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1. Augalų selekcijos raida Lietuvoje –  
nuo ištakų iki šių dienų

Vytautas RUZGAS, Vidmantas STANYS 

Augalų selekcija yra vienas augalų naudingumo didinimo būdų, išnaudojant ir 
kryptingai tobulinant augalo genomą. Selekcijos naudą mūsų valstybės kūrėjai su-
prato dar praėjusio amžiaus pradžioje, ir šiemet minime augalų selekcijos Lietuvoje 
šimtmetį. 

Lietuva augalų selekciją Dotnuvoje pradėjo viena iš paskutiniųjų Europoje, nors 
bandymas ją pradėti Baisogaloje buvo dar Rusijos imperijos laikais, prieš I pasaulinį 
karą. 1909–1914 m. darbus nutraukė karas, ir iš jų šiandien turime tik 1914 m. išleis-
tą Z. F. Petrušinskio ataskaitą „Apie selekcijos darbus Baisogaloje 1912 metais“, ku-
rioje aprašomi atrinktų miežių augalų tyrimai selekciniuose augynuose. Iš ataskaitos 
matyti, kad buvo ryšiai su Vokietijos Halės universitetu, kuris jau tada vykdė augalų 
selekciją. Buvo naudojama pagal Halėje taikytą modelį pagaminta medinė daugiasky-
lė plokštė pavienių augalų sėjai nustatytais atstumais. Tokios lentos buvo naudotos ir 
Švedijoje, vėliau ir Dotnuvoje. I pasaulinis karas nutraukė Baisogalos bandymų sto-
ties veiklą, todėl konkrečių rezultatų nebuvo gauta, kaip ir nebuvo tolesnio darbų tę-
sinio. Apie vykdytus darbus žinojo Dotnuvos selekcininkai (Černiauskas, Mockaitis, 
1992), tačiau jie nebuvo traktuojami kaip selekcijos Lietuvoje pradžia, nes tai buvo 
tik greit pasibaigę pradiniai selekcijos žingsniai. Šiai nuomonei galima pritarti. 

Idėją Dotnuvoje įkurti augalų selekcijos stotį, kaip nurodo prof. Dionyzas Ru-
dzinskas (1866–1954), pasiūlė agronomas J. Valiūnas, kuris apsilankė Maskvos selek-
cijos stotyje ir susitiko su jos įkūrėju (1911) ir vadovu D. Rudzinsku. Dėl šios idėjos 
įgyvendinimo prof. D. Rudzinskas susitiko su Žemės ūkio ministru J. Aleksa ir, mi-
nistrui pritarus, 1922 m. kovo 1 d. buvo pasirašytas įsakymas dėl Dotnuvos selekcijos 
stoties įsteigimo prie jau veikusio Žemės ūkio technikumo, o šios stoties vadovu pa-
skirtas prof. D. Rudzinskas (Rudzinskis, 1937). 

Atvykdamas į Dotnuvą prof. D. Rudzinskas atsivežė daug selekcinės medžiagos 
ir genetinių išteklių – įvairių augalų rūšių veislių kolekcijas, jo paties surinktas nuo 
1903 m., ir Maskvos selekcijos stotyje savo sukurtas linijas bei veisles, kurios vėliau 
tapo pirmųjų lietuviškų veislių pagrindu. Taigi, kada pradėta lietuviškų augalų veislių 
selekcija, atsakyti nėra paprasta, nors yra aišku, kad prof. D. Rudzinskas turėjo daug 
profesinių žinių ir praktinės patirties. Prieš tapdamas Maskvos selekcijos stoties va-
dovu, 1902 m. tuometės Vokietijos Breslau (dabar Vroclavas) universitete jis išklau-
sė prof. V. Riumkerio, dar 1889 m. išleidusio mokslinį veikalą apie augalų selekciją, 
teorinį augalų selekcijos kursą. Tais pačiais metais vasarą jis padirbėjo Breslau ban-
domajame lauke ir aplankė daug sėklininkystės kompanijų, Svalefo selekcijos sto-
tį Švedijoje ir atsivežė didelę augalų veislių kolekciją. 1911 m. prof. D. Rudzinskas 
apžiūrėjo žymias JAV agronomijos stotis, aplankė žinomą veislių kūrėją L. Berban-
ką, vėl apsilankė Vokietijos sėklininkystės kompanijose ir Svalefo selekcijos stotyje. 
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Taigi, Dotnuvos selekcijos stoties įkūrėjas buvo gerai susipažinęs su to meto reikš-
mingiausiais pasaulyje augalų selekcijos mokslo ir praktikos pasiekimais (Rudzinskis, 
1927; 1935). 

Pirmaisiais metais Dotnuvos selekcijos stotyje selekcinė veikla vyko nelengvai – 
trūko lėšų, o kai kada ir paprasčiausio valdžios supratimo. Prof. D. Rudzinsko akty-
vus darbas pamažu skynėsi kelią į nacionalinės augalų selekcijos naudos pripažinimą. 
Buvo sukurtos ir pradėtos platinti naujos lietuviškos augalų veislės – žieminiai kvie-
čiai ‘Akuotuotieji’ (1924), vasariniai miežiai ‘Auksiniai’ (1927), avižos A-331 (1926) 
(Rudzinskis, 1924; 1926; 1927). 

Nors prof. D. Rudzinskas puikiai suprato grynųjų linijų reikšmę selekcijoje ir tai 
dėstė Žemės ūkio akademijos studentams (Rudzinskis, 1927), tuo laikotarpiu pagrin-
dinis jo taikomas selekcijos metodas buvo analitinė selekcija, kai nauja veislė buvo 
atrenkama iš kažkurios veislės populiacijos. Tai buvo įmanoma net savidulkiams 
augalams, nes veislės nebuvo vieno augalo palikuoniai. Pirmaisiais augalų selekci-
jos metais buvo pradėta žieminių kviečių, rugių, miežių, avižų, žirnių, linų bulvių ir 
raudonųjų dobilų selekcija (Rudzinskis, 1922–1929). Vėliau selekcionuojamų augalų 
skaičius didėjo ir po dešimties metų siekė 20, o po dvidešimties – 27 (Mackevičius, 
1939). 

Augalų selekcijai, kaip ir visam mokslui, labai svarbūs tarptautiniai ryšiai. Spren-
džiant iš augalų selekcinių katalogų, kurie yra tęsiami iki šių dienų, Dotnuvos selekci-
jos stoties mokslininkai aktyviai bendradarbiavo su kaimyninių šalių selekcininkais, 
keisdavosi augalų genetiniais ištekliais. 1924–1928 m. stotis dalyvavo N. Vavilovo, 
vadovavusio Leningrado taikomosios botanikos institutui, organizuotuose vadina-
mųjų geografinių pasėlių tyrimuose ir tyrė atsiųstų augalų veisles (Rudzinskis, 1937). 
Selekcijos stoties darbą į priekį gerokai pastūmėjo stoties darbuotojų stažuotės Va-
karų Europos selekcinėse įstaigose: J. Bulovas ir Z. Mackevičius stažavosi Švedijoje, 
J. Klevaitis Danijoje, V. Kraniauskas Čekoslovakijoje, K. Bėčius Škotijoje, P. Virbickas 
Vokietijoje (Černiauskas, Mockaitis, 1992). 

Viena svarbiausių užsienio komandiruočių buvo Zigmo Mackevičiaus (1898–
1978), ką tik paskirto Dotnuvos selekcijos stoties direktoriumi (1932), ilgalaikė ko-
mandiruotė į Švediją ir Daniją, trukusi visą augalų vegetacijos laikotarpį. Jo pateiktoje 
rankraštinėje ataskaitoje (Mackevičius, 1932) patyrusio mokslo organizatoriaus aki-
mis apžvelgiama Švedijos ir Danijos selekcinio darbo sistema. Po to jo ir kitų selekci-
ninkų iniciatyva buvo pakeista selekcinės medžiagos vertinimo metodika, atsisakyta 
subjektyvaus selekcinių linijų galutinio vertinimo pagal vidutinį kelių augalų pavyz-
dį iš laukelio. Vizualinė atranka palikta pirminiame selekcijos etape, o toliau veislės 
buvo vertinamos kontroliniuose, pradiniuose ir konkursiniuose bandymuose su ke-
liais pakartojimais, nustatant kiekvieno laukelio derlių, kaip jau buvo priimta Vakarų 
Europos šalyse. Ši principinė derliaus įvertinimo schema iki šių dienų taikoma visose 
selekcinėse programose ir užsienio valstybėse, ir Lietuvoje. Po susipažinimo su kai-
myninių valstybių selekcijos praktika buvo įsigyta speciali arklinė selekcinių laukelių 
sėjos mašina, kuri iki dabar yra saugoma Javų selekcijos skyriuje. 

Kuriant veisles dažniau buvo imti taikyti tarpveislinės, kai kada ir tarprūšinės 
hibridizacijos metodai. Čia aktyviai dirbo selekcininkas Jonas Bulavas (1903–1984), 
dirbęs Dotnuvos selekcijos stotyje 1925–1956 m. 1939 m. jis sukūrė tarprūšinį kvie-
trugio hibridą, miežius be akuotų ir švelniais akuotais (Bulavas, 1937) ir įprastinių 
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miežių bei kviečių veislių (Puidokaitė, 1968; Leistrumas, 1968), buvo ilgametis Do-
tnuvos selekcijos stoties vadovas. 

Dotnuvos selekcijos stotis darbo nenutraukė net II pasaulinio karo metais – tai 
liudija išlikę žurnalai, saugomi Javų selekcijos skyriuje. Buvo vykdomi nedidelės ap-
imties darbai ir saugoma anksčiau sukaupta selekcinė medžiaga. Deja, karo pabai-
goje didelė dalis dokumentacijos ir selekcinės medžiagos buvo išgabenta į Vokietiją. 

Dotnuvos selekcijos stoties pavaldumas prieš karą ne kartą keitėsi. Iki 1924 m. ji 
priklausė Dotnuvos žemės ūkio technikumui, nuo 1924 m. – Žemės ūkio akademi-
jai, nuo 1928 m. – Žemės ūkio rūmų tyrimo įstaigai, o nuo 1939 m. – Žemės ūkio 
ministerijai. 1945 m. Dotnuvos selekcijos stotis buvo reorganizuota į Lietuvos selek-
cijos ir sėklininkystės institutą, o 1946 m. – į Lietuvos valstybinę selekcijos stotį su 
dviem selekcijos punktais – Savitiškio ir Karoliniškių, išlaikomą sąjunginio biudžeto 
lėšomis (Černiauskas, Mockaitis, 1992). Vėliau, 1956 m., Dotnuvos selekcijos stotis 
buvo įjungta į Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo institutą, kuriame tapo Javų 
ir Pašarinių žolių skyriais. Linų tyrimai buvo tęsiami Upytės bandymų stotyje (bu-
vusi Savitiškio stotis), bulvių, lubinų, grikių, kai kurių daugiamečių žolių selekciją 
tęsė instituto Vokės filialas, pašarinių griežčių – Vėžaičių filialas, runkelių – Rumo-
kų bandymų stotis. 2010 m. šie moksliniai padaliniai bei Lietuvos Sodininkystės ir 
daržininkystės institutas, vykdantis sodo ir daržo augalų selekciją, ir Lietuvos miškų 
institutas, selekcionuojantis miškų augalus, tapo Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų 
centro struktūriniais padaliniais. 

Po II pasaulinio karo augalų selekcija buvo intensyviai plėtojama, taikomi tradi-
ciniai selekcijos metodai, daroma daug augalinės medžiagos kokybės tyrimų, fito-
patologiniai stebėjimai ir tyrimai. Tam stotyje 1947 m. buvo įkurta Entomologijos 
ir fitopatologijos laboratorija, nors į atsparumą augalų ligoms didelis dėmesys buvo 
kreipiamas jau nuo selekcijos stoties ištakų (Sliesaravičius ir kt., 1992). 

Tolesniu Lietuvos augalų selekcijos plėtros etapu galima laikyti 1972 m. Pašarinių 
kultūrų selekcijos centro įsteigimą. Iš pradžių jis buvo įkurdintas Lietuvos žemdir-
bystės instituto centriniuose rūmuose. Vėliau, 1976 m., centras persikėlė į naujai pa-
statytą didelį (1900 m2) laboratorinį korpusą. Centro vadovu buvo paskirtas Henri-
kas Černiauskas, direktoriaus pavaduotojas mokslui. Selekcijos centro įkūrimą lėmė 
tai, kad Dotnuvoje buvo gilios pašarinių žolių selekcinio darbo tradicijos, geri darbo 
pasiekimai, kurio pradininkas buvo Juozas Klevaitis, 1928–1944 m. buvęs Dotnuvos 
selekcijos stoties Žolių selekcijos skyriaus vedėju. J. Klevaitis įnešė reikšmingą įnašą į 
žolių selekciją surinkdamas gausų vietinių daugiamečių žolių ir augintų veislių geno-
fondą. Jis sukūrė pradinę medžiagą veislėms, kurios buvo auginamos ir jam dirbant, 
ir registruotoms vėlesniais metais. 1934 m. J. Klevaitis stažavosi Danijoje. Grįžęs pla-
čiai pritaikė naujausius genetinius metodus selekcionuojant visas svarbiausias paša-
rines žoles (Mockaitis, 1992). 

Selekcijos centro įkūrimas praplėtė požiūrį į selekcijos procesą. Greta Selekcijos 
ir pirminės sėklininkystės skyriaus su Ankštinių, Varpinių žolių, Pašarinių šakniavai-
sių, Imuniteto laboratorijomis buvo įkurtos Biochemijos ir fiziologijos, Genetikos 
ir citologijos, Sėklų tyrimo ir kontrolės, Mechanizavimo ir Dirbtinio klimato labo-
ratorijos. Vėliau ši organizacinė struktūra buvo tobulinta, 1985 m. įsteigtas Augalų 
fiziologijos ir dirbtino klimato skyrius. Genetikos ir citologijos laboratorijai pradė-
jus vadovauti prof. A. Sliesaravičiui, pašarinių žolių selekcinei medžiagai kurti buvo 
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įvaldyti poliploidijos (R. Dapkienė, G. Dabkevičienė), in vitro kultūros ir haploidi-
jos (V. Stanys), mutagenezės (A. Sliesaravičius) kiekybinių požymių paveldėjimo (T. 
Šikšnianas), kariologiniai (G. Stanienė) ir tolimosios hibridizacijos (A. Sliesaravičius, 
G. Dabkevičienė) metodai. Prof. A. Sliesaravičiaus iniciatyva buvo sukurtos vienos 
pirmųjų eraičinsvidrių veislės pasaulyje, Selekcijos centro darbuotojams atvėrusios 
tarptautinio bendradarbiavimo galimybes. Pagal pirminį sumanymą, visų Selekcijos 
centro padalinių galutinis tikslas buvo konkurencingų pašarinių žolių veislių kūri-
mas Baltijos šalims ir Baltarusijai. Javų selekcijos skyrius į Selekcijos centro sudėtį 
pradžioje nebuvo įtrauktas, nes javų veisles turėjo kurti Baltarusijos selekcijos cen-
tras. Lietuviškų javų selekcija buvo nutraukta: vasarinių kviečių ir žirnių – 1976 m., 
žieminių kviečių – 1981 m., rugių – 1986 m., vykdyti tik jau sukurtų linijų tyrimai 
ir registracija. Pavyko apginti tik miežių selekciją įrodžius, kad tai yra pašariniai au-
galai. Lubinai, grikiai, bulvės ir toliau buvo selekcionuojami Vokės filiale. Praktika 
parodė, kad tai nebuvo tobuli planai, nes dalis lietuviškų žolių veislių buvo rajonuo-
tos Baltarusijoje ir kai kurios yra auginamos iki šiol, o Lietuvoje baltarusiškų javų 
veislių buvo registruotos tik kelios, ir jos buvo mažai konkurencingos (Černiauskas, 
Mockaitis, 1992). Latvijos ir Estijos augalų selekcijos programos dėl selekcijos centrų 
kūrimo nebuvo keičiamos. 

Atkūrus šalies nepriklausomybę, buvo atnaujinta žieminių kviečių ir rugių selek-
cija. 1992-11-18 ir 1996-05-16 Žemdirbystės instituto Mokslo taryba svarstė augalų 
selekcijos plėtros klausimą. Selekcionuojami augalai pagal perspektyvumą buvo su-
skirstyti į dvi grupes numatant augalus, kurių selekcija palaipsniui bus uždaroma. Tą 
padiktavo besikurianti rinkos ekonomika ir instituto finansiniai pajėgumai. 

Nors Lietuva dar nebuvo Europos Sąjungos (ES) narė, bet augalų selekcininkai 
aktyviai domėjosi augalų veislių kūrimo, registracijos ir dauginimo klausimais. Prie 

Javų ir Žolių selekcijos skyrių mokslo darbuotojai. Sėdi: A. Leistrumaitė, V. Ruzgas, E. Norkevi-
čienė, V. Stukonis, V. Danytė; stovi: A. Liatukienė, Ž. Liatukas, K. Razbadauskienė, V. Kemešytė,  
J. Mikaliūnienė, G. Petrauskas, A. Gorash (J. Jokšaitės nuotr.) 
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to prisidėjo išvykos ir stažuotės į Vakarų Europos valstybių selekcijos įstaigas, ak-
tyviai remiamos tuomečio instituto direktoriaus Rimanto Dapkaus. Susipažinus su 
JAV Oregono universiteto žieminių kviečių selekcine programa (Z. Dabkevičius, V. 
Ruzgas, 1992), daug metų taikyta vieno javų augalo atranka buvo pakeista į vienos 
varpos atranką skylančių populiacijų augynuose, taip visiškai išvengiant priemaišų ir 
daug sunkaus darbo. Po šios stažuotės prof. V. Kronstato iniciatyva institutas buvo 
įtrauktas į Tarptautinio kviečių ir kukurūzų selekcijos centro (CIMMYT) kviečių 
tarptautinių tyrimų programą, kurioje dalyvavo 1993–2019 m. ir iš įvairių pasaulio 
šalių gaudavo augalų veislių. Selekcijos tobulinimo tikslu svarbi buvo ilgalaikė sta-
žuotė Danijoje (V. Ruzgas, A. Basiulis, 1993), kurios metu dalyviai buvo mokomi 
dvigubintų haploidų taikymo metodų kviečių selekcijos programose, augalų veislių 
kūrimo, registravimo ir veislių dauginimo pagal UPOV ir ES reikalavimus. Tuo pa-
grindu buvo tobulinama šalies sėklininkystės sistema ir rengiamas veislių apsaugos 
ir sėklininkystės įstatymo projektas. Labai naudingi buvo Švedijos SIDA organizuoti 
kursai Svalefo-Weibulo selekcijos kompanijoje, kurioje per kelerius metus pabuvojo 
instituto darbuotojai A. Būdvytytė, A. Leistrumaitė, N. Lemežienė, V. Ruzgas. Per 
stažuotę Danijoje Ž. Liatukas susipažino su augalų imuniteto klausimais. Tai nėra 
išsamus mokslininkų išvykų ir stažuočių sąrašas, trumpesniųjų buvo ir daugiau. 

Tai, kad buvo padaryti laikmetį atitinkantys selekcijos plėtros darbai, paliudijo 1995 
m. Norvegijos mokslo tarybos atliktas Žemdirbystės instituto tarptautinis įvertinimas, 
kuriame pažymėta, kad augalų selekcija yra pažangi ir vykdoma tarptautiniu lygmeniu. 

1996–2004 m. selekcininkai tobulino savo augalų selekcijos programas, kad nau-
jos sukurtos veislės atitiktų registracijos ES šalyse reikalavimus, pagal ŽŪM užsaky-
mus rengė naujus privalomuosius reikalavimus sėklininkystei. Anksčiau vienintelis 
veislės registravimo kriterijus buvo ūkinis vertingumas, labai svarbus augintojams. 
Įstojus į ES, žemės ūkio augalų veislėms prisidėjo dar vienas vertinimas – jų atitiki-
mas išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo (IVS) kriterijams. Tai reiškia, kad labai ak-
tualus tapo veislės genetinis stabilumas ir išgryninimas selekcijos proceso pabaigoje. 
Veislės palaikomoji selekcija, kai po registracijos būdavo nuolat atrenkami geriausi 
augalai, nebetinka šiuolaikinėms veislėms, nes taip veislė nukryptų nuo saugomo 
etaloninio pavyzdžio ir būtų atmesta dauginimo metu per Valstybinės augalininkys-
tės tarnybos atliekamus sertifikuotų sėklų vegetacinius tyrimus. Ruošiant pradinio 
dauginimo selekcines sėklas galimas tik netipiškų augalų eliminavimas, taigi, galima 
sakyti, kad esame dar viename augalų selekcijos raidos etape. 

Iš viso 1922–2021 m. Lietuvoje yra sukurta 331 žemės ūkio, arba, kaip buvo va-
dinama anksčiau, lauko augalų veislė. Patobulėjusios veislių kūrimo metodikos, turi-
ma selekcinė technika ir rinkos sąlygos leidžia pateikti daug didesnį nei ankstesniais 
metais veislių skaičių. Pavyzdžiui, 1922–1989 m. buvo sukurtos 8 žieminių kviečių 
veislės, o 1990–2021 m. buvo sukurta ir registruota 15 žieminių kviečių veislių. 

Sodo augalų selekcija 
Lietuviai nuo seno prie sodybų augino uoginius augalus bei vaismedžius ir laz-

dynus (Tuinyla ir kt., 1990). Apie Lietuvos sodininkystę žinių randama vienuolynų, 
dvarų inventoriniuose sąrašuose. Atsirado liaudies selekcijos obels, kriaušės, vyšnios 
veislės (Tuinyla ir kt., 1990; Laužikas, 2021). Obels veislė ‘Aportas,, Europoje žinoma 
nuo 1175 m., iki šiol aptinkama šalies senuosiuose soduose. 

1. Augalų selekcijos raida Lietuvoje – nuo ištakų iki šių dienų



Augalų selekcija Lietuvoje amžių sandūroje

12

Lietuvoje sodo augalų selekcinio darbo užuomazgos aptinkamos A. Hrebnickio, 
V. Montvilos darbuose, kuriuose pateikti veislių tyrimo rezultatai, aprašytos jų at-
rastos arba liaudies selekcijos veislės. Sistemingos sodo augalų selekcijos pradininku 
laikomas I. Štaras, kuris selekcinį darbą pradėjo 1941 m. savo privačiame sklype, Bi-
rutės kaime, Kauno priemiestyje. Pradėjęs dirbti Vytėnų sodininkystės ir daržinin-
kystės bandymų stotyje, selekcinį darbą jis tęsė selekcionuodamas obelis, kriaušes, 
slyvas, vyšnias, juoduosius serbentus ir braškes. Ilgainiui į šį darbą įsijungė D. Bula-
vienė, G. Švirinienė, A. Lukoševičius, A. Misevičiūtė, A. Ryliškis. Taikant tarpveis-
linę hibridizaciją buvo sukurtos 66 sodo augalų veislės. Keičiantis selekcininkų kar-
tai, pradėjo dirbti V. Keparutis, B. Gelvonauskis, D. Gelvonauskienė, T. Šikšnianas,  
R. Rugienius, A. Sasnauskas, V. Stanys, D. Kviklys. 

Parengtos naujos sodo augalų (serbentų ir obelų) genetinio tyrimo ir selekcijos 
programos. Pagrindinis dėmesys sutelktas į sodo augalų biologinių savybių ir po-
žymių paveldėjimą, selekcinės medžiagos genetinės struktūros kryptingą keitimą 
taikant moderniausius genetikos ir biotechnologijos metodus, genetinių išteklių ty-
rimą ir naujų veislių kūrimą. Pradėti taikyti įvairesni pradinės selekcinės medžiagos 
kūrimo (poliploidizacijos, tolimosios hibridizacijos, mutagenezės, ląstelių kultūros) 
vertinimo ir atrankos (selekcijos in vitro, molekulinių žymeklių nustatymo ir panau-
dojimo selekcijoje, kombinacinės gebos nustatymo ir kt.) metodai. 

Vyriausybė patvirtino selekcinio darbo kryptį: sodo ir daržo augalų selekcijos, ge-
netikos ir biotechnologijos pagrindų tyrimas. Išsiplėtė tarptautinis bendradarbiavi-
mas – pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Švedijos pomologijos mokslo centru, 
Ulensvago ir Njos sodo augalų bandymų stotimis Norvegijoje, Estijos gamtos mokslų 
universitetu, Lenkijos Varmijos Mozūrų žemės ūkio ir technologijos universitetu Ol-
štyne, Nyderlandų Vageningeno augalų selekcijos ir reprodukcijos institutu. Su už-
sienio institucijomis vykdomos bendros sodo augalų selekcinės programos. Kartu su 
užsienio partneriais sukurtos juodojo serbento (A. Sasnauskas) ir japoninio svarainio 
(D. Kviklys) veislės. Per 1995–2021 m. laikotarpį sukurta 50 sodo augalų veislių. 

Selekcinį darbą vykdo ir Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodas – jame 
sukurtos naujos spanguolės, šilauogės ir putino veislės. 

Daržo augalų selekcija 
XX a. pr. Lietuvoje auginamų daržovių sortimentas buvo labai negausus. Auginti 

iš užsienio įvežtų veislių augalai. Išimtį sudarė Trakuose ir Kėdainiuose auginami 
agurkai, kurie Lietuvoje buvo auginami jau nuo seno (Nacevičius, 1928). 1924 m. 
Dotnuvos mokomajame darže, vadovaujant prof. Stasiui Nacevičiui, pradėta tirti ir 
atrinkti daržovių veisles. Prof. S. Nacevičius yra daržovių selekcijos Lietuvoje pradi-
ninkas, pradėjęs beveik visų daržo augalų selekciją. 

Naujos veislės buvo kuriamos iš įvežtinių veislių atrenkant išskirtinius individus. 
Vėliau pradėti taikyti tarpveisliniai kryžminimai. Nuo 1948 m. daug dėmesio skirta 
vietinėms daržovių veislių populiacijoms rinkti ir tirti. Jos buvo svarbiausi tėviniai 
kryžminimo komponentai selekcijos procese. Tokiu būdu buvo išvestos Lietuvos kli-
matinėms sąlygoms pritaikytos daržo augalų veislės. Vėliau daržo augalų selekcijoje 
taikytas mutagenezės metodas. Naudoti ɣ-spinduliai, poliploidogenas kolchicinas. 
Taikant šias priemones, išvestos burokėlių veislė ‘Nevėžis’ ir pomidorų veislė ‘Vytėnų 
konserviniai’. 
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Kokybiškai naujas daržo augalų selekcijos etapas siejamas su heterozes efekto pa-
naudojimu. Atrankos būdu sukurtos vyriškojo ir moteriškojo žydėjimo tipo agurkų 
linijos (Dambrauskas, 2001), atsparios ligoms pomidorų linijos, tarp jų – ir su vy-
riškuoju sterilumu (Bartkaitė ir kt., 2002). Panaudojus grįžtamuosius kryžminimus 
sukurti lietuviškų morkų veislių analogai su citoplazminiu petaloid tipo vyriškuoju 
sterilumu (CSV) (Gaučienė, 1996). Įvertinta morkų CVS linijų ir testerių kombi-
nacinė geba hibriduose (Karklelienė, Bobinas, 2008). Siekiant pagreitinti selekcijos 
procesą, LAMMC (buv. LSDI) buvo atlikti raudonojo burokėlio (Stanys ir kt.,1996) 
ir valgomojo svogūno (Kamštaitytė, Stanys, 2002) dihaploidinių linijų gavimo ekspe-
rimentai. Haploidiniams tiriamų augalų rūšių individams gauti taikytas ginogenezės 
indukcijos metodas, in vitro kultivuojant neapvaisintus žiedų butonus ir mezgines. 
Tyrimų metu sukurta 10 homozigotinių valgomojo svogūno linijų. Siekiant optimi-
zuoti didelės selekcinės vertės genotipų išsaugojimą, atlikti modeliniai valgomojo 
svogūno mikrovegetatyvinio dauginimo tyrimai (Kamštaitytė, Stanys, 2004). 

Anksčiau aukštų reprodukcinių kategorijų (P, A, B) daržovių sėklos buvo augina-
mos LAMMC (buv. LSDI), o žemesnių kategorijų (C ir ST) – specializuotuose sėkli-
ninkystės ūkiuose. Tačiau vykstant įvairiems visuomeniniams ir rinkos pokyčiams, 
šiltesnio klimato šalyse užauginta sėklos produkcija dėl mažesnės kainos, gausesnės 
rūšinės įvairovės nukonkuravo užaugintą Lietuvoje. Šiuo metu daugelio Lietuvoje 
sukurtų veislių daržo augalų sėklos auginamos ir platinamos LAMMC SDI. Lietu-
viškos selekcijos sėklas platina UAB „Žemaitijos sėklos“, o valgomojo česnako daugi-
namosios medžiagos auginimą ir platinimą koordinuoja bei vykdo ir UAB agrofirma 
„Sėklos“.

Nors žvelgiant globaliai maisto produktų trūksta, mes, europiečiai, gyvenantys 
žemės ūkiui palyginti palankiomis sąlygomis, teigiame, kad maisto produktų turime 
pakankamai, nebent netenkina jo sortimentas ar kokybė. Tačiau dėl klimato šiltėjimo 
temperatūros padidėjimas net ir 1 °C gresia didžiulių žemdirbystės arealų ir kartu 
maisto žaliavų praradimu. Taigi, turime prisiminti savo kaip selekcininkų misiją ir 
Nobelio taikos premijos laureato, garsaus kviečių selekcininko E. N. Borlaugo žo-
džius – žmonės kariauja, kai neturi ko valgyti. 

Augalų selekcija, kaip ir kita kryptinga žmonių veikla, nuolat vystoma ir tobulina-
ma. Tam tarnauja daug mokslo šakų. Vienas augalų selekcijos iššūkių – iš didžiulio, 
savo pačių sukurto selekcinių linijų masyvo objektyviai atrinkti vertingiausius augalų 
genotipus. Kai kurių augalų kasmet pasėjama 15–20 tūkstančių linijų. Dabar pagrin-
dinis selekcinių linijų masyvo vertintojas yra selekcininkas, atrenkantis perspekty-
vias linijas eksperimentiniuose augynuose. Kai patobulės techninės galimybės, jam 
labai pagelbėtų bepilotės skraidyklės ir kiti naujausi gamtos bei technikos mokslų pa-
siekimai. Matematikų sukurtos selekcinės statistinės programos leidžia objektyviau 
įvertinti duomenis, net eliminuoti dirvožemio skirtumus, ir jos toliau tobulinamos.

 Selekcininkai puikiai žino genetikos mokslo dėsnius ir juos taiko, bet dabartinė 
genetika leidžia į genomą pažvelgti tarsi iš vidaus ir jį kryptingai formuoti. Tai labai 
perspektyvūs tyrimai, kurie skatina ateities augalų selekcijos pažangą. 

Augalų selekcija yra daugiaplanė mokslo žmonių veikla. Be savo pagrindinio tiks-
lo – kurti naujas, konkurencingas veisles, ji gilina selekcijos mokslą, užtikrina žemės 
ūkio tvarumą, vykdo šalies paveldo, kultūros, istorijos, valstybės prestižo kūrimo bei 
palaikymo ir dar daug kitų misijų. 

1. Augalų selekcijos raida Lietuvoje – nuo ištakų iki šių dienų
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2.1. Lauko augalų genetiniai tyrimai  
1991–2021 metais 

Rita ARMONIENĖ, Kristina JAŠKŪNĖ,  
Gražina STATKEVIČIŪTĖ, Andrius ALELIŪNAS 

Nuo pat žemdirbystės ištakų žmonija siekė pagerinti lauko augalų savybes ir juos 
pritaikyti savo poreikiams. Kryptinga atranka lėmė, kad kultūriniai augalai kartais 
neatpažįstamai skiriasi nuo savo laukinių protėvių. Tačiau pastaraisiais dešimtme-
čiais, siekiant patenkint didėjančius žmonijos poreikius ir susiduriant su klimato 
globalaus atšilimo keliamais iššūkiais, genetiniai ir biotechnologiniai metodai tampa 
būtini spartinant augalų selekcijos procesą. 

Lietuvoje pirmuosius lauko augalų genetinius tyrimus atsirado galimybė pradėti 
vykdyti 1975 m., habil. dr. Algirdo Sliesaravičiaus iniciatyva įkūrus Genetikos ir ci-
tologijos laboratoriją, vėliau pervadintą į Genetikos ir fiziologijos laboratoriją. Šiuo 
metu ji yra viena moderniausių iš šalies žemės ūkio srityje veikiančių laboratorijų. 
Joje atliekami daugiamečių ir vienamečių žolių (svidrių, eraičinų, šunažolių, dobilų ir 
kt.) ir javų (kviečių, miežių) genetiniai bei fiziologiniai tyrimai. 

Tyrimų pagrindinis tikslas nepakitęs nuo pat laboratorijos įkūrimo – pageidau-
jama linkme keisti agronomiškai svarbius augalų požymius: derlingumą, pašaro 
kokybę, atsparumą nepalankioms klimato sąlygoms, ligoms ir kt. bei tirti šių požy-
mių paveldėjimo dėsningumus. Galima išskirti dvi vykdomų tyrimų kryptis. Viena 
jų – fundamentalieji genetiniai ir biotechnologiniai tyrimai, kurių pagrindinis tiks-
las – geriau suprasti augale vykstančius molekulinius procesus veikiant skirtingiems 
veiksniams, jų genetinį reguliavimo mechanizmą, nustatyti genus, jų variantus ar 
net genų grupes, atsakingas už dominančius požymius. Kita, praktiškoji – naujos 
kokybiškos selekcinės medžiagos kūrimas derinant tradicinius selekcijos metodus 
(atranką, vidurūšinius kryžminimus, sintetinių populiacijų kūrimą, poliploidiją, mu-
tagenezę) su genetiniais ir biotechnologiniais metodais (audinių kultūra, mikroklo-
navimu, tolimąja hibridizacija, genų introgresija, haploidų ir molekulinių žymeklių 
kūrimu bei taikymu). Tai leidžia ne tik praplėsti genetinio kintamumo ribas, bet ir 
sutrumpinti naujų veislių kūrimo laiką. 

Poliploidų indukavimo panaudojant mutagenus metodas yra vienas pirmųjų kla-
sikinės genetikos metodų, pašarinių žolių selekcijos programose pradėtų taikyti nuo 
pat Genetikos ir fiziologijos laboratorijos įkūrimo. Indukuoti poliploidiniai augalai 
pasižymi didesniu derlingumu ir biomase, atsparumu ligoms ir abiotiniam stresui. 
Šios savybės yra itin naudingos pašariniams augalams, todėl nuolat kuriami ir tobuli-
nami poliploidų indukcijos metodai, siekiant sukurti poliploidines natūraliai diploi-
dinių žolinių pašarinių augalų rūšių veisles. 

Pirmieji poliploidų indukcijos eksperimentai Genetikos ir fiziologijos laboratorijo-
je buvo vykdomi kolchicino tirpalu veikiant daugiametės bei gausiažiedės vienametės 
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svidrės (1B paveikslas) ir raudonųjų dobilų sėklas arba jaunus daigus. Vėliau tyrimai 
buvo plečiami įtraukiant daugiau pašarinių augalų rūšių ir įvairius mitozę inhibuojan-
čius reagentus. Skirtingų mitozės inhibitorių (kolchicino, amiprofosmetilo, trifluralino 
ir orizalino) poveikis ir efektyvumas buvo tirtas kuriant raudonojo bei rausvojo dobilo, 
miškinės šunažolės, gausiažiedės ir daugiametės svidrės, tikrojo eraičino autotetra-
ploidus (Dapkienė ir kt., 1999; Pašakinskienė, 2000; Dabkevičienė ir kt., 2013; 2016; 
2017; Akinroluyo ir kt., 2018). Atsparumas abiotiniams stresams ir su streso atsaku 
susijusių genų ekspresijos pokyčiai buvo palyginti tarp autoteraploidinių bei diploidi-
nių gausiažiedžių vienamečių svidrių genotipų (Akinroluyo ir kt., 2019; 2020; 2021). 

Siekiant sujungti įvairių rūšių augalų geriausius požymius, laboratorijoje taiko-
mas tarpgentinės ir tarprūšinės hibridizacijos metodas. Daug dirbama siekiant page-
rinti svidrių atsparumą abiotiniams stresams nepakenkiant jų pašarinėms savybėms, 
todėl tenka ieškoti giminiškos rūšies žolių, iš kurių tolimosios hibridizacijos būdu į 
svidrę būtų galima perkelti atsparumo genus. Kadangi svidrių ir eraičinų rūšys yra 
giminingos ir nesunkiai kryžminamos, gali būti sujungiami ištisi genomai (amfiploi-
dija) arba renkamasi kitas būdas – genų introgresija, kai nedideli chromosominiai 

1 paveikslas. Eraičinsvidrės genotipų įvairovė (A), poliploidizuotos svidrės chromosomos (B), 
siauralapio eraičino ISSR žymeklių gelis (C), raudonojo dobilo kryžminimas (D), dobilo gema-
las (E) 
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segmentai su pageidautinus požymius lemiančiais genais yra perkeliami iš vienos 
rūšies į kitą. Laboratorijoje svidrių ir eraičinų hibridizacijos darbai pradėti maždaug 
1975 m., ir buvo sukurtos kelios eraičinsvidrių veislės: ‘Punia’‚ ‘Puga’, ‘Vėtra’ ir ‘Lina’ 
(autoriai A. Sliesaravičius, S. Nekrašas, R. Dapkienė). 

Nustatyta, kad eraičinsvidrėse dalis eraičino genomo yra eliminuojama, ir šiuose 
hibriduose ima vyrauti svidrės genomas (Pašakinskienė ir kt., 1997; Jones, Pašakins-
kienė, 2005). Siekiant nustatyti, kaip eraičinsvidrėse sąveikauja svidrės ir eraičino 
genomai, I. Pašakinskienė panaudojo genominę in situ hibridizaciją (GISH), kuri lei-
džia nustatyti genomų pokyčius chromosomų lygmenyje (Pašakinskienė ir kt., 1997; 
Canter ir kt., 1999). Šis metodas paremtas švytinčių fluorochromo žymeklių panau-
dojimu. Vėliau šie darbai įgavo ir praktinės reikšmės, kai buvo imtasi tirti eraičinsvi-
drių genomų sąveikos ir stabilizavimosi dėsningumus, kurie sietųsi su jų žiemojimu 
ir ilgaamžiškumu (Lideikytė ir kt., 2006; Lideikytė, Pašakinskienė, 2007). 

Siekiant patenkinti pašarinių žolių augintojų poreikius ir sukurti derlingas, ta-
čiau prie kintančio klimato sąlygų greičiau ir lengviau prisitaikančias miglinių žolių 
veisles, K. Jaškūnė, V. Kemešytė ir G. Statkevičiūtė 2019 m. atgaivino eraičinsvidrių 
selekcijos programą; buvo atlikti L. perenne, L. multiflorum, F. pratensis, F. arundina-
cea ir F. mairei kryžminimai (1A paveikslas). Laboratorijoje buvo plėtojami ir dobilų 
tarprūšinės hibridizacijos tyrimai. Siekiant pagerinti raudonųjų dobilų sėklingumą, 
į jų genomą buvo įvedami Lietuvoje natūraliai neaugančių laukinių dobilų Trifolium 
diffusum savidulką įgalinantys genai. Tuo tikslu buvo sujungti nesubrendusių ge-
malų in vitro kultūros ir poliploidizavimo metodai (B. Basiulienė, G. Dabkevičienė)  
(1D, E paveikslai). 

Javų selekcijos procesui paspartinti 1995 m. pradėti kviečių (A. Basiulis), 
1996 m. – miežių (B. Basiulienė) haploidijos tyrimai. Tolimųjų kryžminimų (kvie-
tys × kukurūzas) metodas kuriant kviečių dvigubus haploidus buvo patobulintas  
G. Brazausko doktorantūros studijų metu (Brazauskas, Pašakinskienė, 2001) ir labo-
ratorijoje taikomas iki šiol (2 paveikslas). Kviečių dvigubų haploidų kūrimas kviečių 
selekcijos procesą leidžia paspartinti 3–4 metais. Šio metodo pagrindinius etapus 
sudaro kviečių žiedų apdulkinimas kukurūzų žiedadulkėmis. Besiformuojančiuo-
se gemaluose kukurūzo chromosomos eliminuojamos, taip gaunami vien viengu-
bą chromosomų rinkinį turintys gemalai (haploidai). Gemalai išimami ir auginami 
mitybinėje terpėje in vitro, kol išleidžia šakneles ir lapus. Vėliau augalus paveikus 
mutagenu kolchicinu, chromosomos padvigubinamos ir gaunami genetiškai gryni, 
t. y. identiškas chromosomas turintys augalai. Dvigubuose haploiduose visi genai yra 
homozigotinės būklės, ir labai svarbu tai, kad juose nepasireiškia požymių skilimas, 
būdingas tradiciniais metodais kuriamoms veislėms. 

Laboratorijos darbuotojai kasmet javų selekcininkams perduoda kelis šimtus su-
kurtų grynųjų kviečių linijų. Per pastarąjį dvidešimtmetį dvigubų haploidų pagrindu 
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre (LAMMC) sukurtos 8 žieminių kviečių 
veislės: ‘Gaja DS’, ‘Sedula DS’, ‘Kaskada DS’, ‘Vikaras DS’, ‘Kovas DS’, ‘Zunda DS’, ‘Her-
kus DS’ ir ‘Minija DS’. Nuo 2016 m. šis metodas pradėtas taikyti ir vasarinių kviečių 
selekcijos programoje. Tolimųjų kryžminimų metodas taip pat buvo patobulintas ir 
pritaikytas kuriant miežių dvigubus haploidus (I. Pašakinskienė, R. Asakavičiūtė). 

Atliekant žieminių kviečių atsparumo žemoms temperatūros tyrimus, dokto-
rantūros metu R. Armonienė panaudojo TILLING (angl. Targeting Induced Local 

2.1. Lauko augalų genetiniai tyrimai 1991–2021 metais 



Augalų selekcija Lietuvoje amžių sandūroje

18

Lesions in Genome) metodą sukurti dviem žieminių kviečių mutagenu paveiktoms 
populiacijoms. Šis metodas sujungia tradicinę cheminę mutagenezę ir didelio našu-
mo mutacijų detekcijos sistemas, pavyzdžiui, aukštos rezoliucijos lydymosi tempe-
ratūros nustatymo metodą (HRM) ir DNR sekoskaitą. TILLING populiacijų kūrimui 
panaudotas cheminis mutagenas etilo metansulfonatas (EMS), kuris augalo genome 
atsitiktinai sukelia didelį skaičių taškinių mutacijų. Kadangi mutacijų atžvilgiu M1 
kartos augalai yra chimeriniai, iš savidulkos būdu gautos M2 kartos sukurta genomi-
nės DNR biblioteka. Subrandintos M2 kartos sėklos (M3 karta) yra saugomos ir gali 
būti panaudotos tolesniems tyrimams. Panaudojus TILLING DNR biblioteką galima 
dominančiuose genuose identifikuoti naujas alelių formas (mutacijas), ypač jei nauji 
aleliai lemia genų funkcijos slopinimą. Tai yra puikus įrankis įrodyti geno funkciją. 
Nauja alelio forma, sukelianti priešlaikinę stopkodono mutaciją, buvo nustatyta sa-
charozės sintazės I gene, kuri grūdinimosi metu lemia šio geno raiškos slopinimą 
kviečiuose (Armonienė, Brazauskas, 2014). 

2 paveikslas. Kviečių dvigubų haploidų kūrimas: žiedų kastravimas (A), varpos pamerkimas į  
2,4-D tirpalą (B), užuomazgos su haploidiniu gemalu išėmimas iš endospermo (C), kviečių 
haploidinis regenerantas (D) 
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Po Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atgavimo atliekant lauko augalų tyri-
mus pradėti taikyti pažangūs molekulinės genetikos metodai. Laboratorijoje buvo 
įdiegtas DNR atspaudų tyrimo metodas polimerazinėje grandininėje reakcijoje 
panaudojant pasikartojančius mikrosatelitinius pradmenis (ISSR), kuris pradėtas 
taikyti miglinėms žolėms (Pašakinskienė ir kt., 2000). Molekulinių ir biocheminių 
žymeklių sistemos – izofermentų ir DNR atspaudų analizė – plačiai taikytos nusta-
tyti selekcinės medžiagos genetinei įvairovei, genotipų ir populiacijų giminingumui, 
genotipų identifikacijai ir įvertinti augalų patogenų genetinei įvairovei. Izofermentų 
polimorfizmas panaudotas dobilų rūšių ir tarprūšinių hibridų identifikacijai, o gene-
tiniai žymekliai – daugiametės svidrės, pašarinių motiejukų bei miškinės šunažolės 
genetinės įvairovės tyrimams. Šios žymeklių sistemos pritaikytos įvertinti ir atrinkti 
vertingiausią dobilų ir daugiamečių žolių pradinę selekcinę medžiagą (Jonavičienė ir 
kt., 2009; Paplauskienė, Dabkevičienė, 2012). 

2004 m. kviečių ir kukurūzų kryžminimuose pradėtas taikyti pagausintų fra-
gmentų ilgio polimorfizmo (AFLP) metodas tiriant kukurūzo genomo introgresiją į 
kviečių dvigubus haploidus (Brazauskas ir kt., 2004). AFLP metodas taikytas siekiant 
nustatyti daugiametės svidrės ir augalo patogenų genetinę įvairovę (Statkevičiūtė ir 
kt., 2012; 2014; Jonavičienė ir kt., 2014). Komplimentinės DNR AFLP metodas buvo 
panaudotas krakmolo sintezėje ir tiriant grūdinimosi procese dalyvaujančių genų 
raišką žieminiuose kviečiuose (Armonienė ir kt., 2013; Armonienė, Brazauskas, 
2014). Kandidatinių genų, susijusių su atsparumu šalčiui sekoskaita, ir vieno nukleo-
tido polimorfizmo (SNP) identifikavimas juose įtraukiant statistinius metodus leido 
atlikti daugiametės svidrės fenotipo ir genotipo asociacijų analizes (Aleliūnas ir kt., 
2015). Šiuo metodu buvo identifikuoti ir augalų lapų architektūrą lemiantys genomi-
niai SNP žymekliai (Statkevičiūtė ir kt., 2015; 2018). 

Genetikos mokslo raidą smarkiai paveikė sparti naujos kartos didelio našumo se-
koskaitos plėtra. Naujų technologijų taikymas leido geriau pažinti sudėtingą lauko 
augalų genomų struktūrą. Didelio tankumo genetinių žymeklių identifikavimas ge-
nome suteikė agronomiškai svarbių kiekybinių požymių genetinės kontrolės žinių. 
2015 m. Genetikos ir fiziologijos laboratorijoje pradėtas taikyti naujos kartos sekos-
kaita pagrįstas viso genomo asociacijų analizės (GWAS) metodas, siekiant nustatyti 
su atsparumu šalčiui siejamus daugiametės svidrės genus (A. Aleliūnas). Tyrimo metu 
daugiametės svidrės populiacijose buvo panaudoti alelių dažniai, kurie yra susieti su 
atsparumu šalčiui taikant tiesinius mišriuosius modelius. GWAS metodas taip pat 
buvo panaudotas nustatyti kandidatiniams genams, susijusiems su atsparumu sausrai 
(Jaškūnė ir kt., 2020), sėklų derliumi ir atsparumu ligoms (Jaškūnė ir kt., 2021). 

2018 m. LAMMC Žemdirbystės institute buvo įdiegta pažangi IT infrastruktūra, 
įgalinanti didelio kiekio naujos kartos sekoskaitos duomenų apdorojimą ir analizę. 
Šios infrastruktūros įrengimas instituto darbuotojams atvėrė pažangių bioinforma-
tinių augalų genomo ir transkriptomo tyrimų galimybę. 2020 m. pradėti žieminių 
kviečių transkriptomo tyrimai panaudojant didelio našumo RNR sekoskaitą (RNR-
seq), siekiant įvertinti trumpalaikio poveikio šalčiu sukeltus globalius genų raiškos 
pokyčius. Nuskaitytos sekos buvo susietos su publikuotu paprastojo kviečio trans-
kriptomu ir identifikuoti žemų temperatūrų indukuoti genai (Aleliūnas ir kt., 2020). 
2021 m. vasarinių kviečių kolekcijos genetinės įvairovės įvertinimui, genų identifika-
vimui ir genominei atrankai pradėtos naudoti DNR gardelės. Doktorantūros studijų 
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metu G. Vaitkevičiūtė pradėjo žieminių kviečių metabolitų profilio tyrimus užsigrū-
dinimo ir atsigrūdinimo procesų metu kontroliuojamo klimato bei lauko sąlygomis. 

Pradiniame veislių kūrimo etape svarbu įvertinti pradinės selekcinės medžiagos 
genetinę įvairovę, fenotipinį plastiškumą ir prisitaikymo prie nepalankių aplinkos 
sąlygų galimybes. Augalų fenotipinių požymių įvertinimas (fenotipavimas) biotinių 
ir abiotinių veiksnių fone taip pat yra svarbi genetinių tyrimų dalis ne tik atrenkant 
genotipus su dominančiais požymiais, bet ir nustatant chromosomų lokusus (kieky-
binius požymių lokusus (angl. QTLs)) ir su šiais požymiais susijusius genus, kurie 
gali būti pritaikyti funkciniams žymekliams kurti. 

Genetikos ir fiziologijos laboratorijoje buvo sukurtas ir ištobulintas augalų atspa-
rumo šalčiui nustatymo metodas (G. Brazauskas, A. Aleliūnas), leidžiantis nustatyti 
augalų genotipų ir jų populiacijų atsparumo šalčiui potencialą (3C paveikslas). Šal-
dymo eksperimentai atliekami augalus auginat plastikinėse kasetėse su durpių arba 
perlito/vermikulito substratu. Augalai grūdinami kontroliuojamo klimato kamerose 
(fitotrone) pasirenkant tam tikras nustatytas žemos temperatūros, apšvietimo, fo-
toperiodo, drėgmės sąlygas ir grūdinimo laikotarpį. 

Augalų grūdinimo trukmė gali būti įvairi. Eksperimentams dažniausiai renkama-
si dviejų savaičių intervalas. Šaldymo eksperimentas atliekamas programuojamose 
šaldymo kamerose, temperatūrą palaipsniui leidžiant pasirinktu greičiu. Šaldymo 
metu temperatūra registruojama jutikliais, kurie įterpiami į kasetes substratą; tai lei-
džia tiksliai nustatyti substrato temperatūrą. Po šaldymo eksperimento augalai nu-
kerpami ties krūmijimosi mazgu ir po kelių savaičių įvertinama, kiek augalų žuvo/
išgyveno. Taikant statistinius modelius vertinamas augalų atsparumas šalčiui apskai-
čiuojant temperatūrą, kuriai esant 50 proc. (LT50) jų žūva. 

Laboratorijoje augalų atsparumas šalčiui gali būti vertinamas taikant elektroli-
tų nuotėkio metodą. Abiotinis stresas gali sukelti augalų ląstelių membranų pažai-

3 paveikslas. Augalų fenotipavimo sistemos ir įrankiai: precizinės lapų augimo dinamikos sis-
temos fitotrone (A) ir lauke (F), augalų fotostudija (B), šaldymo kameros (C), bepilotė skrai- 
dyklė su multispektrine kamera (D), fenomobilis su RGB ir NIR kameromis (E) 
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das. Jų mastas gali būti įvertintas išmatuojant elektrolitų nuotėkį. Taikant šį metodą 
elektrolitų išplovimas iš po šaldymo eksperimento pažeistų audinių į dejonizuotą 
vandenį vertinamas matuojant elektrinį laidumą. Atlikus seriją šaldymo eksperimen-
tų esant įvairioms temperatūroms ir taikant statistinius metodus, galima nustatyti 
genotipams specifinę temperatūrą, kurioje išplaunama 50 proc. elektrolitų (EL50). 
Šaldymo eksperimentas taip pat sėkmingai taikomas javams (Gorash ir kt., 2017) ir 
miglinėms žolėms (Helgadóttir ir kt., 2018). 

Siekiant tiksliai įvertinti augalų lapų augimo dinamiką, atsaką į žemas/aukštas 
temperatūras ir vandens kiekio stygių dirvožemyje, precizinė automatizuota lapų 
augimo fenotipavimo platforma (Yates ir kt., 2019) gali būti panaudota eksperimen-
tuose, įrengtuose lauke ir kontroliuojamomis sąlygomis fitotrone (3A, F paveikslai). 
Platformą sudaro lapų augimo stebėjimo lenta, dirvožemio drėgmės bei oro tempe-
ratūros jutikliai ir su serveriu sujungtos vaizdo kameros. Besivystantis lapas segtuku 
sujungiamas su valu, ant kurio yra rutuliuko formos žymeklis. Lapams tįstant žyme-
kliai juda aukštyn, o priešais stovinčios kameros tam tikru laiko intervalu fiksuoja 
vaizdą. Vėliau atliekamos nuotraukų analizės ir žymeklių judėjimas kompiuterinė-
mis programomis suskaičiuojamas milimetrais. Šis metodas leidžia nustatyti lapų 
augimo dinamiką kintančiomis aplinkos sąlygomis, atsako į temperatūrų pokyčius 
ir į drėgmės trūkumą dirvožemyje genotipinius skirtumus. Taikant šią fenotipavimo 
sistemą, nustatyta žieminių kviečių lapų augimo dinamika žemoje temperatūroje ru-
dens–žiemos laikotarpiu lauko eksperimente ir daugiamečių svidrių sausros sąlygo-
mis fitotrone. Šis metodas taip pat gali būti tiesiogiai taikomas selekcijoje, siekiant 
atrinkti perspektyvius, atsparius sausrai arba žemoms temperatūroms genotipus. 

Siekiant nustatyti aplinkos ir augalo genotipo sąveiką, būtinas jo įvertinimas lau-
ko sąlygomis. Pastaraisiais metais selekcinėse programose vis plačiau pradėti nau-
doti didelio našumo augalų fenotipavimo įrankiai (angl. HTTP), kuriems priskiriami 
satelitai, bepilotės skraidyklės, antžeminės motorizuotos priemonės, robotai ir fe-
nomobiliai, aprūpinti įvairias jutikliais, pastovios spalvos (spektro) raudonos, žalios 
ir mėlynos (RGB), artimos infraraudonosios šviesos (NIR), termo-, multispektrinės 
ir hiperspektrinės kameros. 2018 m. HTTP įrankis pradėtas taikyti senųjų Šiaurės 
šalių kilmės žieminių kviečių kolekcijos fenotipavimui LAMMC Javų selekcijos sky-
riaus laukuose. Šiuo metu fenotipavimui naudojamos bepilotės skraidyklės su RGB ir 
multispektrine kameromis. Fenomobilis su įmontuotais RGB bei NIR jutikliais nau-
dojamas vasarinių kviečių lauko eksperimentuose, kurie yra tarptautinio projekto 
NOBALwheat dalis (3D, E paveikslai). 

Remiantis vegetatyviniais rodikliais, gautais duomenis surinkus įvairiais juti-
kliais, galima įvertinti augalų genotipų fiziologinius, biocheminius ir biofizinius po-
žymius, plastiškumą esant nepalankioms biotinėms bei abiotinėms sąlygoms, der-
liaus potencialą. Šių įrankių naudojimas mažina subjektyvaus vertinimo riziką. Tai 
gali ypač padėti, jei eksperimentų laukai yra išsidėstę įvairiose šalyse ir vertinimas 
atliekamas skirtingų selekcininkų. Gauti rezultatai gali būti pritaikyti tiksliajame že-
mės ūkyje, siekiant optimizuoti sąnaudas ir tausoti išteklius. Tikimasi, kad HTTP 
įrankių panaudojimas selekcinėse programose leis efektyviau atrinkti adaptyvius au-
galų genotipus, kurie galėtų būti įtraukti į selekcines programas, ir padės kuriant 
molekulinius žymeklius, kurie leis greičiau atrinkti pageidaujamais požymiais pasi-
žyminčius genotipus. 
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2.2. Miško medžių genetiniai tyrimai 
Darius DANUSEVIČIUS 

Miško medžių genetinės savybės tyrinėtos bandomuosiuose želdiniuose ir mole-
kuliniame lygmenyje. Bandomųjų želdinių tyrimai apėmė miško medžių populiacijų 
adaptaciniuss požymius, dėmesys buvo ypač kreipiamas į jų augimo ritmą. Tyrimų 
metu nustatyta, kad iš Šiaurės atkeltos paprastosios eglės kilmės augimą pradeda ir 
baigia santykinai anksčiau, dėl to dažnai nukenčia nuo pavasarinių šalnų ir medeliai 
būna žemesni. Iš Pietų atkeltos kilmės, atvirkščiai, dėl vėlesnės augimo pradžios gali 
išvengti pavasarinių šalnų, o dėl vėlesnės augimo pabaigos medeliai užauga aukštes-
ni. Paprastosios eglės kilmių perkėlimas per kelis šiaurės platumos laipsnius į Šiaurę 
duotų teigiamų rezultatų. 

Adaptacinių, produktyvumo ir kokybės požymių geografinio kintamumo tipas 
yra klinalinis, t. y. palaipsniui pereinantis iš vieno tipo į kitą. Judant šiaurės link ir 
populiacijas perkeliant į pietus, sezoninio augimo pradžia ir pabaiga ankstėja, me-
delių aukštis mažėja, stiebo kokybė prastėja. Sezoninį augimą anksčiausiai pradeda 
Suomijos ir Švedijos kilmės, o jų medeliai juvenaliniame amžiuje būna žemiausi ir 
prasčiausios stiebo kokybės. Iš Baltijos regiono kilmių anksčiausiai pradeda augti 
ir žemiausius medelius turi kilmės iš regiono Šiaurės rytinės dalies, t. y. iš Estijos ir 
Pskovo. Estijos šiaurinės kilmės pradeda augti gerokai anksčiau nei pietinės. Iš Latvi-
jos kilmių išsiskiria šiaurinio ir rytinio regiono kilmės, kurių augimo pradžia ankstes-
nė, medžių aukštis mažesnis ir pakenktų medelių skaičius didesnis nei šiltesnį jūrinį 
klimatą atstovaujančių kilmių. Iš Lietuvos kilmių išsiskiria šiaurinė grupė: Žemaitijos 
aukštuma, šiaurinė Lietuva ir Šiaurės rytinė Lietuva, kurios kilmės pasižymi san-
tykinai ankstesne augimo pradžia, mažesniu medelių aukščiu ir didesniu dvistiebių 
medelių skaičiumi nei pietinės kilmių grupės, iš kurios savo aukščiu ir nedideliu dvis-
tiebių medelių skaičiumi išsiskiria pajūrio regiono kilmės. 

Miško medžių molekuliniai genetiniai tyrimai DNR lygmeniu pradėti 2003 m., 
Lietuvos miškų institute įkūrus Biotechnologijos laboratoriją. 2010 m. Nemuno slė-
nio Jungtinių tyrimų centro Miškų ir ekologijos fakulteto bazėje įsteigus Genetikos 
laboratoriją, DNR tyrimai pradėti plėtoti plačiau. Tyrimai buvo fokusuojami į miško 
medžių ir miško gyvūnų populiacijų genetinės įvairovės, genetinės struktūros, evo-
liucinės kilmės, svetimžemių rūšių genetinės įvairovės ir inbrydingo, retųjų alelių 
paiešką, fosilinės medienos DNR išskyrimą ir ryšių su šiuolaikinėmis populiacijo-
mis nustatymą. Tirta paprastojo juodalksnio, mažalapės liepos bei paprastojo klevo 
genetinė įvairovė ir struktūra pagal DNR žymeklius, Lietuvoje augančių paprastojo 
buko medynų kilmės bei genetinė įvairovė. Sukurta paprastosios eglės ir paprasto-
sios pušies miško dauginamosios medžiagos kilmės pagal DNR duomenis kontrolės 
sistema. 
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Pagal motininio paveldėjimo organoidų DNA žymeklius Lietuvoje rasti dviejų 
evoliucinių linijų pušynai – pietinės ir šiaurinės; pastaroji dažnesnė rytinėje Lietu-
voje. Paprastosios pušies populiacijų diferenciacija pagal neutralios genomo dalies 
DNR žymeklius buvo maža, genetiškai išsiskyrė Vakarų ir Rytų Lietuvos pušynai. 
Nustatyta, kad pagrindiniai parastojo buko plitimo Lietuvos miškuose šaltiniai yra 
introdukuoti tiesiai iš Bavarijos Alpių, Pietryčių Lenkijos Karpatų ir buvusios Rytų 
Prūsijos. Į Lietuvą introdukuoti buko medynai yra santykinai aukštesnio inbrydin-
go. Paprastojo klevo genofondas Lietuvoje yra patyręs reikšmingą butelio kaklelio 
efektą, ypač Rytų Lietuvos populiacijose, kuriose laiku nesiimant priemonių dėl fra-
gmentacijos ir genų dreifo galima inbrydingo depresijos rizika. 

Nustatyta mažalapės liepos evoliucinė kilmė Lietuvoje pagal motininio paveldė-
jimo chloroplasto DNR žymeklius. Lietuvos mažalapės liepos populiacijų evoliucinė 
kilmė yra viena iš įvairiausių Europoje, nes yra sudaryta net keturių pagrindinių evo-
liucinių linijų, nors dominuoja Vakarų Europos haplotipai. 
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2.3. Genetiniai ir biotechnologiniai tyrimai  
sodo augalų veislėms kurti 

Vidmantas STANYS, Tadeušas ŠIKŠNIANAS,  
Dalia GELVONAUSKIENĖ, Audrius SASNAUSKAS 

Įvadas 
Gyventojų skaičiaus didėjimas ir gyvenimo trukmės ilgėjimas reikalauja intensy-

vinti žemės ūkį. Turi būti surasti nauji ekologiniai žemės ūkio produkcijos masto ir 
kokybės didinimo keliai. Racionaliausias ir aplinkai nekenkiantis sprendimas – pri-
taikyti augalus, sukuriant naujas veisles (Sasnauskas ir kt., 2004). Tam reikalingas 
augalo genetinio funkcionavimo suvokimas ir gebėjimas jį reguliuoti. Antra vertus, 
pastaraisiais dešimtmečiais pasidarė akivaizdu, kad pasaulyje viena didžiausių pro-
blemų yra biologinės įvairovės erozija. Intensyvus rūšių ir tradiciškai auginamų sodo 
augalų veislių nykimas pastebimas dėl urbanizacijos ir suintensyvėjusių sodininkys-
tės technologijų. Šiuolaikinių pramoninių sodo augalų veislių genetinės kilmės vie-
nodumas vertinamas kaip galima grėsmė jų įvairovei ir maisto visavertiškumui bei 
saugumui. Tai itin aktualu atsižvelgiant į klimato pokyčius. 

Klimato pokyčiai veikia visus pasaulio regionus, tačiau prognozuojama, kad įvai-
riuose regionuose poveikis bus nevienodas. Išryškėja vandens trūkumo problema. 
Trumpalaikis atšilimas žiemą sukelia ankstyvą augalų pumpurų skleidimąsi, o žemos 
temperatūros vėliau gali pažeisti jų vegetuojančias struktūras. Tikėtinas neigiamas 
poveikis derliui, jei augalai nepatirs vernalizacijos tarpsnio. 

Vienas svarbiausių veiksnių, darančių įtaką augalų žydėjimo indukcijai, vaisių ko-
kybei ir maisto medžiagų įsisavinimui, yra temperatūra. Jos padidėjimas daro įtaką 
bakterijų, grybelių ir virusų plitimui, daugėja piktžolių, kenkėjų bei ligų. Klimato kai-
ta augalams sukelia biotinių ir abiotinių stresų. Siekiant sukurti adaptyvesnes augalų 
veisles, būtina nustatyti genetinius veiksnius, lemiančius adaptacinių savybių raišką 
ir įvairovę, sukurti DNR ir biocheminius žymeklius naujoms tikslinės paskirties ir 
klimato pokyčiams adaptyvioms veislėms kurti. 

Šiame straipsnyje pristatomi per pastarąjį amžiaus ketvirtį LAMMC Sodinin-
kystės ir daržininkystės instituto Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriuje 
atliktų augalų genetinių, biotechnologinių tyrimų rezultatai ir naujos kartos ekolo-
giškai plastiškų sodo augalų veislių bei technologijų kūrimo įžvalgos. 

Genetinė įvairovė ir jos vertinimas 
Augalų genetinių išteklių tyrimams reikalingi genetinio polimorfizmo ir genoti-

po identifikavimo įrankiai (Baruzzi ir kt., 2012; Sikorskaite ir kt., 2012). Naudojant 
11 obels mikrosatelitams tirti Europos augalų genetinių išteklių komisijos (ECPGR) 
rekomenduojamų pradmenų, buvo įvertintos 37 tradicinės ir vietinės obels veislės, 
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sukurtos Lietuvoje per pastarąjį šimtmetį, ir palygintos su 11 standartinių Europos 
veislių. Visi mikrosatelitų lokusai pasižymėjo aukštu polimorfizmo lygiu. Tai leido 
tiksliai nustatyti 35 tradicinių ir vietinių veislių DNR profilius, kurie naudojami ge-
netiniams ištekliams saugoti ir naujoms veislėms kurti. 

Trešnės 31 veislės augalų mikrosatelitų (SSR) lokusų polimorfizmas analizuotas 
su 14 DNR pradmenų porų, atrinktų tarptautinių tyrimų metu. Trešnės lietuviško-
se veislėse iš viso buvo nustatyta 20 unikalių alelių, kurių nebuvo užsienio kilmės 
veislėse. Išryškėjo trešnės lietuviškos kilmės veislių unikalumas, kuris siejamas su 
200 metų trukmės trešnės evoliucija šiame regione. Tai leido kitu kampu pažvelgti 
į rūšies evoliucijos istoriją Lietuvoje, pakeisti požiūrį į genetinių išteklių svarbą ir 
jų saugojimą. Taikyti molekuliniai metodai leido nustatyti veislėms specifinius DNR 
profilius (Stanys ir kt., 2012 a; b). 

Trešnių haplotipų tyrimai yra svarbūs kuriant naujos kartos savidulkes veisles 
ir veisiant stabiliai derančius sodus. Gametofitinis S-nesuderinamumas yra kontro-
liuojamas daugiaalelio S-lokuso. S-genas atsako už fermentą ribonukleazę (S-RNa-
zę), kuris specifiškai suardo nesuderinamos žiedadulkės RNR gamybą piestelėje. 
Taikant PGR metodą ir pasitelkiant pradmenis, pagausinančius DNR ties pirmuoju, 
antruoju arba abiem ribonukleazės geno intronais, trešnės lietuviškos kilmės veislėse 
nustatyti S-aleliai ir jų kombinacijos, alelių dažniai ir savinesuderinamumo grupės. 
Jos palygintos su Europos genetinėmis bazėmis ir pirmą kartą buvo aprašytos naujos, 
unikalios tarpusavio nesuderinamumo grupės (Stanys ir kt., 2008). 

Laukinė kriaušė (Pyrus pyraster (L.) Burgsd.) yra kriaušių rūšis, natūraliai papli-
tusi Lietuvoje ir genetiškai susijusi su auginamomis kultūrinėmis kriaušėmis (Pyrus 
communis L.). Kai kuriais atvejais augalai, identifikuoti kaip P. pyraster, atskleidžia 
įvairius pradinio P. pyraster ir P. communis hibridizacijos etapus, todėl riba tarp au-
ginamų kriaušės sukultūrintų ir laukinės kriaušės augalų yra nevienareikšmė. Yra 
nedaug informacijos apie P. pyraster populiacijos genetinę variaciją ir struktūrą. 
Kriaušės genetiniai ištekliai nebuvo pakankamai apibūdinti dėl mažos morfologinės 
įvairovės ir diferencijavimo požymių trūkumo tarp rūšių. Molekuliniai metodai su-
teikia gilesnį supratimą apie genetinių išteklių veislių kolekcijas ir laukinių populia-
cijų genetinę kilmę. Tyrimų duomenimis (Rugienius ir kt., 2013), Pyrus pavyzdžių 
morfologinis kintamumas menkai atskleidžia jos genetinę variaciją ir yra nepakan-
kamas jai įvertinti. 

Obels vainiko architektūra yra labai svarbi produktyvumui, vaisių kokybei ir au-
galo technologinėms savybėms. Tyrimų metu nustatyta, kad fitomerų morfologiniai 
požymiai yra glaudžiai susiję su augalo vainiko architektūra (1 paveikslas). Pirmai-
siais augimo metais jie yra geri žymekliai sėjinuko vainiko formai prognozuoti (Ben-
dokas ir kt., 2007; 2012; 2014). Dauguma su derliaus savireguliacija susijusių procesų 
įvairiose obels veislėse labai skiriasi. Pagal žydėjimo gausumą ir vaisių eliminavimą 
buvo išskirtos 4 obels veislių grupės, beisiskiriančios pagal fitohormonų kiekį, santy-
kį ir dinamiką (Starkus ir kt., 2021). 

Senuose soduose išlikę obels genotipai yra išskirtiniai ekologinio plastiškumo pa-
veldo atžvilgiu. Jų naudojimas selekcijos programose reikšmingai padidina naminės 
obels adaptacinių genų įvairovę (Sikorskaite ir kt., 2012). Lietuvos senųjų sodų obels 
genetinės įvairovės struktūra buvo beveik nežinoma. 7 mikrosatelitinių žymeklių 
rinkinys buvo pritaikytas identifikuoti 292 genotipams, surinktiems daugiau nei iš 
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50 geografinių vietovių, būdingų visiems šalies geografiniams regionams. Tarp tirtų 
obels genotipų 11 % buvo triploidai, išsiskiriantys adaptyvumu augimo arealo pa-
kraščiuose. 

Remiantis molekuliniais tyrimais, kartu su Šiaurės ir Vakarų Europos mokslinin-
kais atliktais 8 valstybėse (Suomijoje, Estijoje, Latvijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Lie-
tuvoje, Švedijoje ir Danijoje), įvertinta sodo augalų veislių įvairovė (Rugienius ir kt., 
2009), sukurtos decentralizuotos darbinės serbentų ir braškių kolekcijos (Antonius ir 
kt., 2012; Rugienius ir kt., 2015). 

Naujai įrengtoje Kriobiologijos laboratorijoje pradėtas braškių kolekcijos, saugo-
tos in vitro, perkėlimas į skystąjį azotą. Taikomas mikroūglių vitrifikacijos metodas, 
kuris ankstesnių tyrimų metu pasirodė tinkamiausias skirtingoms Fragaria rūšims ir 
veislėms. Krioaplinkoje saugomi Fragaria, Malus, Pyrus, Prunus, Dauca, Humulus, 
Solanum ir Allium pavyzdžiai, atliekami augalų genetinio ir epigenetinio stabilumo 
tyrimai. 

Augalų kokybės tyrimai 
Augalai naudojami tikslinių produktų – vaistinių medžiagų, dažų, polimerų – 

gamybai. Viena tokių produktų grupių yra antocianinai. Augalų metabolizmo modi-
fikavimas sudaro natūralių pigmentų (antocianinų) producentų konstravimo ir mais-
to pramonei reikšmingų medžiagų kūrimo bei gamybos galimybes. Nors daugeliu 
atvejų antocianinų cheminė sudėtis ir stabilumas vaisiuose priklauso nuo genetiškai 
nulemtų veislės arba rūšies savybių, neabejotina, kad reikšminga gali būti pakitusių 
aplinkos veiksnių įtaka jų fondo (rinkinio) cheminės sudėties modifikavimo, forma-
vimo, stabilumo ir bioaktyvumo atžvilgiu (Anisimovienė ir kt., 2013; Siksnianas ir 
kt., 2013). 

1 paveikslas. Obels kryžminimai (B. Gelvonauskio nuotr.)
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Ribes genties antocianinų sudėtis, stabilumas ir biologinis poveikis labai priklau-
so nuo augavietės, klimato ypatumų, augalų rūšies, veislės savybių ir uogų sunokimo 
laipsnio. Skirtingų rūšių Ribes genties augalų uogos pasižymi nevienodos kokybės 
antocianinų sudėtimi, todėl jų panaudojimas maisto gamyboje ir poveikis žmonių 
sveikatai gali būti įvairus. Tarprūšinės hibridizacijos įtaka Ribes hibridų uogų an-
tocianinų kiekiui ir sudėčiai buvo nežinoma. Pirmą kartą sukurtų hibridų tyrimų 
duomenimis, kryžminimų R. nigrum ir R. sanguineum (Calobotrya skyrius) kom-
binacijos arba R. aureum (Symphlocalyx skyrius) deriniai leidžia sukurti hibridus, 
kurių uogose yra didesnis kiekis antocianinų ir didesnė dalis stabilių antocianinų, 
palyginti su juodojo serbento veislių uogomis (Stanys ir kt., 2019). Juodojo serbento 
kryžminimas su raudonuoju serbentu (Rybesia skyrius) leidžia padidinti bendrą an-
tocianinų kiekį ir nekeičia jų sudėties. Tarprūšinių hibridų uogų ekstraktai išsiskyrė 
didžiausiu antioksidaciniu aktyvumu (80 %) (Rančelienė ir kt., 2009). Nustatyta, kad 
esant visoms tirtoms temperatūroms ir švitinimo sąlygoms stabiliausi antocianinai 
yra cianidinai (Anisimovienė ir kt., 2013). 

Uogose aptinkami polifenoliniai junginiai slopina adhezines mikroorganizmų sa-
vybes ir kartu su kitomis biologiškai aktyviomis medžiagomis pasižymi sinergetiniu 
antimikrobiniu poveikiu. Dėl to maisto pramonėje dažniausiai naudojami ekstraktai, 
o ne chemiškai grynos medžiagos. Tyrimų metu nustatyta, kad ekstraktų antibak-
terinį aktyvumą lemia ne antocianinai, o kiti fenoloniai junginiai (Bendokas ir kt., 
2018). 

Atlikta kiekybinė ir kokybinė Prunus rūšių bei tarprūšinių hibridų vaisių an-
tocianinų ir fenolinių junginių analizė (Rančelienė ir kt., 2009). Šių junginių kiekis 
buvo įvertintas P. avium ir P. cerasus veislių, P. machii laukinės formos ir tarprūšinių  
P. cerasus × P. padus bei P. cerasus × P. maximoviczii 2n ir 4n hibridų vaisiuose. Tar-
prūšinių hibridų P. cerasus × P. maximovitchii vaisiuose antocianinų kiekis buvo du 
kartus didesnis nei daugiausia antocianinų turinčiuose P. cerasus veislių vaisiuose. 
Tyrinėtų Prunus rūšių ir tarprūšinių hibridų vaisiuose gausiausia antocianinų klasė 
buvo cianidinai. 

Nustatyta, kad antocianinų biosintezę reguliuoja specifinių transkripcijos veiks-
nių, priklausančių MYB ir bHLH šeimoms, kartu su WD40 baltymu sąveika. Tyrimų 
metu iš trešnės įvairių veislių buvo išskirti ir išanalizuoti WD40, bHLH3, bHLH33 ir 
keli glaudžiai susiję į MYB10 panašūs genai (Starkevič ir kt., 2015). Ištirta jų raiška 
skirtingos spalvos vaisiuose keliais vystymosi etapais ir nustatyta geba moduliuo-
ti antocianinų sintezę dviejų Nicotiana rūšių lapuose. Tyrimų duomenimis, vieno 
MYB10 varianto transkripcijos lygis koreliuoja su vaisių spalva. Analizuojant du 
vaisiuose ekspresuojamus bHLH baltymus nustatyta, kad bHLH3 sustiprina MYB 
sukeltą antocianinų sintezę, o bHLH33 pasižymi stipriomis slopinamosiomis savy-
bėmis. Patikslinti du anksčiau analizuotų MYB10 geno variantų raiškos lygiai, aptikti 
ir išanalizuoti anksčiau nežinomi jo variantai, jų raiška ir funkcinės galimybės. 

Nustatyta, kad Prunus gentyje antocianinų sintezės genai yra glaudžiai susiję su 
jų ortologais kitų genčių rūšyse, ypač su Rosaceae šeimos nariais. Visų tirtų rūšių vai-
siuose antocianinų kiekis glaudžiai koreliavo su kai kurių flavonoidų kelio fermentų 
raiška, ypač dalyvaujančių paskutiniuose antocianinų sintezės etapuose – UDP-gliu-
koze: flavonoidu 3-O-gliukozililtransferaze (UFGT) ir antocianidino sintaze (ANS, 
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dar žinomas kaip leucoanthocyanidin dioxygenase, LDOX). Tačiau antocianinų bio-
sintezės reguliavimas yra sudėtingas ir kintantis. 

Naujausių tyrimų duomenimis, pagrindiniai flavonoidų kelio reguliatoriai yra 
MYB-bHLH-WD (MBW) kompleksai. Įvairūs MBW kompleksai, reguliuojantys 
antocianinų ir kitų flavonoidų sintezę įvairiuose augalų audiniuose skirtingais jų 
vystymosi etapais, yra surenkami, kai nuolatinis komplekso WD40 baltymo narys 
asocijuojasi su skirtingais MYB ir bHLH šeimų nariais. Taigi, DNR surišimo speci-
fiškumas ar kitos turimų MYB ir bHLH baltymų savybės lemia genų, kurie yra akty-
vuoti tam tikrame audinyje arba ląstelėje, savybes. Augalinės kilmės MYB baltymai 
yra gausiausi ir labiausiai įvairuojantys komplekso nariai, dalyvaujantys antrinio me-
tabolizmo, signalo perdavimo, vystymosi ir kituose keliuose. 

Atsparumas žemoms temperatūroms 
Sumedėjusiems augalams būdingi sezoniniai atsparumo žemoms temperatūroms 

pokyčiai. Jie siejasi su vandenyje tirpių baltymų dehidrinų genų raiškos pokyčiais ir 
jų kaupimusi audiniuose (Zalunskaitė ir kt., 2006; Rugienius ir kt., 2009). Tyrimų 
metu įvertinta grūdinimo įtaka termostabilių baltymų kiekiui trešnės ir vyšnios mi-
kroūgliuose, augintuose in vitro sąlygomis. Po keturių savaičių grūdinimo labiausiai 
pagausėjo trešnės 42 kDa bei 51 kDA molekulinės masės baltymų ir vyšnios 51 kDa 
baltymo. Šie baltymai yra analogiški panašios molekulinės masės dehidrinams, iden-
tifikuotiems kituose augaluose. Nustatyta, kad trešnės 51 kDa baltymo kiekis nuo-
sekliai didėjo per keturias grūdinimo savaites, o 42 kDa baltymo kiekis padidėjo tik 
po keturių savaičių. Kiekybinė termostabilių baltymų raiškos analizė atskleidė įvairių 
genotipų adaptacijos žemoje temperatūroje dėsningumus (Baniulis ir kt., 2012). Iš-
tirtas į dehidrinus panašių baltymų kaupimasis kriaušės veislių mikroūgliuose. Imu-
nobloto analizė naudojant augalų dehidrinui specifinius antikūnus atskleidė aštuo-
nias į dehidriną panašias baltymų juostas (Zalunskaitė ir kt., 2005). Šie rezultatai 
yra naudingi kuriant šalčiui ir klimato pokyčiams atsparias veisles ir rengiant bei 
realizuojant genetinių išteklių ilgalaikio saugojimo programas. 

Įvertinta fenologinių fazių kaita ir pavasario šalnų pažeidimo tikimybė vyšnioms. 
Nustatyta, kad pagal atsparumą pavasario šalnoms skirtingose fenologinėse fazėse 
vyšnios veislės yra dviejų tipų. Pirmą tipą sudaro augalai, šalnoms jautriausi feno-
loginėje vaisių užuomazgų fazėje, antrą – augalai, šalnoms jautrūs žydėjimo fazėje. 
Nustatyta, kad vyšnios veislių atsparumas pavasario šalčiams yra kelių biologinių 
komponentų derinys. Derėjimo stabilumas priklauso nuo jautriausių fenologinių fa-
zių trukmės ir pavasario šalnų tikimybės jų metu (Stepulaitienė ir kt., 2013). Galimas 
stabilus derėjimas vyšnios veislių su trumpomis fenofazėmis, kurių generatyviniai 
organai yra labiausiai pažeidžiami šalčio, ir šios fazės būna tada, kai pavasario šalnų 
tikimybė yra maža. 

Tyrimų metu nustatyta angliavandenių reikšmė braškės augalų užsigrūdinimui: 
mikroaugalų užsigrūdinimą in vitro sąlygomis sacharozė veikė teigiamai, o rafinozė 
neigiamai (Lukoševičiūtė ir kt., 2012). 
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Atsparumas biotiniams veiksniams 
Viena svarbiausių sodo augalų veislių charakteristikų yra atsparumas ligoms ir 

kenkėjams. Kintant klimatui šios savybės svarba didėja dėl kenkėjų ir ligų sukėlėjų 
sudėties kitimo. 

Vienas žalingiausių juodojo serbento kenkėjų ir juodojo serbento reversijos viru-
so (BRV) pernešėjas yra serbentinė erkutė (Gelvonauskienė ir kt., 2008). Ji pažeidžia 
juodojo serbento žiedinius pumpurus, dėl to mažėja produktyvių ūglių ir vaisinių 
kekių kiekis. Cheminių apsaugos priemonių, skirtų reguliuoti BRV sukeliamos ligos 
plitimą, Europoje nėra, todėl įveisiant uogynus efektyviausia ligų ir kenkėjų preven-
cijos priemonė yra atspari sodinamoji medžiaga. 

Tyrimų metu kaip genetiniai donorai serbentinei erkutei, grybinėms ir virusi-
nėms ligoms atsparioms veislėms kurti buvo naudojami juodieji serbentai iš Eucoreo-
sma sekcijos: R. nigrum ssp. sibiricum, R. ussuriense, R. janczewskii ir R. pauciflorum 
(Gelvonauskienė ir kt., 2008). Atlikti gausūs biologinių vektorių, augalų šeiminin-
kų ir viruso morfologijos, genetikos, įvairų virusų kamienų sąveikos tyrimai sudarė 
prielaidas kurti serbentinei pumpurinei erkutei ir reversijos virusui genetiškai atspa-
rioms serbentų veislėms. 

Labiausiai ištirtas atsparumo serbentinei pumpurinei erkutei genas Ce buvo nu-
statytas agrastuose (Ribes uva-crispa). Šis monogenas užtikrina veiksmingą apsaugą 
nuo serbentinės erkutės, tačiau jų panaudojimą selekcinėse programose kol kas ri-
boja mažas hibridų gyvybingumas ir sterilumas. 2009 m. Jungtinės Karalystės East 
Malling bandymų stotyje buvo nustatytas šio geno žymeklis, leidžiantis jo atžvilgiu 
vykdyti molekulinę selekciją. Kitas už juodojo serbento atsparumą serbentinei pum-
purinei erkutei atsakingas genas yra P, aptiktas R. nigrum ssp. sibiricum. LAMMC 
Sodininkystės ir daržininkystės institute buvo sukurtos pirmosios pasaulyje serben-
tinei pumpurinei erkutei atsparios juodojo serbento veislės su P genu ‘Vakariai’ ir 
‘Dainiai’. Nustatytas molekulinis žymeklis, susijęs su P genu (Mazeikiene ir kt., 2012). 
Ištirta, kad R. sanguineum atsparumą serbentinei pumpurinei erkutei lemia Ce ge-
nas; R. americanum atsparumą lemia dominuojantis P genas, esantis homozigotinės 
būklės (Mazeikiene ir kt., 2017). 

Buvo sudarytas šeštojoje sukibimo grupėje esančio numanomo P geno geno-
lapis, suteikiantis esminės informacijos būsimiems genetiniams Ribes nigrum tyri-
mams (Mazeikiene ir kt., 2012). Kompleksinis tyrimas molekuliniais žymekliais leido 
patikimai identifikuoti Cecidophyopsis ribis ir BRV Ribes spp. atsparius genotipus 
(Mazeikiene ir kt., 2017). Ribes genties augaluose identifikuoti genų COI (angl. coro-
natine insensitive protein) ir PRP (angl. phatogenesis related protein) analogai. Nu-
statyta, kad molekuliniai žymekliai E36/M59-107 ir E41/M40-222 yra labiau susiję su 
atsparumo serbentinei pumpurinei erkutei požymiu, o E41/M43-179, E41/M42-388, 
E41/M88-280, E40/M43-236 ir SCARCe-130 – su atsparumo BRV požymiu. Žyme-
klių nustatymas sudarė prielaidas kurti ilgalaikiu atsparumu serbentinei pumpurinei 
erkutei pasižyminčias veisles, naujosiose veislėse sujungiant abu atsparumo genus 
(Rugienius ir kt. 2006). 

Ištirta obels chlorotinių lapų dėmėtumo virusų (ACLSV) genetinė įvairovė vers-
liniuose soduose (Stankienė ir kt., 2012) ir 20–130 metų amžiaus veislės ‘Paprastasis 
antaninis’ augaluose. Nustatyti iš skirtingų Lietuvos geografinių regionų surinktų 
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pastarosios veislės augalų 8 kDNR klonai. Jie buvo palyginti su 30 visame pasaulyje 
žinomų ACLSV izoliatų. Lietuvoje pagal nustatytas mutacijas kDNR klonuose buvo 
stebimi dviejų tipų ACLSV virusai. Šalyje nustatyti genetiniai ACLSV tipai buvo 
paplitę įvairiose šio viruso filogenetinio medžio šakose kartu su visame pasaulyje 
žinomais izoliatais. Tai rodo, kad obelys į Lietuvą buvo introdukuotos iš skirtingų 
geografinių vietovių ir charakterizuoja virusų migraciją visame pasaulyje. 

Obels komercinės veislės yra iš dalies jautrios arba jautrios rauplėgrybiui. Jo grei-
tą prisitaikymą ir naujų virulentiškų rasių atsiradimą lemia nuo vieno geno priklau-
somo atsparumo praradimas (Sasnauskas ir kt., 2006; 2007a). Dėl šios priežasties 
toks atsparumas yra trumpalaikis, o rauplėms atsparių obels veislių selekcija yra nuo-
latinis procesas. Ilgalaikis atsparumas rauplėms pasiekiamas į vieną veislę įvedant 
kelis atsparumo genus, t. y. kelių genų sąveiką derinant pagal vadinamąjį piramidės 
principą (Patocchi ir kt., 2020). Obels ir rauplėgrybio sąveikos genetinio mechaniz-
mo tyrimus paspartino D. Gelvonauskienės parengta originali atrankos metodika  
(2 paveikslas), izoliuotas obels sėklaskiltes panaudojant embrioniniu raidos tarpsniu 
(Gelvonauskienė, Stanys, 2002).

Augalo ir patogeno sąveika tiriama taikant įvairius genominius metodus (Gelvo-
nauskienė ir kt., 2005; Sasnauskas ir kt., 2007b). Obels ir rauplėgrybio sąveikoje daly-
vaujančių genų raiškos lygis dažniausiai buvo tiriamas transkripcijos lygmeniu. iRNR 
raiškos skirtumai ne visada atitinka pokyčius baltymų lygmenyje. Ląstelėje signalinę 
funkciją dažnai atlieka jau esančių baltymų potransliacinės modifikacijos, subląste-
linės lokalizacijos pakeitimas arba degradacija. Tokie procesai gali būti analizuojami 
tik baltymų lygmeniu. 

2 paveikslas. Obels ir rauplėgrybio sąveika in vitro (D. Gelvonauskienės nuotr.) 
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Malus sp. augalų ląstelės branduolio proteoma iki šiol nebuvo tirta. Buvo pareng-
tas branduolių izoliavimo protokolas iš tabako (Nicotiana tabacum), bulvės (Sola-
num tuberosum) ir obels (Malus domestica) augalų lapų (Sikorskaite ir kt., 2013). Pir-
mą kartą nustatytas ir pateiktas išsamus obels diferencinio branduolinės proteomos 
aprašymas sąveikos su žalingiausiu patogenu Venturia inaequalis metu. Nustatyti 
67 baltymai, kurie reagavo į rauplėgrybio užkratą (Sikorskaite-Gudziuniene ir kt., 
2016). Jie buvo suklasifikuoti į 9 funkcines kategorijas, kurias sudaro redokso regulia-
vimas, ląstelių signalinių kelių valdymas, ląstelių homeostazės palaikymas, baltymų 
skaidymas, epigenetinė kontrolė, energijos apykaita, fotosintezė, kiti su stresu susiję 
baltymai ir baltymai su nežinoma biologinė funkcija. Tarp obels veislės ‘Paprastasis 
antaninis’ klonų nustatyta 13 skirtingos raiškos modelių baltymų. Iš jų daugiausia 
buvo baltymų, dalyvaujančių oksidacinį stresą sukeliančių aktyvių deguonies formų 
(ADF) šalinimo mechanizme, kurie gali prisidėti prie klonų pasipriešinimo rauplių 
infekcijai. Šie rezultatai formuoja naują požiūrį apie obels reakciją į grybelinę patoge-
ninę infekciją ir skatina tolesnį naujų atsparumo ligoms mechanizmų kūrimą. 

Lietuvoje ir visoje Europoje didžiausią žalą erškėtinių šeimos sodo augalams 
daranti grybinė liga yra kaulavaisinių moniliozė. Molekulinės biologijos metodais 
identifikuotos įvairios moniliozės patogenų rūšys, PFIP metodu nustatyta jų gene-
tinė įvairovė, įvertinta jos sąsajos su patogeno agresyvumu, nustatyta patogenų geba 
užkrėsti kitų rūšių augalus (Frercks, Stanys, 2014). 

Augalų stresas ir jo valdymas 
Siekiant išsaugoti žemės ūkio augalų genetinius išteklius ir biologinę įvairovę, 

biotechnologiniuose tyrimuose ir praktikoje plačiai taikomos augalų in vitro techno-
logijos. Daugelis sodo augalų dauginami vegetatyviniu būdu, todėl in vitro technolo-
gijų taikymas yra itin aktualus saugant augalų genetinius išteklius ir ruošiant sveiką 
dauginamąją medžiagą. Augalų nesugebėjimas augti in vitro sąlygomis ir prasta jų 
išgyvenimo kokybė dažnai yra susiję su šių sąlygų sukeliamu stresu, kuris slopina 
augimą ir didina somatokloninį kintamumą. Vienas pagrindinių aplinkos sąlygų su-
keliamo augalų streso komponentų yra aktyvių deguonies junginių (ADJ) gamyba 
(Cepauskas ir kt., 2016). Streso veiksniai aktyvuoja keletą skirtingų ADF šaltinių, ta-
čiau svarbiausi augalų atsako į stresą komponentai yra superoksido radikalai. 

Ląstelės signalų perdavime ir augalų vystymosi procesuose didelę reikšmę turi 
Nox baltymų šeimos fermentai Rboh. Tyrimų metu atskleista, kad rboh genų trans-
kripcinis reguliavimas vyksta dėl fitohormonų poveikio. In vitro sąlygos dažnai su-
kelia augalų stresą, kuris lėtina augalų augimą, ankstina senėjimą. Nustatyta, kad 
ūglių kultūros senėjimo metu padidėja rboh homologų obels augaluose (Mdrboh) 
raiška. Tai siejama su audinio oksidaciniu pažeidimu. Filogenetinė analizė panaudo-
jant konservatyvias obels, vairenio, kriaušės, persiko ir laukinės braškės Rboh balty-
mų sekas atskleidė obels Rboh ryšį su kitų tirtų rūšių Rboh analogais. Mdrboh genų 
transkripcinis reguliavimas turi reikšmės obels ūglių kultūros vystymuisi ir reagavi-
mui į stresą. Atrasti nauji obels fermentų AtRboh ortologų genai yra diferencijuotai 
ekspresuojami obelų ūgliuose skirtingais auginimo etapais (Cepauskas ir kt., 2016). 

Endofitiniai mikroorganizmai pasižymi augalų stresą modifikuojančiomis savy-
bėmis, todėl gali būti panaudoti kuriant augalų oksidacinio streso reguliavimo ir au-
galų adaptyvumo didinimo priemones (Miliutė ir kt., 2015). Buvo išskirti endofitai 
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ir įvertintas endofitinių bakterijų poveikis obels augimui. Iš 7 tyrimo metu naudotų 
padermių ūglių augimą ir pridėtinių ūglių formavimą skatino Bacillus spp. Da_1, 
Da_4 bei Da_5 kamienai ir Pseudomonas fluorescens padermės Ga_1 kamienas. Ir 
atvirkščiai, ūglių vystymąsi slopino Bacillus sp. kamienas Oa_4, P. fluorescens ka-
mienas Ga_3 ir P. orientalis kamienas G_12 (Miliūtė ir kt., 2016; Tamosiune ir kt., 
2017; Tamošiūnė ir kt., 2018). Ląstelių redokso balanso moduliavimas buvo stebimas 
naudojant 20,70-dichlordihidrofluoresceino diacetato (H2DCFDA) zondą. Nustaty-
ta, kad padermės specifinis poveikis koreliavo su in vitro ūglių raidos rezultatais. 
Proteominė analizė atskleidė baltymų raiškos skirtumus obels ląstelėse jas auginant 
kartu su skirtingomis Bacillus spp. padermėmis. Tyrimo rezultatai rodo, kad skirtin-
gas ląstelių signalinių kelių genų aktyvumas gali būti svarbus atsako įvykiams anks-
tyvame augalų ir endofitų sąveikos etape (Tamošiune ir kt., 2018). 

Išvados
1. Molekuliniais metodais įvertintas lietuviškos kilmės sodo augalų veislių ge-

netinis polimorfizmas, sukurtos genetiškai pagrįstos darbinės ir krio- bei in 
vitro genetinių išteklių kolekcijos. 

2. Ištirta Ribes ir Prunus genčių augalų antocianinų sudėtis, antimikrobinis ak-
tyvumas ir stabilumas, atskleista tolimosios hibridizacijos perspektyva auga-
lų formų su norima antocianinų sudėtimi selekcijoje. Nustatyta, kad antoci-
aninų biosintezės kelio genai diferencijuotai ekspresuojami skirtingų Prunus 
ir Ribes genčių augalų veislių vaisiuose. 

3. Nustatyti žymekliai, leidžiantys juvenaliniu raidos periodu vykdyti atsparių 
ir adaptyvių kintančioms bei žemoms temperatūroms augalų atranką in vi-
tro. Surinkti eksperimentiniai duomenys, keičiantys supratimą apie atsparu-
mo žemoms ir kintančioms temperatūroms formavimąsi augale. 

4. Identifikuoti nauji atsparumo serbentinei erkutei genai, nustatyti jų žyme-
kliai, ištirti genų donorai, sukurtos naujos atsparumo ligoms ir kenkėjams 
selekcijos strategijos. Panaudojant tarprūšinę hibridizaciją, ištirtas obels 
branduolio proteomos atsakas į augalų pažeidimą rauplėmis. Tai sudaro 
veislių su ilgalaikiu atsparumu ligoms ir kenkėjams kūrimo prielaidas. 

4. Tyrimų metu atskleista, kad reguliuojant augalų adaptyvumą aplinkoje dide-
lės reikšmės turi ląstelių oksidacinės ir redukcinės pusiausvyros reguliacija. 
Nustatyti endofitiniai mikroorganizmai, padedantys įveikti stresą. 
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3.1. Žieminiai ir vasariniai kviečiai
Vytautas RUZGAS, Žilvinas LIATUKAS, Andrii GORASH 

Žieminių kviečių selekcija Dotnuvoje buvo pradėta nuo pat selekcijos stoties įkū-
rimo 1922 m. Joje prof. D. Rudzinskas kūrė naujas ir toliau tyrė Maskvos selekcijos 
stotyje sukurtas ir atsivežtas veisles bei selekcines linijas. Iš savo anksčiau sukurtos 
veislės ‘Moskovskaja 2411’ atrankos būdu jis sukūrė veislę ‘Akuotuotieji’, sėkmingai 
daugintą Lietuvoje net iki 1959 m. Tai buvo daugialinijinė veislė, turinti kelias ar 
keliolika artimų linijų. Pradinę medžiagą šiai veislei prof. D. Rudzinskas dar XIX 
a. pabaigoje atrinko iš vietinės veislės ‘Kalinovo’ žieminių kviečių, augusių Podolės 
krašte, pietvakarių Ukrainoje (Dotnavos selekcijos stoties 1923 m. pasėlių rodiklis). 
Iš savo atsivežtos selekcinės medžiagos daugiau veislių nesukūrė, nors 1923 m. dar 
tyrė 15 linijų. Iš viso buvo atsivežęs 67 žieminių kviečių veisles (Puidokaitė, 1968). 
Pradėtą žieminių kviečių selekciją sėkmingai pratęsė jo mokinys Jonas Bulavas, 4-o 
dešimtmečio pabaigoje kūrybingai panaudojęs D. Rudzinsko įdirbį. Jau nuo 1937 m. 
žieminių kviečių veislių kataloge (Žieminių kviečių katalogas 1922–2021) minimos 
vėliau, pokariu, pagal tuometinę nustatytą tvarką rajonuotos žieminių kviečių veislės 
‘Raudonieji’, ‘Dotnuvos 458’ ir ‘Pergalė’. 

Iki pat II pasaulinio karo selekcininkai rinko vietines lietuviškas kviečių veisles ir 
naudojo kaip genetinę medžiagą selekcijoje, bet su jomis veislių nebuvo sukurta (Liut-
kevičius, 1992). Pažymėtina, kad naują proveržį selekcijos vystymui turėjo J. Bulavo 
(1931) ir Z. Mackevičiaus (1932) stažuotės Švedijoje ir Danijoje 4-o dešimtmečio pra-
džioje. Iš jos selekcininkai atsivežė naujų lauko eksperimentų ir selekcinės medžiagos 
atrankos idėjų, kurių dalis naudojama ir šiandien (Mackevičius, 1932). Buvo atsisakyta 
daug rankų darbo reikalaujančio gretimų augalų palyginimo metodo ir pereita prie ma-
šininės eksperimentinių laukelių sėjos, kitų Vakarų Europos valstybėse taikytų selekci-
jos metodų. Senaisiais metodais sukurtos linijos taip pat buvo panaudotos selekcijoje. 
Veislė ‘Pergalė‘ (autorius J. Bulavas), šalyje rajonuota 1949–1959 m., buvo sukurta su-
kryžminus veisles ‘Nordost-Zigfrid’ × ‘Moskovskaja 2453’, veislė ‘Dotnuvos 458’ (auto-
rius J. Bulavas) – sukryžminus ‘Panser II’ × ‘Moskovskaja 2437’. Ši veislė buvo rajonuota 
1950–1973 m. Tėvinė veislė ‘Moskovskaja 2437’ D. Rudzinsko buvo atrinkta iš Gardino 
srityje augusių veislės ‘Vysokolitevskaja’ kviečių. 1958–1971 m. buvo rajonuota veislė 
‘Mūras’ (autoriai A. Puidokaitė ir K. Leistrumas), gauta iš kryžminimo kombinacijos 
(‘Kronen’ × ‘Lesostepka 75’). Paskutinė veislė, sukurta dar iki šalies nepriklausomybės 
atkūrimo, buvo ‘Širvinta 1’ (autoriai G. Liutkevičius ir A. Puidokaitė). Veislė sukurta 
naudojant sudėtingą kryžminimo kombinaciją {[(Mironovskaja 808 × Mironovskaja 
Jubileinaja 50) × (Mironovskaja 808 × Bezostaja 1)] × Omar}, buvo rajonuota 1989–
2015 m., bet kai kur dar auginama iki šiol. 

Priežastis, kodėl iki šalies nepriklausomybės atkūrimo sukurta palyginti nedaug 
žieminių kviečių, kaip ir kitų augalų, veislių, buvo tuometė situacija augalų veislių 
rinkoje, kai tradiciškai auginta nedaug veislių, genetiniai ištekliai buvo negausūs, o 
selekcininkų techniniai pajėgumai riboti. 
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1994–1996 m. viename eksperimente buvo tirtos visos senosios žieminių kviečių 
veislės, sukurtos 1924–1989 m. Visos veislės pasirodė aukštaūgės, 115–132 cm aukščio, 
nedidelio derlingumo. Mažiausiai grūdų subrandino veislė ‘Akuotuotieji’ (3,76 t ha-1), 
daugiausia ‘Širvinta 1’ (5,74 t ha-1). Veislės buvo žiemkentiškos, 1000 grūdų vidutinė 
masė buvo nuo 40,9 g (‘Raudonieji’) iki 48,7 g (‘Mūras’). Nors sedimentacijos Zeleny 
rodiklis buvo nuo 9 ml (‘Dotnuvos 458’) iki 30 ml (‘Širvinta 1’), glitimo kiekis svyravo 
nuo 26 % (‘Dotnuvos 458’) iki 33 % (‘Akuotuotieji’). Reikia paminėti, kad glitimas buvo 
plautas rankomis, o taip jo nustatoma 3–4 % daugiau nei plaunant specialiais prietai-
sais (Ruzgas, Liutkevičius, 1998). Tai patvirtina seną tiesą, kad pyragams buvo skirti 
vasariniai kviečiai, o žieminiai – ragaišiui, nes jie nepasižymėjo geros kokybės grūdais. 

XX a. 9-ajame dešimtmetyje planinio ūkio tvarka buvo pritaikyta ir selekcijai. 
Lietuvai buvo skirta vystyti pašarinių augalų, o Baltarusijai – javų selekciją. Dėl to 
kviečių selekcija formaliai nuo 1980 m. nebuvo vykdoma, užbaigta tiktai veislė ‘Šir-
vinta 1’, o visa selekcinė medžiaga buvo išvežta pašarams. Praktika parodė, kad tai 
buvo klaidingas sprendimas. Lietuvoje nebuvo sukurta nė viena kviečių veislė, todėl 
1990 m. žieminių kviečių selekcija vėl buvo atnaujinta (Lazauskas, Dapkus, 1992). 

Veislių kūrimo metodika
Žieminių kviečių selekcija tęsiama pagal klasikinę metodiką su papildymais ir pa-

tobulinimais, pritaikytais vietinėms sąlygoms ir naujiems rinkos poreikiams. Selekci-
ja vykdoma šiuose augynuose. 

Kolekcija. Šiuo metu yra surinkta daugiau nei 1000 genotipų, kolekcija nuolat pil-
doma naujomis veislėmis, gaunamomis iš įvairių selekcinių įstaigų, genų bankų, savos 
pradinės selekcijos programos ir kitų šaltinių. Daugelis naujų genotipų, kai apie juos 
pakanka informacijos, tuoj pat pradedami naudoti kryžminant. Kasmet tiriama apie 
50 naujų veislių, kaupiama papildoma informacija apie 100–200 senesnių genotipų. 

Hibridizacija. Kryžminimai vykdomi šiltnamyje ir lauke. Kai kryžminama šilt- 
namyje, kviečiai rugsėjo mėnesį sėjami į vegetacinius indus ir lauke auginami iki 
vernalizacijos laikotarpio pabaigos. Toliau jų auginimas tęsiamas šiltnamyje. Lauke 
kryžminimams parinktos veislės rugsėjo pradžioje kasetinėmis sėjamosiomis sėja-
mos mažais laukeliais selekciniame lauke. Kryžminama birželio mėnesį. Perspekty-
viausių veislių hibridai (10–20) kasmet perduodami dvigubintų haploidų (DH) linijų 
kūrimui. Kasmet atliekama 300–500 kryžminimų. Per du dešimtmečius nustatyta, 
kad kryžminimai su tolimųjų regionų veislėmis yra mažai perspektyvūs, nes žymiai 
sumažino derlingumo potencialą ir atsparumą daliai ligų. Jie buvo perspektyvūs tik 
kaip papildoma programa sukurti genetinei įvairovei ir atlikti moksliniams tyrimams. 
Selekcijai efektyviausios veislės dažiausiai buvo vokiškos kilmės. 

F1 kartos hibridai sėjami lauke. Visi vienos kombinacijos grūdai sėjami vienoje 
eilutėje. Eilutės varpos nuskinamos ir bendrai iškuliamos, iškulti grūdai naudojami 
F2 kartos augynui įrengti. Tokiame augyne taip pat auginamos ir DH linijos, kasmet 
sėjama 200–400 hibridų ir apie tūkstantį DH linijų. 

F2 kartos augynas. Jame sėjama kryžminimo kombinacijų F1 kartoje išauginta 
sėkla; auginama 5 m ilgio ir 1,4 m apskaitinio pločio (visas plotis 1,7 m) laukeliuose 
sėjamąja. Augyno apimtis – 150–300 populiacijų. Kad būtų lengviau stebėti ir at-
rinkti norimus augalus, sėjama apie 1 mln. sėklų į hektarą. Augalams subrendus nu-
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skinama geriausių augalų 100–120 varpų. Paruoštos sėklos pilamos į kasetes, vienos 
varpos grūdai į vieną kasetę. Atskiros populiacijos brokuojamos sėklų ruošimo metu, 
jei sėklos požymiai žymiai atsilieka nuo vidurkio. 

F3 kartos augynas. Iš F2 kartos atrenkama 100–200 populiacijų. Atrinktos linijos 
sėjamos kasetėmis, vienai kombinacijai imama 60 kasečių. Iš vienos varpos specia-
liąja kasetine sėjamąja pasėjama viena eilutė. Visa populiacija brokuojama, jei žymiai 
atsilieka nuo daugelio augyne esančių populiacijų. Iš likusių geriausių eilučių atren-
kama apie 80 varpų. 

F4 kartos augynas. Iš ankstesnio augyno atrenkama iki 100 populiacijų. Varpos 
iškuliamos atskirai, brokuojama, jei varpos grūdai nevienodai išsivystę, nepripildyti. 
Tolesnei selekcijai vienai kombinacijai atrenkama 30 linijų. Prieš derliaus nuėmimą 
atrinktosios eilutės paženklinamos spalvotomis etiketėmis. Kiekviena atrinkta eilutė 
nupjaunama pjautuvais, iškuliama, o sėkla naudojama F5 kartos augynui. 

