populiacijų derliuje ŽB vidutiniškai sudaro apie 16,5 %, 

ŽL – 24,2 %, SMV – 65,8 %, o VTA – 12 % ir svyruoja tarp metų, priklausomai nuo 

meteorologinių sąlygų. Hoekstra ir kt. (2018) tyrimai rodo, kad antžeminės biomasės derlius tarp 

veislių dažniausiai iš esmės nesiskiria. Nors lyginant diploidines ir tetraploidines veisles, 

pastarosios formuoja reikšmingai didesnę biomasę. Minėti autoriai taip pat nustatė, kad sausųjų 

medžiagų derlius varijuoja tarp veislių ir gali esmingai skirtis, o laukinės populiacijos pasižymi 

didesniu sausųjų medžiagų derliumi nei veislės, todėl pastarosioms būdingas didesnis santykinis 

vandens kiekis (SVK) (Marshall ir kt., 1995; Drobna ir Jančovič, 2006; Hoekstra ir kt., 2018). 

Šveicarijoje atlikti tyrimai parodė, kad vietinės kilmės veislės pasižymėjo didesnėmis SMV ir ŽB 

vertėmis nei įvežtinės veislės bei reikšmingai koreliavo su veislių morfologiniais požymiais 

(Hoekstra ir kt., 2018). 



60 

 

31 pav. Biomasės derliaus pašarinės kokybės rodikliai raudonojo dobilo fenotipinėse grupėse 2018 m. 
Pastaba: VTA – vandenyje tirpūs angliavandeniai, ŽB – žalieji baltymai, ŽL – žalioji ląsteliena, SMV – sausųjų 

medžiagų virškinamumas 
A,Bskirtingomis raidėmis pažymėti statistiškai patikimi skirtumai tarp grupių (p < 0,05) 
Fig. 31. Feed value indicators between red clover phenotypic groups in 2018 

A,Bdifferent letters indicate significant differences between groups (p < 0.05) 

Note: VTA – Water-soluble carbohydrates, ŽB – crude protein, ŽL – crude fiber, SMV – dry matter digestibility 

 

Šiame tyrime laukinės populiacijos turėjo daugiau stiebų nei veislės, tačiau pasižymėjo 

mažesniais lapais, o stiebuose nustatytas didesnis ŽL kiekis nei kitose raudonojo dobilo 

struktūrinėse dalyse. Lapuose nustatyti didžiausi ŽB kiekiai, todėl veislės pasižymėjo didesniu 

ŽB, bet mažesniu ŽL kiekiu lyginant su laukinėmis populiacijomis (Leto ir kt., 2004; Tucak ir kt., 

2013; Hoekstra ir kt., 2018). Panašias tendencijas pastebėjo Hoekstra ir kt. (2018) bei Homolka 

ir kt. (2012), kurie nustatė, kad ŽB kiekiai  skirtingų veislių derliuje skiriasi nežymiai, tačiau 

reikšmingi skirtumai aptikti lyginant veisles ir laukinio tipo raudonuosius dobilus. Visgi, VTA 

labiau priklauso nuo aplinkos veiksnių, tokių kaip sausra arba nuo paros laiko, kuomet imami 

mėginiai ir kt. (Capstaff ir Miller, 2018.; Kagan ir kt., 2020).  

Apibendrinimas. Veislės formuoja iš esmės didesnį antžeminės biomasės derlių nei 

populiacijos ir daugeliu atvejų reikšmingai (p < 0,05) skiriasi žaliosios bei sausosios masės 

derliumi. Santykinis vandens kiekis SVK) nežymiai varijuoja laukinėse ir pusiau laukinėse 

populiacijose bei veislėse, todėl reikšmingi skirtumai tarp fenotipinių grupių nepastebėti. 

Didžiausią raudonojo dobilo sausųjų medžiagų derliaus procentą sudaro augalų stiebai, po jų 

rikiuojasi lapai, o mažiausia procentinė dalis tenka dobilų žiedams. Lyginant su veislėmis 

laukinio fenotipo populiacijos pasižymi iš esmės (p < 0,05) mažesne stiebų mase, tačiau 



61 

reikšmingai (p < 0,05) didesne žiedų mase SM derliuje. Lapų masė SM derliuje tarp fenotipinių 

grupių statistiškai patikimai nesiskiria.  

Laukinės populiacijos išsiskiria statistiškai patikimai (p < 0,05) mažesniu mono-, di- ir 

oligosacharidų bei fruktantų kiekiu lyginant su veislėmis bei pusiau laukinėmis populiacijomis. 

Laukinės populiacijos taip pat pasižymi reikšmingai mažesniu (p < 0,05) sausųjų medžiagų 

virškinamumu nei veislės, tačiau iš esmės nesiskiria žaliųjų baltymų ir žaliosios ląstelienos kiekiu.  

3.4. Raudonojo dobilo populiacijų genetinė struktūra ir įvairovė 

Naudojant ISSR1, ISSR2, UBC827, UBC857 ir 155H pradmenis raudonojo dobilo DNR 

profiliuose iš viso amplifikuoti 79 fragmentai, kurių dydis svyravo nuo 450 bp iki 2500 bp 

(9 lentelė). Daugiausiai fragmentų (18) amplifikuota su ISSR2 pradmeniu, iš kurių 77,8 % buvo 

polimorfiški. Tuo tarpu mažiausiai fragmentų (13) amplifikuota su UBC857 pradmeniu, iš kurių 

10 buvo polimorfiški, tačiau mažiausias polimorfinių fragmentų nuošimtis nustatytas naudojant 

ISSR1 pradmenį ir siekė 73,3 %. Polimorfizmo informacijos kiekio (PIC) vertė šiems 

dominantiniams žymekliams buvo artima 0,50, todėl parodė jų gebėjimą aptikti polimorfizmą, o 

tai itin svarbu renkantis tinkamiausius pradmenis. PIC vertės svyravo nuo 0,4882 (ISSR1) iki 

0,4922 (ISSR2), o vidutinė jų vertė visiems pradmenims siekė 0,4906. Tai rodo aukštą pradmenų 

polimorfizmą, kuris yra pakankamas raudonojo dobilo populiacijoms analizuoti. Dabkevičienės 

ir kt. (2011) atliktame tyrime buvo nustatyta, kad naudojant ISSR žymeklius Trifolium genties 

augalų DNR fragmentų kiekis svyruoja ganėtinai nedideliame diapazone (250–2500 bp). Taip pat 

nurodoma, kad Trifolium gentyje, ISSR žymekliais aptinkamas 68–72 % polimorfizmas 

(Dabkevičienės ir kt.; 2011). Radinovic ir kt. (2017) analizavo raudonojo dobilo populiacijas bei 

veisles naudodami mikrosatelitinius žymeklius (SSR). Jų tyrimai atskleidė, jog genetinė įvairovės 

svyruoja nuo 0,311 iki 0,933 (Radinovic ir kt., 2017).  

 

9 lentelė. ISSR pradmenų amplifikacijos rezultatai  

Table 9. The amplification results of ISSR primers  

Pradmuo 

Primer 

Fragmentų 

dydžiai (bp) 

Bands size 

range (bp) 

Fragmentų 

skaičius 

No. of loci 

Polimorfinių 

fragmentų 

skaičius 

No. of polymorphic 

loci 

Polimorfinių 

fragmentų (PPL)  

% 

Percentage 

polymorphic loci 

Polimorficmo 

informacijos kiekis 

(PIC) 

Polymorphic 

information content 

ISSR1 500–2500 15 11 73,3 0,4882 

ISSR2 500–2500 18 14 77,8 0,4922 

UBC827 600–2500 17 13 76,5 0,4911 

UBC857 600–2400 13 10 76,9 0,4915 

155H  450–2300 16 12 75,0 0,4898 

Viso / vid. 

