
ANOTACIJA 

OBELŲ BIOLOGINIO POTENCIALO OPTIMIZAVIMAS AGROTECHNOLOGINĖMIS 

PRIEMONĖMIS 

Intensyviuose soduose auginami vaismedžiai patiria įvairių stresorių nuo konkurencijos dėl 

šviesos, vandens, maisto medžiagų iki genėjimo pažeidimų. Siekiant gauti aukštos kokybės derlių, 

svarbūs visi vaismedžio fiziologiniai procesai. Nedidelio intensyvumo stresas gali suaktyvinti 

fotosintezės veiklą, metabolizmą, tačiau per stiprus stresas slopina vaismedžio augimą ir jame 

vykstančius fiziologinius bei biocheminius procesus. Todėl šio disertacinio darbo tikslas įvertinti įvairių 

agrotechninių priemonių poveikį obelų fiziologinių procesų tvarumui įvairiais vaismedžių vystymosi 

tarpsniais ir vaisių kokybės pokyčiams. Siekiant optimaliai išnaudoti medžio fiziologinį potencialą, 

svarbu pasirinkti tinkamą veislės ir poskiepio derinį. Nustatyta, kad fotosintezės potencialas ir pirminis 

metabolizmas yra tiesiogiai susiję su obelų poskiepio augumu ir šviesos prasiskverbimu pro lapiją: obels 

veislei ‘Auksis’ nykštukinis P 22 poskiepis lėmė esmingai mažesnį fotosintezės intensyvumą ir lapų 

sausą masę, lyginant su žemaūgiu P 60 poskiepiu. Sodinimo tankio poveikis išsiskyrė įtaka vaisių 

kokybei. Veislės ‘Auksis’ vaismedžiai su nykštukiniu P 22 poskiepiu, esant 3 × 0,75 sodinimo tankumui, 

ir su žemaūgiu P 60 poskiepiu, esant 3 × 1,00 m atstumui, lėmė esmingai stipriausią antioksidacinės 

sistemos atsaką, taip pat suaktyvino kalio ir magnio kaupimąsi vaisiuose. Augumo reguliavimo 

priemonės, taikytos siekiant sumažinti vaismedžių augimą, kartu slopino ir fotosintezės procesus, todėl 

sumažėjo fotosintezės intensyvumas, transpiracija, lapuose sukaupta mažiau tirpiųjų cukrų. Tačiau 

kamieno įpjovimas arba purškimas kalcio proheksadionu kartu su mechanizuotu genėjimu sumažino 

neigiamą mechanizuoto genėjimo poveikį fotosintezės parametrams ir tirpiųjų cukrų kaupimuisi veislės 

‘Rubin’ obelų lapuose. Genėjimas rankomis nesuaktyvino antioksidacinės sistemos atsako – vaisiuose 

nustatytas mažiausias suminis fenolinių junginių ir mineralinių elementų kiekis, tuo tarpu mechanizuotas 

genėjimas paskatino jų kaupimą.  

Disertacinio darbo rezultatai rodo, kad parinkus tinkamą veislės ‘Auksis’ obelų poskiepį ir 

sodinimo tankumą, galima gauti didesnį aukštos kokybės derlių iš ploto vieneto; tai gali būti pritaikoma 

intensyviuose soduose. Taip pat nustatytas mechanizuoto genėjimo su papildomomis augumo 

reguliavimo priemonėmis teigiamas poveikis veislės ‘Rubin’ obelų vaisių kokybei. Šiuos duomenis 

pritaikius komerciniuose soduose galima veiksmingai sumažinti laiko ir rankų darbo poreikį sodų 

priežiūrai, kartu gaunant gausų ir aukštos vidinės kokybės derlių. Taip pat gauti duomenys gali būti 

panaudoti tolesniems tyrimams ir kuriamoms naujoms agrotechninėms obelų auginimo strategijoms.  



ANOTATION 

OPTIMIZATION OF APPLE TREE BIOLOGICAL POTENTIAL USING 

AGROTECHNOLOGICAL TOOLS 

Trees, which grows in intensive orchards, sustain various stresses, caused by planting densities 

and various vigour control tools. To achieve the goal of high-quality fruit harvest, all the physiological 

processes of the tree are important. Some of the stressors in small amounts can activate photosynthetic, 

antioxidant and metabolic processes, but too strong stress inhibits all the physiological processes in the 

plant. The aim of the PhD thesis was to evaluate the impacts of various agrotechnological tools on the 

sustainability of apple tree physiological processes during its various development stages and on fruit 

quality changes. Seeking of optimal use of the physiological tree potential it was important to choose the 

appropriate density regarding to the cultivar and rootstock combination. Photosynthetic potential and 

primary metabolism were found to be directly related to apple rootstock growth and light penetration 

through foliage: super-dwarfing P22 rootstock resulted in significantly lower photosynthetic rate, leaf 

dry mass, compared to dwarfing P60 rootstock. The impact of planting density was pronounced on the 

fruit quality. cv. Auksis fruit trees with super-dwarfing P 22 rootstock at 3 × 0.75 planting density and 

with dwarfing P 60 rootstock at 3 × 1.00 m distances, these cultivation strategies provoked the strongest 

response of the antioxidant system as well as activated the accumulation of potassium and magnesium in 

the fruit. Vigour control tools were used to reduce tree growth, at the same time vigour control tools 

inhibited photosynthesis processes, resulting in decreased photosynthetic rate, transpiration and 

accumulation of soluble sugars. However, trunk cutting or spraying with Prohexadione-Ca in 

combination with mechanical pruning reduced the negative effects of mechanical pruning on 

photosynthesis parameters, and soluble sugar accumulation in cv. Rubin leaves. Hand pruning did not 

activated the response of antioxidant system, the lowest amounts of phenolic compounds and mineral 

elements were found in the fruit. Meanwhile, mechanical pruning resulted an increased accumulation of 

phenols compounds and mineral elements accumulation in the fruit. 

The results of the dissertation show that by selecting the appropriate rootstock and planting 

density of ‘Auksis’ apple varieties, a higher high-quality yield per unit area can be obtained; this can be 

applied in intensive orchards. The positive effect of mechanical pruning with additional vigour control 

tools on the internal quality of cv. Rubin fruit was found. A study of vigour control tools has shown that 

it can effectively reduce the need of time and hand work for orchard care without reducing yield and fruit 



quality. The obtained data can also be used for further research and development of new agrotechnical 

apple growing strategies. 

 