F5 kartos (kontrolinis) augynas. Jame 500–800 linijų auginamos 5 m ilgio ir 1,4 m 
apskaitinio pločio (visas plotis 1,7 m) laukeliuose be pakartojimų, sėklos norma – 400 
sėklų 1 m2. Linijoms įvertinti kas 30 laukelių sėjami standartai – registruotos veislės 
palyginamajai kontrolei. Daugiausia trūkumų turinčios linijos brokuojamos lauke. 
Šiame augyne atrenkamos pirmosios varpos linijų gryninimui. Derlius nuimamas 
esant pilnai brandai selekciniu kombainu. Tarp atrinktų numerių atranka pirmiau-
sia vykdoma pagal grūdų derlių, po to pagal pagrindinius grūdų kokybės rodiklius: 
baltymus, glitimą, sedimentaciją, natūrinį svorį, kritimo skaičių. Perspektyviausios 
linijos toliau tiriamos F6 kartos augyne. 

F6–8 kartos augynas (veislių konkursiniai bandymai). Bandymai įrengiami 11 m 
ilgio ir 1,4 m apskaitinio pločio (visas plotis 1,7 m) laukeliuose 4 pakartojimais, tiria-
ma 2–3 metus 3 fonuose: ekstensyvaus bei intensyvaus auginimo ir provokaciniame 
augalų ligų fone. Dažniausiai tiriama po 50–100 linijų kasmet. Perspektyviausios li-
nijos po dvejų metų siunčiamos į augalų veislių registracinius tyrimus, jei ankstes-
niuose augynuose pasižymėjo išskirtinių savybių kompleksu. Sėjama 4 mln. daigių 
sėklų į hektarą. Sėjos laikas ekstensyviame fone ankstyvas – rugsėjo 1-ojo dešim-
tadienio pabaigoje, atsėliavo sąlygomis – 2-ojo, intensyviame fone – 2-ojo dešimta-
dienio pabaigoje – 3-iojo dešimtadienio pradžioje. Standartinės veislės sėjamos kas 
20 numerių. Atsėliavimo augynas įrengiamas vėjų mažiau prapučiamoje vietoje, kur 
drėgnesnis oras sudaro palankias sąlygas ligoms vystytis. 

Vegetacijai baigiantis daroma vizuali geresnių linijų atranka, kitos linijos išbro-
kuojamos ir nepjaunamos. Iškulti grūdai džiovinami, sveriami. Tarp atrinktų linijų 
atranka pirmiausiai vykdoma pagal grūdų derlių, po to pagal hektolitro ir 1000 grū-
dų masę ir pagal grūdų kokybės rodiklius: baltymus, glitimą, sedimentaciją, kritimo 
skaičių ir farinografo rodmenis. 

Rezultatai
Nuo selekcijos atnaujinimo 1990 m. iki šių dienų Žemdirbystės institute sukurtos 

23 žieminių kviečių veislės. Informacija apie jas – pavadinimai, kryžminimo kombi-
nacijos, autoriai ir registravimas – pateikta 1 lentelėje, ūkinio vertingumo rodikliai – 
2 lentelėje. 
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Eil.
Nr. Pavadinimas Kryžminimo  

kombinacija Autoriai Laikotarpis

1. Ada Širvinta 1’/ ‘Lutescens 
290’

V. Ruzgas, G. Liutkevičius, 
P. Petrauskas 2001– dabar

2. Tauras ‘B.st. 1914988’/‘WW 
27314’

V. Ruzgas, G. Liutkevičius, 
P. Petrauskas 2001–2016

3. Seda ‘Nova’ × ’Marabu’ V. Ruzgas, G. Liutkevičius, 
P. Petrauskas 2001–2007

4. Alma ‘Albatrosodesskij’/‘Ki-
janka’ 

V. Ruzgas, G. Liutkevičius, 
P. Petrauskas 2002– dabar

5. Milda Bussard’ × ‘Viginta’ V. Ruzgas, G. Liutkevičius, 
P. Petrauskas 2002–2016

6. Lina TAV 5/Lin.125 V. Ruzgas, G. Liutkevičius, 
P. Petrauskas 2002–2007

7. Kovas DS Flair/Lut 9-329 V. Ruzgas, Ž. Liatukas, 
G. Brazauskas, K. Razbadauskienė 2010– dabar

8. Zunda DS Pegasos/Biscay V. Ruzgas, Ž. Liatukas, 
G. Brazauskas, K. Razbadauskienė 2010–2014

9. Kaskada DS Dirigent/Cortez V. Ruzgas, Ž. Liatukas, 
G. Brazauskas, K. Razbadauskienė 2011–2013

10. Vikaras DS Olivin/Cubus V. Ruzgas, Ž. Liatukas, 
G. Brazauskas, K. Razbadauskienė 2011– dabar

11. Kena DS Astron/Olivin V. Ruzgas, Ž. Liatukas, 
K. Razbadauskienė 2014– dabar

12. Gaja DS Hermann//Olivin/Picus V. Ruzgas, Ž. Liatukas, 
G. Brazauskas, K. Razbadauskienė 2015– dabar

13. Sedula DS Türkis/Olivin V. Ruzgas, Ž. Liatukas, 
G. Brazauskas, K. Razbadauskienė 2015– dabar

14. Herkus DS Haven/Dean//Pen-
tium///SW Maxi

V. Ruzgas, Ž. Liatukas, 
G. Brazauskas, K. Razbadauskienė 2016– dabar

15. Minija DS* NX05M4501-2/
NX05M4180-4

V. Ruzgas, Ž. Liatukas, 
B. Graybosch, G. Brazauskas, 

K. Razbadauskienė
2018– dabar

16. Lakaja DS Altos/Gatsby V. Ruzgas, Ž. Liatukas, 
K. Razbadauskienė 2019– dabar

17. Suleva DS Zentos/Altos V. Ruzgas, Ž. Liatukas, 
K. Razbadauskienė 2019– dabar

18. Silva Alitis/Privileg V. Ruzgas, Ž. Liatukas 2020– dabar

19. Taurija Skagen/Ambition V. Ruzgas, Ž. Liatukas 2020– dabar

20. Eldija NX05M4475-1/
NX05M4179-5 V. Ruzgas, Ž. Liatukas 2021– dabar

21. Sarta NX05M4475-1/
NX05M4179-5 V. Ruzgas, Ž. Liatukas 2021– dabar

22. Vaiva Arktis /Jubileinaya V. Ruzgas, Ž. Liatukas 2021– dabar

23. Ekas Hsi28-07//Ambition/
Symbol Ž. Liatukas, V. Ruzgas 2022

24. Semba Arktis/Skagen Ž. Liatukas, V. Ruzgas 2022

1 lentelė. Žieminių kviečių veislės, registruotos 2001–2022 m. 
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2 lentelė. Žieminių kviečių veislių ūkinio vertingumo rodikliai balais 

Eil. 
Nr. Veislė D Ž A G V K M S Dr F R K P J

1. Ada 7 8 7 8 5 8 2 4 5 4 5 7 5 5

2. Tauras 7 6 6 8 7 7 3 6 7 6 5 7 5 6

3. Seda 7 7 6 8 7 6 4 5 6 5 5 8 5 5

4. Alma 5 8 5 7 4 8 4 6 6 6 4 7 5 6

5. Milda 6 7 6 7 7 8 4 6 6 6 5 7 5 6

6. Lina 7 7 5 9 7 6 5 5 6 6 6 7 5 5

7. Kovas DS 8 7 4 9 8 6 3 6 6 6 5 8 5 5

8. Zunda DS 7 5 6 8 8 7 3 5 6 5 6 9 5 5

9. Kaskada DS 8 6 4 9 8 5 4 5 6 6 5 9 5 6

10. Vikaras DS 7 7 5 8 8 7 4 5 5 6 6 7 6 5

11. Kena DS 6 8 7 8 9 9 2 3 4 5 5 8 5 4

12. Gaja DS 7 7 5 9 7 6 4 3 4 3 2 5 3 4

13. Sedula DS 8 8 5 9 7 7 1 4 4 4 2 6 5 4

14. Herkus DS 8 7 6 8 7 6 2 5 5 5 5 5 6 4

15. Minija DS* 3 9 7 3 3 Wx 3 7 7 7 2 5 2 7

16. Lakaja DS 8 9 5 8 7 8 3 5 5 4 2 7 5 5

17. Suleva DS 7 7 5 8 7 8 3 5 6 5 2 8 4 5

18. Silva 7 8 6 8 7 8 2 4 5 4 2 8 4 4

19. Taurija 8 8 6 7 6 5 4 5 6 6 5 8 4 6

20. Eldija* 4 9 6 5 4 Wx 3 7 7 7 1 3 6 7

21. Sarta* 4 9 6 5 4 Wx 2 7 7 7 1 5 4 7

22. Vaiva 7 8 6 8 7 7 2 5 6 5 3 7 4 5

23. Ekas** 6 7,5 9 7 9 9 3 5 5 5 5 1 5 5

24. Semba 7 8 5 8 7 9 2 4,5 5 4 3 3 4,5 5

Pastabos. D – derlingumas, Ž – žiemkentiškumas, A – aukštis, G – atsparumas išgulimui, V – vegetacijos trukmė, 
K – kompleksinė grūdų kokybė, M – miltligė, S – lapų septoriozė, Dr – dryžligė, F – varpų fuzariozė, R – rudosios 
rūdys, K – kietosios kūlės, P – pavasarinis pelėsis, J – javaklupė; Wx – vaškinis kvietys, ** – ekologinė veislė. Lentelėje 
nurodytas derlingumas, žiemkentiškumas, aukštis, išgulimas, vegetacijos trukmė, kokybės vertinimas 9 balais reiškia 
didžiausią rezultatą, vėlyviausią veislę. Augalų ligos vertinamos pagal jautrumą ligoms, 1 balu vertinama atspariausia 
veislė. Grūdų derliaus ir kokybės vertinimo kompleksinis balas autorių nustatytas pagal baltymų, sedimentacijos, 
glitimo rodiklius ir tešlos kokybines savybes, naudojant valstybinių registracinių ir savo tyrimų rezultatus. 

Veislių registraciniai tyrimai
Veislių registracinius tyrimus vykdo Valstybinė augalininkystės tarnyba (VAT) 

prie ŽUM. Ūkinis vertingumas tiriamas VAT Pasvalio, Kauno, Utenos ir Plungės pa-
daliniuose trejus metus. Taip pat užsienio specializuotuose centruose dvejus metus 
tiriamas veislės originalumas (išskirtinumas, vienodumas ir stabilumas – IVS). Ne-
apdorota sėklinė medžiaga veislių tyrimams teikiama kasmet. 
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Stabilių linijų įvertinimo ir atrinkimo augynai 
Linijos, kurios iš kontrolinio augyno keliamos į konkursinius veislių bandymus, 

gryninamos. Iš linijos priskinama 10 varpų. Jos iškuliamos po vieną, 6 geriausios 
pilamos į kasetes ir sėjamos intensyvaus auginimo fone. Kitais metais eilutės verti-
namos pagal lygumą. Atrenkamos tik vienodos, be kitų augalų priemaišų eilutės. Jei 
lygių eilučių nėra, iš gryniausios eilutės atrenkama 10 varpų; gryninimas kartojamas 
kitais metais. Tolesniam gryninimui atrenkama 2–3 eilutės. 

Pirminės sėklininkystės augynai 
Pirmųjų metų šeimų augyne genotipai sėjami kasetine sėjamąja. Vieno genotipo 

vienos linijos sėjama 120–180 eilučių. Vegetacijos metu vertinamas eilučių tolygu-
mas linijose, skylančios linijos brokuojamos. Jei visos linijos nepasižymi tolygumu, 
iš vienos linijos atrenkama iki 4 eilučių, kurios vėl sėjamos šiame augyne. Tolesniam 
dauginimui atrenkama 1 linija. Ji nukuliama selekciniu kombainu. Šiame augyne taip 
pat atliekamas ir jau dauginamų veislių gryninimas bei palaikymas. Kaip pirminė 
medžiaga naudojama ankstesnių metų šeimų varpos. Jų sėjama iki 480 eilučių, vege-
tacijos metu tikrinamas eilučių lygumas. Eilutės su išsiskiriančiais augalais išpjauna-
mos. Sunokusios linijos nukuliamos selekciniu kombainu. 

Antrųjų metų šeimų augyne laukeliai sėjami juostomis selekcine laukelių sėja-
mąja intensyvaus auginimo fone. Sėjama 2–10 arų plote. Šiame augyne taip pat atlie-
kamas ir jau dauginamų veislių gryninimas bei palaikymas. Kaip pirminė medžiaga 
naudojama ankstesnių metų šeimų sėkla. Vegetacijos metu tikrinamas pasėlio toly-
gumas; jei išsiskiria pavieniai augalai, jie išraunami. Esant žymiam priemaišų kiekiui 
(≥0,2 augalo m2), dauginimo plotas brokuojamas, antrųjų metų šeimų augynas įren-
giamas iš naujo. Juostos nukuliamos selekciniu kombainu. 

Pradinio dauginimo (P) augyne dauginamos veislės užsėjamos 1–2 ha plote in-
tensyviaus auginimo fone. Jau dauginamų veislių sėjama 0,3–1,0 ha. Sėjama įprasti-
nėmis sėjamosiomis, kas 1,5 m paliekant neužsėtas 2 eilutes. Šiais takais vegetacijos 
metu vaikštoma apžiūrint ir gryninant pasėlį. 

Fenologiniai stebėjimai, abiotinis atsparumas,  
morfologinis vertinimas 
Visuose augynuose vertinamas žiemkentiškumas ir atsparumas išgulimui. Lau-

keliai vertinami atskirai, F3–4 populiacijos vertinamos bendrai. Jei skirtumai žymūs, 
F4 eilutės vertinamos atskirai, kaip ir F1 bei DH eilutės. Ankstyvumas vertinamas 
augynuose, kurie pasėti laukeliais; populiacijos vertinamos bendrai. Pastaraisiais 
metais tapo aktualus atsparumas sausrai, tačiau genotipų brokavimas lauke yra su-
dėtingas, nes žieminiai kviečiai paprastai suformuoja pakankamo tankio pasėlį. Dalis 
genotipų brokuojama, jei pasėlio tankis ir varpų dydis žymiai atsilieka. Vertinamas ir 
augalų vienodumas įvairiose kartose, smarkiai skylančios vėlesnių kartų populiacijos 
ir genotipai brokuojami. Pagal aukštį atrenkami 80–100 cm genotipai; ekologinių 
veislių kūrimui atrenkami 120 ir aukštesni genotipai. 
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Atsparumas ligoms ir infekciniai augynai 
Atsparumas ligoms vertinamas visuose augynuose. Ankstyvose kartose populia-

cijos brokuojamos, jei yra gerokai jautresnės nei žinomos veislės. Populiacijose bro-
kuojami jautriausi genotipai. F5–F6 kartose ir kolekcijoje ligų apskaitos vykdomos 
visą vegetacijos laikotarpį. Papildomai įrengiamas kietųjų kūlių augynas ekologinių 
veislių tyrimui. Atsparumas varpų fuzariozei ir dryžligei vertinamas F5–F6 kartose, 
šiuose augynuose papildomai užkrečiant augalus. Kompleksinis atsparumas šaknų ir 
pašaknio ligoms tiriamas atsėliavimo augyne. Genotipai brokuojami pagal atsparu-
mą ligoms, kai pastarieji atsilieka nuo žinomų veislių atsparumo. 

Papildomos selekcinės kviečių genetinės įvairovės 
didinimo programos
Vaškiniai kviečiai 
Paprastų kviečių grūdų krakmole amilozės ir amilopektino santykis būna apie 25 ir 

75 %. Vaškiniai kviečiai amilozės krakmole turi iki kelių proc., kai kuriais atvejais – ma-
žiau nei 1 % (Liatukas ir kt., 2021). Šio tipo kviečiai dėl amilopektino savybės chemiškai 
surišti didesnį kiekį vandens leidžia patobulinti kai kurių kvietinių produktų gamy-
bos procesą, pagerinti jų kokybę ir kurti naujus produktus. Vaškinių kviečių selekcija 
vykdoma JAV ir kai kuriose Europos bei Azijos šalyse. Turima genetinė medžiaga yra 
mažai tinkama auginti Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Sukurtos naujos pirmos kar-
tos veislės gali būti auginamos naudojant tinkamą intensyvią technologiją, tačiau jų 
derlingumas kol kas žymiai (10–30 %) atsilieka nuo plačiai auginamų veislių (2 lentelė). 
Pirmųjų veislių pagrindu sukurta nauja selekcinė medžiaga daugeliu agronominių sa-
vybių prilygo standartinėms veislėms. Vaškinių kviečių perdirbimas leistų sukurti dau-
giau aukštesnės vertės produktų ir mažiau eksportuoti neapdorotos žaliavos – grūdų. 

Spalvoti (antocianiniai) kviečiai 
Grūdai kaip pagrindinis maisto šaltinis gali reikšmingai prisidėti didinant anto-

cianų kiekį mityboje, jei būtų naudojami grūdai su didesniu kiekiu antocianų (Vere-
diano ir kt., 2021). Įvairūs antocianai nustatyti kviečiuose, kukurūzuose, ryžiuose, 
sorguose ir kituose migliniuose javuose, tačiau šalies klimato sąlygomis didžiausią 
technologinį potencialą turi tik kviečiai. Taigi, mėlynųjų, purpurinių ir juodųjų kvie-
čių veislių, adaptuotų vietos sąlygoms, sukūrimas galėtų padidinti antocianų naudo-
jimą. Nuo 2000 m. stebimas stabilus publikacijų apie antocianus skaičiaus didėjimas: 
palyginus 2000 ir 2020 publikacijų kiekius, pastaruoju metu jis padidėjo maždaug 4 
kartus; tai rodo itin didelį mokslo ir pramonės susidomėjimą šia tema (Chen ir kt., 
2021). Europoje ir pasaulyje yra sukurta antocianininių kviečių, bet daugeliu atvejų 
šios veislės nepasižymi geru žiemojimu ir derlingumu arba atsparumu ligoms, nes jas 
kuriant dauguma genetinių šaltinių buvo vasariniai kviečiai, senosios veislės arba gi-
miningų genčių rūšys. Didėjant pilno grūdo produktų vartojimui, tokių veislių kvie-
čių grūdų paklausa turėtų didėti. Pastarąjį dešimtmetį buvo surinkta medžiaga naujų 
veislių kūrimui. Sukurtų linijų lauko bandymai parodė, kad mėlyngrūdės linijos der-
lingumu ir kitomis agronominėmis savybėmis prilygo daugumai įprastinių kviečių 
linijų, o purpurinių kviečių linijos derlingumu atsiliko nuo tokiomis pat sąlygomis 
augintų įprastų kviečių linijų. 

3.1. Žieminiai ir vasariniai kviečiai
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Speltos (Triticum spelta L.) kviečiai 
Tai senoviniai lukštingi kviečiai, kurie Europoje buvo populiarūs iki viduramžių. 

Pastaraisiais dešimtmečiais speltos kviečių poreikis didėja. Jį labiausiai lemia var-
totojai, ieškantys ekologiškų produktų, ir mokslinių tyrimų duomenys, kurie rodo, 
kad šių kviečių maistinė vertė didesnė nei įprastų. Senosios speltos veislės yra labai 
aukštos (150–200 cm), jautrios išgulimui, mažo derlingumo ir nepakankamai atspa-
rios šalčiui (Wang ir kt., 2021). Naujos speltos veislės gali būti kuriamos kryžminant 
speltos veisles arba speltą su įprastais kviečiais; tai žymiai sumažina jų aukštį ir padi-
dina atsparumą išgulimui. Naujų linijų, gautų kryžminant speltą su speltą ir speltą su 
įprastais kviečiais, lauko bandymai parodė, kad turima medžiaga buvo pakankamai 
atspari pavasariniam pelėsiui ir lapų ligoms. Augalų aukštis ir atsparumas išgulimui 
smarkiai skyrėsi. Žemos (60–80 cm) linijos, tinkamos auginti intensyviai, buvo at-
rinktos iš speltos ir įprastų kviečių kryžminimų. Aukštos (120–150 cm) linijos, tin-
kamos auginti ekologiškai, buvo atrinktos iš abiejų tipų kryžminimų. 

Ekologiniai kviečiai 
Visame pasaulyje ekologiniai žemės ūkio plotai kasmet didėja. Pastaraisiais me-

tais Europos Sąjunga nusprendė ekologinių pasėlių plotą padidinti iki 25 %. Tačiau 
kol kas daugelyje Europos šalių klasikinės ekologinės veislės sudaro nedidelę dalį 
ekologinių pasėlių dėl mažesnio derlingumo, nulemto mažesnio derliaus indekso 
(Orsini ir kt., 2020). Pažangia technika apsirūpinusiems ūkiams klasikinės aukštaū-
gės veislės ne visada reikalingos, nes daugelis piktžolių kontroliuojama mechaniškai. 
Tačiau apibūdinant ekologinę veislę reikia paminėti ir kitus požymius, ne tik aukštį: 
tai ir žiemkentiškumas bei atsparumas išgulimui, kompleksiškas atsparumas ligoms, 
ypač varpų (varpų fuzariozei bei kietosioms kūlėms) ir gera grūdų kokybė. Aukš-
taūges veisles galima sukurti gana lengvai, tačiau labai problematiška pasiekti, kad 
jos būtų atsparios kietosioms kūlėms. Kietosios kūlės žemės ūkiui realių problemų 
nekėlė nuo XX a. II p. dėl efektyvių pesticidų sukūrimo. Selekcininkai nebuvo suinte-
resuoti kurti šiai ligai atsparias veisles. Intensyvių veislių genofonde atsparumas kie-
tosioms kūlėms buvo beveik prarastas (Liatukas, Ruzgas, 2009). Lietuvoje prieš porą 
dešimtmečių pradėjus didėti ekologinių pasėlių plotams, pradėtos kurti ekologinės 
veislės. Pagrindinė problema buvo surinkti reikiamus genotipus su kompleksiniais 
požymiais. Tik po dešimtmečio veiklos pavyko sukurti reikiamą selekcinę medžia-
gą, kuri lauko sąlygomis parodė gerą žiemkentiškumą, didelį augalų aukštį (130–150 
cm), atsparumą išgulimui, gerą grūdų kokybę ir kompleksinį atsparumą ligoms, o 
atsparumas kietosioms kūlėms buvo visiškas naudojant vietinę Tilletia caries popu-
liaciją (2 lentelė). Iš šios medžiagos linijų buvo atrinkta veislė ‘Ekas’, kuri valstybinius 
veislių tyrimus praėjo 2019–2021 m. 

Vasariniai kviečiai 
Vasariniai kviečiai buvo pradėti tirti jau 1923 m. veislių kolekcijoje ir selekcinia-

me augyne, kuriame buvo auginta 11 veislių, surinktų iš šalies ūkininkų, ir D. Ru-
dzinsko atsivežta veislių kolekcija, 41 pavyzdys (Dotnavos selekcijos stoties 1923 m. 
pasėlių rodiklis) (Leistrumas, 1992). 

Intensyvesnė vasarinių kviečių selekcija prasidėjo 1924 m., kai Dotnuvos selekci-
jos stotyje pradėjo dirbti J. Bulavas. Jis toliau tęsė vietinių vasarinių kviečių rinkimą 
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šalyje, kuriuos, kaip ir kitą selekcinę medžiagą, įjungė į selekcines programas. Selekci-
jos schemos ir principai buvo naudojami, kaip ir žieminiams kviečiams. Buvo sukur-
tos dvi vasarinių kviečių veislės ‘Gražučiai’ ir ‘Garsas’. Veislė ‘Gražučiai’ var. Graecum 
Korn. (autorius J. Bulavas) buvo sukurta perspektyvius augalus atrenkant iš kanadie- 
tiškos veislės ‘Preston’, gautos iš Sankt Peterburgo taikomosios botanikos instituto. 
Atrinkta linija nuo 1929 m. buvo tirta Žemės ūkio tyrimų įstaigos ūkiuose, o 1934 m. 
buvo pripažinta geriausia veisle ir auginama Lietuvoje. Ši veislė 1948–1953 m. buvo iš 
naujo tirta šalies veislių tyrimo punktuose ir 1951–1970 m. rajonuota Lietuvoje. 

Veislė ‘Garsas’ (autoriai K. Leistrumas, J. Bulavas ir A. Puidokaitė) sukurta su-
kryžminus vietinę liniją (‘Aurora’ / ‘Fylgia’) su lenkiška veisle ‘Sobiešinska Ordinatka’ 
var. lutescens L. Ji buvo derlingesnė už veislę ‘Gražučiai’, tačiau prastesnės kepamo-
sios vertės. Lietuvoje rajonuota 1961–1974 m. (Leistrumas, 1992). 

XX a. 10-ajame dešimtmetyje vasarinių kviečių buvo sėjama mažai – 1989 m. tik 
2154 ha (Lazauskas, 1998). Apsėjami plotai labiau padidėjo tik po 2000 m. ir vėliau, 
kai mažėjant gyvulių skaičiui sumažėjo vasarinių miežių plotai. Ūkininkams reikėjo 
vasarinių prekinių augalų, todėl pradėta sėti daugiau vasarinių kviečių. 

Nors vasarinių kviečių derlingumas mažesnis nei žieminių kviečių 18,8 % (2009–
2015 m. vidurkis, Valstybinės augalininkystės tarnybos duomenys), tačiau Žemės 
ūkio ministerijos duomenimis, periodiškai neperžiemoja apie 30–50 % žieminių 
kviečių (pavyzdžiui, 2009–2010, 2010–2011, 2013–2014 m. žiemos), nes auginamų 
kviečių asortimente yra nemažai veislių, kurios yra derlingos, bet nepakankamai at-
sparios nepalankioms žiemos sąlygoms. Šiuo atveju vasariniai kviečiai reikalingi iš-
šalusiems plotams atsėti. 

Nuo 2015 m. vasarinių kviečių selekcija, nutraukta 1976 m., buvo pradėta iš nau-
jo, selekcininkas dr. Andrii Gorash. Per septynerius metus surinkta 445 šiuolaikinių 
veislių ir 532 genotipų iš selekcininkų ir genų bankų: Germplasm Resources Infor-
mation Network (GRIN, USDA), Genebank Information System (GBIS, Germany), 
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The Nordic Genetic Resource Center (NordGen, Sweden), Plant Gene Resources of 
Canada (PGRC, Canada). Kasmet selekciniuose augynuose daroma apie 200 kombi-
nacijų ir tiriama apie 12 tūkstančių vasarinių kviečių veislių bei linijų. 

Selekcijos schema apima tradicinius selekcinius ir biotechnologinius metodus 
(homozigotinių linijų kūrimą). Selekcijos procesas paspartinamas hibridines (F1) sė-
klas padauginus šiltnamyje ir kuriant homozigotines linijas. Iš viso nuo 2015 iki 2021 
m. buvo sukurta ir tirta 47 340 selekcinių linijų taikant klasikinius ir 3535 homozi-
gotinių linijų – biotechnologinius metodus. Homozigotines linijas galima ištirti ir jų 
sėklas padauginti per 4–5 metus, o paprastoms linijoms ištirti ir pasiekti reikiamą 
grynumą reikia ne mažiau nei 7 metų. 

Žieminiai kviečiai yra žymai jaunesni ir kilo iš vasarinių kviečių. Dėl nevienodo 
žydėjimo laiko jie išsiskyrė į dvi genetines grupes. Žieminiai kviečiai nebuvo popu-
liarūs augalai dėl prasto žiemojimo ir kitų neigiamų požymių. Bet po „Žaliosios revo-
liucijos“ žieminių kviečių derlingumas ir plotai smarkai padidėjo. Siekiant išplėsti va-
sarinių kviečių veislių grupę, viena iš strategijų yra greta tradicinių kryžminimų tarp 
vasarinių veislių į vasarinių kviečių programą įtraukti kryžminimus tarp vasarinių 
ir žieminių kviečių. Idėja daryti kryžminimus tarp šitų veislių grupių nenauja. Svar-
ba naudoti žieminius kviečius pagerinti vasariniams kviečiams buvo pabrėžta dar 
1949 m. Ackerman ir Mackey Indijoje (Kapoor ir kt., 2011). Žieminių kviečių grupę 
įtraukus į vasarinių kviečių selekciją, žymiai padidėjo vasarinių kviečių derlingumo 
potencialas. Vasarinių kviečių veislė ‘Veery’, sukurta CIMMYT vasarinius kviečius 
kryžminant su žieminių kviečių veisle ‘Kavkaz’, parodė didžiausią vasarinių kviečių 
derliaus šuolį 1970–1980 m. laikotarpiu (CIMMYT, 1986). Šiuo metu 80 % geriausių 
CIMMYT vasarinių kviečių linijų yra kilusios iš žieminių kviečių veislių. Nustatyta, 
kad vasarinių kviečių derlingumą 8 % padidino vasarinių × žieminių hibridizacija 
(Shoran ir kt., 2005). 

Vasarinių ir žieminių kviečių grupės turi savo privalumų ir trūkumų. Žieminiai 
kviečiai turi naudingų požymių: geresnį krūmijimąsi, efektyvesnį maisto medžiagų 
panaudojimą, yra atsparesni ligoms ir abiotiniams stresams, tolerantiški šalčiui ir 
sausrai. Pastebėta, kad linijos, gautos iš vasarinių × žieminių kviečių kryžminimų, 
turi daugiau naudingų agronominių požymių. Reynolds ir kt. (1996) nustatė, kad 
tokios populiacijos turi stipresnius palikuonius, daugiau ir tvirtesnių stiebų, išgy-
venusių varpučių, ilgiau išlaiko sveikesnius ir žalius lapus nei populiacijos, sukurtos 
kryžminant tik vasarinių kviečių veisles. Hibridinėse populiacijose, gautose kryžmi-
nat šias skirtingas grupes, gaunamas įvairesnis skilimas, iš kurių lengviau surandami 
norimi genotipai, geriausiai prisitaikę vietos sąlygoms (CIMMYT, 1986; Kant ir kt., 
2001; Shoran ir kt., 2003; Pant ir kt., 2011). 

Siekiant vasarinių kviečių selekcijos programoje sukaupti naudingus genus, 
atliekami vasarinių ir žieminių kviečių kryžminimai. Iš viso kryžminama tris kartus 
per metus: du kartus vasarinius kviečius su vasarinais (lauke ir šiltnamyje) ir vieną 
kartą vasariniai su žieminiais. Kad sutaptų vasarinių ir žieminių kviečių žydėjimas, 
vasariniai kviečiai sėjami į vegetacinius indus pavasarį, balandžio pradžioje, o žie-
miniai kviečiai, skirti kryžminimams, auga laukuose įprastomis sąlygomis. Progre-
syvią selekcijos programą taikant kartu su biotechnologija, jau sukurtos pirmosios 
perspektyvios selekcinės linijos, kurios perduotos valstybiniams registraciniams ty-
rimams. 
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3.2. Žieminiai rugiai
Vytautas RUZGAS 

Žieminių rugių selekcija Lietuvoje, Dotnuvos selekcijos stotyje, pradėta 1922 m. 
nuo pat stoties įkūrimo. Pirmasis selekcininkas buvo prof. D. Rudzinskas. Kadangi 
veislių kolekcijos buvo labai mažos, pradžioje žymių rezultatų nebuvo gauta – užsie-
ninės veislės buvo derlingesnės, nes rugių selekcija gretimose valstybėse buvo pradė-
ta jau XIX šimtmetyje. Tą sėkmingai darė Vokietijos selekcininkai F. fon Lochovas, K. 
Riumkeris, Austrijoje selekcininkas ir genetikas C. Fruvirtas, Švedijoje H. Nilsonas 
(Virbickas, 1968). 

Nuo 1932 m. Dotnuvos selekcijos stotyje darbas su rugiais pagerėjo, nes buvo su-
rinkta daug vietinės selekcinės medžiagos iš įvairių šalies rajonų, įvežta užsieninių veis-
lių. Kai kurios vietinės veislės ir populiacijos pasižymėjo geru žiemkentiškumu, nors 
neprilygo grūdų derliumi. Jos buvo sukryžmintos su geriausiomis įvežtinėmis rugių 
veislėmis. Palyginus su kitais savidulkiais augalais, populiacijų tyrimo apimtys buvo ne-
didelės, nes selekcijos apimtis labai riboja būtina erdvinė ar kitokia izoliacija. 1932 m. 
tirta 589, 1942 m. – 1098, 1952 m. – 1517, 1962 m. – 2222, 1972 m. – 2361, 1982 m. – 
2897, 1992 m. – 616, 1997 m. – 2990 selekciniai laukeliai (Plyčevaitienė, 1998). 

Žieminiai rugiai iki 7-ojo dešimtmečio buvo daugiausia auginami javai, vėliau 
juos pakeitė derlingesni miežiai, o nuo 8-ojo dešimtmečio – žieminiai kviečiai. Rugių 
pasėlių plotai tolygiai mažėjo, nes gerėjo žieminių kviečių auginimo sąlygos: buvo 
pakalkinti dirvožemiai, atlikti melioracijos darbai, gerėjo tręšimas, kito grūdų porei-
kis. Rugių plotai mažėjo ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse (Beschreibende Sorten-
liste, 2020). 1930 m. šalyje augo 503 tūkst. ha, 1960 m. – 424 tūkst. ha, 1990 m. – 168 
tūkst. ha, 2020 m. – 37 tūkst. ha rugių (Lazauskas, 1998; Lietuvos statistika, 2020). 

Žieminių kviečių selekcijai didelę įtaką padarė atsiradusi hibridinių veislių pa-
siūla, ypač patraukli sėklininkystės kompanijoms, nes augintojai turi kasmet pirkti 
sėklą. Kadangi hibridiniai rugiai derlingesni, jų veislės praktiškai išstūmė populiaci-
nius rugius. Nors rugių hibridinės veislės derlingesnės, palyginus su 10-ojo dešimt- 
mečio pradžia, rugių plotai sumažėjo beveik penkis kartus. Žemdirbystės institutas 
neperėjo prie hibridinių rugių selekcijos, nes, siekiant konkuruoti su Vakarų Europos 
veislėmis, būtų reikėję nemažų investicijų, o šalies ir gretimų valstybių rugių poreikis 
buvo labai sumažėjęs. Dėl šios priežasties Žemdirbystės institute rugių selekcija nuo 
2012 m. nebevykdoma. Nors ir nedidelė, populiacinių rugių paklausa dar yra – vyk-
doma anksčiau sukurtų veislių ‘Joniai’, ‘Virgiai’ ir ‘VB Duoniai’ palaikomoji selekcija 
ir pirminė sėklininkystė. 

Dotnuvos selekcijos stotyje ir Žemdirbystės institute iki 1990 m. buvo sukurtos 
kelios rugių veislės: ‘Rygiškieji’, ‘Dotnuvos žalieji’ ir ‘Dotnuvos’ VII bei VII. Tuo metu 
populiariausia veislė buvo ‘Dotnuvos aukštieji’, D. Rudzinsko atrinkta iš ‘Rygiškųjų’. Ji 
buvo gerai įvertinta ir nuo 1937 m. pradėjo plisti gamyboje. Vėliau, po II pasaulinio 
karo, 1950–1964 m. ši veislė buvo rajonuota Lietuvoje. 
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Pirmoji tarpveislinio kryžminimo būdu išvesta veislė buvo ‘Lietuvos 3’, sukurta 
sukryžminus ‘Viatka’ ir ‘Dotnuvos VIII’ (autorius P. Virbickas). Po teigiamo įverti-
nimo per valstybinio augalų veislių tyrimo konkursinius bandymus, 1957–1977 m. 
veislė buvo rajonuota. Vėliau buvo sukurta veislė ‘Baltija’, kryžminimo kombinacija 
‘Sangaste’/‘Dotnuvos VII’ (autorius P. Virbickas). Ši veislė Lietuvoje buvo rajonuota 
1962–1995 m. (nuo 1981 m. – žaliajam pašarui). Paskutinė iki šalies Nepriklauso-
mybės atkūrimo registruota veislė buvo ‘Kombaininiai’, kryžminimo kombinacija 
‘Viatka’/‘Dotnuvėlė’ (autorius P. Virbickas). 1973–1985 m. veislė buvo rajonuota ir 
auginta šalyje. 

Į lietuviškų rugių selekciją reikšmingą įnašą įnešė Pranas Virbickas (1908–1980). 
1938–1979 m. jis dirbo selekcininku Dotnuvos selekcijos stotyje ir Žemdirbystės 
institute. 1943 m. vienus metus stažavosi Vokietijoje, Klein Wanzlebeno selekcijos 
stotyje. Sukūrė gausią rugių selekcinę medžiagą, kuri dar ilgai buvo naudojama lietu-
viškų rugių selekcijoje, todėl P. Virbickas, ir nors nebedirbo Žemdirbystės institute, 
buvo įrašomas į sukurtų veislių autorių sąrašą. 

Iki 1990 m. rugių, kaip ir kitų rūšių augalų, šalies rajonuotų veislių sąraše buvo 
nedaug, o jos buvo dauginamos ilgus metus. 1990 m. Lietuvoje rajonuotų rugių veis-
lių sąraše buvo 1 vokiška, 2 rusiškos ir 1 lietuviška veislė. Lietuvoje dar neveikė auga-
lų veislių teisinė apsauga, Žemdirbystės institutas vykdė visų rajonuotų rugių veislių 
palaikomąją selekciją ir pirminę sėklininkystę. Selekcininkams už veislių dauginimą 
nebuvo atlyginama (Ruzgas, 2011). 

Rezultatai 
‘Rūkai’. Po ilgos (19 metų) pertraukos, 1989 m. tetraploidinių rugių veislė buvo 

perduota Valstybiniams augalų veislių tyrimams, kryžminimo kombinacija Em1/
Dotnuvėlė// Dotnuvėlė/3/ Dotnuvėlė/ Kombaininiai tetra. Nors tėvinių formų, ypač 
mutanto M-1, grūdai labai smulkūs, selekcinio proceso metu pavyko gauti hibridų su 
stambesniais grūdais. Tyrimo metu išsiskyrė gausesniu grūdų derliumi, grūdo stam-
bumu lenkė diploidines veisles. Gautas vidutinis 5,8 t ha-1 grūdų derlius, registracinių 
tyrimų metu didžiausias derlius buvo 7,7 t ha-1. 1000 grūdų vidutinė masė 44–49 g, 
baltymingumas 11,5 %. Augalų aukštis 115–125 cm, atsparūs išgulimui ir dygimui 
varpoje, o tai labai svarbu rugių veislėms (Plyčevaitienė, 1998). 

Veislės autoriai Pranas Virbickas, Kazys Leistrumas, Vida Plyčevaitienė ir Jūratė 
Sprainaitienė. Nacionaliniame augalų veislių sąraše buvo įrašyta 1994–2007 m. 

‘Duoniai’. Veislė sukurta atrinkus perspektyviausius augalus iš kryžminimo 
kombinacijos EM1 / Saratovskaja 4/2 / Voschod / Kustro. Atsparūs išgulimui, augalų 
aukštis 116–127 cm. Registracinių tyrimų metu didžiausias derlius gautas 8,3 t ha-1. 
Dygimas varpose vidutinis, kritimo skaičius 125–150 s. 

Veislės autoriai Pranas Virbickas, Vida Plyčevaitienė, Kazys Leistrumas ir Jūratė 
Sprainaitienė. 1991 m. perduota registraciniams tyrimams, Nacionaliniame augalų 
veislių sąraše buvo įrašyta 1994–2007 m. 

Ši veislė buvo pakartotinai selekcionuota Vokės filiale, vėliau tirta ir Nacionali-
niame augalų veislių sąraše registruota nauju pavadinimu ‘VB Duoniai’ (autoriai Vida 
Plyčevaitienė, Vytautas Ruzgas ir Almantas Ražukas) (Plyčevaitienė ir kt., 1992). 

3.2. Žieminiai rugiai
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‘Joniai’. Veislė sukurta panaudojus kryžminimo kombinaciją ‘Borba’/‘Duoniai’. 
Augalų veislių tyrimo stotyse buvo gautas 6,95 t ha-1 vidutinis grūdų derlius. Kritimo 
skaičius 162 s, krakmolo kiekis 63 %, vegetacijos trukmė 205–207 d. Augalų aukštis 
143 cm. 

Veislės autoriai Vida Plyčevaitienė ir Vytautas Ruzgas. Į Nacionalinį augalų veis-
lių sąrašą įrašyta 2002 m. 

‘Virgiai’. Veislė sukurta panaudojus kryžminimo kombinaciją ‘Amilo’/‘Motto’, jos 
kūrimo tikslas buvo padidinti grūdų kokybę ir derlių. Iš kokybės rodiklių svarbiau-
sias yra kritimo skaičius, parodantis grūdo amilazių aktyvumą, kaip greit jos pradeda 
skaidyti krakmolą. Gautas 7,19 t ha-1 vidutinis grūdų derlius, kritimo skaičius 173 s, 
krakmolo kiekis 64 %. Augalų aukštis 143 cm, vegetacijos trukmė 204–211 d. 

Veislės autoriai Vida Plyčevaitienė ir Vytautas Ruzgas. Į Nacionalinį augalų veis-
lių sąrašą įrašyta 2010 m. 
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3.3. Vasariniai miežiai
Algė LEISTRUMAITĖ 

Paprastieji miežiai (Hordeum vulgare L.) yra vieni pagrindinių miglinių javų, tu-
rinčių įvairiapusį pritaikymą. Miežių kaip žaliavos pritaikymo universalumas nulė-
mė jų ypatingą vietą žemės ūkyje ir perdirbamojoje pramonėje. Didelė dalis derliaus 
sunaudojama pašarams, iš miežių gaminamos įvairių rūšių kruopos, jie panaudojami 
spirito, kavos pakaitalų gamybai; miežių grūdai yra nepakeičiama žaliava alaus pra-
monei. 

FAO (2019) duomenimis, tarp pasaulyje auginamų javų miežiai savo plotu ir der-
liumi užima ketvirtą vietą. Lietuvoje 2020 m. miežių pasėlių plotas buvo 140,8 tūkst. 
ha – tai 30,4 % visų vasarinių javų, arba 9,3 % visų grūdinių augalų ploto. Kaip ir 
visoje Europoje, Lietuvoje miežių pasėlių plotai turi tendenciją mažėti (nuo 352,0 
tūkst. ha 2000 m. iki 140,8 tūkst. ha 2020 m.), tačiau jie išlieka vieni svarbiausių tarp 
vasarinių javų. 2001–2021 m. mūsų šalyje miežių derlingumas svyravo nuo 1,93 iki 
4,23 t ha-1 (2006 m. – 1,93 t ha-1, 2020 m. – 4,23 t ha-1) (Lietuvos statistikos metraštis, 
2019; Pasėliai, 2020). 

Žemės ūkio ir perdirbamosios pramonės poreikis skatina selekcinius tyrimus ir 
aukštesnės kokybės, derlingesnių veislių kūrimą. Siekiant gauti pastovius ir gausius 
derlius, didelę reikšmę turi auginimo technologija ir tinkamai pasirinkta veislė. Vie-
na ekonomiškiausių ir žemdirbiams tinkamiausių derliaus didinimo bei produkcijos 
kokybės gerinimo priemonių yra produktyviausių ir vertingiausių augalų veislių au-
ginimas. Nustatyta, kad taikant tą pačią agrotechniką geriausios veislės gali duoti 
20–30 % didesnį derlių. Tai didžiulis rezervas didinti augalų derlių ir gauti daugiau 
geros kokybės produkcijos. 

Lietuvoje miežių selekcija pradėta 1924 m. ir tęsiama iki šių dienų. Dotnuvos 
selekcijos stoties veiklos pradžioje (1922–1923 m.) buvo stengiamasi išsaugoti prof. 
D. Rudzinsko iš Maskvos atvežtą miežių kolekciją ir surinkti kuo daugiau pradinės 
selekcinės medžiagos (Mackevičius, 1937). Selekcijos darbą su vasariniais miežiais 
pirmasis pradėjo J. Bulavas, dirbęs 1924–1958 m. 1927 m. ūkininkams jau pateiktos 
dvi miežių veislės – ‘Auksiniai’ ir Nr. 12 (‘Plikieji’). Jo pastangomis surinkti 356 vieti-
nių miežių pavyzdžiai, iš kurių individualios atrankos metodu išvestos dar dvi miežių 
veislės – ‘Dotnuvos ketureiliai’ (1930 m.) ir ‘Džiugiai’ (1947 m.). Daug dėmesio buvo 
skiriama pradinei selekcinei medžiagai, gaunamai iš kitų selekcijos įstaigų ir užsienio 
šalių. Pradėjus taikyti tarpveislinio kryžminimo metodą, sukurtos ‘Auksiniai II’, ‘Lie-
tuvos 799’, ‘Gausiai’, ‘Gintariniai’, ‘Auksiniai 3’ ir kitos miežių veislės. 1934 m. pradėta 
registruoti atrenkant ir kryžminant Dotnuvoje sukurta nauja pradinė selekcinė me-
džiaga. Iki 2021 m. į katalogą jau įrašyta 6120 savos selekcijos miežių numerių. 

Miežių selekciją vėliau vykdė A. Subačius (1941–1946 m.), A. Puidokaitė (1947–
1957 m.), K. Leistrumas (1950–1991 m.), D. Arlauskienė (1961–1973 m.), S. Švedienė 
(1976–1995 m.), G. Liutkevičius (1981–1991 m.), nuo 1983 m. iki šiol – A. Leistru-
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maitė. Per šį laikotarpį buvo sukurta nemažai veislių. Jos šalyje buvo registruotos ir 
auginamos įvairiais laikotarpiais. 

Aktualus selekcijos uždavinys yra veislių, šalies klimato sąlygomis pasižyminčių 
aukštomis technologinėmis savybėmis, sukūrimas. Šiuolaikiniai naujų veislių kūri-
mo metodai pagrįsti sintetine selekcija, kurios pagrindas yra hibridizacija. 

Svarbus pradinės medžiagos šaltinis yra genetinių išteklių kolekcijos. Jos nuo-
lat papildomos naujomis miežių veislėmis iš Europos šalių ir linijomis su svarbiais 
požymiais iš įvairių augalų genų bankų. Didelė (1248 vnt.) miežių genetinių išteklių 
kolekcija sukaupta LAMMC Žemdirbystės instituto Javų selekcijos skyriuje (Leis-
trumaitė, 2005). Sukauptas turtingas genetinis fondas ir turima patirtis leidžia toliau 
tęsti konkurencingų veislių kūrimą. 

Selekcijos tikslai ir metodai
Kuriant naujas veisles, atliekamas tiriamų miežių veislių arba sukurtų selekcinių 

linijų ūkiškai vertingų savybių įvertinimas: tai grūdų derlius, vegetacijos trukmė, at-
sparumas išgulimui, grūdų kokybinės savybės, veislės atsparumas ligoms. 

Svarbiausi veiksniai, lemiantys grūdų derlių ir jo kokybės rodiklius, yra veislės 
genetinė kilmė ir auginimo klimatinės sąlygos (Schelling ir kt., 2003; Tamm, 2003). 
Veislės įtaka miežių derlingumui ir salyklinėms bei pašarinėms savybėms vertinama 
25–40 %. Vienas pagrindinių veislės vertinimo rodiklių yra vasarinių miežių derlius 
iš ploto vieneto. Į derlingumą negalima žiūrėti kaip į paprastą požymį – tai yra komp- 
leksas, sukurtas iš atskirų požymių tarpusavio ryšių. Gausaus derliaus formavimąsi 
gali nulemti įvairūs veiksniai (Araus ir kt., 2008). Didelės įtakos tam turi pagrindi-
niai derliaus struktūros elementai, meteorologinės sąlygos ir auginimo technologija 
(Grausgruber ir kt., 2002; Brazienė, 2007; Zou ir kt., 2009, Mirosavljević ir kt., 2015). 

Atrenkant augalus atsižvelgiama į krūmijimąsi, atsparumą išgulimui ir ligoms, 
lygumą, grūdų stambumą, varpos ir grūdų formą. Kai kurie iš šių požymių teigiamai 
koreliuoja su derlingumu: tai produktyvus krūmijimasis, varpų ilgis, grūdų stam-
bumas ir grūdų skaičius varpoje, 1000 grūdų masė (Leistrumaitė, 1993). Vasarinių 
miežių veislių derlingumo potencialas yra labai didelis – palankiomis augimo ir vys-
tymosi sąlygomis gaunamas 8–10 t ha-1 grūdų derlius. 

Vienas pagrindinių derlingumo didinimo ir grūdų kokybės gerinimo būdų yra 
augalų atsparumo išgulimui didinimas. Miežių pasėlių išgulimas labai neigiamai vei-
kia jų biochemines ir technologines savybes (Špunar ir kt., 2002). Jį sąlygoja daugybė 
fiziologinių ir anatominių požymių, kurių genetika mažai ištirta (Berry ir kt., 2004). 
Atsparumas išgulimui iš dalies priklauso nuo stiebo aukščio, kuris yra polimerinis 
požymis (Dunn, Briggs, 1989). 

Pagrindiniai miežių grūdų kokybės rodikliai yra 1000 grūdų masė, natūrinis svo-
ris, lukštingumas, cheminė grūdų sudėtis. Jie priklauso nuo veislės genotipo ir augi-
mo sąlygų vegetacijos metu (Лукьянова и др., 1990; Váňová ir kt., 2006). Jie lemia, 
kuriuo tikslu miežių grūdai gali būti naudojami – maistui (kruopų gamybai), alaus 
gamybai ar pašarui. 

Pagal savybes miežių veislės yra skirtingų tipų – pašarinės, salyklinės ir kruopi-
nės (Baik, Ullrich, 2008). Pašarinių miežių grūdų kokybė pirmiausia priklauso nuo 
baltymų kiekio, kuris yra susiejęs su virškinamumo ir pasisavinimo koeficientais (Va-
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culova, Heger, 1998). Salyklinių miežių veislėms būdinga, kad jų grūduose yra mažai 
baltymų ir daug krakmolo, grūdai stambūs, gerai išlyginti (ant 2,5 mm sieto 90 % 
ir daugiau), o technologinės savybės yra geros – salyklo ekstraktingumas, baltymų 
tirpumas, ekstrakto spalva, Kolbacho skaičius ir kt. (Muńoz-Amatriaín ir kt., 2010). 

Vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių augalų derlių, yra atsparumas ligoms 
(Špunar ir kt., 2002; Østergård ir kt., 2008). Miežių selekcijoje atsparumo tyrimai 
vykdomi esant natūraliai infekcijai lauko sąlygomis. Jau pačiais pirmais selekcinio 
darbo etapais vykdoma griežta ligotų augalų ir linijų atranka. Lietuvoje labiausiai 
paplitusios miežių ligos yra miltligė, tinkliškoji dryžligė, rudadėmė dryžligė, smul-
kiosios rūdys. Pastaruoju metu padaugėjo rinchosporiozės atvejų. Varpas dažnai pa-
žeidžia dulkančiosios kūlės (Dabkevičius, 1995). 2004 m. LŽI Javų selekcijos skyriaus 
miežių selekciniuose augynuose užregistruota šalyje nauja miežių lapų liga – ramu-
larija (Liatukas, Leistrumaitė, 2005). 

LAMMC Žemdirbystės institute miežių selekcijos tikslas – sukurti derlingas, at-
sparias ligoms ir kenkėjams, išgulimui, gerų technologinių savybių, pritaikytas vietos 
dirvožemio ir klimato sąlygoms naujas veisles. Labai svarbu, kad naujos veislės duotų 
pastovų derlių, o grūdai atitiktų perdirbimo pramonės reikalavimus. Turėti šalyje 
sukurtų vasarinių miežių veislių yra svarbu ir šalies ekonomikai, įvaizdžiui bei ūkio 
stabilumui. 

Vasarinių miežių veislėms kurti taikomi du pagrindiniai selekcinio darbo meto-
dai – atranka ir kryžminimas. Individuali atranka Dotnuvos selekcijos stotyje taikyta 
nuo pat miežių selekcijos pradžios iki dabar. Kryžminimas kaip augalų selekcijos me-
todas pradėtas taikyti gerokai vėliau. Pirmieji miežių kryžminimai Dotnuvoje atlikti 
1928 m. Pradedant 1931 m. tarpveislinis kryžminimas vasarinių miežių selekcijoje 
darytas kasmet, išskyrus 1944 metus. Kryžminimo kombinacijų skaičius padidėjo 
nuo 4–7 iki 150–200 kasmet. Iki 2021 m. jau atlikti 6229 kryžminimai. 

Veislių kūrimo metodika
Šiuo metu miežių selekcija vykdoma pagal klasikinę metodiką su kai kuriais 

pakeitimais, pritaikytais vietinėms sąlygoms ir Europos Sąjungos veislių grynumo 
reikalavimams. Selekcijos metu numatomi tokie augynai: a) kolekcija, b) pradinės 
medžiagos kūrimo augynas, c) masinės atrankos augynai (F1, F2), d) individualios 
atrankos augynai (F3, F4, F5), e) selekcinis augynas (F6), f ) kontrolinis augynas (F7), 
g) veislių bandymai (F8–10), h) ekologinio plastiškumo bandymai ir geriausių linijų 
padauginimas ir i) genetinio stabilizavimo augynas. 

Turimų miežių veislių palaikymui ir naujų įvertinimui auginama kolekcija. Ji 
nuolat papildoma naujausiomis veislėmis iš Švedijos, Suomijos, Vokietijos, Danijos, 
Prancūzijos ir kitų šalių selekcijos kompanijų. Vegetacijos metu vykdomi fenologi-
niai (sudygimo, plaukėjimo, subrendimo) stebėjimai, vertinamas stiebų atsparumas 
išgulimui, ligų (miltligės, dulkančiųjų kūlių, rinchosporiozės, dėmėtligių) pažeidi-
mai, matuojamas augalų aukštis. Nuėmus derlių apskaičiuojamas grūdų derlius iš 
laukelio ir iš ploto vieneto, įvertinama grūdų kokybė: 1000 grūdų masė, natūrinis 
svoris. Laboratorijoje nustatomas įvairių veislių baltymų ir krakmolo kiekis. 

Naujoms veislėms išvesti pradinė selekcinė medžiaga daugiausia sukuriama 
tarpveislinio kryžminimo būdu. Kryžminimui veislės parenkamos atsižvelgiant į 
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siekiamus rezultatus – gauti derlingas, atsparias išgulimui bei įvairioms ligoms, vi-
dutinio vėlyvumo ir ankstyvas, geros kokybės grūdais ir kitomis vertingomis savy-
bėmis išsiskiriančias naujas veisles. Kryžminama „tvel“ metodu (angl. twirl method) 
(Гуляев, Гужов, 1978). Vienai kryžminimo kombinacijai iškastruojamos 2–4 moti-
ninio augalo varpos, vienoje varpoje paliekant po 10–12 žiedų. Kryžminama šiltna-
myje ir lauke. 

F1 kartos hibridiniame augyne sėjami visi sukryžminus gauti hibridiniai grūdai. 
Šios kartos hibridai išauginami žiemos metu šiltnamyje. Visi vienos kombinacijos 
miežių augalai iškuliami kartu ir kitą pavasarį sėjami į F2 kartos hibridinį augyną. 
Šiame augyne augalams subrendus, visas laukelis nupjaunamas, paruošiama sėkla 
apsėti F3 kartos augynui. F3 kartos hibridiniame augyne vegetacijos metu augalai 
vertinami vizualiai, kombinacijos, kurios turi daug neigiamų požymių, išbrokuoja-
mos. Iš likusių laukelių atrenkamos varpos. F4 kartos hibridiniame augyne iš vienos 
atrinktos varpos pasėjama viena eilutė. Subrendus iš atrinktų eilučių skinamos var-
pos. F5 kartos augyne taip pat iš vienos varpos pasėjama viena eilutė. Vegetacijos 
metu atrenkamos geriausios eilutės, jos nupjaunamos pjautuvais, iškuliamos, o sėkla 
naudojama selekciniam augynui užsėti. 

Visi kiti augynai sėjami į laukelius sėjamosiomis mašinomis. Kolekcija ir F6 selek-
cinis augynas pasėjamas į 2 m2 ploto laukelius. Kontrolinis augynas sėjamas 15 m2 
ploto laukeliuose be pakartojimų. Veislių bandymuose galutinai įvertinami selekcijos 
metu atrinkti numeriai. Laukelio plotas – 15 m2, 4 pakartojimai. Geresniam numerių 
įvertinimui kas 20–30 numerių sėjamos standartinės veislės. 

Vegetacijos metu visuose augynuose vykdomi fenologiniai stebėjimai (registruoja-
mas sudygimas, išplaukėjimas, subrendimas), matuojamas augalų aukštis, įvertinamas 
stiebų atsparumas išgulimui, pasėlių lygumas, pažeidimas ligomis. Prasčiau pasirodę 
numeriai (iki 30–60 %) brokuojami lauke. Derlius nuimamas kombainu, nustatomas 
atskirų numerių derlius. Atranka vykdoma pagal grūdų derlių, jų stambumą ir vieno-
dumą. Nustatomas natūrinis svoris, 1000 grūdų masė. Aparatu „Infratec Grain Ana-
lyzer“ arba laboratorijoje nustatomas baltymų ir krakmolo kiekis grūduose. 

Atrinktų veislių tyrimai veislių bandymuose tęsiami trejus metus. Po to naujos 
veislės arba brokuojamos, arba dauginamos ir perduodamos Valstybinei augalinin-
kystės tarnybai veislių ūkinio vertingumo tyrimams. Veislių bandymuose iš išsisky-
rusių numerių skinamos varpos, kurios vėliau bus naudojamos siekiant išgryninti 
naujas linijas, kad jos atitiktų Tarptautinės naujų augalų veislių apsaugos sąjungos 
(UPOV) keliamus išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo (IVS) reikalavimus. 

Prieš naują veislę perduodant Valstybiniams augalų veislių tyrimams, veislių ban-
dymuose geriausiai pasirodę numeriai siunčiami į kitų šalių selekcijos įstaigas (Latvi-
ją, Estiją, Švediją) ekologinio plastiškumo bandymams. Veislių tyrimai skirtingomis 
dirvožemio ir klimato sąlygomis parodo veislės plastiškumą ir tinkamumą auginti 
kituose regionuose. 

Selekciniam procesui palengvinti ir sutrumpinti šalia klasikinių gali būti taikomi 
ir įvairūs biotechnologiniai metodai. Vienas plačiausiai javų selekcijoje taikomų bi-
otechnologinių metodų yra haploidija. Dvigubų haploidų (DH) metodas plačiai tai-
komas pramoninių augalų programose (Pretová ir kt., 2006). Savidulkių augalų DH 
skaičius reiškia, kad augalų selekcininkas ankstyvoje stadijoje gali greitai ir tiksliai 
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įvertinti pirminę selekcinę medžiagą. Šis metodas selekcijos procesą pagreitina 3–5 
metais (Caredda, 2000). 1996–2004 m. kuriant vasarinių miežių DH linijas buvo tai-
kytas dulkinių kultūros metodas, o geriausios linijos įvertintos agronominiu ir bio-
cheminiu aspektu (Basiulienė ir kt., 2001; Asakavičiūtė ir kt., 2004). Šio bendradar-
biavimo su Genetikos ir fiziologijos laboratorija rezultatas – lietuviška dihaploidinė 
miežių veislė ‘Alisa DS’. 

Rezultatai 
Nuo miežių selekcijos pradžios 1924 m. iki 2021 m. Lietuvoje sukurtos 28 mie-

žių veislės, iš kurių 15 buvo rajonuotos arba registruotos šalyje. Dabar kiekvienais 
metais daugybė naujų miežių veislių tiriama Valstybiniuose veislių tyrimuose, ketu-
riuose augalų veislių tyrimo skyriuose (AVTS), išsidėsčiusiose po visą Lietuvą pagal 
klimatines ir dirvožemio zonas. Geriausiai pasirodžiusios veislės, praėjusios veislių 
išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo (IVS) testus, yra įrašomos į Nacionalinį augalų 
veislių sąrašą ir rekomenduojamos augintojams. Šios veislės taip pat yra įrašomos į 
Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą. Šiuo metu į Na-
cionalinį augalų veislių sąrašą įrašytos 49 vasarinių miežių veislės (Nacionalinis 2021 
m. augalų veislių sąrašas); tarp registruotų veislių – 7 lietuviškos. 

Nuo 1992 m. į šį sąrašą įrašyta 11 lietuviškų vasarinių miežių veislių: ‘Aidas’ 
(1994), ‘Ūla’ (1995), ‘Alsa’ (1996), ‘Aura DS’ (1999), ‘Luokė’ (2001), ‘Arka DS’ (2011), 
‘Alisa DS’ (2011), ‘Noja DS’ (2012), ‘Kirsna DS’ (2013), ‘Ema DS’ (2013), ‘Rusnė DS’ 
(2016). 

‘Aidas’. Veislė sukurta 1982 m., sukryžminus selekcinį numerį 2781-7 (KM-1192 
× ‘Ofir’) ir olandišką veislę ‘Effendi’. Derlinga, grūdų derlius siekia 7,0–7,5 t ha-1. Au-
galai trumpo šiaudo (apie 70 cm), atsparūs išgulimui. Šios veislės miežiai atsparūs 
dulkančiosioms kūlėms, mažiau pažeidžiami lapų ligų nei kitos veislės. Priskiriama 
vėlyvosioms veislėms, yra 4–6 dienomis vėlyvesnė už veislę ‘Ūla’. Šios veislės miežiai 
neblogai krūmijasi, varpoje būna vidutiniškai 20–22 grūdai. Grūdai stambūs, 1000 
grūdų vidutinė masė 48–52 g, natūrinis svoris 660 g l-1. Grūduose yra 12,7 % balty-
mų. Varpos dvieilės, geltonos, retos. Akuotai 12–14 cm ilgio, šiurkštūs, neišsiskleidę, 
šiaudo geltonumo. 

Veislės autoriai Kazys Leistrumas, Salomėja Švedienė, Gvidonas Liutkevičius, 
Algė Leistrumaitė ir Elena Zubrienė. Nacionaliniame augalų veislių sąraše buvo įra-
šyta 1994–2007 m. 

‘Ūla’. Veislė sukurta 1984 m., sukryžminus švedišką veislę ‘Roland’ ir danišką lini-
ją Ca 33787. Derlinga, instituto konkursiniuose bandymuose buvo gautas 5,52–7,14 
t ha-1 derlius. Didžiausias grūdų derlius gautas 1996 m. Pasvalio AVTS – 8,69 t ha-1. 
Tai vidutinio ankstyvumo miežių veislė. Vegetacijos periodas 85 dienos. Šios veislės 
miežiai sąlygiškai atsparūs dulkančiosioms kūlėms, bet jautrūs miltligei ir dryžli-
gėms. Grūdai labai stambūs, 1000 grūdų vidutinė masė 53,0–56,2 g, natūrinis svoris 
688 g l-1. Grūduose yra apie 13,0 % baltymų ir 58,0 % krakmolo. Varpos geltonos, re-
tos, dvieilės. Varpos ilgis 7,2–8,8 cm, su ilgais akuotais – 13–15 cm. Augalų vidutinis 
aukštis 73 cm, atsparūs išgulimui. Gera veislės savybė – nejautri atsėliavimui. 

Veislės autoriai Kazys Leistrumas, Salomėja Švedienė, Gvidonas Liutkevičius, 
Algė Leistrumaitė ir Elena Zubrienė. Nacionaliniame augalų veislių sąraše buvo įra-
šyta 1995–2007 m. 
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‘Alsa’. Veislė sukurta 1985 m., sukryžminus selekcinį numerį 3762-37 (‘Mirena’ 
× mutantas iš veislės ‘Gintariniai’) ir iš Stendės selekcijos stoties gautą liniją (‘Abava’ 
× ‘Emir’). Labai derlinga, visose AVTS derliaus vidurkis buvo 5,40 t ha-1. Tai viduti-
nio vėlyvumo miežių veislė. Vegetacijos periodas 77–99 dienos, vėlyvesnė už veislę 
‘Ūla’. Augalų vidutinis aukštis 78 cm, atsparūs išgulimui. Grūdai stambūs, 1000 grūdų 
masė 45,9–48,0 g, natūrinis svoris 665 g l-1. Grūduose yra 10–11,8 % baltymų. Šios 
veislės miežiai atsparūs miltligei ir sąlygiškai atsparūs dulkančiosioms kūlėms bei 
dryžligėms. Varpos dvieilės, geltonos, tankios, su ilgais 12–14 cm akuotais. Pasižymi 
neblogomis salyklinėmis savybėmis. 

Veislės autoriai Salomėja Švedienė, Kazys Leistrumas, Algė Leistrumaitė, Gvi-
donas Liutkevičius ir Povilas Petrauskas. Nacionaliniame augalų veislių sąraše buvo 
įrašyta 1996–2007 m. 

‘Aura DS’. Veislė sukurta 1986 m., sukryžminus selekcinį numerį 3762-37 (‘Mire-
na’ × mutantas iš veislės ‘Gintariniai’) ir švedišką veislę ‘Lina’. Labai derlinga, 1993–
1996 m. konkursiniuose bandymuose subrandino 5,75 t ha-1 grūdų derlių – tai 0,84 
t ha-1, arba 17,1 %, daugiau nei standartinė veislė. 1996 m. buvo perduota Valstybi-
niams veislių tyrimams. Derliaus vidurkis – 5,5 t ha-1. Tyrimo metais standartinę 
veislę lenkė 0,32 t ha-1. 1997 m. instituto konkursiniuose bandymuose subrandino 
7,42 t ha-1 grūdų derlių. Didžiausias grūdų derlius gautas 1997 m. Kauno AVTS – 
7,34 t ha-1. Vidutinio vėlyvumo, vegetacijos periodas 83–98 dienos. Augalų vidutinis 
aukštis 74 cm, atsparūs išgulimui – jis įvertintas 8 balais. Atsparūs miltligei ir sąly-
giškai atsparūs dulkančiosioms kūlėms bei dryžligėms. Grūdai stambūs, 1000 grūdų 
vidutinė masė 49,8 g, natūrinis svoris 683 g l-1. Grūduose yra 13,7 % baltymų ir 58,1 
% krakmolo. Varpos dvieilės, geltonos, tankios, su ilgais 14–16 cm akuotais. Varpų 
kokybe ir atsparumu išgulimui panaši į veislę ‘Alsa’, bet yra žemesnė ir ankstyvesnė. 

Vasarinių miežių selekcinių linijų atranka (A. Leistrumaitės nuotr.) 
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Veislės autoriai Algė Leistrumaitė, Salomėja Švedienė, Gvidonas Liutkevičius, 
Kazys Leistrumas ir Povilas Petrauskas. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą buvo įra-
šyta 1999–2015 m. Į Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį ka-
talogą įtraukta 2006 m. 

‘Luokė’. Veislė sukurta 1986 m., sukryžminus selekcinį numerį 5763-36 [‘Vega’ × 
(‘Ofir’ × ‘Berenice’)] ir anglišką veislę ‘Flare’. Konkursiniuose bandymuose tirta 1996–
2000 m. Per šį laikotarpį subrandino 5,44 t ha-1 grūdų derlių. Valstybiniams veislių 
tyrimams perduota 1999 m. Juose derliaus vidurkis buvo 5,25 t ha-1. Už standartinės 
veislės ‘Ūla’ miežius derlingesni 0,17–0,37 t ha-1. 1997 m. instituto konkursiniuose 
bandymuose subrandino 7,10 t ha-1 grūdų derlių. Didžiausias grūdų derlius gautas 
2000 m. Pasvalio AVTS – 7,65 t ha-1. Tai didžiausias vasarinių miežių grūdų derlius, 
gautas 2000 m.; tai rodo didelį veislės derlingumo potencialą. Grūdai stambūs, 1000 
grūdų vidutinė masė 50,4 g, natūrinis svoris 684 g l-1. Grūduose sukaupia 12,4 % 
baltymų ir 58,1 % krakmolo. Augalų vidutinis aukštis 69 cm, atsparūs išgulimui – 
jis įvertintas 8,8 balo. Vidutinio ankstyvumo, vegetacijos periodas 88 dienos, kaip 
ir standartinės veislės ‘Ūla’. Atsparesni dryžligėms, ypač rudadėmei, už standartinę 
veislę ‘Ūla’. Miežiai neblogai krūmijasi, varpoje būna vidutiniškai 21–23 grūdai. Var-
pos geltonos, dvieilės, varpos ilgis 7,5–7,9 cm, jos su šiurkščiais 13–15 cm akuotais. 
Veislė pašarinio tipo. Gerai auga ir dera visuose dirvožemiuose, auginant pagal reko-
menduojamą vasarinių miežių auginimo technologiją. 

Veislės autoriai Algė Leistrumaitė, Salomėja Švedienė, Gvidonas Liutkevičius, 
Kazys Leistrumas ir Povilas Petrauskas. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą įrašyta 
2001 m., į Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą įtrauk-
ta 2005 m. 

‘Alisa DS’. Veislė sukurta 2002 m., sukryžminus danišką veislę ‘Jacinta’ ir ang- 
lišką veislę ‘Vortex’. Tai pirmoji Lietuvoje sukurta dihaploidinė miežių veislė. Der-
linga, 2004–2005 m. duomenimis, ‘Alisa DS’ (5,04 t ha-1) standartinę veislę ‘Luokė’ 
(4,39 t ha-1) lenkė 0,65 t ha-1, arba 14,8 %. 2007 m. perduota Valstybinei augalininkys-
tės tarnybai, ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2008–2009 m. Plungės, Kauno, Pasva-
lio ir Utenos AVTS. Tyrimo metais grūdų vidutinis derlingumas buvo 6,92 t ha-1. Di-
džiausias grūdų derlius (9,16 t ha-1) gautas 2008 m. Kauno AVTS. Pasižymi trumpu 
šiaudu (66 cm), atsparūs išgulimui, gerai krūmijasi. 1000 grūdų masė didelė – 52,5 g, 
natūrinis svoris 662 g l-1. Vidutinio ankstyvumo. Salyklinio tipo: baltymų 9,6–11,9 %, 
krakmolo 62,3–64,1 %. Atsparūs miltligei, dryžligei, dulkančiosioms kūlėms ir vidu-
tiniškai atsparūs rinchosporiozei. 

Veislės autoriai Algė Leistrumaitė, Kristyna Razbadauskienė, Žilvinas Liatukas ir 
Rita Asakavičiūtė. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir Europos Sąjungos žemės ūkio 
augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą įrašyta 2011 m. 

‘Arka DS’. Veislė sukurta 1998 m., sukryžminus selekcinį numerį ŽI 7385 ir vokiš-
ką veislę ‘Madona’. Derlinga, 2004–2006 m. duomenimis, veislė ‘Arka DS’ (5,21 t ha-1) 
standartinę veislę ‘Luokė’ lenkė 0,75 t ha-1, arba 16,8 %. 2008 m. perduota Valstybinei 
augalininkystės tarnybai, ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2009–2010 m. Šilutės, 
Kauno, Pasvalio ir Vilniaus AVTS. Tyrimo metais jose gautas vidutinis 6,84 t ha-1 
grūdų derlius. Didžiausias derlius gautas 2009 m. Šilutės AVTS – 7,89 t ha-1. Pasi-
žymi trumpu šiaudu (64 cm), atsparūs išgulimui, gerai krūmijasi. 1000 grūdų masė 
43,4 g, natūrinis svoris 645 g l-1. Vidutinio ankstyvumo. Pašarinio tipo: turi 12,9 % 
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baltymų, 59,9 % krakmolo. Atsparūs miltligei, dryžligei, dulkančiosioms kūlėms ir 
vidutiniškai atsparūs rinchosporiozei. 

Veislės autoriai Algė Leistrumaitė, Kristyna Razbadauskienė ir Žilvinas Liatukas. 
Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veis-
lių bendrąjį katalogą įrašyta 2011 m. 

‘Noja DS’. Veislė sukurta 1999 m., sukryžminus selekcinį numerį ŽI 7386 ir šve-
dišką veislę ‘Pongo’. Veislė derlinga, 2005–2008 m. duomenimis, ‘Noja DS’ (4,67 t ha-1) 
standartinę veislę ‘Luokė’ lenkė 1,21 t ha-1, arba 34,9 %. 2009 m. perduota Valstybi-
nei augalininkystės tarnybai. 2009–2011 m. AVTS grūdų derlingumo vidurkis buvo 
6,63 t ha-1; 2009 m. Šilutės AVTS derlingumas buvo 7,48 t ha-1. Pasižymi trumpu 
šiaudu (69 cm), atsparūs išgulimui, gerai krūmijasi. 1000 grūdų masė 48,8 g, natūri-
nis svoris 665 g l-1. Vidutinio ankstyvumo. Pašarinio tipo: turi 13,2 % baltymų, 59,2 % 
krakmolo. Atsparūs miltligei, dryžligei, dulkančiosioms kūlėms ir vidutiniškai atspa-
rūs rinchosporiozei bei ramularijai. 

Veislės autoriai Algė Leistrumaitė, Kristyna Razbadauskienė, Žilvinas Liatukas ir 
Gražina Statkevičiūtė. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir Europos Sąjungos žemės 
ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą įrašyta 2012 m. 

‘Kirsna DS’. Veislė sukurta 1999 m., sukryžminus selekcinį numerį ŽI 7386 ir 
lenkišką veislę ‘Orlik’. Derlinga, 2006–2008 m. duomenimis, ‘Kirsna DS’ (4,09 t ha-1) 
standartinę veislę ‘Luokė’ lenkė 1,04 t ha-1, arba 34,1 %. 2010 m. perduota Valstybi-
nei augalininkystės tarnybai. 2010–2012 m. AVTS grūdų derlingumo vidurkis buvo 
6,94 t ha-1. 2012 m. Pasvalio AVTS derlingumas buvo 8,10 t ha-1. Pasižymi trumpu 
šiaudu (68 cm), atsparūs išgulimui, gerai krūmijasi. 1000 grūdų masė 44,4 g, natū-
rinis svoris 676 g l-1. Vidutinio ankstyvumo. Pašarinio tipo (baltymų – 12,6 %, kra-
kmolo – 59,3 %). Atspari miltligei, dryžligei, dulkančiosioms kūlėms ir vidutiniškai 
atspari rinchosporiozei bei ramularijai. 

Veislės autoriai Algė Leistrumaitė, Kristyna Razbadauskienė, Žilvinas Liatukas ir 
Gražina Statkevičiūtė. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir Europos Sąjungos žemės 
ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą įrašyta 2013 m. 

‘Ema DS’. Veislė sukurta 1998 m., sukryžminus švedišką veislę ‘Mentor’ ir vo-
kišką veislę ‘Annabell’. Derlinga, 2007–2009 m. duomenimis, ‘Ema DS’ (4,80 t ha-1) 
standartinę veislę ‘Luokė’ lenkė 1,21 t ha-1, arba 33,7 %. 2010 m. perduota Valstybi-
nei augalininkystės tarnybai. 2010–2012 m. AVTS grūdų derlingumo vidurkis buvo 
7,16 t ha-1. 2012 m. Pasvalio AVTS derlingumas buvo 8,48 t ha-1. Pasižymi trumpu 
šiaudu (68 cm), atsparūs išgulimui, labai gerai krūmijasi. 1000 grūdų masė 50,3 g, 
natūrinis svoris 678 g l-1. Vidutinio ankstyvumo. Pašarinio tipo: 10,8 % baltymų, 61,3 
% krakmolo. Atsparūs miltligei, dryžligei, dulkančiosioms kūlėms ir vidutiniškai at-
sparūs rinchosporiozei bei ramularijai. 

Veislės autoriai Algė Leistrumaitė, Kristyna Razbadauskienė, Žilvinas Liatukas ir 
Gražna Statkevičiūtė. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir Europos Sąjungos žemės 
ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą įrašyta 2013 m. 

‘Rusnė DS’. Veislė sukurta 1998 m., sukryžminus švedišką veislę ‘Mentor’ ir vo-
kišką veislę ‘Annabell’. Tai veislės ‘Ema DS’ seserinė linija. Derlinga, 2010–2012 m. 
duomenimis, ‘Rusnė DS’ (4,85 t ha-1) standartinę veislę ‘Luokė’ lenkė 5–10 %. 2012 m. 
perduota Valstybinei augalininkystės tarnybai. 2013–2015 m. AVTS grūdų derlin-
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gumo vidurkis buvo 8,16 t ha-1. 2015 m. Pasvalio AVTS pasiektas maksimalus der-
lingumas – 11,05 t ha-1. Pasižymi trumpu šiaudu (67 cm), atsparūs išgulimui, gerai 
krūmijasi. 1000 grūdų masė 48,0 g, natūrinis svoris 677 g l-1. Vidutinio ankstyvumo. 
Pašarinio tipo: 10,3–12,8 % baltymų, 60,9–64,0 % krakmolo. Atsparūs miltligei, dryž-
ligei, dulkančiosioms kūlėms ir vidutiniškai atsparūs rinchosporiozei bei ramularijai. 

Veislės autoriai Algė Leistrumaitė, Kristyna Razbadauskienė, Žilvinas Liatukas ir 
Gražina Statkevičiūtė. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir Europos Sąjungos žemės 
ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą įrašyta 2016 m. 

Vykdant miežių selekcijos programą sukurta daug naujų selekcinių linijų. Šiuo 
metu nemažai perspektyvių linijų toliau tiriama LAMMC ŽI Javų selekcijos skyriuje. 
Dar dvi naujos miežių veislės tiriamos Valstybinėje augalininkystės tarnyboje atlie-
kant genetinio originalumo ir ūkinio vertingumo tyrimus. 
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3.4. Avižos
Vida DANYTĖ 

Sėjamosios avižos (Avena sativa L.), kaip ir daugelio javų, selekcija Lietuvoje pra-
sidėjo 1922 m., D. Rudzinskui įkūrus selekcijos stotį. Pirmąjį dešimtmetį buvo taiko-
mas individualios atrankos metodas, o vėliau vyravo tarpveislinės hibridizacijos me-
todas. Lietuvoje per avižų selekcijos 100-metį dirbo šie selekcininkai: Z. Mackevičius 
(1922–1925), J. Bulavas (1926–1930), P. Krikščionaitis (1931–1934), V. Kraniauskas 
(1935–1938), M. Šakys (1939–1972), A. Kulikauskas (1972–2010), J. Sprainaitie-
nė (1991–2005), V. Danytė (nuo 2010 m.), A. Gorash (2015–2017). Per 100 metų 
selekcijos buvo sukurta 10 avižų veislių: ‘Stipruolės’, ‘Gyrūnės’, ‘Skaistūnės’, ‘Sidabrės’, 
‘Jaugila’, ‘Migla DS’, ‘Mina DS’, ‘Viva DS’, ‘Frekula DS’, ‘Milija DS’ (Būdvytienė, 1992; 
Kulikauskas, Sprainaitienė, 1998; Ruzgas, 2017; Danytė ir kt., 2020). 

Šiuo metu Europoje ir pasaulyje avižų plotai smarkiai mažėja, tačiau Lietuvoje jie 
lieka stabilūs ir net turi tendenciją didėti. 2020 m. šalyje auginta 101 tūkst. ha avižų. 
Selekcijos programų skaičius Europoje taip pat mažėja, tačiau kartu selekcijai keliami 
ir nauji reikalavimai. Avižoms virstant iš pašarinio augalo į didelės mitybinės vertės 
maisto ir farmacijos gaminių žaliavą, dėmesys koncentruojamas į grūdų cheminę 
sudėtį, didelį ir stabilių derlių bei kitas ūkiškai vertingas savybes. Vertingiausios me-
džiagos yra baltymai, riebalai, β-gliukanai, fenoliai (tokoferolis ir tokotrianolis, ypač 
tik avižose randami avenantramidai), saponinai (Brown, Patterson, 1992; Danytė, 
2012; Leišová-Svobodová ir kt., 2019; Loskutov, Khlestkina, 2021). 

Javų selekcijos šimtmečio išvakarėse Nacionaliniame 2021 metų augalų veislių 
sąraše yra įrašyta 19 sėjamųjų avižų ir viena plikųjų avižų veislė. Lietuviškos veislės 
iš viso sudaro 15 proc. (2 sėjamųjų ir 1 plikųjų avižų veislė) šalyje registruotų avižų 
veislių. 

Avižų veislių selekcija vykdoma pagal klasikinę savidulkių augalų selekcijos sche-
mą. Pateikiami išsamesni po 1990 metų sukurtų veislių aprašymai. 

‘Migla DS’. Veislė gauta individualios atrankos metodu iš kryžminimo kombi-
nacijos LŽI 1172-2 × ‘Dula’. Augalų veislių tyrimo stotyse (AVTS) tirta 1998–2000 
m. Vegetacijos laikotarpis 94 dienos. Bandymų metu prikulta vidutiniškai 4,93 t ha-1 
grūdų. Standartinę veislę ‘Jaugila’ lenkė 0,29 t ha-1. Didžiausias derlius gautas 2000 m. 
Šilutės AVTS – 7,3 t ha-1. 1000 grūdų vidutinis svoris 35,5 g. Grūdų vidutinis lukš-
tuotumas 25,9 proc. Baltymų kiekis grūduose 13,2 proc. Grūdų hektolitro svoris 496 
g l-1. Augalų vidutinis aukštis 108 cm. Vidutiniškai jautrios išgulimui. Vidutiniškai 
atsparios vainikuotosioms rūdims. 

Veislės autoriai Alfredas Kulikauskas ir Jūratė Sprainaitienė. Nacionaliniame au-
galų veislių sąraše buvo įrašyta 2001–2015 m. 
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‘Viva DS’. Veislė sukurta LAMMC Žemdirbystės institute, kryžminimo kom-
binacija DS 1373-14 × ‘Edit’. 2013–2014 m. išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo 
(IVS) tyrimai atlikti Lenkijoje. Tais pačiais metais tirta Valstybiniame augalų veislių 
tyrimo centre. Tyrimų metu vidutinis derlingumas buvo 7,51 t ha-1. Lyginant su stan-
dartinių veislių derlingumu, 2013 m. derlingumas buvo 94 proc., 2014 m. – 103 proc. 
Didžiausias derlingumas buvo gautas 2014 m. Kauno AVTS (9,20 t ha-1). Tais pa-
čiais metais Vilniaus AVTS derlingumas siekė 9,04 t ha-1. 2014 m. Plungės AVTS 
derlius buvo didžiausias, lyginant su kitomis tirtomis veislėmis, įskaitant standarti-
nes veisles. LAMMC Žemdirbystės instituto Javų selekcijos skyriuje per veislių ty-
rimų bandymus 2012–2013 m. veislė ‘Viva DS’ lyginta su standartinėmis veislėmis 
‘Typhon’ ir ‘Carron’, 2014 m. – su ‘Typhon’ ir ‘Symphony’. Lyginant su standartinėmis, 
veislės ‘Viva DS’ derlingumas 2012 m. buvo 109 proc., 2013 m. 114 proc., 2014 m. 
97 proc. 2012–2013 m. grūdai turėjo vidutiniškai baltymų ir žalių riebalų, tačiau 
2013 m. Kauno ir Vilniaus AVTS veislė ‘Viva DS’ buvo baltymingiausia, lyginant su 
kitomis tirtomis veislėmis. 1000 grūdų natūrinis svoris buvo atitinkamai 105 ir 104 
proc., lyginant su standartinėmis veislėmis, o 2014 m. toks pat kaip standartinių 
veislių. Lukštingumas visais tyrimų metais buvo mažesnis nei standartinių veislių. 
Didelis 1000 grūdų natūrinis svoris ir mažas lukštingumas buvo ir tyrimus atlikus 
Valstybiniame augalų veislių tyrimo centre. Augalai vidutinio aukščio (101–123 cm), 
atsparūs išgulimui (7,6–9,0 balai) (1 balas – visiškai išgulę, 9 balai – visiškai neišgu-
lę), vidutinio ankstyvumo, vidutiniškai atsparūs kūlėms, dryžligei ir vainikuotosioms 
rūdims. 

Estijos žemdirbystės instituto Jogevos augalų selekcijos skyriaus tyrimų duo-
menimis, veislės ‘Viva DS’ avižų derlingumas 2013 m. buvo 104 proc. (5,3 t ha-1), 
2014 m. – 94 proc. (6,0 t ha-1), lyginant su standartine veisle ‘Flamingsprofi’. Lukš-
tuotumas nebuvo didesnis nei standartinės veislės, tačiau 1000 grūdų natūrinis svo-
ris buvo žymiai didesnis: 2013 ir 2014 m. standartinės veislės 1000 grūdų natūrinis 
svoris buvo 505 ir 491 g l-1, veislės ‘Viva DS’ – atitinkamai 548 ir 519 g l-1. Estijoje 
šios veislės avižos buvo visiškai atsparios išgulimui (abiem tyrimų metais 9,0 balai) ir 
atsparesnės grybinėms ligoms nei standartinė veislė. 

Veislės autoriai Alfredas Kulikauskas, Vida Danytė, Jūratė Sprainaitienė ir Žilvi-
nas Liatukas. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą įrašyta 2015 m. 

‘Frekula DS’. Veislė sukurta LAMMC Žemdirbystės institute, kryžminimo kom-
binacija ‘Rasputin’ × ‘Belinda’. Vidutinio ankstyvumo, atspari išgulimui. Stiebas že-
mesnis už vidutinį. Grūdų derlius 2019 m. Plungės AVT stotyje buvo 7,26 t ha-1. Vi-
dutinis derlingumas ypač nepalankiais 2019 m. Plungės, Kauno ir Kaišiadorių AVTS 
buvo 6,0 t ha-1. Grūdai vidutinio baltymingumo ir didelio riebalingumo. Grūdų hek-
tolitro svoris vidutiniškai 512–551g l-1, 1000 grūdų svoris 39,4–43,5 g, lukštuotumas 
22,4–27,9 proc. Estijos žemdirbystės instituto Jogevos augalų selekcijos skyriuje 2019 
m. vykdytų tyrimų duomenimis, veislės ‘Frekula DS’ derlingumas buvo 7,7 t ha-1, 
hektolitro svoris vidutiniškai 527 g l-1, lukštuotumas 24,2 proc. Augalai atsparūs dul-
kančiosioms kūlėms ir vainikuotosioms rūdims, vidutiniškai atsparūs dryžligei. 

Veislės autoriai Vida Danytė ir Andrii Gorash. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą 
įrašyta 2020 m. 

Plikųjų avižų veislės nėra naujiena, tačiau jos vis dar neranda stabilios pozicijos. 
Nuo įprastų avižų jos skiriasi tuo, kad kūlimo metu lukštas atsiskiria nuo grūdo ir 
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lieka lauke. Dėl to grūdai tampa koncentruotesni – turi daugiau krakmolo, baltymų, 
riebalų ir kitų naudingų cheminių medžiagų (β-gliukanų, antioksidantų) (Gorash ir 
kt., 2017; Loskutov, Khlestkina, 2021). Likę dirvoje lukštai, nors ir maža dalimi, ta-
čiau prisideda prie dirvožemio organinės medžiagos gausinimo. Plikųjų avižų grūdai 
reiklesni sandėliavimui – yra linkę apkarsti. 

Lietuvoje plikųjų avižų selekciją 1997 m. pradėjo Alfredas Kulikauskas (Kuli-
kauskas, Statkevičiūtė, 2008). 2000 m. buvo sukryžminta čekiška plikųjų avižų veislė 
‘Abel’ ir lukštėtųjų avižų linija DS 1309-5; 2010 m. buvo registruota plikųjų avižų 
veislė ‘Mina DS’. Iki 2020 m. ši veislė Nacionaliniame veislių sąraše buvo vienintelė 
plikųjų avižų veislė. 2021 m. ją pakeitė kita plikųjų avižų veislė ‘Milija DS’. 

‘Mina DS’. Veislė sukurta Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbys-
tės institute, kryžminimo kombinacija LŽI 1309-5 × ‘Abel’ (belukštė). Veislės ūkinio 
vertingumo tyrimai 2008–2009 m. vykdyti Šilutės, Kauno ir Vilniaus AVTS. Vidu-
tinio ankstyvumo, vegetacijos trukmė – 91 diena. Tyrimo metais gautas vidutinis 
5,41 t ha-1 grūdų derlius. Didžiausias grūdų derlius gautas 2008 m. Kauno AVTS – 
6,9 t ha-1. Grūdai vidutinio stambumo, 1000 grūdų vidutinis svoris 30,15 g. Grū-
dai pasižymi labai mažu lukštuotumu, kuris tyrimo metais sudarė vidutiniškai tik 
5,97 proc. Laboratorijoje įvertinus veislės tyrimo metais įvairiose AVT stotyse išau-
gintų grūdų kokybę, juose buvo nustatyta 12,5–15,1 proc. baltymų. Augalų viduti-
nis aukštis palyginti didelis – 120 cm. Labai atsparūs išgulimui (įvertinta 9 balais). 
Kauno AVTS 2008–2009 m. įrengtuose specialiuose avižų veislių atsparumo ligoms 
nustatymo bandymuose, kurių metu nebuvo naudoti fungicidai, miltligė ir vainikuo-
tosios rūdys pažeidė iki 10 proc., avižų dryžligė – 5 proc. augalų. 

Avižų selekcinės medžiagos ruošimas sėjai (A. Leistrumaitės nuotr.) 

3.4. Avižos
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Veislės autoriai Alfredas Kulikauskas ir Jūratė Sprainaitienė. Nacionaliniame au-
galų veislių sąraše buvo įrašyta 2010–2020 m. 

‘Milija DS’. Veislė sukurta LAMMC Žemdirbystės institute, kryžminimo kom-
binacija ‘Ixt’ × ‘Abel’. Vegetacijos laikotarpis 81 diena, augalų aukštis 94 cm. 2020 m. 
Kauno ATS derlingumas buvo 7,27 t ha-1. 2019–2020 m. Plungės, Kauno ir Kaišiado-
rių AVTS vidutinis derlingumas buvo 5,49 t ha-1. Grūdai turi vidutiniškai 15,7 proc. 
baltymų, 7,2 proc. riebalų. Grūdų hektolitro svoris vidutiniškai 660 g l-1, 2019 m. 
Kauno AVTS – 708 g l-1. 1000 grūdų vidutinis svoris 28,1 g, lukštuotumas 3,6 proc. 
Estijos žemdirbystės instituto Jogevos augalų selekcijos skyriuje vykdytų tyrimų duo-
menimis, ypač nepalankiais 2019 m. veislės ‘Milija DS’ derlingumas buvo 4,75 t ha-1, 
hektolitro svoris 588 g l-1, lukštuotumas 3,4 proc. Avižos atsparios dulkančiosioms 
kūlėms, vidutiniškai atsparios vainikuotosioms rūdims ir dryžligei. 

Veislės autoriai Vida Danytė ir Andrii Gorash. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą 
įrašyta 2021 m. 
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3.5. Grikiai
Almantas RAŽUKAS, Danuta ROMANOVSKAJA 

Lietuvoje grikiai auginami nuo XIII a. (Lazauskas, 1998). Grikiai yra vieni svar-
besnių grūdinių augalų, pasaulyje ir Lietuvoje auginamų kaip vertinga žaliava maisto 
ir kitoms pramonės šakoms. Tradiciškai grikiai naudojami maisto pramonėje, bet jų 
panaudojimas bitininkystėje, farmacijoje, chemijos pramonėje bei kitose ūkio šakose 
taip pat yra labai platus ir perspektyvus. 

Grikių kruopos yra itin vertingas dietinis maisto medžiagų šaltinis, iš kitų rūšių 
javų grūdų išsiskiriantis optimaliai subalansuota biochemine sudėtimi. Pagal balty-
mų kiekį, kuriuose vyrauja aminorūgštys, grikiai pranašesni už daugelį grūdinių javų. 
Juose gausu mineralinių medžiagų (kalcio, geležies, kalio, fosforo), organinių rūgščių 
(citrinų, obuolių, rūgštynių, maleino), vitaminų (tiamino, riboflavino, nikotino rūgš-
ties, rutino), kurie yra labai svarbūs žmogaus fiziologiniams procesams (Préstamo ir 
kt., 2003; Woo ir kt., 2010; Wronkowska ir kt., 2010). Be to, grikiai yra vieni maistinių 
grūdų, sudėtyje neturintys gliuteno, todėl tinkantys žmonėms, netoleruojantiems 
šios rūšies baltymo. Ne mažiau vertingi yra ir grikių daigai – juose aminorūgščių kie-
kis yra 4 kartus didesnis nei grikių kruopose (Park ir kt., 2000; Kreft ir kt., 2003; Shar-
ma ir kt., 2012). Grikiuose yra flavonoidų (daugiausia rutino), kurie svarbūs žmonių 
sveikatai, nes pasižymi antioksidantinėmis ir uždegimą slopinančiomis savybėmis 
(Wei ir kt., 2003; Kim ir kt., 2004; Krkoškova, Mrazova, 2005). Grikių lukštai pa-
naudojami biologiškai aktyviomis medžiagomis papildytų preparatų ir potašo (kalio 
karbonato) gamyboje, pagalvių ir čiužinių užpildams (Pirogovskaja, 2000). 

Grikiai pasižymi specifinėmis biologinėmis savybėmis (nuolat auga, žydi ir už-
mezga bei brandina grūdus), todėl vegetacijos laikotarpiu yra jautresni meteorologi-
nėms sąlygoms nei kiti žemės ūkio augalai. Jų produktyvumas glaudžiai susijęs su me-
teorologinėmis sąlygomis vegetacijos laikotarpiu ir vabzdžių apdulkintojų lankymusi. 

Grikiai yra mažų sąnaudų reikalaujantys žemės ūkio augalai, kurie tradiciškai 
auginami nederlinguose dirvožemiuose (daugiausia Pietryčių Lietuvoje), kur kitų 
žemės ūkio augalų auginimas neatsiperka. Jie turi daug privalumų, tačiau yra ir 
trūkumas – gaunamas mažas grikių grūdų derlius, ir ne tik Lietuvoje (0,96 t ha-1), 
bet ir kitose šalyse: Europoje jis siekia 0,90 t ha-1, Azijoje – 0,89 t ha-1, Amerikoje – 
1,12 t ha-1 (Popović ir kt., 2014). Dėl mažo derlingumo mūsų šalyje grikių vis dar au-
ginama nedaug – 2020 m. pasėlių plotai užėmė 39,9 tūkst. ha. Manoma, kad ateityje 
didesnį grikių paplitimą turėtų lemti naujų derlingų veislių sukūrimas, sveiko maisto 
ir ekologinių produktų poreikio ir ekologinės žemdirbystės kvotų didėjimas. Skiriant 
daugiau dėmesio sveiko maisto gamybai, didės grikių ekonominė svarba ir plėsis jų 
plotai. 

Šalies agroklimato sąlygoms pritaikytų veislių kūrimas yra aktuali selekcijos 
mokslo problema. Lietuvoje sėjamojo grikio (Fagopyrum esculentum Moench) selek-
cija buvo pradėta 1947 m. Valstybinės selekcijos stoties Karoliniškių punkte. Masinės 
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atrankos metodu iš vietinių grikių buvo išvesta perspektyvi veislė ‘Lietuvos 164’ (au-
torius dr. Antanas Subačius), tačiau ji nebuvo rajonuota. 1965 m. grikių selekcija buvo 
nutraukta, veislė ‘Lietuvos 164’ perduota buvusiam Sąjunginiam N. Vavilovo augali-
ninkystės institutui, turinčiam pasaulinę įvairių augalų kolekciją (Lazauskas, 1998). 

Nuo 1999 m. grikių selekcija buvo atnaujinta LAMMC ŽI Vokės filiale, siekiant 
sukurti derlingesnes ir nepalankiems veiksniams atsparesnes veisles. Sėkmingo 
selekcinio darbo rezultatas – sukurta grikių veislė ‘VB Vokiai’ (autoriai A. Svirskis, 
G. Almantas ir A. Ražukas). 2002–2019 m. ši veislė buvo įrašyta į Nacionalinį augalų 
veislių sąrašą. Taip pat yra sukurta nauja grikių veislė ‘VB Nojai’ (autoriai D. Roma-
novskaja ir A. Ražukas), nuo 2015 m. įrašyta į Nacionalinį augalų veislių sąrašą. 

Tikslai
Grikių selekcijos tikslas – visapusiškai ištirti ir įvertinti sukurtus ir sukauptus 

grikių genotipus ir, sukauptą medžiagą kryptingai naudojant selekciniame darbe, su-
kurti derlingas, vietos agroklimato sąlygoms pritaikytas grikių veisles. Pagrindiniai 
uždaviniai: kurti lietuviškos selekcijos grikių veisles, pasižyminčias dideliu derlingu-
mu, ankstyvumu, stambiagrūdiškumu ir tinkamumu vietos agroklimato sąlygoms. 

Metodai
Grikiai yra kryžmadulkiai augalai. Pagrindiniai naujų grikių veislių kūrimo me-

todai yra tarpveislinis kryžminimas ir individų bei masinė atranka. Kryžminimui pa-
renkamos gerai ištirtos derlingos, pritaikytos vietos sąlygoms arba kitais ūkiškai nau-
dingais požymiais pasižyminčios veislės. Kryžminama taikant laisvą apsidulkinimą, 
pasirinktus komponentus sėjant greta ir kiekvienai kryžminimo kombinacijai taikant 
erdvinę izoliaciją. Pagal šią metodiką motininis augalas yra įsėjamas didesnio tėvinio 
augalo pasėlio ploto centre. Žydėjimo metu natūraliai apvaisina vabzdžiai arba bitės. 
Individų ir masinė atranka daroma pagal derlingumą, grūdų stambumą, augalo aukš-
tį, atsparumą išgulimui. 

Grikių selekcijos darbas atliekamas šiose grandyse: 1) kolekcinis augynas, 2) hib- 
ridinis augynas, 3) selekcinis augynas, 4) dauginimo augynas, 5) veislių konkursiniai 
bandymai. 

Kolekciniame augyne tiriama Lietuvoje bei užsienio šalyse sukurtų grikių veislių 
ir Lietuvoje sukurtų selekcinių numerių kolekcija. Laukelių plotas 1 m2, tarpueiliai 
20 cm, sėklų įterpimo gylis 5–6 cm. Kolekciniame augyne į kiekvieną laukelį sėjama 
po 300 sėklų be pakartojimų. 

Hibridiniame augyne sėjamos kryžminimo būdu gautos grikių sėklos. Kiekvienas 
augalas stebimas ir vertinamas atskirai, todėl sėjama 20 cm tarpueiliais ir 20–30 cm 
atstumu tarp augalų. Augalų vizualinis vertinimas atliekamas per visą vegetacijos pe-
riodą. Pažeisti arba prastai besivystantys augalai šalinami vegetacijos pradžioje, bu-
tonizacijos tarpsniu. Prasidėjus grūdų brendimui, atrenkami augalai, turintys ūkiškai 
naudingus požymius. Jie paženklinami prie jų pririšant etiketes, o vėliau, grūdams 
subrendus, kiekvienas atrinktas augalas išraunamas atskirai. Laboratorijoje nusta-
tomas žiedynų skaičius augale, bamblių skaičius stiebe, visaverčių ir užmegztų sėklų 
santykis, grūdų derlius iš augalo (g), 1000 grūdų masė. Kitais metais atrinkti augalai 
sėjami į selekcinį augyną, kuriame atliekama šeimų atranka. 
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Kiekvieno iš hibridinio augyno atrinkto augalo palikuonys sudaro atskirą šeimą, 
kuri toliau tiriama selekciniuose augynuose. Grikių selekciniame darbe gali būti tai-
komi įvairūs daugkartinės atrankos būdai: šeimos atranka, šeimų grupių atranka, 
šeimų individų atranka. Taikant masinės atrankos metodą, atrinktų augalų sėklos 
surenkamos ir sumaišomos, taikant šeimų grupių atranką – augalai jungiami gru-
pėmis pagal panašius požymius. Taikant šeimų grupės arba šeimų individų atranką, 
kiekviena šeima izoliuojama tam tikru atstumu. 

Selekciniame augyne tyrimų ir atrankos ciklas kartojamas tris kartus, t. y. atranka 
vykdoma trejus metus, kol išryškėja geriausios šeimos. Pirmųjų metų selekciniame au-
gyne tiriamos šeimos lyginamos su kitomis šeimomis ir, remiantis stebėjimų bei įver-
tinimų duomenimis, prastesnės šeimos brokuojamos, o geresnėse šeimose vykdoma 
atranka. Ji atliekama pagal augalų fenotipą, kai atrenkami vešlesni, sveikesni, išsiski-
riantys norimais ūkiškai naudingais požymiais augalai, ir produktyvumą. Laukelių dy-
dis priklauso nuo turimos sėklos kiekio. Kiekviena šeima sėjama atskirame laukelyje 
arba eilutėje. Laukeliai arba eilutės išdėstomos juostomis (plotis 2,5 m, takai tarp juostų 
1,0 m pločio, atstumas tarp eilučių 20 cm). Kitais metais iš pirmųjų metų selekcinio 
augyno geriausių šeimų atrinkti augalai šeimomis sėjami į antrųjų metų selekcinį augy-
ną. Atranka atliekama pagal tuos pačius kriterijus, kaip ir pirmųjų metų selekciniame 
augyne. Iš geriausių šeimų atrinkti augalai sėjami į trečiųjų metų selekcinį augyną. 

Atrinkus geriausią šeimą sėklos padauginamos, kad jų pakaktų veislių konkur-
siniams bandymams. Dauginimo augynas įrengiamas tam tikru izoliuotu atstumu 
nuo kitų augynų. Šiame augyne vegetacijos metu šalinami reikalavimų neatitinkantys 
augalai. Sėjama be pakartojimų, siauraeiliu būdu 15–20 cm tarpueiliais. 

Veislių konkursiniuose bandymuose tiriami teigiamai įvertinti ir pagal morfo-
loginius bei ūkinius požymius išlyginti selekciniai numeriai. Standartu imama Lie-
tuvoje registruota veislė. Veislių konkursiniai bandymai su tais pačiais numeriais 
vykdomi trejus metus. Laukelio plotas – 10 m2, 4 pakartojimai. Sėjant tarp laukelių 
paliekami 0,6 m pločio tarpai, tarp juostų – 1 m pločio takai. Sėklos norma – 80 kg 
ha-1 (80 % daigumo sėklos). 

Lietuvoje naujos grikių veislės kuriamos taikant hibridizacijos ir atrankos me-
todus, sukuriant ir išskiriant pagal grūdų derlių, atsparumą išgulimui, grūdų dydį ir 
kitus požymius geriausius genotipus. 

Grikių veislių išskirtinis požymis yra grūdų stambumas, kurį parodo 1000-čio 
grūdų masė. Tai mažiau kintantis rodiklis, nes dėl grikiuose dominuojančio poli-
morfizmo grūdų stambumas yra paveldimas (Aleksejeva, Pauševa, 1988; Anochina, 
1990), todėl grikių išskyrimas (atranka) pagal stambiagrūdiškumą yra vienas iš kom-
ponentų išvedant naujas vietines veisles. 

Grikiams būdingas polimorfizmas, tiksliau, dimorfizmas, nes jų žiedai yra dviejų 
tipų. Grikių žieduose dažniausiai pasireiškia heterostilija (vienų augalų visi žiedai 
turi ilgus kuokelius ir trumpas piesteles, kitų – trumpus kuokelius ir ilgas pieste-
les), kuri sąlygoja normalų grikių apsidulkinimą (Savickij, 1970; Černuchin, Pobedo-
nosceva, 2002). Pasitaiko grikių augalų, kuriuose pasireiškia homostilija (žiedai turi 
vienodo dydžio kuokelius ir piesteles). Grikių selekcijoje dažniausiai dirbama hibri-
dus kuriant heterostilijos pagrindu, tačiau literatūroje nurodoma ir apie homostilijos 
panaudojimo galimybę sukuriant fertilias homozigotines linijas (Kovalenko, Šumnyj, 
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2002). Be to, užsienyje plačiai tiriamas heterozės efekto panaudojimas grikių selekci-
nėje programoje (Tatarenko, Smolka, 2000). 

Grikių veislių tobulinimo programos pasaulyje vykdomos daugiau kaip šimtą 
metų, tačiau derliaus ir kitų svarbių kokybinių rodiklių pasikeitimai buvo neesmi-
niai, lyginant su kitais augalais. Tik pastarąjį dešimtmetį, padidėjus grikių ekonomi-
nei svarbai ir daugiau dėmesio skiriant žmonių sveikatai, pasauliniu mastu matomos 
didesnės pastangos kurti naujas grikių veisles (Campbell, 2003). 

Grikiai yra kryžmadulkiai augalai, jiems nebūdinga savidulka, bet teoriškai ji yra 
galima. Tačiau savidulkos būdu užsimezgę grūdai yra nevisaverčiai, iš jų užauga ne-
produktyvūs palikuonys. Japonijoje buvo siekiama išvesti kultūrinių savidulkių grikių 
veisles. Tuo tikslu paprastieji grikiai (Fagopyrum esculentum) ir laukinė savidulkių 
grikių rūšis (Fagopyrum homotropicum) buvo sukryžminti ir atlikti sukurtų grikių 
hibridų polimorfizmo tyrimai (Yasui ir kt., 2004). Užsienio šalių mokslininkų teigi-
mu, hibridizacijos tarp dviejų grikių rūšių panaudojimas grikių selekcijoje ir sukur-
ti hibridai padės sukaupti vertingą genetinę informaciją, kuri toliau bus naudojama 
selekcinėse programose. Japonijoje, Prancūzijoje ir kitose šalyse grikių selekcijoje, be 
tarprūšinės hibridizacijos, pradedami taikyti ir audinių kultūros metodai. 

Rezultatai
‘VB Vokiai’. Diploidinė veislė sukurta LAMMC ŽI Vokės filiale, sukryžminus 

vietinių grikių populiaciją iš Varėnos rajono ir grikių selekcinį numerį iš Kazanės 
žemės ūkio instituto. Tolesnėje selekcijoje genotipų atranka vykdyta ankstyvumo ir 
stambiagrūdiškumo kryptimi. Pasižymi ankstyvumu, vegetacijos periodas yra vidu-
tiniškai 82–86 dienos, t. y. grūdai subręsta maždaug viena savaite anksčiau nei kitų 
šalyje auginamų veislių. Augalai kompaktiškos formos, mažai šakoti, užauga vidu-
tiniškai 87–97 cm aukščio. Žiedynas tankus, skydelio formos, žiedų spalva švelniai 
rožinė. Grūdai stambūs, neturi sparnelių, jų paviršius matinis, spalva pilkai ruda. 
1000 grūdų masė 33,6 g, lukštingumas 26,8 %, baltymingumas 10,2 %. Grūdų derlius 
siekia vidutiniškai 2,26 t ha-1. 