Total / avg. 
– – 79 / 15,8 60 / 12 – / 75,9 – / 0,4906 
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Analizuojant ISSR elektroforegramas išskirtinių ir savitų fragmentų raudonojo dobilo 

populiacijose nebuvo aptikta. Molekulinės genetinės įvairovės pasiskirstymo analizė (AMOVA) 

atskleidė, kad didžiausią diferenciacijos dalį sudaro genetinė įvairovė populiacijų viduje, kuri 

siekia 83 % (10 lentelė). Tai rodo, jog daugumoje tirtų populiacijų vyrauja didelė individų 

genetinė įvairovė ir šios populiacijos yra heterogeniškos. Molekulinės įvairovės variacija tarp 

populiacijų siekė 17 %. Panašius rezultatus gavo ir kiti tyrėjai. Ulloa ir kt. (2003) atlikę 400 

raudonojo dobilo individų surinktų Čilėje AMOVA analizę nustatė, kad populiacijų viduje 

variacija siekia 80,4 %, o tarp populiacijų 14,1 %. Dar platesnę analizę atliko Jone ir kt. (2020) 

bei nustatė, kad raudonojo dobilo populiacijų, surinktų Europoje ir Azijoje, AMOVA analizės 

variacija populiacijų viduje siekia 56,3 %, o tarp populiacijų 22,9 %. Visa tai rodo, kad didelis 

genetinės įvairovės pasiskirstymas populiacijų viduje nėra priklausomas nuo geografinės 

vietovės.  O didelis raudonojo dobilo genetinių atmainų pasiskirstymas populiacijose galėtų būti 

paaiškintas plitimu sėklomis. Taip pat tikėtina, jog daugelis tokių populiacijų nėra izoliuotos 

aplinkos barjerų, todėl turi galimybę kryžmintis tarpusavyje, kas lemia žemą genetinę įvairovę 

tarp populiacijų. 

 

10 lentelė. Raudonojo dobilo populiacijų diferenciacija pagal AMOVA 

Table 10. Analysis of molecular variance (AMOVA) in red clover populations  
 

df SS MS 
Est. 

Var. 

Variacija 

% 
PhiPT** Nm 

 

Tarp 

populiacijų 

Among Pops 

17 948,549 55,797 2,364 17 % 

 

0,173 

 

2,2474 

Populiacijų 

viduje  

Within Pops 

321 3637,776 11,333 11,333 83 % 

Bendrai  

Total 
338 4586,324  13,697 100 % 

**p < 0,001 

df – laisvės laipsniai; SS – kvadratų suma; MS – kvadratų vidurkis; Est. Var. – genetinės įvairovės nuošimtis, 

tenkantis kiekvienam komponentui; PhiPT– Phi statistika, Nm – genų srauto rodiklis 

df – degrees of freedom; SS – sum of squares; MS – mean square; Est. Var. – estimated variation; PhiPT– Phi 

statistics, Nm – number of migrants 

 

Didelį genetinės diferenciacijos laipsnį rodo fiksacijos indekso (FST = 0,182) vertė bei 

tarpopuliacinės genetinės įvairovės rodiklio vertė PhiPT = 0,173 (p < 0,001), todėl tikėtina, jog 

keitimasis genetine informacija tarp populiacijų turėtų būti vidutinio intensyvumo. Genetinės 

informacijos keitimąsi patvirtina ir genų srauto rodiklio, nurodančio migrantų srautą per vieną 

kartą, reikšmė Nm = 2,2474. Wright (1931) nurodo, kai Nm > 1 laikoma, kad genų srautas yra 

pakankamas, jog paneigtų genų dreifo padarinius, o kai Nm > 4, tuomet vietinės populiacijos 

priklauso vienai panmiktinei (atsitiktinai besikryžminančiai) populiacijai. Šie rodikliai parodo, 

kad genetinė įvairovė mažėja ir gali būti prarasti kai kurie aleliai koduojantys unikalius požymius.  
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3.4.1. Genetinės įvairovės pasiskirstymas populiacijose 

Taikant Popgene v1.32 programą buvo įvertintas polimorfinių lokusų procentas kiekvienoje 

analizuojamoje populiacijoje (11 lentelė). Iš 13 analizuotų populiacijų didžiausiu polimorfizmu 

išsiskyrė pop2887 (PPL = 82,28 %), o mažiausias polimorfizmas nustatytas populiacijose 

pop2870 ir pop2890 (PPL = 69,62 %). Tuo tarpu tarp visų analizuotų populiacijų ir veislių 

didžiausiu polimorfizmu išsiskyrė ‘Liepsna’ (PPL = 83,54 %), o mažiausiu – ‘Vytis’ 

(PPL = 64,56 %). Tokį polimorfizmo skirtumą tarp šių dviejų veislių būtų galima paaiškinti tuo, 

jog ‘Vytis’ sukurtas bei į Nacionalinį augalų veislių sąrašą įtrauktas 1996 m., o ‘Liepsna’ – 

1957 m., todėl pastaroji veisė galėjo patirti didesnį atsitiktinių persikryžminimų skaičių ir 

stipresnę genų srauto įtaką. Be to, ‘Vytis’ – yra vienintelė lietuviška raudonojo dobilo sintetinė 

veislė, sukurta iš sintetinių populiacijų kryžminant derlingumu išsiskiriančių šeimų individus bei 

kartu naudojant negatyvinę menkaverčių augalų atranką (Ruzgas, 2009; Vilčinskas, 2010).   

 

11 lentelė. Raudonojo dobilo genetinė įvairovė populiacijose pagal ISSR žymeklius 

Table 11. Genetic diversity of red clover populations according to ISSR markers 

Populiacijos  

Populations 
N Na Ne PL PPL % h I 

2867 18 1,608 1,426 59 74,68 0,2511 0,3781 

2868 24 1,506 1,365 57 72,15 0,2233 0,3431 

2869 22 1,595 1,422 59 74,68 0,2484 0,3749 

2870 20 1,506 1,440 55 69,62 0,2566 0,3813 

2871 18 1,582 1,450 60 75,95 0,2635 0,3940 

2875 21 1,570 1,474 60 75,95 0,2728 0,4047 

2876 18 1,608 1,418 59 74,68 0,2499 0,3778 

2877 15 1,532 1,469 59 74,68 0,2736 0,4067 

2879 16 1,557 1,424 59 74,68 0,2511 0,3794 

2880 22 1,544 1,450 59 74,68 0,2627 0,3926 

2887 17 1,709 1,518 65 82,28 0,3008 0,4476 

2890 14 1,506 1,384 55 69,62 0,2294 0,3471 

2902 22 1,671 1,491 64 81,01 0,2854 0,4258 

‘Arimimaičiai’ 23 1,595 1,458 60 75,95 0,2666 0,3980 

‘Kamaniai’ 16 1,658 1,471 63 79,75 0,2767 0,4145 

‘Sadūnai’ 20 1,494 1,446 57 72,15 0,2588 0,3853 

‘Vytis’ 15 1,430 1,408 51 64,56 0,2360 0,3509 

‘Liepsna’ 18 1,722 1,512 66 83,54 0,2988 0,4465 

N – populiacijos dydis, Na – vidutinis alelių skaičius, Ne – efektyvių alelių skaičius, PL – polimorfinių lokusų 

skaičius, PPL – polimorfinių lokusų procentas, h – Nei’s (1973) genų įvairovė, I – Shannon‘s indeksas 

N – population size, Na – average number of allels, Ne – effective number of allels, PL – number of polymorphic 

locus, PPL – precent of polymorphic locus, h – Nei (1973) gene diversity, I – Shannon index 

 

Nei‘s genų įvairovė populiacijose varijavo nuo h = 0,2233 (pop2868) iki h = 0,3008 

(pop2887). Būtent pastaroji, pop2887 populiacija išsiskyrė ir didžiausia Shannon’o indekso 

(I = 0,4476) verte, todėl galima teigti, jog šioje populiacijoje vyrauja didžiausia individų genetinė 

įvairovė. Priešinga tendencija nustatyta pop2868 populiacijoje, kuri pasižymėjo mažiausia 
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Shannon‘o indekso (I = 0,2233) verte, nors polimorfizmas didesnis (PPL = 72,15 %) nei veislėje 

‘Vytis’ (PPL = 64,56 %). 

3.4.2. Genetinės įvairovės pasiskirstymas tarp populiacijų 

Structure programos analizė parodo iš anksto apibrėžtos populiacijos narystės dalį 

kiekviename klasteryje. Šiame tyrime išskirti du skirtingų proporcijų klasteriai pagal K reikšmę. 

Daugelis laukinių populiacijų buvo linkusios susitelkti į šviesiai mėlyna spalva pažymėtą klasterį, 

o veislės – į oranžinį (32 pav.). Taip pat keletas populiacijų pasižymėjo abiem klasteriams būdinga 

genetine struktūra. Laukinio tipo populiacijose aptikta veislėms būdingų individų, o jų 

pasiskirstymas tarp populiacijų buvo nevienodas. Čia verta išskirti dvi populiacijas atitinkamai 

pažymėtas kaip pop2880 ir pop2890. Šiose populiacijose vyraujantys individai pagal genetinę 

struktūrą pateko į bendrą klasterį su veislėmis. Taip pat išsiskyrė veislė ‘Vytis’, kuri savo genetine 

struktūra buvo panaši į laukinio tipo populiacijas. ‘Kamaniai’ ir pop2876 pasižymėjo stabiliausia 

struktūra nors ir nebuvo genetiškai homogeniškos.  

 

32 pav. Raudonojo dobilo populiacijų Bayesian analizės vaizdinė išraiška, naudojant Structure, kai K = 2 

Fig. 32. Bayesian analysis (K = 2) of red clover populations by using Structure 

 

Siekiant tiksliau įvertinti populia4cijų filogenetinį ryšį buvo apskaičiuoti Nei‘s genetiniai 

atstumai ir sudaryta UPGMA dendrograma. Nei’s genetinis atstumas kito nuo 0,041 

(pop2887 × pop2879) iki 0,141 (pop2875 × pop2870) (12 lentelė). Didžiausia genetine įvairove 

išsiskyrė ir į bendrą klasterį pateko populiacijos pop2887 ir pop2879. Labiausiai nutolusi nuo 

pop2887, kaip ir daugelio kitų populiacijų buvo pop2876 populiacija. Įdomu tai, jog pastaroji 

populiacija (pop2876) savo genetine įvairove neišsiskyrė iš kitų, tačiau kaip rodo Bayesian‘o 

analizė, šios populiacijos genetinė struktūra buvo stabili.  
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Didžiausiu tarpusavio Nei‘s genetiniu atstumu išsiskyrė, t. y. mažiausiai giminingos tarp 

visų analizuotųjų populiacijų buvo pop2875 ir pop2870. Populiacija pop2870 giminingiausia su 

pop2902, tačiau pastaroji pagal Nei‘s genetinį atstumą (0,56) buvo artimesnė veislėms ‘Vytis’ ir 

‘Sadūnai’, todėl į bendrą UPGMA klasterį su pop2870 nepateko. Pagal Nei‘s genetinį atstumą 

giminingiausiomis lietuviško raudonojo dobilo veislėmis pripažintos ‘Sadūnai’ ir ‘Liepsna’ 

(0,56), o mažiausiai giminingomis – ‘Arimaičiai’ ir ‘Sadūnai’ (0,104) veislės (13 lentelė).  

 

13 lentelė. Lietuviškų raudonojo dobilo veislių giminingumo ryšiai pagal Nei‘s genetinius atstumus 

Table 13. Interrelationship among Lithuanian red clover cultivars based on Nei's genetic distances 

 ‘Arimaičiai’ ‘Kamaniai’ ‘Liepsna’ ‘Sadūnai’ ‘Vytis’ 

‘Arimaičiai’ 0,0     

‘Kamaniai’ 0,102 0,0    

‘Liepsna’ 0,073 0,073 0,0   

‘Sadūnai’ 0,104 0,058 0,056 0,0  

‘Vytis’ 0,088 0,090 0,072 0,075 0,0 

 

Paplauskienės ir Dabkevičienės (2008) atliktame raudonųjų dobilų įvairovės tyrime 

panaudoti 5 ISSR pradmenis, tarp kurių buvo UBC827 bei UBC857. Tyrimas atskleidė, kad 

giminingiausios buvo ‘Liepsna’ ir ‘Vyliai’, o mažiausiai giminingos ‘Liepsna’ ir ‘Arimaičiai’ 

raudonojo dobilo veislės. 

Tokius skirtumus tarp šiame tyrime nustatytų Nei‘s genetinių atstumų bei Paplauskienės ir 

Dabkevičienės (2008) rezultatų galėjo lemti tai, kad autorės naudojo 5 ISSR pradmenis iš kurių 3 

nebuvo taikyti šiame darbe ir pasižymėjo žemesniu polimorfinių lokusų nuošimčiu. Taip pat 

skyrėsi ir jų tiriamosios veislės, kadangi nebuvo analizuojamos diploidinės ‘Sadūnai’ ir 

‘Kamaniai’ veislės, tačiau įtraukta tetraploidinė veislė ‘Vyliai’. Tikėtina, jog per 12 metų 

praėjusių nuo minėto tyrimo, raudonojo dobilo veislės buvo paveiktos genų srauto. Tokią 

prielaidą dar labiau sustiprina tai, kad pakito polimorfinių lokusų skaičius taikant tuos pačius ISSR 

pradmenis. 

Atlikus klasterinę analizę, UPGMA dendrogramoje klasteriai vienas nuo kito buvo nutolę 

nedideliais atstumais, todėl galima išskirti dvi dideles grupes ir didesnį pogrupių skaičių (33 pav.). 

Į IA pogrupį pateko pop2867 ir pop2870 priklausančios pusiau laukinių populiacijų fenotipinei 

grupei, kurios tarpusavyje pagal daugelį morfologinių bruožų iš esmės (p < 0,05) nesiskyrė. Dar 

vienas pogrupis susidedantis iš dviejų populiacijų pop2875 ir pop2880 dendrogramoje pažymėtas 

kaip IC. Šios populiacijos pagal morfologinius bruožus buvo priskirtos laukinio fenotipo grupei 

ir abi neformavo antrojo sėklų derliaus tame pačiame sezone. Didžiausią, IB pogrupį sudarė 7 
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populiacijos ir 4 lietuviškos veislės ‘Liepsna’, ‘Sadūnai’, ‘Kamaniai’ bei ‘Vytis’. Tikėtina, jog šių 

veislių selekcijos metu, atliekant tarpveislinius kryžminimus, galėjo patekti bendros kilmės 

genotipų. Tokią prielaidą sustiprina informacija, jog senųjų veislių ‘Liepsna’ (1957 m.) ir 

‘Kamaniai’ (1959 m.) selekcijoje buvo naudoti vietinės kilmės raudonieji dobilai (Lazauskas ir 

Dapkus, 1992). Vėliau išvestų ‘Vytis’ (1996 m.) ir ‘Sadūnai’ (2005 m.) veislių selekcijoje galėjo 

būti panaudoti senųjų veislių arba tų pačių vietinės kilmės populiacijų genotipai. Į atskirą, ID 

pogrupį, pateko veislė ‘Arimaičiai’ ir pop2890. Tikėtina, jog pop2890 galėtų būti tetraploidinė 

veislė, nes pagal morfologinius bruožus buvo priskirta veislių fenotipinei grupei. Be to pop2890 

išsiskyrė itin didele 1000-čio sėklų mase.   

  

33 pav. Raudonojo dobilo populiacijų UPGMA dendrograma, sudaryta pagal Nei’s genetinius atstumus 
Pastabos: romėniškais skaitmenimis pažymėtos fenologinės grupės, o skaitmenimis ir raidėmis – pogrupiai; 

Spalvomis pažymėti fenotipai pagal morfologinius požymius: rožinė – veislės, pilka – laukiniai, žalia – pusiau 

laukiniai 

Fig. 33. UPGMA dendrogram of red clover populations based on Nei’s genetic distances 
Notes: Phenological groups are denoted by Roman numerals, while subgroups are denoted by numbers and letters; 

Color are representing phenotypes according to the morphological traits: pink – cultivars, gray – wilds, green – 

semi-wilds 

 

Pirmąją grupę sudarė anksčiau minėti IA – ID pogrupiai, kuriems būdingi skirtingi fenotipai 

ir skirtingas derlius. Čia verta detaliau išanalizuoti didžiausią (IB) pogrupį. Šis pogrupis susideda 

iš lietuviškų veislių ir populiacijų pop2902, pop2871, pop2868, pop2877, pop2879, pop2869 ir 

pop2887 tarp kurių pusė priskiriama laukiniam, o likusios – pusiau laukiniam fenotipui. Tokį 

artimą ryšį tarp visų trijų fenotipinių grupių paaiškintų tai, kad populiacijos galėjo turėti bendrą 
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raudonojo dobilo protėvį panaudotą senųjų veislių, ‘Liepsna’ ir ‘Kamaniai’, selekcijoje arba šios 

populiacijos turėjo stiprų sąlytį su lietuviškomis veislėmis ir buvo paveiktos genų srauto. 

Vienareikšmiškai atsakyti sudėtinga, nes nėra išlikę originalių, senųjų lietuviškų veislių selekcijos 

duomenų, o per ištisus dešimtmečius šios kryžmadulkės veislės galėjo apsikeisti genetine 

informacija su daugybę skirtingų genotipų. Kita vertus, tyrime naudotos Lietuvos augalų genų 

banke (AGB) saugotos ir LAMMC Žemdirbystės institute daugintos lietuviškų veislių sėklos, 

todėl jos turėjo labai ribotas galimybes kryžmintis su laukinėmis raudonojo dobilo populiacijomis.  