Veislės autoriai Antanas Svirskis, Gediminas Almantas ir Almantas Ražukas. Į 
Nacionalinį augalų veislių sąrašą buvo įrašyta 2002–2019 m. 

‘VB Nojai’. Veislė sukurta LAMMC ŽI Vokės filiale, sukryžminus baltarusišką 
veislę ‘Žaleika’ ir lietuvišką selekcinį numerį 15. Augalai vidutiniškai šakoti, lapuotu-
mas vidutinis, žiedynas skydelio formos, žiedų spalva švelniai rožinė, grūdai neturi 
sparnelių, jų spalva ruda. Vidutinio vėlyvumo – vegetacijos periodas yra vidutiniškai 
88–92 dienos. Veislių konkursiniuose bandymuose grūdų derlius buvo vidutiniškai 
2,84 t ha-1, t. y. standartinės veislės ‘VB Vokiai’ derlių viršijo 25,7 %. Priklausomai nuo 
metų, kolekcijoje grūdų derlius buvo vidutiniškai 3,64 t ha-1 (nuo 2,42 iki 4,47 t ha-1). 
Grūdai stambūs, 1000 grūdų masė 33,0 g (gali svyruoti nuo 31,4 iki 35,5 g), stam-
bių grūdų frakcija sudaro 86,4 %, grūdų lukštingumas 26,0 %. Užauga vidutiniškai 
118 cm aukščio (augalų aukštis gali svyruoti nuo 103 iki 124 cm). Grūdų sudėtyje yra 
11,4 % baltymų ir 56,2 % krakmolo. 

Veislės autoriai Danuta Romanovskaja ir Almantas Ražukas. 2013–2014 m. veislė 
buvo testuota Lenkijoje dėl veislės išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo (IVS) tyri-
mų. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą įrašyta 2015 m. 
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4.1. Sėjamieji žirniai
Kristyna RAZBADAUSKIENĖ 

Žirnių selekcija Lietuvoje, kaip ir daugumos augalų, pradėta 1922 m. Iš Mas-
kvos selekcijos stoties prof. D. Rudzinskas atsivežė 75 atrinktas ir sukurtas žirnių 
veisles bei linijas. Jau pirmaisiais darbo metais kolekcija papildyta 38 pavyzdžiais, 
kuriuos surinko Dotnuvos žemės ūkio technikumo moksleiviai (Vaznonienė, 1968). 
Dotnuvoje didesnės ar mažesnės apimties žirnių selekcija vykdyta iki 1976 m., dirbo 
selekcininkai D. Rudzinskas (1922–1931 m.), A. Šimkevičius (1932–1936 ir 1941–
1944 m), K. Bėčius (1935–1941 ir 1945–1956 m.), O. Pupinskienė (1940–1944 m.), 
V. Ožolas (1945–1946 m.), I. Vaznonienė (1947–1956 m.), P. Varnas (1954–1956 m.), 
K. Začeskienė (1957–1966 m.), E. Černiauskienė (1964–1969 m.), V. Budvytienė 
(1970–1975 m.). Dotnuvoje nutraukus žirnių selekciją, iki 1985 m. dar buvo tiriamos 
sukurtos linijos, tačiau veislės nebuvo registruotos. Šiuo laikotarpiu sukurtas veisles 
išsamiai aprašė I. Vaznonienė (1992). 

Žirnių selekcija nedidele apimtimi 1979 m. buvo pratęsta Lietuvos žemės ūkio 
akademijoje. Sukurta pašarinio tipo veislė ‘Kiblukai’ (Bėčius, Kažemėkas, 1998). 
Buvo sukurtos ir perduotos valstybiniams veislių tyrimams dar trys žirnių veislės: 
‘Molinukai’ (1985 m.), ‘Greitieji’ (1995 m.) ir ‘Tomiai’ (1995 m.). Atlikus tyrimus, 
veislės ‘Molinukai’ ir ‘Tomiai’ nebuvo įtrauktos į Tinkamiausių Lietuvoje auginti 
augalų veislių katalogą. Šiuo laikotarpiu sukurtos veislės daugiausia buvo pašarinio 
tipo, aukštos, smarkiai išgulančios ir auginamos mišiniuose su migliniai javais. Žalia 
masė naudota pašarams, o sėklininkystė buvo sudėtinga dėl ilgo ir nevienodo augalų 
brendimo ir išgulimo. 

1993 m. Lietuvos žemdirbystės institute priimtas sprendimas atnaujinti žirnių 
selekciją, pradėta rinkti ir tirti kolekcija, padaryti bandomieji kryžminimai. Nuo 1996 
m. žirnių selekcijos darbų apimtys padidėjo, padaryta 20 kryžminimo kombinacijų, 
sukaupta daugiau informacijos ir didinta veislių kolekcija. Buvo gauti veislių pavyz-
džiai iš Sirijos, Lenkijos, Čekoslovakijos, Baltarusijos, Olandijos, Švedijos, Vengrijos. 
Jau 1999 m. buvo planuota 140 kryžminimo kombinacijų ir per 6000 numerių tyrimų 
skylančių populiacijų augynuose. Tuo laikotarpiu Lietuvoje pradėti auginti pusiau 
belapio tipo žirniai. Šių veislių tikrieji lapai paversti sudėtiniais ūsais, o lapus pakeitė 
padidėję prielapiai. Tai visiškai pakeitė žirnių auginimo technologiją. Augalai augi-
nami gryname pasėlyje, stiebas yra žemesnis, tvirtesnis, o ūsai tvirtai sukimba tarp 
augalų. Toks pasėlis labiau atsparus išgulimui ir žymiai pagerina derliaus nuėmimą. 

Iki 2005 m. selekcinį darbą vykdė R. Bogušas, 2006–2009 m. – J. Sprainaitienė, 
nuo 2010 m. iki dabar – K. Razbadauskienė. Kiekvienais metais pradinės medžiagos 
augynas papildomas naujomis veislėmis iš Europos valstybių. Šiuo metu Augalų ge-
netinių išteklių saugykloje saugoma 18 linijų ir 14 žirnių veislių, sukurtų Lietuvoje. 
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Šiuolaikinės žirnių selekcijos svarbiausi uždaviniai:
1. Tirti turimą ir naujai gautą žirnių genetinę įvairovę, atrinkti kryžminimams 

tinkamiausius komponentus. 
2. Kurti derlingas, atsparias ligoms, išgulimui ir nepalankioms augimo sąly-

goms pusiau belapes grūdinio tipo populiacijas ir linijas. 
3. Lauko eksperimentais įvertinti naujų genotipų derlingumą ir adaptacines sa-

vybes, konkurencingumo bei homozigotiškumo lygį. 
4. Pateikti naujas linijas valstybiniam ūkinio vertingumo ir genetinio originalu-

mo (išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo – IVS) įvertinimui. 

Veislių kūrimo metodai
Pagrindiniai žirnių selekcijos metodai yra tarpveislinė hibridizacija, masinė ir in-

dividinė atranka, pritaikyta Europos Sąjungos veislių grynumo reikalavimams. 
Žirnių selekcija vykdoma pagal tokią tyrimų schemą: 
1) pradinės medžiagos augynas (kolekcija), 
2) hibridinis augynas, 
3) masinės atrankos augynai (F1, F2, F3, F4 ir F5), 
4) individinės atrankos augynas (F6), 
5) selekcinis augynas (F7), 
6) kontrolinis augynas, 
7) veislių konkursiniai bandymai, 
8) genetinio stabilizavimo augynas, 
9) veislių ekologiniai bandymai, 
10) palaikomoji selekcija, pirminė sėklininkystė. 

Pradinės medžiagos augynas (kolekcija)
Žirnių veislių kolekcija auginama veislėms palaikyti ir iš kitur gautoms naujoms 

veislėms įvertinti. Kolekcija nuolat papildoma veislėmis iš Suomijos, Švedijos, Vo-
kietijos ir kitų šalių selekcijos institutų bei firmų. Kasmet auginama apie 100 veislių. 

Veislės kolekcijoje auginamos be pakartojimų 7,5 m2 laukeliuose. Sėjama selek-
cine sėjamąja „Haldrup SR-30“, vidutiniškai 120 daigių sėklų į 1 m2. Siekiant geriau 
įvertinti ir atrinkti tinkamiausias veisles naujoms veislėms kurti, į kas dvidešimtą 
laukelį sėjamos standartinės veislės. Priklausomai nuo naudojamų Valstybinės au-
galininkystės tarnybos ūkinio vertingumo tyrimuose, standartinės veislės keičiamos 
ir vietiniuose eksperimentuose. Vertinimų ir skaičiavimų duomenys lyginami su 
standartinių veislių vidurkiu. Vegetacijos metu registruojamos sudygimo, žydėjimo 
pradžios, visiško žydėjimo ir subrendimo datos, balais įvertinamas atsparumas išgu-
limui, ligoms, kenkėjams, išmatuojamas augalų aukštis ir aukštis iki pirmos ankšties. 
Derlių nuėmus, išdžiovinus ir išvalius, apskaičiuojamas sėklų derlius iš laukelio, įver-
tinama grūdų kokybė: 1000 sėklų masė, baltymų kiekis. 
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Hibridinis augynas 
Po lauko ir laboratorinių tyrimų veislės atrenkamos kryžminimui. Pagrindinis 

dėmesys skiriamas abiejų tėvinių veislių bendram produktyvumui. Pagrindiniai rodi-
kliai yra produktyvių bamblių skaičius augale su dviem ir daugiau normaliai išsivys-
čiusiomis ankštimis bamblyje, sėklų skaičius ankštyje, sėklos stambumas, produkty-
vių bamblių skaičius augale ir kiti. 

Kasmet atliekama 100–150 kryžminimo kombinacijų. Kiekvienos kombinacijos 
sukryžminama po 5–10 žiedų, kastruojant po 1 žiedą augale, o kitus žiedus pašali-
nant. Kryžminimai atliekami lauke ir šiltnamyje. 

Masinės atrankos augynai 
F1 karta. Hibridai išauginami žiemos metu šiltnamyje. Augalai auginami vege-

taciniuose induose, durpių substrate. Viename puode sėjama iki 15 grūdų. Puodų 
skaičius priklauso nuo turimų grūdų kiekio. Sėjama rugpjūčio mėnesį, tik nuėmus ir 
paruošus hibridus, kad augalai kiek įmanoma ilgiau augtų esant natūraliam apšvieti-
mui. Taip pagreitinamas pirmos kartos sėklų padauginimas ir sudaromos palankios 
sąlygos augalams augti. Tėvinių augalų nesėjama taupant vietą. Visą sezoną augalai 
stebimi, surašomos pastabos apie kombinacijų vertę. 

F2 karta. Šios kartos hibridai sėjami 1 m2 laukeliuose sėjamąja „Haldrup SR-30“. 
Kadangi sėklos kiekis mažas, priklausomai nuo turimos sėklos, laukelyje sėjama nuo 
1 iki 4 eilučių. Kad nesumaišytų sėklos, tarp laukelių ir tuščiose eilutėse sėjama žie-
minių kviečių laukeliai. Surašomos pastabos apie kombinaciją ir nukuliami visi lau-
keliai. Dėl mažo augalų skaičiaus kombinacijas brokuoti sudėtinga. Grūdus iškūlus ir 
išdžiovinus, sėkla ruošiama sėjai į kitą augyną. 

F3 karta. Šios kartos hibridai sėjami 1 m2 laukeliuose sėjamąja „Haldrup SR-30“. 
Laukelių skaičius priklauso nuo F2 kartoje gautos sėklos kiekio. Sėkla pilama į ke-
turias vidurines eilutes, kraštuose po eilutę pilant žieminių kviečių sėklą. Siekiant 
išvengti sėklos pernešimo į kitą laukelį, tarp linijų taip pat sėjami žieminių kviečių 
laukeliai. Augalai sėjami retai, kad vegetacijos metu juos būtų galima apžiūrėti. Šia-
me augyne laukeliai vertinami vizualiai, išbrokuojamos kombinacijos, kurios turi 
daug neigiamų požymių. Visas laukelis nukuliamas kombainu „Wintersteiger Clasic“. 
Sėkla išdžiovinama, išvaloma ir paruošiama sėjai į F4 augyną. 

F4 karta. Kadangi turima pakankamai padaugintos sėklos, laukelis didinamas. 
Sėjami 22 m ilgio laukeliai. Sėkla pilama į keturias vidurines eilutes, kraštuose po 
eilutę pilant žieminių kviečių sėklą. Viena linija sėjama į vieną lentą. Sėjant ilgesnius 
laukelius labiau išvengiama nevienodos dirvožemio įtakos. Sėklos norma apskaičiuo-
jama 1,2 mln. ha-1. Atrinktos kombinacijos nukuliamos, išdžiovinamos ir pasveria-
mos. Geriausios linijos atrenkamos sėjai į F5 augyną. 

F5 karta. Į šį augyną sėjama laukeliais po 14 m2 selekcine sėjamąja „Wintersteiger 
Plotseed S“. Iš atrinktų laukelių išraunama po 40 augalų. Lauke nuo kiekvieno augalo 
ankštys nuskinamos į atskirus pakelius. Ruošiant sėklą viena linija sėjama į vieną 
lentą, kur vienoje eilutėje yra vieno augalo sėklos. 
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Individinės atrankos augynas (F6) 
F6 karta. Atrinktos linijos supilamos į sėjamosios kasetes. Vienas augalas – vie-

na eilutė, viena kombinacija sėjama į vieną lentą. Sėkla pilama į keturias vidurines 
lentos eilutes, kraštuose po eilutę pilant žieminių kviečių sėklą. Daugiausia dėmesio 
skiriama atsparumui ligoms ir išgulimui. Šiame augyne atrenkamos ir pažymimos 
geriausios linijos. Siekiant išvengti sumaišymo, ankštys skinamos rankomis, vėliau 
kiekviena linija kuliama atskirai. Sėkla pasveriama, grūdai įvertinami pagal stambu-
mą, spalvą, kenkėjų ir ligų pažeidimą. 

Selekcinis augynas (F7)
Šiame augyne sėjamos F6 kartos augyne atrinktos linijos į 2 m2 laukelius. Siekiant 

išvengti veislių susimaišymo, sėkla padalijama į keturias vidurines eilutes, o dviejose 
kraštinėse eilutėse sėjama žieminių kviečių sėkla. Sėjama be pakartojimų, standar-
tinių veislių sėklą – kas 20 numerių. Sėjama selekcine sėjamąja „Haldrup SR-30“, 
derlius nuimamas kombainu „Wintersteiger Classic“ Vegetacijos metu atliekami tie 
patys stebėjimai, kaip ir tiriant kolekcijos augyną. Apie 50 % numerių išbrokuojami 
lauke. Nukūlus ir išdžiovinus grūdai pasveriami, išvalomi, palyginami su standarti-
nių veislių vidurkiu ir paruošiami sėjai. 

Kontrolinis augynas
Čia patenka iš selekcinio augyno atrinkti numeriai. Ir toliau stengiamasi išvengti 

sėklų susimaišymo. Sėjama selekcine sėjamąja „Haldrup SR-30“, derlius nukuliamas 
kombainu „Wintersteiger Classic“. Viena linija sėjama į lentą, kurios ilgis 22 metrai. 
Iš 6 eilučių, sėkla pilama tik į 4 vidurines kasetes. Šiame augyne atliekami tie patys 

4.1. Sėjamieji žirniai

Tarpveisliniai kryžminimai žirnių selekciniuose augynuose; tai selekcijos klasika, aktuali ir 
šiandien (K. Razbadauskienės nuotr.)
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vertinimai, kaip ir veislių bandymuose. Nukuliama apie 30 % užaugintų linijų. Po 
išdžiovinimo ir išbrokavimo sėkla paruošiama sėjai į veislių bandymus. 

Veislių konkursiniai bandymai 
Šiuose bandymuose sėjamos iš kontrolinio augyno atrinktos veislės. Laukelių 

plotas 14 m2, sėjama 4 pakartojimais selekcine sėjamąja „Wintersteiger Plotseed S“. 
Sėklos norma nustatoma pagal jos ūkinę vertę, sėjama 1,2 mln. ha-1. Veislės suskirs-
tomos į 2 blokus ir serijas po 20 veislių kiekvienoje. Iš jų dvi veislės yra standartinės. 
Vegetacijos metu žirnių vystymosi fazės (sudygimas, žydėjimas, subrendimas) re-
gistruojamos ir užrašomos žurnaluose, įvertinamas atsparumas išgulimui ir ligoms, 
sėklų išbyrėjimas iš ankščių, sėklų sudygimas ankštyse, apatinių ankščių prisitvirti-
nimo aukštis, vidutinis ankščių skaičius augale, išmatuojamas augalų aukštis. Lauke 
išbrokuojami nelygūs, ligoti ir kitų neigiamų požymių turintys numeriai. Iš atrinktų 
linijų augalai išraunami į genetinio stabilizavimo augyną. Derlius nuimamas kom-
bainu „Wintersteiger Classic“. Nuėmus derlių apskaičiuojamas sėklų derlius t ha-1, 
nustatoma 1000 sėklų masė ir kiti rodikliai. Kasmet planuojama ištirti apie 50–80 
veislių. Veislių konkursiniuose bandymuose galutinai įvertinamos selekcijos metu 
sukurtos ir atrinktos perspektyvios linijos, nustatomas baltymų procentas. Veislės 
tiriamos 2–3 metus. Geriausia veislė perduodama galutinai įvertinti Valstybinei au-
galininkystės tarnybai. Naujos ir perspektyvios linijos sėjamos ekologiniame lauke. 
Vertinama pagal tą pačią metodiką, kaip ir konkursiniuose bandymuose. 

Veislių ekologiniai bandymai 
Lygiagrečiai konkursiniams bandymams, naujos ir perspektyvios linijos sėjamos 

sertifikuotame ekologiniame lauke. Šiame augyne veislės tiriamos nenaudojant trą-
šų bei pesticidų, net ir tinkamų naudoti ekologiniuose pasėliuose. Laukelių plotas 
7 m2, sėjama 4 pakartojimais selekcine sėjamąja „Wintersteiger Plotseed S“. Verti-
nama pagal tą pačią metodiką, kaip ir konkursiniuose bandymuose. Nors Valstybi-
nė augalininkystės tarnyba neatlieka veislių tyrimų ekologinėje auginimo sistemoje, 
selekcininkams svarbu prieš siūlant augintojams patikrinti veisles ir rekomenduoti 
tinkamiausias. Plečiantis ekologiniams plotams ir didėjant geros kokybės ekologinės 
sėklos poreikiui, lietuviškų veislių žirnių sėklos turi paklausą ir yra noriai perkamos 
ekologinių ūkių sėklininkų. 

Pirminė sėklininkystė
Žemdirbystės institute vykdoma veislių ‘Simona’, ‘Ieva DS’, ‘Jūra DS’, ‘Lina DS’, 

‘Egle DS’ ir perspektyvių linijų pirminė sėklininkystė. Jų grynumas ir kokybė palaiko-
ma kaitaliojant masinės ir individinės atrankos metodus. Taikoma negatyvinė atran-
ka – išbrokuojami augalai, neatitinkantys veislės aprašymo. 

Šiuo metu Nacionaliniame augalų veislių sąraše registruotos 5 LAMMC Žemdir-
bystės institute sukurtos veislės ir saugotina pašarinio tipo veislė ‘Kiblukai‘ (Nacio-
nalinis..., 2021). 
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Rezultatai 
Po 1991 m. šalyje sukurtos ir registruotos 7 sėjamųjų žirnių veislės. 
‘Kiblukai’.  Veislė sukurta Lietuvos žemės ūkio universitete. Kryžminimo kom-

binacija ‘Neosypajuščiesia 1’ × ‘Rainiai’. Šilutės augalų veislių tyrimo (AVT) stotyje 
veislė tirta nuo 1992 m., Utenos – nuo 1991 m. Žirniai tamsiai rudos spalvos, 1000 
grūdų vidutinė masė – 178 g, arba net 22,1 % daugiau nei standartinės veislės. Au-
ginant sėklai, vegetacijos laikotarpis trunka 94 d., arba yra 4 d. trumpesnis už veis-
lės ‘Rainiai’. Augalai išauga iki 156 cm aukščio. Tyrimo metais abiejose AVT stotyse 
gautas 4,05 t ha-1 vidutinis sausųjų medžiagų derlingumas – 0,26 t ha-1, arba 6,9 %, 
didesnis nei tuo metu tirtos standartinės pašarinės veislės ‘Rainiai’. Sėklų vidutinis 
derlingumas buvo toks pat, kaip ir standartinės veislės – 0,87 t ha-1. Didžiausias sau-
sųjų medžiagų derlius gautas 1995 m. Utenos AVT stotyje – 7,14 t ha-1, sėklų 1991 m. 
– 2,16 t ha-1. Atsparūs savaiminiam sėklų išbyrėjimui lauke, vidutiniškai atsparūs iš-
gulimui, lapuotumas siekia 67,5 %. Sausojoje medžiagoje nustatyta iki 18,5 % žalios 
masės, sėklose – 30,7 % baltymų. 

Veislės autoriai Kostas Bėčius, Vilius Bėčius ir Osvaldas Kažemėkas. Į Nacionali-
nį augalų veislių sąrašą buvo įrašyta 1996–2007 m. 

2010 m. pavasarį pateikus paraišką veislę ‘Kiblukai’ įrašyti į Nacionalinį augalų 
veislių sąrašą kaip saugotiną veislę, tais metais jos ūkinio vertingumo tyrimai pa-
pildomai atlikti trijose – Šilutės, Kauno ir Utenos – AVT stotyse. Į šį sąrašą galima 
įrašyti augalų veisles, jeigu po jų išbraukimo iš Nacionalinio augalų veislių sąrašo yra 
praėję ne mažiau kaip dveji metai, o veislė turi saugotinų vertingų genetinių išteklių 
savybių. Tyrimo metais gautas vidutinis 2,21 ha-1 sėklų derlius, 1000 jų vidutinė masė 
buvo 137,89 g. Auginant sėklai, vidutinis vegetacijos laikotarpis 80 d. Augalai aukšti 
– jų vidutinis aukštis 129 cm, vidutiniškai atsparūs išgulimui (įvertintas 4,6 balo). Vi-
dutinis baltymų kiekis sėklose – 25,47 %. 2011 m. į Nacionalinį veislių sąrašą įrašyta 
kaip saugotina. 

‘Greitieji’. Veislė sukurta Lietuvos žemės ūkio universitete, kryžminimo kom-
binacija ‘Neosypajuščiesia 1’ × ‘Rainiai’. Nuo 1995 m. tirta Šilutės ir Utenos AVT 
stotyse. Vegetacijos laikotarpis sėklai 96 d., žaliai masei 52 d. Sėklų vidutinis derlin-
gumas 1,48 t ha-1, didžiausias gautas 1996 m. Šilutės AVT stotyje – 1,96 t ha-1. Sėklos 
apvalios, pilkos su rudomis dėmelėmis, stambios – 146–232 g, jose yra 29,2 % balty-
mų. Augalai išauga iki 139 cm aukščio, išgula. Gauta vidutiniškai 5,42 t ha-1 sausųjų 
medžiagų. Atsparūs sėklų išbyrėjimui iš ankščių, ligoms. 

Veislės autoriai Kostas Bėčius, Vilius Bėčius ir Osvaldas Kažemėkas. Į Augalų 
veislių sąrašą buvo įrašyta 1998–2005 m. 

‘Simona’. Veislė sukurta tarpveislinės hibridizacijos metodu, sukryžminus dvi 
pusiau belapių žirnių veisles ‘Canis’ ir ‘Grafila’ (Bogušas, 2005). Ūkinio vertingumo 
tyrimai atlikti 2006–2007 m. Šilutės, Kauno ir Utenos AVT stotyse. Vidutinio anksty-
vumo, vegetacijos laikotarpio vidutinė trukmė 86 d. Tyrimo metais gautas vidutinis 
3,15 t ha-1 grūdų derlius, didžiausias derlius – 4,05 t ha-1 – buvo gautas 2007 m. Kau-
no AVT stotyje. Grūdai vidutinio stambumo, 1000 jų vidutinė masė 219,81 g. Atski-
rais tyrimo metais išaugintų žirnių grūduose nustatyta 20,7–25,8 % baltymų. Augalų 
vidutinis aukštis palyginti nedidelis – tik 72 cm. Atsparumas išgulimui įvertintas 6,6 
balo – 0,7 balo didesnis už standartinių veislių ‘Tinker’ ir ‘Canis’. Grūdai labai gerai 

4.1. Sėjamieji žirniai
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laikosi ankštyse – atsparumas išbyrėjimui įvertintas net 8,8 balo. Atsparūs ligoms – 
tyrimo metais miltligė pažeidė tik nedidelę dalį (5 %) augalų. 

Veislės autoriai Romanas Bogušas ir Jūratė Sprainaitienė. Į Nacionalinį augalų 
veislių sąrašą ir Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą 
įrašyta 2008 m. 

‘Ieva DS’. Veislė sukurta tarpveislinės hibridizacijos metodu. 2004 m. sukryž-
mintos dvi pusiau belapio tipo veislės ‘Eclipse‘ ir PS 610152. Lietuvoje ūkinio ver-
tingumo ir Lenkijoje IVS tyrimai atlikti 2013–2014 m. Veislė tirta Kauno, Pasvalio 
ir Utenos AVT skyriuose. 2013–2014 m. tyrimo duomenimis, gautas 5,26 t ha-1 vi-
dutinis derlius. Didžiausias derlius (7,23 t ha-1) gautas 2014 m. Kauno AVT skyriuje. 
Augalų aukštis svyravo priklausomai nuo auginimo vietos ir meteorologinių sąlygų: 
2013 m. – 70 cm (Utenos AVTS), 2014 m. – 129 cm (Kauno AVTS), dvejų metų vi-
durkis – 104,3 cm. Išsiskiria didesniu atsparumu išgulimui (6,7 balo) nei standartinė 
veislė (6,1 balo). Vegetacijos laikotarpis ilgesnis 89 d. (standartinės veislės – 83 d.). 
Sėkla vidutinio stambumo, tyrimo metų vidurkis 234,4 g. Grūdai gerai laikosi ankš-
tyse – jų atsparumas išbyrėjimui įvertintas 8,8 balo. Baltymų kiekis siekė vidutiniškai 
23,3 %, standartinės veislės – 24,0 %. Atsparūs pašaknio ligoms ir žirnių askochitozei. 
Kadangi žirniai aukšti ir vėlyvesnės brandos, tinka auginti ir ekologiniuose ūkiuose 
mišiniuose su migliniais javais. Sėklos norma parenkama atsižvelgiant į dirvožemį 
ir sėklos kokybę, sėjama vidutiniškai 250–300 kg ha-1. Vėluojant sėją sėklos norma 
didinama. Taikoma tradicinė žirnių auginimo technologija. 

Veislės autoriai Kristyna Razbadauskienė, Jūratė Sprainaitienė ir Romanas Bogu-
šas. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių 
veislių bendrąjį katalogą įrašyta 2015 m. 

‘Jūra DS’. Veislė sukurta tarpveislinės hibridizacijos metodu su tolesne indivi-
dine atranka – sukryžmintos dvi pusiau belapio tipo veislės ‘Madonna’ ir ‘Nitouche’. 
Tai vienintelė Lietuvoje registruota veislė, kurios grūdai yra žalios spalvos. Ūkinio 
vertingumo tyrimai atlikti 2015–2016 m. Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT skyriuose, 
IVS tyrimai atlikti Lenkijos augalų veislių tyrimo centre. Gautas 5,56 t ha-1 vidutinis 
sėklų derlius, didžiausias derlius (7,11 t ha-1) gautas 2016 m. Kauno AVT skyriuje. 
Kiti vidutiniai duomenys: 1000 grūdų masė 261,8 g, vegetacijos laikotarpis 91,2 d. 
Augalų aukštis 90,4 cm, išgulimas įvertintas 6,8 balo, atsparumas grūdų išbyrėjimui 
9 balais (1 blogiausias, 9 geriausias rodiklis). Grūdų baltymingumas 24,6 %, t. y. 6 % 
didesnis už standartinių veislių. Atsparūs pašaknio ir lapų ligoms, žirnių šaknų puvi-
nio (Fusarium oxysporum f. sp. pici) 1-ajai rasei. 

Veislės autorės Kristyna Razbadauskienė ir Jūratė Sprainaitienė. Į Nacionalinį 
augalų veislių sąrašą ir Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį 
katalogą įrašyta 2017 m. 

‘Lina DS’. Veislė sukurta tarpveislinės hibridizacijos metodu su tolesne individi-
ne atranka – sukryžmintos dvi pusiau belapio tipo veislės ‘Respect’ ir ‘Audit’. Ūkinio 
vertingumo tyrimai atlikti 2019–2020 m. Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT skyriuose, 
IVS tyrimai atlikti Lenkijos augalų veislių tyrimo centre. Tyrimo duomenimis, gautas 
5,67 t ha-1 vidutinis sėklų derlius, didžiausias derlius (7,34 t ha-1) gautas 2020 m. Kau-
no AVT skyriuje. Kiti vidutiniai duomenys: 1000 grūdų masė 285,7 g, vegetacijos lai-
kotarpis vidutiniškai 90,8 d., augalų aukštis 85,6 cm, išgulimas 8,0 balai, atsparumas 
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grūdų išbyrėjimui 9 balai (1 blogiausias, 9 geriausias rodiklis). Grūdų baltymingumas 
23,2 %. Atsparūs pašaknio ir lapų ligoms. Stabilus derlius gaunamas auginant ne tik 
tradiciškai, bet ir ekologinėje sėjomainoje. 

Veislės autorė Kristyna Razbadauskienė. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir Eu-
ropos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą įrašyta 2021 m. 

‘Egle DS’. Veislė sukurta tarpveislinės hibridizacijos metodu su tolesne individi-
ne atranka – sukryžmintos dvi pusiau belapio tipo veislės ‘Grafila’ ir ‘Respect’. Ūkinio 
vertingumo tyrimai atlikti 2019–2020 m. Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT skyriuose, 
IVS tyrimai atlikti Lenkijos augalų veislių tyrimo centre. Tyrimo duomenimis, gautas 
6,11 t ha-1 vidutinis sėklų derlius, didžiausias derlius (7,99 t ha-1) gautas 2020 m. Kau-
no AVT skyriuje. Kiti vidutiniai duomenys: 1000 grūdų masė 314,4 g, vegetacijos 
laikotarpis 93,5 d. Ilgesnio vegetacijos laikotarpio ir subręsta 3–5 dienomis vėliau 
už tirtų standartinių veislių. Augalų aukštis 98,9 cm, užaugina ilgiausią stiebą iš 
2019–2020 m. tirtų veislių. Išgulimas 8,5 balo, atsparumas grūdų išbyrėjimui 9 balai  
(1 blogiausias, 9 geriausias rodiklis). Grūdų baltymingumas 23,8 %. Atsparūs paša-
knio ir lapų ligoms. Šios veislės žirnių išskirtinumas – duoda didelį derlių, išaugina 
ilgą stiebą ir yra ilgesnės vegetacijos trukmės, išskirtinai atsparūs išgulimui – labai 
svarbus įgyvendinant žaliojo kurso gaires. 

Veislės autorė Kristyna Razbadauskienė. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir Eu-
ropos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą įrašyta 2021 m. 
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4.2. Lubinų selekcija
Zita MAKNICKIENĖ 

Pupiniai augalai efektyviai fiksuoja biologinį azotą; tai puikus baltymų, anglia-
vandenių, skaidulinių medžiagų, vitaminų, mineralų, oligasacharidų ir fenolinių jun-
ginių šaltinis. 

Lubinai yra viena seniausių pupinių žemės ūkio kultūrų, paplitusių visame pasau-
lyje. Jie priklauso pupinių (Fabacea Lindl.) šeimai, Lupinus (L.) genčiai. Daugiausia 
jų natūraliai auga Vakarų pusrutulyje. Yra du pagrindiniai lubinų paplitimo centrai:  
Pietų Amerikoje – Peru, Kolumbija, Ekvadoras, ir Šiaurės Amerikoje – centrinės 
Amerikos valstijos ir Meksika. Kultūriniai lubinai daugiausia auginami Vakarų Euro-
poje ir Australijoje (Golubev, Kurlovich, 2002). 

Įvairių kraštų žemės ūkyje auginama apie 15 rūšių lubinų, tačiau didesnę prakti-
nę reikšmę turi tik keturios rūšys: geltonieji (Lupinus luteus L.), siauralapiai (Lupi-
nus angustifolius L.), baltieji (Lupinus albus L.) ir gausialapiai (Lupinus polyphylus 
Lindl.). Lietuvoje auginami dviejų rūšių lubinai – geltonasis (Lupinus luteus L.) ir 
siauralapis (Lupinus angustifolius L.). Pamiškėse ir paupiuose natūraliai auga ir dau-
giametis laukinis lubinas (Lupinus polyphyllus L.). 

Lietuvoje lubinai buvo auginami jau XIX a. pabaigoje, o plačiau pradėti auginti nuo 
1930 m. Dotnuvos selekcijos stotyje lubinų selekcija pradėta 1934 m. 1947 m. lubinų selek-
cija iš Dotnuvos buvo perkelta į Lietuvos valstybinės selekcijos stoties Karoliniškių punktą, 
o 1957 m. iš jo perkelta ir iki šiol tęsiama LAMMC Vokės filiale. Selekcijos pradininkai 
buvo J. Klevaitis, J. Pivoriūnas, A. Subačius. Pirmoji siauralapių sideracinių lubinų veislė 
‘Pilkiai’ buvo sukurta individualios atrankos metodu (autoriai J. Klevaitis, A. Subačius). 
Pokario metais Dotnuvoje individualios atrankos būdu iš nežinomos vokiškos veislės buvo 
išvesta pirmoji derlinga geltonųjų lubinų veislė ‘Gardeniai’ (1953 m.) (autoriai J. Klevai-
tis, A. Subačius). Masinės atrankos būdu iš veislės ‘Vaiko’ išvesta geltonųjų lubinų veislė 
‘Baltieji’ (autorius A. Subačius). 1962 m. tarpveislinės hibridizacijos metodu buvo sukurta 
siauralapių sideracinių lubinų veislė ‘Snaigiai’ (autorius A. Subačius). 1958 m. prie lubinų 
selekcijos prisijungė J. Lazauskas. Tarpveislinės hibridizacijos metodu buvo sukurtos gel-
tonųjų pašarinių lubinų veislės ‘Smėliai’ ir ‘Pamaina’ (autoriai A. Subačius, J. Lazauskas). 
Nuo 1985 m. iki šiol lubinų selekciją vykdo dr. Z. Maknickienė (Lazauskas, 1998). 

1987–1999 m. buvo išvestos derlingos, trumpesnio vegetacijos laikotarpio gel-
tonųjų pašarinių lubinų veislės ‘Augiai’ (A. Subačius, J. Lazauskas, Z. Maknickie-
nė), ‘Trakiai’ (Z. Maknickienė, A. Subačius, J. Lazauskas), ‘Vilčiai’ (Z. Maknickienė,  
A. Subačius, J. Lazauskas). 2004 m. geltonųjų pašarinių lubinų selekcija buvo sustab-
dyta dėl agresyviai plintančios grybinės ligos antraknozės (Colletotrichum gloeospo-
rioides (Penz.) Penz. & Sacc ), kuriai ši lubinų rūšis buvo neatspari. 

Iki 1995 m. Vokės filiale buvo selekcionuojami tik geltonieji pašariniai lubinai. 
Nuo 1995 m. pradėtas selekcinis darbas su nauja lubinų rūšimi – siauralapiais lubi-
nais (Lupinus angustifolius L.), kurie išsiskyrė dideliu atsparumu grybinėms ligoms 
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ir trumpu vegetacijos laikotarpiu, lyginant su geltonaisiais lubinais. 1995–2021 m. 
sukurtos šios siauralapių lubinų veislės: sideracinių lubinų veislės ‘VB Derliai’, ‘VB 
Ugniai’, ‘VB Melsviai’, pašarinių lubinų veislės ‘VB Vilniai’, ‘VB Antaniai’, mažo al-
kaloidingumo veislės ‘VB Rausviai’, ‘VB Pilkiai’. Šios veislės įtrauktos į Nacionalinį 
augalų veislių sąrašą ir ES žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą. 2021 m. 
atiduota tirti mažo alkaloidingumo maistinė veislė ‘VB Ainiai’. 

Šiuo metu siauralapių lubinų selekcija LAMMC ŽI Vokės filiale vykdoma trimis 
kryptimis: siauralapių sideracinių lubinų, pašarinio tipo lubinų ir mažo alkaloidingu-
mo (maistinių) lubinų veislių kūrimas. 

Siauralapiai sideraciniai lubinai 
Lubinai žaliajai trąšai Lietuvoje pradėti auginti XIX a., ir savo svarbos neprara-

do iki šiol. Tai vienintelis pupinis augalas, kuris be papildomo tręšimo pakankamai 
gerai dera nedaug maisto medžiagų turinčiuose dirvožemiuose. Tai maisto medžia-
gų balanso reguliatoriai, kurie dėl stiprios šaknų sistemos dirvožemį papildo kaliu, 
fosforu, simbiotiniu azotu ir sustiprina jo antifitopatogeninį potencialą. Lengvesnės 
granuliometrinės sudėties dirvožemiuose dėl didesnio išplovimo verta auginti ne tik 
sideracinius, bet ir pašarinius bei mažo alkaloidingumo siauralapius lubinus kaip 
monokultūrą ir jų mišinius su migliniais javais. Viename hektare lubinai sukaupia 
apie 180–220 kg simbiotinio azoto, o tai prilygsta 36–42 t mėšlo. Bet kokios paskir-
ties lubinų pasėliai yra vertingas indėlis siekiant tvariai ir saugiai pagerinti nenašius 
dirvožemius (Starkutė ir kt., 2015). 

Pašariniai siauralapiai lubinai 
Pagal biologinį vertingumą ir nepakeičiamas aminorūgštis lubinai priklauso di-

delio baltymingumo augalams. Jie gali būti alternatyva sojoms (Lgari ir kt., 2002). 
Lubinus naudojant koncentruotuose pašaruose, kompensuojamas kitų grūdinių kul-
tūrų baltymų trūkumas. Lubinų sėklose baltymų kiekis svyruoja nuo 32 iki 46 %. 
Pagal baltymų kiekį 1 tona lubinų sėklų prilygsta 4 tonoms kviečių, 4,2 tonoms avižų, 
4,4 tonoms kukurūzų. Pašaro baltyminę kokybę lemia ne vien žalių ar virškinamųjų 
baltymų kiekis, bet ir aminorūgščių sudėtis bei jų santykis. Lubinuose šis santykis yra 
idealus. Dėl aminorūgščių sudėties ir jų santykio lubinų baltymai gerai įsisavinami be 
papildomo terminio apdorojimo, lyginant su sojomis. Dėl šių savybių lubinų sėklos 
gali būti puikus pašaras galvijams, paukščiams, kiaulėms ir ekologiškai auginamoms 
žuvims jomis pakeičiant sojas, iš dalies kukurūzus, miežius, kviečius arba avižas. 

Mažo alkaloidingumo maistiniai siauralapiai lubinai 
Lubinus pirmą kartą savo veikaluose paminėjo mokslininkas ir gydytojas Hipo-

kratas. Jis aprašė būtent mitybines ir gydomąsias šių augalų savybes. 
Maistinių lubinų sėklos iš kitų pupinių augalų išsiskiria tokiomis vertingomis sa-

vybėmis: neturi glitimo, laktozės, mažas glikeminis indeksas, nedidelė tripsino inhi-
bitorių koncentracija, genetiškai nemodifikuotos. Tai puikus baltymų, angliavande-
nių, skaidulinių medžiagų, vitaminų, mineralų, oligosacharidų ir fenolinių junginių 
šaltinis. Lubinuose esantys baltymai yra reikšmingi kuriant didesnės vertės maisto 
produktus, kurių pagrindinis tikslas – žmogaus organizmą aprūpinti aminorūgšti-
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mis (Day, 2013). Nustatyta, kad lubinų baltymai ir riebalai, kurių didžiąją dalį sudaro 
polinesočiosios omega-3 ir omega-6 rūgštys, apsaugo nuo širdies ir kraujagyslių ligų, 
mažina uždegiminius procesus, blogojo cholesterolio kiekį ir padeda kontroliuoti 
kūno masės indeksą (Carbonaro ir kt., 2015). 

Lubinų sėklos yra perspektyvus šaltinis alternatyvių baltymų, kurie gali būti efek-
tyviai panaudoti ir naujos kartos, ir tradicinių maisto produktų gamyboje. 

Sekecijos metodai 
Pagrindiniai siauralapių lubinų selekcijos metodai yra tarpveislinė hibridizacija ir 

masinė bei individuali atranka. Veislei sukurti reikia nuo 8 iki 12 metų. Selekcinis darbas 
vykdomas pagal schemą: kolekcija, kryžminimo augynas, hibridinis augynas (F1–F3), 
selekcinis augynas, kontrolinis augynas, veislių pradiniai bandymai, veislių konkur-
siniai bandymai. Hibridiniame ir selekciniame augynuose vegetacijos metu vykdomi 
fenologiniai (sudygimo, žydėjimo pradžios, pilno žydėjimo, subrendimo) stebėjimai. 
Vertinamas hibridų alkaloidingumas lauko sąlygomis spalvinės reakcijos metodu (Dra-
gendorfo preparatu), morfologiniai, genetiniai požymiai, produktyvumas, vegetacijos 
laikotarpio trukmė, atsparumas grybinėms ligoms, sausrai ir ankščių sproginėjimui. 

Pradiniuose ir konkursiniuose bandymuose tiriamos geriausios siauralapių side-
racinių, pašarinių ir maistinių lubinų selekcinės linijos. 

Perspektyvių maistinių lubinų selekcinių linijų miltų ir baltymų ekstraktų cheminė 
sudėtis nustatoma šiais metodais: suminis azotas – Kjeldalio, baltymų kiekis baltymų 
tirpaluose – spektrofotometriniu, riebalų kiekis – Soksleto, proteolitinis aktyvumas – 
spektrofotometriniu, krakmolo kiekis – poliaritmetiniu. Atliekama baltymų frakcijų 
kokybinė bei kiekybinė analizė, baltymų analizė jonų mainų chromatografijos metodu, 
nustatoma albuminų ir globulinų molekulinė masė, vertinamos albuminų ir globulinų 
baltyminių medžiagų funkcinės savybės: baltymų tirpumo nustatymas, baltymų in vitro 
virškinamumo nustatymas, proteazių baltymuose inhibitorinio aktyvumo įvertinimas. 

Rezultatai 
1995–2021 m. LAMMC ŽI Vokės filiale sukurta 10 geltonųjų ir siauralapių lubi-

nų veislių. 
‘Trakiai’. Pašarinio tipo geltonųjų lubinų veislė, išvesta Lietuvos žemdirbystės 

instituto Vokės filiale tarpveislinės hibridizacijos metodu, sukryžminus veisles ‘Uni-
versal’ × ‘Akademičeskij-1’. Augalai vidutiniškai lapuoti, stiebas šviesiai žalios spalvos. 
Lapai tamsiai žali, susideda iš 7–9 pailgų lapelių. Žiedynas – kekė, kurioje yra 30–40 
geltonos spalvos žiedų. Ankštys pailgos, sulenktos, užsibaigia aštriu spygliu; ankšties 
ilgis – 4,5–5,5 cm, ankštyje yra vidutiniškai 5 sėklos. Sėklos apvalios, kiek suplotos, 
margos. 1000 sėklų svoris – apie 129 g. Ankstyvi, vegetacijos laikotarpis – 87–140 
dienų. Derlingi, žalios masės sausojoje medžiagoje yra 17,2 %, sėklose – 37,6–47,2 % 
žalių baltymų. Atsparūs lubinų fuzariozei ir išgulimui, neatsparūs lubinų antrakno-
zei. Tinka auginti sėklai, pašarui ir žaliajai trąšai. 

Veislės autoriai Zita Maknickienė, Antanas Subačius ir Juozas Lazauskas. Į Tin-
kamiausių Lietuvoje auginti augalų veislių sąrašą įrašyta 1999 m. 

‘Vilčiai’. Pašarinio tipo geltonųjų lubinų veislė, išvesta Lietuvos žemdirbystės ins-
tituto Vokės filiale tarpveislinės hibridizacijos metodu, sukryžminus veisles ‘Univer-
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sal’ × ‘Kastryčnik’. Augalai vidutiniškai lapuoti, stiebas šviesiai žalios spalvos, 50–58 
cm aukščio. Lapai tamsiai žali, sudaryti iš 9 pailgų lapelių. Žiedynas – kekė, kurioje 
yra 35–45 geltonos spalvos žiedai. Ankštys pailgos, sulenktos, užsibaigia aštriu spy-
gliu; ankšties ilgis – 5,0–5,5 cm, ankštyje yra vidutiniškai 5 sėklos. Sėklos smulkios, 
apvalios, kiek suplotos, margos. 1000 sėklų svoris – 96,8–118,7 g. Ankstyvi, vege-
tacijos laikotarpis – 96–113 dienų. Derlingi, žalios masės sausojoje medžiagoje yra 
16,1–19,7 %, sėklose – 43,8 % žalių baltymų. Atsparūs lubinų fuzariozei ir išgulimui, 
neatsparūs lubinų antraknozei. Tinka auginti sėklai, pašarui ir žaliajai trąšai. 

Veislės autoriai Zita Maknickienė, Antanas Subačius ir Juozas Lazauskas. Į Tin-
kamiausių Lietuvoje auginti augalų veislių sąrašą įrašyta 2001 m. 

‘VB Vilniai’. Siauralapių pašarinių lubinų veislė, sukurta LAMMC Vokės filiale 
individualios atrankos metodu iš veislės ‘Populiacija 113’. Sėklinio tipo. Vegetacijos 
laikotarpis trumpas (87–120 dienų). Daigai nežymiai pūkuoti, stiebas šviesiai žalios 
spalvos, lapai šviesiai žali. Stiebas lapuotas, žiedynas – kekė, kurioje yra 15–23 baltos 
spalvos žiedų. Ant augalo užmezgama nuo 10 iki 25 ankščių. Priklausomai nuo agro-
meteorologinių sąlygų, žalios masės derlius yra 41–79 t ha-1, sėklų – 1,7–3,5 t ha-1. 
Sėklos baltai gelsvos spalvos, su šviesiai rusvu rašteliu, matinio blizgesio. 1000 sėklų 
masė – 136–160 g. Sėklų sausojoje masėje yra 32,75 % baltymų, 12,27 % ląstelienos, 
0,28 % kalcio, 0,39 % fosforo, 0,99 % kalio, 0,05 % alkaloidų; žalioje masėje yra 18,44 
% baltymų, 15,20 % ląstelienos, 0,82 % kalcio, 0,25 % fosforo, 0,03 % alkaloidų. Uni-
versalaus tipo, tinka auginti žaliajai trąšai ir pašarui. Pasižymi greitu augimu visais 
augimo tarpsniais, vidutiniškai atsparūs grybinėms ligoms. 

Veislės autoriai Zita Maknickienė, Juozas Lazauskas ir Antanas Subačius. Į Tin-
kamiausių Lietuvoje auginti augalų veislių sąrašą įrašyta 2003 m., į Europos Sąjungos 
žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą įtraukta 2006 m. 

‘VB Derliai’. Siauralapių sideracinių lubinų veislė, sukurta LAMMC Vokės filiale 
individinės atrankos metodu iš Rusijos N. Vavilovo augalininkystės instituto kolekci-
nio numerio 3364 (‘Deter-3’). Vegetacijos laikotarpis trumpas (80–110 dienų). Jaunų 
augalų daigai nežymiai pūkuoti, stiebas violetinis, lapai tamsiai žalios spalvos. Lapas 
susideda iš 6–9 lapelių. Stiebas vidutiniškai lapuotas. Žiedynas – kekė, kurioje yra 
16–19 baltos spalvos su violetiniu atspalviu žiedų. Ant vieno augalo užmezgama vi-
dutiniškai iki 25 ankščių. Sėklos baltos, lygiu paviršiumi, matinio blizgesio. 1000 sėklų 
masė – 117–150 g. Priklausomai nuo agrometeorologinių sąlygų, žalios masės derlius 
yra 54–75 t ha-1, sėklų – 1,6–3,4 t ha-1. Pasižymi dideliu atsparumu grybinėms ligoms. 

Veislės autorė Zita Maknickienė. Į Tinkamiausių Lietuvoje auginti augalų veislių 
sąrašą įrašyta 2002 m., į Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį 
katalogą įtraukta 2006 m. 

‘VB Ugniai’. Siauralapių sideracinių lubinų veislė, sukurta LAMMC Vokės filiale 
individinės atrankos metodu iš Rusijos N. Vavilovo augalininkystės instituto kolek-
cinio numerio 3354. Vegetacijos laikotarpis labai trumpas (78–103 dienų). Daigai 
nežymiai pūkuoti, stiebas violetinis, lapai tamsiai žalios spalvos. Stiebas vidutiniškai 
lapuotas, žiedynas – kekė, kurioje yra 12–18 tamsiai mėlynos spalvos žiedų. Ant au-
galo užmezgama nuo 11 iki 24 ankščių. Sėklos rusvos spalvos su ornamentu, matinio 
blizgesio. Išskirtinis požymis – sėkloms bręstant augalų lapai įgauna raudoną ats-
palvį. 1000 sėklų masė – 129–142 g. Priklausomai nuo agrometeorologinių sąlygų, 
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žalios masės derlius yra 56–70 t ha-1, sėklų – 2,0–2,4 t ha-1. Vidutinio atsparumo 
grybinėms ligoms. 

Veislės autoriai Zita Maknickienė ir Almantas Ražukas. Į Tinkamiausių Lietuvoje 
auginti augalų veislių sąrašą įrašyta 2004 m., į Europos Sąjungos žemės ūkio augalų 
rūšių veislių bendrąjį katalogą įtraukta 2007 m. 

‘VB Antaniai’. Siauralapių pašarinių lubinų veislė, sukurta LAMMC Vokės fili-
ale individinės atrankos metodu iš Rusijos N. Vavilovo augalininkystės instituto al-
kaloidingo kolekcinio numerio 3512. Sėklinio tipo, vegetacijos laikotarpis trumpas 
(79–118 dienų). Daigai nežymiai pūkuoti, stiebas tamsiai žalios su antocianu spal-
vos, lapai tamsiai žali. Stiebas lapuotas, žiedynas – kekė, kurioje yra 15–20 ryškiai 
rausvos spalvos žiedų. Ant augalo užmezgama vidutiniškai nuo 10 iki 19 ankščių. 
Priklausomai nuo agrometeorologinių sąlygų, žalios masės derlius yra 35–39 t ha-1, 
sėklų – 2,2–2,5 t ha-1. Sėklos pilkos, išmargintos rudais taškeliais, matinio blizge-
sio, vidutinio stambumo, 1000 sėklų masė – 154,0–162,2 g. Sėklų sausojoje masėje 
yra 38,8 % baltymų, 12,8 % ląstelienos, 0,23 % kalcio, 0,40 % fosforo, 0,85 % kalio, 
0,054 % alkaloidų; žalioje masėje yra 18,44 % baltymų, 15,20 % ląstelienos, 0,82 % 
kalcio, 0,25 % fosforo, 0,03 % alkaloidų. Atsparūs išgulimui, ankščių sproginėjimui, 
pasižymi greitu augimu visais augimo tarpsniais, vidutiniškai atsparūs grybinėms li-
goms. Universalaus tipo, tinka auginti žaliajai trąšai ir pašarui. 

Veislės autoriai Zita Maknickienė ir Almantas Ražukas. Į Tinkamiausių Lietuvoje 
auginti augalų veislių sąrašą įrašyta 2005 m., į Europos Sąjungos žemės ūkio augalų 
rūšių veislių bendrąjį katalogą įtraukta 2010 m. 

‘VB Melsviai’. Siauralapių sideracinių lubinų veislė, sukurta LAMMC Žem-
dirbystės instituto Vokės filiale tarpveislinės hibridizacijos metodu, sukryžminus 
N1685 × N1666 ‘Helena’, taikant tolimesnę individualią palikuonių atranką. Anks-
tyvi, vegetacijos laikotarpis – 77–88 dienos. Sėklos margos, ryškios, pagrindas ru-
das su baltais taškais. 1000 sėklų masė – 140–180 g. Žiedynas – kekė, sudaryta iš 
18–28 mėlynos spalvos žiedų. Ankštyje yra nuo 3 iki 5 sėklų, išimtiniais atvejais – iki 
6 sėklų. Priklausomai nuo pasėlio tankumo ir meteorologinių sąlygų, sėklų derlin-
gumas – 2,8–3,3 t ha-1, žalios masės derlius – daugiau kaip 60 t ha-1. Dėl gausaus 
šakojimosi geriau dera derlingesniuose dirvožemiuose. Tinka auginti žaliajai trąšai. 
Atsparūs sausrai, grybinėms ligoms. 

Veislės autoriai Zita Maknickienė ir Almantas Ražukas. Į Tinkamiausių Lietuvoje 
auginti augalų veislių sąrašą įrašyta 2021 m., į Europos Sąjungos žemės ūkio augalų 
rūšių veislių bendrąjį katalogą įtraukta 2019 m. 

‘VB Rausviai’. Siauralapių mažo alkaloidingumo lubinų veislė, sukurta LAMMC 
Žemdirbystės instituto Vokės filiale tarpveislinės hibridizacijos metodu, sukryžmi-
nus veisles ‘Brianskij 74’ × ‘VB Antaniai’, taikant tolimesnę individualią palikuonių 
atranką alkaloidų mažinimo kryptimi. Ankstyvi, vegetacijos laikotarpis 82–90 dienų. 
Žiedynas – kekė, sudaryta iš 15–25 šviesiai rausvos spalvos žiedų. Užsimezga 6–12 
ankščių, ant šoninių atžalų – nuo 3 iki 27 ankščių, priklausomai nuo šoninių atžalų 
skaičiaus. Ankštyje yra nuo 3 iki 5 sėklų. Sėklos margos, pagrindas pilkas su rudais 
ir baltais taškais, 1000 sėklų svoris – 165–180 g. Sėklų derlingumas – 2,8–3,5 t ha-1. 
Sėklose gausu mikro- bei makroelementų, pasižymi dideliu kiekiu nepakeičiamųjų 
aminorūgščių: turi 1,38 % metionino ir 9,27 % histidino. Mažo alkaloidingumo, pa-
sižymi geromis maistinėmis savybėmis: turi 0,011 % alkaloidų, 30,3 % baltymų, 6,4 % 
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riebalų (Bartkienė ir kt., 2016). Dėl gausaus šakojimosi geriau dera derlingesniuose 
dirvožemiuose. Atsparūs sausrai, grybinėms ligoms. 

Veislės autoriai Zita Maknickienė ir Almantas Ražukas. Į Tinkamiausių Lietuvoje 
auginti augalų veislių sąrašą įrašyta 2021 m., į Europos Sąjungos žemės ūkio augalų 
rūšių veislių bendrąjį katalogą įtraukta 2020 m. 

‘VB Pilkiai’. Siauralapių mažo alkaloidingumo lubinų veislė, sukurta LAMMC 
Žemdirbystės instituto Vokės filiale tarpveislinės hibridizacijos metodu, sukryžminus 
veisles ‘Konstant 2’ × ‘Svaloev’, taikant tolimesnę individualią palikuonių atranką al-
kaloidų mažinimo kryptimi. Ankstyvi, vegetacijos laikotarpis 84–92 dienos. Žiedynas 
– kekė, sudaryta iš 15–20 mėlynos spalvos žiedų. Užsimezga 6–9 ankštis, ant šoninių 
atžalų – nuo 5 iki 22 ankščių, priklausomai nuo šoninių atžalų skaičiaus. Ankštyje yra 
nuo 4 iki 5 sėklų. Sėklų derlingumas – 2,4–3,3 t ha-1. Mažo alkaloidingumo, pasižymi 
geromis maistinėmis savybėmis: turi 0,012 % alkaloidų, 31,9 % baltymų, 5,8 % riebalų 
(Bartkienė ir kt., 2016). Sėklose gausu mikro- ir makroelementų. Dėl gausaus šakoji-
mosi geriau dera derlingesniuose dirvožemiuose. Atsparūs sausrai, grybinėms ligoms. 

Veislės autoriai Zita Maknickienė ir Almantas Ražukas. Į Europos Sąjungos že-
mės ūkio augalų veislių bendrąjį katalogą įtraukta 2021 m. 

‘VB Ainiai’. Siauralapių mažo alkaloidingumo lubinų veislė, sukurta LAMMC 
Žemdirbystės instituto Vokės filiale tarpveislinės hibridizacijos metodu, sukryžmi-
nus veisles ‘Populiacija 113’ × ‘VB Vilniai’, taikant tolimesnę individualią palikuo-
nių atranką alkaloidų mažinimo kryptimi. Žiedynas – kekė, sudaryta iš 15–23 baltos 
spalvos žiedų. Ant augalo užmezga nuo 10 iki 20 ankščių, priklausomai nuo šoni-
nių atžalų skaičiaus. Ankštyje yra nuo 4 iki 5 sėklų. Ankstyvi, vegetacijos laikotarpis 
82–90 dienų. Pasižymi greitu augimu visais augimo tarpsniais. Sėklinio tipo, sėklų 
derlingumas – 2,5–3,36 t ha-1. Atsparūs sausrai, grybinėms ligoms. Mažo alkaloi-
dingumo, pasižymi geromis maistinėmis savybėmis: turi 0,011 % alkaloidų, 32,6 % 
baltymų, 6,7 % riebalų (Bartkienė ir kt., 2016). Sėklose yra didelis kiekis mikro- ir 
makroelementų. Dėl gausaus šakojimosi geriau dera derlingesniuose dirvožemiuose. 

Veislės autorė Zita Maknickienė. Šiuo metu (2021 m.) veislė tiriama valstybiniuo-
se ir Europos Sąjungos tyrimuose. 
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4.3. Pupos
Kristyna RAZBADAUSKIENĖ 

Pupų selekciją Lietuvoje pradėjo agronomas V. Kraniauskas 1936 m. Toliau dir-
bo M. Šakys (1939–1953), V. Būdvytienė (1946–1992), L. Tindžiulienė (1962–1971),  
S. Nekrošas (1976–1982), A. Būdvytytė (1982–1994), R. Bogušas (1984–2005) (Bo-
gušas, 1998). J. Sprainaitienė dirbo nuo 2005 m., baigė sutvarkyti pupų selekcinę 
medžiagą, perdavė tyrimams vėliausiai sukurtą veislę ‘Reda DS’. Pupų selekcijos pro-
grama užbaigta 2006 m., ir visas dėmesys buvo sutelktas į 1993 m. atnaujintą žirnių 
selekciją. 

Selekcinio darbo pradžioje kuriant veisles didžiausias dėmesys buvo sutelktas į 
derlių. Auginant ir tiriant daugiau veislių, selekcininkai pradėjo intensyviai kurti bei 
atrinkti veisles ir pagal vegetacijos trukmę, nes vėlai subręstant sėkloms yra sudėtin-
ga sėklininkystė, mažėja atsparumas ligoms. 

Nuo 1999 iki 2013 m. auginamų pupų plotai buvo labai maži – 1900–7000 ha. 
Tuo metu ir Lietuvoje registruotų veislių įvairiais metais buvo tik 2–5. Pagal Žali-
nimo programą iš Europos Sąjungos atsiradus išmokoms ir skatinimui auginti pu-
pinius augalus, jų plotai ir sėklos poreikis smarkiai išaugo. Jau 2014 m. buvo pasėta 
2299 ha, 2015 m. – 6160 ha, 2016 m. – 6832 ha, 2017 m. – 7284 ha, 2018 m. – 7320 ha 
pupų. Po pupoms augti nepalankių 2018 m. jų auginimo plotai vėl sumažėjo: 2019 m. 
pasėta 5648 ha, 2020 m. – 5868 ha, 2021 m. – 7805 ha pupų (Lietuvos statistika, 
2020). Tuo pačiu metu atsirado ir didesnė veislių pasiūla iš kitų šalių. Iki 2015 m. 
Nacionaliniame augalų veislių sąraše buvo registruotos tik 2 veislės, o 2021 m. – 14 
veislių (Augalų veislių sąrašas, 2021). 

Selekcinio darbo pradžioje buvo sukurtos ir valstybiniams veislių tyrimams per-
duotos 4 veislės, bet po tyrimų jos nebuvo įtrauktos į augalų veislių sąrašus. Vėliau 
sukurtos veislės buvo konkurencingesnės ir registruotos auginti Lietuvoje. 

‘Aušra’. Veislė išvesta iš vietinio pavyzdžio Nr. 19-12 (Bogušas, 1998). Autoriai 
Vanda Būdvytienė ir Mečislovas Šakys. Lietuvoje registruota 1964–1998 m., buvo 
registruota auginti ir kitose šalyse. 

‘Kupa’ (‘Šviesa’ × ‘Daina’). Veislė registruota 1990–2007 m. Autoriai Vanda Būd- 
vytienė, Alma Būdvytytė, Romanas Bogušas ir Steponas Nekrošas. 

‘Ada’ (‘Aušra’ × ‘Rasa’). Veislė registruota 1994–2007 m. Autoriai Vanda Būdvy-
tienė, Alma Būdvytytė, Romanas Bogušas ir Steponas Nekrošas. 

Šios veislės plačiau aprašytos knygoje „Augalų selekcija“ (1998 m.). 
‘Nora’. Veislė sukurta individualios atrankos būdu iš kryžminimo kombinacijos 

‘Beryl’ × ‘Miko’. Žiedai balti, ir tai vienintelė baltažiedžių pupų veislė šalyje. Šio tipo 
veislės turi mažesnį kiekį taninų – gyvulių virškinimą stabdančių ir kraujo sudėtį blo-
ginančių medžiagų. Sėklos ovalios formos, šiek tiek suspaustos, netaisyklingos for-
mos. Subrendusių sėklų spalva gelsvai pilka, su tamsiomis dėmėmis šonuose. Augalų 
vidutinis aukštis 85 cm, vegetacijos trukmė 104 dienos (Augalų veislių sąrašas, 2001). 
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1999–2000 m. veislė tirta Valstybinio augalų veislių tyrimo centro registraciniuose 
tyrimuose, ūkinio vertingumo bandymai atlikti Kauno ir Pasvalio stotyse. Tyrimo 
metais gautas vidutinis 3,23 t ha-1 sėklų derlius. 1000 sėklų masė 478,9 g. Sukaupia 
vidutiniškai 29,3 % baltymų. Šios veislės pupos vidutiniškai atsparios ligoms, atspa-
rumas išgulimui 8 balai, atsparumas grūdų išbyrėjimui 6,5 balo (1–9 balų skalėje). 

Veislės autoriai Romanas Bogušas, Alma Būdvytytė ir Vanda Būdvytienė. Į Na- 
cionalinį augalų veislių sąrašą buvo įrašyta 2001–2007 m. 

‘Nida DS’. Pašarinių pupų veislė sukurta tarpveislinės hibridizacijos metodu iš 
kryžminimo kombinacijos LŽI 1917 × ‘Aušra’. Žiedai balti, su juodomis dėmelėmis. 
Sėklos ovalios, vidutinio stambumo, 1000 sėklų masė 530 g. Subrendusios sėklos yra 
gelsvai rusvos spalvos, su juodu tašku prisegimo vietoje. Vegetacijos trukmė 103 d. 
(Augalų veislių sąrašas, 2002). Augalų stiebas keturbriaunis, išauga vidutiniškai iki 
111 cm. Sėklose sukaupiama vidutiniškai 30,3 % baltymų. Veislė 1999–2001 m. tirta 
registraciniuose bandymuose Kauno ir Pasvalio augalų veislių tyrimo stotyse. Tyri-
mo metais gautas 4,49 t ha-1 vidutinis derlius, atsparumas išgulimui 7,2 balo. 2004 
m. veislė perduota išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo (IVS) tyrimams Lenkijoje, 
2005 m. šiuos tyrimus sėkmingai praėjo. 

Veislė autoriai Romanas Bogušas, Alma Būdvytytė ir Vanda Būdvytienė. Į Nacio-
nalinį augalų veislių sąrašą buvo įrašyta 2002–2013 m. 

‘Reda DS’. Veislė sukurta tarpveislinės hibridizacijos metodu, sukryžminus 
veisles ‘Scirocco’ × ‘Ada’. Vidutinio ankstyvumo, augalų vegetacijos trukmė 113 dienų 
(Augalų veislių sąrašas, 2010). Augalų aukštis 131 cm. Sėklos gelsvai rusvos spalvos, 
stambios, 1000 sėklų masė 561,45 g, sukaupia 31,3–33,1 % baltymų. 2008–2009 m. 
veislė tirta Augalų veislių tyrimo centro registraciniuose bandymuose Kauno ir Pas-
valio skyriuose. Tyrimo metais gautas 6,48 t ha-1 vidutinis sėklų derlius. Atsparumas 
išgulimui 8,5, sėklų išbyrėjimas iš ankščių 8,3 balo. Lietuvoje registruota 2010 m., 
auginama tradicinėje ir ekologinėje sėjomainose. LAMMC Žemdirbystės institute 
vykdoma veislės palaikomoji selekcija ir pirminė sėklininkystė. 

Veislės autoriai Romanas Bogušas ir Jūratė Sprainaitienė. 
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4.4. Vikiai
Vida DANYTĖ 

Pastarąjį dešimtmetį pasaulyje vikių plotai svyruoja apie pusę milijono hektarų, 
Europoje – 130–230 tūkst. ha. Lietuvoje vikių sėjama taip pat labai mažai, ir jų plo-
tai dar mažėja: 2007 m. jų buvo auginta 1900 ha, o 2017 jau tik 434 ha  
(FAOSTAT, http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC). 

Nuo 1933 m. buvo tirtos Lietuvoje surinktos vikių populiacijos, veislės buvo ku-
riamos masinės atrankos metodu. Nuo 1938 m. pradėtas taikyti vidurūšinio kryžmi-
nimo metodas. Vikius selekcionavo P. Krikščionaitis (1933–1934 m.), V. Kraniauskas 
(1935–1938 m.), M. Šakys (1938–1968 m.), V. Būdvytienė (1946–1955 m.), R. Jonu-
šytė (1960–2000). 1998 m. vikių selekcija Lietuvoje buvo laikyta mažiau perspektyvi, 
nes labai sumažėjo vikių pasėlių plotai, ir 2001 m., registravus veislę ‘Aisiai’, buvo nu-
traukta. Tai lėmė ir kitų pašarinių augalų rūšių bei jų auginimo plotų didėjimas šalyje. 
Šiuo metu vikių dar šiek tiek auginama dėl bioįvairovės (Jonušytė, 1998). 

Literatūros apie vikių selekciją pasaulyje nėra gausu. Vikių selekcijos tikslai, be 
tradicinių javų ūkinių savybių – gausaus žalios masės ir grūdų derliaus, grūdų stam-
bumo, atsparumo abiotiniams ir biotiniams stresams – siekia ir sumažinti toksiškų 
cheminių medžiagų kiekį grūduose (Nguyen ir kt., 2020; Rosa ir kt., 2020). 

Per visą sekcionavimo laiką Lietuvoje buvo išvestos šios sėjamojo vikio (Vicia 
sativa L.) veislės. 

Veislė ‘Giedriai’ išvesta individualios atrankos metodu iš vietinių Veisiejų apy-
linkių veislių. Jos pagrindiniai selekcijos darbai buvo atlikti 1938–1946 m., Lietuvoje 
rajonuota 1950–1995 m. Autorius Mečislovas Šakys. 

Veislės ‘Želviai’, kryžminimo kombinacija Nr. 3511 × ‘Giedriai’, selekcija buvo 
pradėta 1939 m., Lietuvoje rajonuota 1960–1983 m. Autoriai Mečislovas Šakys ir 
Vanda Būdvytienė. 

Veislė ‘Sauliai’ (‘Giedriai’ × ‘Nordost’) Lietuvoje rajonuota 1965–1981 m. Auto-
riai Mečislovas Šakys ir Vanda Būdvytienė. 

Vietinė veislė ‘Vilkaviškio vietiniai’ Lietuvoje rajonuota 1958–1961 m., itin ge-
rai augo pietiniuose rajonuose. Vėliau, veislę ‘Sauliai’ kryžminant su Mažosios Azi-
jos vietiniais vikiais, buvo išvesta veislė ‘Tverai’, Lietuvoje rajonuota 1985–2007 m.  
Autoriai Regina Jonušytė, L. Leokienė ir Mečislovas Šakys. 

Veislė ‘Kuršiai’ išvesta sukryžminus veislę ‘Giedriai’ su baltasėkliu mutantu.  
Lietuvoje rajonuota 1991–1998 m. Autorė Regina Jonušytė. 

Veislė ‘Pilkiai’ sukurta sukryžminus veislės ‘Giedriai’ baltažiedį mutantą su  
Nr. Kt-673. Lietuvoje rajonuota 1998–2015 m. 

Veislė ‘Baičiai’ sukurta veislės ‘Giedriai’ mutantą sukryžminus su su baltažiedžių 
vikių kolekciniu numeriu, gautu iš N. I. Vavilovo augalų genetinių išteklių instituto 
Rusijoje. Lietuvoje rajonuota 1996–2015 m. Autorės Regina Jonušytė ir Elena Grišina 
(Šakys, 1968; Jonušytė, 1998). 
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Nacionaliniame 2021 metų augalų veislių sąraše yra viena lietuviška sėjamųjų 
vikių veislė ‘Aisiai’, sukurta poliploidijos ir mutagenezės būdu iš veislės ‘Giedriai’ 
Lietuvos žemdirbystės institute. Konkursiniuose bandymuose 1998–2000 m. Kau-
no ir Utenos augalų veislių tyrimo stotyse gautas vidutinis 1,63 t ha-1 sėklų derlius, 
27,3 % didesnis nei tuo metu buvusios standartinės veislės ‘Pilkiai’. Žalios masės 
sausųjų medžiagų vidutinis derlius gautas 2,88 t ha-1. Bandymuose didžiausias sėklų 
derlius gautas 2000 m. Utenos stotyje – 2,58 t ha-1, sausųjų medžiagų 1998 m. Kau-
no stotyje – 5,95 t ha-1. 1000 sėklų vidutinė masė 82,3 g. Sėklose nustatytas 32,6 %, 
žalios masės sausojoje medžiagoje – 17,8 % vidutinis baltymų kiekis (1,0 % didesnis 
nei standartinės veislės ‘Pilkiai’). Pasižymi dideliu lapuotumu, kuris sudaro 50,7 % 
bendros augalo masės. Augalų vidutinis aukštis 95 cm. Atsparumas sėklų išbyrėjimui 
įvertintas 7,6, augalų išgulimui – 3,7 balo (pagal 9 balų vertinimo skalę). Vegetacijos 
laikotarpio vidutinė trukmė: iki pjūties žaliai masei – 63 dienos, sėklai – 118 dienų. 
Vidutiniškai atsparūs ligoms ir kenkėjams, bet gerai stelbia piktžoles. Pasižymi gera 
savybe, kad juos auginant mažiau derlingose dirvožemiuose, taip pat taikant mažesnį 
tręšimą, subrandina didesnį derlių nei kitų vasarinių veislių vikiai. 

Veislės autorė Regina Jonušytė. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą įrašyta 2001 m. 
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5. Techninių augalų selekcija

5.1. Bulvės
Rita ASAKAVIČIŪTĖ, Almantas RAŽUKAS 

Laukinės bulvės yra paplitusios Šiaurės Amerikos pietuose, Meksikoje, Centri-
nėje Amerikoje ir beveik visoje Pietų Amerikoje. Bulvių gumbų iškasimas buvo jų 
auginimo pradžia, nes pirmiesiems naudotojams atskleidė jų dauginimo galimybę. 
Pasaulyje paplitusios bulvės kaip tik ir yra kilusios iš Pietų bei Centrinės Amerikos. 
Atradus Amerikos žemyną, 1531–1537 m. jos buvo aptiktos indėnų kaimeliuose, to-
dėl manoma, kad pirmieji bulves ėmė vartoti ir jas sukultūrino indėnai. Literatūroje 
nurodoma, kad pirmos žinios apie bulves randamos Pietro Cieza de Leon aprašyme, 
kuris 1532–1535 m. keliavo po Peru. Dar ir dabar Pietų bei Centrinėje Amerikoje ap-
tinkama daugiau kaip 150 įvairių laukinių bulvių rūšių. Bulvių, priskiriamų Solanum 
tuberosum rūšiai, yra žinoma beveik keli tūkstančiai veislių, tačiau tik keli šimtai jų 
yra plačiau paplitusios pasaulyje (Tai, Young, 1984; Stockstad, 2019). 

Pasaulyje auginti bulves pirmieji pradėjo Pietų Amerikos indėnai prieš XIV a., 
o iš europiečių apie bulves pirmieji sužinojo ispanų konkistadorai 1528 m. Tuomet 
niekas nežinojo ir nemokėjo, kaip jas auginti, ir tik 1585 m. buvo nuimtas pirmasis 
derlius. Iš Ispanijos bulvės pateko į Olandiją, Belgiją, vėliau į Italiją, Vokietiją, Aust- 
riją, Šveicariją, galiausiai į Prancūziją, o olandai bulves atplukdė į Kiniją. Statistikos 
duomenys rodo, kad pasaulyje bulvių daugiausia užaugina Kinija, po to Indija ir Ru-
sija, o vienam gyventojui daugiausia bulvių užaugina baltarusiai. Lietuvoje bulvės 
atsirado 1629 m., Kristupo Radvilos laikais. Kėdainių vakarinėje dalyje dvaro laukuo-
se apsigyveno vokiečiai evangelikai liuteronai, kurie ir atvežė bulvių. Dabar geriau 
įdirbdami žemę, gausiau ją patręšdami, įvesdami sėjomainas, sodindami selekcinin-
kų išvestų derlingesnių veislių sėklą, ūkininkai iš hektaro išaugina po 37–50 t bulvių. 
Tačiau svarbu ne tik bulvių derlingumas, bet ir kokybinės bei mitybinės savybės. 

Valgomosios bulvės (Solanum tuberosum L.) selekcija Lietuvoje pradėta 1922 m. 
ir tęsiama iki šiol. Selekcijos darbo pradžioje prof. D. Rudzinskas turėjo 19 bulvių 
veislių pavyzdžius, parsivežus iš Maskvos selekcijos stoties. Tai buvo užsienietiškos 
veislės, kurių geriausias atrinko ten dirbdamas prof. D. Rudzinskas. Taigi, selekcijos 
darbo pradžioje tirtos užsienyje išvestos veislės. Klonų atrankos metodu jos buvo 
gerinamos ir išvedamos naujos veislės. Tačiau greitai įsitikinta, kad šis metodas yra 
mažai veiksmingas, todėl 1929 m. pirmą kartą buvo surinktos įvairių veislių sėklos, 
gautos laisvo apsidulkinimo būdu. Šiuo metodu buvo sukurti 6 sėjiniai. 1936 m. jie 
tirti stoties konkursiniuose veislių bandymuose, tačiau nepasirodė pranašesni sė-
jinių, gautų hibridizacijos metodu, atžvilgiu. 1933–1934 m., pasitelkus apskričių 
agronomus, buvo surinkti 82 vietinių bulvių pavyzdžiai. Iš vietinių bulvių buvo at-
renkami klonai ir selekcinės linijos. Daugiausia tokių linijų – nuo 80 iki 117 – tirta 
1935–1937 m. ir atrinkta nemažai naujų produktyvių bulvių linijų. 

Prof. D. Rudzinskas bulvių selekciją vykdė 1922–1931 m. Po jo 1932–1936 m. 
darbą tęsė A. Šimkevičius. Didelį indėlį į bulvių selekciją Lietuvoje įnešė K. Bėčius, 
kuris šį darbą 1935–1941 ir 1945–1954 m. tęsė Dotnuvoje, o 1958–1965 m. – Vokė-
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je. Be to, bulvių selekcijos darbą Dotnuvoje dirbo O. Pupinskienė (1940–1944 m.), 
V. Ožolas (1945–1946 m.), I. Vaznonienė (1947–1956 m. ir 1959–1978 m.), P. Var-
nas (1954–1959 m.), J. Mockaitis (1961–1973 m.), J. Lapinskienė (1965–1967 m.). 
1958 m. Vokėje bulvių selekciją pradėjo K. Bėčius ir dirbo iki 1965 m. Šį darbą jam 
padėjo atlikti selekcininkė G. Visockienė (1958–1964 m.). Vokėje bulvių selekciją to-
liau tęsė U. Čapienė (1964–1995 m.), A. Bujauskas (1965–1980 m.), D. Peikštenytė 
(1983–1988 m.) ir J. Jundulas (1980–2010 m.). Dabar šį darbą dirba A. Ražukas (nuo 
1987 m.) ir R. Asakavičiūtė (nuo 2005 m.). 

Per ilgesnį nei 90 metų laikotarpį buvo sukurtos, registruotos ir auginamos Lie-
tuvoje bei užsienio valstybėse 22 bulvių veislės. Šiuo metu Vokės filiale sukaupta, 
saugoma ir tiriama daugiau kaip 300 bulvių veislių ir hibridų kolekcija – genų ban-
kas. Europos augalų genetinių išteklių išsaugojimo programos yra saugomos lietuviš-
kos bulvių veislės: ‘Pirmūnės’ (1952 m.), ‘Vilija’ (1954 m.), ‘Mėta’ (1965 m.), ‘Vilnia’ 
(1981 m.), ‘Vokė’ (1981 m.), ‘Nida’ (1989 m.), ‘Aistės’ (1989 m.), ‘Mirta’ (1994 m.), 
‘Vaiva’ (2000 m.), ‘Goda’ (2004 m.), ‘VB Aista’ (2006 m.), ‘VB Rasa’ (2006 m.), ‘VB 
Venta’ (2009 m.), ‘VB Liepa’ (2009 m.) ir ‘VB Meda’ (2019 m.). Sistemingi kolekcijos 
tyrimai leidžia sukurti naujas bulvių veisles. 

1995 m. A. Bujauskas, U. Čapienė ir J. Jundulas už darbų ciklą „Atsparių nema-
todams, ūkiškai vertingų bulvių veislių sukūrimo mokslinis pagrindimas ir rezultatai 
(1965–1994)“ gavo Lietuvos mokslo premiją. 

Bulvių selekcijos pagrindinis tikslas – sukurti derlingas, krakmolingas, įvairaus 
ankstyvumo, atsparias mechaniniam daužymui, ligoms ir kenkėjams maistinės pa-
skirties bulvių veisles. 

Selekcijos sąlygos ir metodai 
Bulvių selekcija – nepertraukiamas procesas, nes tradiciniais metodais konkuren-

cingai veislei sukurti, net turint ankstesnį įdirbį, reikia 10–12 metų. Bulvių selekcija 
visada turi naujumą, nes kinta bulves pažeidžiančios ligos, kenkėjai darosi atsparūs 
pesticidams, kinta rinkos poreikiai vienam ar kitam iš bulvių gaunamam produktui. 
Kryžminimo kombinacijoms parenkami vis naujesni sėjiniai ir naujos bulvių veislės. 

Valgomosios bulvės turi pasižymėti gera maistine kokybe, gerai išsilaikyti, turėti 
tokią gumbų formą, minkštimo konsistenciją, lupenos struktūrą, kad jas būtų galima 
mechanizuotai apdoroti; būti gero skonio, nejuoduoti (Tai, Young, 1984; Jacobsen, 
Schouten, 2007). 

Vartotojui didelės reikšmės turi bulvių gumbo išorinės savybės ir prekinė išvaiz-
da. Raudona gumbo odelės spalva vyrauja geltonos ir baltos spalvų atžvilgiu. Labiau-
siai vertinamos apvalius gumbus turinčios bulvės. Tokie gumbai yra mažiau pažei-
džiami derliaus nuėmimo, rūšiavimo ir transportavimo metu. Didesnė tikimybė gauti 
apvalios formos gumbus yra kryžminimui pasirinkus dvi tėvines formas apvaliais 
gumbais ir sekliomis akutėmis. Geltoną minkštimą lemia karotenas. Ši spalva vyrauja 
baltos spalvos atžvilgiu (Tai, Young, 1984). Siekiant gauti daugiau palikuonių baltais 
gumbais, kryžminimams naudojamos veislės, kurių gumbų minkštimas yra baltas. 

Bulvės yra savidulkis augalas, bet kartais galima ir natūrali kryžmadulka. Daugelis 
selekcinių veislių silpnai žydi ir mezga uogas, todėl kryžminant susidaro sunkumų. Viena 
šio reiškinio priežasčių yra sterilumas (Stockstad, 2019). Kai kada augalas nežydi, nes 
neišsivysto žiedynas. Jis nukrinta, užaugęs tik apie 1 cm. Kartais pasireiškia fenotipinio 

5.1. Bulvės
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arba fenotipinio pobūdžio kuokelių sterilumas. Fenotipinį sterilumą gali sukelti fiziologi-
nės priežastys, kurios kyla dėl nepalankios aplinkos temperatūros, dulkiadaigių augimui 
nepalankaus osmotinio slėgio ir kt. Tada dulkiadaigiai nepriauga iki mezginės. Sudarius 
palankesnes sąlygas, fenotipinį sterilumą pavyksta likviduoti, pavyzdžiui, drėgnesnę ir 
vėsesnę vasarą bulvės daugiau žydi ir užaugina sėklų (Jacobsen, Schouten, 2007). 

Selekcijoje taikant hibridizaciją, didelės reikšmės turi žiedai ir sėklos. Žiedą su-
daro 5 žalios spalvos prie pagrindo suaugę taurėlapiai, 5 įvairios spalvos vainiklapiai, 
5 kuokeliai ir 1 piestelė su dvilizde iš dviejų vaislapėlių suaugusia mezgine. Mezginė 
viršutinė, su ašine placenta. Žiedai sukauti į kekės formos žiedyną. Vienas žiedas 
žydi 3–7 dienas, žiedynas 15–23 dienas, o visas augalas apie mėnesį. Vaisius – uoga. 
Joje yra apie 600 sėklų. Bulvių sėklos labai smulkios: 1450–1750 sėklų sveria tik 1 g. 
Sėklos uogose subręsta 3–4 savaitę po apsidulkinimo (Piskun, Sidorova, 2005). 

Kuriant naujus hibridus klasikinėje bulvių selekcijoje didelės reikšmės turi žie-
dai ir sėklos (Tai, Young, 1984). Taikant tradicinius metodus, tėvynėms poroms gali 
būti atrenkamos tik žydinčios ir uogas mezgančios bulvių veislės (Stockstad, 2019). 
Tai labai svarbu vykdant pradinę bulvių sėklininkystę. Dėl karoteno gelsva gumbų 
minkštimo spalva dominuoja baltos atžvilgiu; gilios akutės dominuoja seklių atžvil-
giu. Kultūrinėms bulvių veislėms seklios akutės yra būtinos. Statūs, nešakoti stiebai 
dominuoja šakotų, gulsčių ir šliaužiančių stiebų atžvilgiu. Bulvių morfologinės ypa-
tybės koreliuoja su ūkiškai vertingais požymiais. Tai itin akivaizdu lyginant anksty-
vųjų ir vėlyvųjų veislių bulves. 

Siekiant į vieną veislę sujungti daugelį atsparumo genų, kurie dažniausiai būdingi 
laukinėms rūšims, su produktyvumo elementais ir kitomis ūkiškai vertingomis savy-
bėmis reikia atlikti daug kryžminimų. Vėliau iš populiacijų daugiamečio natūralaus 
arba dirbtino užkrėtimo fone atliekama atranka. 

Selekcinį darbą sunkina ir tai, kad reikia suderinti daug kitų naudingų savybių, 
pavyzdžiui, derlingumą, krakmolingumą, ankstyvumą, atsparumą mechaniniams 
pažeidimams, kulinarines savybes, o šie požymiai dažniausiai nevyrauja (Jacobsen, 
Schouten, 2007). 

Didėjant ankstyvųjų veislių bulvių plotams, labai svarbu selekciją vykdyti anks-
tyvumo kryptimi. Ankstyvosios veislės sukuriamos, kai kryžminimams naudoja-
mos ankstyvosios arba vidutinio ankstyvumo veislės. Sukryžminus dvi ankstyvąsias 
veisles, gaunama maždaug 40–80 % ankstyvųjų hibridų. Kai kryžminama su viduti-
nio ankstyvumo veislėmis, gaunama iki 40 % ankstyvųjų hibridų. Ankstyvųjų veislių 
selekcijos sunkumai yra susiję su trumpu vegetacijos laikotarpiu, o tai mažina krak- 
molo kiekį gumbuose, atsiranda jautrumas virusams, marui, rauplėms ir kitų ligų 
sukėlėjams (Piskun, Sidorova, 2005). 

Bulvių selekciją vykdant derlingumo kryptimi, naudojamos šios kryžminimo 
kombinacijos: vidutinio derlingumo ir derlingos, derlingos ir derlingos (Ruiz de Ga-
larreta ir kt., 2006; Rymuza ir kt., 2015). Vertinant derlingumo komponentus, vieno 
kero gumbų skaičiaus požymis gali būti geriau paveldimas už vidutinį gumbo svorį, 
t. y. pirmojo požymio pasireiškimas yra mažiau priklausomas nuo aplinkos sąlygų 
ir apibūdinamas genetiniais veiksniais, pvz., veislei ‘Vokė’ būdingas didelis gumbų 
skaičius, o veislei ‘Vilnia’ – stambūs gumbai. 

Labai svarbi bulvių ūkinė savybė yra krakmolingumas. Šis kokybinis rodiklis gali 
kisti nuo 11 iki 28 %. Kai kurių mokslininkų duomenimis, vertingiausios veislės yra 
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tos, kurių krakmolo kiekis kinta nuo 19,6 iki 23 %. Vėlyvosios veislės visuomet yra 
krakmolingesnės už ankstyvąsias. Siekiant gauti krakmolingas veisles, kryžmini-
mams reikia šias naudoti kombinacijas: labai krakmolingos ir krakmolingos, krak- 
molingos ir krakmolingos. Nustatyta silpna derlingumo ir didelio krakmolingumo 
koreliacija (Rymuza ir kt., 2015). Teigiamas ryšys daug stipresnis, kai kryžminimams 
naudojamos veislės yra mažo krakmolingumo. Daugiausia krakmolo turintys pali-
kuonys gaunami kryžminimams naudojant labai krakmolingas veisles. Šių hibridinių 
palikuonių gumbuose visuomet yra daugiau kaip 20 % krakmolo. 

Augintojams daug nuostolių padaro grybinės, bakterinės ir virusinės bulvių li-
gos. Lietuvos klimatas palankus šioms ligoms plisti. Daugiausia žalos padaro bulvių 
maras, rizoktoniozė, sausasis bei šlapiasis puviniai, juodoji kojelė ir įvairių virusų 
sukeliamos ligos (Asakaviciute ir kt., 2013). Nelengva sukurti bulvių veisles, turinčias 
kompleksinį imunitetą ligoms ir kenkėjams. Kasmet pasaulyje kenkėjai sunaikina 
20–30 % bulvių derliaus. Šiuo metu didžiausias laimėjimas yra tai, kad bulvių veislės 
turi imunitetą bulvių vėžiui, nematodams ir marui. Iš Lietuvoje sukurtų veislių tokį 
kompleksinį imunitetą turi tik labai vėlyva bulvių veislė ‘VB Aista’. Šių dienų selekci-
ninkų uždavinys – sukurti ankstyvas arba bent vidutinio vėlyvumo veisles, turinčias 
šį trigubą imunitetą. Greta kompleksinio imuniteto, pagrindinis selekcijos uždavinys 
tebėra naujų labai derlingų, tinkamų auginti kintančio klimato sąlygomis, krakmo-
lingų, skanių, tinkančių pramoniniam perdirbimui ir šiuolaikinėms auginimo, kasi-
mo bei sandėliavimo technologijoms bulvių veislių kūrimas. 

Hibridizacijos proceso metu vykdant atranką, kai kurios veislės pasižymi visiškai 
naujais požymiais, todėl įvestas naujas porūšis – ssp. europaeum. Nauji požymiai: 
augalų ir gumbų stambumas, didelis derlingumas, geras uogų mezgimas, atsparumas 
ligoms bei kenkėjams, didelis krakmolingumas ir intensyvi augalo pigmentacija (Tai, 
Young, 1984). 

Užsienio šalių selekcininkai kasmet vis drąsiau ir plačiau taiko inžinerinės gene-
tikos metodus, siekdami gauti augalus su iš anksto užprogramuotais rodikliais. Šioje 
srityje itin daug ir sėkmingai dirbama Vokietijoje, Berlyno Genų inžinerijos institute. 
Šio instituto mokslininkai nustatė, kad tradiciniais kryžminimo metodais sukurtos 
veislės dažniausiai yra neatsparios ligoms. 

Klasifikuojant veislių tipų pagrindu, imamos veislės, besiskiriančios savo mor-
fologinėmis bei fiziologinėmis savybėmis, ir jos tampa tėvinėmis formomis kuriant 
naujas veisles. 

Optimalų bulvių veislės modelį sudaro 40 skirtingų požymių, kurių pagrindu 
vykdoma selekcinė atranka. Ji vykdoma pirmamečių, antramečių ir kontrolinių sė-
jinių augynuose, veislių pradiniuose bandymuose, o baigiama veislių konkursiniais 
bandymais. Selekcinio darbo procesas vyksta nuo 7 iki 10 metų. 

Šiuo metu pasaulyje yra sukurta daugiau nei 5000 bulvių veislių. Pasaulinis bulvių 
veislių fondas kasmet papildomas dešimtis naujų. Atsiranda problema šį neįkainoja-
mą žmonijos turtą išsaugoti. Klasikiniai veislių saugojimo metodai – kasmet kolek-
cijų laukeliuose išsodinti visas turimas veisles – tampa neveiksmingi. Taip yra todėl, 
kad išplitus virusinėms ligoms, nematodams ir veikiant kitiems neigiamiems veiks-
niams, atskiros veislės gali žūti arba jų genų fondas dėl išorinio poveikio gali pakisti. 
Todėl bulvių genetinį fondą reikia saugoti dubliuojančiais būdais – sėklomis ir giliai 
užšaldytų meristeminių audinių klonais. 

5.1. Bulvės
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Kintant klimatui ekstremaliai didėja temperatūrų ir drėgmės deficito pavojus. 
Bulvių prisitaikymas prie nepalankių aplinkos veiksnių yra svarbus jų augimui, vys-
tymuisi ir derlingumui. Pastaruoju metu šis klausimas yra viena aktualiausių mokslo 
problemų (Rymuza ir kt., 2015). Augalo atsparumas stresams priklauso nuo fiziologi-
nių, morfologinių ir molekulinių pokyčių. Augalų reakcijos į sausros sąlygas tyrimai 
tampa itin svarbūs dėl didėjančio vandens stygiaus. Viena didžiausių problemų ir 
derlių mažinančių veiksnių yra aukštos temperatūros, sausros ir didelės radiacijos 
sąveika. Bulvės yra tokie augalai, kurių produktyvumui klimato kaita gali turėti itin 
didelę įtaką. 

Pastaraisiais metais Lietuvoje vis dažniau kyla sausros ir užmirkimo problemos. 
Karštos dienos, kai oro temperatūra aukštesnė nei 25 °C, galimos nuo balandžio iki 
rugsėjo, tačiau didžiausia jų tikimybė yra liepą. Tris dešimtadienius trunkanti sausra 
yra pavojingas reiškinys, o jei sausros trukmė daugiau nei keturi dešimtadieniai – tai 
stichinis reiškinys. Bulvių gumbai intensyviai mezga, kai oro temperatūra yra 16–18 °C, 
esant 20 °C mezgimas sulėtėja, o esant 29 °C visai sustoja. Be tiesioginės įtakos gumbų 
mezgimui ir augimui, oro temperatūra turi ir netiesioginės įtakos viso augalo fotope-
riodinei reakcijai. Dėl sausros poveikio sumažėja augalo fotosintezės intensyvumas, 
sulėtėja transpiracija ir padidėja lapų temperatūra (Asakavičiūtė, Ražukas, 2011). 

Vis didesnis dėmesys kreipiamas į antocianinų (augalų ląstelių pigmentų, suda-
rytų iš gliukozės ir fenolinių junginių) vartojimą su maistu (Tierno ir kt., 2015). Nuo 
jų kokybinės ir kiekybinės sudėties labai priklauso ne tik produkto išvaizda (spal-
va), aromatas, skonis, bet ir bendras antioksidacinis aktyvumas. Tuo paaiškinamas 
domėjimasis daug antioksidantų turinčiais augalais ir iš jų gaminamais produktais, 
kurių teigiamas poveikis dažniausiai siejamas su dideliu antioksidaciniu aktyvumu. 
Antocianinų sudėtis ir kiekiai produktuose dažniausiai kinta dėl kondensacijos re-
akcijų, kurioms vykstant susidaro nauji polimeriniai pigmentai. Antocianinų kiekis 
bulvėse priklauso nuo jų brandos ir polifenolių biosintezei turinčių įtakos aplinkos 
sąlygų: šviesos intensyvumo ir temperatūros (Aversano ir kt., 2015). Veislių ‘Blaue 
Schweden’, ‘Violettfleischige’ ir ‘Blaue Veltlin’ bulvėse nustatyti palyginti dideli kiekiai 
antocianinų. Jie yra netolygiai pasiskirstę gumbe ir augale. 2012 m. šių veislių bulvės 
buvo įtrauktos į kryžminimo kombinacijas ir planuojama gauti turinčių antocianinų 
maistinių bulvių. Taikant tarpveislinės hibridizacijos metodą bulvėse tikimasi padi-
dinti antocianinų kiekį. Antocianinai yra natūralūs antioksidantai, kurie žmogaus 
organizme efektyviai slopina arba visiškai sustabdo oksidacijos procesus. Išvedus 
daug antioksidantų turinčias bulves, tikimasi pagerinti lietuviškų bulvių maistines ir 
vaistines savybes. 

LAMMC ŽI Vokės filiale kasmet padaroma apie 30 kryžminimo kombinaci-
jų, nuo 5000 iki 10000 sėjinių sodinama pirmamečių bulvių selekciniame augyne, 
nuo 100 iki 200 – antramečių augyne, 50 sėjinių – kontroliniame augyne, iki 100 
sėjinių – pradiniuose ir konkursiniuose bandymuose, 5–10 veislių – ekologiniuose 
bandymuose. Be šio selekcinio darbo dar vykdomi 10-ies veislių dinaminiai bandy-
mai, perspektyvių veislių dauginimas, per 200 veislių bulvių auginamos kolekcijoje, 
atliekami atsparumo ligoms ir kenkėjams, laikymosi, mitybinių, technologinių ir kitų 
kokybinių rodiklių tyrimai. 

Tarpveislinis kryžminimas ir šiandien yra pagrindinis bulvių selekcijos metodas. 
Bulvių veislės sukūrimas yra ilgas procesas, nuoseklaus ir nepertraukiamo darbo re-
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zultatas. Nauja veislė yra tobulesnė, nuo ankstesnių skiriasi savo savybėmis, paskirti-
mi, didesniu atsparumu ligoms ir kenkėjams. Tokios bulvių veislės visuomet yra gerai 
vertinamos augintojų, perdirbėjų ir vartotojų. 

Rezultatai 
Į Europos Sąjungos augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą veislė ‘Goda’ įtraukta 

2004 m., ‘VB Rasa’ ir ‘VB Aista’ – 2006 m., ‘VB Venta’ – 2009 m., ‘VB Liepa’ – 2010 m., 
‘VB Meda’ – 2019 m. Visos lietuviškų veislių bulvės yra pritaikytos auginti Lietuvos 
klimato sąlygoms, mažai pažeidžiamos labiausiai paplitusių ligų – juodosios kojelės, 
virusinių ligų, paprastųjų rauplių, rizoktonijos. Bulvienojai yra vidutiniškai atsparūs, 
o gumbai atsparūs bulvių marui. Didžiausi lietuviškų veislių bulvių pranašumai – ge-
ras derlius, skoninės savybės ir gumbo forma. 

‘VB Venta’. Veislė išvesta tarpveislinio kryžminimo metodu, sukryžminus ‘Prie-
kulu visagrie’ × ‘Pirmūnės’. Labai ankstyva, vegetacijos laikotarpis 41–46 dienos. 
Keras kompaktiškas, vidutinio aukščio. Žydi negausiai, šviesiai violetiniais žiedais. 
Gumbai dideli, apvalūs, akutės vidutinio gylio. Odelė ir minkštimas šviesiai gelsvos 
spalvos. Mitybinės ir kulinarinės savybės geros. Pjaustant netamsėja, verdant nesu-
krenta. Krakmolingumas 14–16 %. Prekinių gumbų išeiga iki 95 %. Atsparios vė-
žiui, juodajai kojelei, virusams, mažai pažeidžiamos rauplių, neatsparios bulviniams 
nematodams. Auginant būtina laikytis sėjomainos. Gumbai vidutiniškai atsparūs 
marui. Žiemą laikosi gerai. Auga visuose dirvožemiuose. Gana atsparios sausrai. Pa-
skirtis – labai ankstyvos maistinės bulvės. Vienos skaniausių ankstyvųjų bulvių. Dai-
ginant sėklą galima gauti ankstyvą ekologišką produkciją. 

Veislės autoriai Juozas Jundulas ir Almantas Ražukas. Į Nacionalinį augalų veislių 
sąrašą įrašyta 2009 m. 

‘Goda’. Veislė ankstyva, išvesta tarpveislinio kryžminimo metodu, sukryžminus 
‘Ausonia’ × ‘Franzi’. Keras išsiskleidęs, stambus, lapai stambūs, matinio blizgesio, 
ryškiomis gyslomis. Žydi trumpai, negausiai. Žiedai baltos spalvos. Gumbai viduti-
nio dydžio, ovaliai apvalūs, šviesiai gelsvos spalvos, sekliomis akutėmis. Minkštimas 
gelsvas, gero skonio. Pjaustant, verdant ir gaminant pusfabrikačius netamsėja ir ne-
keičia spalvos. Krakmolingumas 16–17 %. Atsparios vėžiui, bulviniams nematodams, 
neimlios virusams. Gumbai atsparūs marui. Labai gerai laikosi žiemą. Auga visuose 
dirvožemiuose. Atsparios sausroms. Paskirtis – ankstyvosios maistinės bulvės. Dėl 
didelio atsparumo ligoms ir geros prekinės išvaizdos tinka ekologiniams ūkiams. 

Veislės autoriai Juozas Jundulas ir Almantas Ražukas. Į Nacionalinį augalų veislių 
sąrašą įrašyta 2004 m. 

‘VB Liepa’. Veislė ankstyva, išvesta sukryžminus selekcinį Nr. 34/36 × ‘Pirmūnės’. 
Keras kompaktiškas, vidutinio dydžio. Žydi trumpai, negausiai. Žiedai violetinės spal-
vos. Mezga ovaliai apvalius gumbus. Odelė lygi, šviesiai gelsvos spalvos. Akutės seklios. 
Minkštimas gelsvos spalvos. Krakmolingumas 18–19 %. Gumbai atsparūs skeldėjimui 
ir tuščiaviduriškimui, gero skonio. Pjaustant ir gaminant pusfabrikačius netamsėja. Turi 
imunitetą bulvių vėžiui Synchtrium endobioticum (Schilb.) ir bulviniam nematodų pa-
totipui Globodera rostochiensis R01 (Wol.). Mažai pažeidžiamos virusų, grybinių ir bak-
terinių ligų. Žiemą laikosi gerai. Gumbų ramybės periodas ilgas – 8 mėnesiai. 

Veislės autoriai Juozas Jundulas, Almantas Ražukas ir Rita Asakavičiūtė. Nacio-
naliniame augalų veislių sąraše buvo įrašyta 2010–2018 m. 
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‘VB Meda’. Veislė vidutinio ankstyvumo, išvesta sukryžminus ‘Matilda’ ir selek-
cinį Nr. 3093. Keras kompaktiškas, vidutinio dydžio. Žydi trumpai, negausiai. Žiedai 
baltos spalvos. Gumbai ovalūs, akutės seklios, odelė geltona ir šiurkšti, minkštimas 
geltonas. Pjaustant, verdant ir gaminant pusfabrikačius netamsėja ir nekeičia spal-
vos. Mitybinės ir kulinarinės savybės geros. Derlius 43,7–54,7 t ha-1, krakmolingumas 
14,6–17,4 %. Atsparios vėžiui, bulviniams nematodams, neimlios virusams. Gumbai 
atsparūs marui. Labai gerai laikosi žiemą. Auga visuose dirvožemiuose. Atsparios 
sausroms. Paskirtis – vidutinio ankstyvumo maistinės bulvės. Dėl didelio atsparumo 
ligoms ir geros prekinės išvaizdos tinka ekologiniams ūkiams. 

Veislės autoriai Rita Asakavičiūtė ir Almantas Ražukas. Į Nacionalinį augalų veis-
lių sąrašą įrašyta 2019 m. 

‘VB Rasa’. Veislė vėlyva, išvesta tarpveislinio kryžminimo metodu, sukryžmi-
nus ‘Cardinal’ × ‘Viola’. Kerai vidutinio aukščio, glausti, mažai pažeidžiami. Stiebai 
stori, pigmentuoti. Žydi gausiai, žiedai raudonai violetiniai. Gumbai apvalūs, akutės 
vidutinio gylio, odelė raudona, minkštimas geltonas. Derlingos. Krakmolingumas 
19–20 %. Atsparios vėžiui, bulviniams nematodams, paprastosioms rauplėms, nei-
mlios grybinėms ir virusinėms ligoms. Atsparios sausroms, gerai laikosi žiemą. Tai 
maistinės paskirties, tinkamos auginti ekologiniuose ūkiuose bulvės. 

Veislės autoriai Juozas Jundulas ir Almantas Ražukas. Nacionaliniame augalų 
veislių sąraše buvo įrašyta 2006–2009 m. 

‘VB Aista’. Veislė labai vėlyva, išvesta sukryžminus selekcinius Nr. 263 × Nr. 476-9. 
Keras status. Stiebai nestori, šakoti, tamsiai žali, išauga aukšti. Lapai ryškiai žali, gau-
sūs. Žiedai balti, vidutinio dydžio, žydi gausiai ir ilgai. Mezga uogas. Gumbai stam-
būs, balti, plokščiai apvalūs, su sekliomis akutėmis. Minkštimas baltas, lupena tvirta, 
šiurkšti. Prekinių gumbų būna apie 90 %. Krakmolingumas siekia 21 %. Bulvės gero 
skonio, išvirtos nejuoduoja, gerai suverda. Atsparios vėžiui, nematodams ir marui. 
Nebijo daužymo, gerai laikosi žiemą. Auga visuose dirvožemiuose. Paskirtis – mais-
tinės bulvės. Dėl didelio krakmolingumo gali būti specialiai auginamos krakmolo 
gamybai. Tinka ekologiniams ūkiams, nes labai atsparios marui. 

Veislės autoriai Juozas Jundulas ir Almantas Ražukas. Į Nacionalinį augalų veislių 
sąrašą įrašyta 2006 m. 

Meristeminė sėklininkystė 
Selekcijos baigiamasis etapas yra veislės palaikomoji selekcija – pirminė sėkli-

ninkystė. Atrodo, kad veislė, turinti vertingus ūkinius požymius, kurie jos genotipe 
stabilizuoti vegetatyviniu dauginimu, turėtų ilgai išlaikyti savo kokybę. Genetiniu 
atžvilgiu bulvė yra vieno motininio augalo klonas. Kintamumas per tam tikrą laiką 
kartu aplinkos veiksniais gali sukelti sėklos išsigimimą, todėl meristemos metodas 
padeda veiksmingai atsikratyti infekcijos, sparčiai padauginti sėklą ir padidinti der-
lingumą. Tokia devirusuota bulvių sėkla duoda esminį – iki 30–50 % – derliaus prie-
dą, jos būna derlingos vidutiniškai penkerius metus (Ražukas, 1994). 

Meristeminės sėklininkystės metodas yra žymiai pranašesnis už klonų metodą. 
Nauja veislė meristeminiu būdu gali būti padauginta laboratorijoje bet kokiu augin-
tojams reikiamu kiekiu. Sutrumpėja veislių padauginimo laikas – elitinė sėkla gau-
nama ne po 6–7, o po 3–4 metų (m0, m1, m2 ir m3 reprodukcijos – m3 atitinka elitą). 
Meristeminės bulvės yra aukštesnės, turi daugiau stiebų ir lapų, kerai stambesni. Me-
risteminės kilmės augalai neturi grybinių ir bakterinių ligų pradų. 
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Sparčiai besidauginančios meristeminės ląstelės yra bulvių daigų ir šaknų augimo 
kūgeliuose. Į jas beveik nespėja įsiskverbti virusinė ir kitokia infekcija. Šios ląstelės gali 
duoti pradžią sveikam meristeminiam augalui. Augalo regeneracija – ataugimas iš me-
ristemos – labai priklauso nuo kiekvienos bulvių veislės mitybinės terpės sudėties, me-
ristemos dydžio ir išskyrimo laiko, termoterapijos režimo bei trukmės ir kitų veiksnių. 

Meristemos metodą sudaro daug priemonių: pirminės produktyvios medžiagos 
parinkimas, termoterapija, meristemos išpjovimas, mitybinės terpės parinkimas, 
meristemos regeneracija, augalų tikrinimas elektroniniu mikroskopu ir tolesnis vi-
rusų neturinčios medžiagos dauginimas, mitybines terpes parenkant atsižvelgiant 
į veislę. Mikrodauginimas ir mikroaugalų auginimas vykdomas šiai veiklai skirtoje 
biotechnologijos laboratorijoje. Joje turi būti dirbama steriliomis sąlygomis, neau-
ginami kiti augalai, kurie gali būti bulvių ligų pernešėjai. Sveiki augalai, neturintys 
virusų, sparčiai dauginami karpymo būdu. Karpoma taip, kad kiekvienoje atkarpoje 
būtų po vieną lapelį. Tokios atkarpos sodinamos į naują mitybinę terpę, papildytą 
vitaminais ir augimo reguliatoriais. Per 3–4 savaites regeneruoja nauji augalai su 4–7 
lapeliais. Taip galima dauginti daug kartų. Augalų kiekis didėja aritmetine progresija: 
1 = 5= 25 = 125 ir t. t. Padaugintos in vitro bulvės (1–10 tūkst. vienos veislės augalų) 
sodinamos į šiltnamį, kuriame užtikrinta izoliacija nuo amarų ir kitų kenksmingųjų 
organizmų. Per vegetacijos laikotarpį užauga pirmoji minigumbų (m1) reprodukcija. 