Atskirą grupę sudarė viena populiacija pop2876, kuri buvo labiausiai nutolusi ne tik nuo 

kitų populiacijų, bet ir lietuviškų veislių. Tai verčia manyti, jog 2876 populiacija iš tiesų yra 

įvežtinės, užsienietiškos veislės atmaina į šalį patekusi gerokai vėliau nei buvo išvestos lietuviškos 

raudonojo dobilo veislės. Kitas galimas paaiškinamas, tai kad pop2876 populiacija yra itin gerai 

izoliuota gamtinių aplinkos barjerų, todėl beveik nepaveikta genų dreifo. Remiantis morfologinės 

analizės ex situ duomenimis labiau tikėtina antroji prielaida, nes ši populiacija pasižymėjo 

tipiškais laukinių populiacijų bruožais – žemi, prigulę augalai su dideliu skaičiumi ryškios spalvos 

žiedynų ir kt. 

Atlikus principinių komponenčių analizę (PCA) populiacijos ir veislės buvo sugrupuotos į 

dvi tarpusavyje persidengiančias grupes (34 pav.). Komponenčių ašyse, paaiškinančiose 28,25 % 

variacijos nuo viso duomenų rinkinio, matomas šių dviejų grupių dalinis persidengimas. Panašius 

duomenis gavo Kölliker ir kt. (2003), tik išskirta trečioji – pusiau laukinių grupė. Nors ISSR 

molekuliniai žymekliai leidžia atskirti veisles nuo populiacijų, tačiau nesuteikia pakankamai 

tikslios informacijos apie populiacijų grupavimąsi į laukines ir pusiau laukines grupes, kurios 

buvo išskirtos pagal morfologinius požymius. Todėl tikslesni rezultatai galėtų būti gauti genotipus 

nustatant sekoskaitos būdu (Jones ir kt., 2020). 
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34 pav. Raudonojo dobilo populiacijų genetinės įvairovės principinių komponenčių analizė (PCA) 

Fig. 34. Principal Component Analysis (PCA) of genetic diversity in red clover populations and cultivars 

Vyrauja prieštaringa mokslininkų nuomonė dėl genotipų ryšio su geografinėmis jų 

augavietėmis.  Radinovic ir kt. (2017) praneša nenustatę sąryšio tarp genotipų ir geografinės jų 

kilmės. Visgi Jones ir kt. (2020) analizuodami filogenetinius ryšius principinių komponenčių 

analizės (PCA) metodu nustatė raudonojo dobilo populiacijų grupavimąsi pagal jų geografinę 

kilmę. Pagal Jones ir kt. (2020) labiausiai viena nuo kitos nutolusios Azijos ir Europos raudonojo 

dobilo populiacijos. Tai pat išsiskyrė Jungtinės Karalystės bei Pirėnų pusiasalio populiacijų 

grupės, kurios tarpusavyje buvo ganėtinai artimos, tačiau nutolusios nuo centrinės Europos 

populiacijų (Jones ir kt. 2020). Šiame tyrime nustatyta, kad Lietuvos raudonojo dobilo laukinės 

populiacijos filogenetiškai labai artimos tiek tarpusavyje, tiek su vietinės kilmės veislėmis, o 

genetiniai skirtumai labiausiai priklauso nuo lokalios izoliacijos bei ūkinės veiklos pobūdžio ir 

intensyvumo natūraliose bendrijose.  

Populiacijų izoliacijai apibūdinti buvo atliktas Mantel testas tarp geografinių ir genetinių 

atstumų matricų (35 pav.). Tiesinės regresijos lygtis parodė labai silpną neigiamą priklausomybę 

(r = -0,062) tarp genetinių ir geografinių atstumų. Tokį rezultatą galėjo lemti didelė genetinė 

įvairovė populiacijų viduje, be to tarp Lietuvoje surinktų raudonojo dobilo populiacijų didžiausias 

atstumas siekė tik apie 400 km, o tai populiacijų genetikoje nėra daug, todėl būtų tikslinga 

analizuoti kiekvieną populiaciją atskirai (Séré ir kt., 2017). Vis dėl to remiantis šiais duomenimis, 

galima teigti, kad analizuotos populiacijos nebuvo geografiškai izoliuotos ir neišlaikė savo 

genetinio homogeniškumo. 
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35 pav. Mantel testas tarp genetinių ir geografinių atstumų matricų 

Fig. 35. Mantel test between matrices of genetic and geographic distances 

Apibendrinimas. Raudonojo dobilo populiacijos pasižymėjo didele molekuline genetine 

įvairove populiacijų viduje bei žema – tarp populiacijų. Taip pat analizuotoms populiacijoms 

būdingas didelis polimorfizmas. Didžiausiu polimorfizmu išsiskyrė pop2887 (PPL = 82,28 %) 

populiacija. Ji taip pat pasižymėjo ir didžiausiomis Nei‘s (h = 0,3008) bei Shannon‘o indekso 

(I = 0,4476) vertėmis. Pagal Nei‘s genetinius atstumus populiacijos grupavosi į du klasterius ir 

keletą pogrupių. Genetiškai artimiausios buvo pop2887 ir pop2879 populiacijos, o filogenetiškai 

tolimiausia pop2876. Nors ISSR analizės duomenys leidžia nuo veislių atskirti laukines ir pusiau 

laukines populiacijas, tačiau pastarąsias dvi grupes tarpusavyje atskirti šiuo molekuliniu metodu 

yra sudėtinga, todėl morfologiniai žymekliai išlieka aktualūs 
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IŠVADOS 

 

1. Raudonojo dobilo populiacijų viduje buvo nustatyta didelė fenotipinė įvairovė pagal kurią 

populiacijos buvo suskirstytos į tris fenotipines grupes: veislių, laukinių ir pusiau laukinių. 

Laukinis raudonojo dobilo fenotipas nustatytas daug rečiau nei pusiau laukinis. 

2. Ankstyvo žydėjimo laukinių raudonųjų dobilų sėklų derlius yra mažiausias, lyginant su 

veislėmis ar pusiau laukinėmis populiacijomis, tačiau jie yra prisitaikę formuoti du sėklų 

derlius per sezoną.  

3. Raudonojo dobilo laukinės populiacijos formuoja reikšmingai mažesnį žaliosios ir 

sausosios masės derlių nei veislės. Nepriklausomai nuo dobilų fenotipo, sausųjų medžiagų 

derliuje didžiausią dalį sudaro stiebai, o mažiausią – žiedynai. Visgi geriausia biomasės 

pašarine verte pasižymi veislės, o laukinės ir pusiau laukinės populiacijos tarpusavyje iš 

esmės nesiskiria.  

4. Tarp populiacijų nustatytas vidutinio intensyvumo genetinės informacijos keitimasis 

(PhiPT = 0,173, p < 0,001). Populiacijoms būdingas didelis genetinės diferenciacijos 

laipsnis (FST = 0,182), o migrantų srautas vienoje kartoje (Nm = 2,2474) nurodo, jog  

genetinė įvairovė mažėja, todėl populiacijos tampa filogenetiškai artimos. Jų viduje 

vyrauja didelis polimorfizmas (PPL) nuo 64,56 % iki 83,54 %.  

5. Tarp genetinių ir geografinių atstumų nustatyta labai silpna, neigiama priklausomybė, kuri 

iš esmės nebuvo reikšminga vietinių raudonojo dobilo populiacijų genetinės įvairovės 

pasiskirstymui.  

6. Tik pavienės raudonojo dobilo populiacijos pagal morfologinius bruožus buvo 

homogeniškos ir reprezentavo laukinį raudonojo dobilo fenotipą.   
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PRIEDAI 

1 priedas. Tyrime naudotų raudonojo dobilo pavyzdžių kodai ir radavietės  

Gentis Rūšis Augalo 

pavadinimas 

Pavyzdžio 

kodas 

Geografinė 

platuma, 

LKS–94 

Geografinė 

ilguma, 

LKS–94 

Pastabos 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2160 6168926 570285 Lietuvos AGB 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2177 6155891 567337 Lietuvos AGB 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2206 6042562 506564 Lietuvos AGB 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2207 6002974 512571 Lietuvos AGB 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2366 6183726 554205 Lietuvos AGB 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2368 6200294 577939 Lietuvos AGB 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2370 6212321 577688 Lietuvos AGB 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2405 6031363 421350 Lietuvos AGB 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2407 6037824 427026 Lietuvos AGB 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2410 6041238 418929 Lietuvos AGB 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2412 6018029 478990 Lietuvos AGB 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2865 6137989 484616  Surinkta 2016 m. 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2866 6137192 457057 Surinkta 2016 m. 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2867 6137228 457053 Surinkta 2016 m. 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2868 6167096 398690 Surinkta 2016 m. 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2869 6168696 393267 Surinkta 2016 m. 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2870 6182092 405593 Surinkta 2016 m. 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2871 6103380 413743 Surinkta 2016 m. 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2872 6125606 416816 Surinkta 2016 m. 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2874 6164839 417555 Surinkta 2016 m. 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2875 6194646 411038 Surinkta 2016 m. 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2876 6204038 407602 Surinkta 2016 m. 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2877 6148831 478588 Surinkta 2016 m. 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2878 6197102 597304 Surinkta 2016 m. 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2879 6151225 507675 Surinkta 2016 m. 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2880 6167708 507975 Surinkta 2016 m. 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2881 6138421 412996 Surinkta 2016 m. 
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Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2882 6232059  500517 Surinkta 2016 m. 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2883 6247415  452515 Surinkta 2016 m. 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2884 6247540 455013 Surinkta 2016 m. 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2885 6106637 426610 Surinkta 2016 m. 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2886 – 

 

– 

 

Surinkta 2016 m. 