LAMMC ŽI Vokės filiale Meristemos laboratorija veikia nuo 1982 m., o 2003 
m. atnaujinta Biotechnologijos laboratorijos veikla. Nuo 2020 m. laboratorijai vado-
vauja dr. R. Asakavičiūtė. Šiuo metu Biotechnologijos laboratorijoje atliekamas šių 
lietuviškų veislių bulvių devirusavimas: ‘VB Venta’, ‘Goda’, ‘VB Meda’ ir ‘VB Aista’.
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5.2. Linai 
Zofija JANKAUSKIENĖ, Eglė NORKEVIČIENĖ,  

Vilma KEMEŠYTĖ 

Sėjamieji linai pagal naudojimo paskirtį skirstomi į pluoštinius (skirti pluošto iš-
gavimui) ir sėmeninius, arba aliejinius (skirti sėklų derliui ir aliejaus išgavimui). Jie 
gali būti ir universalūs – dvigubų tikslų: ir užauginantys daug sėklų, ir pakankamai 
aukšti bei pluoštingi, kad būtų išgautas pluoštas (daugiau techninis, nei tekstilinis) 
(Heller ir kt., 2015; Jankauskienė, Gruzdevienė, 2015). 

Pasaulyje vykdoma ir pluoštinių, ir aliejinių linų selekcija. Sumažėjus pluoštinių 
linų plotams ir perdirbimui, pluoštinių linų selekcijos apimtys sumažėjo, tačiau jų 
selekcija tebevykdoma (Kulma ir kt., 2015). Tai rodo ir gausus Europos Sąjungoje 
registruotų linų veislių sąrašas. Pastaruoju metu pasaulyje didėja sėmeninių linų pa-
klausa, plečiasi jų naudojimas (ypač sveikai mitybai), taigi, nesustojęs ir naujų veislių 
kūrimas. 

Lietuvą linai pasiekė gilioje senovėje – prieš 4 000 metų (Endriukaitis ir kt., 1999), 
tačiau jų selekcija pradėta tik 1922 m., Dotnuvoje įsteigus selekcijos stotį. Vakarų 
Europoje linų selekcinis darbas pradėtas beveik šimtmečiu anksčiau – 1816 m. Ny-
derlanduose, o hibridizacija pradėta taikyti apie 1900 m. (Lazauskas, Dapkus; 1992; 
Wang ir kt., 2018). 

Sėjamojo lino (Linum usitatissimum L.) selekcijos procesas, tikslai bei metodai 
ir per 70 metų (iki 1992 m.) sukurtos veislės aprašyta keliuose leidiniuose: Bačelis 
(1992; 1998), Lazauskas, Dapkus (1992). 

Linų selekcijos metodai ir tikslai 
Tęsiant linų selekcijos darbus, 1993–2017 m. LAMMC Upytės bandymų stotyje 

toliau vykdyta pluoštinių ir pradėta aliejinių linų selekcija. Siekta, kad naujos linų 
veislės tenkintų augintojų, perdirbėjų ir galutinių produktų naudotojų poreikius, o 
jie, priklausomai nuo galutinio produkto, gali būti labai skirtingi (Bourmaud ir kt., 
2015). Ilgalaikės (vykdytos 95-erius metus) pluoštinių linų selekcijos Lietuvoje tiks-
las – derlingos, pluoštingos veislės, turinčios geros kokybės pluoštą, tinkamos vietos 
klimato ir dirvožemio sąlygoms, atsparios ligoms ir išgulimui (Jankauskienė, 2014; 
Jankauskienė, Gruzdevienė, 2015). Sėmeninių linų selekcijoje dėmesys kreiptas ir į 
sėklų derlių, sėklų stambumą, aliejingumą, aliejaus sudėtį. 

Linų selekcija LAMMC Upytės bandymų stotyje vykdyta pagal ilgalaikiais tyrimais 
pagrįstą schemą, juos sėjant, tiriant ir vertinant tokiuose augynuose: 1) kolekcinis au-
gynas, 2) atrankų augynas (naudotas nuo 2005 m.), 3) mutantų augynas, 4) tarpveisli-
niai kryžminimai, 5) hibridų augynas, 6) selekcinis augynas, 7) kontrolinis augynas, 8) 
veislių pradiniai bandymai, 9) veislių konkursiniai bandymai. Perspektyviausios selek-
cinės linijos atiduodamos ūkinio vertingumo ir išskirtinumo, vienodumo bei stabilu-
mo (IVS) tyrimams; gavus teigiamus rezultatus, registruojamos naujos veislės. 
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Išsami informacija apie linų tyrimo metodus ir sąlygas pateikta selekcinio dar-
bo ataskaitose, metodikose ir publikacijose (Arno ir kt., 1961; Rogash ir kt., 1987; 
Jankauskiene ir kt., 2006; Методические указания..., 1978). Pastaraisiais metais pa-
grindiniai taikyti metodai buvo atranka ir hibridizacija, nors tyrinėtos ir biotechno-
logijų taikymo galimybės (Burbulis ir kt., 2012). 

Linų selekciją nuo 1966 iki 2005 m. vykdė ilgametis linų selekcininkas Kęstutis 
Bačelis. Jam išėjus į pensiją, nuo 2005 m. selekcinį darbą tęsė Zofija Jankauskienė 
(iki 2017 m. spalio 1 d., kai Upytės bandymų stotis buvo uždaryta). Vertingiausios 
linų selekcinės linijos (tirtos jau veislių konkursiniuose bandymuose) buvo perduo-
tos Augalų genų bankui, likusi selekcinė medžiaga perduota LAMMC Žemdirbystės 
institutui. 

Sėkmingos selekcijos pagrindas – gausi ir įvairi kolekcinė medžiaga (Кутузова, 
1991; Pavelek ir kt., 2001; Bacelis, Jankauskiene, 2005; Jankauskiene, 2007). Upytės 
bandymų stotyje dėl ilgamečio selekcinio darbo ir kontaktų su užsienio selekcijos 
atstovais buvo sukaupta gausi (per 1000 pavyzdžių) pluoštinių ir sėmeninių linų veis-
lių, selekcinių numerių, vietinių veislių ir mutantų (gamtinių, fizinių bei cheminių) 
kolekcija. 

Rezultatai
Ilgalaikio selekcinio darbo rezultatas – 2000 m. į Nacionalinį augalų veislių są-

rašą įrašyta pluoštinių linų veislė ‘Kastyčiai’. Tai buvo pirmoji lietuviška linų veislė, 
2004 m. įrašyta į ES žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą. Už šį pasieki-
mą Upytės bandymų stotis ir K. Bačelis buvo apdovanoti žemės ir miškų ūkio paro-
dos „Ką pasėsi... 2004“ laureato medaliu. 

‘Kastyčiai’. Tai 1974 m. kryžminimo ‘Oršanskij 72’ × ‘Beriozka’ ir ilgalaikių gau-
tos selekcinės linijos Nr. 1826-5 tyrimų rezultatas. Mėlynžiedė, derlinga, atspari iš-
gulimui pluoštinių linų veislė. Techninę brandą pasiekia per 88–90 dienų nuo sėklų 
sudygimo. Augalų vidutinis aukštis apie 93 cm. Ūkinio vertingumo tyrimas 1998 
ir 1999 m. atliktas Pasvalio ir Plungės augalų veislių tyrimo (AVT) stotyse. Tyrimo 
metais gautas vidutinis 6,2 t ha-1 stiebelių derlius. Didžiausias stiebelių derlius – 
7,5 t ha-1, buvo gautas 1998 m. Pasvalio AVT stotyje. Ilgojo pluošto vidutinė išeiga 
sudaro 22,8 proc. stiebelių derliaus, jo kokybė labai gera: ilgas, lankstus, stiprus, vi-
dutinio plonumo. 

Veislės autorius K. Bačelis. Nacionaliniame augalų veislių sąraše buvo įrašyta 
2000–2018 m. 

Tęsiant linų sekcinį selekcinį darbą, 2009 m. buvo registruotos trys pluoštinių 
linų veislės: ‘Dangiai’, ‘Sartai’ ir ‘Snaigiai’. 

‘Dangiai’. Sukurta 1978 m., sukryžminus veisles ‘Millenium’ × ‘Belan’. Mėlynžie-
dė, ankstyva. Ūkinio vertingumo tyrimas 2007–2008 m. atliktas Pasvalio ir Plungės 
AVT stotyse. Ankstyvąją geltonąją brandą pasiekia vidutiniškai po 81 d. nuo sėklų 
sudygimo, Pasvalio AVT stotyje – po 72 d. Stiebelių derlius Pasvalio AVT stotyje 
2007 m. gautas 6,03 t ha-1, 2008 m. – 4,49 t ha-1, Plungės AVT stotyje 2007 m. – 
6,41 t ha-1, 2008 m. – 7,01 t ha-1. Priklausomai nuo meteorologinių sąlygų, atskirais 
metais stiebų aukštis svyravo nuo 50 iki 72 cm. Atsparumas išgulimui įvertintas 8–9 
balais (9 balai – neišgulę). Ilgojo pluošto vidutinė išeiga sudarė 17,6 proc. stiebelių ir 
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24 proc. šiaudelių derliaus. Ilgojo pluošto kokybės rodikliai geri, pluoštas lankstus, 
plonas. 

Veislės autoriai Z. Jankauskienė ir K. Bačelis. Nacionaliniame augalų veislių są-
raše buvo įrašyta 2009–2018 m., į Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių 
bendrąjį katalogą įtraukta 2009 m. 

 ‘Sartai’. Selekcinė linija Nr. 2635-15 sukurta 1985 m., kryžminus veisles ‘Belinka’ 
× ‘Oršanskij 80’. Baltažiedė, atspari išgulimui pluoštinių linų veislė. Ūkinio vertin-
gumo tyrimo, 2007–2008 m. atlikto Pasvalio ir Plungės AVT stotyse, duomenimis, 
vidutinė augimo ir brendimo trukmė nuo sėklų sudygimo iki rovimo pasiekus anks-
tyvąją geltonąją brandą 83 d. Stiebelių derlius Pasvalio AVT stotyje 2007 m. gautas 
6,6 t ha-1, 2008 m. – 5,45 t ha-1, Plungės AVT stotyje 2007 m. – 6,65 t ha-1, 2008 m. – 
6,52 t ha-1. Augalų aukštis svyravo nuo 64 iki 82 cm. Ilgojo pluošto vidutinė išeiga su-
darė 17,4 proc. stiebelių ir 23,5 proc. šiaudelių derliaus. Ilgasis pluoštas pakankamai 
plonas ir stiprus. 

Veislės autoriai Z. Jankauskienė ir K. Bačelis. Nacionaliniame augalų veislių są-
raše buvo įrašyta 2009–2018 m., į Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių 
bendrąjį katalogą įtraukta 2009 m. 

‘Snaigiai’. Selekcinė linija Nr. 2243-13 sukurta 1979 m., sukryžminus T-10 × 
VNIIL-6. Baltažiedė, atspari išgulimui pluoštinių linų veislė. 2007–2008 m. Pasvalio 
ir Plungės AVT stotyse gautas vidutinis 6,68 t ha-1 stiebelių derlius: Pasvalio AVT 
stotyje 2007 m. – 7,55 t ha-1, 2008 m. – 5,62 t ha-1, Plungės AVT stotyje 2007 m. – 
6,08 t ha-1, 2008 m. – 7,48 t ha-1. Priklausomai nuo meteorologinių sąlygų, ankstyvąją 
geltonąją brandą pasiekia po 71–91 d. nuo sėklų sudygimo. Tyrimo metais stiebų 
aukštis svyravo nuo 65 iki 84 cm. Ilgojo pluošto vidutinė išeiga sudarė 17 proc. stie-
belių ir 22,7 proc. šiaudelių derliaus. Ilgasis pluoštas plonas ir gero kokybės numerio. 

Veislės autoriai Z. Jankauskienė ir K. Bačelis. Nacionaliniame augalų veislių są-
raše buvo įrašyta 2009–2018 m., į Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių 
bendrąjį katalogą įtraukta 2009 m. 

‘Audriai’. Baltažiedė pluoštinių linų veislė (selekcinė linija Nr. 2658-1), 1986 m. 
gauta sukryžminus veisles ‘Regina’ × ‘Mirn E3’. Ūkinio vertingumo tyrimas atliktas 
2012 ir 2013 m. Plungės ir Pasvalio AVT skyriuose. Tyrimo metais stiebelių derliaus 
vidurkis (esant 19 proc. standartiniam drėgniui) buvo 8,7 t ha-1, arba 14,5 proc. di-
desnis, palyginti su standartine veisle ‘Kastyčiai’. Didžiausias derlius gautas 2012 m. 
Plungės AVT skyriuje – 11,13 t ha-1. Vidutinis dienų skaičius iki ankstyvosios gel-
tonosios brandos – 93,5 d., arba 4,8 dienos ilgesnis už standartinės veislės. Augalai 
užauga vidutiniškai iki 100,5 cm, arba 18,5 cm daugiau už standartinę veislę. Atspa-
rumas išgulimui įvertintas 6,5 balo (9 – labai geras). Ilgo pluošto išeiga iš stiebelių vi-
dutiniškai 13,9 proc., iš šiaudelių – 18,6 proc., arba apie 28 proc. mažiau už standar-
tinės veislės. Tačiau dauguma ilgo pluošto kokybės rodiklių vidurkių yra geresni nei 
standartinės veislės: lankstumas – 13,2 mm (1,1 > proc.), susiskaidymas – 308,1 vnt. 
(20 > proc.), stiprumas 18,4 kg F (>5,3 proc.). Ilgasis pluoštas plonas ir gero kokybės 
numerio. 2012 ir 2013 tyrimo metais ligų pasireiškimas nepastebėtas. Tam turėjo 
įtakos ir palankios meteorologinės sąlygos. 

Veislės autoriai Z. Jankauskienė ir K. Bačelis. Nacionaliniame augalų veislių są-
raše buvo įrašyta 2014–2018 m., į Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių 
bendrąjį katalogą įtraukta 2014 m. 
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Greta pluoštinių linų selekcijos, Upytės bandymų stotyje pradėti rinkti sėmeni-
nių linų veislių pavyzdžiai kolekcijai ir 1994 m. pradėta sėmeninių (aliejinių) linų 
selekcija. 1998–2003 m. ištirti 285 pavyzdžiai. Tyrimo metu išryškėjo vertingiausios 
veislės, potencialūs donorai sėmeninių linų selekcijai. Vėliau (nuo 1998 m.) pradėti 
kryžminimai, atrankos, įrengti sėmenių linų selekcijai augynai (analogiški pluoštinių 
linų selekcijai). Sėmeninių linų veislių konkursiniai bandymų augyne išskirtos pers-
pektyviausios selekcinės linijos 2010 m. buvo atiduotos ūkinio vertingumo ir IVS 
tyrimams. 

‘Rasa’. Gamtinis mutantas, viena pirmųjų lietuviškų aliejinių linų veislių, sukurta 
atrankos metodu iš veislės ‘Lu-5’. Baltažiedė. Ūkinio vertingumo tyrimas 2010–2011 
m. atliktas Pasvalio ir Plungės AVT stotyse. Tyrimo metais vidutinė augimo ir bren-
dimo trukmė nuo sėklų sudygimo iki linų rovimo jiems pasiekus ankstyvąją gelto-
nąją brandą buvo vidutiniškai 102 d. (svyravo nuo 95 iki 110 dienų). Sėklų derlius 
Pasvalio AVT stotyje 2010 m. gautas 1,73 t ha-1, 2011 m. – 2,12 t ha-1, Plungės AVT 
stotyje 2010 m. – 1,02 t ha-1. Gana atsparūs sėklų išbyrėjimui – vidutiniškai 8,33 balo 
(9 – neišbyrantys), 1 000 sėklų masė – 6,54 g (tyrimo metais svyravo nuo 6,14 iki 
7,11 g). Atlikus riebalų kiekio sėklų sausojoje medžiagoje analizę, sėmenyse nustatyta 
40,0 proc. riebalų. Priklausomai nuo meteorologinių sąlygų, atskirais tyrimo metais 
stiebų aukštis svyravo nuo 58 iki 84 cm. Pasvalio AVT stotyje 2010 m. atsparumas 
išgulimui įvertintas 7 balais, 2011 m. – 9 balais, nes jie nebuvo išgulę; Plungės AVT 
stotyje 2010 m. linai nebuvo išgulę. 

Veislės autoriai Z. Jankauskienė ir K. Bačelis. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir 
Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą įrašyta 2012 m. 

‘Edita’. Gamtinis mutantas, viena pirmųjų lietuviškų aliejinių linų veislių, sukur-
ta atrankos metodu iš veislės ‘Lu-5’. Žiedų spalva šviesiai melsva („dūmo“). Ūkinio 
vertingumo tyrimas 2010–2011 m. atliktas Pasvalio ir Plungės AVT stotyse. Tyri-
mo metais vidutinė augimo ir brendimo trukmė nuo sėklų sudygimo iki linų rovimo 
jiems pasiekus ankstyvąją geltonąją brandą buvo vidutiniškai 102 d. (svyravo nuo 94 
iki 110 dienų). Sėklų derlius Pasvalio AVT stotyje 2010 m. gautas 1,85 t ha-1, 2011 m. 
– 1,98 t ha-1, Plungės AVT stotyje 2010 m. – 1,08 t ha-1. Gana atsparūs sėklų išbyrė-
jimui – vidutiniškai 8,33 balo (9 – neišbyrantys), 1 000 sėklų masė – 6,38 g (tyrimo 
metais svyravo nuo 5,91 iki 6,98 g). Sėmenyse buvo 40,6 proc. riebalų. Atskirais tyri-
mo metais stiebų aukštis svyravo nuo 55 iki 77 cm. Pasvalio AVT stotyje atsparumas 
išgulimui 2010 m. įvertintas 7 balais, 2011 m. – 9 balais, nes jie nebuvo išgulę. Plun-
gės AVT stotyje 2010 m. linai nebuvo išgulę. 

Veislės autoriai Z. Jankauskienė ir K. Bačelis. Nacionaliniame augalų veislių są-
raše ir Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrajame kataloge buvo 
įrašyta 2012–2020 m. 

‘Rūta’. Gamtinis mutantas, sukurtas atrankos metodu iš veislės ‘Lu-5’. Baltažiedė. 
Ūkinio vertingumo tyrimas 2010–2012 m. atliktas Pasvalio ir Plungės AVT stotyse. 
Tyrimo metais vidutinė augimo ir brendimo trukmė nuo sėklų sudygimo iki linų 
rovimo jiems pasiekus ankstyvąją geltonąją brandą buvo vidutiniškai 104 d. (svyravo 
nuo 92 iki 122 dienų). Sėklų derlius Pasvalio AVT stotyje 2010 m. gautas 1,61 t ha-1, 
2011 m. – 1,90 t ha-1, 2012 m. – 2,27 t ha-1, Plungės AVT stotyje 2012 m. – 2,02 t ha-1. 
Gana atsparūs sėklų išbyrėjimui – vidutiniškai 8,25 balo (9 – neišbyrantys), 1 000 
sėklų masė – 7,01 g (tyrimo metais svyravo nuo 6,09 iki 7,52 g). Priklausomai nuo 

5.2. Linai
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meteorologinių sąlygų, stiebų aukštis svyravo nuo 50 iki 79 cm. Pasvalio AVT stotyje 
atsparumas išgulimui 2010 m. buvo įvertintas 6 balais, 2011 – 9 balais, 2012 m. – 8 
balais, Plungės AVT stotyje 2012 m. linai nebuvo išgulę. Atlikus riebalų kiekio sėklų 
sausojoje medžiagoje analizę sėmenyse nustatyta 39,48 proc. (37,8–41,7 proc.) rieba-
lų. Atsparūs antraknozei, tačiau gali būti pažeidžiami pasmos. 

Veislės autoriai Z. Jankauskienė ir K. Bačelis. Nacionaliniame augalų veislių są-
raše ir Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrajame kataloge buvo 
įrašyta 2013–2020 m. 

Nuo 1996 m. dalyvauta Europos linų ir kitų luobinių augalų mokslinių tyrimo 
tinklo (ESCORENA) darbo grupių veikloje, greta kitų darbų buvo pristatomi ir Lie-
tuvos linų selekcijos pasiekimai. 2001–2005 m. dalyvauta COST 847 Textile Quality 
and Biotechnology programos dviejų darbo grupių veikloje, buvo vykdomi įvairių 
lietuviškų linų veislių pluošto kokybės tyrimai moderniais metodais. 2005–2010 m. 
dalyvauta Europos augalų genetinių išteklių išsaugojimo programos projekte. Na- 
cionalinė linų kolekcija pristatyta Europoje (IPGRI, Working Group on Fibre Crops 
(Flax and Hemp)). 2012–2015 m. dalyvauta ES FP7-KBBE projekto „Fibre Crops as a 
sustainable source of bio-based material for industrial products in Europe and Chi-
na“ (FIBRA) veikloje. 

Greta pluoštinių ir sėmeninių linų selekcinės veiklos vykdyta registruotų linų 
veislių pradinė sėklininkystė. 

Energinių augalų tyrimai ir selekcija Lietuvoje 
Europos Sąjungos šalyse vis plačiau įgyvendinama idėja, kad augalų biomasė yra 

ne tik maisto, pašaro, pluošto, bet ir energijos žaliava (Nielsen ir kt., 2007). Tyrimų 
duomenimis, daugiamečių žolinių augalų energinis potencialas Lietuvoje yra labai 
didelis, ir dalį iškastinio kuro būtų galima pakeisti jų biomasės žaliava (Jakienė ir 
kt., 2013). Kaip ir daugelyje užsienio šalių, Lietuvoje pagrindinė biokuro rūšis yra 
medienos kuras (malkos, skiedros, pjuvenos). Tačiau dėl naujų biomasės paruošimo 
technologijų atsirado galimybė biokurą gaminti ir iš įvairių didelės energinės vertės 
bei didelio biomasės produktyvumo žolinių augalų. 

Energinių želdinių auginimas Lietuvoje yra sąlygiškai nauja žemės ūkio sritis. 
1997–1999 m. LAMMC Žemdirbystės ir Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institu-
tuose atlikti kompleksiniai tyrimai, skirti energinių augalų paieškai, jų auginimo ir 
naudojimo įvertinimui (Kryževičienė ir kt., 2001). LAMMC Žemdirbystės institute 
vykdant energinių žolinių augalų paieškas, nuodugniai tyrinėta nemažai šalyje au-
gančių vietinių rūšių augalų. Grynuose pasėliuose ir mišiniuose tirtos paprastosios 
šunažolės (Dactylis glomerata), nendriniai eraičinai (Festuca arundinacea), nendri-
niai dryžučiai (Phalaroides arundinacea), didžiosios dilgėlės (Urtica dioica), papras-
tieji kiečiai (Artemisia vulgaris), beginklės dirsės (Bromus inermis) ir geltonžiedžiai 
barkūnai (Melilotus officinalis) (Kryževičienė, 2006; Lemežienė ir kt., 2009; Kadžiu-
lienė ir kt., 2013; Jankauskienė, Gruzdevienė, 2016; Tilvikiene ir kt., 2016). Kai kurios 
pašarui selekcionuojamos vietinės žolių rūšys, pavyzdžiui, paprastosios šunažolės, 
nendriniai eraičinai, nendriniai dryžučiai, gali būti tinkami ir biokuro gamybai, to-
dėl pastaraisiais metais į selekcines programas buvo įtraukta energinių žolių veislių 
kūrimo kryptis. 
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Tiesioginiam deginimui skirti augalai turi būti labai aukšti, turėti daug stiebų ir 
mažai lapų, o jų biomasėje turėtų būti didelė ląstelienos ir lignino koncentracija. Kita 
vertus, biodujų gamybai skirtų augalų biomasės cheminės savybės niekuo nesiskiria 
nuo pašarinių, t. y. šių veislių augalai turėtų būti aukšti, gausiai lapuoti, bet su maža 
ląstelienos ir lignino koncentracija. 

2017 m. LAMMC Žemdirbystės instituto selekcininkams pavyko sukurti ir re-
gistruoti naują produktyvią nendrinio dryžučio veislę ‘Pievys DS’, tinkančią ne tik 
pašaro, bet ir biokuro gamybai, o 2019 m. – nendrinio eraičino veislę ‘Medainis’. 
Siekiant šalyje išplėsti energinių augalų asortimentą, susidomėta ir nevietinėmis, 
introdukuotomis daugiamečių žolių rūšimis. Kaip potencialus bioenergijos šaltinis 
buvo tirti didieji miskantai (Miscanthus × giganteus), geltožiedžiai legėstai (Silphium 
perfoliatum), pavėsiniai kiečiai (Artemisia dubia), paupinės sidos (Sida hermaphro-
dita), rykštinės soros (Panicum virgatum), gausialapiai lubinai (Lupinus polyphyl-
lus), rytiniai ožiarūčiai (Galega orientalis), mėlynžiedės liucernos (Medicago sativa), 
sėjamosios kanapės (Canabis sativa), japoninės ir sachalininės reinutrės (Reynoutria 
japonica, R. sachalinensis) (Kryževičienė, 2006; Slepetys ir kt., 2013; Kadžiulienė ir 
kt., 2014; Butkutė ir kt., 2015; Titova, Bakšienė, 2015; Šiaudinis ir kt., 2015; Norkevi-
čienė ir kt., 2016 a; Slepetiene ir kt., 2016). 

Visgi, introdukuojant ir aklimatizuojant nevietinių rūšių augalus, susiduriama 
su nemažai problemų: pietinių platumų augalai Lietuvoje blogai žiemoja, iššąla arba 
nesubrandina gyvybingų sėklų. Dėl efektyvesnės introdukcijos ir aklimatizacijos turi 
būti ištirtos šių augalų specifinės auginimo ir priežiūros sąlygos, nustatytas jų bioma-
sės augimo greitis ir dinamika. Siekiant gauti didelį įvežtinių augalų biomasės derlių, 
turi būti parengtos jų auginimo technologijos, tinkamos vietinėmis klimatinėmis, 
edafinėmis ir biologinėmis sąlygomis. Energinių augalų tyrimų duomenimis (Kryže-
vičienė ir kt., 2011), būtina atsižvelgti į aplinkos veiksnių įtaką augalų produktyvu-
mui ir biomasės kokybei. 

5.2. Linai

Rykštinės soros genetinė kolekcija LAMMC Žemdirbystės institute 2017 m. (A. Calkaitės nuotr.) 
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Daugelis Lietuvoje introdukuotų energinių augalų yra labai reiklūs šilumai, fo-
toperiodui, todėl daug didesnį biomasės derlių duoda šiltesnio klimato šalyse. Pa-
vyzdžiui, Pietų Europos šalyse didieji miskantai per metus gali užauginti daugiau 
nei 30 t ha-1 sausųjų medžiagų derlių, o Lietuvoje ir kitose Šiaurės Europos šalyse 
– tik apie 10 t ha-1 (Angelini ir kt., 2009; Kryževičienė ir kt., 2011). Žolinių augalų 
biomasės produkciją, kokybę ir kartu energinį potencialą galima modeliuoti augini-
mo, nuėmimo, transportavimo, apdorojimo ir laikymo etapuose. V. Tilvikienė ir kt. 
(2009) nustatė, kad vienas iš būdų optimizuoti biomasės derlių ir kokybę gali būti 
pjūčių kiekio ir laiko reguliavimas vegetacijos sezono metu. Parenkant biomasės pjū-
čių laiką ne mažiau svarbu atsižvelgti į augalų brandos tarpsnį. Labai svarbu pagrįsti 
biomasės nuėmimo laiką, nes nuo jo priklauso įvairių elementų (chloro, natrio, kalio) 
kiekis biomasėje ir pelenuose, pelenų lydymosi temperatūra, degimo dujų sudėtis ir 
kt. (Butkutė ir kt., 2014). J. Titova ir E. Bakšienė (2015) nustatė, kad mineralinių trąšų 
naudojimas turi didelės įtakos ne tik energinių augalų biomasės derlingumui, bet ir 
cheminei sudėčiai. 

Europoje ir Lietuvoje vykdant naujų C4 energinių augalų paieškas, atkreiptas dė-
mesys ir į rykštinę sorą (Panicum virgatum L.). Tai daugiametė, kryžmadulkė mi-
glinių šeimos rūšis, kilusi iš Šiaurės Amerikos. Ten rykštinės soros tradiciškai augi-
namos dirvožemio apsaugai nuo erozijos, pašarui, vėlyvam pavasariniam ganymui 
(Casler, 2012). Rykštinė sora yra ilgaamžė, labai atspari sausrai žolė, galinti užauginti 
didelį biomasės derlių. Be to, ji yra nereikli azoto trąšoms, o biomasei užauginti ne-
reikia augalų apsaugos priemonių. Derliaus nuėmimo sąnaudos taip pat yra mini-
malios (Samson, 2007). Pastaraisiais metais rykštinė sora naudojama kaip energinis 
augalas kietojo biokuro, antros kartos bioetanolio ir biodujų gamybai (Parrish, Fike, 
2005). 

LAMMC Žemdirbystės institute 2012–2018 m. buvo atlikti rykštinės soros 
genetinių išteklių kolekcijos tyrimai. Nustatyta, kad Lietuvoje geriausiai žiemoja, 
anksčiau plaukėja ir spėja subrandinti sėklas aukštųjų prerijų ekotipo populiacijos. 
Visgi iš žemųjų prerijų kilusios populiacijos mūsų šalyje neperžiemoja. Nustatyta, 
kad daugiau antžeminės biomasės užaugina mišraus ploidiškumo ir oktaploidinės 
rykštinės soros populiacijos nei tetraploidinės (Norkevičienė ir kt., 2016 b). Tyri-
mų duomenimis, šios rūšies augalai didžiausią biomasės sausųjų medžiagų derlių 
(5,97 t ha-1) duoda juos pjaunant tik kartą sėklų brandos tarpsniu. Augalus pjaunant 
du kartus per sezoną, biomasės derlius kasmet mažėja. 

Pagal augalų biologinius požymius ir ūkiškai naudingas savybes Žemdirbystės 
institute buvo atrinkti ypač vertingi rykštinės soros genetiniai ištekliai – tai laukinės 
populiacijos, kilusios iš Šiaurės Dakotos, ir veislės ‘Forestburg’ bei ‘Cave in Rock’. Šie 
genetiniai ištekliai yra vertingi genų donorai naujų, vietos sąlygoms adaptyvių ener-
ginių rykštinės soros veislių kūrimui. 
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6. Pupinių augalų selekcija

6.1. Raudonieji dobilai
Giedrius PETRAUSKAS, Jovita MIKALIŪNIENĖ 

Raudonasis dobilas (Trifolium pratense L.) yra diploidinė (2n = 2x = 14), alo-
gaminė itin polimorfiška rūšis, gentyje turinti vieną mažiausių (418 Mbp) genomų 
(Ištvánek ir kt., 2014; Dluhošová ir kt., 2018). Verčiant iš lotynų kalbos (tres „trys“, 
folium „lapas“), Trifolium genties pavadinimas apibūdina šios genties pagrindinį ski-
riamąjį požymį – trilapė lapija (Gillet, 1985; Haerinasab, Rahiminejad, 2012), tačiau 
pasitaiko keturlapių ar net penkialapių (Stravinskienė, 2012). Kitas raudonojo dobilo 
skiriamasis bruožas – šviesi „V“ formos lapų balta dėmė, kurios intensyvumą ir dydį 
kontroliuoja genetinis mechanizmas (Taylor, Quesenberry, 1996). 

Iš visų Trifolium genties rūšių plačiausiai auginami raudonieji dobilai. Šios rūšies 
paplitimą rodo ir sukurtų veislių gausa. Raudonieji dobilai yra itin svarbūs žemės 
ūkio augalai, tinkantys tvariam ūkininkavimui. Šios rūšies dobilai, turėdami ilgą lie-
meninę šaknį, lengvuose dirvožemiuose išsišaknija net iki 3 metrų gylio ir yra gana 
atsparūs sausrai (Wyngaarden ir kt., 2015; Collins ir kt., 2017). Sudarydami simbiozę 
su šaknų gumbelinėmis (Rhizobium) bakterijomis raudonieji dobilai fiksuoja atmos-
feros azotą, kuris kaupiamas dirvožemyje augalų pasisavinama forma (Kuzma ir kt., 
1999). Priklausomai nuo aplinkos sąlygų ir dirvožemio, fiksuoto azoto kiekis gali svy-
ruoti nuo 76 iki 389 kg ha-1 (Taylor, Quesenberry, 1996). Tai leidžia sumažinti azoto 
trąšų naudojimą dobilus auginant sėjomainoje. 

Skaitmenizacijos ir genomikos eroje pašarinių pupinių žolių selekcijos metodai 
kinta, nors pagrindinis tikslas lieka tas pats – naujos, produktyvios veislės. Vis dėlto, 
lyginant su praėjusiu šimtmečiu, selekcija tampa labiau diversifikuota (Bilis, 1992; 
Petrauskas, 2021). Ne išimtis ir raudonieji dobilai, kurie naudojami ne tik pašarui, 
bet ir maisto pramonėje, bitininkystėje ir kt. Be kita ko, raudonieji dobilai 2005 m. 
Pasaulio sveikatos organizacijos buvo įtraukti į medicininių augalų sąrašą, nors tra-
dicinėje medicinoje yra naudojami jau ištisus šimtmečius (WHO, 2006). 

Vis labiau domimasi raudonojo dobilo veislėmis, pasižyminčiomis dideliu kiekiu 
žiedynų, ne tik žalios biomasės derliumi. Tokios veislės galėtų būti pritaikytos bitinin-
kystėje, farmacijoje, funkcinio maisto priedų gamyboje arba kraštovaizdžio apželdi-
nimui, miestų žaliosiose erdvėse. Šiuo metu tokių veislių pasaulyje yra labai nedaug, 
nes joms sukurti reikia atitinkamų genetinių išteklių. Tokių veislių pradinei selekcinei 
medžiagai geriausiai tinka laukiniai ekotipai, dar vadinami autochtoniniai, t. y. vieti-
nės kilmės raudonieji dobilai. Raudonojo dobilo laukinį fenotipą labiausiai tikėtina 
aptikti natūralioje pievų bendrijoje, kuri izoliuota nuo atsitiktinio kryžminimosi su 
kultūriniais šios rūšies augalais. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre (LAMMC) 
atliktų tyrimų duomenimis, mūsų šalyje vis dar galima rasti raudonojo dobilo laukinių 
fenotipų, nors populiacijose vyrauja didelė įvairovė, susidariusi dėl šios rūšies kultūri-
nių augalų genų srauto į laukinių giminaičių bendrijas (Vilčinskas, 2010; Petrauskas, 
2021). Raudonojo dobilo laukinis fenotipas žydi beveik dviem savaitėmis anksčiau 
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nei pačių ankstyviausių lietuviškų veislių – ‘Vytis’, ‘Radviliai’ ir ‘Sadūnai’. Tai suda-
ro natūralias sąlygas išsaugoti genetinį išskirtinumą, kai laike izoliuotos veislės gali 
kryžmintis tik su panašių genotipų augalais. Į selekcijos programą įtraukus raudonojo 
dobilo laukinio fenotipo augalus, galima tikėtis išvesti ankstyvąją veislę, išsiskiriančią 
žiedynų skaičiumi, kero forma ir biologiškai aktyvių junginių kiekiu. 

Metodai
Technologinės ir skaitmeninės galimybės nuolat vystosi, neaplenkdamos ir au-

galų selekcijos, o tai leidžia greičiau ir išsamiau išanalizuoti perspektyvius genoti-
pus. Pasaulyje plačiai taikoma genotipinė atranka, cheminė mutagenezė arba viena 
naujausių genų redagavimo technologijų CRISPR-Cas9 (Taylor, Quesenberry, 1996; 
Wolter ir kt., 2019). Kita vertus, neatsisakoma ir klasikinių, laiko patikrintų selekcijos 
metodų – masinės, individų arba šeimų atrankos, polikroso, puselių metodo ir kt. 
Visgi, taikant klasikinius metodus, didžiausias raudonojo dobilo selekcijos trūkumas 
yra laikas. Kaip ir daugelio kitų kryžmadulkių augalų, selekcija iki naujos veislės pa-
tvirtinimo ir įregistravimo gali trukti net 15 metų (Taylor, Quesenberry, 1996). 

Genominė atranka yra palyginti naujas augalų selekcijos metodas, kai individo 
arba populiacijos genetinei vertei identifikuoti naudojama daugybė DNR žymeklių. 
Tai leidžia iš anksto nustatyti tinkamiausius kandidatus, pasižyminčius geresnėmis 
savybėmis: didesniu derliumi, baltymų ir ląstelienos kokybe, atsparumu ligoms arba 
ankstesne augalų žydėjimo pradžia (Boller ir kt., 2010). Taip pat nuo genotipo ir 
aplinkos sąveikos priklauso raudonojo dobilo stiebo architektūra, apibūdinanti viso 
augalo vešlumą (Cnops ir kt., 2010; Van Minnebruggen ir kt., 2012). Augalo morfolo-
ginė struktūra dažniausiai yra nulemta genetiškai, tačiau abiotiniai veiksniai taip pat 
turi įtakos trumpalaikių pakitimų atsiradimui. Todėl tolesniam selekcijos procesui 
parenkant tinkamiausius augalus, svarbu įvertinti jų fenotipą kintančiame aplinkos 

Pupinių žolių pirmųjų tyrimo metų selekciniai tyrimai (E. Norkevičienės nuotr.) 
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fone (Barthélémy, Caraglio, 2007; Van Minnebruggen ir kt., 2011). Visgi, taikant ge-
nominės atrankos metodą, selekcijos procesas sutrumpėja, išvengiama daug laiko 
reikalaujančių lauko bandymų, o pačios atrankos intensyvumas netgi padidėja. 

Fenotipinė atranka. Vienas pagrindinių fenotipinės atrankos tikslų – įvertinti au-
galų plastiškumą, t. y. augalo genotipo atsaką į biotinio ir abiotinio streso poveikį, 
kai formuojasi nauji, išsiskiriantys fenotipai (Herbert ir kt., 2018). Tai labili savybė, 
dažniausiai susijusi su biomasės praradimu. Pavyzdžiui, ilgesnį laiką trunkant karš-
tiems ir sausiems orams, augalai formuoja mažesnius lapus, tačiau jie vėl suveši, kai 
klimato atžvilgiu aplinka tampa optimali (Fazlioglu ir kt., 2018). Fenotipinė atranka 
labai ištobulėjo pritaikius skaitmenines technologijas – lauko eksperimentuose nau-
dojant bepilotes skraidykles, didelės raiškos IR ir RGB kameras, o gautus vaizdus ir 
nuotraukas analizuojant įvairiomis kompiuterinėmis programomis. Todėl XXI a. ne-
pakanka vien tik puikiai išmanyti selekcijos procesą ir jos metodus – būtinybe tampa 
kompiuterinio programavimo ir skaitmeninių technologijų išmanymas. Šioje srityje 
aktyviai dirba LAMMC mokslininkai. 

Masinė atranka. Tai vienas seniausių ir paprasčiausių metodų, kuris remiasi au-
galų atranka pagal jų fenotipą. Tai procesas, kai pagal analizuojamus morfologinius 
požymius vizualiai pasirenkami atskiri augalai. Masinės atrankos metodu surinktos 
sėklos sumaišomos į vieną pavyzdį ir pasėjamos lauko bandyme. Metodas taikomas 
požymiams, turintiems aukštą paveldimumo laipsnį, pvz., atrankai pagal žydėjimo 
ankstyvumą arba atsparumą ligoms (Ruzgas, 2009). 

Poliploidizacija. Raudonojo dobilo veislės gali skirtis pagal augalų ploidiškumą. 
Trifolium pratense L. natūraliai yra diploidai (2n = 2x = 14), tačiau taikant poliploidi-
zaciją ir naudojant diazoto monoksidą (N2O) arba alkaloidą kolchiciną kuriami tetra-
ploidiniai (2n = 4x = 28) augalai (Taylor, Quesenberry, 1996). Autoploidija padidina 
ląstelių dydį, ypač meristeminių audinių, todėl tetraploidiniai raudonieji dobilai pasi-
žymi stambesniais stiebais ir didesniais lapais, kurie sukaupia didesnį kiekį žalių bal-
tymų, lyginant su diploidinėmis veislėmis (Dabkevičienė, 2000). Be to, tetraploidinės 
veislės dažnai yra atsparesnės abiotiniams veiksniams ir ligoms, pavyzdžiui, dobilų 
vėžiui (Sclerotinia trifoliorum Erikss.) (Arseniuk, 1989; Radinovic ir kt., 2017). 

Vis dėlto, lyginant su diploidiniais, pagrindinis tetraploidinių augalų trūkumas 
yra mažesnis sėklų derlius (Liatukas, Bukauskaitė, 2012; Vleugels ir kt., 2019). Tam 
turi įtakos poliploidizacijos sukelti įvairūs raudonojo dobilo struktūriniai pakitimai. 
Pirmiausia, tetraploidinių augalų stiebai rečiau šakojasi, todėl turi mažesnį skaičių 
žiedynų (Amdahl ir kt., 2017). Be to, tetraploidiniai augalai formuoja ilgesnius žiedus 
nei diploidiniai, todėl manoma, kad bitės ne visuomet gali pasiekti žiedadulkes ir 
juos apdulkinti (Boelt, 2015; Vanommeslaeghe ir kt., 2018). 

Selekcijos tikslai 
Nuo kada Lietuvoje pradėti auginti kultūriniai raudonieji dobilai, žinių nėra daug, 

tačiau palinologiniai tyrimai parodė, kad raudonieji dobilai šalyje galėjo būti augina-
mi nuo XIII–XIV a. Pajautos slėnyje (Kernavė, Širvintų r.) archeologinių kasinėjimų 
metu buvo analizuojamos žiedadulkės. Tarp jų aptikta gausiai dobilų žiedadulkių ir 
nedidelis kiekis medžių bei piktžolių žiedadulkių. Tai leidžia manyti, jog tuomet nau-
dotos pievos galėjo būti sukultūrintos. Visgi, pirmosios lietuviškos raudonojo dobilo 
veislės buvo sukurtos tik XX a. 
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Pastaruoju metu LAMMC Žemdirbystės institute vykdant selekciją daugiausia 
dėmesio skiriama augalų produktyvumo didinimui kintančio klimato sąlygomis. 
Kiek anksčiau raudonojo dobilo selekcininkų ir mokslininkų dėmesys buvo sutelktas 
ligoms atsparių veislių kūrimui. J. Mikaliūnienė (2016) vertino įvairios geografinės 
kilmės raudonojo dobilo genotipų atsparumą vėžiui (S. trifoliorum) ir fuzariozei (Fu-
sarium spp.) in vitro ir palygino su atsparumu šioms ligoms lauko sąlygomis. Taip 
pat iš šaknų išskyrė Fusarium genties grybų izoliatus ir laboratorinėmis sąlygomis 
identifikavo Fusarium rūšis (F. solani, F. avenaceum, F. equiseti, F. culmorum ir kt.). 
Visgi, kintant klimatui, keičiasi ir ligų intensyvumas bei jų pasireiškimo dažnis.  
Drėgnesniais metais raudonųjų dobilų pasėlį gali paveikti miltligė (Erysiphe trifolii), 
o sausą ir šiltą pavasarį – šaknų puvinys (Fusarium spp.) arba antraknozė (Kabatiella 
caulivora (Kirchn.) (Mikaliūnienė, 2016). Kad ateityje ligų ir kenkėjų plitimas netap-
tų selekcijos programų silpnąja vieta, LAMMC Žemdirbystės instituto Žolių selekci-
jos skyriaus mokslininkai tęsia ne tik veislių, bet ir perspektyvių selekcinių numerių 
ilgalaikius tyrimus. 

Tvarumo, žaliojo kurso ir biologinės įvairovės kontekste Žolių selekcijos skyriaus 
mokslininkų tikslas – išvesti derlingas, atsparias biotiniams ir abiotiniams veiks-
niams, aukštos pašarinės vertės veisles. 

Rezultatai 
Pirmosios lietuviškos raudonojo dobilo veislės buvo sukurtos taikant masinės 

atrankos, tarpveislinio kryžminimo bei kitus hibridizacijos metodus ir rajonuotos 
praėjus keliems dešimtmečiams nuo selekcijos Lietuvoje pradžios 1922 m. Pati pir-
moji lietuviškos kilmės raudonųjų dobilų veislė ‘Liepsna’ buvo rajonuota 1957 m.; tai 
ankstyva diploidinė veislė. Po poros metų, 1959 m., rajonuota raudonojo dobilo vėly-
va veislė ‘Kamaniai’. Vėliau buvo sukurtos dar 5 lietuviškos veislės, kurios rajonuotos 
jau Lietuvai atgavus nepriklausomybę. 

‘Arimaičiai’. Vėlyva diploidinė veislė, sukurta Žemdirbystės institute. Tai sudė-
tinga hibridinė populiacija, sukurta iš raudonojo dobilo 80 veislių augalų, išlikusių po 
stiprios dirbtinės dobilų vėžio ir fuzariozės infekcijos. Veislės kūrimas užtruko ilgiau 
nei 20 metų. Po 8 persėjimų izoliuotame infekciniame augyne, kasmet papildomai už-
krečiant dobilų vėžiu, susiformavo unikali, atspari atsėliavimui vėlyva veislė. Vegeta-
cijos trukmė iki pirmos pjūties 65–72 dienos. Vidutiniais trijų ciklų veislių bandymų 
duomenimis, natūraliame fone žolės, sausųjų medžiagų ir sėklų derliumi standarti-
nę veislę ‘Kamaniai’ lenkė atitinkamai 14 % (5,98 t ha-1), 12,4 % (1,11 t ha-1) ir 12,4 % 
(0,034 t ha-1). Nuolat atsėliuojami veislės ‘Arimaičiai’ dobilai auga 2–3 metus ir duoda 
gerą derlių, o veislės ‘Kamaniai’ dobilai beveik visai išnyksta jau po pirmųjų auginimo 
metų. Vidutiniais duomenimis, veislės ‘Arimaičiai’ raudonieji dobilai kasmet užaugina 
po 45,6 t ha-1 žalios masės, 12,2 t ha-1 sausųjų medžiagų ir 150 kg ha-1 sėklų. Augalai 
užauga iki 112 cm aukščio, mažai išgula, lapuotumas siekia 41,5 %. Galima pjauti 2–3 
kartus tais pačiais metais, tačiau sėklai reikėtų auginti iš pirmosios žolės arba po anks-
tyvo nupjovimo. Kai kuriais tyrimo metais sausojoje medžiagoje nustatyta 17,4–18,5 % 
baltymų ir 19,7–20,3 % ląstelienos. Atsparūs nepalankioms žiemojimo sąlygoms. 

Veislės autoriai Antanas Svirskis ir Mindaugas Strukčinskas. Lietuvoje registruo-
ta 1996 m., į Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą 
įtraukta 2006 m. 
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‘Kiršinai’. Veislė sukurta Žemdirbystės institute tarpveislinio kryžminimo ir ma-
sinės atrankos metodais iš tetraploidinių raudonojo dobilo veislių ‘Sv095’ × ‘Tetra-
ploidnyj VIK’. Tai tetraploidinė vėlyva veislė, kuri yra 4–5 dienomis vėlyvesnė nei 
‘Kamaniai’. Augalai derlingesni, atsparesni dobilų vėžiui ir antraknozei, geriau žiemo-
ja ir mažiau išretėja antraisiais naudojimo metais nei veislės ‘Kamaniai’. Žolės derlius 
didesnis, o sėklų mažesnis nei standartinės veislės ‘Kamaniai’. Veislių konkursiniuose 
bandymuose gautas 73,8 t ha-1 žolės, 15 t ha-1 sausųjų medžiagų, 0,15 t ha-1 sėklų der-
lius. Augalai 80–130 cm aukščio, turi 8–9 tarpubamblius. Lapai ir žiedynai sudaro 
40–60 % antžeminės masės. Gerai žiemoja. 

Veislės autoriai Juozas Bilis ir Juozas Pivoriūnas. Nacionaliniame augalų veislių 
sąraše buvo įrašyta 1996–2007 m. 

‘Vytis’. Ankstyva diploidinė veislė, sintetinės selekcijos metodu sukurta Žemdir-
bystės institute. 1982 m. sėjos augyne buvo atrinktos keturios šeimos (Nr. 1666, 1673, 
419 ir 1662), kurių palikuonys selekciniame augyne standartinę veislę ‘Liepsna’ žolės 
derliumi lenkė 31,7–37,4 %, sėklų derliumi – 10,7–22,4 %. Dviejų bandymų ciklų vi-
dutiniais duomenimis, standartinės veislės dobilus ‘Vytis’ lenkė žolės derliumi 12,8 % 
(70,70 t ha-1), sausųjų medžiagų – 14,0 % (14,80 t ha-1), sėklų – 20,9 % (520 kg ha-1). 
Žalių baltymų kiekio esminių skirtumų tarp šių veislių nebuvo nustatyta. Augalai 
užauga iki 78 cm aukščio, atsparūs išgulimui. 

Veislės autoriai Juozas Bilis ir Juozas. Pivoriūnas. Į Nacionalinį augalų veislių są-
rašą įrašyta 2002 m., į Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį 
katalogą įtraukta 2006 m. 

‘Sadūnai’. Ankstyva diploidinė veislė, sukurta Žemdirbystės institute, sukryžmi-
nus vertingus augalus, išlikusius infekciniame augyne po daugkartinio atsėliavimo 
ir atrankos. Dviejų bandymų ciklų (2001–2004 m.) vidutiniais duomenimis, veislės 
‘Sadūnai’ augalai sausųjų medžiagų derliumi standartinę veislę ‘Arimaičiai’ lenkė net 
16,7 %. Gautas iki 12,04 t ha-1 sausųjų medžiagų derlius; sėklų derlius gautas mažes-
nis nei standartinės diploidinės veislės ‘Arimaičiai’, tačiau didesnis nei tetraploidi-
nės veislės ‘Vyliai’. Augalai užauga iki 40–60 cm aukščio. Žalių baltymų kiekis pirmo 
pjovimo žolės sausojoje medžiagoje žydėjimo pradžioje buvo 19,3 %. Pakantūs atsė-
liavimui ir pjūtims, geras derlius gaunamas net antraisiais ir trečiaisiais naudojimo 
metais. Tinka auginti kaip monokultūrą arba mišiniuose su kitomis daugiametėmis 
žolėmis, ūkiuose taikant cheminę arba ekologinę žemdirbystės sistemą. 

Veislės autorius Antanas Svirskis. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir Europos 
Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą įrašyta 2008 m. 

‘Radviliai’. Veislė sukurta Žemdirbystės institute, sukryžminus diploidinius au-
galus, išlikusius infekciniame augyne po daugkartinės atrankos. Ankstyvi, atsparūs 
atsėliavimui, šaknų ir pašaknio ligoms, gerai dera 2–3-čiais naudojimo metais. Auga-
lų aukštis žydėjimo metu siekia 50–65 cm. Lyginant su standartine veisle ‘Arimaičiai’, 
gautas vidutiniškai 7 % didesnis sausųjų medžiagų ir 13 % didesnis sėklų derlius. 
Pasižymi gera pašaro kokybe. Žalių baltymų kiekis žydėjimo pradžioje siekia 21,2 %. 
Tinka auginti vieni arba mišiniuose su kitomis daugiamečių žolių rūšimis. 

Veislės autorius Antanas Svirskis. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir į Europos 
Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą įrašyta 2009 m. 
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Jovita MIKALIŪNIENĖ, Giedrius PETRAUSKAS 

Baltieji dobilai yra vieni svarbiausių pupinių žolių Šiaurės Europoje (Marshall ir 
kt., 2003). Pastaruoju metu pradėjus plėtoti ekologinę žemdirbystę, tvarų žemės ūkį, 
stengiantis mažiau azotu teršti aplinką ir brangstant energijos ištekliams, pupinių žolių 
auginimas tapo reikšmingesnis ir patrauklesnis (Kjaergaard, 2003; Boller ir kt., 2008). 
Ekologiška žemdirbystė ir gamtosaugos reikalavimai skatina plėsti daugiamečių žolių, 
tinkančių moderniam ūkininkavimui, asortimentą. Didėjantį visaverčių baltymingų pa-
šarų poreikį ir dirvožemio aprūpinimą nenaudojant mineralinio azoto galima patenkinti 
auginant daugiau pupinių šeimos žolinių augalų. Pastaruoju metu imta intensyviai ieš-
koti įvairesnių pradinės selekcinės medžiagos šaltinių. Vis daugiau šalių (JAV, Didžioji 
Britanija, Australija, Naujoji Zelandija, Indija, Kanada) įsijungia į įvairių pupinių šeimos 
žolių (dobilų, liucernų, ožiarūčių, garždenių) rūšių, kurias būtų galima sukultūrinti arba 
panaudoti netradiciniams tyrimams atlikti (Virgona, Dear, 1996; Fraser ir kt., 2004). 

Šiauriniuose regionuose grynuose pasėliuose ir mišiniuose su miglinėmis žolė-
mis plačiausiai auginamos dvi dobilo (Trifolium spp.) rūšys: raudonasis (T. pratense) 
ir baltasis (T. repens) (Abberton, 2007). T. pratense ir T. hybridum dobilai auginami 
daugiau šieno ir siloso gamybai, o T. repens – ganymui ir sėjami įrengiant vejas (La-
zauskas, 1998). 

Baltasis dobilas (Trifolium repens L.) pagal maisto medžiagų kiekį yra vienas la-
biausiai vertinamų pašarinių augalų. Lietuvoje jie naudojami kaip pašaras gyvuliams. 
Juos sėjant su miglinėmis žolėmis, pašaras turi daugiau baltymų. Baltieji dobilai turi 
savybę gumbelinėmis bakterijomis kaupti atmosferos azotą ir kartu dirvožemį papil-
dyti azotu (Tarakanovas ir kt., 2007). Šie dobilai vertinami ne tik dėl geros pašaro ver-
tės, bet ir dėl greito atžėlimo, atsparumo mindymui. Mindymas netgi padeda jiems 
vystytis, nes priminti stiebai iš bamblių įsišaknyja. Baltieji dobilai geba itin greitai 
atželti po nuganymo birželio–rugpjūčio mėnesiais. Baltieji dobilai yra ilgaamžiškesni 
nei raudonieji arba rausvieji (Caradus, 1993; Paplauskienė, Butkutė, 2006). 

Plačiausiai auginami vidutinio stambumo lapais hollandicum atmainos baltieji 
dobilai. Stambialapiai giganteum atmainos dobilai pasižymi žolės derliumi, konku-
rencingumu, žydi negausiai, ištęstai, jų sėklų biologinis derlius būna mažesnis nei 
hollandicum atmainos. Labai intensyviam ganymui sėjami ir smulkialapiai silvest- 
re atmainos dobilai. Jie duoda kiek mažesnį žolės derlių, bet geriau žiemoja, ilgiau 
išsilaiko žolyne, nebijo trumpo nukandimo, tinka sudaryti veislių mišiniams (Pap-
lauskienė, Butkutė, 2006). 

Selekcininkams keliamas uždavinys sukurti dobilų veisles, tinkamas vejoms 
įrengti (Beardall, 2005). Europoje sukurta nemažai vejoms skirtų T. repens (silvestre 
atmaina) veislių (Common catalogue..., 2009). 

Baltieji dobilai savo sudėtyje turi cianogeninių glikozidų, kuriems hidrolizuojan-
tis gyvulių virškinamajame trakte atpalaiduojama ciano vandenilio rūgštis (HCN), 
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sukelianti apsinuodijimą (Allen, Segarra, 2001; Majak, 2001). Dobilų genotipai, tu-
rintys didesnį kiekį cianogeninių glikozidų, yra mažiau puolami įvairių kenkėjų ir 
pažeidžiami virusinių ligų (Novosiolova ir kt., 1990; Pederson, Brink, 1998). 

Pastaraisiais dešimtmečiais atlikta nemažai tyrimų, susijusių su pupinių auga-
lų mitybine verte ir bioaktyviaisiais junginiais (Gaweł, 2012; Lindström ir kt., 2014). 
Į dobilus atkreiptas dėmesys kaip į izoflavanoidų šaltinį. Literatūroje nurodoma, kad 
nepageidaujamų abiotinių ir biotinių veiksnių pasireiškimą lemia bioaktyvių junginių, 
kurie atlieka apsauginę ir gynybinę funkciją, koncentracijos padidėjimas augaluose (Ja-
ganath, Crozier, 2009; Krzyzanowska ir kt., 2010). Šie junginiai gerina žmonių sveikatą 
ir gali užkirsti kelią įvairių ligų atsiradimui, todėl baltieji dobilai gali būti naudojami 
medicinoje (Liu ir kt., 2001; Mishra ir kt., 2003; Atkinson ir kt., 2004; Beck ir kt., 2005). 

Selekcijos pagrindinis tikslas – sukurti derlingas, ištvermingas, atsparias kenkė-
jams ir ligoms veisles (Abberton, Marshall, 2005), todėl nuolat keliamas uždavinys 
ieškoti šių savybių pagerinimo galimybių. Pagrindinės ligos, išretinančios dobilų pa-
sėlį, yra vėžys (sukėlėjas Sclerotinia trifoliorum Erikss.) ir šaknų puviniai (Fusarium 
spp.) (Svirskis, 1972; Okumura, 2005). Viena efektyviausių apsaugos priemonių yra 
atsparių veislių auginimas ir kūrimas (Gaurilčikienė, Staniulis, 2006). 

Metodai 
Baltieji dobilai XVI a. pradėti auginti Olandijoje, o dabar auginami beveik visoje Eu-

ropoje, Azijoje ir Šiaurės Afrikoje (Lazauskas, 1998). Lietuvoje pradėti auginti XIX a. 
viduryje. Tai liudija pirmieji Lietuvoje pasirodę rašytiniai šaltiniai (Schlipfa, 1845; Dybo-
wski, 1850). Baltieji dobilai plačiau paplito XX a. pradžioje (Malinauskas, 1999). Lietu-
voje dobilų selekcijos pradžia susijusi su Dotnuvos selekcijos stoties įkūrimu 1922 m. Iki 
šiol nėra rasta dokumentų, liudijančių apie lauko augalų selekciją, darytą anksčiau, nors 
tikėtina, kad tam tikrų veislių palyginimo ar atrankos darbų buvo atliekama dvaruose 
arba mokymo įstaigose. Kai buvo kuriama Dotnuvos selekcijos stotis, kitų Europos šalių 
selekcininkai jau buvo atšventę ne vieną savo srities darbų jubiliejų (Lazauskas, 1998). 

Baltųjų dobilų selekciją pradėjo J. Klevaitis, kuris dirbo iki 1944 m. Selekcinį dar-
bą su baltaisiais dobilais vykdė J. Pivoriūnas (1938–1967 m.), A. Žilevičius (1941–
1944 m.), H. Černiauskas (1942–1952 m.), S. Virbickienė (1954–1976 m.), A. Svirskis 
(1965–1967 m.), A. Sprainaitis (1975–2007 m.), E. Vilčinskas (2004–2011) (Čer-
niauskas, 1986; Lazauskas, Dapkus, 1992). 

Baltojo dobilo selekcijos kryptys 
Vykdant dobilų selekciją, didelis dėmesys kreipiamas į sausųjų medžiagų derlių. 

Jis priklauso nuo augalo aukščio, kero tankumo, stiebų gausumo, lapų stambumo. 
Sausųjų medžiagų derliui įtakos turi ir augalų ištvermingumas esant nepalankioms 
sąlygoms, plintant ligoms (Boller ir kt., 2010), todėl vykdant selekciją siekiama pa-
didinti sausųjų medžiagų derlių nemažinant ištvermingumo (Woodfield, Caradus, 
1994). Žolių vertinimas vien pagal jų derlingumą nėra pakankamas. Žoliniai paša-
rai labiausiai vertinami už tai, kad juose yra beveik visų gyvulių mitybai reikalingų 
medžiagų (Sprainaitis, 2005 a). Jose būna nuo 50 iki 100 % virškinamųjų baltymų, 
todėl jų pašare netrūksta (Tamulis, 1986). Dažniausiai nustatomi šie pašarinės vertės 
rodikliai: žali baltymai, žalia ląsteliena, vandenyje tirpūs angliavandeniai ir sausųjų 
medžiagų virškinamumas. 
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Pagrindinė biologinė savybė, pagal kurią galima spręsti apie rūšies ilgaamžišku-
mą, yra atsparumas nepalankioms žiemojimo sąlygoms (Gaue, Ingwersen, 2003). 
Veikiant įvairiems veiksniams augalai gali ne tik iššalti, bet ir išmirkti, iššusti, būti iš-
kilnoti. Be meteorologinių sąlygų, prastam žiemojimui didelę įtaką turi dobilų vėžio 
pažeidimai (Abberton, Marshall, 2010). 

Vienas svarbiausių geros dobilų veislės požymių yra atsparumas ligoms. Visame 
pasaulyje dobilai yra selekcionuojami ir atliekami jų atsparumo ligoms tyrimai. Pas-
taruoju metu labiausiai susikoncentruota į pašaknio puvinius (S. trifoliorum) ir šaknų 
puvinių kompleksus, kuriuos gali sukelti daug įvairių patogenų, bet dažniausiai pasi-
taiko fuzariozė (Fusarium spp.) (Taylor, Quesenberry, 1996). Antžeminės dalies ligos 
neturi tiesioginės įtakos pasėlio retėjimui, tačiau gali pabloginti augalų pasiruošimą 
žiemai (Taylor, 2008). Visos ligos, nors ir nevienodu mastu, mažina sėklų bei sausųjų 
medžiagų derlių ir blogina jo kokybę (Svirskis, 1995). Fusarium rūšį sunku nustatyti 
iš morfologinių požymių ir nepakanka vizualios apžiūros, todėl vis plačiau taiko-
mi nauji molekuliniai metodai (Yli-Mattila ir kt., 2009). Atsparumo ligoms selekcija 
vyksta natūralios infekcijos sąlygomis lauke, infekciniuose fonuose, šiltnamio ir labo-
ratorijos sąlygomis (Svirskis, 1995; Delclos ir kt., 1997; Ӧhberg, 2008). I. Brazauskie-
nė (Бразаускене, 1985) nustatė, kad atsparumo vėžiui palyginimui ir atsparių indi-
vidų atrankai labiausiai tinka tiesioginiai pagreitinti metodai; kartu su A. Sprainaičiu 
sukūrė vėžiui atsparią baltųjų dobilų veislę ‘Nemuniai’. 

Sėklų derlius yra labai svarbus dobilų sėklas auginant pardavimui (Boller ir kt., 
2010). Šis rodiklis priklauso ne tik nuo generatyvinio, bet ir nuo vegetatyvinio vysty-
mosi. Tai sudėtinis rodiklis, kuris priklauso ir nuo rūšies biologinių savybių: žiedų ir 
stiebų gausumo, 1000 sėklų masės, sėklų užmezgimo ir meteorologinių sąlygų. Vie-
nas pagrindinių požymių, nulemiančių dobilų derlių, yra sėklų užmezgimas. Didesnį 
užmezgimo procentą galima pasiekti parenkant fertilumu pasižyminčius genotipus, 
į pagalbą pasitelkiant vabzdžius, naudojant mikrotrąšas (Aniulytė, 1967). Atsižvel-
giant į sėklų derlių lemiančius rodiklius, dobilų selekciją galima efektyviau vykdyti 
sėklų derliaus didinimo kryptimi (Sprainaitis, 2005 b). 

Baltųjų dobilų selekcija vykdoma naudojant genetinius resursus, surinktus eks-
pedicijų metu (laukines populiacijas), esančius genų bankuose ir pačių selekcinin-
kų sukurtus selekcinius numerius (Abberton, Marshall, 2010). Dabkevičienė ir kt. 
(2001) nustatė, kad laukinės populiacijos gerokai skiriasi pagal ankstyvumą, atspa-
rumą žiemojant, išaugintos žalios masės ir sėklų derliaus dydį, pašarinės vertės rodi-
klius. Gausi požymių įvairovė leidžia kryžminimams atrinkti populiacijas, linijas ir 
klonus, pasižyminčius vertingomis savybėmis. 

Baltųjų dobilų selekcija vykdoma pagal schemą: 
1) pradinės medžiagos augynas, 
2) selekcinis augynas, 
3) polikroso augynas, 
4) kontrolinis augynas 
5) persikryžminimo augynas (SYN1 ... SYN3 kartoms gauti), 
6) veislių konkursiniai bandymai, 
7) perspektyvių veislių dauginimas. 
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Baltųjų dobilų selekcija vykdoma pagal kryžmadulkių žolių selekcinio darbo 
schemą (žr. 7.1. skyriuje apie svidrių selekciją, 1 paveikslas). 

Kuriant naujas dobilų veisles, taikomi įvairūs selekcijos metodai: plačiausiai – 
sintetinės selekcijos bei atrankos (individinė, masinė, šeimų, pakartotinė ir kt.) me-
todai, kiek mažesne apimtimi – tarpveislinio kryžminimo, poliploidijos, polikroso, 
dialelinis ir kt. Baltųjų dobilų selekcijoje nepamainoma grandis yra atranka. Šis me-
todas dažnai taikomas ir kaip sudėtinė dalis dobilų selekciją vykdant kitais būdais 
(Lazauskas, Dapkus, 1992; Sprainaitis ir kt., 2003). Vis plačiau taikomi ir biochemi-
niai-molekuliniai metodai (Vižintin, Bohanec, 2008). Pastarieji yra įvairesni, mažiau 
priklauso nuo aplinkos ir yra informatyvūs bet kuriuo augalo raidos tarpsniu. Šie 
metodai taip pat padeda identifikuoti rūšis, veisles ir net atskirus genotipus, įvertinti 
genetinę įvairovę populiacijų viduje, atsekti filogenetinius ryšius. Jais galima nustaty-
ti molekulinius markerius, koreliuojančius su vertingais agrobiologiniais požymiais, 
kokybės rodikliais, atsparumu stresiniams veiksniams (Shewry, Halford, 2002). 

Pastaruoju metu baltųjų dobilų veislėms kurti dažniausiai buvo taikomas polikro-
sas ir atrankos metodai. Šiuo metodu buvo sukurtos baltųjų dobilų veislės ‘Nemuniai’ 
ir ‘Dotnuviai’. Polikroso esmę sudaro tai, kad kiekvienas atrinktas augalas turi galimy-
bę persikryžminti su visais kitais atrinktais augalais, o pagal gautų hibridų vertingumą 
sprendžiama apie tėvinių formų bendrąjį kombinacinį pajėgumą. Taikant polikroso 
metodą, vienas pagrindinių darbo etapų yra biotipų (fenotipiškai labai artimų vie-
nos rūšies individų, turinčių giminingus genotipus, grupė) parinkimas. Į polikroso 
augyną parenkami biotipai su tokiais požymiais ir savybėmis, kuriuos norima turėti 
naujoje veislėje. Biotipų skaičius polikroso augyne svyruoja nuo 3 iki 15. Sodinama su 
pakartojimais, polikroso blokuose. Sodinimo metais sėklų negaunama, nes sodinami 
nedideli augalai (daigai, klonai). Kitais metais žydėjimo metu taikomas papildomas 
apdulkinimas sujudinant visus augalus. Vėliau surenkama sėkla (paveikslas). 

Pastarųjų metų užsienio ir šalies selekcininkų darbo su dobilais patirtis rodo, 
kad derlingiausios dobilų veislės yra tos, kurios sudarytos iš įvairių biotipų arba 
populiacijų, pasižyminčių gausiu žolės, sausųjų medžiagų derliumi, atsparumu ne-
palankioms augimo sąlygoms, ligoms ir kt. Baltųjų dobilų selekcija vykdoma sinte-
tinių veislių-populiacijų kūrimo kryptimi (Woodfield, Caradus, 1994; Майо, 1984; 
Новоселова, 1986). 

Sukurtos baltojo dobilo veislės 
Per visą baltojo dobilo selekcijos laikotarpį (1962–2009 m.) Lietuvoje buvo regis-

truotos 5 veislės. 
‘Bitūnai’. Masinės atrankos metodu išvesta iš prekinio pavyzdžio. Veislės auto-

riai Juozas Pivoriūnas ir Henrikas Černiauskas. Nacionaliniame augalų veislių sąraše 
buvo įrašyta 1962–2007 m. 

‘Atoliai’. Šeimų grupinės atrankos metodu išvesta iš JAV veislės ‘Ladino’. Veis-
lės autoriai Salomėja Virbickienė, Juozas Pivoriūnas, Algirdas Sprainaitis ir Antanas 
Svirskis. Nacionaliniame augalų veislių sąraše buvo įrašyta 1987–2007 m. 

Šiuo metu Nacionaliniame augalų veislių sąraše įrašytos baltojo dobilo veislės 
‘Sūduviai’, ‘Nemuniai’ ir ‘Dotnuviai’ pasižymi atsparumu vėžiui, geru žolės, sausųjų 
medžiagų ir sėklų derliumi, tinka auginti mišiniuose su miglinėmis žolėmis. 
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Pastaba. Sudaryta remiantis H. Černiausko ir J. A. Židonytės (Черняускас, Жидоните, 1972) bei U. K. Posselt 
(2010) schemomis. 

Paveikslas. Daugiamečių žolių veislių kūrimas polikroso metodu

Kolekcija ir biotopų  
atranka 1–3 metus

Biotopų tyrimų 
augynas, 3–5 metai

Polikroso augynas,  
5–8 metai

Kontrolinis augynas,  
7–8 metai

Kombinacijų (su aukštu KP)  
polikroso augynas, 8–9 metai

Pradiniai veislių bandymai,
10–12 metų

Konkursiniai veislių bandymai,
13–17 metų
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‘Sūduviai’. Veislė sukurta LAMMC Žemdirbystės institute. Tai sintetinė 8 biotipų 
populiacija iš 6 veislių: ‘Regal’ × ‘Ladino’ × ‘Blanda’ × ‘Gomelskij’ × ‘Dacno’ × ‘P.M. Nova’. 

Vidutinio ankstyvumo, hollandicum × giganteum formos, labai geros pašarinės 
vertės, duoda gerą sėklų derlių. ‘Sūduviai’ yra tarpinė veislė tarp ‘Bitūnų’ ir ‘Atolių’. 
Žiemoja geriau už ‘Bitūnus’. Augalai gerai konkuruoja mišiniuose su miglinėmis žolė-
mis, nereiklūs dirvožemiui, geriausiai auga kalkinguose priemoliuose. Gerai žiemoja, 
vidutiniškai atsparūs dobilų vėžiui. Pavasarį ir nupjovus labai gerai atželia, pakenčia 
mindymą. Pasėlyje išsilaiko apie 10 metų. Geriau dera mišiniuose su tetraploidinė-
mis nei su diploidinėmis svidrių veislėmis. Konkursinių bandymų vidutiniais duo-
menimis, gautas 7,0–8,0 t ha-1 sausųjų medžiagų ir 300 kg ha-1 sėklų derlius. 

Veislės autoriai Algirdas Sprainaitis, Salomėja Virbickienė ir Antanas Svirskis. Į 
Augalų veislių sąrašą įrašyta 1997 m., į Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių 
veislių bendrąjį katalogą įtraukta 2005 m. Parodos „Lietuvos agropanorama 2005“ 
laureatė.

‘Nemuniai’. Veislė sukurta LAMMC Žemdirbystės institute polikroso ir atran-
kos metodais, panaudojus 10 veislių (‘Medūnai’ × ‘M. nova’ × ‘Lena’ × ‘Kivi’ × ‘Jegeva 
4’ × ‘Atoliai’ × ‘Tiliman’ × ‘Volat’ × ‘Biotip 765’ × ‘Syn’) augalus, išlikusius po dirbtinės 
dobilų vėžio infekcijos. 

Vidutinio ankstyvumo, atsparūs dobilų vėžiui, gerai žiemoja. Pagal morfologi-
nes-biologines savybes užima tarpinę padėtį tarp atmainų giganteum ir hollandi-
cum. Lapuotumas 60,0–90,0 %. Pražysta birželio pradžioje, sėklas subrandina rug-
pjūčio pirmoje pusėje. Sėklos smulkios, 1000 sėklų masė 0,6–0,8 g. 1995–2000 m. 
atliktų konkursinių bandymų duomenimis, sausųjų medžiagų vidutinis derlius siekė 
8,56 t ha-1 (standartinių veislių ‘Atoliai’ – 7,88 t ha-1 ir ‘Sūduviai’ – 8,10 t ha-1), sėklų 
157,2 t ha-1 (atitinkamai 100,8 ir 131,3 t ha-1). Sausojoje medžiagoje nustatyta vidu-
tiniškai 18,7 % baltymų ir 20,7 % ląstelienos. Mišiniuose su miglinėmis žolėmis kon-
kurencine geba prilygsta anksčiau sukurtoms lietuviškoms veislėms. Gerai pakelia 
dažną ganymą. Cianogeninių glikozidų kiekis neviršija leidžiamų normų. 

Veislės autoriai Algirdas Sprainaitis, Irena Brazauskienė ir Salomėja Virbickienė. 
Į Tinkamiausių Lietuvoje auginti augalų veislių sąrašą įrašyti 2001 m. 

‘Dotnuviai’. Veislė sukurta LAMMC Žemdirbystės institute. Tai polikrosinis hi-
bridas, sukurtas hibridizacijos ir atrankos metodais iš 8 selekcinių numerių (LŽI Nr. 
680 × 696 × 783 × 806 × 866 × 873 × 885 × 886), jungiančių tris atmainas: hollandi-
cum, giganteum ir silvestre; dominuoja hollandicum tipo augalai (vidutinio stambu-
mo lapais). 

Vidutinio ankstyvumo, sėklingiausi iš visų lietuviškų veislių. Augalų vidutinis 
aukštis 26 cm. Pražysta birželio pirmoje pusėje, sėklas subrandina rugpjūčio vidury-
je. Vegetacijos laikotarpio vidutinė trukmė – 162 dienos. Lapuotumas 47,1–53,1 %, 
ištvermingumas žiemojant įvertintas vidutiniškai 6,3 balo, atsparumas išgulimui – 
8,4 balo. Sausųjų medžiagų derlius siekia 8,54 t ha-1, sėklų – 196,7 kg ha-1. Nuo pa-
našių registruotų veislių skiriasi didesniu sėklų derliumi ir žiedynų skaičiumi ploto 
vienete, stabilesne sausųjų medžiagų biochemine sudėtimi. Lapų ligos pažeidžia ne-
žymiai (iki 5 %). Cianogeninių glikozidų kiekis didesnis, bet neviršija leistinų normų. 

Veislės autoriai Algirdas Sprainaitis ir Egidijus Vilčinskas. Į Tinkamiausių Lie-
tuvoje auginti augalų veislių sąrašą ir į Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių 
veislių bendrąjį katalogą įrašyta 2009 m. 
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6.3. Liucernos
Aurelija LIATUKIENĖ 

Liucernos yra vieni seniausių ir svarbiausių kultūrinių augalų, auginamų visame 
pasaulyje (Zeinab ir kt., 2014). Jos auginamos daugiau nei 80 šalių, o jų plotai viršija 
35 mln. hektarų. 

Liucernos priklauso Medicago genčiai ir yra kilusios iš Kaukazo regiono, Šiaurės 
Rytų Turkijos, Turkmėnistano ir Šiaurės Vakarų Irano (Michaud ir kt., 1988). Jos 
pasižymi dideliu derlingumu ir sukauptu kiekiu azoto, yra geras priešsėlis, taip pat 
gaunamas geros kokybės ir didelės pašarinės vertės derlius. Liucernos auginamos 
įvairiuose ūkiuose, lengvai prisitaiko prie įvairių aplinkos sąlygų (Annicchiarico ir 
kt., 2015). Liucernas auginant mišiniuose su miglinėmis žolėmis, gaunamas ne tik ge-
ros kokybės pašaras, bet ir intensyviau atkuriama dirvožemio struktūra, sausrų metu 
gaunamas didesnis derlius (Daugėlienė, 2010). Tačiau liucernas auginant rūgščiuose 
dirvožemiuose, pasėliai būna prasto produktyvumo dėl tiesioginio pH poveikio šak- 
nų aplinkai ir augalų augimui (Kochian ir kt., 2015; Tomchuk, 2018). Augalai patiria 
didelį stresą, yra mažiau produktyvūs, lėtai auga, pasėliai išretėja, sulėtėja vystymasis 
ir tampa jautresni ligoms (Goulding, 2016; Wang ir kt., 2016). Augalai pažeidžiami 
grybinių ligų, dėl to pasėliai išretėja, netenkama dalies žolės ir sėklų derliaus (Morsy 
ir kt., 2011). 

Pagal ilgaamžiškumą liucernos skirstomos į vienametes ir daugiametes. Lietu-
voje aptinkamos keturios rūšys: mėlynžiedės (Medicago sativa L.), margažiedės (M. 
varia Mart.), geltonžiedės (M. falcata L.) ir apyninės (M. lupulina L.). Daugelis au-
torių teigia, kad plačiausiai auginamos M. sativa ir M. varia, nes jų didelė genetinė 
įvairovė leidžia prisitaikyti ne tik prie įvairių ekologinių ir dirvožemio sąlygų, bet ir 
prie skirtingų klimatinių zonų (Touil ir kt., 2008). Geltonžiedės liucernos (M. falcata 
L.) mažiau paplitusios, tačiau gerai auga mišiniuose lengvuose dirvožemiuose, kal-
vose ir šlaituose. Lietuvoje geltonžiedės liucernos nėra labai išplitusios. Ši rūšis įvai-
ruoja morfologiniais ir biocheminiais požymiais. Apyninė liucerna (M. lupulina L.) 
yra labiausiai išplitusi polimorfinė rūšis, kurioje vyrauja mezofitiniai ir kserofitiniai 
ekotipai, vasarinės ir žiemojančios formos, vienamečiai bei dvimečiai augalai. Lie-
tuvoje natūraliose augavietėse paplitusios diploidinės ir tetraploidinės formos. Šios 
rūšies formos gana dažnos, išplitusios šalies kalvotose vietovėse. 

Selekcijos kryptys ir metodai 
Selekcinėse programose didžiausias dėmesys sutelktas į liucernų sėklų derliaus ir 

žolės pašarinės vertės gerinimą, kartu didinant atsparumą abiotiniams ir biotiniams 
veiksniams (Tucak ir kt., 2014). Sukurti naują liucernų veislę arba populiaciją yra 
sunkus ir ilgai trunkantis procesas, kurio metu daugiausia vertinama didelis kiekis 
genotipų iš visų turimų veislių, selekcinių numerių, populiacijų ar laukinių genotipų 
(Tucak ir kt., 2014). 
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Liucernų selekcijoje taikomi hibridizacijos metodai – polikroso, tarprūšinis, 
dialelinis ir kt., ir atrankos metodai – masinė, individinė, pakartotinė, šeimų ir kt. 
Kryžminimo ir atrankos metodai taikomi nuo pat liucernų selekcijos pradžios iki šių 
dienų (Lazauskas, Dapkus, 1992). Pakartotinės atrankos metodas taikomas siekiant 
padidinti liucernų atsparumą šaknų puviniams, lapų dėmėtligėms, sėklų ir vegetaty-
vinės masės derliui, taip pat kuriant pagerintos pašarinės vertės (su daugiau protei-
nų, karoteno, mažiau saponinų) veisles. 

LAMMC Žemdirbystės instituto liucernų veislių kūrimo programoje pradinės 
medžiagos augyne pagal pageidaujamą požymį atrenkami pavieniai augalai. Šiltna-
myje jie vegetatyviškai dauginami ir tarpusavyje kryžminami. Gautos sėklos vėl sėja-
mos į lauką lizdiniu būdu pagal šeimas izoliuotame augyne. 

Liucernų žydėjimo ir sėklų brendimo metu ne visada pasitaiko palankios mete-
orologinės sąlygos, dėl to gaunamas nepakankamas sėklų derlius. Siekiant padidinti 
liucernų sėklų derlių, atrenkami ne tik sėklingi, bet ir kitais požymiais išsiskiriantys 
augalai, kurie rankiniu būdu kryžminami šiltnamio sąlygomis. Augalai po kryžmi-
nimo auginami nuo pavasario iki rudens, sėklos nuimamos rankiniu būdu. Tokiu 
būdu šiltnamyje kasmet atliekama iki 15 kryžminimo kombinacijų. Kryžminimams 
parenkami augalai su vertingais ir išskirtiniais požymiais pagal sėkmingumą, žiedy-
nų bei lapų spalvą, atsparumą ligoms ir kitus požymius. Atlikus kryžminimus, gauta 
hibridinė sėkla sėjama į selekcinį augyną lauke ir vertinamas derlingumas, augalų 
atsparumas ligoms, biologinės ir morfologinės savybės. 

Selekcinis darbas ir atranka vykdomi pagal schemą: 1) pradinės medžiagos au-
gynas, 2) hibridinis augynas, 3) selekcinis augynas, 4) kontrolinis augynas, 5) veislių 
pradiniai bandymai, 6) veislių konkursiniai bandymai, 7) perspektyvių veislių daugi-
nimas. Kolekcijose ir kituose selekciniuose augynuose daugiamečių žolių morfologi-
niai bei biologiniai požymiai beri ūkiškai naudingos savybės vertinamos balais pagal 
Tarptautinio augalų genetinių išteklių instituto pateiktus vizualinio vertinimo me-
todų standartus, adaptuotus Europos ir Baltijos šalių pašarinių žolių darbo grupėse. 
Morfologiniai požymiai ir ūkiškai naudingos savybės vertinamos 1–9 (kai 1 – labai 
maža, 3 – maža, 5 – vidutinė, 7 – didelė ir 9 – labai didelė požymio reikšmė) arba 3–7 
(kai 3 – maža, 5 –vidutinė, 7 – didelė požymio reikšmė) balų sistema. 

Atsparių ligoms veislių kūrimas yra pagrindinė priemonė, siekiant liucernas ap-
saugoti nuo pasėliuose plintančių ligų (Hwang ir kt., 2006). Žalingiausia liucernų 
pasėlių liga yra askochitozė (Phoma medicaginis var. medicaginis) (Djebali, 2013). 
Šaknų ir pašaknio ligos vėžys (Sclerotinia trifoliorum Erikss.) bei Fusarium genties 
rūšys sukelia šaknų puvimą, prastą vandens pasisavinimą per šaknis (Samac ir kt., 
2013). Atsparumo ligoms tyrimai atliekami natūraliomis sąlygomis, tiesiogiai ver-
tinami ir atrenkami lapų dėmėtligėms atsparūs genotipai. Atrinkti atsparūs ligoms 
ir gerais morfologiniais požymiais pasižymintys genotipai kryžminami tarpusavyje  
šiltnamio sąlygomis. Atsparumas vėžiui įvertinamas ir laboratorinėmis sąlygomis, 
kaip pagrindinį Sclerotinia spp. toksiną panaudojant oksalo rūgštį (Liatukienė, 2012). 
Plačiai naudojami atsparumo tyrimai, paremti atranka natūraliomis sąlygomis, kai 
atrinkti atsparūs daigai kelerius metus laboratorinėmis sąlygomis keletą atrankos ci-
klų tiriami natūraliame fone. Kiekviename atrankos cikle atrinkti augalai kryžmina-
mi, gaunama nauja populiacija su geresniais agronominiais požymiais: atsparumas 
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vabzdžiams, ligoms, šalčiui arba sausrai, pasėlių ištvermingumas, žolės geresnis der-
lius ir didesnė vertė (Živković ir kt., 2012; Tucak ir kt., 2014). 

Atsparių aliuminiui liucernų genotipų atrankoje taikomi laboratoriniai metodai: 
hidroponika Petri lėkštelėse tirpalų kultūroje (Scott ir kt., 2008; Liatukienė ir kt., 
2020) ir kaliaus kultūroje (Khu ir kt., 2012), taip pat agaro metodas (Khu ir kt., 2012) 
rūgščiame dirvožemyje vegetaciniuose induose šiltnamio sąlygomis (Narasimhamo-
orthy ir kt., 2007). Tyrimą atliekant vegetaciniuose induose šiltnamio sąlygomis, ga-
lima palyginti genotipų atsparumą rūgščiam dirvožemiui, tiriamų genotipų augimą 
rūgščiame ir neutraliame dirvožemyje (Rao, 2014). Tačiau vegetaciniuose induose 
negalima ištirti didelio kiekio genotipų. Liucernas tiriant tiesiogiai rūgščiame dirvo-
žemyje, galima įvertinti ir atrinkti atspariausias veisles ne tik pagal tiriamų genotipų 
toleranciją, bet ir pagal agrobiologines savybes. Taip pat atliekami tyrimai rūgščiuose 
dirvožemiuose naudojant kalkinimą (Dugalić ir kt., 2012). 

Siekiant atrinkti atsparias veisles, ekonomiškiausias metodas yra rūgščiam dir-
vožemiui tolerantiškų veislių selekcija. Sukurti tolerantiškesnes veisles yra daug laiko 
užimantis procesas, todėl naudojami keli grįžtamosios selekcijos ciklai (Khu ir kt., 
2013), kurie gali būti atliekami taikant masinės ir individinės atrankos metodus. Tai-
kant šiuos metodus, tiriama iki kelių tūkstančių selekcinės medžiagos daigų. Tokie 
kiekiai būtini, nes tik keli procentai jų turi pakankamą tolerancijos lygį (Scott ir kt., 
2008). Iš visų tirtų genotipų atrenkama nuo keliolikos iki keliasdešimt, kurie augina-
mi lauke ir kryžminami tarpusavyje. Atrinkti genotipai tiriami pagal pageidaujamus 
agrobiologinius požymius. Iš persikryžminusių genotipų surinktos sėklos naudoja-
mos kitame selekcijos etape. Pakartotinių atrankų ciklų skaičius priklauso nuo tole-
ranciją teikiančių genų gausos tiriamuose genotipuose. 

Auginamos liucernos M. sativa veislės ir ekotipai nepasižymi didesne toleran-
cija, todėl ši medžiaga labiau tinka grįžtamosios atrankos etapams, arba tenka tirti 
šimtus veislių ir selekcinių numerių, kol randama tinkamiausia (Zhang ir kt., 2007). 
Ankstesniais tyrimais nustatyti ir atrinkti aliuminiui tolerantiški liucernos genotipai, 
tiriant šias Medicago rūšis: M. sativa subsp. caerulae, M. truncatula (Sledge ir kt., 
2005) ir M. sativa subsp. sativa. Tetraploidinę M. sativa subsp. sativa sukryžminus 
su diploidine M. sativa subsp. caerulaea gaunami aliuminiui tolerantiški genotipai 
(Khu ir kt., 2013). Per ilgą ir intensyvų selekcinį procesą atrenkami ne tik rūgščiam 
dirvožemiui tolerantiški genotipai, bet ir išsiskiriantys vertingais požymiais, pavyz-
džiui, ištvermingumu žiemojimo sąlygoms, atsparumu ligoms, geru žolės derliumi, 
sėklingumu, žiedynų spalva, ankščių forma. Vertingi genotipai panaudojami kryžmi-
nimams ir kuriant naujus genotipus. 

Rezultatai 
Lietuvoje liucernos pradėtos auginti prieš I pasaulinį karą. Tuo metu jos buvo lai-

komos dekoratyviniais augalais, nes auga karšto ir sauso klimato sąlygomis. 1924 m. 
Dotnuvos selekcijos stotis pradėjo liucernų tinkamumo mišiniams tyrimus, o 1927–
1928 m. vykdė jų selekciją (Lazauskas, Dapkus, 1992; Svirskis, 2002). 1939 m. selekci-
ninkas J. Klevaitis iš kelių užsienietiškų liucernos pavyzdžių, taikydamas tarpveislinės 
hibridizacijos ir masinės atrankos metodus, sukūrė pirmąją lietuvišką liucernų veislę 
‘Augūnė I’. Tęsiant šios veislės augalų atranką, buvo sukurta ir 1962–1987 m. šalyje 
rajonuota liucernų veislė ‘Augūnė II’, kurios autoriai J. Pivoriūnas ir H. Černiauskas. 
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Sukurtos mėlynžiedės liucernos veislės 
‘Žydrūnė’. Veislė sukurta sukryžminus ‘Ainsford’ × ‘Augūnė II’ ir atlikus daugkar-

tinę atranką izoliuotuose augynuose. Nuo 1986 m. rajonuota Lietuvoje, Baltarusijoje, 
Minsko srityje, ir Kirgizijoje, auginama iki šių dienų. Vykdoma palaikomoji sėklininkys-
tė ir sėjama į selekcinius augynus su kitomis veislėmis ir selekcine medžiaga. Augalai 
vešlesni, mažiau išgula, geriau atželia pavasarį po pjūčių, pražysta ir sėklas subrandina 
3–4 dienomis anksčiau nei veislė ‘Augūnė II’. Stiebai statūs, 60–100 cm ilgio, gruboki, 
nepūkuoti, šakoti. 2019–2020 m. tyrimų duomenimis, gautas 59,0 t ha-1 vidutinis meti-
nis žolės ir 11,4 t ha-1 sausųjų medžiagų derlius. Sausais ir mažai lietingais (2018–2019) 
metais, sėklų vidutinis derlius buvo 325,0 kg ha-1. Pirmos žolės sausosiose medžiagose 
buvo 20,8 % žalių baltymų, 24,8 % ląstelienos, virškinamumas siekė 74,5 %. 

Veislės autoriai Antanas Svirskis, Salomėja Virbickienė, Juozas Pivoriūnas ir Ele-
na Rindzevičienė. Į Tinkamiausių Lietuvoje auginti veislių sąrašą įrašyta 1986 m., į 
Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą įtraukta 2006 m. 

‘Malvina’. Veislė sukurta Žemdirbystės institute iš labai sėklingo klono 62/82, 
atrinkto 1982 m. Jis buvo vegetatyviškai padaugintas šiltnamyje ir sukryžmintas su 
veislėmis ‘Žydrūnė’, ‘Birutė’, ‘Vella’ ir ‘Radius’, atrinkus sėklingus augalus ir pritaikius 
daugkartinę individinę ir masinę atranką. Gerai žiemoja, atželia pavasarį ir po pjūčių. 
Augalai atsparūs išgulimui. Veislė ankstyva: augalai pradeda žydėti birželio vidury-
je, sėklas subrandina rugsėjo pradžioje. Kero forma pusiau stati ir stati, stiebai ilgi 
(70–100 cm), lietingais metais siekia iki 115 cm. Lapuotumas didelis. Lapeliai žali, 
stambūs ir vidutiniai, elipsės, kiaušinio formos. Žiedynai dideli (apie 2,3 cm ilgio), 
šviesiai ir tamsiai mėlynos spalvos. Ankštelės stambokos, susuktos 1,5–3,5 karto, sė-
klos inksto formos, šviesiai rudos spalvos. Sėklų ilgis 1,9–2,3 mm, plotis 1,5–1,8 mm, 
storis 1,1–1,3 mm. 1000 sėklų masė – 2,1 g. 2019–2020 m. tyrimų rezultatais, gautas 
vidutinis 59,8 t ha-1 metinis žolės ir 11,2 t ha-1 sausųjų medžiagų derlius. Sausais ir 
mažai lietingais (2018–2019) metais sėklų vidutinis derlius buvo 243,9 kg ha-1. Vidu-
tiniškai atsparios askochitozei ir netikrajai miltligei. 

Veislės autorius Antanas Svirskis. Į Tinkamiausių Lietuvoje auginti augalų veislių 
sąrašą ir Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą įrašyta 
2006 m. 

‘Antanė’. Veislė sukurta Žemdirbystės institute, sukryžminus 16 augalų, atrinktų 
iš įvairių mėlynžiedžių liucernų veislių: ‘Birutė’, ‘Sverre’, ‘Eynsfors’, ‘Radius’, ir atlikus 
daugkartinę atranką izoliuotuose augynuose. Augalai gerai žiemoja, sėklingi ir atsparūs 
išgulimui, pasižymi geru lapuotumu (49,2 %). Jautresni askochitozei, tačiau vidutinio 
atsparumo netikrajai miltligei. Tinka auginti ganyklose, su kitomis daugiametėmis mi-
glinėmis žolėmis ekologiniuose ūkiuose. Sėklų dydis ir forma panašūs į kitų liucernų. 
Augalų aukštis žydėjimo pradžioje siekia 80 cm, o lietingais metais siekia 105 cm. Sėklų 
derlius svyruoja nuo 200 iki 290 kg ha-1. Bandymų dvejų metų (2019–2020) vidutiniais 
duomenimis, gautas metinis 62,4 t ha-1 žolės ir 11,3 t ha-1 sausųjų medžiagų derlius. 
Mažai lietingais ir sausais (2019) metais sėklų derlius buvo 250,0 kg ha-1. 

Veislės autorius Antanas Svirskis. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir į Europos 
Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą įrašyta 2008 m. 

‘Birutė’. Veislė sukurta Žemdirbystės institute, sukryžminus 30-ies veislių sėklin-
gus klonus (polihibridas). Vidutinio ankstyvumo. Augalai gerai žiemoja, atsparūs išgu-
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limui, vidutiniškai atsparūs askochitozei ir netikrajai miltligei. Augalų aukštis žydėjimo 
pradžioje 100 cm, lietingais metais siekia 110 cm. Tinka auginti mišiniuose su migli-
nėmis žolėmis ekologiniuose ūkiuose. Pašaro kokybe labai panaši į veislę ‘Žydrūnė’. Sė-
klų forma ir ilgis panašus į kitų liucernų. Sėklų derlius – 278 kg ha-1. Bandymų dvejų 
(2019–2020) metų vidutiniais duomenimis, gautas metinis 63,0 t ha-1 žolės ir 11,4 t ha-1 
sausųjų medžiagų derlius. Pirmo pjovimo žolės sausojoje medžiagoje nustatyta 21,7 % 
žalių baltymų, 24,8 % ląstelienos, virškinamumas siekė 77,0 %. Sausais ir mažai lietin-
gais (2018–2019) metais gautas 280,4 kg ha-1 vidutinis sėklų derlius. 

Veislės autoriai Antanas Svirskis ir Algirdas Sprainaitis. Į Tinkamiausių Lietuvoje 
auginti augalų veislių sąrašą įrašyta 1998 m., į Europos Sąjungos žemės ūkio augalų 
rūšių veislių bendrąjį katalogą įtraukta 2006 m. 

Apyninės liucernos selekcija 
‘Arka’. Veislė sukurta Žemdirbystės institute iš laukinio ekotipo, surinkto Juod-

krantėje, individualios atrankos metodu. Vėlyva, daugiametė, tačiau, priklausomai 
žiemojimo sąlygų, agrotechnikos ir naudojimo būdo, gali išsilaikyti iki 4 metų. Au-
galai gerai žiemoja, greitai atželia po pjūčių. Augalų aukštis siekia 110 cm. Žydėti 
pradeda gegužės pirmoje pusėje. Didžiausias žolės (17,0 t ha-1 sausųjų medžiagų) ir 
sėklų derlius gaunamas pirmaisiais naudojimo metais. Pirmos pjūties metu sufor-
muojama didžioji dalis (iki 70,0 %) metinio derliaus. 2019 m. tyrimo duomenimis, 
pirmo pjovimo žolės derlius buvo 21,8 t ha-1, sausųjų medžiagų – 3,6 t ha-1. Paša-
ro kokybė gera. Sausojoje medžiagoje yra 20,5 % vandenyje tirpių angliavandenių ir 
12,2 % žalių baltymų. Tinka auginti mišiniuose su kitomis miglinėmis žolėmis. 

Veislės autoriai Juozas Bilis, Giedrė Dabkevičienė ir Birutė Basiulienė. Į Tinka-
miausių Lietuvoje auginti augalų veislių sąrašą įrašyta 2002 m., į Europos Sąjungos 
žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą įtraukta 2009 m. 
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6.4. Kitų pupinių žolių selekcija 
Aurelija LIATUKIENĖ, Jovita MIKALIŪNIENĖ,  

Eglė NORKEVIČIENĖ, Giedrius PETRAUSKAS 

Gana sudėtinga išskirti kitas, mažiau reikšmingas pupines žoles, su kuriomis dir-
ba Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslininkai. 

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, tris pastaruosius dešimtmečius buvo dirbama 
su daugeliu pupinių žolių, surinktų ekspedicijų metu arba gautų iš kitų šalių augalų 
genų bankų. Vienos jų vertingos dėl pašaro kokybės ar biologinių savybių, kitos dėl 
estetikos. Tačiau padidėjo ir visuomenės poreikiai. Ūkininkai neapsiriboja vien tik 
populiarių ir pelningų kultūrų auginimu – nevengia išbandyti ir naujų augalų rū-
šių. Paklausūs tampa gausiai žydintys, kvepiantys ir įvairių spalvų pupiniai augalai. 
Dažnai pasirenkami esparcetai, garždeniai, facelijos, burnočiai, ožiarūčiai, perluočiai 
ir įvairių rūšių dobilai, iš kurių išskiria malonaus kvapo persiniai dobilai (Trifolium 
resupinatum L.) arba itin ryškiais ir dideliais žiedynais pasižymintys inkarnatiniai 
dobilai (T. incarnatum L.), dar vadinami purpuriniais. Kai kurios pupinių žolių rūšys 
naudojamos įgyvendinant rekreacinius, apželdinimo ir kitus vietinės reikšmės pro-
jektus. Pavyzdžiui, paprastieji garždeniai tinka apželdinti eroduojantiems šlaitams, o 
įvairios vienamečių ir daugiamečių dobilų rūšys – miestų žaliosiose erdvėse įrengti 
natūralistinių pievų kompozicijas. Taip pat pupinės žolės yra labai paklausios įgyven-
dinant žalinimo programas arba ūkininkaujant ekologiškai, nes daugelis rūšių sudaro 
simbiozę su atmosferos azotą fiksuojančiomis Rhizobium genties bakterijomis (Liu 
ir kt., 2018). 

Lietuvoje būtų galima išskirti pagal populiarumą trečią dobilo rūšį – rausvąjį 
dobilą (Trifolium hybridum L.), kuris gerai auga drėgnuose dirvožemiuose ir tinka 
pašarui. Nemažai LAMMC ŽI Žolių selekcijos skyriuje kolekcionuojamų pupinių 
(Fabiaceae) šeimos augalų yra paklausūs tarp bitininkų, o labiausiai esparcetai. Kai 
kurios rūšys turi daug antrinių metabolitų, todėl yra naudojamos maisto papildų 
arba funkcinių priedų gamybai. Nors daugelio paminėtų rūšių selekcija LAMMC 
nėra vykdoma, tačiau renkami, kaupiami ir saugomi augalų genetiniai ištekliai, o 
mokslininkai visuomet yra pasiruošę patarti jų auginimo klausimais. 

Įvairių pupinių žolių selekcijos tikslai ir kryptys
Pastaraisiais metais ES pradėjus teikti Žalinimo programos tiesioginių išmokų 

paramą, pagal kurią privalu laikytis klimatui ir aplinkai naudingos žemės ūkio veiklos 
reikalavimų, daugiamečių pupinių žolių auginimas tapo aktualus daugeliui augali-
ninkystės ūkių. Kadangi Lietuvos dirvožemiai yra labai įvairūs, juose gali augti ne 
visos pupinių žolių rūšys. 

Retesnių pupinių žolių selekcija yra paremta genetinių išteklių įvairovės išsaugo-
jimu ir, esant poreikiui, naujų genotipų kūrimu. Tai ilgametis, plataus spektro žinių 
reikalaujantis procesas. Augalams pažinti ir jų genetiniams ištekliams surinkti eks-
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pedicijų metu yra reikalingos geros biologijos ir botanikos žinios, o norint sukurti 
naują veislę neapsieinama ir be genetinių bei agronominių žinių. Visgi dauguma kitų 
pupinių žolių yra auginamos nedideliu mastu, todėl ir naujų veislių kūrimas šiuo 
metu nėra tikslingas. Tačiau labai svarbu išsaugoti turimus įvairiarūšių pupinių žolių 
genetinius išteklius, nuolat palaikyti ir plėsti įvairių pupinių žolių genetinių išteklių 
įvairovę. 

Genetinių išteklių saugojimas susideda iš kaupimo, įvertinimo, atrankų, origi-
nalumo palaikymo, kolekcijų atnaujinimo ir duomenų bazės kaupimo (Lemežienė, 
2007). Ankstesnių ilgalaikių tyrimų duomenimis, ir pupinių žolių laukinės populiaci-
jos, ir sukurtos naujos veislės Lietuvos agroklimato sąlygomis gali būti ganėtinai der-
lingos ir konkuruoti su užsienietiškomis (Lazauskas, 1998; Lemežienė, Kanapeckas, 
2008). Visgi gerinti veislių atsparumą ligoms ir didinti jų produktyvumą reikia nuo-
lat, nes bėgant laikui kryžmadulkiai augalai praranda savo genetinį homogeniškumą. 

Apibendrinant galima teigti, kad įvairių pupinių žolių selekcija šiuo metu būtų la-
bai diversifikuota ir sudėtinga, todėl daugiausia dirbama su keletu rūšių – esparcetu, 
garždeniu ir rausvuoju dobilu. Tačiau kaupiamų kitų rūšių genetinių išteklių svarba 
nesumenksta, priešingai – selekcininkai ir mokslininkai yra pasiruošę prisitaikyti 
prie kintančių rinkos poreikių. 

Rausvojo dobilo selekcija
Rausvasis dobilas (Trifolium hybridum L.) – daugiametis, kryžmadulkis (2n = 

16) augalas. Tai augalai hemikriptofitai, kurių atsinaujinimo pumpurai yra prie pat 
žemės paviršiaus arba negiliai žemėje, o žiemą juos saugo mirusios augalų dalys ir 
sniegas. Pasėliuose išsilaiko 3–5 metus. Auga drėgnose, kartais ir sausose pievose, 
ganyklose, drėgnuose laukuose, pagrioviuose, pakelėse. Pakenčia rūgštų (pH 4–5) 
dirvožemį. Kilę iš Eurazijos, natūraliai auga Viduržemio jūros šalyse, Mažojoje Azi-
joje, Kaukaze, Europoje, Šiaurės Amerikoje. Vertingas pašarinis augalas. Turi karčių 
medžiagų, todėl grynus rausvuosius dobilus gyvuliai ėda prasčiau nei raudonuosius. 
Be to, nuo jų išberia gyvulių, ypač arklių, nepigmentuotas odos vietas (Lekavičius, 
1989; Gillett ir kt., 2001). Rausvieji dobilai yra auginami daugiau šieno ir siloso ga-
mybai (Lazauskas, 1998). 

Pastaruoju metu Lietuvoje ir visame pasaulyje dobilams daug dėmesio skiriama 
ne tik kaip pašarinėms, bet ir kaip netradicinio naudojimo žolėms. Rausvieji dobi-
lai gali būti naudojami drėgnoms vietovėms apželdinti. T. hybridum rūšis yra gana 
agresyvi – formuoja tankų, gausų stiebų kerą. Vejoms įrengti dažniausiai naudoja-
mos miglinės žolės, kurioms reikia didelių kiekių mineralinių trąšų. Vejoms įrengti 
naudojant pupinius augalus, sumažėja azoto poreikis, todėl dobilai arba kiti pupiniai 
augalai yra būtina ekologiškos pievelės sudėtinė dalis (Cook, 2000). 

Sumažėjus kalkinimo apimtims, dirvožemiai sparčiai rūgštėja, todėl mažėja pro-
duktyvių, bet rūgštingumui jautrių augalų auginimo galimybės (Daugėlienė, 2002; 
Mažvila ir kt., 2003). Siūloma vykdyti rūgščiai reakcijai atsparesnių pupinių augalų 
selekciją (Lapinskas, 2002). Liatukienė ir kt. (2020) šiuo aspektu pradėjo liucernos 
selekciją. Rausvųjų dobilų didžiausias privalumas – jie auga ten, kur kitos pupinės 
žolės dera prastai, t. y. nusausintuose durpynuose, drėgnuose rūgščiuose (pH 4–5) 
dirvožemiuose (Daugėlienė, 2002). 
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Rausvojo dobilo selekcijos tikslas – sukurti intensyvesnio tipo, sėklingas, geros 
pašarinės vertės, gerai žiemojančias, atsparias ligoms, mišiniuose su miglinėmis žo-
lėmis konkurencingas veisles. 

Rausvojo dobilo selekcijos metodai 
Rausvieji dobilai pradėti auginti Švedijoje, o vėliau paplito daugelyje Europos 

šalių ir Šiaurės Amerikoje. Lietuvos ūkiuose pradėti auginti vėliau nei raudonieji ir 
baltieji dobilai. 1910 m. laikraštyje „Žemė“ rašoma: „Valstiečių dauguma apie švedų 
dobilus nėra girdėję ir matę“. Manyta, kad rausvieji dobilai gali gerai derėti drėgnuo-
se dirvožemiuose – ten, kur raudonieji dobilai prastai auga. Rausvuosius dobilus re-
komenduota sėti užliejamose pievose. 

T. hybridum rūšies selekcija plačiausiai vykdoma Šiaurės Rytų ir Vidurio Europos 
šalyse (Lazauskas, 1998). Lietuvoje rausvojo dobilo selekciją pradėjo J. Klevaitis, tęsė 
didelis būrys mokslininkų: J. Pivoriūnas, H. Černiauskas, S. Virbickienė, A. Sprainai-
tis, E. Vilčinskas (Lazauskas, Dapkus, 1992). Rausvojo dobilo selekcinio darbo kryp-
tys ir metodai yra tokie patys, kaip ir baltojo dobilo. Visgi okupacijos metais šios rū-
šies selekcija buvo apleista. Nedidelės apimties selekcinis darbas atnaujintas Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, kai 1991 m. rausvuosius dobilus pradėta naudoti baltųjų 
dobilų ekraninei izoliacijai. Tuomet buvo sukurta perspektyvi selekcinė medžiaga, o 
2001 m. valstybiniams tyrimams perduotos naujos veislės ‘Lomiai’ (2n = 16) ir ‘Poliai’ 
(2n = 32). Veislės sukurtos polikroso ir atrankos metodais, pradinei medžiagai gauti 
naudota po 5 dobilo genotipus (schema pateikta 6.2. skyriuje apie baltuosius dobilus, 
(paveikslas). 1922–2007 m. buvo sukurtos keturios rausvojo dobilo veislės: ‘Daubiai’, 
‘Rausviai’, ‘Lomiai’ ir ‘Poliai’. Augalai gerai žiemoja, pasižymi geru žolės, sausųjų me-
džiagų ir sėklų derliumi, labai gerai auga mišiniuose su miglinėmis žolėmis. 

Sukurtos rausvojo dobilo veislės 
‘Lomiai’. Diploidinė (2n = 16) veislė, sukurta LAMMC Žemdirbystės institute 

polikroso ir atrankos metodais iš 5 įvairios geografinės kilmės (Armėnijos, Danijos, 
Kanados, Ukrainos, Rusijos) vieno Trifolium fistulosum Gilib. porūšio genotipų. 

Vidutinio ankstyvumo, pražysta birželio pirmoje pusėje, sėklas subrandina rug-
pjūčio viduryje. Augalai užauga iki 40 cm aukščio, palyginti atsparūs išgulimui, ma-
žai pažeidžiami ligų. 

Ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2001–2003 m. Plungės ir Pasvalio augalų veis-
lių tyrimo (AVT) stotyse. Vegetacijos laikotarpio vidutinė trukmė 151 diena (skai-
čiuojant nuo sausio 1 d. iki pirmos pjūties). Gautas vidutinis 4,94 t ha-1 žalios masės 
sausųjų medžiagų ir 0,16 t ha-1 sėklų derlius. Didžiausias žalios masės sausųjų me-
džiagų derlius gautas 2002 m. Pasvalio AVT stotyje – 6,19 t ha-1. Žalios masės sau-
sojoje medžiagoje nustatyta 17,8–20,7 proc. baltymų ir 11,7–16,1 proc. ląstelienos. 
Lapai sudarė vidutiniškai 32,6 proc. bendro žalios masės derliaus. Žuvo daugiame-
čiams augalams augti nepalankiomis 2001–2002 ir 2002–2003 m. žiemomis (2000 ir 
2001 m. sėja) Plungės AVT stotyje, tačiau patenkinamai peržiemojo Pasvalio AVT 
stotyje, todėl jų ištvermingumas žiemojant įvertintas vidutiniškai 5,4 balo. Tyrimo 
metais augalus labai mažai pažeidė ligos. 
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Veislės autorius Algirdas Sprainaitis. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą įrašyta 
2009 m. 

‘Poliai’. Tetraploidinė (2n = 32) veislė, sukurta LAMMC Žemdirbystės institute 
polikroso ir atrankos metodais iš 5 tetraploidinių įvairios geografinės kilmės (Nor-
vegijos, Švedijos, Baltarusijos, Rusijos ir Latvijos) genotipų. Augalų vidutinis aukštis 
86,5 cm, atsparumas išgulimui vidutinis – 6 balai. Vegetacijos laikotarpio (nuo sausio 
1 d. iki pirmosios pjūties) vidutinė trukmė – 173,5 dienos. Pradeda žydėti 5–9 die-
nomis vėliau už diploidinių veislių rausvuosius dobilus. Sėklas subrandina rugpjūčio 
mėnesį. Žiedynas rutulio formos, sėklos smulkios, 1000 sėklų masė 0,86–1,25 g. Pa-
sižymi stambesniais žiedynais, lapais, lapkočiais ir stiebais, lyginant su standartine 
veisle ‘Lomiai’. Lapai su baltomis dėmėmis, pagal lapų dėmėtumą lenkia standartinę 
veislę. Ūkinio vertingumo tyrimo 2012 m. Plungės ir Pasvalio AVT stotyse duomeni-
mis, sėklų derlius siekė vidutiniškai 0,03 t ha-1 (prilygo standartinei veislei), o sausųjų 
medžiagų derlius buvo 9,84 t ha-1, arba 1,6 % mažesnis, lyginant su standartine veisle. 
Žolės sausojoje medžiagoje nustatyta 19,80 % baltymų ir 29,15 % ląstelienos. La-
pai sudarė vidutiniškai 52,25 % žolės derliaus. Pašarinė vertė yra šiek tiek prastesnė 
nei raudonųjų ir baltųjų dobilų, tačiau gerai auga rūgščiuose ir drėg- nuose dirvože-
miuose, tinka pašarui ruošti, yra medingi. Gerai žiemoja (6,9 balai), atsparūs dobilų 
vėžiui (Sclerotinia trifoliorum Eriks.). 

Veislės autoriai Algirdas Sprainaitis ir Egidijus Vilčinskas. Į Nacionalinį augalų 
veislių sąrašą ir Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą 
įrašyta 2015 m. 

Esparceto selekcija
Esparcetas yra daugiametė pašarinė žolė, priklausanti pupinių (Fabaceae) šeimai, 

Onobrychis genčiai. Aptinkama apie 130 rūšių, Lietuvoje – dvi rūšys: sėjamas espar-
cetas (O. viciifolia Scop.) ir smiltyninis esparcetas (O. arenaria Kit.). 

Dažniausiai auginami sėjamieji esparcetai. Tai daugiametis, kilęs iš Rytų Vidur-
žemio regiono augalas. Dažniausiai auginamas su kitais daugiamečiais augalais sie-
kiant pagerinti dirvožemio derlingumą, nes sudaro simbiozę su gumbelinėmis bak-
terijomis. Iš kitų pupinių augalų sėjamieji esparcetai išsiskiria ankstyva vegetacijos 
pradžia – pavasarį suželia net anksčiau už mėlynžiedes liucernas (Lu ir kt., 2000). 
Užauga gana didelis, 40–80 cm aukščio, o lietingais metais gali siekti 120 cm. Šie au-
galai labai vertinami bitininkų, nes iš visų pupinių augalų kaupia daugiausia nektaro 
ir žydi gegužės pabaigoje–birželio pradžioje. Teigiama, kad esparcetų žolė ir šienas 
gali prilygti net dobilams arba liucernoms. Augalai labai vertingi dėl aukštos kokybės 
pašaro, kuriame aptinkama daug polifenolinių junginių, baltymų, flavanoidų, fenoli-
nių rūgščių ir flavonų (Saratsis ir kt., 2012). 

Esparcetai yra medingi augalai ir geras priešsėlis – auginami 2–3 metus atkuria 
dirvožemio derlingumą. Viename pasėlyje gali išsilaikyti net 5–8 metus (Almantas, 
Lazauskas, 1998). Šaknų sistema gerai išvystyta, atlaiko ilgalaikę sausrą. Gerai prisi-
taiko prie įvairių klimatinių sąlygų. Nereiklūs dirvožemiui, gali augti kalvotose vie-
tovėse. Visgi geriausiai auga neutraliuose arba šarminguose dirvožemiuose (kai pH 6 
ir daugiau), tačiau prastai pakelia drėgnus, rūgščius dirvožemius. Atsparūs šalčiams, 
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sausroms, ligoms ir kenkėjams. Galima auginti pavienius ir su kitomis daugiametė-
mis žolėmis. 

Esparcetai pradėti kultivuoti XV–XVI a. Prancūzijoje. Plačiai paplitę Europoje, 
Šiaurės Afrikoje, Vidurinėje Azijoje. Lietuvoje esparcetai žinomi jau nuo seno. XIX 
a. viduryje valstiečiams greta kitų žolių rekomendavo auginti ir esparcetus. Nedide-
liuose ploteliuose esparcetai buvo plačiai auginami šalies pietiniuose rajonuose, kur 
yra nemažai kalvotų ir žvyringų dirvožemių. Šiuo metu esparcetais susidomėjo ir 
ūkininkai. 

Esparcetus plačiau selekcionuoti pradėta po karo. 1957 m. jų selekcija buvo 
perkelta į Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialą. Esparcetus selekcionavo  
J. Pivoriūnas, H. Černiauskas, S. Virbickienė, G. Visockienė, U. Čapienė, A. Vitkus,  
D. Dabkevičienė, A. Selevičius, J. Jundulas, G. Almantas ir J. Lazauskas (Lazauskas, 
Dapkus, 1992). Vokės filiale buvo sukurtos dvi esparcetų veislės ‘Žilvinai’ ir ‘VB Me-
duviai’(Lazauskas, 1998). 

‘VB Meduviai’. Veislė sukurta Vokės filiale. Vidutinio ankstyvumo, vegetacijos 
laikotarpio trukmė kaip veislės ‘Žilvinai’: iki pirmos pjūties – 56 d., sėklai – 101 d. 
Pasižymi atsparumu žiemojant ir ligoms. Augalai užauga iki 108–112 cm aukščio, at-
sparūs išgulimui (4–4,5 balo). 1996–1997 m. konkursiniuose bandymuose gautas vi-
dutinis 8,34 t ha-1 sausųjų medžiagų (0,18 t ha-1 daugiau už standartinę veislę) ir 0,39 
t ha-1 sėklų (0,03 t ha-1 daugiau už standartinę) derlius. Tyrimo metais lapuotumas 
buvo 40,1–40,6 %, arba 1,9 % didesnis nei veislės ‘Žilvinai’. Žalioje masėje yra 24,7 % 
ląstelienos, arba 0,7 % mažiau nei standartinės veislės, ir 13,6 % baltymų. 

Veislės autoriai Gediminas Almantas ir Juozas Lazauskas. Į Nacionalinį augalų 
veislių sąrašą įrašyta 1998–2018 m. 

Garždenio selekcija
Garždeniai yra labai plačiai paplitę ir natūraliai auga beveik visame pasaulyje, 

įvairiose vietovėse nuo Skandinavijos subborealinio ir borealinio (šiaurinio) klimato 
zonų iki beveik ekvatorinės (pusiaujo) platumos, iškiliose lygumose ir aukštumose. 
Augalas taip pat paplitęs Pietų ir Šiaurės Amerikos, Australijos ir Naujosios Zelan-
dijos vidutinio klimato regionuose. Paprastųjų garždenių paplitimas nulėmė ir platų 
jo genetinės įvairovės spektrą. Manoma, kad didžiausia genetinė įvairovė aptinkama 
Viduržemio jūros baseine, todėl šis regionas itin svarbus genetinių išteklių tyrimams. 
Lotus genties augalai geriausiai prisitaikę augti vidutinės temperatūros ir drėgmės 
vietovėse. Pasaulyje plačiausiai paplitusi L. corniculatus rūšis (Díaz ir kt., 2005; Vuc-
kovic ir kt., 2007). Joje yra apie 180 rūšių, bet plačiausiai žinomos keturios: L. corni-
culatus, L. japonicus, L. pedunculatus ir L. subbiflorus. Šios genties augalai gamto-
je auga natūraliai ir yra aptinkami pievose, pakelėse, šlaituose, pagrioviuose, tačiau 
gali būti ir kultivuojami. Lietuvoje auga trys rūšys: paprastasis, pelkinis ir siauralapis 
garždenis (Díaz ir kt., 2005; Bivilienė, 2010; Girardi ir kt., 2014). 

Paprastasis garždenis (Lotus corniculatus L.) yra daugiametis žolinis, pašarinis, 
nektaringas (medingas) augalas, užaugantis iki 5–40 cm aukščio. Žydi birželį–rug-
pjūtį. Galvutėje yra 3–5 geltoni žiedai. Lietuvoje plačiai paplitęs, auga sausesniuose, 
įvairiuose mineraliniuose dirvožemiuose (Vilkonis, 2020). Savo morfologija auga-
las itin skiriasi nuo dobilų. Garždenių stiebai kylantys arba statūs, lapai neporiški, 
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plunksniški, žiedai sutelkti neskėtiškose kekėse, ankštys linijiškos, daugiasėklės. Au-
galams žydint žieduose susikaupia karčiųjų medžiagų, todėl gyvuliai ėda nenoriai 
(Bivilienė, 2010). Dirvožemiui nereiklūs, gausiausiai dera augdami priesmėliuose ir 
lengvuose priemoliuose. Pakenčia rūgštų (pH 4,5–7) ir druskingą dirvožemį, tačiau 
neauga esant labai dideliam rūgštingumui. Prastai auga ir šlapiuose dirvožemiuose 
arba visiškai sausuose smėlynuose. Siekiant gauti didelį derlių, garždeniams reikia 
daug drėgmės, tačiau ją paima iš gilesnių sluoksnių, todėl pakelia ne tik užmirkimą, 
bet ir sausras. 

Garždeniai šviesą mėgstantys augalai, todėl pasėti su sparčiai augančiomis žolė-
mis jie būna stelbiami ir prasčiau dera (Lazauskas, 1998). Tai labai baltymingas pa-
šarinis augalas. Pakenčia nuganymą, ilgai išsilaiko ganyklose. Pasėliuose išsilaiko iki 
10 metų. Tačiau jautrūs intensyviam ganymui, o pjaunant reikia palikti 5–10 cm nuo 
žemės paviršiaus, tai sąlygoja greitą atžėlimą. Garždeniai tampa atsparesni pjovimui, 
kai auginami su kitomis daugiametėmis žolėmis. 

Garždenių veislių kolekcijos Dotnuvos selekcijos stotyje buvo pradėtos tirti 
dar 1924 m., tačiau nuoseklus selekcinis darbas pradėtas tik po karo. Jų selekciją 
pradėjo J. Klevaitis, tęsė didelis būrys mokslininkų: J. Pivoriūnas, H. Černiauskas,  
S. Virbickienė, G. Visockienė, U. Čapienė, A. Vitkus, D. Dabkevičienė, A. Selevičius, 
J. Jundulas. 1981 m. garždenių selekcija buvo nutraukta (Lazauskas, Dapkus, 1992). 
LAMMC Žemdirbystės instituto Vokės filiale buvo sukurta derlinga, gerai žiemo-
janti veislė ‘Gelsvis’, kuri tyrimuose derlingumu labai smarkiai pralenkė kitas tirtas 
veisles (Lazauskas, 1998). 

Garždeniai ypač tinka auginti Žemaitijos regionuose, kuriems būdingos neder-
lingos, erozijos veikiamos kalvos ir lengvi priesmėliai. Lietuvoje rūgščiuose dirvo-
žemiuose auginama apie 18,7 % sėtinių žolynų (Lemežienė, 2007). Juose turėtų būti 
auginamos rūgštiems dirvožemiams pakančių rūšių žolės, pavyzdžiui, paprastieji 
garždeniai. 

Pastaraisiais metais paprastųjų garždenių selekcija nebuvo vykdoma. Tačiau, pa-
didėjus šios rūšies žolių ūkiniam poreikiui, LAMMC Žemdirbystės instituto Žolių 
selekcijos skyriuje 2017 m. buvo įkurta paprastųjų garždenių genetinė kolekcija. Sė-
klos buvo gautos iš JAV Žemės ūkio departamento Augalų genetinių išteklių apsau-
gos tarnybos. Gautos populiacijos reprezentavo įvairios kilmės paprastųjų garždenių 
laukinius ekotipus, selekcinę medžiagą ir veisles. 2018 m. atlikti pirmieji vertinimai 
ir kryžminimai. Paprastųjų garždenių laukinių ekotipų sėklos taip pat buvo renka-
mos įvairiuose Lietuvos ir Ukrainos regionuose. Ši rūšis pasižymi dideliu genetiniu 
polimorfizmu, gamtoje randama daug skirtingų jos formų. Patys vertingiausi lauki-
niai ekotipai turi būti įtraukti į selekcines programas ir ilgainiui gali tapti naujomis 
produktyviomis veislėmis. 

6.4. Kitų pupinių žolių selekcija 
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7. Miglinių žolių selekcija

7.1. Daugiametės ir gausiažiedės svidrės
Vilma KEMEŠYTĖ 

Daugiametė (Lolium perenne L.), gausiažiedė (vienametė – Lolium multiflorum 
Lam. subsp. multiflorum, dvimetė – Lolium multiflorum Lam. subps. italicum) ir 
hibridinė (Lolium × boucheanum Kunth. = Lolium × hybridum Hausskn.) svidrės yra 
vienos plačiausiai pasaulyje auginamų pašarinių miglinių žolių. Tai nulėmė didelis 
žolynų su svidrėmis produktyvumas, greitas atžėlimas, ilga vegetacija ir itin gera pa-
šaro kokybė (Aavola ir kt., 2003; Humphreys ir kt., 2010). Didelį derlių užaugina jau 
sėjos metais, ypač gausiažiedės svidrės. 

Lietuvoje daugiametės svidrės auginamos jau seniai, tačiau jų didesnį plitimą ri-
bojo jautrumas žiemojimo sąlygoms. Mūsų šalyje dvimetės gausiažiedės svidrės ne 
visada peržiemoja, tačiau peržiemojusios maždaug dviem savaitėmis paankstina žo-
lyno naudojimą, o 5 % jų įtraukus į mišinius, derlingumas padidėja 5–7 %. Viename-
tės gausiažiedės svidrės yra trumpo vegetacijos laikotarpio retakerės miglinės žolės, 
todėl nepalankios žiemojimo sąlygos joms nėra svarbios. Jas tinka auginti gryname 
pasėlyje arba įvairiuose mišiniuose žaliajam pašarui. Vienamečiuose mišiniuose sėja-
mos su avižomis, vikiais arba vienamečiais dobilais (Dovydaitis, 1992; Opitz von Bo-
berfeld ir kt., 2005). Vienametes gausiažiedes svidres lengva įtraukti į sėjomainą, to-
dėl jos yra puikus sprendimas, kai sunykus ilgametėms pievoms ir ganykloms trūksta 
pašarų. Daugiametės svidrės naudojamos ne tik ganymui, šieno, šienainio arba siloso 
gamybai, bet ir vejoms (įskaitant ir sportines) įrengti (Humphreys ir kt., 2010). Pas-
taruoju metu tiriamos svidrių panaudojimo biokurui (Farrar ir kt., 2012; Yasuda ir 
kt., 2015) ir fitoremediacijai (Hussain ir kt., 2018; Abdullah ir kt., 2020) galimybės. 

Svidrių selekcijos kryptys 
Pirmaisiais metais vykdant žolių selekciją, pagrindinis tikslas buvo padidinti der-

lių ir ištvermingumą (Nekrošas, 1992; Lütke Entrup, 2008). Per pastaruosius 50 metų 
svidrių sausųjų medžiagų (SM) derlius kasmet padidėja 0,2–0,9 % (Wilkins, Hum-
phreys, 2003). Šiuolaikinių veislių svidrės Europoje per metus subrandina vidutiniš-
kai 17 t ha-1 SM derlių. Apskaičiuota, kad Anglijoje galima gauti maksimalų 29 t ha-1 
SM derlių, kai pašarinių kukurūzų (C4) derlius būna iki 19 t ha-1, tręšiant didelėmis 
normomis azoto trąšų. 

Lietuvoje subrandinamas vidutiniškai 8–10 t ha-1 svidrių žolės derlius, o veislių 
tyrimų stotyse gautas maksimalus 14,4 t ha-1 derlius. Trumpaamžių svidrių selekcijo-
je svarbu pailginti vegetacijos laikotarpį – tai pratęsia pašarų naudojimo laiką. Šiuo 
metu pietiniuose regionuose, kuriems būdingas ilgesnis vegetacijos periodas, viena-
metės gausiažiedės svidrės gali būti pjaunamos 6 kartus (Humphreys ir kt., 2010). 
Mūsų šalyje daugiametės svidrės dažniausiai pjaunamos 3–4 kartus, vienametės gau-
siažiedės – 4 kartus. Svarbu ne tik žolyno produktyvumas, bet ir jo pasiskirstymas 
sezono metu (Kemešyte ir kt., 2017) bei veislių plastiškumas (Aavola ir kt., 2013). 
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Pašarinių žolių selekcijoje didelis dėmesys yra kreipiamas į pašarinę vertę. Selek-
cija vykdoma gerinant sausųjų medžiagų virškinamumą, didinant žalių baltymų ir 
vandenyje tirpių angliavandenių bei mažinant žalios ląstelienos kiekius. Svidrės dau-
gelį miglinių žolių lenkia sausųjų medžiagų virškinamumu, kuris gali siekti 80 % ir 
daugiau (Humphreys ir kt., 2010). Nors augalams bręstant žalios ląstelienos kiekis 
didėja, tačiau dėl didelio kiekio vandenyje tirpių angliavandenių svidrėms būdin-
gas geras virškinamumas, visą vegetacijos laikotarpį jas auginant gryname pasėlyje 
(Aganga ir kt., 2004) arba mišiniuose su pupiniais augalais (Szyszkowska, Sowinski, 
2001). Įvairių veislių svidrėse angliavandenių kiekis svyruoja nuo 9 iki 47 %. Žolyno 
cukringumas ypač svarbus ne tik ruošiant konservuotus pašarus, bet ir šeriant pa-
šaru, kuriame yra didelis kiekis vandenyje tirpių angliavandenių – gyvuliai įsisavina 
didesnį kiekį baltymų (Miller ir kt., 2001), padidėja pieno primilžis, gyvulių gyvojo 
svorio prieauglis (Wilkins, Humphreys, 2003). 

Svidrės yra labiausiai pažeidžiamos miglinės žolės žiemą, todėl vykdant jų selek-
ciją didelis dėmesys kreipiamas į ištvermingumą žiemojant. Šalyse, kuriose žiemą yra 
palankios sąlygos, svidrės žolynuose sudaro nuo 60 iki 90 %, o šiauriniuose regionuo-
se – iki 40 %. Lietuvoje daugiametės svidrės auginamos seniai, tačiau ilgą laiką nebu-
vo plačiai paplitusios, nes yra neilgaamžės, nukenčia nuo pavasarinių šalnų, sausųjų 
medžiagų derlius labai sumažėja jau antraisiais naudojimo metais (Nekrošas, 1999; 
Lemežienė ir kt., 2001; Tarakanovas ir kt., 2004). Kuriant naują selekcinę medžiagą 
atliekami tyrimai lauko ir laboratorinėmis sąlygomis (Aleliūnas ir kt., 2015; Kemešy-
te ir kt., 2017). 

Dėl klimato pokyčių vis daugiau dėmesio skiriama svidrių ir kitų veislių žolių 
tolerantiškumo sausrai ir atsparumo ligoms gerinimui (Kemešytė ir kt., 2019; Akin-
roluyo ir kt., 2020; Jaškūnė ir kt., 2021). Pietų Europoje svidrių pasėlius smarkiai 
pažeidžia vainikuotosios rūdys (Puccinia coronata), sumažindamos vandenyje tirpių 
angliavandenių kiekį, virškinamumą ir sausųjų medžiagų derlių (Potter, 1987). Išty-
rus 16 dvimetės gausiažiedės, 4 hibridinės ir 34 daugiametės svidrių veisles 11 šalių, 
21 vietovėje nustatyta, kad esant įvairioms aplinkoms sąlygoms atsparios veislės ilgą 
laiką yra gana stabilios pagal atsparumą vainikuotosioms rūdims (Schubiger ir kt., 
2013). Lietuvoje didesnę žalą darydavo lapų dėmėtligės (Dreschlera), tačiau pastarai-
siais metais nustatyta vainikuotųjų rūdžių intensyvesnio plitimo tendencija. 

Veislės komerciniam patrauklumui didelę įtaką turi sėklų derlius. Intensyvių au-
ginimo technologijų taikymas padidina sėklų produktyvumą, tačiau didesnis efek-
tyvumas yra auginant sėklingas veisles. Geras sausųjų medžiagų ir sėklų derlius yra 
iššūkis selekcininkams. Gerinant augalų vešlumą, lapuotumą ir kokybę sumažėja ge-
neratyvinių stiebų skaičius, kuris tiesiogiai koreliuoja su sėklų derliumi, todėl kuria-
mi genotipai, turintys ilgus žiedynus, didelį skaičių varpučių ir užmezgantys daugiau 
gyvybingų sėklų (Marshall, Wilkins, 2003; Kemešytė, 2011). 

Siekiant sukurti ilgaamžius, labiau plastiškus: tolerantiškus abiotinams (žemoms 
arba aukštoms temperatūroms, drėgmės trūkumui) ir biotiniams (vainikuotosioms 
rūdims, dėmėtligėms, pavasariniam pelėsiui ir kt.) veiksniams, daugiametės svidrės 
genotipus, kelių šalių selekcininkai ir mokslininkai vykdo bendrus projektus, kurių 
metu atliekami tyrimai lauko ir laboratorinėmis sąlygomis. Lietuvoje 2014–2018 m. 
vykdytas projekto „Daugiametės svidrės selekciniai tyrimai Šiaurės ir Baltijos šalyse“ 
(„PPP for pre-breeding in perennial ryegrass (Lolium perenne L.)“) lauko eksperimen-
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tas – tirti diploidiniai genotipai ištisinės sėjos sąlygomis (surinktos keturias žiemas 
išsilaikiusių augalų sėklos, sudarytos trys naujos populiacijos); 2016–2019 m. tirta 
diploidinė populiacija (surinktos tris žiemas išsilaikiusių augalų sėklos); 2018–2020 
m. tirta diploidinių augalų kolekcija (1000 genotipų, 2 klonai) su pavieniais augalais 
(surinktos labiausiai išsiskyrusių augalų sėklos); 2018–2021 m. tirti tetraploidininiai 
genotipai ištisinės sėjos sąlygomis (surinktos tris žiemas išsilaikiusių augalų sėklos); 
nuo 2020 m. tiriama tetraploidinė sintetinė populiacija, siekiant surinkti tris žiemas 
išsilaikiusių augalų sėklas. 

Selekcijos schema ir metodai 
Kryžmadulkių žolių selekcinio darbo schema pateikta 1 paveiksle. 

1 paveikslas. Kryžmadulkių žolių selekcijos schema (Lemežienė, Kemešytė, 2013) 

Kolekcija

Pradinės medžiagos 
kūrimo augynasKlonai

Pradinė medžiaga  
iš įvairų šaltinių

Selekcinis augynas

Pradiniai veislių bandymai

Valstybiniai veislių tyrimai 
(ūkinio vertingumo tyrimai)

Veislių tyrimai užsienyje 
(išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo tyrimai)

Veislių dauginimas

Kontrolinis augynas Atrankos augynas  
(izoliuoti plotai)

 Konkursiniai veislių bandymai

Kolekcijos augyne sodinami ekspedicijų metu surinkti laukiniai ekotipai (vienos 
rūšies augalų grupė, prisitaikiusi prie tam tikrų vietinių sąlygų), veislės ir selekcinė 
medžiaga, gauta iš užsienio šalių Augalų genų bankų, kitų selekcinių stočių ir moks-
lo įstaigų. Augalai iš gautų sėklų pradedami auginti kovo mėnesį, sėklas pasėjant į 
daigyklas šiltnamyje. Vėliau, gegužės–birželio mėnesiais, daigai išsodinami lauke liz-
dais 50×50 cm atstumais 4–6 m2 dydžio sklypeliuose, vienu pakartojimu. Sklypelyje 
būna 16–32 augalai. Tiriamos veislės ir numeriai išdėstomi paeiliui, kas 11 sklypelis 
įterpiant standartinę veislę. Kolekcijose daugiamečių žolių morfologiniai požymiai 
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ir ūkiškai naudingos savybės (tendencija formuoti žiedinius ūglius sėjos metais, kero 
forma, žiemojimas, atžėlimas pavasarį ir po pjūčių, plaukėjimo laikas, žolės ir/ar 
sausųjų medžiagų bei sėklų derlius, žiedynų gausumas ir ilgis, atsparumas ligoms, 
tolerantiškumas sausrai ir kt.) vertinama balais pagal Tarptautinio augalų genetinių 
išteklių instituto vizualaus vertinimo metodų standartus (Tyler ir kt., 1987), adap-
tuotus Europos ir Baltijos šalių pašarinių žolių darbo grupių. Morfologiniai požy-
miai ir ūkiškai naudingos savybės vertinamos 1–9 (požymio reikšmė: 1 – labai maža,  
3 – maža, 5 – vidutinė, 7 – didelė ir 9 – labai didelė) arba 3–7 (požymio reikšmė: 3 – 
maža, 5 – vidutinė, 7 – didelė) balų sistema. 

Pradinės medžiagos kūrimo augynas. Parinktų augalų poros yra kryžminamos po 
izoliatoriais šiltnamyje arba lauke. Kad geriau apsidulkintų, augalai žydėjimo metu 
sujudinami. Nuo motininio ir tėvinio augalų sėklos surenkamos atskirai. Laisvam 
persikryžminimui specialus augynas nėra įrengiamas. Hibridinė sėkla gaunama iš 
bet kurio augyno (dažniausiai selekcinio), išbrokavus nepageidaujamus genotipus. 

Selekcinis augynas. Tiriama medžiaga anksti pavasarį, kovo mėnesį, šiltnamyje 
sėjama į dėžutes. Užaugę daigai gegužės mėnesio pabaigoje išsodinami lauke lizdais 
50 × 50 cm atstumais į 5–10 m2 dydžio sklypelius. Kas 11 sklypelis įterpiama stan-
dartinė veislė. Selekciniame augyne nustatomas pagrindinių agrobiologinių požymių 
pasireiškimas – hibridų derlingumas, plaukėjimo pradžia, kero forma, augalų aukštis 
prieš pjovimą ir kiti požymiai. 

Klonų augynas. Pagal pageidaujamus požymius ir savybes iš kolekcijos arba selek-
cinio augyno atrinkti augalai išskaidomi ir išsodinami 50 × 50 cm atstumais į 5 m2 dy-
džio sklypelius, vienu pakartojimu. Kas 8–11 sklypelis įterpiama standartinė veislė. 
Nustatomas biotipų ankstyvumas, atžėlimas, augalų aukštis, įvertinamas ligotumas. 
Pagal pageidaujamus požymius atrinkti patys geriausi biotipai perkeliami į pradinės 
medžiagos kūrimo augynus (kelių komponentų kryžminimas ir polikrosas), kita dalis 
paliekama laisvam persikryžminimui. Prasti biotipai prieš žydėjimą nušienaujami. 

2 paveikslas. Svidrių pradinės medžiagos kūrimo augynas (A. Alejūnaitės nuotr.) 
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7.1. Daugiametės ir gausiažiedės svidrės

Kontrolinis augynas įrengiamas turint daug naujai sukurtos selekcinės medžia-
gos, bet neturint pakankamai sėklos veislių bandymų sėjai. Sėjama 15 cm tarpueiliais 
į 5 m2 dydžio sklypelius. Tiriamos populiacijos išdėstomos paeiliui, be pakartojimų, 
kas 11 sklypelis įterpiama standartinė veislė. Kontroliniame augyne nustatomas žo-
lės derlius, augalų aukštis, plaukėjimo pradžia. 

Veislių pradiniai bandymai. Iš kontrolinio augyno atrinktos veislės tiriamos veis-
lių pradiniuose bandymuose. Sėjama siauraeiliu būdu 5–7 m2 dydžio sklypeliuose, 
trimis pakartojimais. Be žolės ir sausųjų medžiagų derliaus, nustatomas ankstyvu-
mas, augalų aukštis, atžėlimas, lapuotumas. 

Veislių konkursiniai bandymai. Pradiniuose bandymuose geriausiai pasirodžiu-
sios veislės galutiniam įvertinimui sėjamos į konkursinius bandymus. Sėjama pagal 
ankstyvumą grupėmis ir lyginama su jų ankstyvumą atitinkančia standartine veisle. 
Taupant laiką sėjama viena kita itin gera veislė iš selekcinio augyno, aplenkiant kont- 
rolinį augyną ir pradinius bandymus. Sėjama siauraeiliu būdu 8–15 m2 sklypeliuose, 
3–4 pakartojimais. Žolė pjaunama tris kartus: pirmą augalams išplaukėjus, antrą–
trečią – augalams pasiekus 20–25 cm aukštį. Konkursiniuose bandymuose atliekami 
fenologiniai stebėjimai, įvertinami morfologiniai požymiai ir biologinės savybės. 

Veislių dauginimas. Lygiagrečiai su konkursiniais bandymais įrengiami geriau-
sių veislių dauginimo augynai (10–15 arų sklype). Sėjama plačiaeiliu būdu, 50 cm 
tarpueiliais. Surinktos sėklos panaudojamos veislę perduodant Valstybinei tyrimo 
komisijai. 

Registraciniai tyrimai. Kad veislė būtų įrašyta į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, 
selekcininkai siunčia paraiškas į Valstybinę augalininkystės tarnybą prie Žemės ūkio 
ministerijos. Daugiamečių pašarinių žolių ūkinio vertingumo tyrimai trejus metus 
atliekami Pasvalio ir Plungės augalų veislių tyrimo skyriuose. Tuo pačiu metu kaip 
ir ūkinio vertingumo tyrimai, kurioje nors Europos Sąjungos institucijoje atliekami 
ir veislės išskirtinumo, vienodumo bei stabilumo (IVS) tyrimai. Šiuo metu daugia-
metės žolės tiriamos Lenkijoje, veislių tyrimo centre COBORU. Gavus teigiamą IVS 
įvertinimą, Augalų veislių vertinimo komisijos prie ŽŪM sprendimu veislė įrašoma 
į Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą ir Nacionalinį 
augalų veislių sąrašą. 

Svidrės yra kryžmadulkiai augalai. Kuriant naujas veisles plačiai taikomi tradi-
ciniai hibridizacijos (polikrosas, topkrosas, dialeliniai, kelių komponentų kryžmi-
nimai) ir atrankos (dažniausiai daugkartinė fenotipinė atranka) metodai. Siekiant 
pagreitinti selekcinį procesą, taikomi biocheminiai ir molekuliniai metodai (Hum-
phreys ir kt., 2010). Lietuvoje nauja pradinė selekcinė medžiaga dažniausiai kuriama 
kryžminant kelis komponentus (izoliuojant arba laisvai) ir atliekant masinę atranką, 
rečiau taikoma individinė atranka ir polikrosas (Nekrošas, 1992; Lemežienė, Keme-
šytė, 2013). Gamtoje svidrės būna diploidinės (2n = 2× = 14). Kartu su genetikais ku-
riami pageidaujamų genotipų poliploidai (Dabkevičienė ir kt., 2017) ir tarpgentiniai 
hibridai su eraičinais – eraičinsvidrės (Nekrošas, Kemešytė, 2007). 

Atliekant kryžminimus vienas svarbiausių požymių yra plaukėjimo laikas. Pa-
gal plaukėjimo pradžią daugiametės svidrės skirstomos į tris grupes: ankstyvosios 
(plaukėti pradeda gegužės viduryje), vidutinio ankstyvumo (gegužės pabaigoje) ir vė-
lyvosios (birželio pradžioje–viduryje). Gausiažiedėms svidrėms būdingas mažesnis 
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plaukėjimo pradžios datų intervalas – 7–12 d. Plaukėjimo laikas svarbus ir sudarant 
mišinius su kitomis žolėmis. 

Selekcinio darbo efektyvumas labai priklauso nuo turimos pradinės medžiagos 
įvairovės. Siekiant sukurti vertingą pradinę medžiagą, daug dešimtmečių naujos 
veislės buvo sukuriamos tiesiai iš laukinių ekotipų, taip pat buvo kryžminami eko-
tipai iš Šiaurės ir Pietų Europos (Humphreys ir kt., 2010). Intensyvus svidrių augi-
nimas pašarui mažina jų genetinę įvairovę. Genetinei erozijai neutralizuoti augalų 
genų bankuose saugomi gausūs svidrių genetiniai ištekliai. Siekiant kuo plačiau ištirti 
ir susisteminti informaciją apie laukinius ekotipus, vykdomi bendri projektai. Viena-
me tokių projektų „Europos daugiamečių svidrių kolekcijos naudojimo prieinamu-
mas: prieigos prie genetinių išteklių ir duomenų apie C & E gerinimas“, vykdomų 
2018–2022 m., dalyvauja ir Lietuvos svidrių veislių kūrėjai. Svidrių ir kitų pašari-
nių žolių rūšių veislės kuriamos taikant pažangiausius selekcijos metodus. Laukiniai 
ekotipai, renkami natūraliose arba pusiau natūraliose augavietėse, daugeliu atvejų 
nėra pakankamai vešlūs, todėl laukiniai ekotipai nėra labai perspektyvūs. Tačiau da-
lis jų yra atsparūs biotiniams ir abiotiniams veiksniams, todėl gali būti labai vertingi 
donorai kryžminimuose. Daugiamečių svidrių vis dar galima rasti Pietų Lietuvos na-
tūraliose augavietėse. 

Rezultatai 
Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos augalų veis-

lių sąraše yra įrašyta daugiau nei 1540 daugiamečių ir 688 gausiažiedžių (abiejų po-
rūšių) svidrių veislės (OECD, 2021). Lietuvoje svidrių selekcija buvo pradėta 1926 
m. ir vykdoma iki šiol. Per šį laikotarpį didžiausias dėmesys buvo kreipiamas į dau-
giametės svidrės selekciją, o gausiažiedės svidrės selekcija vykdyta žymiai mažesnės 

3 paveikslas. Miglinių žolių atrankos augynai (A. Kavaliausko nuotr.) 
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apimties. Svidrių selekcininkai buvo J. Klevaitis, J. Pivoriūnas, H. Černiauskas, N. 
Lemežienė, S. Nekrošas, R. Brazauskas, R. Dapkienė, A. Sliesaravičius, V. Kemešytė 
(Nekrošas, 1992; Nekrošas, Kemešytė, 2007). Iki šiol yra sukurtos 7 daugiametės ir 2 
gausiažiedės svidrių veislės. 

Daugiametės svidrės selekcija 
‘Sodrė’. Veislė sukurta Žemdirbystės institute 1973 m. individinės atrankos ir 

hibridizacijos metodu iš baltarusiškos kilmės Nr. 104. Tetraploidinė, ankstyva, su-
brandina didelį sausųjų medžiagų derlių. Veislės autoriai Henrikas Černiauskas, 
Rimvydas Brazauskas ir Steponas Nekrošas. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą įra-
šyta 1992 m., į Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą 
įtraukta 2007 m.; 2007 m. registruota Baltarusijoje. 

‘Žvilgė’. Veislė sukurta Žemdirbystės institute 1978 m. individinės atrankos ir 
hibridizacijos metodu iš olandiškos kilmės sėklų pavyzdžio. Produktyvumu nusi-
leidžia kitoms lietuviškoms veislėms. Veislės autoriai Steponas Nekrošas, Rimvydas 
Brazauskas ir Henrikas Černiauskas. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą buvo įrašyta 
1996–2007 m.; į Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą 
nebuvo įtraukta. 

‘Elena DS’. Veislė sukurta Žemdirbystės institute, sukryžminus vokišką veislę 
‘Alex’ ir čekišką veislę ‘Tarpan’, danišką ‘Uri’ ir belgišką ‘Meltra R.v.P.’. Tetraploidinė, 
vidutinio ankstyvumo, atspari lapų ligoms. Augalų atsparumas pažeidimui po žie-
mos mažesnis, lyginant su kitomis lietuviškomis veislėmis. Dėl intensyvaus krūmiji-
mosi ir labai greito atžėlimo po nupjovimo arba nuganymo itin derlinga, subrandina 
vidutiniškai 890 kg ha-1 sėklų ir 12,0 t ha-1 sausųjų medžiagų derlių. Augalai užauga 
iki 80–90 cm aukščio, apie 7 % gali turėti varpučių akuotus. Pasižymi gera pašaro ko-
kybe: sausosiose medžiagose yra iki 12,5 % žalių baltymų, 20,9 % žalios ląstelienos ir 
28,4 % vandenyje tirpių angliavandenių; virškinamumas apie 75 %. Plaukėjimo metu 
lapuotumas siekia 67,1 %. Tinka vidutinio ankstyvumo mišiniams sėti sunkiuose bei 
vidutinio sunkumo ir kalvoto reljefo dirvožemiuose. 

Veislės autorius Steponas Nekrošas. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir Europos 
Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą įrašyta 2007 m.; 2013 m. 
registruota Baltarusijoje, 2020 m. Ukrainoje. Veislė taip pat dauginama JAV. 

‘Verseka’. Veislė sukurta Žemdirbystės institute, sukryžminus suomišką veislę 
‘Jo 0110’ ir olandišką veislę ‘Barenza’. Tetraploidinė, vidutinio ankstyvumo, ganykli-
nio-šienaujamo tipo. Greitai atželia po nupjovimo arba nuganymo. Augalai užauga 
iki 65–75 cm aukščio. Subrandina vidutiniškai 650 kg ha-1 sėklų ir 10,5 t ha-1 sausų-
jų medžiagų derlių. Nors derlingumu nepasižymi, nepriklausomai nuo nepalankių 
augimo sąlygų žiemą, užaugina stabilesnį derlių, lyginant su kitomis lietuviškomis 
veislėmis. Virškinamumas labai geras – siekia 77,9 %. Lapuotumas sudaro iki 70,3 %. 
Atsparumas lapų ligoms vidutinis. Tinka vidutinio vėlyvumo mišiniams sėti sun-
kiuose bei vidutinio sunkumo ir kalvoto reljefo dirvožemiuose. 

Veislės autorius Steponas Nekrošas. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir Europos 
Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą įrašyta 2007 m.; 2018 m. 
registruota Baltarusijoje, 2020 m. Ukrainoje. 

7.1. Daugiametės ir gausiažiedės svidrės
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‘Alduva’. Veislė sukurta Žemdirbystės institute savidulkos metodu iš olandiškų 
veislių ‘Elite 502’ bei ‘Barlatra’ ir lietuviškų selekcinių numerių 869 bei 870. Tetraploi-
dinė, vidutinio vėlyvumo. Stiebai kere nežymiai pasiskleidę į šalis, minkšti, gana la-
puoti. Greitai atželia po nupjovimo arba nuganymo. Augalų atsparumas pažeidimui 
po žiemos vidutinis. Subrandina vidutiniškai 630 kg ha-1 sėklų ir 11,1 t ha-1 sausųjų 
medžiagų derlių. Pasižymi labai geru virškinamumu, kuris siekia 79,2 %. Atsparumas 
ligoms vidutinis. Tinka kaip vidutinio vėlyvumo mišinių komponentas. 

Veislės autorius Steponas Nekrošas. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir Euro-
pos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą įrašyta 2008 m. 

‘Raminta’. Veislė sukurta Žemdirbystės institute, poliploidizavus lietuvišką 
selekcinį numerį 302. Tetraploidinė, vidutinio vėlyvumo, greitai atželia po nupjovi-
mo arba nuganymo. Atsparumas pažeidimui po žiemos didesnis už vidutinį. Augalai 
užauga iki 60–75 cm aukščio. Subrandina vidutiniškai 610 kg ha-1 sėklų ir 10,9 t ha-1 
sausųjų medžiagų derlių. Plaukėjimo metu lapuotumas siekia 71,3 %. Pasižymi labai 
geru virškinamumu – 79,2 %. Jautri vainikuotosioms rūdims, atsparumas dėmėt- 
ligėms vidutinis. Tinka vidutinio vėlyvumo mišiniams sėti sunkiuose bei vidutinio 
sunkumo ir kalvoto reljefo dirvožemiuose. 

Veislės autoriai Steponas Nekrošas ir Raimonda Dapkienė. Į Nacionalinį augalų 
veislių sąrašą ir Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą 
įrašyta 2009 m. 

‘Veja DS’. Veislė sukurta Žemdirbystės institute masinės atrankos metodu iš ne-
žinomos kilmės prekybinio sėklų pavyzdžio. Diploidinė, ankstyva, gerai žiemoja. Au-
galai užauga iki 60–85 cm aukščio, statūs. Lapuotumas sudaro 42,75 %. Subrandina 
400–700 kg ha-1 sėklų ir 5–8 t ha-1 sausųjų medžiagų derlių. Pjaunama 3, ganoma 4–5 
kartus. Žalios masės sausojoje medžiagoje yra 11,98 % baltymų ir 29,14 % ląstelienos. 
Atspari rūdims, jautrumas lapų dėmėtligėms vidutinis. Tinka ganyti ir šienauti. 

Tyrimams nebuvo perduota dėl mažesnio derlingumo, lyginant su kitomis veislė-
mis, tačiau pasikartojant itin šaltoms, ilgoms žiemoms paaiškėjo, kad gerai atlaiko 
nepalankias žiemojimo sąlygas, todėl atlikus masinę atranką buvo perduota veislių 
tyrimams. 

Veislės autoriai Juozas Klevaitis, Juozas Pivoriūnas ir Vilma Kemešytė. Į Naciona-
linį augalų veislių sąrašą ir Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį 
katalogą įrašyta 2015 m. 

Vienametės gausiažiedės svidrės Žemdirbystės institute buvo selekcionuojamos 
1951–1972 m. 

‘Varpė’. Diploidinė gausiažiedės svidrės veislė, sukurta masinės atrankos meto-
du (atrenkant derlingesnius ir geriau atželiančius augalus). Veislės autoriai Janina 
Židonytė, Henrikas Černiauskas ir Irena Petrauskienė. Lietuvoje nebuvo registruota. 
1978 m. rajonuota Kabardoje-Balkarijoje. Selekcija atnaujinta 2006 m. 

‘Ugnė’. Dvimetės gausiažiedės svidrės veislė, sukurta Žemdirbystės institute su-
kryžminus veisles ‘Dilana’, ‘Barmultra’ ir ‘Tetrone’. Tetraploidinė, ankstyva, greitai 
atželia po nupjovimo ir nuganymo. Augalai užauga iki 80–95 cm aukščio. Plaukė-
jimo metu lapuotumas siekia 66,5 %. Atsparumas pažeidimui po žiemos mažesnis 
už vidutinį. Esant palankioms sąlygoms, trečiais augimo metais gali likti apie 30 % 
augalų. Subrandina vidutiniškai 900 kg ha-1 sėklų ir 11,0 t ha-1 sausųjų medžiagų der-
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lių. Pašaro kokybė gera, virškinamumas siekia 69,2%. Tinka vidutinio ankstyvumo 
žolių mišiniams trumpaamžiams žolynams įrengti sunkiuose ir vidutinio sunkumo 
dirvožemiuose. 

Veislės autoriai Algirdas Sliesaravičius ir Steponas Nekrošas. Į Nacionalinį auga-
lų veislių sąrašą ir Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalo-
gą įrašyta 2009 m. 

Svidrių selekcijos perspektyvos
Pastaruoju metu susidomėjimas daugiametėmis ir gausiažiedėmis svidrėmis di-

dėja. Vykstant klimato pokyčiams žiemos trumpėja, dažnėja laikotarpiai, kai esant 
plonai (3–5 cm) sniego dangai žemesnė nei –15 °C temperatūra (kritinė svidrėms) 
laikosi apie 2–3 savaites. Tokiomis sąlygomis svidrių pasėliai pažeidžiami minima-
liai. Žinoma, išlieka rizika, kad augalai žus Lietuvai tradicinėmis žiemomis, todėl 
vis dar svarbus gerai žiemojančių genotipų kūrimas. Klimato kaita svidrių selekciją 
kreipia ir į tolerantiškumą sausroms bei vainikuotosioms rūdims. Žolių augintojai vis 
didesnį dėmesį kreipia ne tik į žolyno produktyvumą, bet ir jo kokybę, todėl selekci-
nio darbo perspektyvoje viena iš prioritetinių krypčių yra svidrių pašaro kokybinių 
rodiklių gerinimas. 
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7.2. Eraičinai
Vilma KEMEŠYTĖ, Vaclovas STUKONIS 

Tikrasis eraičinas (Festuca pratensis Huds.) natūraliai auga Europoje ir Eurazijoje, 
tačiau sėkmingai auginamas ir Šiaurės Amerikoje, Japonijoje, Australijoje bei Nau-
jojoje Zelandijoje. Tai viena pagrindinių žolių, šiaurinėse šalyse naudojamų įrengti 
daugiametėms pievoms ir ganykloms. Sėjama mišiniuose su kitomis miglinėmis ir 
pupinėmis žolėmis (Rognli ir kt., 2010). Tikrasis eraičinas yra ilgaamžė, pakankamai 
derlinga, gerai žiemojanti, vidutiniškai atspari ligoms, turinti stiprią šaknų sistemą 
žolė, tinkanti šienauti ir ganyti. Tai ir nulemia jos platų pritaikymą. Nors ir nereikli 
dirvožemiui, tačiau prastai auga šlapiuose ir rūgščiuose dirvožemiuose ir pavėsyje 
(Kanapeckas ir kt., 1999; Kanapeckas, 2001). Pašaro kokybe tikrieji eraičinai šiek tiek 
nusileidžia daugiametėms svidrėms (Kanapeckas ir kt., 1999), o derlingumu – pašari-
niams motiejukams (Lemežienė ir kt., 2004). Lyginant su pastaraisiais, yra pakantesni 
drėgmės trūkumui ir pasižymi geresniu atžėlimu po pjūčių (Lemežienė ir kt., 2001). 

Tikrojo eraičino selekcija 
Pagrindiniai tikrojo eraičino selekcijai keliami uždaviniai – sukurti derlingas,  

sėklingas, gero virškinamumo, gerai žiemojančias, ištvermingas, atsparias ligoms 
(ypač dryžligėms), įvairaus vystymosi ritmo veisles (Rognli ir kt., 2010). Išvesti vėly-
vas ir kartu derlingas veisles yra labai sunku, nes gamtoje natūraliai augančių tikrųjų 
eraičinų vystymosi ritmas svyruoja tik apie savaitę, o ir vėlyvoms populiacijoms daž-
nai būdingas menkas derlingumas (Kanapeckas, 2006). 

Lietuvoje tikrojo eraičino selekcija vykdoma pagal kryžmadulkių žolių selekcinio 
darbo schemą, pateiktą 7.1. skyriaus 1 paveiksle. 

Kuriant naujas veisles taikomi hibridizacijos (polikroso, kelių komponentų kryž-
minimų), atrankos (individinės ir masinės) ir biocheminiai bei molekuliniai metodai 
(Rognli ir kt., 2010; Stoyanova, Boller, 2010; Samy ir kt., 2020). Pirmoji tikrojo eraiči-
no veislė ‘Svalöfs Sena’ sukurta 1917 m. panaudojus laukinius ekotipus. Nors laukiniai 
gentainiai derlingumu dažniausiai nusileidžia registruotoms veislėms, tačiau tarp jų 
galima rasti pageidaujamų požymių. Dalis ekotipų būna derlingi ir tiesiogiai panaudo-
jami selekcijoje, todėl ir kai kurios šiandieninės veislės yra išvestos iš laukinių ekotipų 
(Kanapeckas, Tarakanovas, 2001; Kanapeckas ir kt., 2010; Rognli ir kt., 2010). 

Lietuvoje naujai pradinei selekcinei medžiagai kurti taikomas kelių komponentų kryž-
minimas (izoliuojant arba laisvai) ir individinė bei masinė atranka; rečiau taikomas poli-
krosas (Kanapeckas, 1992; Lemežienė, Kemešytė, 2013). Tikrieji eraičinai gamtoje būna 
diploidiniai (2n = 2× = 14), artimi svidrių genčiai. Kartu su kolegomis genetikais kuriami 
poliploidai (Dabkevičienė ir kt., 2017) ir tarpgentiniai hibridai su svidrėmis – eraičinsvi-
drės (Nekrošas, Kemešytė, 2007). Nors manoma, kad tetraploidai derlingumu nusileidžia 
diploidams (Simonsen, 1975), tačiau registruotų tetraploidinių veislių tyrimų rezultatai 
yra priešingi. Registruotoms lietuviškai ‘Raskila’ ir latviškai ‘Patra’ veislėms būdingas di-
desnis sausųjų medžiagų derlius, atsparumas lapų ligoms ir vėlyvesnė plaukėjimo pradžia. 
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Tikrojo eraičino selekcijos rezultatai 
Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos augalų veis-

lių sąraše yra įrašyta 116 eraičinų veislių (OECD, 2021). Didžioji dalis jų sukurta 
Rytų, Centrinės ir Šiaurės Europos šalyse (Rognli ir kt., 2010). 

J. Klevaitis 1925 m. atliko pirmuosius tikrųjų eraičinų tyrimus ir stebėjimus, o 
1926 m. buvo atrinkti ir vegetatyviškai padauginti geriausi augalai, todėl 1926 m. 
laikomi jų selekcijos pradžia. Tikrojo eraičino veisles kūrė J. Klevaitis, J. Pivoriūnas, J. 
Vilkas, A. Trumpickas, H. Černiauskas, I. Petrauskienė, P. Petrauskas, J. Kanapeckas, 
R. Dapkienė, V. Kemešytė (Černiauskas, 1986; Kanapeckas, 1992). Iki šiol yra sukur-
tos 6 tikrojo eraičino veislės. 

‘Dotnuva I’. Pirmoji Žemdirbystės institute sukurta veislė, gauta sukryžminus 
veisles ‘Šteinacher’ ir ‘Sena’. Pradėta dauginti 1936 m., 1957 m. rajonuota Lietuvoje, 
1966 m. – Baltarusijoje ir Kaliningrado srityje. Kadangi produktyvumu ir kitomis 
ūkiškai vertingomis savybėmis nusileido vėliau sukurtoms lietuviškoms veislėms, 
2007 m. buvo išbraukta iš Nacionalinio augalų veislių sąrašo. 

Veislės autoriai Juozas Klevaitis, Juozas Pivoriūnas ir Julius Vilkas. 
‘Kaita DS’. Veislė sukurta masinės atrankos metodu, atlikus laisvą iš Rytų Ka-

zachstano laukinės populiacijos atrinktų biotipų kryžminimą. Diploidinė, ankstyva, 
stačios kero formos, retakerė, ganyklinio-šienaujamo tipo. Greitai atželia po nupjovi-
mo arba nuganymo. Augalai užauga iki 80–110 cm aukščio, dideliais šakotais žiedy-
nais, derlingi. Pasižymi gera pašaro kokybe, subrandina vidutiniškai 580 kg ha-1 sėklų 
ir 13,2 t ha-1 sausųjų medžiagų derlių. Plaukėjimo metu lapuotumas siekia 61,5 %, 
virškinamumas – 62,2 %. Vidutiniškai atsparūs lapų ligoms. Tinka sudaryti mišinius 
ilgalaikėms pievoms ir ganykloms įrengti. 

Veislės autoriai Juozas Kanapeckas ir Povilas Petrauskas. Į Nacionalinį augalų 
veislių sąrašą ir Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą 
įrašyta 1998 m.; 2013 m. registruota Baltarusijoje. 

‘Sigita’. Veislė sukurta Žemdirbystės institute individinės atrankos metodu iš veis-
lės ‘Dotnuva I’. Diploidinė, vidutinio ankstyvumo, vidutiniškai tolerantiška lapų ligoms. 
Subrandina 560 kg ha-1 sėklų ir 12,4 t ha-1 sausųjų medžiagų derlių. Plaukėjimo metu 
lapuotumas siekia 62,4 %, virškinamumas – 64,7 %. Sausojoje medžiagoje yra 11,8 % 
žalių baltymų. Tinka sudaryti mišinius ilgalaikėms pievoms ir ganykloms įrengti. 

Veislės autorius Juozas Kanapeckas. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir Euro-
pos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą įrašyta 2007 m. Bal-
tarusijoje registruota 2019 m., Ukrainoje – 2020 m. 

‘Raskila’. Veislė sukurta Žemdirbystės institute, poliploidizavus laukinę popu-
liaciją iš Kaliningrado srities ir vėliau atlikus atranką. Tetraploidinė, vidutinio vė-
lyvumo, stačios kero formos, retakerė. Aukštaūgė, augalai užauga iki 100–140 cm 
aukščio, greitai atželia po nupjovimo arba nuganymo. Labai derlinga – subrandi-
na vidutiniškai 600 kg ha-1 sėklų ir 15,4 t ha-1 sausųjų medžiagų derlių. Plaukėjimo 
metu lapuotumas siekia 60,1 %, virškinamumas – 61,2 %. Sausojoje medžiagoje yra 
iki 10,6 % žalių baltymų. Tinka sudaryti žolių mišinius ilgalaikėms pievoms ir gany-
kloms įrengti, labiau tinka šienavimui. 

Veislės autoriai Juozas Kanapeckas ir Raimonda Dapkienė. Į Nacionalinį augalų 
veislių sąrašą ir Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą 
įrašyta 2008 m. Nuo 2016 m. dauginama JAV. 
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‘Mituva’. Veislė sukurta Žemdirbystės institute hibridizacijos metodu, sukryž-
minus ‘Dotnuva I’ × ‘Kijevskaja-2’ ir Rytų Kazachstano laukinę populiaciją. Diploi-
dinė, vidutinio ankstyvumo, stačios kero formos, retakerė, šienaujamojo-ganyklinio 
tipo. Augalų aukštis siekia 74 cm, suformuoja vidutiniškai 16,2 cm ilgio žiedynus. 
Sėklos vidutinio stambumo. Augalai pakankamai gerai žiemoja, greitai atželia po nu-
pjovimo arba nuganymo. Subrandina vidutiniškai 360 kg ha-1 sėklų ir 7,94 t ha-1 sau-
sųjų medžiagų derlių; esant derlingam dirvožemiui galima gauti iki 15 t ha-1 sausųjų 
medžiagų derlių. Augalai lapuoti, plaukėjimo metu lapuotumas siekia 63 %. Pasižymi 
gera pašaro kokybe: turi 10,5 % žalių baltymų, virškinamumas siekia 65,8 %. Tinka 
ilgalaikėms ganykloms ir pievoms įrengti. 

Veislės autorius Juozas Kanapeckas. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir Euro-
pos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą įrašyta 2009 m. 

‘Alanta’. Veislė sukurta LAMMC Žemdirbystės institute, sukryžminus laukinį 
ekotipą Nr. 430 (Rusija) ir selekcinę liniją 1706. Tai sėklingiausia lietuviška diploidinė 
veislė. Vidutinio ankstyvumo, gerai žiemoja. Augalų aukštis su žiedynais siekia 85,8 
cm, atsparumas išgulimui didesnis nei vidutinis. Subrandina vidutiniškai 670 kg ha-1 
sėklų ir 12,3 t ha-1 sausųjų medžiagų derlių (standartinė veislė ‘Darimo’ – 10,4 t ha-1). 
Didžiausias gautas sėklų derlius – 1,11 t ha-1. Lapuotumas siekia 43,9 %. Žalios masės 
sausojoje medžiagoje yra 13,2 % baltymų, 23,6–28,8 % ląstelienos, 20,5 % vandenyje 
tirpių angliavandenių, virškinamumas siekia 73,6 %. Vidutiniškai atsparūs lapų li-
goms. Tinka sudaryti vidutinio ankstyvumo mišiniams su kitomis daugiametėmis 
žolėmis ilgalaikėms ganykloms ir pievoms įrengti. 

Veislės autoriai Juozas Kanapeckas ir Vilma Kemešytė. Į Nacionalinį augalų veis-
lių sąrašą ir Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą įra-
šyta 2014 m. 

Tikrojo eraičino selekcijos perspektyvos 
Tikrieji eraičinai, nors mitybine verte ir neprilygsta daugiametėms svidrėms, yra 

puikus mišinių daugiametėms ganykloms arba pievoms komponentas. Lietuvoje 
ir kitose panašaus klimato šalyse išlieka šios rūšies paklausa. Tikruosius eraičinus 
auginant sėklai, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms dažnai būna dideli 
derliaus nuostoliai, nes sėklos linkusios išbyrėti, todėl tikslinga kurti sėklų ilgiau ne-
išbarstančius genotipus. Kaip ir kitų pašarinių žolių, svarbi selekcijos kryptis – koky-
binių rodiklių gerinimas. 

Nendrinio eraičino selekcija 
Nendrinio eraičino (Festuca arundinacea Schreb.) natūralus arealas apima di-

džiąją dalį Europos, išskyrus šiaurinę ir šiaurės rytinę dalis. Savaime auga ir Šiaurės 
Afrikoje, Atlaso kalnuose, taigi, jis yra priskiriamas europiniam floros elementui. Lie-
tuvoje savaime auga apyšlapėse pievose ir krūmynuose. Kaip pašarinis augalas dar 
mažai auginamas. Didžiausi jo plotai yra lengvų dirvožemių rajonuose. Pastaruoju 
metu plečiantis jo panaudojimo įvairovei, auginamas ne tik pašarui, bet ir kaip ener-
ginis augalas biodujų arba granulių gamybai (Kanapeckas ir kt., 2011). 

Nendrinis eraičinas yra svarbus ir kaip kraštovaizdį formuojantis augalas. Jis ne-
reiklus dirvai, todėl auginamas ir nederlinguose dirvožemiuose. Ekologiškai labai 
plastiškas, gerai pakelia užmirkimą ir seklius gruntinius vandenis. Atskirų populia-
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cijų atsparumas šalčiui, užmirkimui bei kitoms nepalankioms sąlygoms yra nevieno-
das ir labiausiai priklauso nuo veislių bei populiacijų geografinės kilmės. 

Lietuvoje nendrinio eraičino selekcija vykdoma pagal 7.1. skyriuje 1 paveiksle 
pateiktą kryžmadulkių žolių selekcinio darbo schemą. 

Nendrinio eraičino selekcijos rezultatai 
Nuo 1970 m. nendrinio eraičino selekcija vykdyta Lietuvos žemdirbystės insti-

tuto Vokės filiale, bet vėliau buvo nutraukta (Šedys, 1992). Pastaruoju metu, atsira-
dus didesnėms šios rūšies augalų auginimo perspektyvoms ir kartu sėklų paklausai, 
selekcija atnaujinta LAMMC Žemdirbystės institute. 

‘Jotvingis’. Veislė sukurta Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filiale iš lauki-
nės populiacijos, surinktos Estijoje. Vėlyva, pasižymi dideliu žolės derliumi ir gera 
chemine sudėtimi. 

Veislės autorius Jonas Šedys. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą buvo įrašyta 
1995–2007 m. 

‘Navas DS’. Veislė sukurta Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filiale atrankos 
būdu iš laukinio ekotipo, surinkto Plungės r., netoli Gandingos. Vidutiniškai išplau-
kėja, turi aukštą stiebą, formuoja ilgus žiedynus. Derlinga – ūkinio vertingumo tyri-
mo duomenimis, Plungės ir Pasvalio AVT stotyse pirmais metais subrandino vidu-
tiniškai 0,79 t ha-1 sėklų ir 10,95 t ha-1 sausųjų medžiagų derlių, antrais – atitinkamai 
0,72 ir 9,7 t ha-1. Augalai gerai žiemoja, mažai pažeidžiami lapų ligų, greitai atželia 
po nupjovimo arba nuganymo, atsparūs sausroms. Lapuotumas siekia vidutiniškai 
52,4 %. Plaukėjimo metu nupjautos biomasės sausojoje medžiagoje yra 15,4 % žalių 
baltymų ir 15,7 % vandenyje tirpių angliavandenių. Tinka auginti pievose ir ganyklo-
se mišiniuose su kitomis miglinėmis žolėmis. Dėl didelio kiekio azotinių medžiagų ir 
vandenyje tirpių angliavandenių, optimalaus (25,5) C:N santykio, nedidelės (2,51 %) 
balastinės medžiagos lignino koncentracijos biomasėje tinka ir biodujų gamybai. 

Veislės autoriai Jonas Šedys ir Gedminas Almantas. Į Nacionalinį augalų veislių 
sąrašą įrašyta 2001 m., į Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį 
katalogą įtraukta 2011 m. Registravus produktyvesnę naują veislę ‘Medainis’, 2021 m. 
iš sąrašų išbraukta. 

LAMMC Žemdirbystės institute atnaujinus nendrinio eraičino selekciją, ištirta 
200 įvairaus rango taksonų, iš jų 30 veislių, 51 selekcinė linija, 119 laukinių populiaci-
jų, surinktų Lietuvoje, Latvijoje, Ukrainoje ir Rusijoje, Kaliningrado srityje. Remian-
tis bandymų duomenimis, atrinktos dvi vertingomis ūkinėmis savybėmis pasižymin-
čios populiacijos – ‘Medainis’ ir ‘Monas’. Jos labai panašios žolės chemine sudėtimi, 
išskyrus vieną rodiklį – ligniną (1 lentelė). 

1 lentelė. Žolės cheminės sudėties palyginimas 

Veislė
Žali  

baltymai
Žalia  

ląsteliena

Ląsteliena, 
netirpi neutralaus 
detergento tirpale

Vandenyje tirpūs 
angliavandeniai

Ligninas 
(Klasono 
metodu)

‘Monas’ 11,3 33,0 57,2 12,8 13,0

‘Medainis’ 11,0 33,0 57,2 13,8 16,9
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‘Medainis’. Veislė sukurta LAMMC Žemdirbystės institute atrankos būdu iš lau-
kinės populiacijos, surinktos Radviliškio r. Gana derlinga, gerai žiemojai, mažai išgu-
la. Ūkinio vertingumo tyrimo duomenimis, Plungės ir Pasvalio AVT stotyse pirmais 
tyrimo metais subrandino vidutiniškai 14,95 t ha-1 sausųjų medžiagų derlių. Augalų 
lapuotumas plaukėjimo metu – 48,5 %. Veislė vėlyva, todėl auginant mišiniuose su 
kitomis žolėmis išlaiko gerą pašarinę vertę. Tinka ir biodujų bei granulių gamybai. 

Veislės autorius Vaclovas Stukonis. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir Europos 
Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą įrašyta 2019 m. 

‘Monas’. Pirminė genetinė medžiaga gauta iš Augalų genų banko. Kuriant buvo 
panaudota daug Rusijoje sukurtų senųjų veislių ir laukinių populiacijų, surinktų Lie-
tuvoje ir įvairiuose tuometės Tarybų Sąjungos regionuose. Kuriant pirminę medžia-
gą buvo atlikta daug kryžminimo kombinacijų. 1970 m. nendrinio eraičino selekciją 
perkėlus į Vokę, ji buvo saugoma Augalų genų banke. Tik 2009 m., Žemdirbystės ins-
titute atnaujinus nendrinio eraičino selekciją, panaudota kuriant naujas veisles. Vi-
dutinio ankstyvumo, gana geros pašarinės vertės. Nuo kitų nendrinio eraičino veislių 
skiriasi mažesniu kiekiu lignino ir geresniu virškinamumu. Geriausiai auga vidutinio 
ir mažo derlingumo dirvožemiuose. Tinka biodujų gamybai. 

Veislės autoriai Vaclovas Stukonis ir Vilma Kemešytė. Į Nacionalinį augalų veislių 
sąrašą ir Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą įrašyta 
2022 m. 

Nendrinio eraičino selekcijos perspektyvos 
Nendrinių eraičinų sėklų paklausa didėja, jie auginami ne tik kaip pašariniai au-

galai, bet ir biokurui bei kraštovaizdžio formavimui. Lietuvoje iki šiol buvo kuriamos 
tik pašarinės veislės. Perspektyva yra kurti veisles, kurios tiktų įvairios paskirties žo-
lynams. 

Raudonojo eraičino selekcija 
Raudonasis eraičinas (Festuca rubra L.) pasaulyje yra gana plačiai paplitęs – auga 

Europoje, Azijoje (vidutinio ir subarktinio klimato juostose), Šiaurės Amerikoje. Pri-
klauso borealiniam floros elementui. Lietuvoje labai dažnas, dažniausiai auga viduti-
nio drėgnumo ir įvairaus derlingumo pievose. Raudonieji eraičinai labai tinka gany-
kloms įrengti nederlinguose kalvoto reljefo dirvožemiuose. 

Lietuvoje raudonojo eraičino selekcija vykdoma pagal 7.1. skyriuje 1 paveiksle 
pateiktą kryžmadulkių žolių selekcinio darbo schemą. 

Raudonojo eraičino selekcijos rezultatai 
Raudonojo eraičino selekcija 1924 m. pradėta Dotnuvoje. Tuo laikotarpiu sukurta 

veislė ‘Šilis’. Nuo 1957 m. selekcija pradėta vykdyti Vokės filiale, sukurta veislė ‘Gojus’. 
Šiuo metu raudonojo eraičino selekcija vėl tęsiama LAMMC Žemdirbystės institute. 

‘Raudys’. Veislė sukurta LAMMC Žemdirbystės institute atrankos būdu iš lau-
kinės populiacijos, surinktos Latvijoje, Dinaburgo pilies teritorijoje, Dauguvos šlaite. 
Vidutinio ankstyvumo. Augalai gana aukšti, vidutinis aukštis 60 cm. Pasižymi stam-
biomis sėklomis (1000 sėklų masė 1,58 g) ir gana trumpu žiedažvynio akuotu. Der-
linga – subrandina 9,14 t ha-1 sausųjų medžiagų derlių. Plaukėjimo metu lapuotumas 
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siekia 54,4 %, sausojoje medžiagoje yra 13 % baltymų ir 30,3 % ląstelienos. Viduti-
niškai atsparūs ligoms. Tinka sudaryti ganyklinio tipo pievų mišiniams, bet gali būti 
panaudota ir kraštovaizdžiui formuoti. 

Veislės autorius Vaclovas Stukonis. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir Europos 
Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą įrašyta 2021 m. 
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7.3. Eraičinsvidrės
Vilma KEMEŠYTĖ 

Eraičinsvidrė (×Festulolium) yra derlingas, stiprią šaknų sistemą turintis svidrės 
ir eraičino hibridas. Iki šiol daugiausia veislių sukurta kryžminimų metu naudojant 
gausiažiedę (Lolium multiflorum) bei daugiametę (Lolium perenne) svidres ir tikrąjį 
(Festuca pratensis) bei nendrinį (Festuca arundinacea) eraičinus. Hibridai būna svi-
drės arba eraičino tipo (Ghesquière ir kt., 2010). Dažniausiai eraičinsvidrės naudoja-
mos įrengti produktyvius žolynus, skirtus ganyti arba ruošti pašarus. Siekiant sušvel-
ninti kai kuriuos nepalankius klimato kaitos padarinius, pvz., kovojant su potvyniais, 
jos tinka specifiniams žolynams įrengti (MacLeod ir kt., 2013). Eraičinsvidrės yra 
gana plastiškos, dirvožemiui nelabai reiklios žolės, tačiau geriausiai dera derlinguose 
moliuose ir priemoliuose, prasčiau – durpynuose. Lietuvoje eraičinsvidrės dažniau-
siai auginamos trumpalaikiuose žolynuose, nes geras derlius gaunamas tik pirmai-
siais naudojimo metais, vėliau augalai išretėja (Kemešytė ir kt., 2020). 

Selekcijos kryptys 
Kuriant eraičinsvidrės veisles, siekiama pagerinti svidrių žiemojimą ir pakantu-

mą nepalankioms sąlygoms, o eraičinų – kokybę, nesumažinant sausųjų medžiagų 
derliaus. Hibridai, kurių genome dominuoja svidrės, būna užmezgantys daugiau 
gyvybingų sėklų, geresnės kokybės, tačiau mažiau tolerantiški stresinėms sąlygoms. 
Vykdant selekciją nereikėtų tikėtis pagerinti kažkurį konkretų požymį, o siekti išlai-
kyti pusiausvyrą tarp kokybės ir atsparumo stresams (Ghesquière ir kt., 2010). 

Kintant klimatui, pažeidimai žiemą yra nuostolingi šiauriniuose regionuose, o 
sausros ir užliejimai tampa daugelio šalių problema (Humphreys, Zwierzykowski, 
2021). Pasikartojančios sausringos vasaros kelia iššūkius ir Lietuvos selekcininkams, 
nes registruotos veislės nėra pakankamai tolerantiškos drėgmės trūkumui. Ne taip se-
niai kuriant veisles dėmesys buvo kreipiamas tik į augalo antžeminę dalį – tai iš dalies 
nulėmė sudėtingi šaknų tyrimai. Pastaruoju metu, pakitus augalo požeminės dalies 
tyrimo technologijoms, į selekcines programas įtraukiamos ir atrankos pagal šį požy-
mį. Nacionaliniame augalų fenomikos centre (NPPC) Aberystwyth’e atlikti išsamūs 
eraičinsvidrių ir tėvinių rūšių šaknų tyrimai, kurių metu šaknų pokyčiai buvo matuo-
jami reguliariai viso sezono metu (Marshall ir kt., 2016). Durand ir kt. (2007) nustatė, 
kad eraičinsvidrių šaknys yra stipresnės ir ilgesnės, lyginant su svidrių, todėl sausrų 
metu galėtų pasiimti drėgmę iš gilesnių sluoksnių. Hidrologiškai izoliuotuose lauko 
sklypuose nustatyta, kad eraičinsvidrės paviršinio vandens sugeria 70 % daugiau, lygi-
nant su svidrėmis, ir 43 % daugiau, lyginant su tikraisiais eraičinais. Rezultatai rodo, 
kad eraičinsvidrės gali padėti sušvelninti stiprių liūčių padarinius (Li ir kt., 2017). 

Pastaruoju metu mūsų šalyje žiemos būna neįprastai šiltos, todėl skirtumų tarp jau-
trių ir atsparių rūšių ar veislių nėra arba jie minimalūs; ir atvirkščiai, esant ekstremales-
nėms sąlygoms (2010, 2013 ir 2014 m.), skirtumai išryškėja. Po pirmos žiemos pažeisti 
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žolynai yra nusilpę, todėl nepajėgia išsikrūmyti ir pasiruošti kitai žiemai: pvz., 2011 m. 
pirmųjų žiemojimo metų augynuose žolių pažeidimai buvo minimalūs, o antrųjų metų 
augynuose svidrių ir eraičinsvidrių išliko mažiau nei 40 % (1 paveikslas). 

1 paveikslas. Skirtingo amžiaus tikrųjų eraičinų, daugiamečių bei gausiažiedžių dvimečių  
svidrių ir jų hibridų eraičinsvidrių reakcija į žiemojimo sąlygas 

 

 

 

Po pirmos žiemos
%

 EraičinsvidrėsD. svidrės G. svidrėsT. eraičinai

 

 

 

% Po antros žiemos

 EraičinsvidrėsD. svidrės G. svidrėsT. eraičinai

Kaip ir tėvines rūšis, eraičinsvidrių pasėlius dažniausiai pažeidžia lapų dėmėtli-
gės ir vainikuotosios rūdys (Kemešytė ir kt., 2019). Lietuvoje kol kas didelių nuosto-
lių galima išvengti žolynus nupjovus, tačiau ligos intensyvėja, todėl viena iš selekcijos 
krypčių yra atsparumas lapų ligoms. 

Pašarų konservavimas užtikrina gyvulių aprūpinimą pašarais ištisus metus. 
Anksčiau pagrindinis pašarų ruošimo būdas buvo šieno gamyba. Tobulėjant techno-
logijoms, didžiąją dalį pagamintų žolinių pašarų sudaro silosas (Wilkins, Humphreys, 
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2003). Vieni pupiniai augalai yra netinkami silosuoti dėl mažo kiekio rūgimui reika-
lingų tirpių angliavandenių. Silosuojant mišiniuose su migliniais augalais išlaikoma 
proporcija tarp vandenyje tirpių angliavandenių ir žalių baltymų kiekio. Svidrių tipo 
eraičinsvidrėms būdingas cukraus kiekis yra artimas svidrėms. Kuriant naujus geno-
tipus, kokybinius rodiklius siekiama pagerinti nesumažinant derlingumo. 

Selekcijos schema ir metodai 
LAMMC Žemdirbystės instituto Genetikos ir fiziologijos laboratorijoje sukur-

ti eraičinsvidrės genotipai toliau tiriami įvairiuose selekciniuose augynuose pagal  
7.1. skyriuje 1 paveiksle pateiktą kyžmadulkių žolių selekcinio darbo schemą. 

Pirmosios eraičinsvidrės veislės sukurtos laboratorinėmis sąlygomis, sukryžmi-
nus svidrių ir eraičinų augalus. Eraičinsvidrės skiriasi pagal genomo sudėtį ir gali 
būti svidrės arba eraičino tipo. Veislių sąrašuose kol kas nenurodoma, kurio tipo yra 
veislė. Šiuo metu Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaci-
jos augalų veislių sąraše yra įrašyta 60 eraičinsvidrės veislių (OECD, 2021). Naujos 
linijos kuriamos tarpusavyje kryžminant veisles ir selekcines linijas. Dažniausiai tai-
komi hibridizacijos (izoliuojant arba laisvai) ir daugkartinės (masinės, individinės) 
atrankos metodai (Lemežienė, Kemešytė, 2013). Kadangi sukurti tik pirmieji hibri-
dai, neaišku, ar pavyks juos stabilizuoti ir kiek laiko tai užtruks. 

Sukurtos eraičinsvidrės veislės 
Eraičinsvidrės selekcijos pradžia Lietuvoje laikoma 1979 m. Genetikos ir fiziolo-

gijos laboratorijoje sukurti skirtingų rūšių hibridai buvo tiriami įvairiuose augynuose 
(2 paveikslas). Nors kryžminimų metu kartu su tikraisiais ir nendriniais eraičinais 
buvo naudojamos ir daugiametės svidrės, tačiau geriausius rezultatus parodė linijos, 

2 paveikslas. Daugiamečių žolių sėklinių augynų pjūtis (V. Ruzgo nuotr.) 
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kurių tėvinė rūšis buvo gausiažiedės (abiejų porūšių) svidrės. Buvo sukurtos 4 tarp-
gentinio hibrido eraičinsvidrės veislės (Nekrošas, Kemešytė, 2007). Visos lietuviškos 
veislės yra svidrės tipo. 

Kuriant naujas veisles, atsižvelgiama ne tik į derlingumą, bet ir į sausųjų medžia-
gų derliaus stabilumo rodiklius, kuriais remiantis galima prognozuoti reakciją į au-
gimo sąlygų pokyčius ir rekomenduoti būtiną agrotechniką siekiant gauti optimalų 
derlių (Tarakanovas ir kt., 2004). Baltijos šalyse ir Švedijoje atlikus tyrimus nustatyta, 
kad ‘Punia DS’ yra viena plastiškiausių veislių (Aavola ir kt., 2013), todėl jos panau-
dojimo arealas gali būti labai platus. 

‘Punia DS’. Pirmoji lietuviška veislė, sukurta Žemdirbystės institute, sukryžmi-
nus tikrojo eraičino veislę ‘Dotnuva I’ ir dvimetės gausiažiedės svidrės veislę ‘Mul-
jam’. Tetraploidinė, ankstyva, vidutiniškai atspari lapų ligoms, ganyklinio-šienaujamo 
tipo. Augalų atsparumas pažeidimui po žiemos didesnis už vidutinį. Augalų aukštis 
80–100 cm. Subrandina vidutiniškai 700 kg ha-1 sėklų ir 13,1 t ha-1 sausųjų medžiagų 
derlių; Kauno AVT stotyje gautas maksimalus 27 t ha-1 sausųjų medžiagų derlius. 
Augalų plaukėjimo metu lapuotumas siekia 66,3 %. Pašaro kokybė gera – virškina-
mumas būna apie 70 %. Tinka vidutinio ankstyvumo pievoms ir ganykloms skirtiems 
žolių mišiniams. 

Veislės autoriai Algirdas Sliesaravičius, Steponas Nekrošas ir Raimonda Dapkie-
nė. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą įrašyta 1998 m., į Europos Sąjungos žemės 
ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą įtraukta 2007 m.; Baltarusijoje registruota 
2007 m., Ukrainoje – 2020 m. 

‘Vėtra’. Veislė sukurta Žemdirbystės institute, sukryžminus dvimetės gausia-
žiedės svidrės veislę S22 ir nendrinio eraičino laukinę populiaciją iš Kazachstano.  
Tetraploidinė, ankstyva, atspari ligoms (išskyrus rūdis), greitai atželia po nupjovimo 
ir nuganymo. Augalų atsparumas pažeidimui po žiemos mažesnis už vidutinį. Su-
brandina vidutiniškai 700 kg ha-1 sėklų ir 12,8 t ha-1 sausųjų medžiagų derlių. Esant 
palankioms sąlygoms, galima gauti apie 17 t ha-1. Augalų plaukėjimo metu lapuotu-
mas siekia 65,8 %. Pašaro kokybė gera: 9,9–16,4 % baltymų, 20,0–24,4 % ląstelienos, 
virškinamumas 67–75 %. Tinka vidutinio ankstyvumo pievų ir ganyklų mišiniams su 
dobilais, ypač baltaisiais. 

Veislės autoriai Algirdas Sliesaravičius ir Steponas Nekrošas. Į Nacionalinį auga-
lų veislių sąrašą ir Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalo-
gą įrašyta 2008 m.; 2020 m. registruota Ukrainoje. 

‘Puga’. Veislė sukurta Žemdirbystės institute, sukryžminus dvimetės gausiažie-
dės svidrės veislę ‘Muljam’ ir tikrojo eraičino veislę ‘Dotnuva I’. Tetraploidinė, vi-
dutinio ankstyvumo. Augalų aukštis 80–90 cm. Atsparumas po žiemos didesnis už 
vidutinį. Subrandina vidutiniškai 690 kg ha-1 sėklų ir 12,2 t ha-1 sausųjų medžiagų 
derlių. Augalų plaukėjimo metu lapuotumas siekia 64,9 %. Sukaupia 10,4–15,1 % 
žalių baltymų, 20,5–22,8 % ląstelienos, virškinamumas siekia 73,1 %. Tinka auginti 
trumpalaikiuose žolynuose mišiniuose su raudonaisiais ir baltaisiais dobilais. 

Veislės autoriai Algirdas Sliesaravičius ir Steponas Nekrošas. Į Nacionalinį auga-
lų veislių sąrašą ir Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalo-
gą įrašyta 2009–2019 m. 

‘Lina DS’. Veislė sukurta Žemdirbystės institute, sukryžminus vienametės gausia-
žiedės svidrės veislę ‘Varpė’ ir tikrojo eraičino veislę ‘Dotnuva I’. Tetraploidinė, viduti-
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nio ankstyvumo. Subrandina vidutiniškai 11,88 t ha-1 sausųjų medžiagų ir 970 kg ha-1 
sėklų derlių, virškinamumas siekia 62,5–74,6 %. Augalai aukšti, ištvermingi žiemą, 
greitai atželia pavasarį ir po pjūčių, atsparūs rūdims, mažai pažeidžiami dėmėtligių. 

Veislės autoriai Algirdas Sliesaravičius ir Steponas Nekrošas. Į Nacionalinį auga-
lų veislių sąrašą ir Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalo-
gą įrašyta 2012 m. Eraičinsvidrės veislė ‘Lina DS’ (E. Norkevičienės nuotr.) 

Selekcijos perspektyvos 
Lietuvoje į eraičinsvidres gana ilgai žiūrėta atsargiai, bet pastaruoju metu dėmesys vis 

didėja, nes šios rūšies žolynai su yra derlingi, geros kokybės, atsparesni nepalankioms są-
lygoms, lyginant su svidrėmis, pakantūs mindžiojimui ir dažnam pjovimui. Kuriant erai-
činsvidrės veisles, didesnis dėmesys turėtų būti kreipiamas į tolerantiškumą sausroms, 
atžėlimą po stresinių sąlygų, atsparumą lapų ligoms ir kokybei, taip pat žiemojimui, ilga-
amžiškumui, derlingumui ir pakantumui ilgesniam nei trijų savaičių užmirkimui. 
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7.4. Pašariniai motiejukai
Eglė NORKEVIČIENĖ, Nijolė LEMEŽIENĖ 

Pašarinis motiejukas (Phleum pratense L.) yra viena labiausiai paplitusių, Lietu-
voje nuo seno auginama miglinių žolių rūšis. Tai aukštaūgė daugiametė vėlai žydinti 
retakerė žolė, savaime auganti ir plačiai paplitusi nuo Azorų salų, Maroko, visoje 
Europoje iki Sibiro ir Himalajų. Kitose pasaulio dalyse (Šiaurės Amerikoje, Grenlan-
dijoje, Kinijoje, Australijoje, Azijos Tolimųjų Rytų regionuose) ši rūšis yra įvežtinė ir 
seniai natūralizavosi augalų laukinėse bendrijose. Visgi ten ji atstovauja adventyvinę 
(nevietinę) krašto florą. Pašariniai motiejukai priklauso floros borealiniam elemen-
tui (Natkevičaitė-Ivanauskienė, 1963), todėl gausiausiai paplitę borealinių, hemibo-
realinių ir temperatinių biomų srityse. Rūšis priklauso planarinių (lyguminių) rūšių 
grupei, todėl Lietuvoje dažna visoje teritorijoje, o ypač paplitusi žemyninėse ir užlie-
jamose upių žemupių pievose (Natkevičaitė-Ivanauskienė, 1963). 

Pašarinio motiejuko populiacijos dažniausiai turi 6 chromosomų rinkinius  
2n = 6x = 42 (heksaploidas) (Stewart ir kt., 2013). Naujausios mokslinės hipotezės 
kelia prielaidą, kad pagal kilmę ši rūšis yra autoalloheksaploidinė (Tamaki ir kt., 
2010), gimininga diploidinei rūšiai Phleum alpinum L. ir, tikėtina, yra kilusi iš Bal-
kanų pusiasalio (Stewart ir kt., 2008). Visgi, remiantis molekulinių genetinių tyrimų 
duomenimis manoma, kad pašarinio motiejuko genetinė įvairovė yra mažesnė nei 
fenotipinė (Fjellheim ir kt., 2015). Tai rodo, jog rūšis yra jautri aplinkai, o jos poli-
morfiškumas yra labiau veikiamas prisitaikymo prie vietos augimo sąlygų. Lietuvoje, 
be tipingos formos pašarinio motiejuko augalų, aptinkamas ir jo žemaūgis variete-
tas, t. y., smulkusis motiejukas (Phleum pratense var. nodosum (L.) Richt.). Jis geriau 
auga kalkinguose ir smėlio dirvožemiuose, todėl dažniau aptinkamas aukštumose 
Vilniaus, Trakų, Molėtų, Palangos ir Utenos rajonuose. Kai kurie autoriai smulkųjį 
motiejuką laiko atskiru porūšiu ar net rūšimi; vis dėlto naujausios augalų sistemati-
nės klasifikacijos jam nesuteikia atskiro sistematinio rango ir jį įvardija kaip pašarinio 
motiejuko rūšies sinonimą (Clayton ir kt., 2006). 

Pašariniai motiejukai yra vasarinio tipo, t. y. ilgos dienos augalai (Jokela ir kt., 
2015). Kitaip nei dauguma vidutinės klimato juostos daugiamečių miglinių žolių, 
pavyzdžiui, pievinis pašiaušėlis (Alopecurus pratensis), beginklė dirsė (Bromus iner-
mis), paprastoji šunažolė (Dactylis glomerata) ar eraičinai (Festuca spp.), jie nereika-
lauja vernalizacijos laikotarpio. Motiejukai generatyvinius ūglius gali išauginti netgi 
pirmaisiais sėjos metais, be išankstinio grūdinimo žemoje temperatūroje arba trum-
pų dienų periodo (Jokela ir kt., 2015). 

Motiejukai yra tipinga šienaujama aukštaūgė (iki 1 m), labai derlinga ir gyvulių 
noriai ėdama, tačiau prastai atželianti ir nepakenčianti ganymo miglinė žolė (Peeters, 
2004; Tamaki ir kt., 2010). Jie dažnai yra sėjami kartu su tikraisiais eraičinais arba 
raudonaisiais dobilais šieno gamybai. Lietuvoje atliktų ilgamečių tyrimų duomeni-
mis, šios rūšies augalai yra vieni vėlyviausių, bet, lyginant su kitomis miglinėmis žolė-
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mis, patys derlingiausi pagal pirmosios pjūties sausųjų medžiagų derlių, kuris siekia 
iki 7,42 t ha-1 (Lemežienė ir kt., 2004). Kita labai svarbi motiejukų ypatybė yra didelis 
atsparumas šalčiams ir geras žiemojimas (Jørgensen ir kt., 2010). Taip pat jie yra gana 
atsparūs lapų ligų sukėlėjams ir grybinėms ligoms (Larsen, Marum, 2006). 

Pašarinio motiejuko selekcijos metodai 
Pašarinis motiejukas yra kryžmadulkis augalas, todėl šios rūšies selekcijoje tai-

komi tradiciniai kryžmadulkių žolių selekcinio darbo metodai (7.1. skyriaus 1 pa-
veikslas). Kuriant pašarinio motiejuko veisles taikomi šie selekcijos metodai: atranka 
(masinė negatyvinė, masinė pozityvinė, grupinė šeimų, individinė šeimų ir kt.), hibri-
dizacija (polikrosas, topkrosas) ir viduveisliniai kryžminimai (Židonytė, 1992; Lar-
sen, Marum, 2006). Šalia tradicinių taikomi ir genetiniai molekuliniai metodai (Guo, 
Pulli, 2000). Lietuvoje pašarinio motiejuko selekcijoje taikytas ir ląstelių kultūrų me-
todas, kurio rezultatai parodė, kad R0 regenerantai pasižymėjo įvairių morfologinių 
požymių privalumais (platesni ir ilgesni lapai, ilgesni stiebai ir kt.), todėl augalai davė 
didesnį biomasės derlių, be to, buvo atsparesni ligoms. Deja, šie privalumai nebuvo 
ilgalaikiai ir vėlesnėse kartose neišliko (Lemežienė, Lemežis, 2003). Taip pat, taikant 
biocheminius ir molekulinius metodus, lietuviškos kilmės pašariniuose motiejukuo-
se buvo nustatyti ekspresuojami atsparumo sausrai kandidatiniai genai ir HRM me-
todu sužymėti daugiametės svidrės genolapyje (Jonavičienė, 2011). Tai labai svarbus 
pasiekimas, palengvinantis tolesnius pašarinio motiejuko sausros atsako genų ir jų 
funkcijų tyrimus, be to, padedantis sukurti geros kokybės sausrai atsparesnę selek-
cinę medžiagą. 

Selekcijos mokslui pašarinis motiejukas yra gana patrauklus augalas, turintis 
keletą privalumų. Pirma, auginami vieni motiejukai gali duoti didelį sėklų derlių – 
30–50 g, arba 105 sėklų augale (Tamaki, 2005). Be to, juos lengva dauginti klonuojant 
lauke, tokiu būdu ilgam išsaugant elitinius klonus (Tamaki ir kt., 2010). Pastaraisiais 
metais imta aktyviai tyrinėti pašarinių žolių genomus ir kurti DNR žymeklius (Stu-
der ir kt., 2008). Deja, to negalima pasakyti apie motiejukus. Tyrimus sunkina didelis 
ir sudėtingas šių žolių heksaploidinis genomas (1C = 4067 Mb), todėl iki šiol paskelb-
ta nedaug mokslo darbų apie pašarinio motiejuko genetinę įvairovę ir molekulinius 
žymeklius (Cai ir kt., 2003). Pastaraisiais metais Suomijoje atlikti tyrimai padėjo nu-
statyti DNR žymeklius, susijusius su pašarinių motiejukų biomasės virškinamumo 
rodikliais ir atsparumu ligoms. Molekuliniai ir genetiniai metodai taikyti ir nustatant 
pašarinio motiejuko genetinį giminingumą. Tolimųjų genotipų nustatymas padeda 
pagerinti heterozės efektyvumą kryžminimuose ir sudaryti naujų sintetinių veislių 
kūrimo prielaidas (Larsen, Marum, 2006; Fjellheim ir kt., 2007). 

Pastarąjį dvidešimtmetį lietuviškoms pašarinio motiejuko veislėms kurti daž-
niausiai buvo taikoma grupinė bei biotipų atranka ir ląstelių kultūrų metodai. Di-
džiausias dėmesys buvo skiriamas pašarinio motiejuko biomasės kokybės gerinimui 
ir atžėlimui, todėl ir jų selekcija buvo nukreipta gerinti šiuos požymius. Kuriant 
naujas veisles labai svarbu turėti kokybiškos selekcinės medžiagos, kuri įvairuotų 
pagal pageidaujamus požymius. Didelė vertingų požymių įvairovė yra ne tik naujai 
sukurtose veislėse, bet ir vietinės kilmės laukinėse populiacijose, kurios dažniausiai 
pasižymi gausia rūšies formų įvairove. Laukiniai augalai yra prisitaikę prie nepalan-
kių aplinkos sąlygų ir pasižymi kitomis ūkiškai naudingomis savybėmis. Lietuvos 
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agrarinių ir miškų mokslų centro selekcininkai nuo seno vykdo pradinės selekcinės 
medžiagos paieškas įvairių šalies regionų geografinėse vietovėse, natūraliose arba 
pusiau natūraliose augavietėse. Siekiant užtikrinti pašarinio motiejuko laukinių po-
puliacijų polimorfiškumą, į pavyzdį surenkama apie 100 vnt. šluotelių, o pavyzdžius 
renkant vegetatyvinėmis augalo dalimis, surenkama apie 10–25 skirtingų augalo da-
lių (Guarino ir kt., 1995). Itin vertinga medžiaga buvo surinkta 2007, 2008 ir 2012 m. 
Ukrainoje vykusiose ekspedicijose. Įvairiuose Ukrainos regionuose augantys lauki-
niai motiejuko ekotipai yra vertinga selekcinė medžiaga, toliau naudojama produk-
tyvių, sausėjančiam ir šiltėjančiam klimatui adaptyvių veislių kūrimui. 

Siekiant sukurti naujas kokybiškas pašarinio motiejuko veisles, selekcija vyk-
doma keliomis kryptimis: 1) į genetinių išteklių tyrimą (angl. pre-breeding) įtrauk-
ti šiaurinių šalių (Skandinavijos, Šiaurės Amerikos, Kanados ir kt.) genofondą;  
2) kryžminimuose naudoti skirtingo ploidiškumo populiacijas; 3) biomasės kokybi-
nių rodikliams pagerinti ieškoti jų sąsajų su augalo fenotipu, pvz., didesniu lapuotu-
mu, lapų pločiu ir kt.; 5) produktyvumui padidinti atrankas vykdyti pagal sėklingumo 
elementus (žiedyno ilgį, 1000 sėklų masę ir kt.); 6) kuriant išskirtinius augalus taikyti 
mutagenezę. 

Pašarinio motiejuko selekcijos kryptys ir perspektyvos 
Šiuolaikiniam žemės ūkiui reikalingos produktyvios, šalies klimato sąlygoms ge-

rai prisitaikiusios pašarinio motiejuko veislės. Tobula veislė turi būti ne tik derlinga ir 
ilgaamžė, bet ir atspari šalčiams, sausroms, ligoms bei kenkėjams. Be to, po nušiena-
vimo arba nuganymo turi greitai atželti, pasižymėti geromis pašarinėmis savybėmis, 
taip pat turi būti konkurencinga ir gerai augti įvairiose žolynų bendrijose, per visą 
sezoną duoti gerą žolės derlių. Pageidautina, kad vienoje veislėje būtų sukaupta vi-
sos gerosios savybės ir požymiai. Tačiau praktiškai to įgyvendinti neįmanoma, todėl 
didžiausias dėmesys dažniausiai sutelkiamas tik į kelias pačias svarbiausias savybes 
arba požymius. 

Dėl prasto atžėlimo motiejukai yra daugiau šieno gamybai, o ne ganymui skirta 
žolė. Šiaurės šalyse pašarinis motiejukas yra viena derlingiausių pagrindinių miglinių 
žolių rūšių (svidrių, eraičinų hibridų ir šunažolių), subrandinantis didžiausią pirmos 
pjūties sausųjų medžiagų derlių. Tačiau po pjūties motiejukai prastai atželia ir užau-
gina nedidelį atolą. Pagal šį požymį jie yra prasčiausi iš 6 pagrindinių selekcionuoja-
mų miglinių žolių rūšių (Lemežienė ir kt., 2004). Pašarinių motiejukų atolo sausųjų 
medžiagų derlius sudaro tik apie 32,8 % metinio derliaus (Lemežienė ir kt., 2004; 
Tamaki ir kt., 2010). 

Selekciniais metodais pasiekti geresnio motiejukų atžėlimo po pjūčių kol kas ne-
pavyko. Ganykloms įrengti motiejukai mažai tinkami dėl prasto atžėlimo, tačiau jie 
pasižymi itin geru žolės ėdamumu, todėl be jų neišsiverčiama sudarant ganyklų mi-
šinius, tačiau juose motiejukai sudaro tik mažą dalį sėjamų žolių proporcijos – daž-
niausiai iki 10 %. 

Tikėtina, kad gilesnę šaknų sistemą turintys motiejukai, esant sausesniam dir-
vožemiui, turėtų būti derlingesni, ilgiau išsilaikyti žolyne ir geriau atželti. Deja, mo-
tiejukų biologinė ypatybė yra silpna paviršinė šaknų sistema – jis yra tipingas sekliai 
šaknis auginantis miglinis augalas. Pagal šį požymį esant net palankiausioms dirvo-
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žemio sąlygoms pašariniai motiejukai neprilygsta kitoms miglinėms žolėms. Taigi, 
šis biologinis požymis sąlygoja didesnį motiejukų reiklumą dirvožemio viršutinių 
horizontų drėgmės lygiui. Kadangi dirvožemio paviršiniuose horizontuose vandens 
režimas dažniausiai yra nepastovus, motiejukai turi išvystytą gebą pakęsti laikiną 
drėgmės stoką. Deja, esant sausesnėms sąlygoms motiejukai užaugina žymiai ma-
žesnį biomasės derlių, jų amžius žolyne sutrumpėja. Visgi yra perspektyvi selekcija, 
nukreipta į veislių, turinčių gilesnę šaknų sistemą, kūrimą. 

Kitas pašarinių motiejukų trūkumas yra menka biomasės pašarinė vertė, todėl 
selekcijoje daugiausia dėmesio skiriama būtent pašaro kokybės gerinimui. Šio rodi-
klio gerinimą sunkina ir tai, kad jis neigiamai koreliuoja su biomasės sausųjų medžia-
gų derliumi (Marum ir kt., 1994). Motiejukų žolėje nustatyti nedideli kiekiai žalių 
baltymų (88–159 g kg-1) ir vandenyje tirpių angliavandenių (95–199 g kg-1), prastoki 
ir sausųjų medžiagų virškinamumo rodikliai (469–691 g kg-1) (Butkutė, Paplauskie-
nė, 2004). 

Literatūros šaltiniai nurodo, kad pietinėse platumose augančių motiejukų pašaro 
kokybė yra prastesnė nei augančių šiaurinėse platumose. Tai galima aiškinti augalų 
prisitaikymu prie šiaurinėse platumose vyraujančių žemesnių temperatūrų ir ilges-
nio fotoperiodo. Be to, šiaurinėse šalyse augantys motiejukai subrandina didesnį sau-
sųjų medžiagų derlių (Ashikaga ir kt., 2016). Akivaizdu, kad šalies sąlygomis aktuali 
vėlyvesnio vystymosi ritmo populiacijų atranka ir šiaurinių šalių genofondo įtrauki-
mas į pašarinio motiejuko selekciją. 

Pašarinių motiejukų produktyvumas ir sėklų paruošimo paprastumas lemia jų 
sėkmę rinkoje. Europos Sąjungos šalyse vien pašarinių motiejukų sėklų užaugina-
ma 5770 t (2004–2006 m. vidutiniais duomenimis), o bendrai deklaruojama apie 
16700 ha pasėlių (1998–2007 m. vidutiniais duomenimis). Suomijoje, Švedijoje ir 
Vokietijoje pašariniai motiejukai sudaro atitinkamai 40, 23 ir 19 % visos sėklų rin-
kos (Tamaki ir kt., 2010). Taigi, selekcininkams, siekiantiems sukurti produktyvias 
veisles, svarbu susitelkti į genotipų atranką pagal sėklingumo elementus, t. y., žie-
dynų skaičių kere, žiedyno ilgį, 1000 sėklų masę ir kt. Motiejukų žiedynas yra cilin-
driška varpašluotė, susidedanti iš mažų bekočių vienažiedžių varpučių. Varpašluotė 
dažniausiai yra 6–15 cm ilgio. Motiejukų žiedai pradeda žydėti nuo žiedyno viršaus, 
anksti ryte, kai oro drėgnumas didesnis, o temperatūra ne žemesnė nei 10° C. Šiltu 
oru žiedynas žydi 4–5 dienas, apsiniaukusiomis dienomis – iki 7–10 dienų. Sėklos 
subręsta po peržydėjimo praėjus 20–40 dienų. Savidulkos metu užsimezga tik 3 % 
sėklų. Sėklos smulkios, 1000 sėklų vidutinė masė yra 0,50 g. Kere dažniausiai būna 
apie 90–105 vnt. generatyvinių stiebų. Tamaki ir kt. (2004) nustatė, kad motiejukų 
sėklingumas yra labai aukšto paveldimumo požymis. Tyrimų duomenys rodo, kad 
vėlyvesnio vystymosi ritmo ir ilgesnės vegetacijos populiacijos užaugina didesnes sė-
klas ir duoda gausesnį derlių (Furuya ir kt., 1996). Taigi, kuriant naujas produktyvias 
veisles, ypatingas dėmesys kreipiamas į šiuos požymius ir savybes, nors jie neigiamai 
koreliuoja su biomasės kokybe. 

Pastaruoju metu pradėjus plėtoti ekologinę žemdirbystę ir tvarų žemės ūkį, sten-
giantis mažiau azotu teršti aplinką ir brangstant energijos ištekliams, aktuali žemės 
ūkio kryptis tapo kraštovaizdžio ekologinis želdinimas, vietinei biologinei įvairovei 
nesukeliantis spaudimo ir galintis ją padidinti. Kraštovaizdžio ekologiniam apželdi-
nimui tinka smulkusis motiejukas, kuris šiuo metu sistematiškai yra priskiriamas pa-
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šarinio motiejuko rūšiai. Smulkusis motiejukas išsiskiria labai gausia formų įvairove. 
Gamtoje aptinkamos jo populiacijos yra labai įvairios kero formos, skirtingo augimo 
pobūdžio nuo itin liaunų, šliaužiančiais stiebais augalų iki stambių ir stačių. Smul-
kusis motiejukas yra retakerė daugiametė 10–50 cm aukščio žolė. Šiuo metu Lietu-
voje nėra sukurta nė vienos smulkiojo motiejuko veislės, todėl panaudojus vietinių 
populiacijų genofondą galima atrinkti perspektyvią selekcinę medžiagą. Tikimasi, 
kad ateityje kraštovaizdžiui apželdinti tinkamų vietinės kilmės veislių poreikis didės 
(Mainz, Wieden, 2019). 

Sukurtos pašarinio motiejuko veislės 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (angl. OECD – Organi-

sation for Economic Co-operationand Development) augalų veislių sąraše įrašytos 
174 pašarinio motiejuko veislės. Lietuvoje pašarinio motiejuko selekcijos pradžia 
laikytini 1922 m., Dotnuvoje įsteigus selekcijos stotį. Jau tais pačiais metais buvo 
pasėti pirmieji motiejukų sėklų pavyzdžiai. Šiuo metu Lietuvoje iš viso yra sukurta 
12 pašarinio ir 1 smulkiojo motiejuko veislės. Iki 1992 m. sukurtos veislės ‘Gintaras 
II’, ‘Perlas’, ‘Pievis’, ‘Vėlenis’, ‘Pievutis’ plačiau aprašytos monografijoje „Lauko augalų 
selekcija Lietuvoje“ (Židonytė, 1992). Išsamiau pristatomos nuo 1992 m. sukurtos  
7 pašarinio motiejuko veislės. 

‘Žolis’. Veislė sukurta Žemdirbystės institute tarpveislinio kryžminimo ir daug-
kartinės atrankos metodais, olandišką veislę ‘Samo’ sukryžminus su dviem nežino-
momis olandiškos kilmės veislėmis. Vidutinio vėlyvumo, šienaujamo tipo. Augalai 
pradeda plaukėti birželio mėn. pirmojo dešimtadienio pabaigoje, sėklas subrandi-
na rugpjūčio pradžioje. Augalai vidutinio aukščio, siekia 85 cm, keras status, stiebai 
tvirti, atsparūs išgulimui. Labai lapuoti: plaukėjimo metu lapuotumas siekia 62,9 %. 
Lapai ant stiebo išsidėstę tolygiai, gana ilgi, vidutiniškai iki 26,0 cm ilgio ir 0,9 cm 
pločio. Žiedynas balzganai žalsvos spalvos, apie 10,4 cm ilgio ir 0,7 cm storio. Sėklos 
smulkios, 1000 sėklų masė sveria 0,50 g. Esant derlingam dirvožemiui, subrandina 
vidutiniškai 9,8 tha-1 sausųjų medžiagų ir 0,42 t ha-1 sėklų derlių. Sausųjų medžiagų 
virškinamumas siekia 58,4 %, baltymų kiekis svyruoja nuo 12,3 iki 13,8 %. Pagal žolės 
ir sausųjų medžiagų derlių panašiausia į ankstyvąją veislę ‘Gintaras II’ ir vidutinio 
ankstyvumo veislę ‘Klonis’. Tinka auginti pievų ir ganyklų mišiniuose arba lauko sė-
jomainoje su raudonaisiais dobilais, nes galima geriau paskirstyti šienavimo laiką ir 
pagaminti labai geros kokybės pašarus. 

Veislės autorė Janina Židonytė. Į Tinkamiausių Lietuvoje auginti augalų veislių 
sąrašą įrašyta 1998 m., į Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį 
katalogą įtraukta 2005 m. 

‘Klonis’. Veislė sukurta Žemdirbystės institute, atrinkus ir sukryžminus veislės 
‘Gintaras II’ vidutinio ankstyvumo biotipus. Vidutinio ankstyvumo, šienaujamo tipo. 
Vegetacijos laikotarpis iki pirmos pjūties 56 dienos. Augalų aukštis siekia 110 cm, 
lapuotumas 51,9 %. Stiebai nelinkę išgulti, kerai labai gerai krūmijasi. Pasižymi labai 
geru žiemojimu ir vidutiniu atsparumu ligoms. Esant derlingam dirvožemiui, veislių 
konkursiniuose bandymuose subrandino vidutiniškai 10,1 t ha-1 sausųjų medžiagų ir 
0,42 t ha-1 sėklų derlių. Esant palankioms augimo sąlygoms gali duoti net 22,22 t ha-1 
sausųjų medžiagų ir 0,89 t ha-1 sėklų derlių. Didžiausias produktyvumas pasiekiamas 
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pirmaisiais auginimo metais. Žalios masės sausojoje medžiagoje nustatyta 27,7 % 
ląstelienos ir 11,1 % baltymų. Tinka sėti mišiniuose su dobilais pievoms ir ganykloms 
įrengti. 