Lenkija 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2887 – 

 

– 

 

Šveicarijos AGB, 

populiacija 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2889 – 

 

– 

 

Švedijos AGB, 

populiacija 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2890 – 

 

– 

 

Nyderlandų AGB, 

Populiacija 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2892 – 

 

– 

 

Čekijos AGB, 

populiacija 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2893 6138034 625909 Surinkta 2016 m. 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2894 605129 6087509 Surinkta 2016 m. 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2896 640133 6161406  Surinkta 2016 m. 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2897 557305 6011830 Surinkta 2016 m. 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2898 634399 6115147 Surinkta 2016 m. 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2899 592419 6102702 Surinkta 2016 m. 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2900 652227 6172264 Surinkta 2016 m. 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2902 5999026  477824 Surinkta 2016 m. 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2903 597717 6035298 Surinkta 2016 m. 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2904 622201 6173266 Surinkta 2016 m. 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2905 600860 6112827 Surinkta 2016 m. 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2907 519514 5988079 Surinkta 2016 m. 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

2908 – 

 

– 

 

Čekijos AGB, 

populiacija 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

‘Arimaičiai’ – – Lietuviška veislė 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

‘Kamaniai’ – – Lietuviška veislė 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

‘Liepsna’ – – Lietuviška veislė 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

‘Sadūnai’ – – Lietuviška veislė 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

‘Vyliai’ – – Lietuviška veislė 

Trifolium pratense Raudonasis 

dobilas 

‘Vytis’ – – Lietuviška veislė 
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SUMMARY 

 

INTRODUCTION 

Plant genetic resources are an important element of biodiversity, a huge national asset, and 

the basis of breeding programs. Nevertheless, researchers have noticed that biodiversity is 

declining. The main cause of this is changes of natural habitats that is most affected by 

anthropogenic activities and biotic and abiotic factors (Cardinale et al., 2012; Solberg et al., 2015). 

The process of losses and fragmentation of natural habitats has been particularly intensified by 

changes in forest and agricultural technologies. Furthermore, a decline in traditional forms of land 

use has been observed. In addition, the loss of biodiversity is strongly influenced by the 

development of urban and tourism infrastructure and the urbanisation of water coasts (Herrmann 

et al., 2005; Hargreaves, 2010; Cardinale et al., 2012). It is very likely that these factors may have 

intensified gene flow between wild populations and cultivars. As a result, it led to changes in 

allele frequencies, in addition to a decrease in size of the gene pool. All these factors can 

negatively affect plant productivity (Brun et al., 2019).  

The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) has stated that about 

75% of agricultural plant genetic resources have been lost since 1900. The FAO noted that 

Member States should protect agricultural plant biodiversity in ecosystems and natural habitats 

and use genetic resources in a targeted and sustainable way (Commission on Genetic Resources 

for Food and Agriculture, FAO 2010). The Biodiversity Strategy adopted by the European 

Commission also emphasises the need to conserve the genetic diversity of European Union 

agriculture and proposes agri-environmental measures (CBD, 2011). Furthermore, according to 

the order of the Minister of Environment of the Republic of Lithuania, “On the approval of the 

Action Plan for the Conservation of Landscape and Biodiversity 2015-2020,” one of the aims of 

biodiversity conservation is to “develop research on biological diversity and ecosystems, to 

preserve genetic resources and their diversity by creating conditions for use of preserved gene 

pool and the results in breeding, scientific research and industry”. A priority list for the 

conservation of cultivars’ wild relatives (CRW) in situ must also be drawn up. Areas distinguished 

by the diversity and abundance of CRW must be identified and analysed to increase the 

effectiveness of in situ conservation.  

Recently, populations with the predominant morphological traits of cultivars are more 

frequently found in natural red clover habitats (Hargreaves, 2010; Solberg et al., 2015, Jones et al., 

2020). Extensive research on wild red clover genotypic and phenotypic diversity has not yet been 

done in Lithuania. Therefore, it is important to determine whether there are autochthonous red 
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clover populations in Lithuania. It is also important to identify the types of populations that 

currently predominate in natural habitats and the structure of those populations.  

That knowledge would be useful to understand the dynamics of gene flow between cultivars 

and wild red clover populations. Moreover, it would be useful to identify a new gene donor for 

breeding programs. Although promising, but neighbour cultivars are currently used for breeding 

which increasing the genetic erosion. Cultivars may lose valuable traits of yield production and 

become more susceptible to pests and diseases during changes of generations. Therefore, the new 

breeding material would be useful to complement the gene pool of red clover. 

Research hypothesis 

It is likely, that the gene flow of domesticated red clover (Trifolium pratense L.) cause 

changes in the genetic diversity of wild populations and cultivars of this species. 

Research aim 

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. 

Research objectives 

1. To evaluate morphological traits of red clover populations collected in natural habitats of 

Lithuania. 

2. To determine seed yield and its components of cultivars and wild red clover populations. 

3. To evaluate the feed value of cultivars and wild red clover populations. 

4. To determine the genetic diversity of red clover populations using DNA molecular 

markers. 

Defended statements 

1. Local red clover populations can be divided into different groups according to their 

phenotypes. 

2. Local red clover populations are characterized by high morphological diversity, 

different yield, and feed value. 

3. The gene flow of red clover results in decreasing phylogenetic distances between wild 

populations and cultivars. 

4. The distribution of genetic diversity of local red clover populations is determined by 

limited isolation. 

 

Novelty of the research 

The effect of gene flow of domesticated red clover on its wild relatives was evaluated for 

the first time in Lithuania. It was found that gene flow cause changes in polymorphism of wild 

red clover populations and local bred cultivars. As a result, it leads to a decrease in genetic 
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diversity and cultivars distinctiveness. Inter alia, it was found that phylogenetic distances between 

locally bred cultivars and wild red clover populations is decreasing as well. Meantime, the 

relationship between genetic diversity and the geographical distances of wild red clover 

populations was assessed for the first time in Lithuania. This revealed that geographical distances, 

up to 400 km, do not affects on genetic isolation of red clover populations. Finally, the feed value 

of wild and semi-wild red clover populations was evaluated and compared with the feed value of 

local bred cultivars. This underline, that cultivars are superior by many traits of feed value in 

comparison to wild red clover populations. 

Practical importance 

Exclusive populations of wild red clover will be used for new breeding directions, creating 

cultivars valuable for beekeeping and the production of functional food additives. Genetic and 

phenotypic data of distinct populations will be used to complete the database of plant genetic 

resources. Meantime, the seeds will be transferred to the Lithuanian Plant Gene Bank for storage. 

The data will also be used for environmental recommendations to conserve genetic resources of 

red clover in situ. 

Approval of the research work 

The first article on the topic of the dissertation has been published in a scientific journal 

referenced in the international database Clarivate Analytics Web of Science and containing a 

citation index. The second article was published in an international peer-reviewed journal. One 

international book chapter in Springer Publishing was published as well. The results of the 

research have been presented at 8 international conferences including 6 oral and 2 poster 

presentations. 

 

MATERIALS AND METHODS 

Research object 

The research material consisted of wild populations collected in Lithuania in 2016 (Fig. 1). 