Veislės autorė Janina Židonytė. Į Tinkamiausių Lietuvoje auginti augalų veislių 
sąrašą įrašyta 1998 m.; Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrajame 
kataloge buvo įrašyta 2007–2012 m. 

‘Jauniai’. Veislė sukurta Žemdirbystės institute, sukryžminus angliškos kilmės 
veislę S-352 ir lietuvišką veislę ‘Gintaras II’. Gana ankstyva, augalai pradeda plaukėti 
birželio pabaigoje, sėklos subręsta liepos pabaigoje. Augalai pasižyminti greitu pava-
sariniu atžėlimu. Augalų vidutinis aukštis 74 cm, atsparūs išgulimui, stiebai gausiai 
lapuoti, lapuotumas siekia 55,4 % augalo masės. Gerai žiemoja, ištvermingumas žie-
mojant įvertintas 8 balais (iš 10). Sėklos smulkios, 1000 sėklų vidutinė masė 0,49 g. 
Esant derlingam dirvožemiui, veislių konkursiniuose bandymuose subrandino vidu-
tiniškai 8,7 t ha-1 (iki 10,8 t ha-1) sausųjų medžiagų ir 0,35 t ha-1 (iki 0,85 t ha-1) sėklų 
derlių. Augalai gana greitai atželia po pjūčių, formuoja didesnį žolės atolo derlių, 
todėl bendras sausųjų medžiagų derlius pjūtyse yra tolygesnis. Žalios masės sauso-
joje medžiagoje nustatyta 26,8 % ląstelienos ir 11,6 % baltymų. Tinka ganykliniams 
mišiniams sudaryti, taip pat auginti lauko sėjomainoje su raudonaisiais dobilais. 

Veislės autorės Janina Židonytė ir Nijolė Lemežienė. Į Tinkamiausių Lietuvoje 
auginti augalų veislių sąrašą įrašyta 2001 m., į Europos Sąjungos žemės ūkio augalų 
rūšių veislių bendrąjį katalogą įtraukta 2005 m. 

‘Dainiai’. Veislė sukurta Žemdirbystės institute, sukryžminus iš veislės ‘Gintaras 
II’ atrinktus biotipus. Vidutinio ankstyvumo, šienaujamo tipo, vidutiniškai viena die-
na ankstyvesnė už standartinę veislę ‘Žolis’. Vegetacijos laikotarpio vidutinė trukmė 
(nuo sausio 1 d.) iki pirmosios pjūties 163 dienos. Augalai užauga iki 85 cm aukščio, 
keras truputį prasiskleidęs, stiebai tvirti, atsparūs išgulimui. Augalų plaukėjimo metu 
lapuotumas siekia 52,9 %. Veislių konkursiniuose bandymuose ištvermingumas žie-
mojant įvertintas 7,5 balo (iš 10). Atsparūs ligoms – tyrimo metais augalai praktiškai 
nebuvo pažeisti ligų. Esant derlingam dirvožemiui, subrandina 7,05 t ha-1 sausųjų 
medžiagų ir 0,24 t ha-1 sėklų derlių. Žalios masės sausojoje medžiagoje nustatyta 
18,7–22,6 % ląstelienos ir 8,5–17,0 % baltymų, virškinamumas siekė 57,0 %. Tinka au-
ginti lauko sėjomainoje su raudonaisiais dobilais, taip pat įrengti pievas ir ganyklas. 

Veislės autorė Nijolė Lemežienė. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą įrašyta 
2007 m.; Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrajame kataloge 
buvo įrašyta 2007–2020 m. 

‘Obeliai’. Veislė sukurta Žemdirbystės institute, atrinkus augalus regenerantus, 
gautus iš klonuotų hibridų (selekcinio numerio 437 × ‘Gintaras II’). Vėlyva, labai iš-
tverminga žiemą. Vegetacijos laikotarpio vidutinė trukmė (nuo sausio 1 d.) iki pir-
mosios pjūties 157 dienos. Augalai pasižymi labai dideliu lapuotumu, kuris siekia 
68,2 %. Augalų vidutinis aukštis 79 cm. Gana atsparūs išgulimui (8,5 balo). Veislių 
ūkinio vertingumo tyrimuose subrandino 11,94 t ha-1 sausųjų medžiagų ir 0,33 t ha-1 
sėklų derlių. Sausoje medžiagoje nustatyta vidutiniškai 13,2 % baltymų ir 28,3 % ląs-
telienos, sausųjų medžiagų virškinamumas siekė 62,2 %. Tinka sėti lauko sėjomaino-
se mišiniuose su raudonaisiais dobilais, sudaryti vėlyvųjų veislių ganyklinius miši-
nius, taip pat šienauti skirtose pievose arba įrengti ganykloms. 

7.4. Pašariniai motiejukai
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Veislės autoriai Nijolė Lemežienė, Janina Židonytė ir Eduardas Lemežis. Į Tinka-
miausių Lietuvoje auginti augalų veislių sąrašą įrašyta 2002 m., į Europos Sąjungos 
žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą įtraukta 2008 m. 

‘Dubingiai’. Veislė sukurta LAMMC Žemdirbystės institute tarpveislinės hibri-
dizacijos metodu, sukryžminus vėlyvus biotipus ‘Amarulskaja 102’ × (‘Z. Odenvaldo’ 
× ‘Bariton’ × laukinė populiacija iš Rusijos) (paveikslas). Vėlyva, šienaujamo tipo. 
Augalai pradeda plaukėti birželio pradžioje, sėklas subrandina rugpjūčio viduryje. 
Augalai aukšti, plaukėjimo pradžioje siekia 80,7 cm. Lenkijoje atliktų išskirtinumo, 
vienodumo ir stabilumo (IVS) tyrimų duomenimis, formuoja ilgus stiebus bei žie-
dynus ir vidutinio pločio bei ilgio lapus. Augalai labai gerai žiemoja, gerai atželia 
pavasarį ir po pjūčių, mažai pažeidžiami dėmėtligių. Esant produktyviam dirvože-
miui, subrandina 9,09 t ha-1 sausųjų medžiagų ir 0,146 t ha-1 sėklų derlių. Augalų 
lapuotumas siekia 47,0 %, virškinamumas 53,3 %. Žalios masės sausoje medžiagoje 
nustatyta 28,7 % ląstelienos ir 11,3 % baltymų. Tinka pievų bei ganyklų mišiniams ir 
lauko sėjomainoje su raudonaisiais dobilais. 

Veislės autorės Nijolė Lemežienė, Bronislava Butkutė ir Vanda Paplauskienė.  
Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veis-
lių bendrąjį katalogą įrašyta 2013 m. 

‘Dovas DS’. Veislė sukurta LAMMC Žemdirbystės institute iš hibridinės popu-
liacijos 2362, gautos sukryžminus įvairią selekcinę medžiagą (‘Amurskaja’× ‘Z. Oden-

Paveikslas. Pašarinio motiejuko veislė ‘Dubingiai’ LAMMC Žemdirbystės instituto selekciniuo-
se laukuose (A. Alejūnaitės nuotr.) 
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valdo’ × ‘Bariton’ × laukinės populiacijos, kilusios iš Suomijos ir Ukrainos). Vidutinio 
ankstyvumo, šienaujamo tipo. Vegetacijos laikotarpio vidutinė trukmė (nuo sausio  
1 d.) iki pirmosios pjūties 163 dienos. Augalai vidutinio aukščio, siekia 82,6 cm. Stie-
bai gana atsparūs išgulimui. Lapai vidutinio pločio ir ilgio, keras pusiau status, bū-
dingas gana didelis generatyvinių stiebų skaičius. Gerai žiemoja. Augalų lapuotumas 
siekia 51,0 %. Veislės ūkinio vertingumo tyrimuose, 2016–2017 m. atliktuose Pasva-
lio ir Plungės AVTS skyriuose, gautas vidutinis 16,95 t ha-1 sausųjų medžiagų derlius. 
Didžiausias sausųjų medžiagų derlius gali siekti 20,56 t ha-1. Pašarine verte beveik 
nesiskiria nuo kitų Lietuvoje išvestų pašarinio motiejuko veislių. Pirmosios pjūties 
metu sausojoje medžiagoje nustatyta 11,64 % baltymų ir 29,78 % ląstelienos. Tinka 
auginti pievų ir ganyklų mišiniuose arba lauko sėjomainoje su raudonaisiais dobilais. 

Veislės autorės Nijolė Lemežienė ir Eglė Norkevičienė. Į Nacionalinį augalų veis-
lių sąrašą ir Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą įra-
šyta 2018 m. 
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7.5. Kitų miglinių žolių rūšių selekcija  
įvairios paskirties žolynams 

Vaclovas STUKONIS, Vilma KEMEŠYTĖ,  
Eglė NORKEVIČIENĖ 

Miglinių žolių selekcija Lietuvoje vykdoma jau šimtmetį. Per šį laikotarpį keitėsi 
selekcionuojamų pašarinių žolių įvairovė ir rūšinė sudėtis. Šiuos pokyčius lemia žo-
lių produkcijos vartotojų ir pačių selekcininkų požiūris į pašarinių žolių atskirų rū-
šių auginimo perspektyvas bei tendencijas. Daugiametės žolės dabar yra auginamos 
ne tik kaip pašariniai augalai, bet ir vejoms įrengti, kraštovaizdžiui formuoti, ener-
giniams tikslams ar kaip dekoratyviniai akcentai. Nors didžiausius plotus ir toliau 
užima vertingiausių plačiai auginamų pašarinių žolių: daugiamečių svidrių, tikrųjų 
eraičinų, pašarinių motiejukų arba jų mišinių su kitomis miglinėmis bei pupinėmis 
žolėmis, žolynai, tačiau, keičiantis gyvulininkystės kryptims, kinta ir jų rūšinė sudė-
tis. Paprastosios šunažolės, nendriniai eraičinai, nendriniai dryžučiai, pievinės mi-
glės ir kitos miglinės žolės, kurios nėra vertinamos intensyviuose ūkiuose, dažnai 
sudaro didžiąją dalį pievų ir ganyklų, skirtų ganyti mėsiniams galvijams (Sanada ir 
kt., 2010). Tokių žolynų pašaras būna ne tokios geros kokybės, lyginant su žolynais, 
skirtais šerti melžiamoms karvėms, tačiau jie yra pakantesni mindžiojimui, atspares-
ni nepalankioms augimo sąlygoms ir kt. Dažnai mėsiniai galvijai auginami vietovėse, 
kurių dirvožemiai yra nederlingi, rūgštūs ar užmirkstantys. Be to, daugiamečiai įvai-
riarūšiai žolynai padeda išsaugoti vietos biologinę įvairovę. Atsparios ir sveikos eko-
sistemos geba geriau prisitaikyti prie klimato kaitos, yra tolerantiškesnės ir greičiau 
atsigauna esant ekstremalioms oro sąlygoms. 

Selekcijos tikslas – sukurti atsparias ekstremaliems abiotiniams ir biotiniams 
veiksniams, derlingas, geros pašarinės vertės, tinkančias pašarui arba biokurui mi-
glinių žolių veisles. Visos Lietuvoje selekcionuojamos daugiametės miglinės žolės, 
išskyrus migles, yra kryžmadulkės, o jų selekcija vykdoma pagal 7.1. skyriuje 1 pa-
veiksle pateiktą kryžmadulkių žolių selekcinio darbo schemą. 

Paprastosios šunažolės selekcija 
Šunažolės (Dactylis L.) yra vienos plačiausiai pasaulyje auginamų miglinių žolių 

rūšių, naudojamų ganyti ir pašarams ruošti. Jos pasižymi nereiklumu augimo sąly-
goms, ištvermingumu, dideliu plastiškumu ir genomo heterogeniškumu (Sanada ir 
kt., 2010). Selekcijoje labai svarbi yra didelė laukinių populiacijų genetinė įvairovė, 
nes suteikia pranašumą veisles kuriant kintančio klimato sąlygomis. Boller ir Green 
(2010) nurodo, kad Dactylis glomerata būdingas didelis polimorfizmas populiacijų 
viduje, bet mažas genetinis kintamumas tarp genotipų. 

Lietuvoje natūraliose augavietėse auga dviejų porūšių šunažolės: paprastoji (D. 
glomerata subsp. glomerata L.) ir miškinė (D. glomerata subsp. polygama (Horv.) 
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Domin)) (Dabkevičienė ir kt., 2007). Pažymėtina, kad ankstesnėje sistematinėje kla-
sifikacijoje miškinė šunažolė laikyta atskira rūšimi D. polygama Horv., tačiau šiuo 
metu naujausios sistematinės klasifikacijos jai suteikia porūšio rangą ir įvardija D. 
glomerata subsp. lobata (Drejer) H. Lindb., o senieji pavadinimai priskiriami bazio-
nimui (D. glomerata subsp. polygama) arba sinonimui (D. polygama) (POWO, 2021). 

Pašarui tradiciškai naudojamos paprastosios šunažolės, pasižyminčios atsparu-
mu sausroms, dideliu derlingumu, greitu atžėlimu, tolerantiškumu mindymui (Ma-
jidi ir kt., 2015). Kaip rūšis, miškinė šunažolė yra 5–10 dienų vėlyvesnė, lyginant su 
paprastąja. Lyginant abi rūšis, miškinei šunažolei būdingi geresni ir ilgiau išliekantys 
pašarinės vertės rodikliai ir mažesnis agresyvumas (nesudaro kupstų) (Mika ir kt., 
2003). Ši savybė šunažoles leidžia geriau panaudoti sudarant mišinius su kitomis žo-
lėmis, pvz., liucernomis, raudonaisiais dobilais, tikraisiais eraičinais, daugiametėmis 
svidrėmis ir kt. 

Paprastosios šunažolės selekcijos uždavinys – sukurti skirtingo ankstyvumo, der-
lingas, geros pašaro kokybės, atsparias biotiniams (pavasariniam pelėsiui, lapų dė-
mėtligėms, miltligėms, rūdims) ir abiotiniams (sausroms, šalčiui) veiksniams veisles. 
Kuriant naujas veisles, sintetinių veislių kūrimui plačiai taikomi tradiciniai hibridi-
zacijos metodai (polikrosas, kelių komponentų kryžminimai) ir masinė/individinė 
daugkartinė fenotipinė atranka (Sanada ir kt., 2010). Siekiant padidinti sausųjų me-
džiagų ir sėklų derlių, kuriamų genotipų plastiškumą efektyvu vertinti tyrimus vyk-
dant skirtingose vietovėse (Casler ir kt., 1997). Biotechnologiniais metodais nustato-
ma genetinių išteklių ir selekcinės medžiagos genetinė įvairovė (Sanada, ir kt., 2010). 

Lietuvoje nauja pradinė selekcinė medžiaga dažniausiai kuriama kryžminant ke-
lis komponentus (izoliuojant arba laisvai) ir taikant masinę atranką, rečiau taikoma 
individinė atranka ir polikrosas (Tarakanovas, 1992; Lemežienė, Kemešytė, 2013). 
Paprastoji šunažolė būna tetraploidinė (2n = 4× = 28) ir reprezentuoja apie 95 % Dac-
tylis genties; porūšiai dažniausiai būna diploidiniai (2n = 2× = 14). Siekiant pagerinti 
miškinės šunažolės produktyvumą, atrinkti genotipai buvo poliploidizuoti. Sukurti 
genotipai formavo didesnį sausųjų medžiagų derlių ir buvo geresnės kokybės, lygi-
nant su tėviniais (Dabkevičienė ir kt., 2013). 

Nors paprastosios šunažolės priskiriamos prie ankstyvųjų rūšių miglinių žolių, 
pagal plaukėjimo pradžią gali įvairuoti iki 20 dienų (Sokolović ir kt., 2016), todėl 
skirstomos į ankstyvąsias, vidutinio ankstyvumo, vidutinio vėlyvumo ir vėlyvąsias. 
Vėlyvųjų veislių šunažolėms dažniausiai būdingas didesnis lapuotumas ir mažesnis 
sėklingumas, todėl kuriant veisles ieškoma optimalaus varianto (Sanada ir kt., 2010). 

Paprastosios šunažolės pašarine verte nusileidžia daugiametėms svidrėms, bet 
dėl tolerantiškumo sausrai kintančio klimato sąlygomis ir toliau išlieka vienos svar-
biausių žolių Lietuvoje ir Europoje. Kad jos gali būti naudojamos ne tik pašarui, bet ir 
biokurui (biodujoms ir deginti), praplečia jų panaudojimo galimybes ir kartu didėja 
naujų veislių paklausa. 

Pasaulyje yra sukurta daugiau nei 200 paprastosios šunažolės veislių. Lietuvoje 
selekcija pradėta 1926 m., atrinkus ir vegetatyviškai padauginus geriausius J. Klevai-
čio įrengtos kolekcijos augalus. Paprastosios šunažolės veislių sukūrė selekcininkai  
J. Klevaitis, J. Pivoriūnas, J. Vilkas, A. Trumpickas, H. Černiauskas, I. Petrauskienė,  
P. Tarakanovas, J. Šedys, S. Nekrošas, J. Kanapeckas, V. Kemešytė (Černiauskas, 
1986; Tarakanovas, 1992). 
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‘Asta’. Pirmoji veislė, sukurta masinės atrankos metodu iš vidutinio ankstyvu-
mo veislės ‘Lišover’. Pradėta dauginti 1937 m., rajonuota 1957 m. Produktyvumu ir 
kitomis ūkiškai vertingomis savybėmis nusileidžia vėliau sukurtoms lietuviškoms 
veislėms, todėl nebuvo registruota. 

Veislės autoriai Juozas Klevaitis, Juozas Pivoriūnas ir Julius Vilkas. 
‘Dainava’. Vienintelė Vokės filiale sukurta paprastosios šunažolės veislė. Vėlyva, 

derlinga, greitai atželianti pavasarį, kaupianti mažai celiuliozės. 
Veislės autorius Jonas Šedys. Nacionaliniame augalų veislių sąraše buvo įrašyta 

1999–2007 m. 
‘Aukštuolė’. Sukurta biotipinės atrankos metodu iš veislės ‘Kabardinskaja’. Vidu-

tinio vėlyvumo, atspari išgulimui. Plaukėjimo metu lapuotumas siekia 61 %. Derlin-
ga – sausųjų medžiagų derlius siekia 9–12 t ha-1, sėklų 250 kg ha-1. Tinka šienauti ir 
ganyti, geriau auginti gryną (monokultūrą). 

Veislės autoriai Pavelas Tarakanovas ir Irena Petrauskienė. Nacionaliniame au-
galų veislių sąraše ir Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrajame 
kataloge buvo įrašyta 1998–2020 m.; 2008 m. registruota Baltarusijoje. 

‘Regenta DS’. Sukurta sukryžminus ląstelių kultūrų metodu gautus regeneran-
tus, atrinkus produktyvius veislių ‘Norwestern’ (Kanada) ir ‘Holstenkamp’ (Vokietija) 
klonus. Vidutinio vėlyvumo, tolerantiška lapų ligoms. Augalai užauga iki 70–90 cm 
aukščio, gerai krūmijasi, mažai išgula. Stiebai gausiai lapuoti. Plaukėjimo tarpsniu 
lapuotumas būna apie 53 %. Derlinga – subrandina vidutinį 10,8 t ha-1 sausųjų me-
džiagų ir 0,19 t ha-1 sėklų derlių. Tinka ganyti ir šienauti. 

Veislės autoriai Pavelas Tarakanovas ir Eduardas Lemežis. Į Nacionalinį augalų 
veislių sąrašą ir Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą 
įrašyta 2001 m. 

‘Anksta’. Sukurta daugkartinės masinės atrankos metodu iš veislės ‘De Banat’. 
Labai ankstyva, atspari išgulimui, gerai žiemoja. Subrandina vidutiniškai 9,96 t ha-1 
sausųjų medžiagų derlių. Žolės sausojoje medžiagoje yra 14,1 % žalių baltymų ir 
32,7 % ląstelienos, virškinamumas siekia 52,3 %. Siekiant gauti ankstyvą žolės derlių, 
labai tinka ganyklose auginti gryną (monokultūrą). 

Veislės autorius Pavelas Tarakanovas. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir Euro-
pos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą įrašyta 2007 m. 

‘Luknė DS’. Sukurta atrankos metodu iš laukinio ekotipo, surinkto per ekspedi-
ciją Kaliningrado srityje. 

Vidutinio ankstyvumo, gerai žiemoja, greitai atželia pavasarį ir po pjūčių, ma-
žai pažeidžiama lapų ligų. Augalai užauga iki 94–97 cm aukščio, žiedynų ilgis siekia 
14,25 cm. Lapai sudaro 44,6 proc. augalų masės. Plaukėti pradeda 4 dienomis vėliau 
nei ankstyvosios paprastosios šunažolės. Subrandina 9,29 t ha-1 sausųjų medžiagų 
derlių pirmaisiais ir 8,39 t ha-1 antraisiais naudojimo metais. Palankiais metais sausų-
jų medžiagų derlius siekia 16,4 t ha-1. 

Veislės autoriai Pavelas Tarakanovas, Juozas Kanapeckas ir Vilma Kemešytė. Į 
Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių 
bendrąjį katalogą įrašyta 2017 m. 

7.5. Kitų miglinių žolių rūšių selekcija įvairios paskirties žolynams 
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Pievinės miglės selekcija 
Pievinė miglė (Poa pratensis L.) – daugiametė, žemaūgė, šakniastiebinė miglinė 

žolė, formuoja lygią ir tankią velėną. Dėl savo biologinių savybių gerai prisitaiko augti 
įvairiuose dirvožemiuose ir atšiauraus klimato sąlygomis (Wang ir kt., 2012). Priklau-
so borealiniam floros elementui, todėl yra paplitusi didelėje Žemės rutulio dalyje, 
ypač vidutinio klimato juostoje, o pietinėse dalyse – tik kalnų regionuose (Natkevi-
čaitė-Ivanauskienė, 1963). Tai nepaprastai polimorfiška rūšis, išskirianti labai didele 
varietetų ir formų įvairove (Natkevičaitė-Ivanauskienė, 1963; Peeters, 2004). Pagal 
genetinę sandarą pievinė miglė yra poliploidas (tetraploidas iki dekaploido), turintis 
nuo 22 iki 147 chromosomų (Fard ir kt., 2012). Dėl lytinės hibridizacijos, poliploi-
dijos ir mutacijų, atsirandančių veikiant įvairiems geografiniams bei ekologiniams 
veiksniams, gamtoje susidarė daug pievinės miglės porūšių ir formų. Su poliploidiš-
kumu susijęs ir pievinei miglei itin būdingas apomiksės reiškinys (Acquaah, 2007). 

Lietuvoje iš žemųjų miglinių žolių grupės pievinė miglė yra pagrindinė kultūri-
nių ganyklų žolė, mėgstanti drėgmę, labai gerai pakenčianti užliejimą, nebijanti min-
džiojimo. Miglių auginimo pradžia yra susijusi su 1928 m. pradėtais pievų ir gany-
klų kultūrinimo darbais (Černiauskas, Lemežienė, 1992). Pievinės miglės nėra labai 
derlingos, tačiau duoda smulkaus, gyvulių noriai ėdamo šieno, o ganyklose – žolės 
(Černiauskas, Lemežienė, 1992). Didžiausias pievinių miglių žolės derlius gaunamas 
trečiais arba ketvirtais auginimo metais. Miglės gerai atželia, todėl ganyklų žolynuo-
se sparčiai užpildo tuščius tarpus ir ilgai (iki 10 metų) išsilaiko. Gali būti sėjamos 
ir šienavimui ar silosavimui skirtose pievose, nes padeda susidaryti tankesniam ir 
ilgiau derančiam žolynui. Pievinių miglių žolės maistingumas labai priklauso nuo 
nuėmimo laiko ir kitų sąlygų, tačiau, lyginant su kitomis miglinėmis žolėmis, net ir 
peraugusioje žolėje išlieka nemažas kiekis žalių baltymų (Hintzen, van Wijk, 1985). 
Ganyklose gyvuliai ją gerai ėda tik mišiniuose su kitų rūšių žolėmis, prasčiau – gry-
ną. Gyvulių ypač mėgstamos ir ganykloms labiau tinkamos plačialapės miglės for-
mos (Hockensmith ir kt., 1997). Visgi, pievinės miglės yra labai jautrios grybinių ligų 
sukėlėjams (Lemežienė, Kanapeckas, 2002), todėl jų selekcijoje didelis dėmesys ski-
riamas miltligei ir rūdims atsparių genotipų atrankai. 

Pievinės miglės selekcijoje šių augalų apomiktinis dauginimasis yra gana patraukli 
priemonė, fiksuojanti heterozę. Kita vertus, šis dauginimosi būdas yra tarsi barjeras 
selekcininkams dėl to, kad yra labai sunki rekombinacija panaudojant kryžminimą (Ja-
nick, 2006). Visgi, apomiksės reiškinio išsamesnės studijos atskleidė neįprastus lytinius 
genotipus (Huff, 1992). Nors vyrauja nelytinis – apomiktinis (iš neapvaisintos kiaušia- 
ląstės) pievinių miglių sėklų susidarymo būdas, populiacijose pasitaiko augalų, kurie 
sėklas duoda ir lytiniu būdu (Mazzucato ir kt., 1996). Dėl to pasaulyje pievinės miglės 
selekcijoje plačiausiai taikomi ekotipų individinės atrankos ir lytiškai besidauginančių 
individų atrankos bei kryžminimo metodai. Ekotipų individinė atranka taikoma pie-
vinės miglės laukinėms formoms, ir kol kas rūšies selekcijoje šis metodas yra rezulta-
tyviausias. Laukinių ekotipų individinė atranka ypač perspektyvi tose šalyse, kuriose 
dar yra išlikusių natūralių žolių augaviečių ir per šimtmečius prie vietos klimato sąlygų 
prisitaikiusių augalų formų. LAMMC Žemdirbystės institute pastaraisiais metais pa-
šarui skirtos pievinės miglės selekcijoje buvo taikomi ekotipų individinės bei lytiškai 
besidauginančių augalų atrankos ir apomiksės įtvirtinimo S2 kartoje metodai. 
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Lietuvoje nuo selekcinio darbo pradžios iki 1992 m. registruotos trys pašarinio 
tipo pievinės miglės veislės: ‘Danga’, ‘Lanka’ ir ‘Gausa’. Jos plačiau aprašytos monogra-
fijoje „Lauko augalų selekcija Lietuvoje“ (Černiauskas, Lemežienė, 1992). 

‘Gaja’. Sukurta Žemdirbystės institute, išvesta iš laukinio ekotipo (katalogo  
Nr. 1796), kuris buvo surastas natūralioje pamiškės pievelėje netoli Pagėgių, Šilu-
tės r. Dauginasi apomiksės būdu. Vėlyva, plaukėti pradeda gegužės pabaigoje, nuo 
vegetacijos pradžios praėjus 46 dienoms. Sėklas subrandina birželio pabaigoje arba 
liepos pradžioje. Augalai vešlūs, lapuoti (79,2 %), pasižymi ilgais, plačiais lapais ir 
stambiais žiedynais. Žiedyno šluotelės ilgis apie 12 cm. Stiebai kere statūs, stori, jų 
aukštis siekia vidutiniškai 46 cm. Sėjos metais neformuoja žiedinių ūglių. Derlinga, 
veislių konkursiniuose bandymuose subrandino vidutiniškai 6,0 t ha-1 sausųjų me-
džiagų derlių, net 16,3 % didesnį už standartinės veislės ‘Gausa’. Virškinamumas sie-
kia 56,14 %, sausojoje medžiagoje nustatytas didelis kiekis (15,5 %) žalių baltymų. 
Sėklų derlius siekia vidutiniškai 0,197 t ha-1. Augalai labai gerai žiemoja ir yra silpnai 
pažeidžiami rūdžių, tačiau smarkiau nukenčia nuo miltligės. Tinka pievų ir ganyklų 
mišiniams sudaryti. Kaip vėlyva veislė, ganykliniuose mišiniuose su vėlyvesnių rūšių 
žolėmis (tikraisiais eraičinais, daugiametėmis svidrėmis, pašariniais motiejukais ir 
kt.) užtikrina pašaro kokybę, nes ne taip greitai sumedėja ir nepraranda maistingu-
mo, lyginant su ankstyvesnėmis pievinės miglės veislėmis. Netinka vejoms įrengti. 

Veislės autorė Nijolė Lemežienė. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir Europos Są-
jungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą buvo įrašyta 2005–2013 m. 

‘Rusnė’. Sukurta Žemdirbystės institute atrankos metodu iš ukrainietiškos kil-
mės laukinio ekotipo (katalogo Nr. 2423) apomiksės būdu besidauginančių augalų. 
Pašarinio tipo, aukšta, derlinga, pasižymi greitu atžėlimu pavasarį ir po pjūčių. Labai 
ankstyva, plaukėti pradeda gegužės pradžioje, sėklas subrandina liepos pradžioje. 
Formuoja ilgus stiebus bei žiedynus ir plačius bei ilgus lapus. Augalų aukštis su žie-
dynais plaukėjimo pradžioje – 54,4 cm. Pasižymi dideliu lapuotumu – 76,7 %. Žolės 
sausojoje medžiagoje yra 10,9 % žalių baltymų ir 29,1 % ląstelienos, virškinamumas 
siekia 64,8 %. Subrandina vidutiniškai 6,15 t ha-1 sausųjų medžiagų derlių. Labai gerai 
žiemoja. Tinka ganyti ir šienauti, netinka vejoms įrengti. 

Veislės autorės Nijolė Lemežienė ir Giedrė Dabkevičienė. Į Nacionalinį augalų 
veislių sąrašą ir Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą 
įrašyta 2013 m. 

Didžiosios smilgos selekcija 
Didžiosios smilgos (Agrostis gigantea Roth) arealas apima didžiąją dalį Europos 

ir šiaurinę Aziją. Dažniausiai auga drėgnose pievose ir pamiškėse, krūmuose. Gana 
atspari nepalankiems klimato veiksniams. Didžioji smilga anksčiau buvo vadinta 
baltąja ir Lietuvoje auginama mažai. Jos selekcija, nors ir nedidele apimtimi, buvo 
vykdoma. Iki 1992 m. iš nežinomo prekybinio pavyzdžio buvo sukurtos dvi veislės 
‘Guoda’ ir ‘Žiedė’, dabar jau nebedauginamos. Didžiosios smilgos pasižymi tuo, kad 
gana gerai auga drėgnuose ir nederlinguose dirvožemiuose. Dažniausiai auginama 
mišiniuose su pagrindinėmis pašarinėmis žolėmis drėgnuose ir vidutinio drėgnumo 
dirvožemiuose, juose gali pakeisti pievines migles. Nors yra vidutinio maistingumo 
ir ėdamumo, bet auginant mišiniuose su kitomis miglinėmis žolėmis dėl vėlyvumo 
nepraranda pašarinės vertės. 

7.5. Kitų miglinių žolių rūšių selekcija įvairios paskirties žolynams 
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Šiuo metu į Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą 
yra įtraukta tik viena lietuviška didžiosios smilgos veislė ‘Violeta’. 

‘Violeta’. Sukurta iš laukinės populiacijos (katalogo Nr. 182), surinktos Klaipė-
dos r. Vėlyvos žolių rūšies ankstyva veislė, formuoja vidutinį stiebą ir ilgus žiedynus. 
Pirmais ūkinio vertingumo tyrimo metais gautas vidutinis 7,8 t ha-1 sausųjų me-
džiagų ir 0,21 t ha-1 sėklų derlius. Didžiausias (9,8 t ha-1) sausųjų medžiagų derlius 
gautas antraisiais metais Plungės AVT stotyje. Biomasės sausojoje medžiagoje yra 
8,9–11,6 % žalių baltymų ir 17,3–27,6 % ląstelienos. Kaip ir visų smilgų, sėklos labai 
smulkios – 1000 sėklų sveria 0,1 g. Kaip ir pievinės miglės, formuoja tankią velėną. 
Tinka sudaryti vėlyviesiems žolynams, juose pakeičia pievines migles. Nors ėdamu-
mas kiek prastesnis nei pievinių miglių, tačiau derlingumas didesnis. Tinka į mišinius 
su raudonaisiais dobilais, eraičinsvidrėmis, motiejukais ir kitų rūšių žolėmis. Augi-
nant gryną pasėlį, į hektarą sėjama apie 6 kg sėklų. Mišiniuose su kitomis žolėmis 
didžiosios smilgos turėtų sudaryti ne daugiau kaip 15 %. 

Veislės autoriai Juozas Kanapeckas, Nijolė Lemežienė ir Vaclovas Stukonis. Į Na-
cionalinį augalų veislių sąrašą ir į Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių 
bendrąjį katalogą įrašyta 2011 m. 

Pievinio pašiaušėlio selekcija 
Pievinis pašiaušėlis (Alopecurus pratensis L.) yra paplitęs Eurazijos žemyne; ki-

tose pasaulio dalyse auginamas kaip kultūrinis augalas arba yra sulaukėjęs. Lietuvoje 
gana dažnas, auga visoje teritorijoje, ypač dideli sąžalynai susiformavę didesnių upių 
užliejamose pievose. Gana derlingas, geros pašarinės vertės augalas. Tai pati anks-
tyviausia pašarinių žolių rūšis Lietuvoje. Auginimo plotai nedideli, žolių mišiniai su 
pašiaušėliais auginami retai. Geriausiai auga derlinguose, drėgnuose, šlapiuose ir 
netgi trumpam užliejamuose dirvožemiuose, o tokių kai kuriuose šalies rajonuose 
yra nemažai, tad šios rūšies augalus vertėtų auginti plačiau. Pagal cheminę sudėtį 
pašiaušėliai yra ne tik geri pašariniai augalai, bet tinka ir biodujų gamybai. Plačiau 
dauginti ir auginti trukdo gana sunki sėklininkystė. Dėl šių priežasčių ir specifinių 
auginimo sąlygų šios rūšies augalų selekcija vykdoma tik keliose ES šalyse. 

LAMMC Žemdirbystės institute pievinio pašiaušėlio selekcija nedidele apimtimi 
pradėta tik 2010 m. Kaip pradinė medžiaga buvo tirta 40 įvairaus rango taksonų. 
Didžiąją dalį jų sudarė įvairiose šalies vietovėse surinkti laukinių populiacijų augalai. 
Nors tirta nedaug pavyzdžių, tačiau jų morfologinė įvairovė buvo didelė. Iš tirtų pa-
vyzdžių ūkine verte ir biologinėmis savybėmis išsiskyrė keletas Pakruojo r. surinktos 
populiacijos augalų. Juos padauginus vegetatyviniu būdu ir atlikus atranką, buvo su-
kurta veislė ‘Valentas’. 

‘Valentas’. Ankstyva, labai gerai žiemoja, atspari išgulimui, skirta auginti drėg- 
nuose ir užmirkstančiuose dirvožemiuose. Išaugina vidutinio ilgio šakniastiebius, 
todėl greitai užželia tuščius tarpus. Augalų vidutinis aukštis 78,3 cm. Plaukėjimo 
pradžioje lapai sudaro iki 60 % viso augalo masės. Sėklos subręsta birželio pabaigo-
je. Veislės ūkinio vertingumo tyrimų metu 2016–2017 m. Pasvalio ir Plungės AVT 
skyriuose gautas vidutinis 12,81 t ha-1 sausųjų medžiagų ir 300 kg ha-1 sėklų derlius. 
Gausiausią derlių subrandina drėgnais metais. Didžiausias derlius gautas 2016 m. 
Pasvalio AVT skyriuje – 16,47 t ha-1. Plaukėjimo pradžioje pašarinė vertė gana gera: 
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turi vidutiniškai 16,5 % baltymų, 23,5 % ląstelienos ir 15,0 % vandenyje tirpių ang- 
liavandenių. Virškinamumas siekia 67,4 %. Per sezoną rekomenduojama pjauti 3–4 
kartus. Veislės trūkumas – sėklos subręsta ne vienu metu. 

Veislės autorius Vaclovas Stukonis. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir Europos 
Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą yra įrašyta 2018 m. 

Nendrinio dryžučio selekcija 
Nendrinis dryžutis (Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert) yra daugiametis 

žolinis augalas. Priklauso borealiniam floros elementui, todėl plačiai paplitęs Šiaurės 
pusrutulyje. Dažnas visoje Lietuvoje, ypač didžiųjų upių užliejamose pievose; vieto-
mis sudaro didelius, vešlius sąžalynus. Dėl nereiklumo derlingumui ir drėgmei gali 
augti įvairiuose dirvožemiuose. Augalai labai atsparūs šalčiams, šalnoms ir sausroms, 
pakenčia ilgai trunkantį užliejimą. Tai ilgaamžė, viena derlingiausių miglinių žolių, 
tinkanti pašaro gamybai. Pasėtas kartu su pupinėmis žolėmis labai tinka pievoms ir 
ganykloms įrengti ekologiniuose ūkiuose. Kaip ir pieviniai pašiaušėliai, nendriniai 
dryžučiai yra nepakeičiami apsėjant šlapias, šaltiniuotas arba užliejamas vietoves. 
Gali būti naudojami biokurui (Butkutė ir kt., 2014). Lyginant su kitomis energiniams 
tikslams auginamų žolių rūšimis, nendrinių dryžučių biomasėje nustatytas didžiau-
sias kiekis ląstelienos ir baltymų, tačiau mažai angliavandenių (Butkutė ir kt., 2011). 
Tinka sustiprinti upių ir upelių krantus, priešerozinėms arba apsauginėms zonoms 
nuo intensyviai žemės ūkiui naudojamų laukų įrengti. 

Pastaraisiais metais Lietuvoje vykdoma tik nedidelės apimties nendrinio dryžu-
čio selekcija. 

‘Pievys DS’. Sukurta taikant daugkartinės biotipų atrankos ir kryžminimo me-
todus, sukryžminus vidutinio ankstyvumo laukinius ekotipus iš Ukrainos ir Lietu-
vos. Keras truputį prasiskleidęs, augalai aukšti, jų vidutinis aukštis siekia 90–100 cm. 
Vidutinio ankstyvumo, plaukėti pradeda birželio pradžioje, pasižymi dideliu lapuo-
tumu, vidutinio ilgio žiedynais ir tolerantiškumu lapų ligoms. Gerai krūmijasi, po 
nušienavimo gerai atželia. Pražysta dažniausiai birželio pabaigoje, sėklas subrandina 
liepos viduryje. Pakenčia nederlingą, įvairios mechaninės sudėties dirvožemį, gali 
augti minimalaus tręšimo sąlygomis ar netgi be trąšų. Augalai sąlygiškai atsparūs 
sausroms, nes turi gerai išvystytą šaknų sistemą, puikiai stelbia piktžoles ir yra il-
gaamžiai. Labai derlingi – sausųjų medžiagų derliaus vidurkis siekia 20,4 t ha-1. 
LAMMC ŽI 2013–2014 m. tyrimo duomenimis, pagal žolės ir sausųjų medžiagų 
derlių prilygsta geriausioms užsieninėms veislėms. Kasmet subrandina didelį ir pa-
stovų sausųjų medžiagų derlių, sėklų derlius siekia 0,40 t ha-1. Geram derliui gauti 
ypač svarbu stebėti sėklų subrendimą ir laiku nukulti, nes pavėlavus jos labai greitai 
išbyra. Tinka auginti lauko sėjomainose pašarui ir biokurui, taip pat pievų ir ganyklų 
mišiniams. 

Veislės autorės Nijolė Lemežienė ir Eglė Norkevičienė. Į Nacionalinį augalų veis-
lių sąrašą ir Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą įra-
šyta 2017 m. 
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Beginklės dirsuolės selekcija 
Beginklė dirsuolė (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub) savaime auga beveik visoje 

Europoje ir vidutinio klimato juostoje Azijoje. Yra Eurazijos floros elementas, kituo-
se kraštuose – sulaukėjęs arba auginamas. Geras pašarinis augalas, labiausiai verti-
namas kontinentinio klimato kraštuose. Dažnos visoje šalies teritorijoje. Auga upių 
salpų pavaginėse juostose, krūmuose, pagrioviuose. Plinta sėklomis ir požeminiais 
ūgliais. Labai gerai pakelia šaltį ir sausras. Dėl teigiamų savybių pradėtos auginti dau-
giau kaip prieš 100 metų. Beginklės dirsuolės selekciją vykdo LAMMC Vokės filialo 
mokslininkai. 2021 m. Lietuvoje registruota veislė ‘VB Galinda’. 

‘VB Galinda’. Sukurta atrankos būdu iš veislės ‘Galinda’, kuri buvo registruota 
1995 m. (autorius J. Šedys). Vidutinio ankstyvumo, šienaujamojo tipo, gerai atželia 
po nušienavimo. Stiebai aukšti, lapuoti. Vienoje vietoje gali augti daug metų. Subran-
dina gausų žalios masės (45,4 t ha-1) ir sausųjų medžiagų (12,6 t ha-1) derlių. 1000 
sėklų masė sveria 3–4 g. Pasižymi atsparumu išgulimui, pavasarinėms šalnoms ir 
šalčiui. Gerai auga lengvuose dirvožemiuose ir nusausintuose durpynuose. 

Veislės autoriai Rita Asakavičiūtė ir Almantas Ražukas. Į Nacionalinį augalų veis-
lių sąrašą įrašyta 2021 m. 
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7.6. Vejų žolės
Vaclovas STUKONIS, Vilma KEMEŠYTĖ,  

Eglė NORKEVIČIENĖ 

Su vejų žolių rūšimis – pievine migle (Poa pratensis L.), raudonuoju eraičinu 
(Festuca rubra L.) ir paprastąja smilga (Agrostis capillaris Huds.) – kryptingas selek-
cinis darbas buvo pradėtas 1982 m. Lietuvos žemdirbystės institute (Černiauskas, 
Mockaitis, 1992; Kanapeckas, Mockaitis, 2001). Vidurio ir Vakarų Europos šalyse 
vejų žolių selekcija susidomėta gerokai anksčiau: Olandijoje – 1950 m., Lenkijoje – 
1954 m., Estijoje – 1958 m., Belgijoje – 1960 m., Ukrainoje – 1965 m., Vokietijoje – 
1967 m. (Brzywczy-Kuninska, Rutkowska, 1969). Europoje vejų žolynų auginimo 
pradininke vis tik reikėtų laikyti Angliją, iš kurios sodų ir parkų tvarkymo praktika 
paplito į kitas šalis. 

Lietuvoje selekcinio darbo su vejų žolėmis pradžia buvo Žemdirbystės institute. 
Selekcijos pradžioje (1982–1993 m.) pradinė veislių kūrimo medžiaga Žolių selek-
cijos skyriuje buvo gauta iš užsienio selekcinių firmų arba Rusijos augalininkystės 
instituto. Ją sudarė įvairių rūšių veislės, selekcinė medžiaga ir laukinės populiacijos. 
Lietuvos natūraliose arba pusiau natūraliose augavietėse surinkta genetinė medžiaga 
sudarė tik nežymią jos dalį. 

Vejų žolių selekcijos antrasis etapas prasidėjo 1994 m., kai buvo pradėta vykdyti 
valstybinė Genofondo programa. Jos vykdymo metais (1994–2008 m.) daugiamečių 
žolių genetiniams ištekliams rinkti buvo organizuotos 24 ekspedicijos po Lietuvos, 
Latvijos, Ukrainos, Kaliningrado srities (Rusijos) regionų natūralias augavietes. Tuo 
laikotarpiu žymiai padidėjo vejoms įrengti tinkančių žolių kolekcijos. Įvairių rūšių 
augalai buvo renkami tam tikrose augavietėse – smėlynuose, kalvose, pušynuose ir 
smarkiai mindžiojamose vietose. Vejų žolių vietinių populiacijų tyrimo rezultatai pa-
rodė, kad nors buvo tikimybė rasti žemaūgiškesnes ir tankiakeres formas, gebančias 
augti specifinėmis sąlygomis, tačiau rasti vejoms tinkamas populiacijas su visais ūki-
niu atžvilgiu naudingais požymiais (atsparumu lapų ligoms, sėklingumu, lėtu atžėli-
mu po pjūčių) buvo sunku. Tik labai nedidelė jų dalis (apie 1,5 %) buvo perspektyvūs 
kuriant naujas veisles (Kanapeckas, 2005). Šiuo laikotarpiu buvo sukurtos pirmosios 
lietuviškos veislės, skirtos vejoms įrengti. 2007 m. į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, 
greta užsienio selekcijos veislių, jau įrašytos ir 3 lietuviškos veislės: raudonojo eraiči-
no ‘Gludas’, avinio eraičino ‘Lėnas’ ir pievinės miglės ‘Klotė’. 2009–2021 m., pasibai-
gus Genofondo programai, didžiausias dėmesys buvo skirtas surinktos medžiagos 
analizei ir atskirų rūšių selekcijai. Iš ekspedicijų metu surinktos medžiagos buvo su-
kurta dauguma lietuviškų veislių: šiurkščiojo eraičino ‘Astravas’, raudonojo eraičino 
‘Alkas’ bei ‘Varius’, paprastosios smilgos ‘Buka’ ir daugiametės svidrės ‘Cirvija’. 

Vieno ar kito metodo pasirinkimą dažniausiai lemia selekcijos uždaviniai, augalo 
biologinės savybės ir turimos materialinės bei techninės galimybės. Daugelyje šalių 
vejų žolių selekcijoje svarbiausiu ir perspektyviausiu metodu laikoma vietinių popu-
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liacijų atranka (Kanapeckas, 2005; Rognli ir kt., 2010). Šis metodas itin perspektyvus 
tose šalyse, kuriose dar yra išlikę natūralių žolių augaviečių su per šimtmečius susi-
formavusiomis ir prie vietos klimato sąlygų prisitaikiusiomis augalų populiacijomis. 

Selekcijos procese atrinktų kryžmiškai apsidulkinančių rūšių vertingiausių auga-
lų klonavimas ir izoliuotas dauginimas leidžia kurti stabilias veisles. Vejų žolių selek-
cijoje kryžminimo metodas naudotinas retai, nes kuriant vejų veisles nereikia siekti 
heterozės efekto, kuris gaunamas sukryžminus didelį kombinacinį pajėgumą turin-
čių genotipų tėvines formas. Heterozės efektas – didelis augalų vešlumas ir greitas 
atžėlimas po pjūčių – vejų žolių selekcijoje visiškai netinka: siekiama sukurti žemaū-
ges, lėtai atželiančias po pjūčių, atsparias ekstremaliems klimato veiksniams veisles. 

Kiek kitaip yra su viena pagrindinių vejų žolių rūšimi pievine migle. Nors jose 
vyrauja nelytinis – apomiktinis (iš neapvaisintos kiaušialąstės) sėklų susidarymo bū-
das, jų populiacijoje pasitaiko augalų, kurie duoda ir lytiniu būdu susidariusias sėklas 
(Matzk, 1991; Mazzucato ir kt., 1996). Apomiksės būdu besidauginantys pievinių 
miglių augalai yra identiški vieni kitiems, o besidauginantys lytiniu būdu skiriasi pa-
gal morfologinius požymius. Dėl to pievinės miglės selekcijoje šalia apomiksės būdu 
besidauginančių populiacijų atrankos taikomas ir lytiškai besidauginančių individų 
atrankos su apomiksės stabilizavimu S2 kartoje metodas. Tik didžiausiose Europos 
ir Amerikos selekcijos bei sėklininkystės firmose vejų žolių veislėms kurti taikomi ir 
biotechnologiniai metodai (Chai, Sticklen, 1998). 

Lietuvoje vejų žolių selekcijos pagrindinis metodas taip pat yra vietinių populia-
cijų atranka (Kanapeckas, Mockaitis, 2001; Kanapeckas, 2005). Vejų žolių selekciją 
1982 m. pradėjo J. Mockaitis, vėliau (nuo 2000 m.) įsitraukė J. Kanapeckas. Šie moks-
lininkai sukūrė daugumą vejoms įrengti tinkančių senųjų lietuviškų veislių: pievinės 
miglės (Poa pratensis L.) ‘Klotė’ ir ‘Galvė’, raudonojo eraičino (Festuca rubra L.) ‘Glu-
das’, plokščiosios miglės (Poa compresa L.) ‘Smiltė’, avinio eraičino (Festuca ovina L.) 
‘Lėnas’, baltosios smilgos (Agrostis stolonifera L.) ‘Verknė’ (Kanapeckas, 2005). Pie-
vinės miglės, raudonojo eraičino ir plokščiosios miglės veislės sukurtos iš Lietuvoje 
surinktų laukinių populiacijų. Iš Rusijos augalininkystės instituto gauto selekcinio 
numerio sėklų sukurtos veislės ‘Lėnas’ ir ‘Aluona’. Veislė ‘Verknė’ sukurta individinės 
atrankos būdu iš olandiškos veislės ‘Pippo’. Pažymėtina, kad lietuviškos veislės dar 
mažai paplitusios, nors eksperimentų metu nustatyta, kad šalies sąlygomis dekoraty-
vumu ir atsparumu ligoms lenkia daugelį užsienietiškų (1 paveikslas). 

Pastarąjį dešimtmetį greta vejoms naudojamų tradicinių žolių rūšių: pievinės mi-
glės, raudonojo eraičino ir paprastosios smilgos, kolekcijų kaupiamos ir kitų tinka-
mų vejoms įrengti perspektyvių rūšių kolekcijos: smulkiojo motiejuko (Phleum pra-
tense var. nodosum (L.) Richt.), grakščiosios kelerijos (Koeleria macrantha (Ledeb.) 
Schult.), miškinės (gojinės) ir plokščiosios miglės (Poa nemoralis L. ir P. compressa 
L.). Nuo 2005 m. didelis dėmesys skiriamas eraičino siauralapėms rūšims. Kaip vejų 
žolės tirtos visos Lietuvoje augančios siauralapio eraičino rūšys: avinis, šiurkštusis, 
smėlyninis, polesinis, kopinis, ir Festuca pseudovina bei F. arietina; pastarosios kol 
kas neturi lietuviškų pavadinimų (Stukonis ir kt., 2010). 

Vejų įrengimas yra brangus, todėl norint, kad jos kuo ilgiau išliktų dekoratyvios, 
svarbu parinkti tinkamas rūšis ir veisles. Vienos veislės geriau tinka parterinėms 
vejoms, kitos buitinėms, dar kitos kraštovaizdžiui apželdinti arba žydinčioms pie-
velėms formuoti. Parterinėms vejoms labai svarbi žolyno spalva ir dekoratyvumas, 
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todėl veislės atrenkamos pagal lapų spalvos intensyvumą ir siaurumą. Žolynai būna 
ilgaamžiškesni, kai mišinyje yra daugiau atskirų komponentų. Pastaruoju metu jau 
yra pakankamai lietuviškų veislių vejų žolių, iš kurių galima sudaryti įvairių tipų žo-
lynams skirtus mišinius. Trūksta tik gerai veikiančios sėklininkystės sistemos. 

Raudonojo eraičino selekcija 
Raudonasis eraičinas (Festuca rubra L.) yra viena svarbiausių vejoms tinkamų rū-

šių. Yra išvesta daug veislių, ir jos plačiai auginamos. Literatūroje dažniausiai minimi 
du raudonojo eraičino porūšiai: šakniastiebinis (Festuca rubra ssp. rubra) ir kuokšti-
nis (F. rubra spp. commutata), bet tai jau ne taksonominis skirstymas. Taksonominiu 
atžvilgiu raudonojo eraičino rūšis skirstoma į smulkesnes savarankiškas rūšis, bet dėl 
praktinio patogumo jos priskiriamos vienai rūšiai. Taigi, raudonojo eraičino veislės 
priklauso ne tik raudonojo eraičino rūšiai, bet ir kitoms šios genties rūšims: Festuca 
nigrescens, F. arenaria Osbeck, F. multiflora Hoffm. ir F. falax Thuill. 

Kitaip nei pašarinėms veislėms, vejų tipo veislėms kurti geriausiai tinka laukinės 
populiacijos, pasižyminčios didele morfologinių požymių įvairove (Stukonis ir kt., 
2015). Šakniastiebiniai raudonieji eraičinai formuoja retesnę velėną, bet labai greitai 
užpildo išretėjusius vejos plotus. Kuokštiniai raudonieji eraičinai formuoja labai tan-
kų dekoratyvų žolyną, atsparų įvairiems nepalankiems klimato veiksniams. 

Žemdirbystės institute sukurtos trys vejoms įrengti skirtos raudonojo eraičino 
veislės. 

‘Gludas’. Sukurta individų atrankos metodu iš populiacijos, surinktos Nemu-
no pakrantėje ties Smalininkais. Gerai prisitaikiusi prie šalies klimato sąlygų, todėl 
daugeliu atvejų pranašesnė už pripažintas užsienietiškas veisles. Sudaro tankesnį ir 

1 paveikslas. Vejų žolių veislių kolekcija LAMMC Žemdirbystės institute (E. Norkevičienės nuotr.) 
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gražesnį žolyną. Būdingas lėtesnis žolės prieaugis tarp pjūčių, anksčiau sužaliuoja 
pavasarį. Lapai intensyviai žalios spalvos. Augalai gana atsparūs žiemos šalčiams, 
subrandina vidutinį sėklų derlių. Dėl lapų siaurumo ir vejos tankumo tinka parteri-
nėms ir buitinėms vejoms įrengti. Nereiklūs dirvožemio mechaninei sudėčiai, paken-
čia sausesnius ir rūgštesnius lengvus priesmėlius, dažną ir žemą pjovimą. Gana gerai 
auga ir daliniame pavėsyje. 

Veislės autoriai Juozas Mockaitis ir Juozas Kanapeckas. Į Nacionalinį augalų veis-
lių sąrašą įrašyta 2002 m., į Europos Sąjungos žemės ūkio augalų veislių bendrąjį 
katalogą įtraukta 2008 m. 

‘Varius’. Sukurta individinės atrankos būdu iš laukinės populiacijos, surinktos 
Mituvos ir Nemuno santakoje, Jurbarko r. Pasižymi ilgais šakniastiebiais ir siaurais 
lapais, kurie yra šviesesni už daugelio kitų raudonojo eraičino veislių, todėl gerai dera 
mišiniuose su baltosiomis smilgomis ir kitomis rūšimis, turinčiomis šviesiai žalios 
spalvos lapus. Jei pakanka drėgmės, gali augti ir pavėsyje. Sėklingumas vidutinis, sė-
klos gana smulkios, 1000 sėklų sveria apie 0,95 g. Iš hektaro prikuliama vidutiniškai 
600–400 kg sėklų. Gerai žiemoja, atsparūs sausroms. Mažai serga grybinėmis ligo-
mis. Labiau tinka buitinėms vejoms ir specialios paskirties žolynams, ypač žydin-
čioms pievelėms, įrengti. 

‘Alkas’. Trumpašakniastiebinio raudonojo eraičino (F. trichophylla) veislės pra-
dinė selekcinė medžiaga surinkta Varėnos r. Formuoja tankią tamsiai žalią velėną. 
Dekoratyvūs, jei nuolat laistoma ir reguliariai tręšiama bei pjaunama. Vidutinio sė-
klingumo. Sėklos subręsta vienu metu, iš hektaro prikuliama iki 400 kg sėklų. Atspa-
rumas grybinėms ligoms vidutinis. Tinka parterinėms vejoms įrengti ir kraštovaiz-
džiui apželdinti, netinka buitinėms vejoms. 

Veislės autoriai Juozas Mockaitis ir Vaclovas Stukonis. Į Nacionalinį augalų veis-
lių sąrašą ir Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą buvo 
įrašyta 2014–2018 m. 

Pievinės miglės selekcija 
Pievinė miglė yra viena pagrindinių vejoms įrengti naudojamų žolių rūšių. Ve-

joms skirtų veislių yra gana daug. Lietuvoje miglių selekcija vejoms pradėta 1982 m. 
Veislės sukurtos iš gamtinių populiacijų. Natūraliai gamtoje pievinės miglės populia-
cijos yra labai skirtingos; tai sudaro dideles galimybes jų atrankai ir naujų veislių kū-
rimui. Pasižymi ilgaamžiškumu ir atsparumu mindymui, tačiau yra jautrios rūdims 
ir miltligei. 

Nuo 1992 m. sukurtos trys vejų tipo pievinės miglės veislės. 
‘Klotė’. Sukurta iš populiacijos, surinktos Mituvos ir Nemuno santakoje. Lygi-

nant su estiška veisle ‘Esto’, pasižymi greitesniu žolyno sužaliavimu pavasarį ir lė-
tesniu žolės priaugimu tarp pjūčių, formuoja tankesnį, dekoratyvesnį žolyną. Au-
galai žalios spalvos, šiek tiek siauresniais lapais. Žolynas iki vėlyvo rudens išlaiko 
intensyvesnį žalumą, gerai žiemoja, duoda gerą sėklų derlių. Pakenčia dažną pjovimą 
2–4 cm aukščiu. Tinka paprastoms ir dekoratyvinėms vejoms įrengti. Gali būti kaip 
mišinių su kitomis miglinėmis žolėmis komponentas vejų velėnai pagerinti. Nepa-
kenčia pavėsingų vietų ir ilgalaikio drėgmės pertekliaus. Nereiklūs dirvožemio me-
chaninei sudėčiai, bet reiklūs tręšimui. 

7.6. Vejų žolės



Augalų selekcija Lietuvoje amžių sandūroje

176

Veislės autoriai Juozas Mockaitis ir Juozas Kanapeckas. Į Nacionalinį augalų veis-
lių sąrašą buvo įrašyta 2002–2014 m., į Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių 
bendrąjį katalogą įtraukta 2008 m. 

‘Galvė’. Sukurta iš populiacijos, surinktos Nemuno slėnyje ties Jurbarku. Nuo 
veislės ‘Klotė’ skiriasi platesniais lapais, ankstyvesniu pavasariniu sužaliavimu, lėtes-
niu žolės priaugimu tarp pjūčių, tamsiai žalia lapų spalva. Augalai formuoja tankų, 
dekoratyvų žolyną. Gerai žiemoja, duoda gerą sėklų derlių. Pakenčia dažną pjovi-
mą 2–4 cm aukščiu. Nepakenčia pavėsingų vietų ir ilgalaikio drėgmės pertekliaus. 
Nereiklūs dirvožemio mechaninei sudėčiai, reiklūs tręšimui. Tinka paprastoms ir iš 
dalies parterinėms vejoms įrengti. Galima auginti vieną arba kaip mišinių su raudo-
naisiais eraičinais ir paprastosiomis smilgomis komponentą vejų velėnai pagerinti. 

Veislės autoriai Juozas Mockaitis ir Juozas Kanapeckas. Į Nacionalinį augalų veis-
lių sąrašą ir Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą įra-
šyta 2008 m. 

‘Aluona’. Sukurta individų atrankos metodu iš laukinės populiacijos, surinktos 
Čeliabinsko srityje, Rusijoje. Pasižymi labai geru daigumu ir atsparumu sausroms, 
tačiau dekoratyvumu, velėnos tankumu, lapų spalvos intensyvumu neprilygsta pla-
čiai auginamoms veislėms, prasčiau stelbia piktžoles. Lapai vidutinio pločio, rudenį 
ilgai žaliuoja. Augalai labai atsparūs sausroms, jų metu ilgiausiai išlieka žali. Labai 
tinka sudaryti sausroms atspariems mišiniams su aviniais eraičinais ir plokščiosio-
mis miglėmis, taip pat tinka buitinėms vejoms įrengti ir kaimo turizmo sodyboms 
apželdinti. 

Veislės autorės Nijolė Lemežienė, Izolda Pašakinskienė ir Vilma Kemešytė. Į Na-
cionalinį augalų veislių sąrašą ir Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių 
bendrąjį katalogą įrašyta 2011 m. 

Daugiametės svidrės selekcija 
Daugiametė svidrė (Lolium perenne L.) yra viena pagrindinių miglinių žolių, nau-

dojamų ne tik pašarui, bet ir įvairioms vejoms įrengti (Humphreys ir kt., 2010). Jos 
greitai sudygsta ir stelbia piktžoles, gerai krūmijasi, yra gana dekoratyvios ir atsparios 
mindymui. Lietuvoje daugiametės svidrės nepakankamai atsparios šalčiams ir nėra 
ilgaamžės. Šiuos trūkumus iš dalies kompensuoja šiltėjantis klimatas ir švelnėjančios 
žiemos, taigi, rūšies selekcija vejoms tampa vis reikšmingesnė. Renkant laukines po-
puliacijas stengiamasi rasti diploidines formas siaurais lapais, pakankamai atsparias 
nepalankiems klimato veiksniams. Iš jų ir buvo sukurta veislė ‘Cirvija’. 

‘Cirvija’. Sukurta atrankos būdu iš laukinės populiacijos, surinktos Jurbarko r. 
Diploidinė, vėlyva, vidutinio sėklingumo, formuoja tankią velėną, gana atspari li-
goms ir nepalankioms klimato sąlygoms. Pirmaisiais auginimo metais neformuoja 
žiedynų. Tinka sudaryti įvairaus tipo vejų mišiniams. Nors derlingumu neprilygsta 
kitoms diploidinėms pašarinio tipo daugiamečių svidrių veislėms, tačiau dėl tankios 
velėnos formavimo gali būti panaudota ir ganykloms įrengti. 

Veislės autoriai Juozas Kanapeckas, Vaclovas Stukonis ir Vilma Kemešytė. Į Na-
cionalinį augalų veislių sąrašą ir Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių 
bendrąjį katalogą įrašyta 2019 m. 
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Baltosios smilgos selekcija 
Baltoji smilga (Agrostis stolonifera L.) iš kitų vejoms naudojamų žolių išsiskiria 

tuo, kad leidžia antžeminius ūglius, kurie gali įsišaknyti ir greitai padengti išretėju-
sius žolynų plotus. Nors tai gana perspektyvi vejų žolė, bet šiuo metu Lietuvoje bal-
tosios smilgos selekcija nebevykdoma. Šios rūšies selekciją reikėtų nedidele apimtimi 
atnaujinti, nes, kaip ir paprastoji smilga, yra viena tinkamiausių rūšių golfo laukams 
įrengti. 

‘Verknė’. Sukurta individų atrankos metodu iš veislės ‘Pipo’. Formuoja tankius 
siauralapius šviesiai žalios spalvos žolynus, pakenčia dalinį pavėsį ir žemą bei dažną 
pjovimą. Tai geriausiai drėgnose vietose auganti lietuviškos veislės vejų žolė. Pavasarį 
atželia lėtokai, tačiau vėliau gana greitai sutankėja ir iki pat šalnų išlaiko dekoratyvu-
mą. Leidžia ilgus antžeminius šliaužiančius stiebus, todėl labai greitai padengia išre-
tėjusius vejos plotus. Sėklos labai smulkios, todėl vienam arui apsėti pakanka 0,6 kg 
sėklų. Augalai gana jautrūs nepalankioms žiemojimo sąlygoms ir sausroms, sausrų 
metu reikia laistyti. Drėgnesnėms vietoms apželdinti skirtuose mišiniuose turėtų su-
daryti apie 50 %. 

Veislės autoriai Juozas Mockaitis ir Juozas Kanapeckas. Į Nacionalinį augalų veis-
lių sąrašą ir Europos Sąjungos žemės ūkio augalų veislių bendrąjį katalogą buvo įra-
šyta 2008–2018 m. 

Paprastosios smilgos selekcija 
Paprastoji smilga (Agrostis capillaris L.) gana plačiai paplitusi borealinėje zonoje 

ir kalnuose, todėl jos ekologinė amplitudė yra plati: dažniausiai auga įvairių pievų 
ir smėlynų bendrijose, nereta ir sausuose miškuose. Dėl didelio arealo ir augaviečių 
įvairovės jos morfologiniai požymiai gerokai varijuoja, skiriasi ir biologinės savybės 
(Stukonis, Šlepetys, 2013). 2010–2015 m. Žemdirbystės institute buvo tirta gana daug 
populiacijų, surinktų įvairiose šalyse ir skirtingose augavietėse. Paprastosios smilgos 
dažniausiai naudojamos vejoms įrengti ir beveik nesėjamos pašariniuose mišiniuose. 

Iki 1990 m. pasaulyje buvo sukurta tik keletas paprastosios smilgos veislių. Eu-
ropos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrajame kataloge buvo po keletą 
veislių, sukurtų Vokietijoje, Olandijoje ir dar vienoje kitoje šalyje, tačiau vėliau šios 
rūšies veislių pradėjo sparčiai daugėti. Susidomėjimą šios rūšies selekcija lėmė tai, 
kad galima pjauti labai žemai (0,5–2,0 cm). Ši savybė pageidautina įrengiant golfo 
laukus. Didėjant golfo laukų plotams, didėja ir paprastosios smilgos sėklų poreikis. 

Lietuvos žemdirbystės institute buvo sukurta tik viena paprastosios smilgos veis-
lė. Taigi, pastaruoju metu didėjant smilgų naudojimo vejų mišiniuose poreikiui, vejų 
selekcijoje aktualu panaudoti paprastosios smilgos laukinių populiacijų galimybes. 

‘Buka’. Sukurta individų atrankos metodu iš laukinės populiacijos, surinktos 
Ignalinos r. Gana vėlyva. Žemaūgė, vidutinio pločio lapais. Pakenčia žemą pjovimą. 
Tinka golfo laukams įrengti. Gerai žiemoja, pasižymi vidutiniu atsparumu nepalan-
kiems klimato veiksniams. 

Veislės autoriai Vaclovas Stukonis, Eglė Norkevičienė ir Vilma Kemešytė. Į Na-
cionalinį augalų veislių sąrašą ir Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių 
bendrąjį katalogą įrašyta 2022 m. 

7.6. Vejų žolės
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Avinio eraičino selekcija 
Avinis eraičinas (Festuca ovina L.) yra gana nereiklus augalas, augantis sausuose 

ir nederlinguose dirvožemiuose. Paplitęs didesnėje Europos dalyje, yra europinės flo-
ros elementas. Lietuvoje auga visoje teritorijoje sausuose miškuose ir nederlingose, 
sausose pievose (Stukonis ir kt., 2008 a). Dėl lapų siaurumo ir formuojamos tankios 
velėnos yra nepakeičiamas vejų mišinių komponentas. Lietuvoje jų selekcija pradėta 
tuo pat metu, kaip ir kitų vejoms skirtų rūšių. Šios rūšies selekcijoje didžiausia pro-
blema yra mažas sėklingumas. 

Lietuvoje kol kas yra sukurta tik viena avinio eraičino veislė ‘Lėnas’. 
‘Lėnas’. Sukurta Žemdirbystės institute individų atrankos metodu iš selekcinės 

medžiagos, gautos iš Rusijos augalininkystės instituto. Viena gražiausių ir perspek-
tyviausių lietuviškų veislių vejų žolių. Tankiakerė, lapai labai siauri, intensyviai žalios 
spalvos, originalaus atspalvio. Viena iš nedaugelio skirtų vejoms, kurių lapai žaliuoja 
ir vėlyvą rudenį, o šiltomis žiemomis peržiemoja žali. Geriausia sėti parterinėse ve-
jose vienus arba mišinyje. Tinka apsėti ir sodų tarpueiliams, nes dėl lėto augimo ir 
tankios velėnos sodų žolynus galima pjauti tik du kartus per sezoną. Viena iš nedau-
gelio žolių, tinkamų apželdinti sodybas, esančias pamiškėse, kalvotose vietose, kur 
vyrauja smėlžemiai. Augalai gerai pakenčia sausrą, nereiklūs dirvožemiui ir atsparūs 
šalies klimato sąlygoms, neserga, gerai stelbia piktžoles. Labai tinka apsėti gėlynų 
pakraščiams, nes visiškai neformuoja šakniastiebių ir neplinta į gėlyną. 

Veislės autoriai Juozas Mockaitis ir Juozas Kanapeckas. Į Nacionalinį augalų veis-
lių sąrašą įrašyta 2002 m., į Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių ben-
drąjį katalogą įtraukta 2008 m. 

Šiurkščiojo eraičino selekcija 
Šiurkštusis eraičinas (Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina) yra sausų ir smėlingų 

dirvožemių augalas. Savaime auga tik Europoje. Lietuvoje paplitęs netolygiai, dažnas 
tik smėlžemiuose, kitur retas arba iš viso neauga (Stukonis ir kt., 2008 b). Iš kitų rūšių 
išsiskiria melsva lapų spalva, kuri išryškėja tik sausomis ir karštomis vasaromis. Yra 
nepakeičiamas smėlingiems ir sausiems dirvožemiams skirtų vejų mišinių kompo-
nentas. Lietuvoje kol kas mažai žinomas, todėl retai auginamas. 

‘Astravas’ (2 paveikslas). Sukurta iš laukinės populiacijos, surinktos Biržų r. La-
bai ankstyva, vegetacijos laikotarpis ilgas, iki vėlyvo rudens. Augalai tankiakeriai, 
formuoja tankią velėną, lapai melsvai žalios spalvos. Gana atsparūs nepalankiems 
klimato veiksniams. Sėklos subręsta jau birželio pabaigoje. Sėklų derliumi iš 1 ha 
beveik prilygsta raudoniesiems eraičinams (apie 500 kg iš 1 ha). 1000 sėklų sveria 
0,92–1,02 g. Gana atsparūs lapų ligoms. Tai pirmoji Lietuvoje sukurta šiurkščiojo 
eraičino veislė, skirta vejoms ir specialios paskirties žolynams įrengti lengvuose dir-
vožemiuose. Tinka auginti gryną arba mišiniuose su kitomis vejų žolėmis. Labiau 
tinka auginti lengvuose smėliuose, priesmėliuose ir žvyrynuose, taip pat ir nešla-
piuose priemoliuose. Labai tinka kaimo turizmo sodyboms prie miškų (ypač pušy-
nų), pakelėms ir kelio sankasoms apželdinti. Gali būti panaudotas ir kaip spalvinis 
dekoratyvinių želdinių akcentas. 

Veislės autorius Vaclovas Stukonis. Į Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių 
veislių sąrašą įrašyta 2014 m. 
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Miškinės (gojinės) miglės selekcija 
Miškinė miglė (Poa nemoralis L.) yra paplitusi visoje Lietuvoje. Tai borealinis flo-

ros elementas. Auga šviesiuose miškuose, pamiškėse. Labiau tinka auginti parkuose 
ir kaimo turizmo sodybose. Lietuvoje miškinės miglės selekcija vykdoma epizodiš-
kai, sukurta tik viena veislė. Dėl mažo sėklų poreikio tolesnė selekcija neperspektyvi. 

‘Luka DS’. Skirta apželdinti parkams ir kitoms medžiais apaugusioms (kur yra 
dalinis pavėsis) teritorijoms. Gerai auga sausose augavietėse. Šienaujama 1–2 kartus 
per metus, nes ir išplaukėję augalai yra dekoratyvūs. Geriausiai sėti vienas arba mi-
šinyje su kitomis vejų žolėmis – paprastosiomis smilgomis arba aviniais eraičinais. 

Veislės autorė Nijolė Lemežienė. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą įrašyta 
2012 m. 

Plokščiosios miglės selekcija 
Plokščioji miglė (Poa compressa L.) Lietuvoje savaime auga sausuose, saulėtuose 

šlaituose, akmenuotose vietose, dirvonuose, pakelėse. Didesnės praktinės reikšmės 
neturi. Tinka vejoms įrengti sausose vietose. Lietuvoje selekcija vykdoma epizodiškai. 

‘Odrė’. Labai atspari sausroms. Anksti pavasarį lapija įgauna tamsiai raudoną 
atspalvį, todėl išsiskiria iš kitų rūšių vejų žolių. Tinka apsėti suformuotus kauburius 
aplink medžius, kurių lajos neužstoja saulės šviesos. Tokiose vietose auga gerai, kai 
kitų rūšių žolės skursta arba išnyksta. Skirta vejoms įrengti sausuose nederlinguose 
dirvožemiuose, galima panaudoti pakelėms, pagrioviams, karjerams apželdinti. 

Veislės autorė Nijolė Lemežienė. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą įrašyta 2012 m. 

7.6. Vejų žolės

2 paveikslas. Šiurkščiojo eraičino veislė ‘Astravas’ (centre) (E. Norkevičienės nuotr.) 
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7.7. Laukinių ir sulaukėjusių daugiamečių  
žolių genetinių išteklių rinkimas ir  

panaudojimas selekcijoje 
Nijolė LEMEŽIENĖ, Eglė NORKEVIČIENĖ,  

Vilma KEMEŠYTĖ 

Lietuvoje pašarinių žolių genetinių išteklių išsaugojimo darbai pradėti tik 1994 m., 
Žemdirbystės instituto selekcininkams aktyviai įsijungus į tarptautinį Šiaurės-Balti-
jos šalių augalų genetinių išteklių (AGI) išsaugojimo projektą, kurį inicijavo Šiaurės 
šalių genų bankas. Pagrindinis projekto tikslas buvo sukurti tinkamai struktūrizuo-
tą nacionalinį AGI apsaugos tinklą Baltijos šalyse (Thorn, 2001; Weibull, 2001). Iki 
1994 m. pašarinių žolių genetiniai ištekliai buvo renkami nedidele apimtimi pavienių 
selekcininkų iniciatyva. Tik nedidelė dalis pačių vertingiausių laukinių ekotipų buvo 
įtraukti į selekcines programas ir ilgainiui tapo veislėmis. 

Vienas svarbiausių pasaulinio AGI apsaugos ir tvaraus naudojimo maistui bei že-
mės ūkiui veiksmų plano uždavinių buvo sukurti stiprias nacionalines programas 
(Gass ir kt., 1999). 1994–1997 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministe-
rija finansavo pirmąją mokslinių tyrimų programą „Kultūrinių augalų genetiniai ište-
kliai“. Kita mokslinių tyrimų programa „Kultūrinių augalų ir naminių gyvūnų gene-
tinių išteklių tyrimas ir išsaugojimas“ buvo patvirtinta ir įgyvendinta 1998–2002 m. 
Vėliau, 2004–2008 m., buvo vykdoma programa „Augalų genetinių išteklių moksli-
niai tyrimai“. 2007–2010 ir 2012–2013 m. įgyvendintos dvišalės Lietuvos ir Ukrainos 
programos, skirtos miglinių ir pupinių žolių rinkimui ir vertinimui ex situ. Šias pro-
gramas taip pat finansavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (iki 
2010 m.), vėliau (2012–2013 m.) – Lietuvos mokslo taryba. Finansinę paramą AGI iš-
saugojimo programai teikė ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio bei aplinkos ministe-
rijos. Aplinkos ministerijos finansuojama žemės ūkio AGI lauko kolekcijų palaikymo 
ir atnaujinimo programa tęsiama iki šiol. Aktyviai dalyvaudami šiose programose, 
LAMMC selekcininkai turėjo galimybę kaupti, tirti ir saugoti pašarinių žolių geneti-
nius išteklius. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas daugiamečių žolių laukiniams eko-
tipams, nes tai labai vertinga selekcinė medžiaga. Laukiniuose ekotipuose per ilgus 
šimtmečius ar net tūkstantmečius gamta paliko tik tuos genus, kurie koduoja vietos 
klimatinėmis ir edafinėmis sąlygomis reikalingiausius požymius bei savybes. 

Mūsų šalyje dar likę nemažai natūralių pievų, tačiau jų tolesnis likimas nėra aiš-
kus, o pašarinių ir vejų žolių laukinės populiacijos, augančios valstybės įstatymais 
nesaugomose teritorijose, gali negrįžtamai dingti arba būti sunaikintos. Dėl šios 
priežasties buvo skubama surinkti vietinius ekotipus iš Lietuvos ir kaimyninių šalių 
įvairių natūralių augaviečių. Surinkti pašarinių ir vejų žolių genetiniai ištekliai buvo 
tiriami lauko genetinėse kolekcijose, siekiant juos įvertinti ir panaudoti praktiniams 
selekcijos tikslams (1 paveikslas).
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Laukinių ir sulaukėjusių ekotipų rinkimas 
Remiantis tarptautine genetinių išteklių išsaugojimo patirtimi (Tyler, 1987), buvo 

parengtas prioritetinių pašarinių ir vejų žolių rūšių sąrašas, taip pat laukinių ekotipų 
rinkimo principai (natūralių buveinių aprašymas, mėginių dydis, surinkimo pobūdis 
ir kt.). Rūšių įtraukimas į sąrašą buvo pagrįstas tam tikromis sąlygomis, kurios prio-
ritetą teikė: 

1) skirtingam panaudojimui: pašarui, vejoms, biokurui, rekultivacijai, žaliajai 
trąšai, žolynų atnaujinimui ir kt.; 

2) sausrai atsparių rūšių žolėms, kilusioms iš pietinių šalių ir turinčioms gilią 
šaknų sistemą, t. y. prisitaikiusioms paimti drėgmę iš gilesnių dirvožemio 
sluoksnių, pvz., Medicago sativa L., Medicago× varia Martyn., Onobrychis 
viciifolia Scop.; 

3) specifiniams žemės ūkio paskirties rūšių augalams, galintiems augti rūgš-
čiuose (Lotus corniculatus L.) arba drėgnuose (Phalaroides arundinacea L.) 
dirvožemiuose. 

1994–2021m. daugiamečių miglinių ir pupinių žolių genetiniai ištekliai buvo 
renkami įvairiuose Lietuvos regionuose, Baltijos jūros pakrantėse (Latvija), Kalinin-
grado srityje (Rusijos Federacija), įvairiuose Ukrainos regionuose (Prieškarpatėje, 
Karpatuose, Užkarpatėje, Polesėje) (2 paveikslas). Iš viso buvo surinkta apie 2 700 
sėklų pavyzdžių, priklausančių 32 miglinių ir 18 pupinių žolių rūšims. 

Kiekvienam surinktam sėklų pavyzdžiui buvo parengti AGI paso duomenys. Sie-
kiant tiksliai nustatyti renkamų augalų augavietes, buvo naudojama globali padėties 
nustatymo sistema (GPS, angl. global positioning system). Kad būtų užtikrintas kryž-

1 paveikslas. Miglinių ir pupinių žolių kolekcijos (E. Norkevičienės nuotr.) 
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madulkių augalų rūšių laukinių po-
puliacijų polimorfiškumas, į pavyzdį 
iš 100–1000 m2 ploto buvo suren-
kama ne mažiau kaip 100 šluotelių, 
galvučių ar kitų subrendusių augalo 
generatyvinių organų (Tyler ir kt., 
1984). Įvairių žolių AGI sėklos buvo 
surinktos iš daugiau nei 650 skirtin-
gų natūralių augaviečių: 1) kalvų ir 
kalnų šlaituose (iki 15 % visų auga-
viečių), 2) upių ir ežerų slėniuose, 
natūraliose pamiškių pievose, kurio-
se seniai nevykdoma jokia antropo-
geninė veikla (80 % visų augaviečių), 
3) laikinai apleistose dirvose, kuriose 
pastaruosius 25–30 metų žmonių 
veikla buvo apribota (5 % visų auga-
viečių). 

Lietuva, Latvija ir Rusijos Federacijos Kaliningrado sritis yra šalys, kuriose vy-
rauja lygumos, todėl dauguma žolių AGI augaviečių buvo ne aukščiau nei 10 metrų 
virš jūros lygio. Tiesa, šiose vietovėse dalis laukinių ekotipų buvo surinkti 100–250 
metrų virš jūros lygio esančiose kalvose. Ukrainoje Prieškarpatės, Užkarpatės ir Po-
lesės regionuose žolių AGI rinkti daug aukščiau, t. y. apie 300–400 metrų virš jūros 
lygio esančiose augavietėse, o Karpatų regione – net 500–1700 metrų virš jūros lygio. 

1994–2014 m. žolių AGI rinkimo lauko ekspedicijose dalyvavo selekcininkai  
J. Mockaitis, J. Bilis, G. Dabkevičienė, J. Kanapeckas, V. Kemešytė, A. Liatukienė,  
N. Lemežienė, S. Nekrošas, A. Sprainaitis, S. Sprainaitytė, V. Stukonis, A. Svirskis,  
P. Tarakanovas, E. Vilčinskas, vėliau jose aktyviai dalyvavo E. Norkevičienė ir G. Pe-
trauskas. 

Laukinių ir sulaukėjusių daugiamečių žolių genetinių 
išteklių vertinimas ir tyrimas 
1999–2014 m. Žemdirbystės instituto Žolių selekcijos skyriuje buvo atliktas įvai-

rių daugiamečių žolių rūšių laukinių ir sulaukėjusių ekotipų vertinimas ex situ sąly-
gomis ir kiti išsamesni tyrimai. 

Didžiosios smilgos (Agrostis capilliaris L.) laukiniai ekotipai 
Buvo įvertinti Lietuvoje, Latvijoje ir Šiaurės Ukrainoje surinktų 100 laukinių eko-

tipų sėklų agrobiologiniai požymiai: 1000 sėklų masė, augalų aukštis, žiedyno ilgis, 
vegetatyvinio lapo ilgis ir plotis, plaukėjimo pradžia ir kt. Tarp ekotipų ištirtų požy-
mių vidutinės vertės reikšmingai nesiskyrė. Visgi, Ukrainos laukiniai ekotipai nuo 
kitų reikšmingai skyrėsi pagal plaukėjimo pradžią. Didelis agrobiologinių savybių 
kintamumas (CV = 11,0–57,7 %) ekotipų populiacijų viduje buvo sėkmingai pritai-
kytas vejų žolių selekcijoje (Stukonis, Slepetys, 2013). 

7.7. Laukinių ir sulaukėjusių daugiamečių žolių genetinių išteklių rinkimas ir panaudojimas selekcijoje

2 paveikslas. 1994–2014 m. LAMMC Žemdirbys-
tės instituto selekcininkų vykdytų ekspedicijų 
augalų genetinių išteklių rinkimo zonų žemėlapis 

Latvija

Lietuva

Ukraina

Rusija
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Pievinės miglės (Poa pratensis L.) laukinių ekotipai 
Nustatyta, kad iš 179 surinktų laukinių ekotipų dauguma (85 %) yra pašarinio tipo, 

o likusieji (apie 15 %) gali būti panaudoti vejų selekcijoje. Laukiniai ekotipai, surinkti 
nederlingame, smėlingame dirvožemyje (jūros pakrantėse, kalnų viršūnėse, karjeruo-
se), taip pat intensyviai mindomose vietose (prie bažnyčių, kapinių, maudyklų) buvo 
žemesni, mažiau vešlūs ir turėjo siauresnius lapus. Dauguma ekotipų, surinktų upių 
pakrantėse ir lapuočių miškų pamiškėse, pasižymėjo vešlumu, taigi labiau tiko paša-
rinio tipo pievinės miglės selekcijai (Lemežienė, Kanapeckas, 2002). Daugumos Lie-
tuvoje surinktų ekotipų sėklingumas skyrėsi: aukštaūgės formos buvo sėklingesnės, 
o žemaūgės, tinkamos vejų selekcijai, dažnai buvo nepakankamai sėklingos. Pievinės 
miglės laukiniai ekotipai buvo neatsparūs miltligei, lapų dėmėtligėms ir rūdims; šioms 
lapų ligoms buvo tolerantiški tik apie 4 % genotipų (Lemežienė, Kanapeckas, 2002). 

Tikrasis, nendrinis ir raudonasis eraičinai (Festuca pratensis Huds.,  
F. arundinacea L. ir F. rubra L.) 
Festuca įvairių rūšių laukiniai ekotipai buvo surinkti natūraliose Vakarų Ukrainos 

augavietėse (Lvovo, Ivano-Frankovsko, Ternopolio ir kitose srityse). Produktyvumo 
atžvilgiu laukiniai tikrojo ir nendrinio eraičinų ekotipai reikšmingai atsiliko nuo šių 
rūšių standartinių lietuviškų veislių. Tačiau pagal kitus agrobiologinius požymius, 
pavyzdžiui, skirtingą vystymosi ritmą, atsparumą ligoms, augalų aukštį ir kt., dalis 
laukinių ekotipų buvo perspektyvūs naudoti selekcijoje. Visi raudonojo eraičino lau-
kiniai ekotipai buvo pašarinio tipo, t. y. aukštaūgiai (Kanapeckas ir kt., 2010). 

Daugiametės svidrės (  L.) laukiniai ekotipai 
Daugiamečių svidrių laukinių ekotipų tyrimai (120 pavyzdžių) parodė, kad fe-

notipinių bruožų genetinė įvairovė priklauso nuo ekotipų kilmės. Ukrainos ekotipai 
pasižymėjo dideliu augalų aukščio, viršutinio lapo ilgio bei pločio ir žiedyno ilgio 
(CV = 22,64–41,41 %) kintamumu (Statkevičiūtė ir kt., 2012). Vėlesnių tyrimų metu 
nustatytas šių požymių vidutinis kintamumas (CV = 10,57–16,39 %) tarp Lietuvos, 
Ukrainos, Latvijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities laukinių ekotipų (Ke-
mešytė ir kt., 2014; 2016). Mažiausiai varijuojantis požymis buvo augalų žiemojimas. 
Tarp skirtingos kilmės genotipų stabilumu išsiskyrė augalų atžėlimas pavasarį ir po 
pjūčių (Statkevičiūtė ir kt., 2012; Kemešytė ir kt., 2014). 

Festuca genties siauralapės rūšys 
Festuca genties 6 siauralapės rūšys: F. ovina L. (22 populiacijos), F. polesica (3 po-

puliacijos), F. psammophila (Hack. ex Čelak.) Fritsdch. (7 populiacijos), F. trachyphylla 
(Hack.) Krajina (21 populiacija), F. sabulosa (Anddersson) H. Lindb. (3 populiacijos) ir 
F. pseudovina Hack. ex Wiesb. (1 populiacija), buvo identifikuotos morfoanatominiais 
metodais ir įvertintos ex situ sąlygomis pagal jų tinkamumą vejoms. Konkursiniuose 
bandymuose buvo tirtas dygimo greitis, žolyno tankumas bei spalva ir kt. Nustatyta, 
kad vejoms įrengti geriausiai tinka laukinės F. pseudovina, F. ovina ir F. trachyphylla 
rūšys; kitos rūšys – F. polesica, F. psammophila ir F. sabulosa – yra mažiau tinkamos dėl 
nepakankamo žolyno tankumo ir didesnio augalų jautrumo lapų rūdims, ypač vėlyvą 
rudenį (Stukonis ir kt., 2009; 2010). Iš šių rūšių visoje Lietuvos teritorijoje dažniausiai 
aptinkama F. ovina. Ši eraičino rūšis itin dažna pušynų pamiškių ir žemyninėse natū-
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raliose nederlingose pievose, rečiau pasitaiko Vidurio Lietuvos derlingesnėse pievose 
(Stukonis ir kt., 2009). Vakarų Ukrainos Prieškarpatės regione buvo rastos 8 Festuca 
genties siauralapės rūšys: F. filiformis Pourr., F. ovina L., F. pallens Host., F. psammophi-
la (Hack. ex Čelak.) Fritsch., F. pseudovina Hack. ex Wiesb., F. macutrensis Zapał.,  
F. valesiaca Schleich. ex Gaud. ir F. rupicola Heuff. Išskyrus F. ovina, visos jos yra labai 
retos. Lauko ekspedicijų metu nustatyta, kad šios rūšys auga tik specifinėse augavie-
tėse, t. y. kalnų šlaituose, smėlynuose ar ant kalkingų kalnų uolienų. Lauko genetinėje 
kolekcijoje pagal morfologinius požymius, pavyzdžiui, mažą aukštį, lapų siaurumą ir 
spalvą, šios rūšys įvertintos kaip tinkamos vejoms įrengti (Kanapeckas ir kt., 2010). 

Lietuvos vejų žolių rūšių laukinių ekotipų tyrimai 
Lietuvoje vykusių ekspedicijų metu iš 217 natūralių augaviečių buvo surinkti 397 

įvairių rūšių daugiamečių žolių laukiniai ekotipai. Tyrimų duomenimis, dauguma 
ekotipų neturėjo vertingų agromorfologinių požymių ir savybių, tinkančių vejoms 
skirtoms veislėms kurti. Tarp surinktų rūšių laukinių ekotipų vyravo aukštaūgiai, pa-
šarinio tipo augalai su plačiais lapais ir retu keru. Tik nedidelė dalis vietinių ekotipų 
pasižymėjo didele agromorfologinių savybių ir požymių įvairove (Kanapeckas, 2005). 

Baltojo dobilo (Trifolium repens L.) laukinių ekotipų tyrimai 
Tirtos laukinio baltojo dobilo formos T. repens f. hollandicum, f. giganteum ir f. 

silvestre. Nustatyta, kad jos nežymiai skyrėsi kai kuriais biomasės cheminės sudėties 
rodikliais, pvz., f. silvestre augalai turėjo vidutiniškai mažesnį kiekį žalių baltymų.  
Cianogeninių gliukozidų kiekis priklausė nuo augalų augimo stadijos, augimo sezo-
no meteorologinių sąlygų ir pjovimo laiko. Nustatyta, kad laukinių ekotipų pirmo-
sios pjūties žolėje cianogeninių giliukozidų kiekis buvo mažesnis (8,7–18,3 mg) nei 
hibridinės veislės ‘Sūduviai’ (13,2–21,0 mg 100 g-1 sausos masės) (Sprainaitis, Pap-
lauskienė, 2002). 

Raudonojo dobilo (Trifolium pratense L.) laukinių ekotipų tyrimai 
Tirtas izoflavonų kiekis Lietuvos raudonojo dobilo diploidinių bei tetraploidinių 

veislių ir laukinių ekotipų stiebuose, lapuose ir žieduose augalų žydėjimo tarpsniu. 
Nustatyta, kad didžiausia izoflavonų koncentracija žydėjimo stadijoje buvo sukaup-
ta lapuose. Įvairiose augalo dalyse visų keturių izoflavonų: formononetino, biocha-
nino A, daidzeino ir genisteino, vidutinė koncentracija buvo 12,29 mg g-1 lapuose, 
2,93 mg g-1 stiebuose ir 1,42 mg g-1 žieduose. Ir veislėse, ir laukiniuose ekotipuose 
ryšys tarp izoflavonų kiekio ir genotipų ploidiškumo buvo nereikšmingas (Lemežie-
nė ir kt., 2015). 

Dobilo genties (Trifolium spp.) rūšių laukinių ekotipų tyrimai 
Dobilai sulaukė didelio susidomėjimo ne tik kaip gyvulių pašarui vertinga rūšis, 

bet ir kaip svarbus izoflavonų šaltinis. Įvertinti daugiamečio dobilo 5 rūšių – T. pra-
tense, T. repens, T. medium, T. rubens ir T. pannonicum – izoflavonų kiekiai. Pagal vi-
dutinį izoflavonų kiekį šios rūšys pasiskirstė taip: T. medium (7,54–3,62–2,31 mg g-1) 
> T. pratense > T. rubens > T. pannonicum > T. repens (0,191–0,204–0,171 mg g-1). 
Nustatyta, kad kai kurie T. medium ir T. pratense genotipai gali būti perspektyvūs 
fitoestrogenų šaltiniai kuriant naujas geros mitybinės sudėties veisles (Vilčinskas, 
2010; Dabkevičienė ir kt., 2012; Butkutė ir kt., 2014). 
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Daugiamečių žolių rūšių laukinių ir sulaukėjusių ekotipų 
perspektyvumas 
Iki šiol pagrindinis metodas, taikomas kuriant vejų, rečiau pašarinių žolių veisles, 

buvo individuali augalų atranka. Kai kurių rūšių, pavyzdžiui, pašarinio motiejuko, 
daugiametės svidrės, tikrojo eraičino, gamtoje surinkti laukiniai ekotipai daugeliu 
atvejų buvo nepakankamai vešlūs. Atlikus ūkiškai vertingų morfologinių požymių 
ir savybių tyrimus nustatyta, kad tik nedidelė dalis (apie 1,5 %) įvairių rūšių laukinių 
ekotipų yra perspektyvūs. Atsparumu lapų ligoms pasižymėjo apie 3 % pašarinių žo-
lių augalų (Lemežienė, Kanapeckas, 2008). Vertingiausi laukiniai arba pusiau lauki-
niai ekotipai yra padauginti ir perduoti saugoti Augalų genų bankui. 

Panaudojus perspektyviausius laukinius ekotipus, buvo sukurtos šios daugiame-
čių žolių veislės: 

pašarui – pievinės miglės (Poa pratensis) ‘Rusnė’ ir ‘Gaja’, apyninės liucernos 
(Medicago lupulina) ‘Arka DS’, pievinio pašiaušėlio (Alopecurus pratensis) ‘Valen-
tas’, didžiosios smilgos (Agrostis gigantea) ‘Violeta’, nendrinio dryžučio (Phalaroides 
arundinacea) ‘Pievys DS’, raudonojo eraičino (Festuca rubra) ‘Raudys’ ir nendrinio 
eraičino (F. arundinacea) ‘Medainis’; 

vejoms – plokščiosios miglės (Poa compressa L.) ‘Odrė DS’, gojinės miglės (Poa 
nemoralis L.) ‘Luka DS’, raudonojo eraičino (Festuca rubra L.) ‘Gludas’, ‘Varius’ bei 
‘Alkas’ ir šiurkščiojo eraičino (F. trachyphylla) ‘Astravas’. 
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7.7. Laukinių ir sulaukėjusių daugiamečių žolių genetinių išteklių rinkimas ir panaudojimas selekcijoje
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8. Sodo augalų selekcija

8.1. Obelys ir kriaušės
Dalia GELVONAUSKIENĖ 

Obelis yra pasaulyje plačiausiai paplitęs sodo augalas dėl unikalaus sugebėjimo 
prisitaikyti prie skirtingų klimatinių sąlygų. Kultūrinės obels kūrimo raida siekia 
tūkstantmečius. Europoje pati seniausia obels veislė ‘Aportas’ (žinoma nuo 1175 m.) 
iki šiol aptinkama senuosiuose soduose. Nuo kada Lietuvoje pradėtos auginti obe-
lys ir kriaušės, nėra žinoma. XVI–XVII a. apie Lietuvos sodininkystę žinių randama 
vienuolynų ir dvarų inventoriniuose sąrašuose, o XIX a. pabaigoje randasi liaudies 
selekcijos veislių: obels – ‘Žemaičių grietininis’, ‘Lietuvos cukrinis’, kriaušės – ‘Vasa-
rinė sviestinė’, ‘Vandenė’ (Tuinyla ir kt.,1990; Laužikas, 2021). 

Pasaulinės duomenų bazės „Genesys“ duomenimis, pastaruoju metu priskaičiuo-
jama per 36 000 obels pavyzdžių, ir tik apie 30 iš jų panaudojamos komercijai (Bra-
mel, Volk, 2019). Europos Sąjungoje dominuoja komercinės veislės ‘Golden Delicio-
us’, ‘Gala’, ‘Idared’, ‘Jonagold’ (Jakobek ir kt., 2020). Negausus auginamų veislių kiekis 
ir dideli monokultūrų plotai yra rizikinga verslinės sodininkystės strategija dėl naujų 
patogenų išplitimo ar staigaus meteorologinių sąlygų pakitimo. Be to, sumažėja vai-
sių skonio, aromato, minkštimo konsistencijos ir kitų savybių įvairovė. 

Nuo XXI a. pradžios ekologinės sodininkystės sektorius nuolat didėja (Kienz-
le, Kelderer, 2017). Verslinės sodininkystės didžiausios problemos yra pasaulinė kli-
mato kaita ir dažnėjantis biotinių bei abiotinių veiksnių sukeliamas stresas (Höfer 
ir kt., 2021). Taigi, jau dabar reikia veislių, pasižyminčių „piramidiniu“ atsparumu 
rauplėms (Venturia inaequalis) ir kompleksiniu atsparumu miltligei (Podosphaera 
leucotricha), filostiktozei (Phyllosticta solitaria), bakterinei degligei (Erwinia amylo-
vora), vėžiui (Neonectria ditissima) bei adaptyvumu šalčiui, sausrai, UV spinduliuo-
tei ir kt. 

Šiandienos selekcijos siekiamybė – viename genotipe suderinti adaptyvumą 
abiotiniams veiksniams ir atsparumą ligoms bei kenkėjams, sąlygojamus genetinės 
kontrolės, ir taip užtikrinti veislių ilgaamžiškumą bei tvarumą. Sėklavaisių selekci-
jos procese taikomas tarpveislinis ir tarprūšinis kryžminimas. Selekcijos schema: 
tėvinių komponentų parinkimas, kryžminimas, sėklų stratifikavimas 1 m. → sėji-
nukų auginimas šiltnamyje 2 m. → sėjinukų tyrimas selekciniame sode 5–8 m. → 
perspektyvių sėjinukų padauginimas medelyne 2 m. → perspektyvių sėjinukų klonų 
tyrimas sode 5–8 m. → į veisles tinkančių sėjinukų padauginimas medelyne 2 m. 
→ išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo (IVS) tyrimas 3–4 m. (Lenkija). Sėjinukų 
tyrimai atliekami selekciniame sode, natūraliame infekciniame patogenų fone. At-
rinktų sėjinukų vaismedžių biologinės ir ūkinės savybės įvertintos pagal standartinę 
0–9 balų skalę (Sasnauskas ir kt., 2013), atsparumas rauplėms – pagal Patocchi ir kt. 
(2009). Atsparumo rauplėms genų Vm/Rvi5 ir Vf/Rvi6 paprastosios pasikartojančios 
sekos (PPS) žymekliai naudojami tik perspektyviems sėjinukams tirti, jei bent vienas 
iš tėvų turėjo pastaruosius genus. 
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Selekcijos sėkmė neatsiejama nuo genetinių išteklių įvairovės, išsamaus veislių 
biologinių savybių ištyrimo konkrečiomis klimatinėmis sąlygomis. Lietuvoje pirmieji 
obels ir kriaušės kolekcijas savo privačiuose sklypuose įveisė V. Montvila (1876 m., 
Ukmergės r.), A. Hrebnickis (1886 m., Rojus, Ignalinos r.), T. Ivanauskas (1920 m., 
Obelynė, Kauno r.), J. Vėbra (1935 m., Prienų r.). Jie rinko, introdukavo ir aprašė 
veisles, vertino vaismedžių ištvermingumą žiemą. A. Hrebnickis surado ir aprašė 
veisles ‘Jono pepinas’, ‘Panemunės baltasis’ ir ‘Beržininkų ananasas’ (1886 m.). Pasta-
roji obels veislė auginama iki šiol. Lietuvos sąlygomis auginamas obels veisles pirma-
sis aprašė E. Jančevskis leidinyje „Pomologijos užrašai“ (1879 m.). 

Pirmąją mokslinę obels veislių kolekciją 1939 m. Dotnuvoje įveisė J. Paršeliū-
nas. 1938–2021 m. obels ir kriaušės veisles rinko, introdukavo ir tyrė J. Paršeliūnas, 
J. Proškevičius, P. Kalkys, I. Štaras, V. Tuinyla, P. Balčikonis, E. Armolaitis, A. Lu-
koševičius, A. Bandaravičius, B. Gelvonauskis, D. Gelvonauskienė, A. Sasnauskas, 
D. Baniulis, V. Stanys. 1997 m. Sodininkystės ir daržininkystės instituto (SDI) obels 
genetinių išteklių kolekcijoje augo 636 obels ir 195 kriaušės veislės. 1968–1999 m. 
A. Bandaravičius ištyrė ir atrinko 20 introdukuotų obels veislių, tinkamų verslinei 
sodininkystei Lietuvos agroklimato sąlygomis. Iš jų obels selekcijos programoje buvo 
panaudotos veislės ‘Katja’ (Švedija), ‘Rubin’ (Čekija), ‘Connel Red’ (JAV), ‘Florina’ 
(Prancūzija), ‘Prima’ (JAV), ‘Freedom’ (JAV), ‘Izbranica (Rusija) ir ‘Tellissaare’ (Esti-
ja). Jų genetiniu pagrindu sukurtos veislės ‘Skaistis’, ‘Rudenis’ ir ‘Lauda’. 

1992–2021 m. obels ir kriaušės genetinių išteklių kolekcijos buvo nuolat papil-
domos introdukuotomis veislėmis (1999–2004 m. B. Gelvonauskis, nuo 2005 m. 
A. Sasnauskas) ir prie Lietuvos dvarų bei memorialinių muziejų išlikusiuose senuo-
se soduose surinktais obels pavyzdžiais (D. Gelvonauskienė, D. Baniulis, V. Stanys). 
Pastaruoju metu obels genetinių išteklių kolekcijoje auginama ir tiriama 1487 pa-
vyzdžiai, iš jų 13 veislių ir 273 hibridai yra sukurti SDI, 32 Lietuvos paveldo veis-
lės (7 liaudies selekcijos, 25 auginamos nuo seno), 896 introdukuotos, 14 rūšių, 40 
miškinės obels ir 219 senuosiuose soduose surinktų pavyzdžių. Kriaušių genetinių 
išteklių lauko kolekcijoje auginami 205 pavyzdžiai, iš jų 13 veislių ir 24 selekciniai nu-
meriai yra sukurti SDI, 4 Lietuvos liaudies selekcijos, 32 introdukuoti, 123 miškinės 
kriaušės, 9 surinkti senuosiuose soduose; in vitro sąlygomis saugoma 40 pavyzdžių. 
Obels ir kriaušės genetinių išteklių kolekcijose vykdoma augalų unikalių požymių ir 
tvarių pageidaujamų savybių paieška (nuo 2004 m. D. Gelvonauskienė, nuo 2012 m. 
ir D. Baniulis). Introdukuotų veislių ir SDI sukurtų perspektyvių hibridų tyrimą nuo 
2005 m. vykdo A. Sasnauskas. 

Genetiškai kontroliuojamos obels ir kriaušės selekcijos pagrindas buvo pirmo-
sios įveistos sėklavaisių kokekcijos ir jose augintų veislių savybių aprašymai. Pirmasis 
kontroliuojamą obels kryžminimą atliko T. A. Knight (Janick ir kt., 1996). Lietuvoje 
kontroliuojamos sėklavaisių selekcijos pradininkas yra I. Štaras, 1940 m. pradėjęs 
kriaušės, 1952 m. – obels selekciją. Lietuvos sodininkystės raidos pradžioje pagrin-
dinis selekcijos tikslas buvo sukurti ištvermingas žiemą, derlingas, anksti derančias, 
geros kokybės vaisiais veisles. 1952–1966 m. I. Štaras kryžminimams panaudojo 
93 obels veisles, sukūrė 9 obels ir 3 kriaušės veisles. I. Štaro ir D. Bulavienės sukurta 
veislė ‘Auksis’ iki šiol auginama ne tik Lietuvos, bet ir Estijos, Latvijos, Baltarusijos 
versliniuose soduose. 1968–1982 m. obels selekcinį darbą dirbo D. Bulavienė. 
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Pasaulyje obels selekcijos strategija iš esmės pasikeitė, kai 1970 m. buvo sukur-
ta pirmoji rauplėms atspari (Vf/Rvi6) obels veislė ‘Prima’ (JAV). Atsirado galimybė 
kurti geno Vf/Rvi6 nulemto atsparumo rauplėms veisles, pradėti ekologinę sodinin-
kystę. 1978 m. D. Bulavienė pirmą kartą Lietuvoje obels kryžminimuose panaudojo 
monogenų nulemto atsparumo rauplėms donorus – ‘Prima’, ‘Priscila’, ‘Priam’ ir kt. 
Obels selekcijai panaudojo 110 veislių, atliko 181 kryžminimo kombinaciją, sukūrė 
(su bendraautoriais) veisles ‘Štaris’ ir ‘Aldas’ (Vf/Rvi6). Šios veislės ir atsparūs raup- 
lėms vertingi hibridai vėliau buvo įtraukti į kryžminimų schemas. 

1962–1999 m. kriaušės genetinių išteklių kolekciją tyrė ir selekcinį darbą dirbo 
A. Lukoševičius. Kryžminimuose naudojo ištvermingas žiemą (‘Mičiurino žieminė 
berė’, ‘Juozapinė’, ‘Nariadnaja’ ir kt.) ir geros kokybės vaisiais (‘Madame Verte’, ‘Kon-
ferencinė’, ‘Espereno sviestinė’) veisles. Sukūrė tinkamas auginti Lietuvos klimato 
sąlygomis, geros kokybės vaisiais kriaušės veisles ‘Alsa’, ‘Alnora’, ‘Aluona’, ‘Lukna’ ir 
‘Liepona’. 

1985–2004 m. obels, 1995–2004 m. kriaušės selekcinį darbą dirbo B. Gelvo-
nauskis. Jo sėklavaisių selekcijos programos tikslas – sukurti veisles, pasižyminčias 
kompleksu savybių: vaismedžių ištvermingumu žiemą, monogenų sąlygotu atspa-
rumu rauplėms, vaisių kokybe, derėjimo stabilumu, spur derėjimo tipu. Remdama-
sis A. Bandaravičiaus atliktų veislių ilgalaikių tyrimų duomenimis, kryžmino žiemą 
ištvermingas veisles ‘Auksis’, ‘Kaunis’, ‘Štaris’, ‘Noris’, ‘Idared’, ‘Tellissaare’, ‘Izbranica’, 
‘Paprastasis antaninis’, ‘Sinap Orlovskij’ ir kt. su rauplėms atspariomis, derlingomis, 
puikios kokybės vaisiais veislėmis ‘Prima’, ‘Discovery’, ‘Katja’, ‘Jerseymac’, ‘Connel 
Red’, ‘Florina’, ‘Prima’, ‘Freedom’, ‘Redfree’ ir kt. B. Gelvonauskis pirmasis Lietuvo-
je pradėjo koloniniu bei svyrančiu vainiku ir dekoratyvinių obelų selekciją. Kryž-
minimams naudojo raudonlapes ir koloninio arba svyrančio vainiko obelis (‘Arbat’, 
KB47, ‘Vidubiskaja plakučiaja’, ‘Podsniežnik’, ‘Prairifire’, Salaspils 0108, Nr. 134706). 
B. Gelvonauskiui perėjus dirbti į Augalų genų banką, nuo 2004 m. sėklavaisių selek-
cinį darbą dirba, sukauptą obels bei kriaušės selekcinį fondą tiria ir atranką atlieka D. 
Gelvonauskienė. 

Vakarų Europoje XX a. pabaigoje buvo įveiktas genų Vm/Rvi5 ir Vf/Rvi6 sąlygo-
jamas obels atsparumas rauplėms ir registruota lokalių bakterinės degligės protrū-
kių. SDI obels selekcinio fondo ir kolekcijų atsparumo ligoms tyrimų monitoringas 
(nuo 1984 m. D. Gelvonauskienė, nuo 2012 ir D. Baniulis) atskleidė Vm/Rvi5 geno 
nulemto atsparumo rauplėms praradimą Lietuvoje. Šiltėjant klimatui šiaurinių regi-
onų soduose iškilo reali grėsmė plisti šiltesnio klimato zonoms būdingiems patoge-
nams ir kenkėjams. 

2006 m. SDI buvo pradėta nauja obels selekcijos strategija – viename genotipe su-
jungti „piramidinį“ atsparumą rauplėms ir kompleksinį atsparumą miltligei, bakteri-
nei degligei, paprastajam vėžiui bei filostiktozei. Į kryžminimo schemas buvo įtrauk-
tos keletui patogenų atsparios veislės-donorai: ‘Dayton’, ‘Selena’, ‘Enterprise’, ‘Remo’, 
„piramidino“ atsparumo rauplėms ‘Angold’ (Va+Vg) ir SDI sukurti hibridai (Vm/Rvi5 
+ Vf/Rvi6): Nr. 15-07-30 (‘Freedom’ × ‘Murray’), Nr. 15-08-60 (‘WilliamsPride’ × 
‘Murray’) bei Nr. 15-09-26 (‘Novamac’ × ‘Murray’) ir miltligei atsparūs Nr. 25-50-132 
bei Nr. 25-50-126. 2016 m. D. Baniulio pastangomis rauplėgrybio populiacijos rasi-
nei sudėčiai Lietuvoje stebėti buvo įveista obelų diferenciatorių kolekcija, įsijungta į 



191

8.1. Obelys ir kriaušės

rauplėgrybio rasių geografinio pasiskirstymo, jų kaitos ir patogeno sąveikos su auga-
lu šeimininku raiškos tyrimą Europoje (Patocchi ir kt., 2020). 

Siekiant obuoliuose padidinti antioksidantų kiekį, buvo pradėta veislių, vedančių 
vaisius raudonu minkštimu, selekcija. Šiam tikslui desertinio skonio, ištvermingos 
žiemą, rauplėms atsparios veislės ‘Poema’, ‘Skaistis’, ‘Rubinola’ ir ‘Angold’ buvo su-
kryžmintos su raudonu minkštimu vaisius vedančia veisle ‘Geneva F’ ir SDI sukurtais 
hibridais Nr. 17-43-23 bei Nr. 20-09-135. 

Europoje, o ypač šiaurinėse šalyse, stokojama rauplėms atsparių, labai ankstyvų 
vasarinių obels veislių. Vykdant jų selekciją į kryžminimų schemas buvo įtrauktos 
Lietuvos klimato sąlygomis anksčiausiai vaisius subrandinančios veislės ‘Pirja’, ‘At-
vasara’, ‘Geltonasis arkadas’ ir ‘Alamanda’. Sukurti ir pirminiame perspektyvių hib- 
ridų sode tiriami Nr. 18-13-89, 18-13-87 bei 18-13-120 (‘Popierinis’ × ‘Orlovim’), 
Nr. 14-29-20 (‘Atvasara’ × L) ir Nr. 14-40-26 (‘Florina’ × ‘Mantet’). 

Didėja sidro gamybai tinkančių obuolių paklausa. Jie turi būti karčiai saldaus sko-
nio. Atrinkti rauplėms atsparūs, vedantys sidrui gaminti tinkančius vaisius obels sė-
jinukai Nr. 19-05-14 (Paprastasis antaninis × Nr. 18422) ir Nr. 20-10-94 (KB 45 × L). 

Baltijos regionas yra kriaušių augimo zonos pakraštys, todėl klimatinės sąlygos 
daugeliui introdukuotų kriaušių veislių yra labai nepalankios išgyventi ir dėl rauplių 
keliamos žalos produktyviai vesti geros kokybės vaisius. Nuo 1995 m. pagrindiniai 
kriaušės selekcijos programos tikslai – sukurti ištvermingas žiemą, vėlyvas, atsparias 
rauplėms, gero skonio, sviestinės konsistencijos vaisiais veisles. Siekiant pagerinti 
vaisių kokybę ir ištvermingumą žiemą, į kryžminimus įtrauktos SDI sukurtos veis-
lės ‘Lukna’, ‘Alvita’, ‘Liepona’, Nr. 2020, introdukuotos ‘Konferencinė’, ‘Talisman’, ‘Red 
Bartlett’, ‘Beloruskaja pozdniaja’ ir pasižyminčios atsparumu rauplėms ‘Shinseiki’ bei 
‘Senryo’. Šiuo metu kriaušės selekciniame sode tiriama 1874 sėjinukai iš 56 kryžmini-
mo kombinacijų, pirminiame perspektyvių hibridų tyrimo sode – 22 hibridai. 

Dažnai numatytam tikslui pasiekti neturima genetinio įrankio – atitinkamų sa-
vybių genotipo, todėl imantis naujos strategijos tokį kryžminimo komponentą reikia 
susikurti pačiam selekcininkui. Taigi, nuo selekcinio darbo neatsiejama ir kolekcijose 
augančių pavyzdžių požymių bei tvarių pageidaujamų savybių paieška ir genotipų su 
unikaliais požymiais atranka. 

Obels selekcijos procese buvo gauti genotipai su unikaliomis savybėmis (lentelė). 
Jie yra vienokių ar kitokių obels savybių donorai arba šaltiniai ir gali būti panaudoti 
kuriant ateities selekcijos strategijas. 

1992–2021 m. LAMMC SDI institute buvo atliktos 753 obels kryžminimo kom-
binacijos, panaudota 262 veislės, hibridai, rūšys (kaip motinos – 164, kaip tėvai – 175 
genotipai), gauta per 143 000 hibridinių sėklų, selekciniuose soduose tirta ir tiriama 
28 770 sėjinukų. Į pirminį perspektyvių obels sėjinukų tyrimo sodą atrinkta 172 obels 
hibridai. 

Sukurta 11 obels veislių: ‘Štaris’, ‘Aldas’, ‘Rudenis’, ‘Skaistis’, ‘Alemanda’, ‘Poema’, 
‘Bosanova’, ‘Lauda’, ‘Perlas’, ‘Rylio’, ‘Vaja’ ir 9 kriaušės veislės: ‘Alsa’, ‘Alnora’, ‘Aluona’, 
‘Liepona’, ‘Lukna’ (rajonuotos), ‘Gaisra’, ‘Jūratė’, ‘Alvita’, ‘Nova’ (mėgėjiškai sodininkys-
tei) (paveikslas). 
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Lentelė. 1992–2021 m. LAMMC SDI sukurti obels hibridai – specifinių požymių genų šaltiniai 

Išskirtiniai požymiai Genotipas

Stabiliai, gausiai derantis ant skirtingų poskiepių,  
atsparūs rauplėms (Vf/Rvi6)

Nr. 24089

Vaisiaus minkštimas raudonas, koloninis vainikas,  
atsparūs rauplėms (Vf/Rvi6)

Nr. 21-01-13, Nr. 21-01-15

„Piramidinis“ atsparumas rauplėms 
(Vm/Rvi5 + Vf/Rvi6) 

Nr. 15-07-30, Nr. 15-07-33, 
Nr. 15-08-60, Nr. 15-08-63, 
Nr. 15-09-21, Nr. 15-09-26 

Vaisiai nusispalvina ir vainiko išorėje, ir jo viduje, 
ir lapų šešėlyje 

Nr. 20-01-90

Žiedynuose po 2–3 žiedus Nr. 18-06-98

Žiedynuose po 6–8 žiedus Kaunis

Retai išsidėstę žiedynai Nr. 19-06-141

Visa odelė padengta rūdžių, atsparūs rauplėms (Vf) Nr. 19-06-139, Nr. 19-06-149

Paveikslas. Naujų veislių pristatymas (B. Gelvonauskio nuotr.) 
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Obels veislės 
‘Štaris’. 1996 m. sukurta žieminė veislė, kilmė: ‘Šafraninis pepinas’ × ‘Paprastasis 

antaninis’ + ‘Kokso Pomona’ + ‘Kandil Kinietė’. Vaismedžiai vidutinio augumo, derėti 
pradeda anksti, derlingi, jauni dera kasmet, ištvermingi žiemą, tolerantiški rauplėms 
ir filostiktozei. Vaisiai vidutinio stambumo (110 g), apvaliai kūgiški. Odelė žalsvai 
geltona su tamsiu, beveik visą vaisių apimančiu raudoniu, saldžiarūgščiai. Skinami 
rugsėjo III dešimtadienį, saugykloje išsilaiko iki kovo mėnesio. 

Veislės autoriai Ipolitas Štaras, Dalė Bulavienė ir Bronislovas Gelvonauskis. 
‘Aldas’. 1999 m. sukurta ankstyva žieminė veislė, kilmė (‘Šafraninis pepinas’ × 

‘Monarch’) × ‘Prima’. Vaismedžiai stipraus augumo, derlingi, dera kasmet, ištvermin-
gi žiemą, atsparūs rauplėms (Vf/Rvi6), filostiktozei, miltligei. Jautrūs kalcio trūkumui 
(pasireiškia vaisių poodinis dėmėtumas). Vaisiai stambūs (163 g), plokščiai apvalūs, 
saldūs. Odelė matinė, pagrindinė spalva geltona, didesnė dalis padengta išsiliejančiu 
raudoniu su įvairaus ilgio dryželiais, gausu šviesiai rudų lenticelių. Skinami rugsėjo 
II dešimtadienį, saugykloje išsilaiko iki sausio vidurio. Tinka ekologiniams sodams. 

Veislės autoriai Algimantas Bandaravičius, Dalė Bulavienė ir Bronislovas Gelvo-
nauskis. 

‘Rudenis’. 2012 m. sukurta rudeninė veislė, kilmė ‘Katja’ × ‘Prima’. Vaismedžiai 
augūs, derlingi, dera kasmet, ištvermingi žiemą, atsparūs rauplėms (Vf/Rvi6) ir filos-
tiktozei. Vaisiai vidutinio stambumo (124 g), apvaliai kūgiški. Odelė blizgi, padengta 
vaško sluoksniu, oranžiniai geltona su išsiliejančiu raudoniu ir ryškiais dryžiais, sal-
džiarūgščiai. Skinami rugsėjo I dešimtadienį, saugykloje išsilaiko iki lapkričio mėne-
sio. Tinka ekologiniams sodams. 

Veislės autoriai Bronislovas Gelvonauskis, Dalia Gelvonauskienė ir Audrius Sas-
nauskas. 

‘Skaistis’. 2012 m. sukurta ankstyva žieminė veislė, kilmė ‘Katja’ × ‘Prima’. Vais-
medžiai vidutiniškai augūs, derlingi, dera kasmet, ištvermingi žiemą, atsparūs rau-
plėms (Vf/Rvi6) ir filostiktozei. Vaisiai vidutinio stambumo (128 g), apvaliai cilin-
driški, saldžiarūgščiai, traškūs. Odelė padengta vaško sluoksniu, skaisčiai raudona, 
vaisiams sunokus tamsiai raudona, lenticelės šviesios, smulkios. Vaisiai nusispalvina 
ir vainiko išorėje, ir viduje, ir lapų šešėlyje. Skinami rugsėjo I dešimtadienį, saugyklo-
je išsilaiko iki vasario mėnesio. Tinka ekologiniams sodams. 

Veislės autoriai Bronislovas Gelvonauskis, Dalia Gelvonauskienė ir Audrius Sas-
nauskas. 

‘Alemanda’. 2017 m. sukurta vasarinė veislė, kilmė ‘Red Free’ × ‘Sylvia’. Vaisme-
džiai vidutinio augumo, derlingi, dera kasmet, ištvermingi žiemą, atsparūs rauplėms 
(Vf/Rvi6) ir filostiktozei. Vaisiai stambūs (155 g), beveik visi vienodo dydžio, apvaliai 
kūgiški, švelniai saldžiarūgščiai. Odelė gelsva, padengta raudoniu su išsiskiriančiais 
dryžiais. Sunoksta rugpjūčio II dešimtadienį, saugykloje išsilaiko iki rugsėjo vidurio. 
Tinka ekologiniams sodams. 

Veislės autoriai Dalia Gelvonauskienė, Audrius Sasnauskas ir Bronislovas Gelvo-
nauskis. 

‘Poema’. 2017 m. sukurta vasarinė veislė, kilmė ‘Red Free’ × ‘Sylvia’. Vaisme-
džiai vidutinio augumo, derlingi, dera kasmet, ištvermingi žiemą, atsparūs rauplėms 
(Vf/Rvi6) ir filostiktozei. Vaisiai labai stambūs (200 g), apvaliai kūgiški. Odelė gelsvai 

8.1. Obelys ir kriaušės



Augalų selekcija Lietuvoje amžių sandūroje

194

balta, didesnė jos ploto dalis padengta išsiliejančiu skaisčiu raudoniu su ryškiais dry-
žiais, gausu šviesių lenticelių, švelniai saldžiarūgščiai. Sunoksta rugpjūčio II dešimta-
dienį. Saugykloje išsilaiko iki lapkričio vidurio. Tinka ekologiniams sodams. 

Veislės autoriai Dalia Gelvonauskienė, Audrius Sasnauskas ir Bronislovas Gelvo-
nauskis. 

‘Bosanova’. 2018 m. sukurta ankstyva žieminė veislė, kilmė ‘Auksis’ × ‘Prima’. 
Vaismedžiai žydi vėlai (išvengia pavasario šalnų), derlingi, dera kasmet, ištvermingi 
žiemą, atsparūs rauplėms (Vf/Rvi6) ir filostiktozei. Vaisiai stambūs (160 g), apvaliai 
cilindriški su trumpais storais koteliais, rūgščiasaldžiai, traškūs. Odelė žalsvai gelto-
na, beveik visas plotas padengtas išsiliejančiu raudoniu. Skinami rugsėjo II dešimta-
dienį, saugykloje išsilaiko iki sausio mėnesio. Tinka ekologiniams sodams. 

Veislės autoriai Dalia Gelvonauskienė, Audrius Sasnauskas, Bronislovas Gelvo-
nauskis ir Juozas Lanauskas. 

‘Lauda’. 2018 m. sukurta labai vėlyva žieminė veislė, kilmė ‘Tellissaare’ × ‘Prima’. 
Vaismedžiai derlingi, dera kasmet, ištvermingi žiemą, tolerantiški rauplėms ir filos-
tiktozei. Vaisiai stambūs (186 g), plokščiai apvalūs. Odelė raudona su rusvu atspalviu 
ir ryškiomis lenticelėmis, saldžiarūgščiai. Skinami spalio II dešimtadienį, saugykloje 
išsilaiko iki balandžio mėnesio. 

Veislės autoriai Dalia Gelvonauskienė, Audrius Sasnauskas ir Bronislovas Gelvo-
nauskis. 

‘Perlas’. 2017 m. sukurta dekoratyvinė obels (Malus sieboldii Rehd.) veislė, 
kilmė – laisvai apsidulkinusios M. sieboldii Rehd. sėjinukas. Vaismedžiai vidutinio 
augumo, išsišakoję, ištvermingi žiemą, atsparūs grybinėms ligoms. Žydi vėlai, pum-
purai rožiniai, žiedai balti. Vaisiai rutuliški, vientisai geltoni su oranžiniu atspalviu, 
maži. Tinka dekoratyvinei sodininkystei ir apželdinimui. 

Veislės autoriai Dalia Gelvonauskienė, Audrius Sasnauskas ir Bronislovas Gelvo-
nauskis. 

‘Rylio’. 2017 m. sukurta dekoratyvinė obels (Malus domestica Borkh.) veislė, 
kilmė – laisvai apsidulkinusios veislės ‘Arbat’ sėjinukas. Vaismedžiai stipraus augu-
mo, išsišakoję, ištvermingi žiemą, atsparūs grybinėms ligoms. Žydi labai vėlai, žiedai 
skaisčiai raudoni, lapai tamsiai žali. Vaisiai rutuliški, raudoni su rusvu atspalviu, bliz-
gūs, maži. Tinka dekoratyvinei sodininkystei ir apželdinimui. 

Veislės autoriai Dalia Gelvonauskienė, Audrius Sasnauskas ir Bronislovas Gelvo-
nauskis. 

‘Vaja’. 2017 m. sukurta dekoratyvinė obels (Malus baccata Borkh.) veislė, kil-
mė – laisvai apsidulkinusios M. baccata Borkh. sėjinukas. Vaismedžiai vidutinio au-
gumo, išsišakoję, ištvermingi žiemą, atsparūs grybinėms ligoms. Žydi anksti, žiedai 
violetiniai su rausvu atspalviu, lapai su rausvu atspalviu. Vaisiai rutuliški, tamsiai 
raudoni su violetiniu atspalviu, blizgūs, maži. Tinka dekoratyvinei sodininkystei ir 
apželdinimui. 

Veislės autoriai Dalia Gelvonauskienė, Audrius Sasnauskas ir Bronislovas Gelvo-
nauskis. 
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Kriaušės veislės 
‘Aluona’. Rudeninė veislė, kilmė ‘Konferencinė’ × nežinoma veislė iš Kybartų. 

Vaismedžiai vidutinio augumo, gausiai dera kasmet, ištvermingi žiemą, atsparūs rau-
plėms ir vaisių rudajam puviniui. Vaisiai vidutinio stambumo (120–130 g), butelio 
formos. Odelė žalsvai geltona, įsaulyje neryškiai raustelėjusi, gausu rudų lenticelių 
ir rūdžių dėmelių. Minkštimas gelsvai baltas, tirpstantis, sultingas, saldus, aroma-
tingas, turi nedaug granulių. Skinami rugsėjo III dešimtadienį, laikosi 30–40 dienų.  
Į tinkamiausių Lietuvoje auginti augalų veislių sąrašą įrašyta 2002 m. 

Veislės autorius Algirdas Lukoševičius. 
‘Liepona’. Rudeninė veislė, kilmė – ‘Kliapo mėgstamosios’ sėjinukas Nr. 27–33 × 

‘Espereno sviestinė’. Vaismedžiai vidutinio augumo, ištvermingi žiemą, atsparūs rau-
plėms. Derlingi, dera kasmet. Žydi anksti. Vaisiai stambūs (185 g). Odelė geltona, 
saulės apšviestoje pusėje ryškus raudonis dengia pusę vaisiaus paviršiaus. Minkšti-
mas gelsvai baltas, pusiau tirpstantis arba tirpstantis, sultingas, saldus, aromatingas, 
granulės smulkios. Prinoksta rugsėjo viduryje ir išsilaiko apie 30 dienų. Lietuvoje 
rajonuota 2004. 

Veislės autorius Algirdas Lukoševičius. 
‘Lukna’. Rudeninė veislė, kilmė – ‘Kliapo mėgstamosios’ sėjinukas Nr. 27-33 × 

‘Espereno sviestinė’. Vaismedžiai vidutinio augumo, svyrančiomis šakomis, ištver-
mingi žiemą, atsparūs rauplėms ir rudajam puviniui. Derlingi, dera kasmet. Žydi vi-
dutiniškai anksti. Vaisiai stambūs (180 g), apvalios kriaušės formos. Odelė geltona 
su išsiliejančiais raudonais dryželiais, pasitaiko rūdžių dėmelių. Minkštimas gelsvai 
baltas, sviestinis (tirpstantis), sultingas, saldus, aromatingas, turi vos juntamą kadagio 
prieskonį. Prinoksta rugsėjo viduryje. Tinka transportuoti. Lietuvoje rajonuota 2002. 

Veislės autorius Algirdas Lukoševičius. 
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8.2. Kaulavaisiai 
Vidmantas STANYS 

Kaulavaisiai – slyvos ir vyšnios – Lietuvoje auginami nuo seno. Pomologų nuo-
mone, vyšnių veislės ‘Vietinė rūgščioji’ bei ‘Žagarvyšnė’, slyvos veislė ‘Vietinė gelto-
noji’ ir trešnės veislės ‘Žemaičių geltonoji’, ‘Žemaičių rožinė’ bei ‘Žemaičių juodoji’ 
yra vietinės kilmės liaudies selekcijos. Lietuvoje sistemingą mokslinę slyvų selekciją 
1952 m. pradėjo sodo augalų selekcijos pradininkas I. Štaras. Nuo 1963 m. šį darbą 
tęsė A. Lukoševičius. Jis 1965 m. pradėjo vykdyti trešnių ir vyšnių selekciją. Nuo 
1995 m į kaulavaisių selekcinį darbą įsijungė V. Stanys. 

Slyvos 
Slyvos yra viena pagrindinių sodo augalų grupių. Suskaičiuojama apie 6 000 veis-

lių, priklausančių 19–40 augalų rūšių, kilusių iš Europos, Azijos ir Amerikos žemy-
nų (Butac, 2020). Jos priklauso Prunus L. genčiai, Amygdaloideae (sin. Prunoideae) 
pošeimiui ir Rosaceae Jussieu šeimai. Pagrindinis slyvos chromosomų skaičius yra 
8 (x = 8). Naminė slyva (P. domestica) yra labiausiai paplitusi Europoje, tačiau augi-
nama ir kituose žemynuose. Manoma, kad naminė slyva (2n = 6x = 48, genomo for-
mulė CCSSSS) yra skėstašakės slyvos (Prunus cerasifera Ehrh., 2n = 2x = 16, genomo 
formulė CC) ir dygiosios slyvos (Prunus spinosa L., 2n = 4x = 32, genomo formulė 
SSSS) hibridas. P. domestica vaisiai pasižymi dideliu kiekiu cukraus, skaniais vaisiais, 
vėlyvu žydėjimu, dideliu produktyvumu, tačiau nepakankamu atsparumu šalčiui ir 
ligoms, ypač virusinėms, todėl daugelyje Europos šalių vykdomos šio augalo selekci-
nės programos.

Lietuvoje per pastarąjį amžiaus ketvirtį siekiama sukurti ištvermingas žiemą, 
gausiai derančias, atsparias ligoms, tinkamas desertui ir technologiniam perdirbi-
mui (džiovinimui, šaldymui), lengvai atsiskiriančiu kauliuku, storu vaškiniu sluoks-
niu padengtais mėlynos spalvos vaisiais stambiavaises, šarkos virusui atsparias sly-
vos veisles. Taikomi tradiciniai selekcinės medžiagos kūrimo metodai: tarpveislinis 
kryžminimas ir atrinktų sėjinukų laisvas apsidulkinimas. Įvertintas izoliuotų gemalų 
kultūros efektyvumas. Atliktos 133 tarpveislinės kryžminimo kombinacijos, panau-
dotos 59 slyvos veislės. Iškastruota ir sukryžminta per 89 tūkstančių žiedų, gauta per 
3,5 tūkstančio vaisių, iš kurių išauginta 922 sėjinukai. Iš šio fondo ir iš laisvo apsidul-
kinimo būdu gautų sėklų išaugintų augalų atrinkti 166 sėjinukai, kurie tiriami klonų 
konkursiniuose tyrimuose (lentelė).

Atliktos 565 vyšnios tarpveislinių ir tarprūšinių kryžminimų kombinacijos. 
Kryžminimuose panaudota 97 vyšnios, trešnės bei ievos veislės ir tarprūšiniai hi-
bridai. Atliktos 583 trešnės tarpveislinių ir tarprūšinių kryžminimų kombinacijos. 
Kryžminimuose panaudota 92 veislės ir hibridai.  
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Lentelė. Kaulavaisinių augalų hibridinių sėjinukų auginimo ir atrankos rezultatai 

Augalas
Kastruota ir 
kryžminta 

žiedų

Mezgė  
uogas, 
proc.

Stratifikuota / 
in vitro sodinta 

gemalų

Sudygo, 
proc.

Išauginta 
sėjinukų 

proc. 

Atrinktų 
sėjinukų 

proc. 

Slyva,  
kryžminta 89274 4,0 2981/1009 40,0/49,9 55,9 8,5

Slyva, laisvas 
apsidulkinimas – – 9303 35,5 80,3 3,3

Vyšnia,  
kryžminta 388702 4,2 12496/3965 26,2/22 61,0 2,1

Vyšnia, laisvas 
apsidulkinimas – – 74647 13,7 48,1 1,4

Trešnė,  
kryžminta 305579 13,9 12637/2733 40,9/45,6 52,0 0,97

Trešnė, laisvas 
apsidulkinimas 36989 16,1 32,4 0,98

Slyvos veislės 
‘Rypė’. Sukurta sukryžminus veislės ‘Uleno renklodė’ sėjinuką Nr. 120-2 ir veis-

lės ‘Limoninė’ sėjinuką Nr. 109-26. Savidulkė. Medelyne ir sode vaismedžiai yra vi-
dutinio augumo, atvirkščiai piramidiškais, vidutinio tankumo vainikais. Pradeda de-
rėti 4–5 metais. Vaisiai patrauklios išvaizdos, puikaus skonio, didesni už vidutinius 
(masė 40–45 g), apvaliai elipsiški arba beveik rutuliški. Odelė rausvai violetinė, su 
mėlynu apnašu. Minkštimas gelsvas, saldus, sultingas, aromatingas. Kauliukas vi-
dutinio dydžio, vidutiniškai lengvai atsiskiria nuo minkštimo. Prinoksta rugpjūčio 
viduryje, laikosi 5–7 dienas. Ištvermingumas žiemą vidutinis. Lietingą vasarą serga 
puviniu. Vaisiai vartojami desertui, tinka transportuoti ir perdirbti. 

‘Jūrė’. Veislė sukurta Lietuvoje. Savidulkė, tačiau gausesnį derlių duoda kryž-
miškai apsidulkinusi. Vaismedžiai augūs, sudaro apvalų tankų vainiką, ištvermingi 
žiemą, atsparūs ligoms. Pradeda derėti ketvirtais metais, dera kasmet, gausiai. Žydi 
anksti. Vaisiai dideli (masė 50–90 g), elipsiški, prinoksta vienu metu rugpjūčio pa-
baigoje–rugsėjo pradžioje. Odelė raudona, su rausvai pilkšvu atspalviu, kartais su 
pavienėmis rūdžių dėmelėmis. Minkštimas gelsvas, standus, saldus, sultingas, nea-
romatingas. Kauliukas nedidelis, elipsiškas, lengvai atsiskiria nuo minkštimo. Vaisiai 
tinka transportuoti; vartojami švieži ir perdirbti, labai tinka džiovinti. 

‘Tamona’. Atrinkta iš laisvo apsidulkinimo slyvų veislės ‘Volžskajakrasavica’ sė-
jinuko. Kryžmadulkė. Medelyne ir sode vaismedžiai yra didesnio nei vidutinis augu-
mo, rutuliškais, tankiais vainikais, ištvermingi žiemą, atsparūs ligoms. Žydi gegužės 
II dešimtadienį. Gausų derlių duoda kryžmiškai apsidulkinę veislės ‘Ažano vengrinė’ 
žiedadulkėmis. Vaisiai dideli (masė 50–90 g), pasislėpę po lapais, elipsiški, prinoksta 
vienu metu rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo pradžioje. Odelė rausvai violetinė, su mė-
lynu apnašu. Minkštimas oranžinis, standus, saldus, sultingas. Kauliukas nedidelis, 
elipsiškas, nuo minkštimo atsiskiria vidutiniškai lengvai, turi tendenciją skilinėti. 
Lietingą vasarą serga puviniu. Vaisiai tinka transportuoti; vartojami švieži ir perdirb-
ti, džiovinti yra labai gero skonio. Veislė pateikta tarptautinei ekspertizei. 

8.2. Kaulavaisiai 
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Vyšnia ir trešnė 
Vyšnia ir trešnė priklauso Rosaceae šeimai, Spiraeoideae pošeimiui, Prunus gen-

čiai. Šioje gentyje išskiriami du porūšiai: Cerasus ir Padus. Vyšnia ir trešnė priklau-
so Cerasus porūšiui. Trešnė yra diploidinė rūšis (2n = 2x = 16, Prunus avium L.), 
vyšnia – tetraploidinė rūšis (2n = 4x = 32, Prunus cerasus L.). Abiejų porūšių išsamus 
rūšių sąrašas pateiktas Iezzoni ir bendraautorių publikacijoje (2017). 

Nors šių rūšių augalai auginami jau daugiau nei 2 000 metų, jų sisteminga selek-
cija pradėta tik XX a. pradžioje, todėl kai kurios šiuolaikinės veislės nuo ankstyvųjų 
protėvių yra nutolusios tik per kelias kartas (Iezzoni ir kt., 1991). Šiuo metu vyšnios 
ir trešnės selekcijos programos vykdomos daugelyje šalių (Quero-García ir kt., 2017; 
Schuster ir kt., 2017), išvesta daugybė veislių, kurios auginamos įvairiose klimatinėse 
zonose. Nepaisant to, augintojai susiduria su didelėmis grėsmėmis, susijusiomis su 
pasauline klimato kaita ir dėl jos įtakos atsirandančiais naujais biotiniais bei abioti-
niais iššūkiais: nauji kenkėjai, ligos, temperatūros režimo pokyčiai ir kt. Taigi, šalia 
tradicinių požymių: derlingumo, vaisių dydžio ir tvirtumo, skonio ir kt., selekcininkai 
į atrankos schemas turi įtraukti naujas augalo savybes (1 paveikslas). 

Vyšnios ir trešnės selekcijos programos pasaulyje buvo nukreiptos į medžio savy-
bių, atsparumo biotiniams ir abiotiniams veiksniams, vaisių kokybės gerinimą. Nu-
sekvenavus trešnės genomą buvo atkreiptas dėmesys į molekulinius žymeklius ir jais 
pagrįstą selekciją. Šių metodų taikymas leidžia žymiai sumažinti selekcijos kaštus, ją 
padaryti efektyvesnę. 

Lietuvoje nuo 1995 m. stengiamasi išvesti stambiavaises, įvairaus sunokimo lai-
ko, savisuderinamas, kompaktiško vainiko, atsparias puviniui, šalnoms, ištvermingas 

1 paveikslas. Vyšnių degustacinis vertinimas (D. Gelvonauskienės nuotr.)
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žiemą trešnės veisles ir ištvermingas žiemą, atsparias ligoms, tinkamas perdirbti vyš-
nios veisles. Taikyti tradiciniai selekcinės medžiagos kūrimo metodai: tarpveislinis 
kryžminimas ir atrinktų sėjinukų laisvas apsidulkinimas. Parengtas izoliuotų gemalų 
auginimo metodas, kuris pasirodė labai efektyvus siekiant išauginti ankstyvo sunoki-
mo laiko trešnės ir vyšnios sėjinukus. Topkroso metodu sukurtas gausus trešnės sėji-
nukų hibridinis fondas. Veislės ‘Žagarvyšnė’ vyšnios klonų grybinės ligos kokomiko-
zės atsparumui pagerinti taikytas cheminės mutagenezės metodas, hibridinio fondo 
kintamumui didinti taikytas tarprūšinės hibridizacijos metodas. Taikyti molekuliniai 
metodai trešnės savisuderinamumo aleliams nustatyti (2 paveikslas). 

Vyšnios veislės 
‘Notė’. Ssukurta sukryžminus veisles ‘Vietinė rūgščioji’ ir ‘Žukovskaja’. Savidul-

kė. Vaismedžiai vidutiniškai augūs, sudaro tankų, apvalų vainiką, ištvermingi žiemą, 
vidutiniškai atsparūs ligoms. Pradeda derėti 3–4 metais, dera kasmet, gausiai. Žydi 
vėlai. Vaisiai vidutinio dydžio arba didesni už vidutinius (masė 4 g), apvaliai elipsiški, 
skanūs, tinka transportuoti, prinoksta vienu metu liepos mėnesį. Odelė tamsiai rau-
dona, minkštimas tamsiai raudonas, standus, sultingas, saldžiarūgštis, aromatingas, 
su vos jaučiamu kartumu. Kauliukas elipsiškas, vidutinio dydžio, lengvai atsiskiria 
nuo minkštimo. Vaiskotis nutrūksta lengvai ir sausai. Vaisiai vartojami švieži ir per-
dirbti. 

‘Verknė’. Vidutinio ankstyvumo veislė, sukurta sukryžminus vyšnios veislę ‘Dol-
goždanaja’ ir trešnės veislę ‘Drogano geltonoji’. Kryžmadulkė. Vaismedžiai vidutinio 
augumo, vainikas rutuliškos formos, ištvermingi žiemą, vidutiniškai atsparūs ligoms 

8.2. Kaulavaisiai 

2 paveikslas. Trešnės kryžminimai (D. Gelvonauskienės nuotr.) 
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ir šalnoms, nes žydi vėlai. Vaisiai labai gero skonio, 3,7–4,5 g dydžio, nežymiai suplo-
ti, su smulkiais, lengvai išimamais kauliukais (0,24 g), kurie sudaro 6,7 proc. vaisiaus 
masės, nuo kotelių atsiskiria lengvai ir sausai, nelinkę skilinėti. Koteliai 3,3 cm ilgio. 
Minkštimas tamsiai raudonas, sultingas. Sunoksta liepos I–II dešimtadienį. Vartoja-
ma desertui, tinka perdirbti. 

‘Coliukė’. Vėlyva veislė, atrinkta iš laisvo apsidulkinimo veislės ‘Ukrainka’ sėji-
nukų. Savidulkė, bet geriau mezga kryžmiškai apsidulkinus. Vaismedžiai žemaūgiai, 
rutuliškos formos vainikais, ištvermingi žiemą, vidutiniškai atsparūs ligoms, derlin-
gi. Vaisiai vidutinio stambumo (iki 5 g), vidutinio skonio (4,3), nelinkę trūkinėti, nuo 
kotelių atsiskiria lengvai ir sausai. Odelė ir minkštimas tamsiai raudoni, sultys raudo-
nos. Kauliukai smulkūs, lengvai išimami, sudaro 7 proc. uogos masės. Žydi gegužės 
I dešimtadienį, uogos sunoksta liepos II–III dešimtadienį. Vaisiai labai tinka uogie-
nėms. Pateikta tarptautiniam vertinimui. 

‘Ruoda’. Vėlyva veislė, atrinkta iš laisvo apsidulkinimo veislės ‘Ribakura krasna-
ja’ sėjinukų. Savidulkė. Vaismedžiai vidutinio augumo, piramidės formos retašakiais 
vainikais, ištvermingi žiemą, vidutiniškai atsparūs ligoms, labai derlingi. Vaisiai vi-
dutinio stambumo (iki 4,8 g), vidutinio skonio (4,2), nuo kotelių atsiskiria lengvai ir 
sausai, nelinkę trūkinėti. Odelė ir minkštimas tamsiai raudoni, sultys raudonos. Kau-
liukai smulkūs, lengvai išimami, sudaro 6 proc. uogos masės. Žydi I gegužės dešimta-
dienį, uogos sunoksta liepos II–III dešimtadienį. Pateikta tarptautiniam vertinimui. 

‘Agera’. Labai vėlyva veislė, atrinkta iš laisvo apsidulkinimo veislės ‘Biruliovskaja’ 
sėjinukų. Savidulkė, bet geriau mezga kryžmiškai apsidulkinus. Vaismedžiai viduti-
nio augumo, rutuliškos formos vainikais, ištvermingi žiemą, atsparūs ligoms. Vidu-
tinio derlingumo. Vaisiai dideli arba labai dideli (iki 7,5 g), gero skonio (4,7), nelinkę 
trūkinėti, nuo kotelių atsiskiria lengvai ir sausai. Odelė tamsiai raudona, minkšti-
mas ir sultys raudoni. Kauliukai dideli, lengvai išimami. Žydi balandžio III – gegužės  
I dešimtadienį, Uogos sunoksta liepos III – rugpjūčio I dešimtadienį. Pateikta tarp-
tautiniam vertinimui. 

Trešnės veislės
‘Vytėnų geltonoji’. Sukurta sukryžminus veisles ‘Žemaičių geltonoji’ ir ‘Zolota-

jalošickaja’. Kryžmadulkė. Vaismedžiai vidutinio augumo ir ištvermingumo žiemą, 
sudaro platų piramidinį, vidutinio tankumo vainiką, atsparūs ligoms. Pradeda derėti 
penktais metais, dera kasmet, gausiai. Vaisiai vidutinio dydžio (masė 4–5,5 g), apva-
liai elipsiški, netinka transportuoti. Prinoksta liepos pirmoje pusėje. Odelė geltona. 
Minkštimas gelsvas, pusiau kremzlinis, sultingas, saldus, silpno aromato, sultys gels-
vos. Kauliukas kiaušinio formos, vidutinio dydžio (masė 0,3 g), lengvai atsiskiria nuo 
minkštimo. Vaisiai vartojami švieži ir apdoroti. 

‘Meda’. Veislė kryžmadulkė. Vaismedžiai augūs, sudaro vidutinio tankumo platų 
piramidinį vainiką, ištvermingi žiemą, atsparūs ligoms. Pradeda derėti penktais me-
tais, derlingi, dera kasmet. Žydi anksti. Vaisiai vidutinio dydžio (masė 6–6,5 g), apva-
liai elipsiški, tinka transportuoti, prinoksta liepos viduryje. Odelė raudona. Minkš-
timas rausvas, standus, saldus, silpno aromato. Sultys rausvos. Kauliukas nedidelis, 
apvalus, nuo minkštimo atsiskiria vidutiniškai lengvai. Vaiskotis nutrūksta lengvai. 
Vaisiai vartojami švieži ir apdoroti. 
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‘Germa’. Vėlyva veislė, sukurta sukryžminus selekcinį Nr. 1106 ir veislę ‘Sam’. 
Kryžmadulkė. Vaismedžiai stipraus augumo, vainikai retašakiai, vidutinio tankumo, 
tolerantiški daugeliui ligų, žiedai atsparūs pavasario šalnoms. Pradeda derėti 4–5 me-
tais, dera vidutiniškai gausiai. Sunoksta liepos II – rugpjūčio I dešimtadienį. Vaisiai 
plačiai širdiškos formos, labai gražūs, puikaus skonio, dideli (iki 9 g), tinka transpor-
tuoti. Odelė raudona arba tamsiai raudona, blizganti. Minkštimas tamsiai raudonas, 
pusiau kremzlinis. Vaiskotis nutrūksta lengvai ir sausai. Kauliukas vidutinio dydžio. 

‘Lukė’. Veislė vėlyva, sukurta sukryžminus selekcinį Nr. 1106 ir veislę ‘Sam’. 
Kryžmadulkė. Vaismedžiai stipraus augumo, vidutinio tankumo. Pradeda derėti 4–5 
metais, dera vidutiniškai gausiai. Vaismedžiai ištvermingi žiemą, tolerantiški dauge-
liui ligų, žiedai vidutiniškai atsparūs pavasario šalnoms. Uogos sunoksta liepos II – 
rugpjūčio I dešimtadienį. Vaisiai inkstiškos formos, labai gražūs ir stambūs (iki 9,2 g), 
puikaus skonio, tinka transportuoti. Odelė blizganti, tamsiai raudona. Minkštimas 
tamsiai raudonas, pusiau kremzlinis. Vaiskotis nutrūksta lengvai ir sausai. Kauliukas 
mažas, gerai atsiskiria nuo minkštimo. 

‘Irema BS’. Vėlyva veislė, sukurta sukryžminus selekcinį Nr. 1106 ir veislę ‘Sam’. 
Kryžmadulkė. Vaismedžiai stipraus augumo. Vainikai retašakiai. Pradeda derėti 4–5 
metais, dera vidutiniškai gausiai. Vaismedžiai ištvermingi žiemą, tolerantiški dauge-
liui ligų, žiedai atsparūs pavasario šalnoms. Uogos sunoksta liepos II – rugpjūčio I 
dešimtadienį. Vaisiai labai gražūs, širdiškos formos, saldūs, stambūs (iki 9,8 g), tin-
ka transportuoti. Odelė blizganti, tamsiai raudona. Minkštimas tamsiai raudonas, 
pusiau kremzlinis. Vaiskotis nutrūksta lengvai ir sausai. Kauliukas vidutinio dydžio, 
gerai atsiskiria nuo minkštimo. 

‘Mindaugė’. Vidutinio ankstyvumo, sukurta sukryžminus veisles ‘Severnaja’ ir 
‘Jurgita’. Kryžmadulkė. Vaismedžiai augūs, vainikai platūs, piramidiški, vidutinio tan-
kumo, ištvermingi žiemą ir atsparūs ligoms. Pradeda derėti 4–5 metais, dera labai 
gausiai ir stabiliai. Uogos sunoksta liepos I dešimtadienį. Vaisiai dideli (6–7 g), tam-
siai raudoni, purpuriniai, plačios širdiškos formos, tinka transportuoti. Minkštimas 
raudonas, pusiau kremzlinės konsistencijos. Kauliukas vidutinio dydžio, lengvai at-
siskiria nuo minkštimo. 

‘Pagunda’. Vėlyva veislė, sukurta sukryžminus trešnės veisles ‘Merchant’ × ‘Sun-
burst’. Kryžmadulkė. Vaismedžiai stipraus augumo, tolerantiški daugeliui ligų, vaini-
kai retašakiai, vidutinio tankumo, žiedai atsparūs pavasario šalnoms. Pradeda derėti 
4–5 metais, dera vidutiniškai gausiai. Uogos sunoksta liepos II – rugpjūčio I dešim-
tadienį. Vaisiai plačiai širdiškos formos, labai gražūs, puikaus skonio, labai dideli 
(iki 13 g), tinka transportuoti. Odelė rudai raudona, blizganti. Minkštimas rausvas, 
kremzlinis. Vaiskotis nutrūksta lengvai ir sausai. Kauliukas vidutinio dydžio, sudaro 
4–4,5 proc. uogos masės. Pateikta tarptautiniam vertinimui. 

‘Sava’. Vidutinio ankstyvumo, sukurta sukryžminus veisles ‘Agila’ × ‘Lenin-
gradskaja čiornaja’. Kryžmadulkė. Vaismedžiai stipraus augumo, tolerantiški dau-
geliui ligų, vainikai vidutinio tankumo, žiedai atsparūs pavasario šalnoms. Pradeda 
derėti 3–5 metais, dera gausiai. Uogos sunoksta birželio III – liepos I dešimtadienį. 
Vaisiai plačiai širdiškos formos, labai gražūs, gero skonio, vidutinio dydžio (iki 7,5 g), 
vidutiniškai transportabilūs, mažai skylantys dėl lietaus poveikio. Odelė iš pradžių 
raudona, vėliau rudai raudona, blizganti. Minkštimas rausvas, vidutinio kietumo. 
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Vaiskotis nutrūksta lengvai ir sausai. Kauliukas vidutinio dydžio, sudaro 5–6 proc. 
uogos masės. Pateikta tarptautiniam vertinimui. 

‘Truopna’. Vidutinio vėlyvumo, sukurta sukryžminus veisles ‘Sam’ × ‘Mlejevska-
ja čiornaja’. Kryžmadulkė. Vaismedžiai vidutinio augumo, tolerantiški daugeliui ligų, 
vainikai retašakiai, vidutinio tankumo, nereikalaujantys dažno genėjimo ir formavi-
mo, žiedai atsparūs pavasario šalnoms. Pradeda derėti 4–5 metais, dera vidutiniškai 
gausiai. Uogos sunoksta liepos II–III dešimtadienį. Vaisiai plačiai širdiškos formos, 
labai gražūs, puikaus skonio, vidutinio dydžio (iki 8,8 g), tinka transportuoti. Odelė 
rudai raudonos spalvos, blizganti. Minkštimas vidutiniškai raudonas, pusiau kremz-
linis. Vaiskotis nutrūksta lengvai ir sausai. Kauliukas vidutinio dydžio. Pateikta tarp-
tautiniam vertinimui. 
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8.3. Juodieji serbentai, daržo braškės ir  
paprastosios (kultūrinės) žemuogės

Ingrida MAŽEIKIENĖ, Rytis RUGIENIUS 

Uoginių kultūrų auginimas šiuo metu susiduria su dideliais iššūkiais, susijusiais 
su klimato kaita ir naujų ligų sukėlėjų atsiradimu bei plitimu. Aplinkosaugos iššūkių 
sprendimus lydi globalūs ekonomikos, vartojimo tendencijų pokyčiai. Uogų kokybė 
ir maistinė vertė tampa vis labiau svarbi vartotojui, kuris vis dažniau kokybišką mi-
tybą sieja su gausesniu šviežių vaisių ir daržovių vartojimu, gera sveikata ir ilga gy-
venimo trukme. Uogos turi daug vertingų maistinių ir netgi vaistinių savybių, kurios 
selekcijos būdu dar gali būti kryptingai pagerintos. 

Lietuvoje svarbiausi uoginiai augalai yra braškės ir juodieji serbentai, užimantys 
didžiausius verslinės uogininkystės ir apskritai sodininkystės (po obelų) plotus. Ta-
čiau jų plotai ir uogų derliai kasmet arba tam tikrais laikotarpiais gerokai varijuoja. 
Tai dažnai priklauso ir nuo veislių adaptyvumo kintančio klimato sąlygomis. Uoginių 
augalų selekcija taip pat padeda spręsti šias problemas. 

Juodojo serbento selekcija 
Juodasis serbentas (Ribes nigrum L.) yra vienas pagrindinių komercinių uoginių 

augalų Europoje. Jo uogų mitybinė vertė ir gydomasis poveikis yra moksliškai patvir-
tintas. Apie 80 proc. užauginto derliaus perdirba ir sunaudoja maisto, farmacijos ir 
kosmetikos pramonė. Likę 20 proc. derliaus uogų suvartojamos šviežios – desertui. 
Dėl antioksidacinių savybių plačiai pradėtos perdirbti ir kitos augalo dalys – pumpu-
rai, lapai bei sėklos (Skemiene ir kt., 2015; Bendokas ir kt., 2018; 2019; Stanys ir kt., 
2019). 

Greitai besikeičiantys ir besiplečiantys vartotojų poreikiai reikalauja ir greitų 
selekcinio darbo rezultatų. Augalų biotechnologijos ir genetikos mokslas išplėtė 
selekcinio darbo galimybes ir maždaug 1990 m. sudarė prielaidas spartesnei ir kryp-
tingai juodojo serbento selekcijai. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute 
(SDI) buvo sukurtos naujos juodojo serbento veislės, pasižyminčios didele ūkine ver-
te, savidulka, žydėjimo ankstyvumu ir genetiškai sąlygotu kompleksiniu atsparumu 
ligoms bei kenkėjams. 

Vykdant požymių introgresiją į R. nigrum iš R. americanum, R. aureum, R. di-
kuscha, R. glutinosum, R. janczewskii, R. nidigrolaria, R. nigrum var. sibiricum, R. 
pauciflorum, R. petiolare, R. rubrum, R. sanguineum, R. ussuriense, R. uva-crispa, 
selekcinėje programoje kuriant naujas veisles buvo pritaikyta tolimoji hibridizacija. 
Panaudojant platų Ribes rūšių genofondą išplėstas naujų veislių ir hibridų genetinis 
polimorfizmas, adaptyvumas biotiniams bei abiotiniams veiksniams ir morfologi-
nių požymių įvairovė. Apeinant genetinio nesuderinamumo barjerą, kryžminimuose 
pradėti taikyti efektyvūs juodojo serbento selekcijos spartinimo sprendimai: izoliuo-
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tų audinių kultūra in vitro, poliploidizacija, genų sekoskaita, augalų transformacija ir 
molekuliniais žymekliais pagrįsta selekcinės medžiagos atranka. Sukurtas molekuli-
nių žymeklių rinkinys, tinkantis kryptingai Ribes spp. genotipų atrankai su genetiniu 
atsparumu serbentinei erkutei ir juodo serbento reversijos virusui juvenaliniu raidos 
tarpsniu (Stanys ir kt., 1995; 2004; Šikšnianas ir kt., 2005; 2008; Mazeikiene ir kt., 
2012; 2019; Mažeikienė ir kt., 2017) (1 paveikslas). 

A

B

Taigi, SDI vykdant dar 1952 m. I. Štaro inicijuotą juodojo serbento selekcijos pro-
gramą, iki 1990 m. sukurta 7 juodojo serbento veislės ir didelė grupė perspektyvių 
hibridų (Baniulis ir kt., 2013). Nuo 1990 m. A. Misevičiūtei, o vėliau prisijungus ir  
T. Šikšnianui vykdant kryptingą savidulkos, žydėjimo ankstyvumo ir atsparumo li-
goms bei kenkėjams selekcijos programą, iki 2000 m. buvo sukurtos 9 juodojo ser-
bento veislės (‘Vakariai’, ‘Joniniai’, ‘Pilėnai’, ‘Vyčiai’, ‘Laimiai’, ‘Almiai’, ‘Gagatai’, ‘Kriviai’ 

1 paveikslas. Juodojo serbento veislių ‘Aldoniai’ (A) ir ‘Didikai’ (B) geneologinė kilmė: * – R. ni-
grum ssp. europaeum, ** – R. nigrum ssp. sibiricum, *** – R. dikusha 
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ir ‘Kupoliniai’), o XXI a. – dar 14 veislių (‘Blizgiai’, ‘Tauriai’, ‘Dainiai’, ‘Smaliai’, ‘Gojai’, 
‘Svajai’, ‘Dailiai’, ‘Senjorai’, ‘Salviai’, ‘Ritmo’, ‘Domino’, ‘Viktor’, ‘Aldoniai’ ir ‘Didikai’). 
Per pastaruosius du dešimtmečius pasiektą selekcinės medžiagos kokybę atskleidžia 
vaisiaus dydžio padidėjimas nuo 0,9 iki 1,5 g, žydėjimo laiko pailgėjimas 5–7 die-
nomis, genetiškai nulemtas piramidinis atsparumas grybinėms ligoms ir P bei Ce 
genų determinuotas atsparumas serbentinei erkutei bei juodojo serbento reversijos 
virusui (2 paveikslas). 

2 paveikslas. Dominantinio atsparumo pumpurinei serbentinei erkutei žymeklis: A – R. nigrum 
‘Dainiai’ (atsparumo Cecidophyopsis ribis donoras) polimorfinių lokusų sukibimo grupių ge-
nolapis (rekombinacijos atstumai pagal Haldanes, cM); B – P geno, atsakingo už atsparumą 
serbentinei erkutei, molekulinio žymeklio vieta

A

B

8.3. Juodieji serbentai, daržo braškės ir paprastosios (kultūrinės) žemuogės
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SDI sukurtos juodojo serbento veislės pasižymi vertingų ūkinių ir biologinių po-
žymių kompleksu, dideliu ekonominiu bei ekologiniu efektyvumu, užtikrina žymiai 
mažesnį augalų apsaugos priemonių poreikį, todėl yra tinkamos įvairaus intensyvu-
mo ūkiams. 

‘Smaliai’ (kilmė ‘Ojebyn’ × ‘Minaj Šmyriov’). 2001 m. sukurta vidutinio anksty-
vumo veislė. Krūmai vidutinio augumo, vidutiniškai išsiskleidę, atsparūs miltligei, vi-
dutiniškai atsparūs serbentinei erkutei. Labai derlingi – 9,1 t ha-1. Uogos labai stam-
bios (1,7 g), labai skanios (4,5 balo). 

‘Dainiai’ (kilmė ‘Ojebyn’ × Nr. 67-59-3). 2001 m. sukurta vėlyva veislė. Krūmai 
vidutinio augumo, glausti, atsparūs serbentinei erkutei. Derlingi – 6,1 t ha-1. Uogos 
labai stambios (1,8 g), labai skanios (4,3 balo). 

‘Gojai’ – juodojo serbento europinio bei sibirinio porūšių ir aldaninio serbento 
sudėtingas hibridas. 2004 m. sukurta labai ankstyva veislė. Krūmai vidutinio augu-
mo, vidutiniškai išsiskleidę, atsparūs miltligei, žiedai tolerantiški pavasario šalnoms. 
Labai derlingi – 10,3 t ha-1. Uogos labai stambios (2,1 g), labai skanios (4,3 balo). 

‘Senjorai’ (kilmė ‘Ben Lomond’ × ‘Ben Gairn’). 2004 m. sukurta vidutinio anks-
tyvumo veislė. Krūmai vidutinio augumo, glausti, atsparūs miltligei, tolerantiški ser-
bentinei erkutei, žiedai – pavasario šalnoms. Derlingi – 5,9 t ha-1. Uogos labai stam-
bios (2,0 g), skanios (4,1 balo). 

‘Ritmo’ (kilmė ‘Gagatai’ × ‘Intercontinental’). Pagal bendrą Švedijos, Latvijos ir 
Lietuvos juodojo serbento selekcijos programą 2012 m. sukurta vidutinio anksty-
vumo veislė. Krūmai vidutinio augumo, vidutiniškai išsiskleidę, atsparūs miltligei, 
tolerantiški serbentinei erkutei. Derlingi – 7,6 t ha-1. Uogos labai stambios (1,8 g), 
skanios (4,2 balo). 

‘Domino’ (kilmė ‘Gagatai’ × ‘Intercontinental’). Pagal bendrą Švedijos, Latvijos 
ir Lietuvos juodojo serbento selekcijos programą 2012 m. sukurta vidutinio anksty-
vumo veislė. Krūmai vidutinio augumo, pusiau statūs, atsparūs miltligei, tolerantiški 
serbentinei erkutei. Labai derlingi – 7,8 t ha-1. Uogos labai stambios (1,6 g), labai 
skanios (4,3 balo). 

‘Viktor’ (kilmė Nr. 65-59-5 × ‘Storklas’). Pagal bendrą Švedijos, Latvijos ir Lie-
tuvos juodojo serbento selekcijos programą 2012 m. sukurta vidutinio ankstyvumo 
veislė. Krūmai vidutinio augumo, pusiau statūs, atsparūs miltligei ir serbentinei er-
kutei. Labai derlingi – 12 t ha-1. Uogos labai stambios (2,6 g), labai skanios (4,4 balo). 

‘Aldoniai’ (kilmė ‘Vakariai’ × Nr. 70-88-9). 2015 m. sukurta vidutinio ankstyvu-
mo veislė. Krūmai stipraus augumo, ištvermingi žiemą, atsparūs pavasarinėms šal-
noms, silpnai pažeidžiami šviesmargės ir visiškai atsparūs serbentinei erkutei. Uogos 
stambios (1,9 g), patrauklios išvaizdos (4,6 balo) ir gero skonio (4,5 balo). Labai der-
lingi – 4,8–7,6 t ha-1. Tinka auginti ir ekologiniuose ūkiuose. 

‘Didikai’ (kilmė ‘Kriviai’ × ‘Saniuta’). 2015 m. sukurta vidutinio ankstyvumo 
veislė. Krūmai vidutinio augumo, atsparūs šalčiams, silpnai pažeidžiami grybinių 
ligų – šviesmargės ir degulių, dėl paveldėto dominantinio P geno visiškai atsparūs 
serbentinei erkutei. Uogos stambios (2,4 g), patrauklios išvaizdos (4,6 balo) ir gero 
skonio (4,5 balo). Pilno derėjimo metu uogų derlius siekia 3,3–4,1 t ha-1. Tinka augin-
ti ir ekologiniuose ūkiuose. 
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Braškės ir žemuogės selekcija 
Daržinė braškė (Fragaria × ananassa Duch.) yra vienas pagrindinių uoginių au-

galų, plačiai paplitusių Europoje ir visame pasaulyje. Kasmet pasaulyje išauginama 
daugiau nei 1 mln. tonų šių uogų (Mezzetti ir kt., 2018). Diamanti ir kt. (2011) išskyrė 
pagrindinius braškės naujų veislių pateikimo į rinką kriterijus: 1) produktyvumas, 2) 
atsparumas ligoms ir kenkėjams, 3) tinkamumas vietinėms auginimo sąlygoms, at-
sparumas abiotiniams veiksniams, 4) uogų ir žiedynų padėtis, leidžianti lengvai nu-
imti derlių, 5) uogų sunokimo laikas, leidžiantis pailginti derėjimo sezoną, išvengiant 
masinio derėjimo laikotarpio ir uogų pertekliaus, 6) geras uogų skonis ir aromatas, 7) 
patrauklios, taisyklingos ir didelės uogos, mažinančios skynimo sąnaudas, 8) trans-
portabilumas, 9) ne per šviesi ir ne per tamsi uogų spalva, 10) stabili uogų sudėtis ir 
gera mitybinė vertė, 11) uogų kokybė, įvertinta kuo platesnio vartotojų rato. 

Pastarąjį dvidešimtmetį Europos Sąjungos augalų veislių tarnyba teisinę apsaugą 
suteikė apie 600 naujų braškės veislių, tačiau tik labai nedidelė jų dalis auginama 
plačiai ir pakankamai ilgai (Mezzetti ir kt., 2018). Tradiciniais selekcijos metodais 
pasiekti išskirtinių savybių trukdo palyginti siaura braškės genetinė bazė, nes visos 
dabartinės veislės kilo vos iš kelių genotipų, XVIII a. atsiradus Fragaria × ananassa 
rūšiai. Taigi, gausus ir gerai ištirtas genofondas yra svarbi sėkmingos uoginių augalų 
selekcijos prielaida. Braškės ir serbentų kolekcijos tiriamos ir saugomos in vivo bei 
in vitro. 

SDI mokslininkai dalyvauja tarptautiniuose uoginių augalų genofondo inven-
torizacijos, atrankos ir tyrimo projektuose RIBESCO, GENBERRY, COST836, 863, 
FA1306, EUROPE.BERRIES ir prisideda kuriant bendras Europos uoginių augalų ko-
lekcijos genetinių bei morfologinių požymių tyrimo ir saugojimo metodikas, kurios 
leidžia operatyviai ir efektyviai įvertinti įvairiose šalyse sukurtas naujausias veisles 
bei perspektyvius hibridinius klonus. Tai greitina naujų veislių kūrimą ir didina uo-
gininkystės efektyvumą bei patikimumą, nes rekomenduojamos auginti tik pačios 
geriausios veislės, kurių adaptyvumas atitinka Lietuvos klimato sąlygas (Rugienius, 
Sasnauskas, 2006). 

Gausūs molekuliniai tyrimai, vykdomi daugelyje pasaulio šalių, atskleidžia Fraga-
ria poliploidinio genomo sandaros ypatumus ir suteikia naujų braškės selekcijos gali-
mybių (Liu ir kt., 2021). SDI Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus labo-
ratorijose kuriami nauji biotechnologiniai metodai. Sukurta šalčiui atsparių braškių 
sėjinukų atrankos technologija in vitro (Rugienius, Stanys, 2001), surasti ir taikomi 
molekuliniai žymekliai braškių atsparumo fitoftorozei genui Rpf1 nustatyti (Sasnaus-
kas ir kt., 2007). Įkūrus Kriobiologijos laboratoriją atsirado braškių kolekcijos, naujų 
veislių, hibridinių sėjinukų ir genų inžinerijos produktų ilgalaikio saugojimo skysto 
azoto virimo temperatūroje galimybė. 

Tikėtina, kad biotechnologijos pasiekimai ateityje padarys proveržį kuriant nau-
jus vertingus genotipus, o kol kas daugiausia veislių sukuriama taikant tradicinius 
vidurūšinius arba Fragaria artimų rūšių tarprūšinius kryžminimus. 

Nuo praėjusio amžiaus vidurio SDI buvo nuolat vykdomi braškės veislių tyrimai 
ir selekcija (Misevičiūtė, Lukoševičius, 1988; Baniulis ir kt., 2013). Itin vertingos ir 
populiarios buvo praėjusio amžiaus pabaigoje A. Misevičiūtės sukurtos braškės veis-
lės ‘Nida’, ‘Jaunė’ ir ‘Venta’. Dėl didelių puikaus skonio uogų ‘Venta’ buvo itin populiari 
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ne tik Lietuvoje, bet ir kaimyninėse šalyse. Šios lietuviškų veislių braškės buvo puikūs 
derlingumo, skonio ir ištvermingumo žiemą pavyzdžiai ir donorai tolesnei selekcijai. 
Amžių sandūroje sukurtos veislės ‘Dangė’ ir ‘Saulenė’ (bendraautoriai V. Keparutis, 
R. Rugienius, T. Šikšnianas ir V. Stanys) tęsė lietuviškų veislių braškių tradicijas ir 
buvo vienos derlingiausių (Rugienius ir kt., 2004; Rugienius, Sasnauskas, 2006). Tuo 
metu augintojai jau galėjo gauti geriausių Europos ir pasaulio braškių veislių. 

2016 m. į Nacionalinį augalų veislių sąrašą buvo įrašytos keturios naujos papras-
tosios žemuogės (Fragaria vesca L.) veislės ‘Redita’, ‘Dena’, ‘Meda’ ir ‘Elina’. Veislei 
‘Dena’ sukurti panaudota F. vesca × F. nipponica tarprūšinė hibridizacija. Babtuose 
šios naujos remontantinės žemuogės veislės, palyginti su kontrolinėmis paprastosios 
žemuogės veislėmis ‘Rugen’, ‘Jellow Wonder’ ir ‘Regina’, pasižymėjo stambesnėmis 
uogomis ir 10–30 proc. didesniu derliumi. Tarprūšinė hibridizacija Fragaria gen-
tyje buvo taikoma siekiant įvertinti ploidiškumo ir genomų sudėties įtaką vertingų 
požymių raiškai ir sukurti hibridus, kurie pasižymėtų didesniu adaptyvumu aplin-
kos sąlygoms, puikaus aromato uogomis, didesniu derliumi ir leistų pailginti uogų 
derėjimo sezoną (Rugienius ir kt., 2006). Nustatyta, kad derėjimo pradžioje nedide-
lis drėgmės trūkumas paskatina žemuogių hibridų derėjimą, antocianinų kaupimąsi 
uogose ir keičia antocianinų santykį, priklausomai nuo oro temperatūros (Rugienius 
ir kt., 2021). 

SDI pagrindinės braškės selekcijos kryptys išlieka uogų kokybė, transportabilu-
mas, didelis derlius ir atsparumas biotiniams bei abiotiniams veiksniams, ypač ištver-
mingumas žiemą. 2021 m. į Nacionalinį augalų veislių sąrašą buvo įrašytos braškės 
veislės ‘Neda’ ir ‘Mera’, uogų kokybe ir derlingumu 17–24 proc. viršijančios stan-
dartinės veislės ‘Elkat’ braškes. Tiriant šių ir kitų hibridinių klonų savybes, braškės 
augintos profiliuotoje dirvoje, lysvėse su polietileno danga, lietinant ir trešiant pagal 
poreikį. Tokiu būdu paskutinius atrankos etapus siekta priartinti prie šiuolaikinės 
verslinės braškininkystės sąlygų. 

Braškės veislės 
‘Dangė’ (kilmė ‘Venta’ × ‘Redgauntlet’). 1997 m. sukurta vidutinio vėlyvumo 

veislė. Kereliai aukšti arba vidutinio aukščio, lapija gausi, šviesiai žalia, išaugina daug 
ūsų (ūglių, ant kurių išsidėsčiusios dukterinės skrotelės). Uogos stambios, masinio 
derėjimo metu sveria 12,1 g, gero skonio ir aromato, nupjauto kūgio formos, raudo-
nos, blizgančios. Derlingos – 11,1 t ha-1. Atsparios miltligei, lapų dėmėtligei ir gana 
atsparios kekeriniam puviniui. 

‘Saulenė’ (kilmė ‘Senga Sengana’ × ‘Shuksan’). 1997 m. sukurta ankstyva veislė. 
Kereliai vidutinio aukščio ir tankumo, lapija gausi, išaugina daug ūsų. Uogos vidu-
tinio stambumo, masinio derėjimo metu sveria 9 g, labai gero skonio ir aromato, 
plokščiai apvalios arba širdiškos, su nedideliu kakleliu, tamsiai raudonos, blizgan-
čios. Derlingos – 11,1 t ha-1. Gana atsparios miltligei, lapų dėmėtligei ir kekeriniam 
puviniui. 

‘Mera’ (kilmė ‘Irma’ × ‘Salut’). 2017 m. sukurta vidutinio ankstyvumo veislė. 
Kereliai statūs, vidutinio tankumo, formuoja vidutiniškai ūsų. Uogos stambios, masi-
nio derėjimo metu sveria 13,9 g, kūgio formos, su mažu kakleliu, patrauklios, ryškiai 
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arba tamsiai raudonos, minkštimas raudonas, tvirtas, skanios, aromatingos, lengvai 
skinamos. Derlingos – 13,2 t ha-1. Pakankamai atsparios miltligei ir lapų dėmėtligei. 

‘Neda’ (kilmė ‘Venta’ × ‘Redgauntlet’). 2017 m. sukurta vidutinio vėlyvumo veis-
lė. Kereliai statūs, vidutinio tankumo, formuoja vidutiniškai ūsų. Uogos stambios, 
masinio derėjimo metu sveria 13,8 g, kūgio formos, patrauklios, ryškiai raudonos, 
minkštimas raudonas, tvirtas, skanios, aromatingos, lengvai skinamos. Labai derlin-
gos – 16,0 t ha-1. Pakankamai atsparios lapų dėmėtligei. 

Paprastosios (kultūrinės) žemuogės veislės 
‘Dena’ (kilmė F. vesca ‘Rugen’ × F. nipponica). 2012 m. sukurta ankstyva remon-

tantinė veislė. Kereliai statūs, tankūs arba vidutinio tankumo, neturi ūsų. Uogos pa-
lyginti didelės, sveria nuo 3 iki 1,7 g (kitos kultūrinės žemuogės 1–1,7 g), iš pradžių 
apvalios, vėliau ovalo formos, raudonos, labai patrauklios, minkštimas baltas, ska-
nios, aromatingos. Derlingos – 2,2–2,8 t/ha. 

‘Elina’ (F. vesca nežinomos kilmės kultūrinės formos laisvo apsidulkinimo at-
rinktas sėjinukas). 2012 m. sukurta ankstyva remontantinė veislė. Kereliai vidutinio 
statumo ir tankumo, ūsų vidutiniškai daug. Uogos palyginti didelės (1,1–2,5 g), kūgio 
formos, patrauklios, gelsvai baltos, minkštimas baltas, skanios, aromatingos. Derlin-
gos – 2,0–3,0 t ha-1. Gali būti dauginamos ne tik sėklomis, bet ir ūsais. 

‘Meda’ (kilmė F. vesca ‘Rugen’ laisvo apsidulkinimo atrinktas sėjinukas). 2012 m. 
sukurta ankstyva remontantinė veislė. Kereliai statūs, tankūs arba vidutinio tanku-
mo, neturi ūsų. Uogos palyginti didelės, sveria nuo 3,2 iki 1,4 g, ovalios, vėliau pailgos 
širdelės formos, gana vienodos, patrauklios, raudonos, minkštimas baltas, skanios, 
aromatingos. Labai derlingos – 3,8–4,4 t ha-1. 

‘Redita’ (kilmė F. vesca ‘Rugen’ laisvo apsidulkinimo atrinktas sėjinukas). 2012 m. 
sukurta vidutinio ankstyvumo remontantinė veislė. Kereliai statūs, tankūs arba vidu-
tinio tankumo, neturi ūsų. Uogos palyginti didelės, sveria nuo 3,3 iki 1,7 g, ovalios, 
vėliau pailgos formos, labai patrauklios, tamsiai raudonos, minkštimas baltas, ska-
nios, aromatingos, lengvai skinamos. Derlingos – 1,3–3,3 t ha-1. 
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8.4. Paprastosios spanguolės, paprastieji 
putinai ir sodinės šilauogės 

Laima ČESONIENĖ 

Ericaceae šeimos šilauogės Vaccinium L. genčiai yra priskiriama apie 450 rūšių, pa-
plitusių visame pasaulyje. Šios genties augalai dažniausiai auga rūgščiuose (pH 2,3–4,5) 
oligotrofiniuose, rečiau mezotrofiniuose ekotopuose. Paprastoji spanguolė (Vaccinium 
oxycoccos L., sinonimas Oxycoccus palustris Pers.) yra paplitusi borealinio (vidutiniškai 
šalto) klimato juostoje. Lietuvoje ši rūšis aptinkama aukštapelkių ir tarpinių pelkių ply-
nėse, tačiau pastaruoju metu natūralių spanguolynų ištekliai labai sumažėjo. Parastoji 
spanguolė yra visžalis krūmokšnis, išauginantis 0,8–0,9 m. ilgio šliaužiančius stiebus ir 
suformuojantis trumpus generatyvinius ūglius. Odiški lapai kiaušiniški arba lancetiški, 
žiedyną sudaro 1–5 balti, rausvi, kartais raudoni protandriniai žiedai. Vaisiai paprastai 
yra raudonos spalvos uogos, joms būdinga itin didelė formų įvairovė, nors dažniausiai 
aptinkamos apvalios, ropiškos, bet pasitaiko ir lašo, kriaušės ar statinaitės formų. Lie-
tuvoje yra išskirta net 17 paprastosios spanguolės uogų formų (Česonienė, 2010). 

Pabaltijo valstybėse ir Rusijoje atlikti paprastosios spanguolės tyrimai patvirtino 
didelę morfologinę įvairovę. Praėjusio šimtmečio viduryje Estijos pelkėse H. Vilbaste 
surinko apie 760 klonų, kurie skyrėsi lapų ir uogų forma bei dydžiu, uogų ir žiedų spalva 
(Česonienė ir kt., 2009). Atrinkus klonus buvo patvirtintos pirmosios estiškos papras-
tosios spanguolės veislės ‘Kuressoo’, ‘Nigula’, ‘Soontagana’, ‘Maima’ ir ‘Virussaare’. Didelė 
kolekcija buvo sukaupta ir Latvijoje – joje augo apie 190 paprastosios spanguolės klonų, 
perkeltų iš natūralių augaviečių (Česonienė ir kt., 2009). Paprastosios spanguolės selek-
cija ilgą laiką vykdyta Rusijoje, Kostromos Miškų tyrimų stotyje, kurioje buvo išvestos 
veislės ‘Alaja Zapovednaja’, ‘Krasa Severa’, ‘Sazonovskaja’ ir kitos (Makeev ir kt., 2000). 

Lietuvoje VDU Botanikos sode paprastosios spanguolės klonų tyrimai pradėti 
1994 m. D. Budriūnienės iniciatyva. Žuvinto, Čepkelių bei Kamanų rezervatuose ir 
kitose aukštapelkėse surinkta apie 200 klonų, kurie perkelti į VDU Botanikos sodo 
retųjų sodo augalų kolekciją. 1994–2014 m. joje buvo vykdomi išsamūs genetinės 
įvairovės, agrobiologinių savybių, uogų biocheminės sudėties tyrimai, kurie ir tapo 
pagrindu dideliu produktyvumu, uogų dydžiu ir biologiškai aktyvių junginių kie-
kiu išsiskiriančių klonų atrankai. Atlikus biologiškai aktyvių medžiagų tyrimus, pa-
prastosios spanguolės uogų sultyse nustatyta 297,5–340 mg L-1 fenolinių junginių, 
28,19–59,05 mg L-1 antocianinų (daugiausia randama peonidin-3-galaktozido, kuris 
sudaro apie 29,2 %) ir 4,3–19,85 mg L-1 benzoinės rūgšties. Atrinktų klonų tyrimai 
SSR (paprastosios kartotinės sekos) metodu atskleidė jų genetinę įvairovę, o 2016 m. 
patvirtintos šios lietuviškos paprastosios spanguolės veislės: ‘Amalva’, ‘Žuvinta’, ‘Vita’, 
‘Reda’ ir ‘Vaiva’. Nustačius konkrečių DNR fragmentų ir antocianinų bei fenolinių 
junginių sąsajas, patvirtintos koreliacijos, kurios ateityje gali būti reikšmingos ku-
riant naujas paprastosios spanguolės veisles (Areškevičiūtė ir kt., 2006; Česonienė ir 
kt., 2011; 2013). 
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Šilauogės veislių selekcijos pradžia siekia 1900 m. Pirmosios aukštaūgės šilauo-
gės (Vaccinium corymbosum L.) veislės išvestos klonus atrinkus natūraliose augavie-
tėse, tačiau sparčiai didėjant uogų paklausai ir plantacijų plotams didelis dėmesys 
buvo skirtas šilauogės veislių selekcijai. Aukštosios šilauogės veislių daugiausia yra 
išvesta JAV, kur tarprūšinei hibridizacijai mokslininkai galėjo panaudoti daugiau nei 
20 kitų laukinių rūšių – V. angustifolium Aiton, V. ashei Reade, V. boreale Hall & 
Aald., V. ovatum Pursh, V. ovalifolium Sm., V. darrrowii Camp ir kt. Natūraliose au-
gavietėse šilaguogės rūšys skiriasi krūmo aukščiu (V. ashei pasiekia net 6 m aukštį), 
morfologinėmis savybėmis, ploidiškumu (Retamales, Hancock, 2012). 

Selekcijos tikslas – išvesti naujas veisles, kurių augalai nokintų gero skonio, stam-
bias, šviesiai mėlynas (su intensyviu vaškiniu apnašu), tvirta odele ir mažu vaisko-
čio randeliu uogas. Pastaruoju metu selekcininkai akcentuoja ir biologiškai aktyvių 
junginių kiekius, plačiai naudojamos molekulinių ir biocheminių žymeklių sistemos, 
sudaromi genolapiai, taikomos rekombinantinės DNR technologijos (Hancock ir kt., 
2008). Kai kuriose šilauogės veislių selekcijos programose ypatingas dėmesys skiria-
mas uogų nokimo sezono pratęsimui, ištvermingumui žiemą. Išvedamos vadinamo-
sios šiaurinės ir pietinės aukštaūgės šilauogės veislės. Įvairios selekcijos programos 
vykdomos JAV Mičigano, Floridos bei Džordžijos valstijose, Naujojoje Zelandijoje, 
Vokietijoje ir kitose šalyse. 

Viena didžiausių šilauogių auginimo problemų yra ligos. Pavyko sukuri veisles, 
atsparias daugeliui pavojingų grybinių ligų, tačiau kol kas nėra veislių, kurios pasižy-
mėtų atsparumu virusinėms ligoms (Retamales, Hancock, 2012). Šiuo metu hibridi-
nės V. corymbosum ir V. angustifolium veislės sudaro apie 75 % visų šilauogių plan-
tacijų (Retamales, Hancock, 2012). Lietuvoje pirmąsias aukštaūgių šilauogių veisles 
dar 1969 m. introdukavo Botanikos instituto mokslininkai Z. ir V. Butkai. 

Pusiau aukštaūgių veislių selekcija vykdoma kryžminant jau išvestas veisles ir aukš-
taūgę V. corymbosum, V. angustifolium, vaivorą V. uliginosum. Ši selekcijos kryptis su-
siformavo tik XX a. paskutinį dešimtmetį Suomijoje, Švedijoje ir Kanadoje, o veislės yra 
tinkamos auginti šaltesnio klimato sąlygomis privačiuose sklypuose arba nedideliuo-
se ūkiuose (Trehane, 2004). Įrodyta, kad tarprūšinių kryžminimų su V. angustifolium 
metu gauti sėjinukai pasižymi vidutinio dydžio anksti sunokstančiomis uogomis, dide-
le tolerancija dirvožemio rūgštumo (pH) pokyčiams ir atsparumu vienam pavojingiau-
sių ligų sukėlėjui Botryosphaeria dothidea (Retamales, Hancock, 2012). 

VDU Botanikos sode pusiau aukštaūgių šilauogių veislių selekcija pradėta 
1994 m., įkūrus hibridinių šiluogių sėjinukų kolekciją. Sėjinukai buvo išauginti iš 
veislės ‘Aron’ (‘Rancocas’ × V. uliginosum) sėklų, gautų apdulkinus V. angustifolium 
žiedadulkėmis. Įvertinus pirminių tyrimų rezultatus, tolesnei selekcijai buvo atrinkti 
trys perspektyviausi sėjinukai (Budriūnienė, Česonienė, 2001). Atlikti 16 populia-
riausių dabar pasaulyje auginamų ir naujų lietuviškų veislių uogų cheminiai tyrimai 
patvirtino, kad veislių ‘Danutė’ ir ‘Freda’ uogos sukaupia žymiai didesnius kiekius 
fenolinių junginių (taip pat chino rūgšties), o laisvųjų radikalų surišimo geba, ti-
riant DPPH, ABTS, FRAP ir ORAC metodais, taip pat buvo didžiausia (Kraujalytė 
ir kt., 2015). 2014 m. genetinės įvairovės tyrimus atlikus SSR metodu nustatyta, kad 
veislei ‘Danutė’ artimiausia buvo ‘Northland’ ir ‘Putte’, veislei ‘Freda’ – ‘Brunswick’ ir  
‘North country’. Lietuviškos pusiau aukštaūgės veislės 2016 m. buvo įrašytos į Naci-
onalinį augalų veislių sąrašą. 
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Viburnum L. gentis yra priskiriama Adoxaceae šeimai. Paprastasis putinas (Vibur-
num opulus L.) yra ilgaamžis (gerai auga ir dera apie 50 metų) krūmas, užaugantis iki 
4–5 m aukščio. Lapai triskiaučiai arba penkiaskiaučiai, žiedynas – skėčio pavidalo šluo-
telė, kurios skersmuo siekia 5–10 cm. Balti kraštiniai žiedeliai visuomet sterilūs, viduri-
niai balti arba rausvi, labai smulkūs, maždaug 5 mm skersmens – iš jų po apdulkinimo 
išsivysto sultingi, ryškiai raudoni kaulavaisiai. Visos augalo dalys nuo seno plačiai nau-
dojamos liaudies medicinoje. Pastaraisiais metais atlikti vaisių biocheminiai tyrimai įro-
dė, kad jie sukaupia didelius kiekius biologiškai aktyvių junginių, pasižyminčių antiok-
sidacinėmis ir antimikrobinėmis savybėmis. VDU Botanikos sodo Viburnum L. genties 
kolekcijoje klonų atranka vykdoma nuo 1998 m. Vietiniai klonai lyginami su Rusijoje 
M. A. Lisavenko sodininkystės mokslinių tyrimų institute 1984–1988 m. patvirtintomis 
veislėmis ir veislėmis, sukurtomis Mičiurino federaliniame mokslo centre bei Ukrainos 
mokslų akademijos Centriniame botanikos sode. Penkiolika produktyviausių klonų, ku-
rių vaisiai pasižymėjo išskirtine chemine sudėtimi, 2017 m. buvo įtraukti į Augalų na-
cionalinių genetinių išteklių sąrašą. Atlikus genetinės įvairovės tyrimus nustatyta, kad 
lietuviški klonai žymiai skiriasi nuo rusiškų ir ukrainietiškų veislių. Išskirti trys klonai 
pasižymėjo produktyvumu, kekių bei vaisių dydžiu ir itin dideliais kiekiais biologiškai 
aktyvių junginių (Kraujalytė ir kt., 2015). Pirmosios lietuviškos paprastojo putino veislės 
‘Aras’ ir ‘Perlas’ 2020 m. buvo įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą. 

Paprastosios spanguolės veislės 
‘Vaiva’. Veislė išvesta VDU Botanikos sode, gauta vykdant Zarasų r. aukštapelkė-

se surinktų produktyvių klonų atranką. Vidutinio ankstyvumo, žydėti pradeda birže-
lio pirmoje pusėje. Krūmokšniai vešlūs, lapai vidutinio dydžio, elipsiški, lapalakščio 
viršutinė pusė tamsiai, apatinė šviesiai žalia. Žiedai rausvos spalvos, jų skaičius žie-
dyne siekia iki 6. Uogos pradeda nokti rugsėjo pirmąjį dešimtadienį. Uogos vidutinio 
dydžio (vidutinė masė 0,7 g), ryškiai raudonos, ropiškos formos, minkštimas baltas. 
Derlingos – uogų vidutinis derlius 2,3 kg m-2. Uogos sukaupia vidutiniškai 403 mg 
100 g-1 fenolinių junginių, 85 mg 100 g-1 antocianinų. Atsparios grybinėms ligoms, 
kurias sukelia Monilinia oxycocci, Fusicoccum putrefaciens ir Phyllosticta elongata. 
Veislės autoriai Remigijus Daubaras ir Laima Česonienė. 

‘Reda’ (1 paveikslas). Veislė išvesta VDU Botanikos sode, gauta vykdant Igna-
linos r. aukštapelkėse surinktų produktyvių klonų atranką. Ankstyva, žydėti prade-
da birželio pradžioje. Krūmokšniai 
vešlūs, lapai dideli, tamsiai žali, 
elipsiški. Žiedai baltai rausvos spal-
vos, jų skaičius žiedyne siekia 7 ir 
daugiau. Atsparūs pavasarinėms 
šalnoms. Uogos pradeda nokti rug-
pjūčio viduryje. Uogos labai stam-
bios (vidutinė masė 1,4 g), tamsiai 
raudonos, ropiškos formos, minkš-
timas gelsvas. Uogų vidutinis der-
lius – 1,6 kg m-2. Uogos sukaupia 

1 paveikslas. Paprastosios spanguolės veislė ‘Reda’ 
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vidutiniškai 428 mg 100 g-1 fenolinių junginių ir 99 mg 100 g-1 antocianinų. Veislės 
autoriai Remigijus Daubaras ir Laima Česonienė. 

‘Vita’. Veislė išvesta VDU Botanikos sode, gauta vykdant Žuvinto rezervate su-
rinktų produktyvių klonų atranką. Ankstyva, žydi birželio pradžioje. Lapai dideli, 
lancetiški, viršutinė ir apatinė lapalakščio pusė šviesiai žalios spalvos. Žiedai švie-
siai rausvi, žiedyne išsidėstę po 3–6. Uogos pradeda nokti rugpjūčio viduryje. Uo-
gos stambios (vidutinė masė 1,2 g), apvalios, tamsiai raudonos, minkštimas baltas. 
Derlingos – vidutinis derlius 2,1 kg m-2. Uogos sukaupia vidutiniškai 310 mg 100 g-1 
fenolinių junginių ir 72 mg 100 g-1 antocianinų. Vidutiniškai atsparios grybinėms 
ligoms. Veislės autoriai Remigijus Daubaras ir Laima Česonienė. 

‘Amalva’. Veislė išvesta VDU Botanikos sode, gauta vykdant Žuvinto rezervate 
surinktų produktyvių klonų atranką. Vidutinio ankstyvumo, žydėti pradeda birželio 
pirmoje pusėje. Lapai smulkūs, lapalakščio viršutinė pusė žalia, apatinė šviesiai žalia. 
Žiedai baltai rausvos spalvos, žiedyne išsidėstę po 4–6. Uogos pradeda nokti rugsėjo 
pradžioje. Uogos vidutinio stambumo (vidutinė masė 1,1 g), raudonos su violetiniu 
atspalviu, cilindriškos formos, minkštimas gelsvas. Vidutinis derlius – 2,0 kg m-2. Uo-
gos sukaupia vidutiniškai 424 mg 100 g-1 fenolinių junginių ir 119 mg 100 g-1 antoci-
aninų. Vidutiniškai atsparios grybinėms ligoms. Veislės autoriai Remigijus Daubaras 
ir Laima Česonienė. 

‘Žuvinta’. Veislė išvesta VDU Botanikos sode, gauta vykdant Žuvinto rezervate 
surinktų produktyvių klonų atranką. Vidutinio ankstyvumo, žydėti pradeda birželio 
pirmąjį dešimtadienį. Krūmokšniai nėra vešlūs. Lapai vidutinio dydžio, kiaušiniškos 
formos, lapalakščio viršutinė pusė žalia, apatinė šviesiai žalia. Žiedai rausvi, žiedyne 
išsidėstę po 3–4. Uogos pradeda nokti rugsėjo pirmoje pusėje. Uogos vidutinio dy-
džio (vidutinė masė 0,97 g), ropiškos formos, šviesiai raudonos, minkštimas baltas. 
Derlingumas vidutinis – iki 1,6 kg m-2. Uogos sukaupia vidutiniškai 387 mg 100 g-1 
fenolinių junginių ir 67 mg 100 g-1 antocianinų. Atsparios grybinėms ligoms. Veislės 
autoriai Remigijus Daubaras ir Laima Česonienė. 

Pusiau aukštaūgės šilauogės veislės 
‘Danutė’ (2 paveikslas). Veislė išvesta VDU Botanikos sode, yra ‘Aron’ ir V. an-

gustifolium hibridas. Labai ankstyva – uogos skinamos liepos pradžioje. Krūmai 
vidutinio augumo, platūs, duoda 
nemažai šakninių atžalų. Lapai 
elipsiški, žiedai balti, cilindriški. 
Kekės sudėtinės, ilgos ir tankios, 
taurėlapių skiautelės mažos, sta-
čios. Vaiskotis trumpas, jo du-
burėlis mažas. Uogos apvalios, 
vidutinio dydžio (0,8 g). Odelė 
mėlynos spalvos, padengta in-
tensyviu vaškiniu apnašu. Uogos 
saldžiarūgštės, labai skanios, pa-
sižymi maloniu aromatu, lengvai 
skinamos. Dera kasmet, vidutinis 2 paveikslas. Pusiau aukštaūgės šilauogės veislė 

‘Danutė’ 



215

derlius – 3,3 kg nuo krūmo. Sunokusiose uogose yra 15,1 % sausųjų medžiagų, 10,2 
% cukrų, 324 mg 100 g-1 antocianinų, saldumo indeksas – 20,4. Atsparios grybinėms 
ligoms, kurias sukelia Monilinia vaccinii-corymbosi, Godronia cassandrae ir Botryo- 
sphaeria dothidea. Tinka vartoti šviežios ir perdirbti. Veislės autoriai Remigijus Dau-
baras ir Laima Česonienė. 

‘Freda’. Veislė išvesta VDU Botanikos sode, yra ‘Aron’ ir V. angustifolium hibri-
das. Labai ankstyva – uogos skinamos liepos pradžioje. Krūmai vidutinio augumo, 
išaugina mažai šakninių atžalų. Labai ištvermingi žiemą, atsparūs vėlyvoms pavasa-
rio šalnoms. Lapai siauri, lancetiški, žiedai balti, ąsotėlio formos. Kekės sudėtinės, 
trumpos, gana retos. Taurelė siaura, taurėlapiai statūs. Vaiskočio duburėlis viduti-
nio dydžio. Uogos apvalios, vidutinio dydžio (1,2 g), paskutinio rinkimo smulkes-
nės. Odelė tvirta, tamsiai mėlynos spalvos, vaškinis apnašas vidutinio intensyvumo. 
Uogos skanios, lengvai skinamos. Vidutinis derlius – 2,7 kg nuo krūmo. Sunokusiose 
uogose yra 13,6 % sausųjų medžiagų, 8,6 % cukrų, 330 mg 100 g-1 antocianinų, sal-
dumo indeksas – 19,5. Atsparios grybinėms ligoms, kurias sukelia Monilinia vacci-
nii-corymbosi ir Godronia cassandrae, neatsparios lapų dėmėtligėms. Tinka vartoti 
šviežios ir perdirbti. Veislės autoriai Remigijus Daubaras ir Laima Česonienė. 

Paprastojo putino veislės 
‘Aras’ (3 paveikslas). Veislė išvesta VDU Botanikos sode. Vėlyva – vaisiai sunoks-

ta rugsėjo pabaigoje. Krūmo aukštis siekia iki 4 m, plotis – 4,2 m. Lapai stambūs, 
triskiaučiai. Sterilūs žiedai baltos, viduriniai gelsvos spalvos. Vaisiai ryškiai raudo-
nos spalvos, lengvai atsiskiria nuo kotelių, sudaro stambias kekes, kuriose būna apie 
50 vienetų. Labai derlingi – suaugę krūmai užaugina 20–33 kg vaisių, maksimalus 
derlius siekė 50 kg. Vieno vaisiaus 
masė siekia 0,54–0,83 g (viduti-
niškai 0,64 g). Vaisiai sukaupia iki 
1000 mg 100 g-1 fenolinių junginių, 
iki 50 mg 100 g-1 antocianinų, taip 
pat benzoinės bei askorbo rūgščių 
(iki 40 mg 100 g-1) ir kitų biologiš-
kai vertingų medžiagų. Atsparūs 
ligoms ir temperatūrų svyravi-
mams pavasarį. Vaisiai kartaus 
skonio ir stipraus kvapo. Nereko-
menduojama vartoti šviežių, bet 
labai tinka perdirbti. Veislės auto-
riai Remigijus Daubaras ir Laima 
Česonienė. 

‘Perlas’. Veislė išvesta VDU Botanikos sode. Viena ankstyviausių dabar augina-
mų veislių – vaisiai sunoksta rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo pradžioje. Krūmo vi-
dutinis aukštis 3,6 m, plotis – 3,8 m. Lapai vidutinio dydžio. Sterilūs žiedai baltos, 
viduriniai gelsvos spalvos. Kekės vidutinio dydžio, jose būna 30–40 vaisių. Vaisiai 
raudonos spalvos. Suaugę krūmai užaugina 13–20 kg vaisių, maksimalus nustatytas 
derlius siekė 31 kg. Vieno vaisiaus masė siekia 0,61–0,82 g (vidutiniškai 0,71 g). Vai-
siai sukaupia apie 750 mg 100 g-1 fenolinių junginių, iki 30 mg 100 g-1 antocianinų, 

3 paveikslas. Paprastojo putino veislė ‘Aras’

8.4. Paprastosios spanguolės, paprastieji putinai ir sodinės šilauogės
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taip pat benzoinės bei askorbo rūgščių (iki 25 mg 100 g-1) ir kitų biologiškai vertingų 
medžiagų. Vaisiai saldžiarūgščiai, skanūs, neturi būdingo nemalonaus kvapo. Tinka 
vartoti švieži ir perdirbti. Veislės autoriai Remigijus Daubaras ir Laima Česonienė. 
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8.5. Svarainiai 
Darius KVIKLYS 

Chaenomeles genčiai priskiriamos keturios svarainio rūšys: C. japonica, 
C. cathayensis, C. speciosa, C. thibetica, ir jos tarprūšiniai hibridai: C. superba (C. 
speciosa × C. japonica), C. californica (C. cathayensis × C. japonica), C. clarkiana (C. 
cathayensis × C. japonica) ir C. vilmoriniana (C. cathayensis × C. speciosa) (Weber, 
1964). 

Chaenomeles genties augalai natūraliai auga Rytų Azijoje – Kinijoje ir Japonijo-
je. Į Europą C. speciosa augalai buvo introdukuoti 1796 m., C. japonica – 1869 m., 
C. cathayensis – 1880 m. Nuo to laiko taikant tarprūšinę hibridizaciją buvo sukurta 
daugiau nei 500 dekoratyvinių veislių (Rumpunen ir kt., 2000). Prie Lietuvos gamti-
nių sąlygų labiausiai prisitaikę yra C. japonica gentis ir jos hibridai su C. speciosa. Tai 
galėjo nulemti, kad C. japonica pasižymi didžiausiu požymių įvairavimu (Bartish ir 
kt., 1999; Garkava ir kt., 2000). 

Nors Chaenomeles genties augalai pasaulyje yra plačiai paplitę kaip dekoratyvi-
niai krūmai, tačiau tik Baltijos šalyse jie buvo pradėti auginti vaisiams. 1951 m. Latvi-
joje pradėta svarainio kaip vaisinio augalo, turinčio išskirtinių maistinių ir vaistinių 
savybių, selekcija (Tics, 1992), o pirmieji svarainynai buvo įveisti apie 1970 m. (Kau-
fmane, Ruisa, 2020). Šiuo metu kaip verslinių sodų augalai svarainiai yra auginami 
Šiaurės Europoje, plačiausiai Latvijoje ir Lietuvoje, mažesniu mastu – Estijoje, Len-
kijoje, Suomijoje ir Švedijoje. Svarainių vaisiai yra vertinami dėl geros biocheminės 
sudėties: organinių rūgščių, vitamino C, pektino, aromatinių ir fenolinių junginių 
(Lesinska, 1988; Rumpunen ir kt., 1998; Urbanavičiūtė ir kt., 2020). 

Japoninis svarainis (Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach) yra plastiškas 
augalas, prisitaikęs augti įvairiomis dirvožemio ir klimato sąlygomis, nors didžiausiu 
produktyvumu pasižymi silpnai rūgščiuose priemoliuose ir priesmėliuose. Svarainių 
augalai yra atsparūs sausrai, todėl gali būti auginami nelietinamuose augynuose. 

Japoninio svarainio kenkėjai ir ligos dar nėra plačiai paplitę, todėl jie yra tinkami 
auginti ekologiškai. 

Šiuo metu beveik visi svarainių augynai yra įveisti sėjinukais, todėl pasižymi di-
deliu krūmo ir vaisių požymių bei sunokimo įvairavimu. Tai sunkina augynų priežiū-
rą ir menkina maistinės žaliavos kokybę. Siekiant atrinkti norimais požymiais pasi-
žyminčius augalus ir pagerinti sodinamosios medžiagos vienodumą, buvo inicijuota 
bendra Latvijos, Lietuvos ir Švedijos svarainio selekcijos programa. 

Tikslai 
Japoninio svarainio selekcijos svarbiausi tikslai yra sukurti veisles, pasižyminčias 

šiomis biologinėmis ir agronominėmis savybėmis: augalų ir žiedinių pumpurų at-
sparumas šalčiui, produktyvus ir kasmet derantis, netankus, mažai šaknų atžalų lei-
džiantis ir stačiai augantis bespyglis krūmas, vertingos biocheminės sudėties, storu 
minkštimu anksti bei vienu metu sunokstantys ir lengvai skinami vaisiai, atsparumas 
vaisių puviniams ir lapų dėmėtligei (Rumpunen ir kt., 1998; 2003). 
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Metodai 
Kuriant japoninio svarainio veisles buvo panaudoti du pagrindiniai selekcijos 

metodai: 1) vertingiausiomis savybėmis pasižyminčių sėjinukų atranka versliniuose 
augynuose ir kryžminimų populiacijose; 2) geriausių atrinktų genotipų hibridizacija. 

Tirtų požymių paveldėjimas buvo įvertintas vadovaujantis Grifingo bei Chotylio-
vos statistiniais metodais, taikomais augalų kiekybinių požymių tyrimams. 

Rezultatai 
1994–1997 m. vykdyti sisteminiai atrinktų kontrastinių svarainio genotipų kryž-

minimai, siekiant nustatyti atskirų požymių paveldėjimą. Kryžminimuose naudotų 
genotipų įvairių kiekybinių ir kokybinių požymių kombinacinės gebos analizė paro-
dė, jog daugumą vaisiaus kokybės požymių lemia adityviniai genai, o neadityviniai 
genai kontroliuoja vaisiaus biocheminės sudėties ir augalo vegetatyvinio vystymosi 
požymių paveldėjimą (Rumpunen, Kviklys, 2003; 2004). 

Vykdant Latvijos, Lietuvos ir Švedijos svarainio selekcijos programą, veislėms sukurti 
buvo pasirinkta tik C. japonica rūšis, nes kitos rūšys Šiaurės Europos šalyse yra neatsparios 
šalčiui. Sukurtos dvi japoninio svarainio veislės ‘Rondo’ ir ‘Darius’, kurios po išskirtinumo, 
vienodumo ir stabilumo (IVS) tyrimų 2011 m. buvo registruotos Augalų veislių sąraše. 

‘Darius’. Sukurta 2011 m. Veislė kryžmadulkė. Vidutinio augumo, besidriekian-
tis, netankus krūmas, bespyglis. Žydi anksti, žiedai dideli, oranžiniai, su užapvalin-
tais žiedlapiais. Vaisiai geltoni, pailgi, lygia odele, vienodo dydžio, tvirtai laikosi ant 
šakučių. Vaisiaus vidutinė masė 32–51 g, minkštimo dalis didelė. Labai derlingi – 
nuo krūmo vidutinis derlius 8–9 kg. Vaisiai sukaupia daug vitamino C, ypač daug 
fenolinių junginių ir pasižymi dideliu antiradikaliniu aktyvumu. Vaisiai sunoksta 
rugsėjo pirmąjį–antrąjį dešimtadienį. Krūmai atsparūs šalčiui, vidutiniškai atsparūs 
lapų dėmėtligėms ir vaisių puviniui. 

Veislės autoriai Darius Kviklys (LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės insti-
tutas), Silvia Ruisa (Latvijos sodininkystės institutas) ir Kimo Rumpunen (Švedijos 
žemės ūkio universiteto Balsgard augalų selekcijos stotis). 

Veislės ‘Darius’ japoninio svarainio vaisiai ir biocheminė sudėtis 

Vitamino C kiekis 
mg 100 g-1 168 ± 2,1

Organinių rūgščių kiekis % 4,81 ± 0,69

Tirpių sausųjų medžiagų kiekis % 8,12 ± 0,98

Fenolinių junginių kiekis 
mg GAE 100 g-1 4550 ± 394

Antiradikalinis aktyvumas (ABTS) 
µmol TE 100 g-1 sm 559,7 ± 34,2

‘Rondo’. Sukurta 2011 m. Veislė kryžmadulkė. Stipraus augumo, stačiai augantis 
tankus krūmas, bespyglis. Žydinti anksti, žiedai dideli, oranžiniai, su užapvalintais 
žiedlapiais. Vaisiai geltoni, pailgi, lygia odele, gana vienodo dydžio, lengvai atsiskiria 
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nuo šakučių. Vaisiaus vidutinė masė 30–51 g, minkštimo dalis vidutiniškai didelė. 
Labai derlingi – nuo krūmo vidutinis derlius 9–10 kg. Vaisiai sukaupia daug vitami-
no C. Vaisiai sunoksta rugsėjo pirmąjį dešimtadienį. Krūmai atsparūs šalčiui, tačiau 
gali pašalti žiediniai pumpurai, esantys virš sniego dangos. Vidutiniškai atsparūs lapų 
dėmėtligėms ir vaisių puviniui. 

Veislės autoriai Darius Kviklys (LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės insti-
tutas), Silvia Ruisa (Latvijos sodininkystės institutas) ir Kimo Rumpunen (Švedijos 
žemės ūkio universiteto Balsgard augalų selekcijos stotis). 

Veislės ‘Rondo’ japoninio svarainio vaisiai ir biocheminė sudėtis 

Vitamino C kiekis 
mg 100 g-1 169 ± 1,1

Organinių rūgščių kiekis % 4,88 ± 0,35

Tirpių sausųjų medžiagų kiekis % 8,50 ± 0,73

Fenolinių junginių kiekis 
mg GAE 100 g-1 3906 ± 77

Antiradikalinis aktyvumas (ABTS) 
µmol TE 100 g-1 sm 372,0 ± 25,0
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9. Daržo augalų selekcija

9.1. Uždaro grunto daržo augalai 
Audrius RADZEVIČIUS, Nijolė MAROČKIENĖ,  

Eugenijus DAMBRAUSKAS 

Lietuvoje uždaro grunto daržo augalų (pomidorų, paprikų ir agurkų) veislių ty-
rimai buvo pradėti 1925–1934 m. prof. S. Nacevičiaus. Kuriant naujas veisles tai-
komi individualios ir grupinės atrankos, hibridizacijos, tarpveislinio kryžminimo ir 
kiti metodai. Sukurtos pomidorų veislės ir hibridai pasižymi didele įvairove: skirti 
auginti lauke ir šiltnamiuose, įvairių spalvų, skonių ir formų vaisiais, išsiskiriančiais 
transportabilumu ir augalų atsparumu ligoms (Radzevičius ir kt., 2017). 

Pataruoju metu visame pasaulyje valgomojo pomidoro selekcininkų dėmesys 
kreipiamas į genomo redagavimo priemones, skirtas pagerinti daugelį savybių, pa-
vyzdžiui, atsparumą ligoms, abiotinio streso toleranciją, derliaus kokybę ir bioche-
minius rodiklius. Siekiant padidinti toleranciją abiotiniam stresui (karščiui, šalčiui 
arba sausrai), pasitelkiami ir genų modifikavimo bei redagavimo metodai (Salava ir 
kt., 2021). 

Vienametės paprikos selekcija nukreipta produktyvumo gerinimo, vaisių formos 
ir sunokimo ankstyvinimo kryptimi. Pastaruoju metu Lietuvoje ir užsienyje sukurta 
daug įvairių vienametės paprikos veislių su skirtingos formos, dydžio, spalvos bei 
skonio vaisiais, tinkamumų auginti įvairaus tipo šiltnamiuose ir atvirame grunte (Ja-
dczak, Grzeszczuk, 2009; Juroszek, 2009; Maročkienė ir kt., 2017). Tačiau ne visų 
veislių paprikos tinka auginti Lietuvos klimato sąlygomis. Tyrimų duomenimis, ša-
lyje geriausia auginti ankstyvas ir vidutinio ankstyvumo veislių paprikas sodinant 
daigais (Maročkienė ir kt., 2017). 

Vykdant paprastojo agurko selekciją, dėmesys kreipiamas į ankstyvųjų veislių 
kūrimą ir tinkamumą auginti nešildomuose šiltnamiuose pavasario–vasaros laiko-
tarpiu (paveikslas). Šiuo metu viena pagrindinių hibridų selekcijos krypčių – parte-
nokarpiniai agurkai (Karklelienė ir kt., 2013). Pasaulyje pastaraisiais dešimtmečiais 
kuriant naujas paprastojo agurko veisles didelę reikšmę turėjo tradiciniai selekcijos 
metodai. Tačiau tai ilgas procesas dėl nuolat kylančių sunkumų atrenkant stabilius 
genetinius požymius ar genotipus, todėl pasaulio mokslininkai agurkų selekcijoje 
pradeda taikyti molekulines biotechnologijas (Feng ir kt., 2020). 

Selekcijos tikslas – sukurti uždaro grunto daržo augalų veisles ir hibridus, pro-
duktyvius ir gerai augančius Lietuvos dirvožemio ir klimato sąlygomis, atitinkančius 
kokybės bei rinkos reikalavimus ir tinkančius verslinei daržininkystei. 
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Valgomojo pomidoro (Solanum lycopersicum L.) selekcija 
Europos specializuotose centruose tarptautinės ekspertizės įvertintos šios lietu-

viškos pomidoro veislės: ‘Viltis’, ‘Balčiai’, ‘Rutuliai’, ‘Svara’, ‘Skariai’, ‘Jurgiai’, ‘Arvaisa’ 
H, ‘Laukiai’, ‘Aušriai BS’, ‘Slapukai BS’, ‘Sveikutis’ H, ‘Ainiai’ H, ‘Adas’ H, ‘Auksiai’ H ir 
‘Alvita’. 

‘Ainiai’ H (autorius A. Radzevičius). Determinantinis vidutinio ankstyvumo 
hibridas. Pirmoji žiedinė kekė susiformuoja virš 7–8 lapo. Vaisiai vidutinio dydžio, 
vieno vidutinė masė siekia 70–80 g. Vaisius raudonas, cilindro formos, šiek tiek kam-
puotas, su trimis arba keturiais sėklalizdžiais. Prie pagrindo turi žalią dėmę. Vaisiai 
tvirti ir transportabilūs. Vidutinis derlingumas siekia iki 16 kg m-2. 

‘Adas’ H (autorius A. Radzevičius). Indeterminantinis vidutinio ankstyvumo hi-
bridas. Pirmoji žiedinė kekė susiformuoja virš 6–7 lapo. Vaisiai nedideli, vieno vidu-
tinė masė siekia 30–40 g. Prinokęs vaisius raudonos spalvos, apvalus, su dviem arba 
trimis sėklalizdžiais. Vaisiai gero, malonaus skonio. Vidutinis derlingumas siekia iki 
17 kg m-2. 

‘Auksiai’ H (autorius A. Radzevičius). Indeterminantinis vidutinio ankstyvumo 
hibridas, skirtas auginti šiltnamiuose. Pirmoji žiedinė kekė susiformuoja virš 5–7 
lapo. Vaisiai nedideli, vieno vidutinė masė siekia 30–40 g, apvalūs, oranžinės spalvos, 
su dviem arba trimis sėklalizdžiais. Labai sunokusių vaisių spalva pakinta į raudonu-
mą. Vaisiai pasižymi vertinga biochemine sudėtimi, yra itin gero skonio. Vidutinis 
derlingumas siekia iki 17 kg m-2. Tinka vartoti švieži ir konservuoti (Radzevičius ir 
kt., 2017). 

Paveikslas. Pomidorų selekcija šiltnamyje, selekcininkas A. Radzevičius (R. Karklelienės nuotr.) 
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‘Alvita’ (autoriai A. Radzevičius ir N. Maročkienė). Indeterminantinė vidutinio 
vėlyvumo veislė, skirta auginti šiltnamiuose. Vaisiai dideli, vieno vaisiaus vidutinė 
masė siekia 100–120 g, šiek tiek plokšti, raudonos spalvos, su trimis arba keturiais  
sėklalizdžiais. Vaisiai tvirti ir transportabilūs. Vidutinis derlingumas siekia iki 
20 kg m-2. 

Vienametės paprikos (Capsicum annuum L.) selekcija 
‘Reda’ (autorės N. Maročkienė ir M. Baranauskienė). Vidutinio ankstyvumo 

saldžiosios paprikos veislė, skirta auginti šiltnamiuose, po priedangomis ir atvira-
me grunte. Augalai užauga iki 65–75 cm aukščio, formuoja 2–3 pagrindines šakas. 
Vaisiai nupjauto cilindro formos, patrauklūs, sultingi, švelnaus skonio, sunokę ryš-
kiai raudonos spalvos, 10–11 cm ilgio, 6–7 cm skersmens, vertingos biocheminės 
sudėties, prekinio vaisiaus vidutinė masė 170–190 g, sienelės skersmuo 6–8 mm, 
3 pertvaros. Pirmieji vaisiai pradeda nokti nuo sėklų sudygimo praėjus 110–115 die-
nų, derėjimo trukmė 66–70 dienų. Vienas augalas užaugina vidutiniškai 8–12 vaisių 
(Maročkienė, 2002). 

‘Alanta’ (autorė N. Maročkienė). Vidutinio ankstyvumo saldžiosios paprikos 
veislė, skirta auginti uždarame grunte. Augalai užauga iki 75–80 cm aukščio, for-
muoja 2–3 pagrindines šakas. Vaisiai cilindro formos, stambūs, sultingi, švelnaus 
skonio, augantys žalios, sunokę oranžinės spalvos, 9–10 cm ilgio, 8–9 cm skersmens, 
vaisiaus vidutinė masė 220–250 g. Pirmieji vaisiai pradeda nokti nuo sėklų sudygimo 
praėjus vidutiniškai 118 dienų, derėjimo trukmė 62–65 dienos (Maročkienė ir kt., 
2009). 