Locally bred cultivars were also included, as well as wild populations preserved in the Lithuanian 

Plant Gene Bank (AGB). A total of 55 populations and cultivars were analysed in this research 

(Appendix 1). The seeds were collected in natural habitats of the European Union Site of 

Community importance (SCIs) (grasslands codes: 6510, 6530, 6270, 6210). Field trial was 

established in July 2017. Red clover collection was planted in the crop rotation field of LAMMC 

ŽI Grass Breeding Department at 55 ° 23'37.79 "N 23 ° 52'27.74" E site. 
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Fig. 1. Locations of red clover populations collected in Lithuania in 2016 

Note: black dots are representing populations collected in 2016; by red dots are shown populations received from 

Lithuania Plant Gene Bank (PGB) 
 

Meteorological conditions 

The climatic conditions prevailing in the research site are presented according to the data of 

Dotnuva (Kėdainiai district) meteorological station (Fig. 2). Air temperature varied widely during 

the research. The average air temperature of the spring (7,3 °C) was close to the standard climatic 

norm (6,9 °C) in 2017. Meantime, the spring of 2018 and 2019 was warmer in comparison to 

2017. The summer of 2017 was characterised by cool and rainy weather than standard climatic 

norm. Furthermore, the summer of 2018 and 2019 was very hot and dry, especially in June. 

Autumn has started by very warm and humid weather in 2017, while it was warm and very dry in 

2018. Air temperatures in the fall of 2019 were volatile, but precipitation was optimal. During the 

study period, the first winter was warm without snow cover and red clover overwintered well. The 

second winter was a bit cooler, but the snow cover was volatile, therefore plants overwintered 

poorly. 



122 

 

Fig. 2. Precipitation (A) and air temperature (B) at the research site (Akademija, Kėdainiai district) 
 

Evaluations of agrobiological and morphological traits 

Phenotypic and economically useful traits of red clover were assessed in measures, absolute 

values, and scores based on The International Union for the Protection of New Varieties of Plants 

recommendations (UPOV, 2017). Populations and cultivars of red clover were analysed by 12 

morphological traits (Table 1). 

 

Table 1. Morphological traits on which were analysed red clover populations and cultivars 

No. Trait description Abbreviation, 

units 

Determination 

method 

1. Growth habit  GRH, No. Score 

2. Natural plant height NPH, cm Direct measurement 

3. Stem length  STL, cm Direct measurement 

4. Number of internodes NOI, No. Direct counting 

5. Length of central leaflet  MLL, cm Direct measurement 

6. Width of central leaflet  MLD, cm Direct measurement 

7. Relative area of leaf markings ALM, No. Score  

8. Intensity of leaf markings ILM, No. Score 

9. Leaf shape LSH, No. Score 

10. Flower heads per plant FHN, No. Direct counting 

11. Intensity of flower head colour FHC, No. Score 

12. Intensity of stem colour STC, No. Score  

 

 

 

 

 



123 

Evaluation of seed yield 

In the first year of harvest (2018), the first and second seed yields were harvested. Seeds 

were collected manually from 10 plants in one population by harvesting 10 flower heads per plant. 

Components of seed yield were indicated according to UPOV recommendations (Table 2). 

 

Table 2. Structural components of seed yield, their abbreviations, and determination methods 

No. Trait description Abbreviation, 

units 

Determination method 

1. Flower heads per plant FH, No. Direct counting 

2. Flowers per flower head F/FH, No. Direct counting 

3. Seed number per flower head SN/FH, No. Direct counting 

4. Seed set  SS, % SF/FH = [(SN/FH) / (F/FH)] × 100  

5. Germination rate GR, % Direct counting percentage 

6. Hard seeds HS, % Direct counting percentage 

7. 1000 seed weight TSW, g Direct weighing 

8. Total seed yield per 100 head SY, g Direct weighing 

 

Assessment of biomass quality 

Samples for chemical analysis of red clover grass were taken during the flowering stage. 

The samples were chopped into 3–5 cm pieces and dried in an oven at 105°C for 15 minutes. The 

biomass samples were then transferred to 60 ± 5°C and dried to a constant weight. The dry mass 

was ground using a cyclic mill ZM 200 (Retsch, Germany). Water-soluble carbohydrates (VTA), 

crude protein (ŽB), crude fibre (ŽL), and dry matter digestibility (SMV) were determined. 

Analyses were performed using near-infrared spectrometry (NIRS) (Butkutė et al. 2003). 

Analysis of genetic diversity by ISSR markers 

Plant material was collected in a greenhouse after germination from 24 plants in each 

population or cultivar. DNA was extracted from 100 mg of fresh leaves using a modified CTAB 

method (Doyle and Doyle, 1990).  

Measurement of DNA concentration and quality 

DNA concentration and quality were evaluated using a NanoDrop 2000 spectrophotometer 

(Thermo Scientific ™ USA). DNA samples with a concentration of 50 ng μl-1 and a quality 

between 1.7 and 1.9 according to the laser wavelength ratio of the spectrophotometer (A260 / 

A280) were used for research. 
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ISSR-PCR execution 

All polymerase chain reactions (PCRs) were repeated 2–3 times. Five of the most effective 

primers with a fragment abundance, clarity, and repeatability were used for analysis. ISSR-PCR 

products were analysed on 1.5 % agarose gel (Table 3). Electrophoresis was performed for 2 h ± 

10 min at 100 V. The gels were analysed in UV light using the MiniBIS pro (DNA Bio-Imaging 

Systems) documentation system. Data of ISSR profiles were plotted into a binary matrix. The 

presence of equal-sized fragments was marked ‘1’ and the absence was marked ‘0’.  

 
Table 3. Sequences of ISSR primers 

Primer Sequence 5’→ 3’ Annealing, °C 

ISSR1 AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGC 52 

ISSR2 AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGT 50 

UBC827 ACACACACACACACACG 53 

UBC857 ACACACACACACACACCG 55 

155H CACACACACACACAGA 49 

 

Statistical analysis of data 

Statistical analyses were performed using SAS 9.4 software (SAS Institute Inc., USA). 

Genetic and morphological data were standardised before analysis. The relationship of the traits 

was estimated by Pearson’s linear correlation coefficient (r). Principal component analysis (PCA) 

was used to determine the role of morphological traits throughout the data set. UPGMA cluster 

analysis was used to determine phylogenetic affinity. 

Analysis of variance (ANOVA) of post hoc Tukey’s HSD test was used to determine the 

significant differences of morphological traits between phenotypic groups. A Dunnett test was 

used to determine the significant differences of population biomass yield in comparison to the 

standard cultivar. All differences were considered significant when p < 0.05. Bar charts also show 

the standard errors (SE). 

Polymorphism, Nei’s genetic distances, Mantel test, F-statistics and molecular genetic 

diversity analysis (AMOVA) were performed using the GenAlEx 6.503 program. Cluster analysis 

by UPGMA and PCA were performed using SAS 9.4 software (SAS Institute Inc., USA). The 

Nei’s genetic diversity (h), Shannon diversity index (I), and percentage of polymorphic locus 

(PPL) were calculated using the Popgene v1.32 computer program. The genetic structure of the 

populations was analysed by using the STRUCTURE v2.3.4 program with the Markov Chain 

Monte Carlo (MCMC) algorithm. 
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RESULTS AND DISCUSSION 

 

Diversity of morphological traits 

The first two components explained 60.94 % of the variety in morphological traits of red 

clover in 2018 (Fig. 3). The first component (PC1) characterised 35.61 % of variation in traits. 

PC1 was mostly affected by plant height and length of the median leaflet based on eigenvectors 

(Table 4). The second principal component (PC2) characterised 25.33 % of the diversity in the 

total morphological data set and was strongly affected by the number of internodes and flower 

heads. 

 

Fig. 3. Principal component analysis of red clover populations based on 12 morphological traits in 2018 

 

Table 4. The interrelationship among red clover populations based on morphological traits of PCA in 

2018 

Traits Power of trait PC1 PC2 PC3 

Stem length 0.865 0.394 -0.375 -0.004 

Plant height 0.840 0.453 -0.029 -0.148 

Number of internodes 0.742 0.299 -0.455 0.130 

Area of leaf mark 0.720 0.161 0.202 0.664 

Intensity of leaf mark 0.693 0.179 0.202 0.634 

Length of median leaflet 0.690 0.403 -0.162 -0.015 

Growth habit 0.663 0.314 0.354 -0.203 

Diameter of madian leaflet 0.605 0.374 0.120 -0.143 

Number of flower heads 0.407 -0.101 -0.449 0.106 

Intensity of flower head color 0.318 -0.199 -0.289 0.098 

Leaves shape 0.218 -0.050 -0.332 0.093 

Intensity of stem color 0.209 -0.197 -0.094 0.165 

Eigenvalue 3.97 1.77 1.24 

Percentages of variance explained, % 35.61 25.33 13.42 

Cumulative variance, % 35.61 60.94 74.36 
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Populations and cultivars were divided into two main groups based on cluster analysis 

(Fig. 4). The first group indicated cultivars of local origin and morphologically similar 

populations to the cultivars with a total of 17 members. This group was characterised by tall, long-

stemmed, and large-leafed plants, named cultivars. The second group was composed of two large 

subgroups marked as IIA and IIB. Subgroup IIA had the highest number of members (31). This 

subgroup (IIA) differed by shorter stems and fewer internodes but had a higher number of flower 

heads in comparison to cultivars; therefore, it was named semi-wilds. Meanwhile, subgroup IIB 

contained seven members with a low height, prostrate growth habit, and was named wilds. The 

distribution indicated that most of the populations that were dominated by morphological traits 

were basically related for both cultivars and wild populations. 

 

Fig. 4. Dendrogram of red clover populations based on 12 morphological traits in 2018 

 

The tendencies of morphological traits were quite similar in the second year of harvest 

during 2019. The only exception was that the phenotypic group of wild red clover contained a 

lower number of members, while the group of semi-wild populations had a higher number of 

members compared to 2018. This can be explained by the lower variation in morphological traits 

within populations during the second year of harvest.  

Populations were also divided into two groups, but four subgroups were distinguished by 

cluster analysis in 2019. The difference between the first and second year of harvest could be 
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explained by the influence of genotype and abiotic stress. An individual genotype may have 

resulted in a limited ability of plants to regrow after being cut. Additionally, drought stress may 

have led to different intensities of plant vegetation during 2019. Nevertheless, different authors 

unanimously agree that red clover populations are dominated by high morphological diversity 

(Conterato et al., 2010; Jones et al., 2020).  

 

Seed yield and its components 

The seed yield of red clover is an important component for choosing the best variety. 

Recently, seeds became more frequently used in alternative industries, from functional food 

production to pharmaceuticals (Sabudana and Guler, 2009). Unfortunately, the seed yield of red 

clover is not high enoughth; diploids can produce about 400 kg ha-1, while tetraploids have an 

even lower seed yield, although the seeds of tetraploids are twice as large as diploids (Taylor and 

Quesenberry, 1996; Liatukas and Bukauskaitė, 2012). It is very important to have a seed of high 

quality, and their yield should be near to the biological potential of the plants. This is highly 

dependent on the individual plant genotype and the ability to adapt to environmental conditions – 

especially drought – but no less important is the role of pollinators (Vleugels et al., 2019; Jing 

et al., 2021). 

The highest seed yield was found in the population pop2899 (17.8 g), while ‘Sadūnai’ 

produced the highest yield among the cultivars, which was equal to 17.5 g of seed per 100 flower 

heads (Fig. 5) during the first harvest in 2018. Notably, some of the populations were not able to 

produce a second seed yield during the same season. For instance, the cultivars and populations 

that flowered late did not produce a second seed yield during the same season. At the same time, 

during the second harvest, pop2898 (11.7 g) produced the highest seed yield, while ‘Sadūnai’ had 

the highest seed yield among cultivars, as well as in the first harvest (7.3 g). The research 

confirmed that cultivars tend to produce a higher seed yield than populations under optimal 

climatic conditions (Taylor and Quesenberry, 1996).  
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Fig. 5. Total seed yield (TSY) and kernel weight (TSW) during first and second harvest in 2018 
Note: Color intensity and circle size are indicating of TSY. Blue colour are representing the seed yield of the first 

harvest, while red colour shown the seed yield of the second harvest. The weights (g) of smallest and largest TSY 

are given in the figure. 

 

 

Tetraploid red clover tended to produce heavier seeds that were almost twice as large as 

diploids, while wild populations produced smaller and lighter seeds than diploid cultivars (Taylor 

and Quesenberry, 1996; Vleugels et al., 2019).  

Population pop2908 (3.05 g) was distinguished by the highest 1000 seed weight (TSW) 

during the first harvest. Pop2890 (3.02 g) also exceeded the three-gram limit. These two 

populations were assigned to the phenotypic group of cultivars by morphological traits, but the 

results of seed yield suggested that pop2908 and pop2890 could be tetraploid cultivars. 

Populations pop2370 and pop2894 (1.41 and 1.49 g, respectively) were characterised by the 

lowest TSW. Pop2370 belonged to the phenotypic group of semi-wilds, while pop2894 was 

assigned to the wild group by morphological traits. Nevertheless, the results of seed yield were 

suitable for distinguishing populations from cultivars, but it was not possible to identify wild and 

semi-wild groups according to TSW. 

 

Feed value of red clover 

Vilčinskas and Dabkevičienė (2010) have reported that the highest percentage of dry matter 

(DM) yield consists of stems, which often exceed 50% in red clover plants. The results of this 

research showed that the percentage of stems ranged from 50.2% in the cultivars group to 44.9% 

in the wild populations group in DM (Fig. 6). The highest foliage was found in cultivars (32.2%), 

while the lowest was found in the phenotypic group of semi-wild populations (31.6%). The 
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literature indicates that foliage strongly correlates with meteorological conditions (Vilčinskas and 

Dabkevičienė, 2010). It was reported that the percentage of red clover leaves affected by drought 

was higher than that under normal or moisture conditions, while the stems show the opposite trend 

(Loucks et al., 2018).  

The weight of flowers consisted of the smallest part of the dry matter. It ranged from 23.1% 

in wild populations up to 17.6% in the cultivars group. 

  

Fig. 6. Distribution of structural elements in red clover dry matter in 2018 
A,Bdifferent letters indicate significant differences between groups (p < 0.05) 

 

The feed value of red clover differed significantly between phenotypic groups (Fig. 7). The 

highest percentage of water-soluble carbohydrates (VTA) was found in the cultivar group (8.9%) 

and differed significantly from the wild (6.8%) and semi-wild (7.4%) groups. Analogous trends 

were found in dry matter digestibility (SMV). Moreover, the phenotypic groups did not differ 

significantly in the amount of crude fibre (ŽL). The highest crude proteins (ŽB) content was 

detected in the cultivar group (16.3%), which differed significantly (p < 0.05) from the semi-wild 

(15.1%) but did not differ from the wild group (16.1%). 
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Fig. 7. Feed value indicators between red clover phenotypic groups in 2018  
A,Bdifferent letters indicate significant differences between groups (p < 0.05) 

Note: VTA – Water-soluble carbohydrates, ŽB – crude protein, ŽL – crude fiber, SMV – dry matter digestibility 

 

Genetic structure and diversity of red clover populations 

A total of 79 fragments ranked from 450 to 2500 bp were amplified in red clover DNA 

(Table 5). Most of the fragments (18) were amplified by the ISSR2 primer, of which 77.8% were 

polymorphic. Furthermore, the lowest number of fragments (13) were amplified by the UBC857 

primer, of which 10 were polymorphic, but the lowest yield of polymorphic fragments was found 

using the ISSR1 primer (73.3%). PIC values ranged from 0.4882 (ISSR1) to 0.4922 (ISSR2), with 

a mean value for all primers of 0.4906. This indicated that all primers are highly specific and 

suitable for polymorphism detection. 

 
Table 5. The amplification results of ISSR primers 

Primer Fragment 

size (bp) 

No. of loci No. of polymorphic 

loci 

Percentage 

polymorphic 

loci (PPL) % 

Polymorphic 

information 

content (PIC) 
ISSR1 500–2500 15 11 73.3 0.4882 

ISSR2 500–2500 18 14 77.8 0.4922 

UBC827 600–2500 17 13 76.5 0.4911 

UBC857 600–2400 13 10 76.9 0.4915 

155H  450–2300 16 12 75.0 0.4898 

Total/avg. – – 79/15.8 60/12 –/75.9 –/0.4906 

 

 



131 

AMOVA revealed that differentiation of genetic diversity was highest within populations 

and reached 83 % (Table 6). This indicates that most of the populations were dominated by high 

genetic diversity within individuals, and these populations were heterogeneous. Moreover, the 

variation of molecular diversity among populations was only 17 %. 

 

Table 6. Analysis of molecular variance (AMOVA) in red clover populations 

 df SS MS Est. 

Var. 
Variation 

% 
PhiPT** Nm 

 

Among 

Pops 
17 948.549 55.797 2.364 17% 

 

0.173 

 

2.2474 

Within 

Pops 
321 3637.776 11.333 11.333 83% 

Total 338 4586.324  13.697 100% 

**p < 0.001 
df – degrees of freedom; SS – sum of squares; MS – mean square; Est. Var. – estimated variation; PhiPT– Phi 

statistics, Nm – number of migrants 
 

A high degree of genetic differentiation was indicated by the value of FST (0.182) and the 

value of the interpopulation indicator PhiPT (0.173; p < 0.001). Therefore, it is likely that the 

exchange of genetic information among populations is moderate. Gene drift between populations 

was also confirmed by the value of the gene flow index, which indicated the flow of migrants at 

one generation (Nm = 2.2474). Wright (1931) has found out, that if Nm > 1, there is enough gene 

flow to negate the effects of genetic drift, however its not belong to panmictic population if 

Nm < 4. This indicates that genetic diversity is declining and some of alleles encoding unique 

traits may be lost. 

 

Genetic diversity within populations 

The highest polymorphism within populations was found in pop2887 (PPL = 82.28%), 

while the lowest polymorphism was found in pop2870 and pop2890 (PPL = 69.62%) (Table 7). 

‘Liepsna’ was distinguished by the highest polymorphism within cultivars (PPL = 83.54%) and 

‘Vytis’ by the lowest polymorphism (PPL = 64.56%). ‘Vytis’ was bred and listed on the National 

List of Plant Varieties of Lithuania in 1996, while ‘Liepsna’ was listed in 1957. This assumes that 

‘Liepsna’ encountered a higher number of random crossbreeds and stronger gene flow interaction 

during that time. 
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Table 7. Genetic diversity of red clover population according to ISSR markers 

Populations N Na Ne PL PPL % h I 

2867 18 1.608 1.426 59 74.68 0.2511 0.3781 

2868 24 1.506 1.365 57 72.15 0.2233 0.3431 

2869 22 1.595 1.422 59 74.68 0.2484 0.3749 

2870 20 1.506 1.440 55 69.62 0.2566 0.3813 

2871 18 1.582 1.450 60 75.95 0.2635 0.3940 

2875 21 1.570 1.474 60 75.95 0.2728 0.4047 

2876 18 1.608 1.418 59 74.68 0.2499 0.3778 

2877 15 1.532 1.469 59 74.68 0.2736 0.4067 

2879 16 1.557 1.424 59 74.68 0.2511 0.3794 

2880 22 1.544 1.450 59 74.68 0.2627 0.3926 

2887 17 1.709 1.518 65 82.28 0.3008 0.4476 

2890 14 1.506 1.384 55 69.62 0.2294 0.3471 

2902 22 1.671 1.491 64 81.01 0.2854 0.4258 

‘Arimimaičiai’ 23 1.595 1.458 60 75.95 0.2666 0.3980 

‘Kamaniai’ 16 1.658 1.471 63 79.75 0.2767 0.4145 

‘Sadūnai’ 20 1.494 1.446 57 72.15 0.2588 0.3853 

‘Vytis’ 15 1.430 1.408 51 64.56 0.2360 0.3509 

‘Liepsna’ 18 1.722 1.512 66 83.54 0.2988 0.4465 
 

N – population size, Na – average number of allels, Ne – effective number of allels, PL – number of polymorphic 

locus, PPL – percentage of polymorphic locus, h – Nei (1973) genetic diversity, I – Shannon index 

 

Nei’s genetic diversity varied from 0.2233 (pop2868) to 0.3008 (pop2887) within 

populations. Pop2887 also had the highest Shannon index value (I = 0.4476). Therefore, this 

population was dominated by the highest genetic diversity among individuals. 

 

Genetic diversity among populations 

The phylogenetic relationship among populations was assessed by Nei’s genetic distances 

and a UPGMA dendrogram. Nei’s genetic distance ranged from 0.041 (pop2887 × pop2879) to 

0.141 (pop2875 × pop2870). This indicates that the population with the highest genetic diversity 

(pop2887) was closely related to pop2879. Those two populations were included in the same 

cluster according to UPGMA. According to Nei's genetic distance, phylogenetically, the closest 

locally bred cultivars were ‘Sadūnai’ and ‘Liepsa’ (0.56), while the least similar was ‘Arimaičiai’ 

and ‘Sadūnai’ (0.104) (Table 8). 
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Table 8. Interrelationship among Lithuanian red clover cultivars based on Nei's genetic distances 
 

 ‘Arimaičiai’ ‘Kamaniai’ ‘Liepsna’ ‘Sadūnai’ ‘Vytis’ 

‘Arimaičiai’ 0.0     

‘Kamaniai’ 0.102 0.0    

‘Liepsna’ 0.073 0.073 0.0   

‘Sadūnai’ 0.104 0.058 0.056 0.0  

‘Vytis’ 0.088 0.090 0.072 0.075 0.0 

 

Cluster analysis have distinguished two main groups and a higher number of subgroups with 

a short distance from each other. Subgroup IA was comprised of pop2867 and pop2870 and was 

assigned to the phenotypic group of semi-wild populations, which did not differ significantly 

(p < 0.05) by many of the analysed morphological traits (Fig. 8). Another subgroup consisted of 

two populations, pop2875 and pop2880, which was denoted IC in UPGMA dendrogram. These 

populations were assigned to the wild phenotypic group, and neither produced a second seed yield 

during the same season. 

The largest subgroup was denoted IB and included seven populations and four Lithuanian 

origin cultivars, namely ‘Liepsna’, ‘Sadūnai’, ‘Kamaniai’, and ‘Vytis’. It is likely that during the 

breeding of Lithuanian origin cultivars, genotypes of local wild populations were used.  

The cultivar ‘Arimaičiai’ and pop2890 was assigned to subgroup ID and was closely related. 

It is likely that pop2890 could be a tetraploid cultivar, because it was assigned to the cultivars 

phenotypic group by morphological traits. In addition, pop2890 stood out with a high 1,000 seed 

weight. Individual group were separated by pop2876, which was characterized by typical 

phenotype of wild populations and was isolated by natural barriers. 
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Fig. 8. UPGMA dendrogram of red clover populations based on Nei’s genetic distances 

Notes: Phenological groups are denoted by Roman numerals, while subgroups are denoted by numbers and letters; 
Color are representing phenotypes according to the morphological traits: pink - cultivars, gray - wilds, green - 

semi-wilds 

 

All populations were grouped into two distinct groups by PCA (Fig. 9). The component 

axes explained 28.25% of the variation from the data set and have shown a partial overlap of these 

two groups. Similar data were obtained by Kölliker et al. (2003), and the only exception 

distinguished the third group of semi-wilds. Although ISSR molecular markers distinguished 

cultivars from populations, they did not provide sufficient information on the grouping of 

populations into wild and semi-wild groups, as well as morphological traits. Therefore, more 

accurate results could be obtained by genotype sequencing (Jones et al., 2020).  
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Fig. 9. Principal component analysis (PCA) of genetic diversity in red clover populations and cultivars 

 

There is a different opinion between scientists about the relationship of genotypes with their 

geographical origin. In this research, the Mantel test was performed to characterise the isolation 

of populations. The linear regression equation showed a very weak and negative relationship  

(r  = -0.062) between genetic and geographical distances (Fig. 10). However, this may have been 

affected by the high genetic diversity within populations (Séré et al., 2017). It is likely that the 

populations analysed in our research were not highly isolated and did not maintain their genetic 

homogeneity. In this research, red clover populations were phylogenetically very similar to each 

other and to cultivars of local origin. Genetic differences mostly depended on the local isolation 

of populations by natural barriers and on the farming type in natural habitats. 
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Fig. 10. Mantel test between matrices of genetic and geographic distances 

 

CONCLUSIONS 

1. High phenotypic diversity was found within red clover populations and all the populations 

were divided into three phenotypic groups: cultivar, wild and semi-wild. The wild red 

clover phenotype was more rare than semi-wild.  

2. Seed yield was lower in early flowering wild red clover populations compared to cultivars 

or semi-wild populations, but they are adapted to produce two seed yields per season. 

3. Wild red clover populations were tended to produce significantly lower green and dry 

matter yield than cultivars. Regardless of the clover phenotype, the largest part in the dry 

matter yield consisted of stems, while the smallest of inflorescences. However, cultivars 

stud out by the highest forage quality of biomass, meantime wild and semi-wild 

populations do not differ significantly between each other. 

4. An exchange of genetic information between populations was found to be medium 

intensity (PhiPT = 0.173, p < 0.001). Populations are characterized by a high degree of 

genetic differentiation (FST = 0.182). The flow of migrants per one generation 

(Nm = 2.2474) indicates that genetic diversity is declining and as a result populations 
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became phylogenetically close related. Within populations, high polymorphism (PPL) 

predominates 64.56–83.54%. 

5. A very weak, but negative relationship was found between genetic and geographical 

distances, which was not significant for the distribution of genetic diversity in local red 

clover populations. 

6. Only individual red clover populations were homogeneous by its morphological traits and 

represented a wild red clover phenotype. 
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darbu, jį skaitė, komentavo, kritikavo bei patarinėjo, taip prisidėdami prie sėkmingo disertacijos 

projekto įgyvendinimo. 
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