‘Gabija’ (autoriai N. Maročkienė ir A. Radzevičius). Vidutinio ankstyvumo sal-
džiosios paprikos veislė, skirta auginti šiltnamiuose ir po priedanga. Augalai užauga 
iki 80–90 cm aukščio, tvirti, kompaktiški, vešlia lapija. Stiebai statūs, šakoti, formuo-
ja 2–3 pagrindines šakas. Vaisiai ir jų užuomazgos žalios, visiškai sunokę oranžinės 
spalvos. Vaisiai kūgio formos, smailiomis viršūnėmis, ilgais prisegimo koteliais, turi 
tvirtą odelę, nedideli – prekinio vaisiaus vidutinė masė 75–85 g. Vaisiai 11–13 cm il-
gio, 4–5 cm skersmens. Vaisiai pasižymi vertinga biochemine sudėtimi, nuskinti ilgai 
išlaiko gerą skonį. Pirmieji vaisiai sunoksta nuo sėklų sudygimo praėjus vidutiniškai 
125 dienoms, derėjimo trukmė 62 dienos. Vienas augalas užaugina iki 35 vnt. vaisių 
(Maročkienė ir kt., 2017). 

Paprastojo agurko (Cucumis sativus L.) selekcija 
‘Kauniai’ (autorius E. Dambrauskas). Vidutinio ankstyvumo lauko agurko veislė, 

sukurta individualios atrankos metodu iš veislinės populiacijos ‘Kaunas’. Vaisiai nedi-
deli, 7–9 cm ilgio, šviesiai žali su ryškiu baltų juostelių piešiniu, stambiai kauburiuoti, 
baltaspygliai. Duoda 40–45 t ha-1 derlių. Tinka rauginti ir marinuoti. Rekomenduoja-
ma mėgėjiškai daržininkystei (Dambrauskas, 1998). 

‘Trakų pagerintieji BS’ (autorius V. Ožolas). Vidutinio ankstyvumo, pradeda 
derėti nuo sėklų sudygimo praėjus 45–60 dienų. Vaisiai elipsiniai, 9–11 cm ilgio, 
4,0–4,5 cm skersmens, 90–115 g masės. Skanūs, ilgai negelsta. Tinka vartoti švieži, 
marinuoti ir rauginti. 
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‘Daugiai’ H (autorius E. Dambrauskas). Ankstyvas intensyviai derantis hibridas, 
skirtas nešildomiems plėveliniams šiltnamiams pavasario–vasaros laikotarpiu. Vai-
siai 10–13 cm ilgio, stambiai kauburiuoti, baltaspygliai, ilgai negelsta, nekartūs. Au-
galai pasižymi labai ribotu šoninių atžalų ilgiu ir kiekiu. Duoda 10–12 kg m-2 derlių, 
iš kurio 45–50 % susiformuoja per dvi pirmąsias derėjimo savaites. Prekinių vaisių 
išeiga 93 %. Tinka marinuoti (Dambrauskas, 2002). 

‘Krukiai’ H (autorius E. Dambrauskas). Universalios paskirties vidutinio anksty-
vumo heterozinis hibridas, gerai derantis plėveliniuose šiltnamiuose ir lauke. Vaisiai 
9–12 cm ilgio, sodriai žali, stambiai kauburiuoti, ilgai negelsta. Duoda 10–12 kg m-2 
derlių, lauke 40–45 t ha-1, prekinių vaisių išeiga siekia 95 %. 

‘Žalsviai’ H (autorius E. Dambrauskas). Hibridas, skirtas auginti uždarame grun-
te. Vaisiai 10–14 cm ilgio, šviesiai žali, stambiai kauburiuoti, ilgai negelsta. Duoda 
10–13 kg m-2 derlių, prekinių vaisių išeiga siekia 95 %. Tinka vartoti švieži, rauginti ir 
marinuoti (Dambrauskas, 2001 b). 

‘Artai’ H (autorius E. Dambrauskas). Universalios paskirties hibridas, skirtas au-
ginti nešildomuose šiltnamiuose ir lauke. Vaisiai 10–12 cm ilgio, tamsiai žali su stam-
biais retais kauburėliais, ilgai negelsta, nekartūs. Po priedanga duoda 10–13 kg m-2, 
lauke 45–50 t ha-1 derlių. Tinka vartoti švieži, marinuoti ir rauginti. 

‘Gintai’ H (autorius E. Dambrauskas). Vidutinio ankstyvumo hibridas, skirtas 
auginti plėveliniuose šiltnamiuose pavasario–vasaros laikotarpiu. Vaisiai tamsiai 
žali, 10–12 cm ilgio, stambiai kauburiuoti, dailūs, negelsta. Duoda 12–13 kg m-2 der-
lių, prekinių vaisių išeiga siekia 95 %. Tinka rauginti ir marinuoti. Augalai pasižymi 
atsparumu netikrajai miltligei. 

‘Pūkiai’ H (autorius E. Dambrauskas). Vidutinio ankstyvumo partenokarpinis 
hibridas, skirtas auginti nešildomuose šiltnamiuose. Vaisiai nedideli, 9–11 cm ilgio, 
tamsai žali, smulkiai tankiai kauburiuoti, negelsta, nekartūs. Duoda 9–10 kg m-2 der-
lių. Tinka vartoti švieži ir marinuoti. 

‘Troliai’ H (autorius E. Dambrauskas). Ankstyvas partenokarpinis hibridas, skir-
tas auginti nešildomuose šiltnamiuose. Vaisiai 9–11 cm ilgio, sodriai žali su šviesių 
juostelių piešiniu, stambiai kauburiuoti, negelsta, nekartūs. Duoda 12–13 kg m-2 der-
lių, prekinių vaisių išeiga siekia 95 %. Tinka vartoti švieži ir marinuoti. 

‘Roliai’ H (autorius E. Dambrauskas). Ankstyvas partenokarpinis hibridas. Vai-
siai nedideli, 9–11 cm ilgio, sodriai žali su baltų juostelių piešiniu, stambiai kaubu-
riuoti. Pasižymi vienodais vaisiais su plona odele ir sultingos konsistencijos minkšti-
mu. Duoda 12–14 kg m-2 derlių. Tinka vartoti švieži ir marinuoti. 

‘Ulonai’ H (autorius E. Dambrauskas). Vidutinio ankstyvumo partenokarpinis 
hibridas su 12–14 cm ilgio vaisiais. Vaisiai tamsiai žali su retai išdėstytais stambiais 
kauburėliais, balataspygliai, ilgai negelsta, nekartūs. Duoda 12–14 kg m-2 derlių. Tin-
ka vartoti švieži ir marinuoti (Dambrauskas, 2001 a). 

9.1. Uždaro grunto daržo augalai 
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9.2. Lauko daržo augalai
Rasa KARKLELIENĖ, Danguolė JUŠKEVIČIENĖ 

Daržo augalų selekcija Lietuvoje turi senas tradicijas. Pomidorų ir gūžinių kopūs-
tų selekcija pradėta 1924 m., o nuo 1948 m. vykdyta daugumos daržo augalų selekcija 
(Bartkaitė, 1998; Bartkaitė, Bobinas, 2002). 1957 m. Vytėnų bandymų stotyje pradėta 
agurkų, svogūnų, kopūstų, pomidorų, morkų, burokėlių, ridikėlių, žiedinių kopūstų, 
pupelių ir daržo žirnių selekcija. 1968 m. Vytėnų bandymų stotį perkėlus į Babtus, 
selekcinis darbas buvo tęsiamas toliau. Viso mokslinio selekcinio darbo rezultatas – 
sukurta daugiau kaip 70 daržo augalų veislių (Karklelienė ir kt., 2013 a). Nuo 1992 m. 
sukurta 45 populiacinės arba hibridinės veislės, iš jų 24 tinkamos auginti lauko sąly-
gomis (Gaučienė, 1997; Petronienė, 2000; 2001; Gaučienė, Viškelis, 2001; Karklelienė 
ir kt., 2013 b; 2018; Sasnauskas ir kt., 2017; Juškevičienė ir kt., 2019). 

Šiltėjantis klimatas verčia ieškoti naujų inovacijų ir priemonių, kurios sumažintų 
žalingą poveikį aplinkai, skatintų saugių maisto produktų gamybą ir didintų augalų 
biologinę įvairovę. Didelis dėmesys turi būti skiriamas tausojamosios ir ekologinės 
daržininkystės principams (Silva Dias, 2014). Siekiant didinti įvairių lauko daržovių 
produktyvumą ir išsaugoti produkcijos kokybę, šiuolaikinėje daržininkystėje vienas 
svarbiausių tikslų yra abiotiniams ir biotiniams veiksniams atsparių veislių parin-
kimas ir augalų augimo bei laikymo sąlygų nustatymas (Kamenetsky ir kt., 2004; 
Karklelienė, Viškelis, 2004; Maročkienė, 2007; Volk, Stern, 2009; Leyva ir kt., 2016; 
Karklelienė ir kt., 2020). Lietuvoje naujai sukurtos daržo augalų veislės yra geriau 
prisitaikiusios prie meteorologinių ir dirvožemio sąlygų, pasižymi gera biochemine 
sudėtimi ir skoninėmis savybėmis, yra produktyvios ir atsparios ligoms. Šiuolaikinė 
daržo augalų selekcija yra nukreipta į veislių, atitinkančių besikeičiančius augintojų 
bei vartotojų poreikius ir pritaikytų kintančiai aplinkai, kūrimą (Silva Dias, 2014; 
2021; Karklelienė ir kt., 2018). 

Darbo kryptis ir tikslai – daržo augalų selekcija, veislių kūrimas, genetinių išteklių 
tyrimas, saugojimas ir gausinimas. Daržo augalų selekcijos mokslinis darbas vykdomas 
pagal šias programas: „Sodininkystė ir daržininkystė: agrobiologiniai pagrindai ir tech-
nologijos“ ir „Žemės ūkio ir miškų augalų genetika ir genotipų kryptingas keitimas“. 
Daržo augalų selekcijos tematika paskelbta daugiau kaip 20 mokslinių publikacijų. 

Tyrimo objektas, sąlygos ir metodai 
Vykdoma šakniavaisinių daržovių, baltųjų gūžinių kopūstų, česnakinių, pupinių 

bei kitų lauko ir daržo augalų selekcija. Kuriant veisles taikoma masinė ir individuali 
atranka, hibridizacija, poliploidizacija, kiti selekcijos procesą spartinantys metodai 
(1 paveikslas). Naujai veislei sukurti dažniausiai prireikia apie 10 ir daugiau metų. 
Paskutiniame etape atliekami išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo (IVS) bei ūkinio 
vertingumo tyrimai, po to veislė įrašoma į ES daržovių rūšių veislių bendrąjį katalogą 
ir Nacionalinį augalų veislių sąrašą. 
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1992–2021 m. sukurtos daržo augalų veislės 
Valgomoji morka (Daucus sativus Röhl.) 
‘Šatrija BS’ (autoriai J. Armolaitienė, J. Mačys). Vidutinio ankstyvumo Nantes 

tipo veislė. Vegetacijos trukmė 100–115 dienų. Šakniavaisiai cilindriniai, bukais arba 
nusmailėjusiais galais, 18–21 cm ilgio, 3,4–3,8 cm skersmens, sukaupia apie 16 mg 
100 g-1 karoteno. Gausus ir kokybiškas derlius užauga derlingo priesmėlio dirvože-
miuose arba durpynuose. Universalios paskirties, tinka auginti vasaros derliui ir lai-
kyti per žiemą. 

‘Skalsa BS’ H (autoriai O. Gaučienė ir P. Viškelis). Vidutinio vėlyvumo Nantes/
Berlicum tipo hibridinė veislė. Vegetacijos trukmė 120–125 dienos. Šakniavaisiai 
stamboki, cilindriniai, šiek tiek nusmailėję, bukais galais, apie 17 cm ilgio, 4–4,5 cm 
skersmens. Floema ir ksilema ryškiai oranžinės, beveik raudonos spalvos. Tinka au-
ginti rudens derliui, laikyti per žiemą. 

‘Svalia BS’ H (autorės O. Gaučienė ir A. Dobrovolskienė). Vidutinio ankstyvu-
mo Nantes tipo hibridinė veislė. Vegetacijos trukmė 105–115 dienų. Šakniavaisiai 
cilindriniai, bukais arba nusmailėjusiais galais, ilgi, lygūs. Floema ir ksilema vienodos 
ryškiai oranžinės, beveik raudonos spalvos. Tinka auginti ankstyvam vasaros derliui, 
laikyti per žiemą. 

‘Gona’ (autorės R. Karklelienė ir O. Gaučienė). Vidutinio vėlyvumo Nantes/Dan-
vers tipo veislė. Vegetacijos trukmė 120–125 dienos. Šakniavaisiai cilindriniai, bu-
kais galais, vidutinio ilgio, stamboki, sukaupia 20,0–22,5 mg 100 g-1 karoteno. Floema 
ir ksilema ryškiai oranžinės spalvos. Tinka rudens derliui ir laikyti per žiemą. 

1 paveikslas. Burokėlių selekciniai sėklojai (I. Karklelytės nuotr.) 
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‘Ieva’ H (autorės R. Karklelienė ir O. Gaučienė). Vidutinio vėlyvumo Nantes tipo 
hibridinė veislė. Vegetacijos trukmė 125–130 dienų. Šakniavaisiai cilindriniai, bukais 
galais, vidutinio ilgio ir skersmens, sukaupia apie 22,0 mg 100 g-1 karoteno. Floema ir 
ksilema ryškiai oranžinės spalvos. Tinka rudens derliui ir laikyti per žiemą. 

‘Rokita’ H (autorės R. Karklelienė ir O. Gaučienė). Nantes tipo hibridinė veislė. 
Vegetacijos trukmė 128–132 dienos. Šakniavaisiai cilindriniai, bukais galais, viduti-
nio ilgio (22–25 cm) ir skersmens (4,2–4,6 cm). Rekomenduojama auginti lengvo ir 
vidutinio sunkumo priemolio humusinguose, nepiktžolėtuose, optimalaus rūgštumo 
(pH 6,0–7,0) dirvožemiuose. Tinka auginti rudens derliui, laikyti per žiemą. 

‘Jola’ (autorės R. Karklelienė ir J. Nėniūtė). Vidutinio vėlyvumo Nantes tipo  
hibridinė veislė. Vegetacijos trukmė 120–130 dienų. Žalumyninę brandą pasiekia po 
sėjos praėjus 55–60 dienų. Šakniavaisiai oranžinės spalvos, vidutinio stambumo, ci-
lindriniai, šiek tiek nusmailėję, bukais galais, apie 19–22 cm ilgio, 3,9–4,3 cm skers-
mens. Tinka auginti lygiame ir profiliuotame dirvos paviršiuje. Atsparios ligoms, tin-
ka auginti rudens derliui, laikyti per žiemą. 

Raudonasis burokėlis (Beta vulgaris L.) 
‘Kamuoliai’ (autoriai J. Armolaitienė ir J. Mačys). Vidutinio ankstyvumo univer-

salios paskirties daugiasėklė veislė. Vegetacijos trukmė 90–110 dienų. Lapija stambi, 
vešli. Šakniavaisiai apvalūs arba apvaliai plokšti. 

‘Joniai’ (autorės J. Armolaitienė ir O. D. Petronienė). Dvisėklė (60–80 %) veislė. 
Vegetacijos trukmė 100–110 dienų. Iš lietuviškų veislių išaugina smulkiausią lapiją ir 
lapkočius. Šakniavaisiai apvalūs arba apvaliai ovalūs, minkštimas su neryškiais kon-
centriniais žiedais. 

‘Ilgiai’ (autorės O. D. Petronienė ir J. Armolaitienė). Universalios paskirties dvi-
sėklė (apie 80 %) veislė. Vegetacijos trukmė 95–115 dienų. Lapija sodriai žalia. Ša-
kniavaisiai vidutinio stambumo, cilindriniai, pusiau ilgi. 

‘Rikiai’ (autorės R. Karklelienė, O. D. Petronienė). Vidutinio ankstyvumo dvisė-
klė (75 %) Egipto tipo veislė. Vegetacijos trukmė 100–110 dienų. Lapija tamsiai žalia, 
šiek tiek gelsvo atspalvio. Šakniavaisiai pusiau elipsės, elipsės formos arba šiek tiek 
apvalūs, su plona pagrindine šaknimi, odelė lygi. Prekinio šakniavaisio vidutinė masė 
280–300 g. 

Valgomasis ridikėlis (Raphanus sativus L.) 
‘Babtų žara’ (autoriai J. Mačys, O. Gaučienė ir R. Karklelienė). Labai ankstyva 

veislė. Vegetacijos trukmė 18–22 dienos. Šakniavaisiai apvalūs arba šiek tiek ovalūs, 
skaisčiai raudonos spalvos. Minkštimas baltas, sultingas, švelnaus skonio. 

‘Liliai’ (autorė M. Baranauskienė). Vidutinio ankstyvumo veislė. Vegetacijos tru-
kmė 18–27 dienos. Šakniavaisiai apvalūs, stambūs, odelė raudona su violetiniu ats-
palviu. Ilgai neperauga. Tinka auginti lauke ir šiltnamiuose. 

Bulvinė saulėgrąža (Helianthus tuberosus L.) 
‘Sauliai’ (autoriai N. Maročkienė, R. Karklelienė ir P. Gumbelevičius). Augalai 

daugiamečiai, žoliniai, žydintys. Antžeminė dalis suformuoja 1,7–1,9 m aukščio ir 
1,8–2,4 cm skersmens tvirtus stiebus, vidutinio dydžio lapus ir geltonai žydinčius 
žiedus. Požeminė dalis išaugina apie 90–185 g dydžio ir įvairios formos baltos spal-
vos gumbus. 

9.2. Lauko daržo augalai
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2 paveikslas. Daržo augalų selekcininkai apžiūri prieskoninių augalų kolekciją (I. Karklelytės 
nuotr.) 

Gūžinis baltasis kopūstas (Brassica oleracea L.) 
‘Bagočiai’ (autoriai M. Bobinienė ir Č. Bobinas). Vidutinio vėlyvumo veislė. Ve-

getacijos trukmė nuo sudygimo iki derliaus nuėmimo 165–175 dienos. Lapų išorinė 
spalva pilkai žalia. Gūžės ovalios, ovaliai plokščios. Vienos gūžės masė 2,9–3,2 kg. 
Tinka rauginti. Švieži išsilaiko iki kovo mėnesio. 

Blakinė kalendra (Coriandrum sativum L.) 
‘Raslė’ (autorė N. Maročkienė). Prieskoninis, vienametis žolinis augalas, užau-

gantis iki 20–60 cm aukščio. Žydi birželio–liepos mėn. Vaisiuose yra eterinių aliejų, 
naudojamų maisto pramonėje, parfumerijoje, medicinoje (2 paveikslas). 

Valgomasis svogūnas (Allium cepa L.) 
‘Babtų didieji’ (autoriai M. Baranauskienė ir S. Nacevičius). Vidutinio anksty-

vumo populiacinė veislė. Ropelės ovaliai plokščios, vidutinio stambumo (70–90 g). 
Dengiamasis išorinis lukštas gelsvai oranžinės spalvos, minkštimas baltas, pusiau 
aštraus skonio. Tinka auginti ropelių ir laiškų ankstyvam derliui, laikyti ir perdirbti. 

‘Joriai’ (autorės D. Juškevičienė ir R. Karklelienė). Vidutinio ankstyvumo popu-
liacinė veislė. Formuoja vidutinio dydžio, apie 80–130 g sveriančias ropeles. Ropelės 
plokščiai apvalios, išilginiame pjūvyje rombinės. Išorinio lukšto spalva gelsvai ruda, 
minkštimas baltas. Tinka auginti ropelėms ir laiškams, perdirbti. Labai gerai laikosi 
sandėliavimo metu (3 paveikslas). 

Valgomasis česnakas (Allium sativum L.) 
‘Vasariai’ (autorė N. Kviklienė). Vidutinio ankstyvumo vasariniai česnakai, ne-

formuoja žiedynstiebių. Dauginami vegetatyviniu būdu, skilteles optimalu sodinti 
pavasarį. Dengiamasis išorinis lukštas baltos spalvos. Ropelę sudaro 10–16 baltos 
spalvos skiltelių, išdėstytų koncentriškai, dviem ratais. Ropelės vidutinio stambumo, 
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3 paveikslas. Svogūnų veislių tyrimas (R. Karklelienės nuotr.) 

jų dydis priklauso nuo pasodintų skiltelių dydžio. Atsparūs ligoms ir kenkėjams, la-
bai gerai laikosi sandėliavimo metu, tinka perdirbti. 

‘Žiemiai’ (autorės N. Kviklienė ir D. Juškevičienė). Vidutinio ankstyvumo, for-
muojantys žiedynstiebius žieminiai česnakai. Dauginami vegetatyviniu būdu, skil-
teles optimalu sodinti rudenį. Dengiamasis išorinis lukštas baltos spalvos. Ropelės 
plokščiai apvalios, skiltelių skaičius siekia 6–8 vnt. ir daugiau, jos susiformuoja ratu 
aplink žiedynstiebį. Skiltelių dengiamieji lukštai rausvi su gelsvu atspalviu, minkšti-
mas baltas. Ropelės vidutinio stambumo. Žiedynas sudarytas iš 150 ir daugiau smul-
kių orinių svogūnėlių. Atsparūs ligoms ir kenkėjams. 

‘Dangiai’ (autorės D. Juškevičienė ir R. Karklelienė). Žieminiai česnakai, formuo-
jantys žiedynstiebius. Skilteles optimalu sodinti rudenį. Dengiamojo išorinio lukšto 
spalva pilkšvai balta su išilginiais violetiniais dryželiais ir violetinėmis netaisyklingo-
mis dėmelėmis. Ropelės plokščiai apvalios, sudarytos iš 5–7 vienodo dydžio skilte-
lių, taisyklingai ratu išsidėsčiusių aplink žiedynstiebį. Skiltelių dengiamasis lukštas 
violetinės spalvos, su gelsvai rausvu atspalviu, minkštimas gelsvas. Viename žiedyne 
susiformuoja apie 70 ir daugiau orinių svogūnėlių. Atsparūs ligoms ir kenkėjams, 
pasižymi dideliu prekiniu derliumi. 

Laiškinis česnakas (Allium schoenoprasum L.) 
‘Aliai’ (autoriai N. Maročkienė, M. Baranauskienė ir P. Viškelis). Auga ir daugina-

si kereliais, kurie kasmet plečiasi ir išauga į didelius, tankius kupstus. Maistui naudo-
jami anksti pavasarį atželiantys lapai. Pirmą derlių galima nuimti po atžėlimo praėjus 
20 dienų. Pavasarį nupjauti lapai greitai atauga, ir po 12–15 dienų juos vėl galima 
pjauti. Maistui lapai naudojami iki žydėjimo. Jie yra smulkūs, minkšti, švelnaus sko-
nio. Žydi gausiai, dekoratyviais rausvai violetiniais žiedais. Gali būti auginami kaip 
dekoratyviniai augalai. 

9.2. Lauko daržo augalai
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Daržinė pupelė (Phaseolus vulgaris L.). 
‘Baltija’ (autoriai N. Kviklienė ir K. Bėčius). Vidutinio ankstyvumo, krūmo tipo 

(aukštis 30–45 cm). Formuoja geltonos spalvos ankštis, sėklos baltos. Ant vieno au-
galo užauga apie 15–25 ankštys, vienoje ankštyje yra 5–6 pupelių sėklos. Ankštys 
tiesios, apvalios, su stipriu pergamentiniu sluoksniu. Apatinės ankštys susiformuoja 
15–20 cm aukštyje, jų galai nesiekia žemės. Sėklos pailgos, prisegimo vieta šiek tiek 
įdubusi. 1000 sėklų masė 330–430 g. Labai gerai subręsta Lietuvos klimato sąlygomis. 
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10. Miško augalų selekcija

10.1. Miško selekcijos ir sėklininkystės centras
Vidmantas VERBYLA 

Vystantis miško selekcijos mokslui, Lietuvos miškų ūkio ir miško pramonės minis-
terija miškų ūkiams kėlė praktinius mokslo naujovių įgyvendinimo gamyboje uždavi-
nius – sukurti selekcinę sėklinę bazę. Tam reikėjo atrinkti pliusinius (dabar vadinami 
rinktiniais) medžius, įsiveisti sėklines plantacijas, atrinkti sėklinius medynus. Dažniau-
siai šie rūpesčiai teko vyriausiesiems miškininkams, želdinimo inžinieriams, girinin-
kams arba medelyno vedėjams. Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo instituto moks-
lininkai (V. Ramanauskas) buvo išleidę rinktinių medžių atrankos normatyvus, tačiau 
dėl patirties stokos jų atranka vyko sunkiai. Prastai sekėsi auginti ir skiepytus sodinukus 
miško sėklinėms plantacijoms. Pastebėjus, kad šiems darbams atlikti trūksta patirties, 
1969 m. buvo nuspręsta prie Dubravos miškų tyrimo stoties įsteigti Elitinę miško sėkli-
ninkystės grupę, kuri įvertintų atliekamų darbų kokybę ir teiktų praktinius patarimus. 
Ją sudarė trys žmonės: Algirdas Kažemėkas, Romutis Macijauskas ir Vytautas Ribikaus-
kas. Jau nuo 1970 m. pavasario buvo pradėtas girininkijų pajėgomis atrinktų rinktinių 
medžių peratestavimas, kartu ūgelius ruošiant skiepijimui – rinktinių medžių klonavi-
mui. Rinktinių medžių peratestavimas pasirodė gana sudėtingas, nes kai kur, pasikei-
tus girininkijų darbuotojams, nebebuvo žinoma, kur jie yra, nemažos dalies medžių jau 
nebuvo, nors sąrašuose jie egzistavo. Kai kurie medžiai neatitiko jiems keliamų reikala-
vimų, nes buvo atrinkti skubotai, ne visur sunumeruoti ir pan. Peratestavus iš buvusių 
1900 urėdijų darbuotojų atrinktų ir į registrą įrašytų medžių į respublikinį registrą buvo 
įtraukti tik 563 medžiai. Visi jie paženklinti numeriais, jiems išrašyti pasai. 

Respublikoje didėjant želdinimo apimtims, augo ir miško medžių sėklų poreikis. 
Miškų ūkių darbuotojai buvo skatinami sėklas rinkti I boniteto medynuose nuo pačių 
gražiausių – aukštų, tiesių, be šakų – medžių. Tačiau nesant kontrolės pasitaikydavo, 
kad sėklos buvo surenkamos bet kur, ten, kur lengviau surinkti, kartais net nuo žemaū-
gių medžių. Sunkumų kėlė ir kankorėžių aižymas. Ne visi miškų ūkiai turėjo aižyklėles, 
todėl daug kur kankorėžiai buvo aižomi pirtyse, juos paskleidžiant ant grindų, maišuose 
ant krosnių ar tiesiog dėžėse prieš saulę. Rūpesčių kėlė ir sėklų atsargų laikymas – rei-
kėjo sausų ir vėsių patalpų. Technologinių tyrimų reikėjo ir siekiant sodmenis išauginti 
baziniuose miško daigynuose bei politetileno dangos šiltnamiuose. Miško selekcijos 
vystymuisi buvo būtini rinktinių medžių palikuonių tyrimai – bandomųjų želdinių vei-
simas. Siekiant centralizuoti ir paskatinti šių darbų technologinį vystymąsi, taip pat 
Miškų institute vykdytų miško genetikos, selekcijos ir sėklininkystės tyrimų rezultatus 
įgyvendinti miškų ūkio praktikoje, buvo nuspręsta įkurti Miško sėklininkystės centrą. 

1974 m. prie Dubravos miškų tyrimo stoties buvo įsteigtas Miško sėklininkystės 
centras, pavadintas „Litlessem“, jam iškelti tokie uždaviniai: 

– naujų rinktinių medžių ir sėklinių medynų atestacija bei atranka; 
– centralizuotas skiepytos sodinamosios medžiagos išauginimas miško sėkli-

nėms plantacijoms Lietuvai ir Kaliningrado sričiai; 
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– centralizuotas kankorėžių aižymas bei perdirbimas ir sėklų laikymas sandėly-
je-šaldytuve; 

– miško sėklinių plantacijų ir klonų rinkinių įveisimas; 
– selekcinės miško dauginamosios medžiagos išauginimas ir auginimo techno-

logijų tyrimai; 
– dekoratyvinių sumedėjusių augalų išauginimas; 
– palikuonių bandomųjų želdinių veisimas; 
– sumedėjusių augalų introdukcijos vystymas ir kolekcijų steigimas; 
– palikuonių bandomųjų želdinių veisimas; 
– naujovių diegimas gamyboje ir metodinės bei praktinės pagalbos teikimas miš-

kų ūkiams miško selekcijos ir sėklininkystės klausimais. 
Įsteigus Miško sėklininkystės centrą, vienas pirmųjų uždavinių buvo rinktinių 

medžių peratestavimas ir naujų atrinkimas. Pirmos kartos sėklinių plantacijų kūri-
mui ir palikuonių tyrimams akivaizdžiai trūko rinktinių medžių, ypač lapuočių, rū-
šių, todėl įvairių rūšių rinktiniai medžiai buvo atrenkami ir toliau. 1983 m. sausio 1 d. 
respublikiniame registre jau buvo 1358 rinktiniai medžiai: 478 pušys, 593 eglės, 72 
ąžuolai, 57 juodalksniai, 45 beržai, 39 drebulės, 35 maumedžiai, 21 liepa ir 16 uosių. 
Daugiausia rinktinių medžių atrinkta našiausiose populiacijose: Prienų, Alytaus, La-
banoro, Ažvinčių, Kazlų Rūdos, Survilų, Šimonių, Biržų ir kitose. 

Įsteigus Miško sėklininkystės centrą, pradėtas ir sėklinių draustinių atrinkimas. 
1974–1978 m. atrinkti 69 paprastosios pušies, paprastosios eglės, juodalksnio ir pa-
prastojo ąžuolo pliusiniai medynai bendrame 593 hektarų plote, kurie Miškų ūkio ir 
miško pramonės ministro įsakymu buvo patvirtinti sėkliniais draustiniais. Su rink-
tinių medžių ir sėklinių draustinių atrinkimu Lietuvoje prasidėjo miško genetinių 
išteklių saugojimas. 

Skiepytos sodinamosios medžiagos centralizuoto išauginimo šalies miškų ūkiams 
pradžia buvo gana sunki, nes nebuvo patyrusių, kvalifikuotų skiepytojų. Nebuvo įsi-
savinti spygliuočių medžių rūšių skiepijimo būdai, ypač skiepijant trumpais ir plo-
nais įskiepiais. Pagal metodiką rinktiniai medžiai buvo atrenkami ne jaunesni nei 
pusės gamtinės brandos amžiaus, tačiau nebuvo patalpų su optimaliomis sąlygomis 
paimtiems įskiepiams laikyti, todėl iki skiepijimo jie dažnai apipelydavo arba apvys-
davo. Galų gale, nebuvo išauginama pakankamai poskiepių, todėl buvo skiepijama ne 
tik šiltnamyje, bet ir 3–5 metų amžiaus miško želdiniuose, kuriuose prigijimas buvo 
prastesnis. Pats sunkiausiais ir pavojingiausiais darbas – įskiepių nuo augančių rink-
tinių medžių paėmimas: įlipti į 30–40 metrų aukščio medžius reikia ne tik drąsos, 
nebijoti aukščio, bet ir išskirtinių gebėjimų. Daug metų šį darbą atliko V. Ribikauskas, 
G. Kapočius, E. Volskis, A. Ruzgys. Pradžioje pavykdavo išauginti 3–5 tūkst. skiepytų 
sodinukų. Daugėjant patirties, po keleto metų Lietuvos miškų ūkiams, taip pat Bal-
tarusijos ir Rusijos (Kaliningrado srities) miškininkams jau buvo išauginama 16–22 
tūkst. paprastosios pušies, paprastosios eglės, hibridinio maumedžio ir paprastojo 
ąžuolo skiepytų sodinukų su uždara šaknų sistema (ritiniuose). 

Tuo metu pasaulyje intensyviai vystėsi naujos miško sodmenų išauginimo tech-
nologijos – sodmenų auginimas šiltnamiuose, durpiniame substrate (pagal V. Juškos 
rekomendacijas) ir sodmenų išauginimas su apribota (uždara) šaknų sistema. Miško 
sėklininkystės centras pirmasis Lietuvoje pradėjo auginti miško sodmenis su apribota 
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(uždara) šaknų sistema (ritiniuose) pagal suomių miškininko F. Nisulos 1966 m. pasiū-
lytą būdą. Į ritinius su dirbtiniu substratu buvo susukami atvirame grunte užauginti 
vienamečiai sėjinukai ir dar 2–3 metus paauginami. Ritiniuose sodinukai augdavo labai 
gerai, užaugdavo dvigubai didesni nei atvirame grunte, bet juos persodinant į mišką 
išryškėjo du esminiai trūkumai – nekokybiška (vienašalė suplota) šaknų sistema ir jų 
persipynimas su greta augančiais sodinukais; juos atskiriant šaknys dažnai nutrūkdavo. 
Tirtos ir kitos technologijos gaminant paketus, kuriuose kiekvieno sodinuko šaknys 
nesusisiekdavo su kitais sodinukais ir buvo lašo formos – Eksperimentinis projektavi-
mo-konstravimo ir technologijos biuras tuo tikslu sukonstravo įrenginį „Durpė“. Vys-
tėsi ir sodmenų išauginimo su atvira šaknų sistema, juos auginant specialiame dur-
piniame substrate. Miškų institutui parengus rekomendacijas, sodmenis taip auginti 
pradėjo ir kai kurie kiti medelynai: Varėnos, Kuršėnų, Rokiškio, Biržų, Panevėžio. 

Pasikeitus Miškų ūkio ir miško pramonės ministerijos vadovybei, sumenko dė-
mesys miško selekcijai ir sėklininkystei. Sėklinių plantacijų priežiūra palaipsniui buvo 
apleista, vangiai vyko II kartos sėklinių plantacijų veisimas, sėkliniuose draustiniuose 
nebuvo renkamos sėklos, miškų ūkiams nebuvo reikalavimo vystyti sėklininkystę ir 
plačiau naudoti sėklinėse plantacijose surinktas sėklas. Iš esmės situacija pasikeitė tik 
atkūrus šalies nepriklausomybę ir pasikeitus miškų žinybos vadovams. 

Žvelgiant iš istorinės perspektyvos, per laikotarpį iki nepriklausomybės atkūrimo 
šalies miškų ūkyje Miško sėklininkystės centro įkūrimas turėjo itin didelės reikšmės 
didinat miškų atsparumą ir našumą, gerinant jų kokybę. Buvo įveista per 350 ha miš-
ko sėklinių plantacijų, atrinkta beveik 600 ha sėklinių medynų, įveista beveik 100 ha 
klonų rinkinių. SSRS Miškų ūkio komitetui pamačius akivaizdžią naudą, analogiški 
sėklininkystės centrai buvo pradėti steigti ir kitose buvusiose SSSR respublikose.

Atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, pasikeitė miškų ūkio valdymo 
sistema. Urėdijoms tapus atskirais ūkiniais vienetais su savo pajamomis (ūkine bei fi-
nansine veikla), paaiškėjo, kad Dubravos urėdijai priklausantis Miško sėklininkystės 
centras, neturintis jokių svertų kitoms urėdijoms, negali sėkmingai spręsti šalies miško 
selekcijos ir sėklininkystės problemų. Pakito ir kai kurios centro funkcijos – daugiau 
dėmesio skirta miško genetinių išteklių išsaugojimui, atsisakyta komercinių funkcijų, 
pavyzdžiui, kankorėžių aižymo, sėklų laikymo, dekoratyvinių sodmenų auginimo ir kt. 
Be to, Miškų institutas parengė ir Miškų ūkio ministerija patvirtino pirmuosius Miško 
sėklininkystės nuostatus (1992 m.). Tai nulėmė, kad 1994 m. buvo nuspręsta įkurti sa-
varankišką Lietuvos miško selekcijos ir sėklininkystės centrą, tiesiogiai pavaldų Miškų 
ūkio ministerijai, kuriam metodiškai vadovautų Miškų institutas. Centro pagrindinis 
uždavinys buvo miškų ūkio praktikoje įgyvendinti genetikos, selekcijos ir sėklininkys-
tės mokslo naujoves. Buvo paskirtos administracinės patalpos Girionyse ir 3,5 ha plo-
tas selekciniams sodmenims auginti. Centro komandą sudarė direktorius (V. Verbyla), 
vyr. inžinierius (V. Statkus), inžinieriai objektų inventorizacijai ir rekomendacijų ren-
gimui (V. Kundrotas ir A. Tamulienė), sodmenų išauginimui (V. Suchockas ir S. Tumi-
nauskas), arboretumo vedėjas (V. Cirtautas), inžinieriai arboretumui (R. Plačiakis) ir 
dirvožemių tyrimams (R. Ragelienė), trys technikai: selekcinių sodmenų išauginimui, 
arboretumui ir dirvožemio laboratorijai (A. Dargienė, N. Čiudiškienė ir D. Pilipaitie-
nė), buhalterė (V. Bradauskienė) ir trys darbininkai. 

Lietuvos miško selekcijos ir sėklininkystės centras kasmet pateikdavo veiklos atas-
kaitą ir parengdavo kitų metų darbų planą. Nuo 2003 m., rengiant veiklos programos 

10.1. Miško selekcijos ir sėklininkystės centras



Augalų selekcija Lietuvoje amžių sandūroje

234

dalį, susijusią su genetinių išteklių išsaugojimu, buvo vadovaujamasi Miškų instituto 
parengta ir Aplinkos ministerijos patvirtinta Miško genetinių išteklių išsaugojimo pro-
grama (vadovai: spygliuočių medžių rūšių – J. Danusevičius, lapuočių – A. Pliūra). 2005 
m. Lietuvos miško selekcijos ir sėklininkystės centras buvo sujungtas su Miško sėklų 
ir sodmenų kokybės inspekcija, nauja organizacija pavadinta Miško genetinių išteklių, 
sėklų ir sodmenų tarnyba. Po reorganizacijos miško selekcinės medžiagos išauginimas 
ir Dubravos arboretumas buvo perduoti Dubravos eksperimentinei-mokomajai miškų 
urėdijai, o 2010 m. dar kartą reorganizuotas įjungiant į Valstybinės miškų tarnybos su-
dėtį atskirais skyriais – Miško genetinių išteklių ir Miško sėklų ir sodmenų kokybės. 

Objektų inventorizacija 
Viena svarbiausių naujų funkcijų, deleguotų įkurtam savarankiškam Lietuvos 

miško selekcijos ir sėklininkystės centrui, buvo visoje šalyje esančių selekcinių ir  
sėklininkystės objektų periodinė inventorizacija. Jos poreikis yra todėl, kad gam-
toje nuolat viskas kinta, keičiasi ir selekcijos bei sėklininkystės objektai – medynui 
senstant kinta jo rodikliai, o kartais net ir rūšinė sudėtis, po miškotvarkos dažniau-
siai pakinta sklypų numeracija, objektų plotai ir ribos, kartais medynas sudarkomas 
arba net žūva dėl nepalankių klimatinių ar biotinių veiksnių. Norint turėti realią 
informaciją, būtina natūroje įvertinti kiekvieno objekto būklę, atnaujinti jo ženkli-
nimą ir bent penkeriems metams parengti rekomendacijas, kokias ūkines priemo-
nes reikia taikyti siekiant išsaugoti jo genetinę struktūrą. Tai sudarė sąlygas iš es-
mės pagerinti selekcijos ir sėklininkystės objektų priežiūrą. Jau 1996 m. pabaigoje 
parengtas naujas miško genetinių išteklių registras – Miško genofondo (vėliau – Lie-
tuvos miško sėklinės bazės) objektų sąvadas, kuris iki šiol kiekvienais metais sausio  
1 dieną yra atnaujinamas patikslinant duomenis ir papildomas naujais objektais. 

Selekcinių sodmenų išauginimas 
Atnaujinus visą ūkinę dalį, pirmoji produkcija – skiepyti sodinukai miško sėkli-

nėms plantacijoms ir dvimečiai daigai bandomiesiems želdiniams – buvo realizuoti jau 
1996 m. Iki 1994 m. buvo veisiamos tik spygliuočių medžių rūšių sėklinės plantacijos, 
išskyrus vienintelę 1,2 ha paprastojo ąžuolo. Maždaug nuo 1992 m. Miškų institutas 
daugiau dėmesio pradėjo skirti šalies miškuose augančių lapuočių medžių rūšims – 
juodalksniui, beržui, ąžuolui, liepai, vinkšnai, guobai, skroblui ir net miškinei obeliai 
bei miškinei kriaušei. Paaugus spygliuočių medžių rūšių bandomiesiems želdiniams ir 
testavus jų genetines savybes (I kartos sėklinės plantacijos buvo įveistos medžius atren-
kant pagal fenotipą), buvo pradėtos veisti II kartos spygliuočių, o papildomai atrinkus 
lapuočių medžių rūšių rinktinus medžius – ir I kartos lapuočių sėklinės plantacijos. 

Plantacijoms įveisti kasmet buvo paskiepijama 6–11 tūkstančių medelių. Skie-
pytojai įgijo patirties, todėl medelių prigijimo procentas buvo gana didelis: pušų 
95–98 %, eglių – 75–80 %, lapuočių 60–70 %. Prasčiausiai sekėsi skiepyti ąžuolus, bet 
susisiekus su Lenkijos miškininkais ir nuvykus pasisemti patirties, pagerėjo ir jų pri-
gijimas. Skiepijant prigijimo procentas labai priklauso nuo medžio amžiaus ir ūgelių 
kokybės, kuri senų medžių dažniausiai būna prasta dėl menko metinio prieaugio. 

Ūgelių paėmimas skiepijimui gulė ant vyriausiojo inžinieriaus V. Statkaus ir inži-
nieriaus V. Kundroto pečių. Ūgeliai buvo imami 2–3 savaitės iki skiepijimo pradžios, 
t. y. vasario pabaigoje–kovo pradžioje, kai orai nelepino, dažnai buvo vėjuota, šalta, 
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o medžiai kartais aplediję – tokiomis sąlygomis į juos lipti draudžiama. Lipikai į me-
džius turėjo gauti aukštalipio, taip pat sveikatos pažymėjimus, jų gyvybė būti apdraus-
ta mažiausiai 100 tūkst. Lt sumai, o lipimo įrenginiai turėti metrologijos sertifikatą. 

Kadangi rinktiniai medžiai buvo išsibarstę visos Lietuvos miškuose, surenkant ūge-
lius tekdavo nemažai pakeliauti. Buvo įsigytos dvi lengvojo automobilio priekabos. Kai 
vieną pripildydavo ūgelių, būdavo atitempiama antroji. Pirmosios priekabos ūgelius 
skiepytojos paruošdavo laikymui iki skiepijimo: jų galiukus užvaškuodavo, suvynio-
davo su kiminais kaip sterilia medžiaga į storą audinį, įdėdavo į polietileninį maišelį ir 
užkasdavo į sniegą. Pradžioje paimti ūgeliai laikyti duobėje su suplūktu sniegu užpilti 
pjuvenomis, vėliau buvo pastatytas didelis rūsys, kuris labai pravertė ir iškastiems ban-
domiesiems želdiniams skirtiems sodinukams laikyti iki sodinimo pradžios. 

Lietuvos miško selekcijos ir sėklininkystės centro (vėliau jo funkcijas perėmusios 
Valstybinės miškų tarnybos) įveisti želdiniai pateikti 1 lentelėje. 

1 lentelė. Miško medžių sėklinių plantacijų, palikuonių bandomųjų želdinių ir klonų rinkinių 
veisimo apimtys 

Metai Sėklinių plantacijų Bandomųjų želdinių Klonų rinkinių

1996 12,66 2

1997 10,41 3,1

1998 27,7 6,1 3,3

1999 13,2 3,51

2000 9,65 4,13

2001 22,9 5,2

2002 28,5

2003 22,26 1,25

2004 17,75

2005 25,65 6,8

2006 24,37 2,2

2007 35,3

2008 55,39 16,89

2009 30,72 5,99

2010 28,02 7,35

2011 15,74 9,52

2012 24,42 10,03 2,84

2013 20,01 4,3

2014 25,06 16,3

2015 26,51 7,71 6,5

2016 14,54 4,14

2017 38,94 14,41 4,06

2018 31,85 9,09 2,01

2019 8,0 4,3 3,2

2020 10,91

2021 39,11

619,57 144,32 21,91
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Karpotojo beržo kontroliuojamo kryžminimo sėklinė 
plantacija 
Lietuvoje karpotojo beržo medynai užima 20,1 % ploto ir yra vidutinio našumo – 

168 m3/ha (Lietuvos miškų ūkio statistika, 2003), tačiau yra nekokybiški – kreivi 
kamienai, didelis šakotumas, storos šakos ir dažniausiai smailus šakų kampas, o tai 
itin pablogina medienos kokybę. Todėl beržo selekcijai taip pat buvo skirta nemažai 
dėmesio. Pasisėmus patirties Skandinavijos šalyse ir Latvijoje, buvo nuspręsta kar-
potojo beržo kontroliuojamo kryžminimo sėklinę plantaciją įveisti šiltnamyje. Ko-
dėl šiltnamyje? Todėl, kad beržo žiedadulkės, turinčios oro pūsleles, skrenda labai 
aukštai ir toli, tad nuo svetimų žiedadulkių įmanoma apsisaugoti tik visiškai izolia-
vus motinmedžius. Plantacijos apsodinimas kitų rūšių medžiais yra neefektyvus, nes 
beržai žydi anksti, kol dar kitų rūšių medžiai nesužaliavę ir nesudaro apsaugos žie-
dadulkėms. 

2002 m. buvo įrengtas 80 metrų ilgio, 20 metrų pločio ir 10 metrų aukščio šiltna-
mis. Jame prie kiekvieno sodinuko įrengtas taškinis laistymas, per visą šiltnamio ilgį 
viršuje atsidarantys langai, o viršuje išvestos trys linijos rūko purkštukų atvėsinimui 
karštomis vasaros dienomis. 2003 m. pavasarį buvo pasodinti dviejų kilmės rajonų 
geriausių rinktinių medžių klonai. Jau po trejų metų nuo plantacijos įveisimo buvo 
gautas pirmasis beržo sėklų derlius – 2,2 kg (2 lentelė). Kiekis lyg ir nedidelis, tačiau 
turint omenyje, kad viename kilograme būna 5–6 milijonai sėklų, gana reikšmingas. 

2 lentelė. Karpotojo beržo sėklų surinkimas kontroliuojamo kryžminimo sėklinėje plantacijoje

Metai 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kiekis, kg 2,20 30,69 51,50 18,80 32,50 19,00 4,60 17,00

2010–2012 m. šioje plantacijoje buvo atlikti konkrečių klonų kryžminimai, žie-
dadulkes surinkus nuo Dubravos ir Kazlų Rūdos geriausių girių rinktinių beržų (taip 
pat ir aukščiausio beržo Lietuvoje). Iš sėklinėje plantacijoje ir kryžminimo būdu gautų 
sėklų septyniose šalies vietose buvo įveisti palikuonių bandomieji želdiniai. 2013 m. 
šiltnamyje vietoj I kartos sėklinės plantacijos buvo įveista II kartos sėklinė plantacija, 
kuri nedera iki šiol. Viena iš galimų priežasčių ta, kad ūgeliai paimti dar lytiškai nesu-
brendusiuose palikuonių bandomuosiuose želdiniuose, todėl kol kas nežydi. 

Miško genų bankas 
1997 m., nupirkus šaldiklius, Lietuvos žemdirbystės institute buvo pradėtos lai-

kyti vertingos augalų sėklos. Tai buvo Augalų genų banko užuomazga, o 2004 m. 
įsteigtas ir Augalų genų bankas, kurio svarbiausia funkcija – augalų genetinių išteklių 
saugojimas ir tyrimai. Genų banko veiklą koordinuoja Aplinkos ministerijos įsaky-
mu patvirtinta Nacionalinė augalų genetinių išteklių komisija. Iki 2003 m. Lietuvos 
miško selekcijos ir sėklininkystės centre sukauptos vertingos genetinių išteklių sėklos 
buvo laikomos Lietuvos žemdirbystės instituto saugykloje. 2003 m. centras įsigijo 
genetinės medžiagos laikymui specialiai pritaikytus šaldiklius. Nuo tada miško ge-
netinių išteklių medžiaga, sulėtinus gyvybinius procesus, t. y. išdžiovinus iki rūšiai 
nustatytos drėgmės, juose laikoma minusinėje temperatūroje (3 lentelė). 
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3 lentelė. Miško augalų genų banko saugyklos suvestinė 2022-01-01 

Medžio rūšis

Sėklų pavyzdžių skaičius, vnt.

genetinių 
draustinių

sėklinių 
medynų

rinktinių 
medžių

sėklinių 
plantacijų

rinktinių 
medžių 
klonų

kitų  
objektų

Iš viso

Pušis paprastoji 31 10 92 28 349 7 517

Eglė paprastoji 15 58 323 21 98 20 535

Uosis paprastasis   83  15 109 207

Juodalksnis 6 30   30  66

Beržas karpotasis 34 26 204  168 90 522

Liepa mažalapė 3      3

Vinkšna paprastoji   1    1

Iš viso 89 124 703 49 660 226 1851

Tačiau ne visą miško genetinių išteklių medžiagą įmanoma išsaugoti sulėtinus 
gyvybinius procesus – ąžuolo, buko, drebulės, uosio ir kai kurių rūšių sėklų nepa-
vyksta išlaikyti ilgiau nei metus, o kartais net keleto mėnesių. Šios genetinės me-
džiagos saugojimo genų bankuose būdas – gyvybinių procesų sustabdymas, t. y. ge-
netinės medžiagos (meristemų, pumpurų, sėklų arba jų gemalų, kaliuso ląstelių ir 
kt.) užšaldymas −196 °C temperatūroje. Prireikus iš užšaldytos genetinės medžiagos 
biotechnologiniais metodais augalus galima atkurti. Buvo gana sudėtinga įrodyti, kad 
miško genetinius išteklius reikia saugoti tokiu būdu, nes manyta, kad tam reikia mi-
lijonus kainuojančios laboratorijos su specialistais, tam skirta įranga ir prietaisais. 
Tačiau buvo suprasta, kad svarbiausias uždavinys yra išsaugoti genetinę medžiagą 
kintančiomis aplinkos sąlygomis, o iš jos išauginti saugomus genotipus gali ir kitos 
Lietuvoje arba užsienyje esančios biotechnologijos laboratorijos. 2014 m. Valstybi-
nės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių skyrius įsigijo skysto azoto diuarą ir 
pradėjo saugoti genetinę medžiagą, pirmiausia paprastojo uosio, nes uosynų džiūtis 
visoje Europoje tapo didžiausia problema. 

Dubravos arboretumas 
Svarbiausia arboretumo, kaip ir bet kurio botanikos sodo, funkcija yra sumedėju-

sių augalų introdukcija ir tyrimas kintančiomis aplinkos sąlygomis. Svarbios ir kitos 
funkcijos: kurti specialias ekspozicijas ir kolekcinius sklypus moksliniais, mokymo ir 
visuomenės švietimo tikslais, organizuoti ekspedicijas dendrofloros ištekliams tirti ir 
kaupti, išsaugoti vertingus introdukuotų medžių ir krūmų genetinius išteklius ir kt. 

Lietuvos miško selekcijos ir sėklininkystės centrui perėmus Dubravos arboretu-
mą, paaiškėjo keletas taisytinų dalykų. Retus ir išpuoselėtus augalus niokodavo ne-
sąžiningi žmonės. Mažai gelbėjo ir aptvėrimai, kuriems sutvarkyti nebuvo lėšų. Nors 
buvo nemažai prieštaraujančių, buvo nuspręsta panaikinti ekspozicinio sektoriaus 
tvorą ir nukirsti gyvatvorę. Atsivėrus vaizdui į ekspozicinio skyriaus gilumą atsisklei-
dė visas jo grožis ir pasibaigė medelių draskymas, o leidus laisvai lankytis, lankytojai 
ėmė elgtis kultūringai. 
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Arboretumas palaikė ryšius su daugiau nei 40-čia kitų arboretumų ir botanikos 
sodų ir nuolat vykdė sėklų mainus. Pagal analogiškus kitų arboretumų ir botanikos 
sodų leidinius kasmet išleisdavo katalogėlį „Index seminum“. Kasmet gaudavo apie 
200 įvairių rūšių bei formų sumedėjusių augalų sėklų, kurias pirmiausia 2–3 metus 
privalomai augino karantininiame daigyne ir tik Augalų apsaugos stoties specialis-
tams neaptikus ligų ir kenkėjų persodindavo į kolekcinį arba tiesiai ekspozicinį sky-
rių. Tiesa, dalis iš gautų sėklų išaugintų augalų neatlaikydavo mūsų šalies klimatinių 
sąlygų. 

Remiantis arboretume sukauptais kasmet surenkamais duomenims apie augina-
mų augalų savybes, buvo išleistas leidinys „Sumedėjusių augalų asortimentas sodybų 
želdynams“ (Cirtautas, 2000) – praktinės rekomendacijos želdynų projektuotojams, 
kokiomis morfologinėmis ypatybėmis ir biologinėmis bei ekologinėmis savybėmis 
pasižymi introducentai mūsų šalies klimatinėmis sąlygomis. 
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10.2. Miško genetinių išteklių formavimas 
selekcijos plėtrai

Julius DANUSEVIČIUS 

Aktyvus augalų, taip pat ir miško genetinių išteklių, formavimas bei saugojimas 
valstybiniu mastu prasidėjo, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė Augalų 
nacionalinių genetinių išteklių įstatymą ir patvirtino poįstatyminius aktus (Augalų 
nacionalinių genetinių išteklių įstatymas, 2004). Aplinkos ministerijai buvo paves-
ta vadovauti išteklių formavimui. Buvo sudaryti koordinaciniai centrai pagal augalų 
grupes: žemės ūkio, miškų, sodų, dekoratyvinių ir vaistinių augalų. Prie ministerijos 
įkurta Nuolatinė augalų nacionalinių genetinių išteklių komisija, kuri koordinuoja 
išteklių atranką ir atestaciją. Genetiniams ištekliams išsaugoti įkurtas Augalų genų 
bankas, kuriame saugomos augalų sėklos ir augalų vegetatyvinės dalys. Nuo 1956 m. 
buvo vykdomi medžių fenotipinių požymių įvairovės bei miško populiacijų polimor-
fizmo ypatumų, geografinio perkėlimo rezultatų ir kt. genetiniai ir selekciniai tyrimai 
(Džiaukštas, 1962; Ramanauskas ir kt.,1990). 

Selekciniais tikslais medynai ir medžiai suskirstyti į selekcines kategorijas: minu-
siniai, vidutiniai ir pliusiniai (rinktiniai) (Ramanauskas, Gradeckas, 1966). Rinktiniai 
medžiai buvo panaudoti sėklinėms plantacijoms sudaryti. Ūglelius imant įskiepiams, 
kai kur medžiai buvo nupjaunami. Tai daryti buvo uždrausta, nes pliusinius (vėliau ir 
rinktinius) medžius kaip vertingą genetinį fondą privaloma išsaugoti. 1970 m. Dubra-
vos miškų ūkyje Šlienavoje pradėtas kurti rinktinių medžių klonų archyvas (kolekcijos). 

Kartu su medynų selekciniu vertinimu pradėti išskirti sėkliniai medynai, vėliau 
vertingiausi iš jų buvo transformuoti į genetinius draustinius. Medynus priskiriant 
genetiniams draustiniams jie turi būti natūralios kilmės, augti rūšiai optimaliose au-
gavietėse, jų produktyvumas turi būti 20 proc. didesnis už vidutinį, skalsumas ne 
mažesnis nei 0,7, daugiau kaip 50 proc. medžių turi būti geros kokybės. Genetiniai 
draustiniai ir sėkliniai medynai saugomi iki gamtinės brandos, vėliau atkuriami savai-
miniu žėlimu arba dirbtinai apželdomi to paties medyno sėklų sodinukais. Sėklinių 
medynų sėklos naudojamos miško sodmenims auginti, rinktiniai medžiai – sudaryti 
sėklinėms plantacijoms ir įveisti bandomiesiems želdiniams. 

Miškų instituto mokslininkams tyrinėjant gamtines populiacijas, 1985 m. buvo 
išskirti keli miško genetiniai rezervatai: Ažvinčio pušies (per 2,5 tūkst. ha), Punios 
pušies (per 2,7 tūkst. ha), Survilų eglės (per 400 ha) ir Žeimelio uosio (200 ha). Ka-
dangi rezervatų nuostatos netinkamos genetiniams ištekliams išsaugoti, buvo nu-
spręsta juos transformuoti į miško genetinius draustinius, papildomai atrenkant ver-
tingiausius medynus (Baliuckas ir kt., 1994). 

Genetiniai draustiniai, anksčiau atrinkti ir išskirti botaniniuose ir kituose dide-
liuose saugomų teritorijų objektuose, buvo pavadinti genetiniais medynais. Pavyz-
džiui, Punios šilo eglės genetiniai medynai (iki 2014 m. – genetiniai draustiniai) 
dabar užima 285 ha plotą. Kaip minėta, 1985 m. Punios šile buvo įsteigtas medžių 
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genetinis rezervatas. Dėl medžių rūšims atsikurti nepalankaus rezervato režimo ir 
nevykdant jokių jų atkūrimą arba atsikūrimą skatinančių priemonių, vietinės medžių 
populiacijos ėmė nykti. Todėl 2001 m. buvo pasirinktas draustinio režimas, kad spe-
cialiaisiais kirtimais arba sėkliniais metais purenant miško paklotę būtų vykdomas ir 
skatinamas medžių populiacijų atkūrimas, formuojant įvairiaamžius medynus, kol 
medžiai dar nepasiekę gamtinės brandos ir gausiai dera. Ilgainiui anksčiau įveistos 
miško sėklinės plantacijos paseno ir ėmė silpnai derėti, todėl jos transformuojamos 
į klonų archyvus ir saugomos kaip genetiniai ištekliai. Tam sumažinamas plantacijos 
plotas, paliekant po 25 kiekvieno klono rametas. 

Lietuvoje miško genetinių išteklių saugojimas organizuotas pagal ES direkty-
vas, laikantis Rio de Žaneire priimtos Biologinės įvairovės konvencijos (Convention 
on Biological Diversity, 1992) ir kitų forumų rezoliucijų, deklaruojančių genetinių  
išteklių kaip biologinės įvairovės dalies išsaugojimą. Miško genetinių išteklių atran-
ką, saugojimą ir naudojimą kuruoja Aplinkos ministerijos Valstybinė miškų tarnyba, 
o mokslinius tyrimus atlieka LAMMC Miškų institutas ir Vytauto Didžiojo univer-
siteto Žemės ūkio akademijos Miškų fakultetas. Lietuva dalyvauja FAO EUFORGEN 
ir EUFGIS programų veikloje. 

Miško genetinius išteklius sudaro genetiniai draustiniai, genetiniai ir sėkliniai 
medynai, klonų archyvai, sėklinės plantacijos, bandomieji želdiniai ir rinktiniai me-
džiai. Visiems objektams sudaromi nustatyto pavyzdžio pasai, juos įtraukiant į Gene-
tinių miško medžių informacinę sistemą (1 lentelė).

Sėklų pavyzdžiai saugomi Augalų genų banke, kuriame sukaupta ir saugoma per 
2 558 miško medžių sėklų pavyzdžių. 

Lietuvos valstybinės reikšmės miškuose atrinkta 159 genetiniai draustiniai ir me-
dynai, kuriuose saugomos ir atkuriamos natūraliai augančios, per keletą šimtmečių 
susiformavusios vietinių medžių rūšių populiacijos, 2 688 rinktiniai medžiai ir 18 
vertingiausių medžių klonų rinkinių, augančių 57 ha plote. 

Genetiniuose draustiniuose ir medynuose bei sėkliniuose draustiniuose siekiama 
sudaryti kuo palankesnes sąlygas medžiams savaime atželti, o neželiant jie dirbtinai 
atkuriami motininių medynų sodmenimis. Siekiant išsaugoti šviesamėgių medžių 
rūšių (pvz., pušies, ąžuolo) genetinius išteklius, jų sėkmingam atkūrimui būtinos iki 
0,5–1 ha išretintos erdvės. 

Kaip ir visos selekcijos priemonės, miško genetinių išteklių formavimas atlie-
kamos pagal priimtas programas. Pavyzdžiui, pirmoji „Miško genetinių išteklių ir 
selekcijos plėtros programa“ buvo priimta 2001 m. dešimtmečiui, vėliau darbai buvo 
atliekami pagal tolesnes patvirtintas programas. Šiuo metu darbai atliekami pagal 
2021–2023 m. programą. 

Geriausių, atspariausių genetinių miško medžių išteklių palikuonys naudojami sėkli-
nei miško bazei kurti. Jų genetinės savybės įvertinamos bandomuosiuose želdiniuos Lie-
tuvoje įveista 90 vietinių medžių rūšių (daugiausia – ąžuolo, pušies ir beržo) bandomųjų 
želdinių, iš viso 173 ha. Iš išbandytų medžių palikuonių klonų veisiamos sėklinės plan-
tacijos, o iš juose surinktų selekcinių sėklų auginami sodmenys miškams atkurti ir veis-
ti. 2022 m. Aplinkos ministerijos užsakymu VDU Žemės ūkio akademijos mokslininkai 
paprastojo ąžuolo bandomuosiuose želdiniuose pradėjo ąžuolų genetinės struktūros ir 
įvairovės dėsningumų tarp populiacijų pagal DNR žymeklius tyrimus. Jų rezultatai bus 
panaudoti sėklinėms paprastojo ąžuolo plantacijoms ir klonų rinkiniams sudaryti. 
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Miško medžių genetinių išteklių objektus atrenka Valstybinė miškų tarnyba. Jie 
yra įrašyti į Europos Komisijos miško dauginamosios medžiagos objektų informaci-
nę sistemą FOREMATIS, dalis jų – į Europos miškų genetinių išteklių informacinę 
sistemą EUFGIS. Nuo 2010 m. VDU Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fa-
kultete įkurtoje tyrimų laboratorijoje atliekami miško genetinių išteklių tyrimai DNR 
lygmeniu.

Prie genetinių išteklių išsaugojimo ex situ galima priskirti į Lietuvą iš kitų  
geografinių rajonų atkeltus populiacijų rinkinius, saugomus vadinamuosiuose geogra-
finiuose želdiniuose. Pirmieji geografiškai tolimų pušies kilmių želdiniai įveisti 1960 
m. Panerių girininkijoje; 10 ha plote jie prezentuoja 77 paprastosios pušies rytų arealo 
kilmes (Danusevičius, 2000). 1975 m. įveisti 46 rytinio arealo pušies kilmių želdiniai, 
pakartojant Jūrės, Ventos ir Beržoro girininkijose augančius pušies kilmių želdinius, ir 
30 eglės kilmių Obelyno girininkijoje. 1980–1985 m. geografinių želdinių įveista Vaiš-
vydavos, Ežerėlio, Glūko, Darbėnų, Kazlų Rūdos, Kačerginės ir Braziukų girininkijose

10.2. Miško genetinių išteklių formavimas selekcijos plėtrai

Eil.
Nr.

Rūšis
Rinktiniai 
medžiai

Genetiniai 
draustiniai 
ir medynai

Sėkliniai 
medynai

Klonų 
rinkiniai

Sėklinės 
plantacijos

Palikuonių 
bandomieji 

želdiniai

1. Pušis paprastoji 364 67/2496 43/446 3/10 38/245 17/25

2. Eglė paprastoji 269 15/517 53/320 5/22 45/383 7/17

3. Maumedis (ssp.) 31 2/5 3/5 1/2 11/34 1/2

4. Ąžuolas paprastasis 770 28/417 23/399 2/6 15/96 19/47

5. Ąžuolas bekotis 36 1/6 – – – 3/6

6. Uosis paprastasis 214 3/25 – 2/5 4/7 8/11

7. Juodalksnis 252 14/162 44/219 1/3 34/73 2/3

8. Beržas karpotasis 184 21/167 16/102 1/1,5 7/11 14/37

9. Drebulė 102 4/45 – – – –

10. Drebulė hibridinė 34 – – 1/3 1/2 8/10

11. Liepa mažalapė 306 4/32 3/7 – 16/33 –

12. Pušis kalninė – 1/1,5 – – – –

3. Ąžuolas raudonasis – – 1/4 – – –

14. Guoba kalninė 23 – – – – –

15. Vinkšna 38 – – – 3/7 –

16. Kriaušė miškinė 27 – – – 4/1,2 –

17. Obelis miškinė 27 – – – 4/1,6 –

18. Skroblas paprastasis 19 – 1/4 – – 2/3,4

19. Baltalksnis 34 – – – – –

20. Klevas platanalapis – – – 2/5 – 1/0,5

21. Alksnis gauruotasis 17 – – – – –

22. Bukas paprastasis 25 – 1/4 – – 1/1

23. Tuopa (ssp.) – – – – – 6/9

24. Riešutmedis  
mandžiūrinis – – – – – 1/1

Iš viso 2772 160/3873,5 188/1510 18/57,5 182/893,8 90/172,9

1 lentelė. Lietuvos miško genetiniai ištekliai 2020 m. (vnt. ha-1) 
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Medžių kryžminimai
Miškų institute medžių kryžminimai pradėti 1965 m. (Murkaitė, 1974). Siekiant 

gauti sparčiai augančius ir vidiniam puviniui atsparius hibridus, kryžmintos drebulės 
ir tuopos. Geriausi rezultatai gauti sukryžminus vietinę drebulę su kanadine drebule 
ir drebulę su baltąja tuopa. 30 metų amžiaus kanadinės drebulės × drebulės hibri-
dai augimu (aukščiu) vietinę drebulę lenkia 24 proc., baltosios tuopos × drebulės 
hibridai – 43 proc. Abiejų kombinacijų hibridai atsparūs vidiniam puviniui ir tinka 
plantaciniams miškams auginti. Kai kurie medelynai jau senokai augina hibridinius 
sodinukus. 

Antras sėkmingas hibridizacijos pasiekimas – maumedžių heterozinių hibridų 
gavimas, gautus europinio × japoninio maumedžio hibridus kryžminant su euro-
piniu maumedžiu ((maumedis europinis × maumedis japoninis) × maumedis eu-
ropinis). Gauti sudėtiniai hibridai pasižymi heteroziniu efektu. Hibridai auga 1,5–2 
kartus sparčiau nei europinio maumedžio medeliai (Tuminauskas, Ramanauskas, 
1969). Hibridinių sėklinių plantacijų įveisimo būdas heteroziniams hibridams gauti 
pripažintas išradimu ir taikomas praktikoje. 1970–2000 m. buvo atliekami platūs pu-
šies ir eglės kryžminimai. 

Pušies vidurūšiniai kryžminimai atlikti paprastąją pušį sukryžminus su 16 tolimų 
populiacijų reprezentantais nuo Škotijos iki Sibiro Amūro ir nuo Suomijos iki Gru-
zijos. Iš viso atliktos 55 kryžminimų kombinacijos. Gauti perspektyvūs tolimų popu-
liacijų: Lietuvos × Škotijos, Rygos, Charkovo ir Gruzijos, ekotipų hibridai. Lietuvos 
populiacijose gauti perspektyvūs Juodkrantės × Labanoro ir Juodkrantės × Punios 
populiacijų kryžminimų kombinacijų hibridai. Pušies tarprūšiniai kryžminimai at-
likti tarp 15-os rūšių: paprastosios, Bankso, kalninės, suktaspyglės, Murėjaus, balka-

ninės, veimutinės, šiurkščiosios, geltonosios, kedri-
nės, himalajinės, juodosios ir kryminės, kombinacijų. 

Juodkrantės × Labanoro ir paprastosios × suk-
taspyglės pušies hibridai pasižymėjo geru augimu; 
balkaninės × veimutinės pušies hibridai pasirodė re-
zistentiški veimutrūdės grybo pažeidimams, o Juod-
krantės × Labanoro pušies hibridai – nesergantys 
grybiniu spygliakričiu. Spartaus augimo hibridai gau-
ti suktaspyglę pušį sukryžminus su Bankso pušimi. 
Hibridinėms sėkloms gauti Dubravos ir Kazlų Rūdos 
urėdijose įveistos keturios sėklinės plantacijos pagal 
Miškų instituto mokslininkų parengtą metodiką (pa-
veikslas). 

Eglės vidurūšiniai kryžminimai atlikti paprastąją 
eglę sukryžminus su 4 tolimų populiacijų: Rytų Vo-
kietijos, Prūsijos, Švedijos ir Pietų Lenkijos, repre-
zentantais. Eglės tarprūšiniai kryžminimai atlikti tarp 
10-ies rūšių: paprastosios, kanadinės, himalajinės, 
dygiosios, sitkinės, rytinės, serbinės, Šrenko, Engel-
mano ir Albertijanos, kombinacijų. Šilėnų girininki-
joje įveista viena hibridinė sėklinė eglės plantacija. Paveikslas. Pušies tolimi vidu-

rūšiniai kryžminimai 
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Tiriant porų parinkimą vidurūšiniams kryžminimams nustatyta, kad gautų hibri-
dų augimui didelę reikšmę turi metinė vegetacijos trukmė (r = 0,997, k = 0,001). Kuo 
ilgiau vegetuoja kryžminimui parinktos poros, tuo sparčiau auga hibridai. Sudarant 
vidurūšinių ekotipų sėklines plantacijas būtina pasiekti sinchronišką žydėjimo laiką. 
Tai galima padaryti parenkant vieno genotipo poskiepius. Sinchronizavus žydėjimo 
laiką, nesudėtinga sudaryti sėklines plantacijas (Danusevičius, 1982). 

Taikant Miškų instituto mokslininkų parengtą metodiką, tolesnį hibridų augimą 
galima prognozuoti iš dvejų metų sėjinukų (r = 0,92, t = 0,001). Parengti motininių 
medžių atrinkimo kriterijai įvertinant ne tik augimo spartos, bet ir kokybinius požy-
mius įgalina sudaryti atrinktų genotipų sėklines plantacijas, įskaitant žydėjimo laiko 
sinchronizaciją ir izoliaciją nuo foninių žiedadulkių. Norimai kryžmadulkai pasiekti 
parengti motinmedžių išdėstymo plantacijose būdai. 

Atliekant tarprūšinius kryžminimus nustatyta, kad skirtingos taksonominės 
priklausomybės rūšys silpnai kryžminasi arba visai nesikryžmina, pavyzdžiui, skir-
tingų sekcijų pušys. Sudarant vidurūšines sėklines plantacijas, didelės reikšmės turi  
savisterilumas, todėl sėklinėms plantacijoms galima parinkti sėklinius ir apdulkin-
tojų klonus. Nustatyta, kad motininio medžio požymių paveldimumas didesnis nei 
tėvinio. 

Iš 13 metų amžiaus tarprūšinių hibridų kaip perspektyvūs pažymėtini: paprastoji 
pušis × Tunbergo pušis (20 proc. produktyvesnis), suktaspyglė pušis × Bankso pušis 
(10 proc. produktyvesnis) ir balkaninė pušis × veimutinė pušis (30 proc. produkty-
vesnis). 

Eglės tarprūšiniuose kryžminimuose augimo atžvilgiu geri rezultatai gauti šių hi-
bridų: paprastoji eglė × kanadinė eglė, paprastoji eglė × himalajinė eglė. Jie yra žymiai 
produktyvesni – po 10 metų auginimo kontrolinius variantus lenkia iki 30 proc. 

Gretimai augant karpotojo beržo ir plaukuotojo beržo medynams, miškuose pa-
stebėta šių rūšių hibridų. Beržo hibridai daugeliu atvejų būna sterilūs. Vyksta ir juo-
dalksnio bei baltalksnio kryžminimai. 
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10.3. Mokslininkai, vykdę miško augalų 
selekciją

Rimvydas GABRILAVIČIUS 

Miško medžių rūšių geografinių skirtumų tyrimai atliekami daugiau nei 250 metų. 
Tiek laiko bandoma ištirti miško medžių geografinį kintamumą, tyrimų rezultatus 
pirmiausia taikant praktiniam miškų atkūrimui. 

Miško medžių selekcijoje svarbus etapas yra populiacijų struktūros ir kintamu-
mo nustatymas. Žinant jų struktūrą ir vertingų požymių kintamumą, atrenkamos 
geriausios populiacijos, vystoma jų palikuonių perkėlimo į kitus miško gamtinius 
regionus galimybė ir adaptyvių genotipų panaudojimas želdiniams veisti. Pagrindi-
nis miško medžių tyrimo objektas yra natūralios populiacijos, nes populiacija yra 
pradinė genetinės informacijos grandis. Populiacijų genetinės įvairovės įvertinimas, 
atranka ir panaudojimas yra savita genetinių tyrimų sfera, apimanti ne tik didelio 
produktyvumo, bet ir medynų adaptyvumo bei stabilumo kintančioje ekologinėje si-
tuacijoje analizę. Tarppopuliacinis genetinis kintamumas yra reikšmingas efektyviai 
selekcijai ir genų konservavimui. 

Seniausiais kryptingais bandymais auginti įvairių kilmių pušis laikomi 1820 m. 
Luaro departamente Prancūzijoje Filipo Andre de Vilmoreno įveisti bandomie-
ji želdiniai (Giertych, 1993), kuriuose auga ir Pabaltijo kilmės pušys. Vėliau pana-
šūs bandymai dirbtinai įveisiant miškus plačiai paplito Vakarų Europoje ir Rusijoje. 
XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje A. Schwappach ir M. Kionitz dirbo Vokietijo-
je, M. Turskij Rusijoje, G. Schotte Švedijoje, A. Ciesler Austrijoje. Jų darbus aprašė  
A. Engleris (1913 m.). 1910–1916 m. rusų miškininko V. D. Ogijevskio iniciatyva 
prie Sankt Peterburgo buvo įveisti paprastosios pušies geografiniai želdiniai, api-
mantys visas tuometės Rusijos imperijos sritis. Tą pačią bandymų seriją pakartojo  
S. Z. Kurdiani Lenkijoje, Pulavo girininkijoje (Oleksyn, Giertych, 1984). Kaip mokslo 
šaka miško medžių genetika ir selekcija susiformavo tik 1930 metais. 

Miško selekcija Lietuvoje 
Lietuvoje kryptingas miško medžių selekcijos darbas prasidėjo 1960 m. Šie metai 

laikomi mokslinės selekcijos pradžia Lietuvoje ir yra siejami su Vytauto Ramanausko 
vardu. Jis buvo daugelio šios srities darbų Lietuvoje pradininkas, kuravęs ir selekci-
jos bei sėklininkystės tyrimus, todėl yra laikomas miško selekcijos ir sėklininkystės 
pradininku, vadovu ir vykdytoju. Jam vadovaujant buvo parengti rinktinių medžių 
atrankos ir vertinimo kriterijai, miško sėklinių plantacijų sudarymo nurodymai, pra-
dėti ir išplėtoti miško populiacijų genetikos, požymių kintamumo bei paveldimumo, 
medžių mutagenezės, kariologijos, ankstyvosios diagnostikos ir kryžminimų tyrimai, 
ištirta geriausių populiacijų augimo sparta bei produktyvumas, derėjimo dėsnin-
gumai. Remiantis jo parengtais kriterijais buvo atrinkti rinktiniai medžiai, įveistos 
pirmos kartos miško sėklinės plantacijos, pradėtas antros kartos sėklinių plantacijų 
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įveisimas. Siekiant išsaugoti ir racionaliai naudoti vertingus genetinius išteklius, iš-
skirti miško genetiniai rezervatai, sėkliniai draustiniai, veisiami klonų archyvai. Jam 
vadovaujant sėkliniu pagrindu buvo sukurta Lietuvos miško medžių sėklininkystės 
bazė. Kartu su Stasiu Tuminausku išvedė sparčiai augantį hibridinį maumedį. Atliko 
didelį mokslinį ir organizacinį darbą formuojant miškotyros mokslo kryptis, stipri-
nant Lietuvos miškų instituto mokslinį pajėgumą, eksperimentinę bei materialinę 
bazę, ugdant mokslo kadrus. Daug nuveikė mokslinių tyrimų rezultatus diegdamas 
į praktiką, rengdamas atitinkamus nurodymus, instrukcijas ir taisykles, teikdamas 
konsultacijas. Buvo daugelio konferencijų, simpoziumų ir pasitarimų organizatorius 
bei dalyvis. Plačiai žinoma jo kaip įvairių probleminių ir mokslinių tarybų bei komi-
sijų nario visuomeninė veikla. 

Anksčiau miško medžių derėjimo klausimai buvo palyginti mažai nagrinėti. 
1935–1938 m. šiuo klausimu keletą darbų paskelbė diplomuotas miškininkas Jonas 
Kuprionis. Tuo laikotarpiu bandyta pradėti sistemingus miško medžių derėjimo ste-
bėjimus, remiantis anketiniais duomenimis iš įvairių Lietuvos vietovių. J. Kuprionis 
taip pat tyrinėjo, kokios pušies sėklos geriau dygsta, aptarė medžių sėklų tyrimo me-
todus. Tarpukariu kareliniu beržu ir jo medienos tekstūra domėjosi botanikas Liudas 
Vailionis. 

Pranas Džiaukštas, ištyręs Lietuvoje natūraliai išplitusio paprastojo lazdyno for-
mų įvairovę, pasiūlė lazdynų bandomųjų ūkių organizavimo priemones. Jis nustatė, 
kad pagal vaisių masę, branduolio dydį ir riebalų kiekį vertingiausia lazdynų forma 
yra brandinanti apvalius riešutus. 1960 m. jis pradėjo tyrinėti pušies kankorėžius ir 
sėklas. 

Lietuvoje pirmieji geografinių kilmių bandomieji želdiniai buvo įveisti 1960 m. 
Vilniaus miškų ūkio Panerių girininkijoje, vadovaujant Vilniaus miškų ūkio direkto-
riui M. Varonecui ir Sėklų kontrolės stoties direktoriui S. Solodovnikovui. Tuo tiks-
lu iš buvusios TSRS buvo gautos 77 pušies kilmių sėklos (Voronecas ir kt., 1968). 
1961 m. Švenčionėlių miškų ūkio Žeimenos girininkijoje P. Džiaukštas įveisė 11 Lie-
tuvos ir 7 užsienio kilmių bandomuosius želdinius. 

Prie greitai augančių ir techniškai vertingų rūšių daugelis autorių priskiria  
riešutmedžius. V. Ramanauskas, visapusiškai ištyręs Lietuvoje introdukuotus riešut- 
medžius, miškuose ir dekoratyviniuose želdiniuose pasiūlė veisti pilkąjį, širdžiavaisį 
bei Ziboldo riešutmedžius ir jų heterozinius hibridus. Apželdinant gyvenvietes galė-
tų būti auginama japoninė pterokarija. Hibridiniai riešutmedžiai, išaugę vietinėmis 
aplinkos sąlygomis, dėl dažnai pasireiškiančio spartaus augimo (heterozės) ir dides-
nio ištvermingumo žiemos šalčiams bei pavasarinėms šalnoms turi didelių perspek-
tyvų platesniu mastu veistis miškuose ir pakelių bei gyvenviečių želdiniuose. Pagal 
V. Ramanausko rekomendacijas buvusioje Dubravos miškų tyrimo stotyje iš atrinktų 
geriausių pilkojo, širdžiavaisio, mandžiūrinio, juodojo, lipniojo ir graikinio riešutme-
džio klonų įveista riešutmedžių sėklinė plantacija. 

Lietuvoje pirmieji selekciniai tyrimai pradėti 1960 m., vykdant mokslinį darbą 
„Pušies, eglės ir ąžuolo pliusinių medžių atranka ir pušies miško sėklinių plantacijų 
veisimas vegetatyviniu būdu“ (vadovas V. Ramanauskas, vykdytojai A. Gradeckas ir 
R. Murkaitė). Atliekant tyrimą buvo tikslinami ir tobulinami rinktinių medžių at-
rinkimo reikalavimai. 1964–1965 m. buvo atliktas plačios apimties eglės selekcinis 
tyrimas, vykdant mokslinį darbą „Geriausių eglės formų Lietuvos sąlygose sėklinių 
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sklypų išskyrimo rekomendacijų paruošimas“ (vadovas V. Ramanauskas, vykdyto-
jai A. Gradeckas, R. Murkaitė ir S. Tuminauskas), kurio metu atlikta eglės medy-
nų inventorizacija, jų selekcinis ir sėklinis įvertinimas, parengti sėklinių plantacijų 
įveisimo būdai, analizuoti žydėjimo ir žiedadulkių platinimo ypatumai, vegetatyvi-
nių ir sėklinių palikuonių tyrimo prielaidos. Eglynų sėklinė inventorizacija, rinkti-
nių medžių atranka ir vidurūšinė formų įvairovė tyrinėta geriausiuose Didžiosios 
ir Mažosios Lietuvos (Karaliaučiaus krašto) eglynuose. V. Ramanauskas pagal eglės 
šakojimosi tipą, žievės paviršiaus struktūrą, moteriškų strobilų spalvą ir pumpurų 
sprogimo laiką išskyrė 15 eglės formų, pagal lajos pobūdį ir šakotumą – 11 formų, 
kurios yra nevienodos reikšmės ekologiniu, fiziologiniu ir ūkiniu atžvilgiu. 

Tiriamų rūšių selekcinis įvertinimas plėtėsi. 1966–1968 m. atliktas mokslinis 
tyrimas „Drebulės ir maumedžio sėklinių sklypų ir plantacijų įveisimo rūšinėms ir 
hibridinėms pirmos kartos sėkloms gauti rekomendacijų paruošimas“ (vadovas V. 
Ramanauskas, vykdytojai I. Andriuškevičienė, A. Gradeckas, R. Murkaitė ir S. Tu-
minauskas). 

Juozas Rauktys vienas pirmųjų Lietuvoje pateikė žinių apie drebulės formas, bet 
nenurodė auginimo vietų. 1956–1959 m. V. Mikailakevičius tyrė drebulės šerdies pu-
vinį. Remdamasis išsamiais stebėjimais, pagal žievės spalvą, pumpurų skleidimosi 
laiką ir lapus nustatė keturias drebulės formas: ankstyvąją tamsiažievę, ankstyvąją ža-
liažievę, vėlyvąją plaukuotalapę ir vėlyvąją plikalapę; dvi pastarąsias vėliau pavadino 
tiesiog pilkažieve ir vėlyvąja. Vėlesniuose aprašymuose, kaip ieškotina mūsų krašte, 
minima ir gigantinė drebulė (Populus tremula var. gigas Vilss.). V. Mikailakevičiaus 
1960 m. pradėtas drebulės formų tyrimas toliau buvo tęsiamas tik 1966–1968 m.  
(R. Murkaitė, V. Ramanauskas). Drebulynus ir atskiras drebules vertinant selekciniu 
atžvilgiu, jos formas bandyta sieti morfologiniais požymiais, medžio sveikatingumu 
ir augavietės sąlygomis. Aptarti ne tik mažiausi drebulynai, bet ir miškų ūkių atrink-
tos rinktinės drebulės. Kaip į ryškiausius ir bet kuriuo metų laiku lengviausiai paste-
bimus požymius, pagrindinis dėmesys buvo kreiptas į stiebo žievės spalvą, žiauberės 
aukštį ir tekstūrą (Ramanauskas, Gradeckas, 1968). 

Lietuvos miškininkams nuo seno rūpėjo maumedžio veisimas dėl spartaus augi-
mo ir patvarios medienos. Jau 1849 m. įveisti pirmieji europinio maumedžio lenkinio 
porūšio (Larix decidua Mill. ssp. polonica Ostenf. et Syrach) želdiniai. Tačiau mau-
medžių platinimas neįgavo reikiamo masto, nes vėliau, o ypač po II pasaulinio karo, 
buvo veisiamos rūšys ir ekotipai, silpnai augantys šalies klimato sąlygomis. Platin-
dami ir veisdami želdinius daug nuveikė Vytautas Ramanauskas, Stasys Tuminaus-
kas, Antanas Olšauskas, Jonas Sirvydis, Robertas Judickas ir kt. Mykolas Jankauskas 
monografijoje (1954) pateikė daug informacijos apie maumedžius ir prisidėjo prie jų 
platinimo. 

Jonas Kuprionis dar 1941 m. stengėsi į Lietuvos miškus grąžinti maumedžius, 
nes seniau mūsų krašte šie medžiai buvo natūraliai paplitę (Kučinskas, 1989). Pa-
gal V. Ramanauską (1973), maumedžiai ir dabar natūraliai auga Gardino ir kitose 
dabartinės Vakarų Baltarusijos srityse (etnografinėse Lietuvos žemėse). Paminėtini 
šie senesni dirbtinai įveisti medynai arba medžių grupės: Degsnės, Šunskų, Ančios, 
Kazlų Rūdos ir Dubravos. Pirmuosius maumedžio selekcinius tyrimus V. Ramanaus-
kas ir S. Tuminauskas apibendrino leidinyje „Maumedžio miško sėklinė plantacija 
hibridinių sėklų gavybai“ (Раманаускас, Туминаускас, 1970). Jame pagrindžiamas 
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hibridinių maumedžių produktyvumas. Maumedžio želdiniuose nustatytas didelis 
kiekis natūralių hibridų. Palankiomis sąlygomis gamtoje vyksta ne tik reciprokiniai 
europinių ir japoninių maumedžių kryžminimaisi, kurių metu susidaro tarprūšiniai 
hibridai, bet ir kryžminimai, kurių metu susidaro tarprūšiniai hibridai. Pagal morfo-
loginius požymius hibridinius maumedžius galima suskirstyti į 3 grupes: 1) hibridai 
su dominuojančiais europinio maumedžio požymiais, 2) hibridai su dominuojančiais 
japoninio maumedžio požymiais ir 3) tarpiniai hibridai, turintys maždaug vienodus 
abiejų tėvų požymius. Hibridinių maumedžių trūkumas tas, kad dėl per daug spar-
taus augimo dažniausiai būna kreivi. Lietuvos miškų institute išvesti sudėtiniai mau-
medžio hibridai (Ramanauskas, Tuminauskas, 1978). Šis darbas pripažintas išradimu 
(autorinis liudijimas Nr. 295541, 1971 m.). 

Miškų ūkyje taikomų medynų produktyvumo didinimo priemonių komplekse 
didžiausią reikšmę turi miško selekcija, nes ji veikia tiesiogiai patį gamybos objektą, 
o ne jo egzistavimo sąlygas. Dėl to visose pasaulio šalyse selekcija skverbiasi vis gi-
liau į miškų ūkio praktiką. Pastarąjį dešimtmetį miško selekcijos mokslui būdingas 
pakilimas. Tai ypač ryšku praktikoje: sukauptos teorinės žinios ir mokslo darbuotojų 
rekomendacijos įgalina gamybiniu mastu pradėti medynų selekcinę inventorizaciją, 
pliusinių medžių atrinkimą ir sėklinių plantacijų veisimą. 

1969–1980 m. dėmesys buvo sutelktas į paprastosios pušies selekcinius tyri-
mus vykdant šiuos mokslinius darbus: „Geriausių paprastosios pušies populiacijų 
ir pliusinių medžių genofondo tyrimai ir jų selekcinis įvertinimas Lietuvos ir Ka-
liningrado srities miškuose“ (1969–1970 m., vadovas V. Ramanauskas, vykdytojai  
I. Andriuškevičienė ir R. Murkaitė), „Ūkiškai vertingų požymių ir savybių paveldė-
jimo dėsningumų tyrimai gamtinėse populiacijose ir ankstyvojo genetinio medžių 
įvertinimo metodų paruošimas“ (1971–1975 m., vadovas V. Ramanauskas, vykdyto-
jai I. Andriuškevičienė, R. Gabrilavičius, V. Statkus ir E. Paplauskienė), „Ūkiškai ver-
tingų požymių ir savybių paveldėjimo dėsningumų nustatymas pušies populiacijose. 
Skirtingų selekcinių kategorijų motinmedžių, ekotipų ir formų genetinis įvertinimas 
ir jų genetinio fondo archyvų sudarymas“ (1976–1980 m., vadovas V. Ramanauskas, 
vykdytojai I. Andriuškevičienė, R. Gabrilavičius, V. Statkus ir E. Paplauskienė). 

1959–1962 m. buvo tirta paprastosios pušies vidurūšinė įvairovė (Džiaukštas, 
1962). Tačiau sėklinėms plantacijoms veisti naudojamų motinmedžių paveldimųjų 
savybių tyrimų buvo dar tik užuomazgos, išskirta mažai sėklinių medynų, o duome-
nų apie geriausių Lietuvos ir Karaliaučiaus krašto paprastosios pušies populiacijų 
selekcinį įvertinimą ir vertingų požymių bei savybių paveldėjimą visai nebuvo. Todėl 
buvo imtasi tirti Lietuvos ir Karaliaučiaus krašto geriausių populiacijų ir pliusinių 
medžių genofondą bei selekcinę vertę. 1969 m. sausio 1 d. duomenimis, pušynai Lie-
tuvoje užėmė 664 tūkst. ha (41,4 proc. mišku padengto ploto), o Karaliaučiaus krašte 
jų buvo 34,8 tūkst. ha (17,9 proc.); Lietuvoje bręstantys, brandūs ir perbrendę pušynai 
sudarė tik 12,8 proc., Karaliaučiaus krašte – 31,4 proc.; Karaliaučiaus krašto I ir IA 
boniteto pušynai sudarė 38,2 proc., Lietuvoje – 11,1 proc. Tirtos šios Karaliaučiaus 
krašto pušies populiacijos: Lazdynų (Trapėnų ir Šilėnų kilmės), Žuvininkų (Rūsių 
2 kilmės). Lazdynų pušies populiacija yra Viešvilės-Smalininkų populiacijos tęsinys 
(kairiajame Nemuno krante); Žuvininkų (Rūsių) populiacija yra prie Baltijos jūros. 

1971–1972 m. Lietuvos pušynuose atliktas tyrimas, siekiant nustatyti atskirų pu-
šies populiacijų derėjimo ir pavienių pušų sėklų derliaus kintamumą. Tyrimas atlik-
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tas 16-oje pušies plantacijų, stebėta apie 3000 medžių: 108 rinktiniai, 821 našus, 1456 
vidutiniai ir 654 minusiniai. Stebėjimo 5-erių metų rezultatai parodė, kad atskiros 
pušies populiacijos dera nevienodai. Per visus tyrimo metus labai nedaug kankorėžių 
nustatyta Marcinkonių pušynuose. Kasmet arba beveik kasmet kankorėžių derlius 
už šalies vidurkį buvo didesnis Lenkimų, Ūtos ir Punios pušynuose. Nuo jų nedaug 
atsiliko Kuršių nerijos ir Smalininkų pušys. 

Evoliucija yra dinamiškas procesas, todėl populiacijų būklė nėra pastovi. Natū-
rali atranka veikia atskirus individus ir tik netiesiogiai – selekcijai svarbių savybių 
komponentus. Dėl skirtingų aplinkos sąlygų ir biologinės izoliacijos tirtų populiacijų 
evoliucija natūralios atrankos būdu vyko nevienodai. Pajūrio pušims būtina stipri 
lajos sandara, kad pasipriešintų vėjo poveikiui, nors sniego dangos įtaka yra kur kas 
mažesnė. O Labanoro pušynuose dėl gausios ir pastovios sniego dangos buvo natūra-
liai eliminuojami genotipai, turintys storas šakas ir plačias lajas (Gabrilavičius, 1995). 
Mažas lajos plotis yra vienas svarbesnių požymių, apibūdinantis genotipo vertę, o 
populiacijos vertę rodo skirtingo lajos pločio medžių kiekis. 

Tiriant medynų morfologinius požymius ir biologines savybes tikslinga nustatyti 
ir jų medienos kokybę. Paprastosios pušies medienos skersiniame pjūvyje išryškėja 
centrinė tamsesnė branduolinė mediena ir šviesesnė ją supanti balaninė mediena. 
Balana išnešiojamas vanduo ir jame ištirpusios mineralinės druskos. Medžio fizio- 
loginė būklė priklauso nuo balaninės medienos kiekio. Branduolinė mediena yra 
sudaryta iš negyvo audinio. Pušies branduolinė mediena persisunkusi sakais, kurie 
apmirus liaukinėms ląstelėms išsilieja iš sakotakių. Ji yra atspari puvinio sukėlėjams. 
Branduolinėje medienoje yra didesnis kiekis mineralinių druskų, todėl ji kietesnė už 
balaną. 

Rimvydas Gabrilavičius tyrinėjo branduolinės medienos kiekį. Jos kintamumo 
tyrimas buvo atliktas trijose gamtinėse pušies populiacijose Pietų, Vakarų ir Rytų 
Lietuvoje, t. y. Kapčiamiesčio, Darbėnų ir Labanoro populiacijose, panaudojus 2601 
medžio gręžinį. Nustatyta, kad didėjant amžiui branduolinės medienos kiekis didėja 
nuo 21,7 proc. jaunuolynuose iki 33,8 proc. brandžiuose medynuose. Yra žinoma, 
kad pušies žiedadulkės nuskrenda dešimtis kilometrų. Ši savybė leidžia susikryžmin-
ti ne tik artimoms, bet ir nutolusioms populiacijoms. Nepaisant to, atskiros popu-
liacijos išlaiko tik joms būdingus savitumus, kurie priklauso ne tik nuo nevienodų 
sąlygų, bet ir genetinių savybių. Nustatyta, kad pelkėse augančios pušys žiedadulkes 
subrandina ir ima sklaidyti 9–10 dienų vėliau nei augančios brukniniuose pušynuose; 
tai užtikrina dalinę pelkinių pušynų izoliaciją. 

Eglės plantacijose skiepytus medelius reikia formuoti labai atsakingai. Kyla abe-
jonių, ar jose iš viso galima auginti žemaūgius medelius, nes eglutės nedera smarkiai 
kerpamose eglių juostose prie geležinkelių. Skiepytų eglių plantacijose formavimas 
stengiantis auginti žemaūgius medelius yra mažiau efektyvus, nes jos dažniausiai at-
stato vieną viršūninį ūglį. Be to, eglės moteriškieji strobilai dominuoja viršūninėje 
lajos dalyje, ir formuojant lajas būtų pašalinama sėklų brandumo atžvilgiu produkty-
viausia lajos dalis. Patartina tik išpjaustyti džiūvančias, sužalotas šakas (Kažemėkas, 
Ramanauskas, 1972). 

Lietuvoje pirmoji paprastosios pušies sėklinė plantacija įveista 1962–1963 m., 
eglės ir maumedžio – 1964–1965 m., ąžuolo – 1972 m., juodalksnio – 1997 m., ber-
žo – 2000 m., uosio – 2013 m. Auginami drebulės, paprastosios vinkšnos, miškinės 



249

obels ir miškinės kriaušės skiepyti sodinukai sėklinėms plantacijoms įveisti. Šiuo 
metu jau dera II generacijos paprastosios pušies ir juodalksnio sėklinės plantacijos, 
veisiamos II generacijos paprastosios eglės sėklinės plantacijos. Testavus bandomuo-
sius želdinius, parengtos II generacijos beržo sėklinių plantacijų įveisimo prielaidos. 

1981–1991 m. buvo plečiami tyrimai (kartu grįžtant prie eglės ir maumedžio) 
vykdant šiuos mokslinius darbus: „Nustatyti pušies ir eglės populiacijų pliusinių me-
džių adaptacinę vertę elitinių medžių išskyrimui. Paruošti priemones vertingo ge-
nofondo atrankai, išsaugojimui ir racionaliam naudojimui“ (1981–1985 m., vadovas 
V. Ramanauskas, vykdytojai I. Andriuškevičienė, R. Gabrilavičius, V. Statkus ir E. Pa-
plauskienė), „Maumedžio naujų formų ir hibridų rūšiniai bandymai“ (1981–1985 m., 
vadovas V. Ramanauskas, vykdytojai I. Andriuškevičienė, R. Gabrilavičius, V. Statkus 
ir E. Paplauskienė), „Atlikti pušies ir eglės populiacijų vertingąjį genofondo palygina-
mąjį įvertinimą skirtingomis augaviečių sąlygomis ir paruošti antros kartos sėklinių 
plantacijų veisimo programą-metodiką“ (1986–1990 m., vadovas V. Ramanauskas, 
vykdytojai I. Andriuškevičienė, R. Gabrilavičius ir A. Pliūra). 

Siekiant padidinti ateities miškų produktyvumą ir pagerinti jų kokybę, viena 
svarbiausių priemonių yra medžių selekcija ir sėklinių plantacijų įveisimas. Rengiant 
selekcines programas esminiai kriterijai yra genetinės įvairovės išlaikymas selekci-
nėse populiacijose ir maksimalios naudos siekimas, tam tikrame evoliucijos etape 
išbandant ir atrenkant tinkamiausią genetinę sudėtį (Gabrilavičius, 1995). 

Genetinė įvairovė yra esminis evoliucijos proceso šaltinis, o populiacijų gene-
tinės sandaros tyrimai – kryptingos atrankos teorinis pagrindas. Siekiant pagrįsti 
samprotavimų teorinius pagrindus, 1983 m. buvo įrengtas didelis pušies bei eglės 
populiacijų ir šeimų palikuonių bandomųjų želdinių eksperimentas. 1983 m. pu-
šies šešių bandomųjų želdinių serija įveista keturiuose skirtinguose Lietuvos miško 
gamtiniuose regionuose ir edafinėse sąlygose – Druskininkų, Ignalinos, Nemenči-
nės, Šilutės, Telšių ir Veisiejų miškų ūkiuose. Šių bandomųjų želdinių bendras plotas 
– 9 ha. Želdiniams įveisti sėklos rinktos 7 populiacijose: Dubravos, Veisiejų, Kazlų 
Rūdos, Juodkrantės, Darbėnų, Labanoro ir Druskininkų, nuo atsitiktinai parinktų 
augančių įvairių selekcinių kategorijų medžių, kiekvienoje populiacijoje nuo 20 me-
džių. Tų pačių populiacijų palikuonių veisimo eksperimentai vienu metu atlikti še-
šiuose bandomuosiuose želdiniuose. Juose palikuonys sodinti 5–6 pakartojimais, po 
10–12 medelių kiekviename (iš viso 140 pusiausibų šeimų), juos dėstant atitinkamu 
būdu. Bandomuosiuose želdiniuose kiekvieną šeimą reprezentavo 50, kiekvieną po-
puliaciją – 1000 individų. 

1983 m. eglės keturių bandomųjų želdinių serija įveista taip pat keturiuose Lietu-
vos miško gamtiniuose regionuose – Ignalinos, Telšių, Šilutės ir Kazlų Rūdos miškų 
ūkiuose. Bendras keturių bandomųjų želdinių plotas – 8,2 ha. Sėklos rinktos dešim-
tyje populiacijų: Alytaus, Dubravos, Ignalinos, Jurbarko, Kazlų Rūdos, Plungės, Ro-
kiškio, Šiaulių, Telšių ir Trakų, taip pat kaip ir pušies populiacijose – nuo atsitiktinai 
parinktų augančių įvairių selekcinių kategorijų medžių, kiekvienoje populiacijoje nuo 
20 medžių. Tų pačių populiacijų palikuonių veisimo bandymai vienu metu (1983 m. 
pavasarį) atlikti skirtinguose miško gamtiniuose regionuose keturiuose bandomuo-
siuose želdiniuose. Juose palikuonys sodinti 5 blokuose (5 pakartojimai, po 10–12 
medelių kiekviename), juos išdėstant atsitiktiniu būdu. Bandomuosiuose želdiniuose 
kiekvieną šeimą atstovauja 50, kiekvieną populiaciją – 1000 individų, visas 10 popu-
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liacijų – 10 000 individų. Šie želdiniai vyresniame amžiuje atsakys į daugelį teorinių, 
o ypač praktinės selekcijos klausimų; jie pasitarnavo pagrindžiant pušies ir eglės sėk- 
linį rajonavimą. 

Kaip jau buvo minėta, 1981–1985 m. sugrįžta prie maumedžio tyrimų, vykdant 
mokslinį darbą „Naujų maumedžio formų ir hibridų veislių tyrimas ir panaudojimas“. 
Jo uždaviniai buvo: 1) maumedžių veislių tyrimo metodikos sudarymas; 2) Lietuvoje 
esančių medynų, želdinių ir sėklinių plantacijų tyrimas, perspektyvių maumedžio 
formų ir kilmių nustatymas; 3) perspektyvių hibridų ir formų fiziologinių bei techni-
nių savybių tyrimas; 4) sėklų derliaus struktūros ir sėklų kokybės nustatymas sėkli-
nėse plantacijose; 5) perdavimo išbandymaui ir dauginimui kandidatų į maumedžio 
veisles perspektyvinio plano parengimas. 

1997 m. Lietuvos miškų institutas išleido monografiją „Lietuvos ąžuolynai: išsau-
gojimo ir atkūrimo problemos“ (sudarytojas ir atsakingas redaktorius Stasys Karazi-
ja). Šios monografijos 4 skyrius pavadintas „Ąžuolynų genofondo įvertinimas, išsau-
gojimas ir panaudojimas“, 4.1 poskyris – „Fenotipinė ąžuolų struktūra“ (V. Baliuckas, 
J. Danusevičius, R. Gabrilavičius), 4.2 – „Genetinių išteklių atranka, išsaugojimas ir 
naudojimas“ (J. Danusevičius, R. Gabrilavičius). 

1991–1995 m. vykdytas mokslinis tyrimas „Pušies selekcija, atrenkant produk-
tyvias populiacijas ir genotipus veislių tyrimui ir panaudojimui eksploataciniams 
miškams veisti“ (vadovas V. Ramanauskas, vykdytojai R. Gabrilavičius, A. Pliūra ir 
I. Andriuškevičienė). 1992 m. V. Ramanauskui išėjus į pensiją, darbo vadovu paskir-
tas R. Gabrilavičius, kuris toliau kuravo pušies selekcijos sritį. 

Julius Danusevičius 2000 m. išleido monografiją „Pušies selekcija: kilmių atranka, 
introdukcija, hibridizacija, selekcinė sėklininkystė“. Joje pateikta pušies selekcinių ir 
genetinių tyrimų apžvalga Lietuvoje, kilmių atrankos rezultatai, introdukcijos opti-
mizavimo principai, teorija bei metodai ir taikomosios introdukcijos aspektai. Ana-
lizuojami hibridizacijos rezultatai, aptariami tėvinių medžių parinkimo metodai ir 
kombinacinis kintamumas. Remiantis palikuonių tyrimais, pateiktas fenotipinės ir 
genotipinės atrankos efektyvumo įvertinimas. Surinktos eksperimentinės medžiagos 
pagrindu tiriant medžių derėjimo biologiją, parengta sėklinių plantacijų sudarymo, 
sėklų derliaus didinimo, jų genetinės kompozicijos gerinimo metodai ir technologi-
jos. 

2009 m. Lietuvos mokslo premijų komisijai pateiktas Rimvydo Gabrilavičiaus, 
Juliaus Danusevičiaus, Virgilijaus Baliucko, Alfo Pliūros ir Dariaus Danusevičiaus 
mokslo darbų ciklas „Miško sėklinės bazės, selekcijos ir genetinių išteklių išsaugoji-
mo sistemos sukūrimas tvariai ir intensyviai miškininkystei plėtoti Lietuvoje“ (1994–
2008 m.). Lietuvos valstybinė mokslo premija buvo paskirta 2010 m. Lietuvos miškų 
instituto mokslo darbuotojai – premijos laureatai miško genetikos, selekcijos ir sė-
klininkystės srityje 35-erius metus vykdė tyrimus ir parengė teorinius bei metodinius 
pagrindus, kurie buvo sėkmingai įdiegti praktinėje miškininkystėje. 
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11. Augalų veislių registravimas ir 
komercializacija 

Vytautas RUZGAS 

Augalų veislių kūrimas turi konkretų tikslą – pateikti naujas, pažangesnes veisles 
žemės ūkiui, sodininkystei, daržininkystei, miškininkystei, želdynams, rekreacijai ir 
visur, kur žmonės savo veikloje naudoja augalus. Selekcijos proceso metu veislių kū-
rėjai stengiasi sukurti ir atrinkti geriausius augalų genotipus, pasiekti, kad jie būtų 
genetiškai stabilūs, t. y. palikuonys būtų tokie patys, kaip ir jų ankstesnės linijos, ir 
dauginant nesikeistų. Selekcininkų sukurtas augalų veisles įsigyja ir po to daugina 
žmonės. Dėl to žinios apie veislę turi būti objektyvios, o ji teisiškai registruota. Kad 
sistema būtų vienoda, Europos Sąjungoje priimti teisės aktai, galiojantys visoms ES 
valstybėms. Dauguma kitų valstybių, nors ir nėra ES narės, naudojasi ES patirtimi ir 
nuostatomis, nes pasaulis tapo globalus, o veislės keliauja tarp žemynų. 

Dėl to 1961 m. Paryžiuje buvo įkurta Tarptautinė naujų augalų veislių apsaugos 
sąjunga (UPOV), priėmusi tarptautinę konvenciją – susitarimą dėl veislių teisinės 
apsaugos sąlygų. Šis aktas buvo tobulintinas 1972, 1978 ir 1991 metais. Įdomu, kad 
pirmuosiuose aktuose nebuvo paties augalo veislės apibrėžimo, bet buvo nurody-
ti kriterijai, kuriuos turi atitikti veislė. Apibrėžimas buvo patvirtintas tik 1991 m. 
(International Convention..., 1991). Reikalavimai veislei liko tokie patys. Kad veislė 
būtų teisiškai saugoma, ji turi būti nauja – niekada nebuvusi rinkoje ir dauginama. 
Savo morfologiniais požymiais ji turi skirtis nuo visų iki tol žinomų veislių. Kai kada 
kreipiamas dėmesys ir į kitus požymius, bet morfologiniai lieka pagrindiniai. Į po-
žymius neįtraukti derlingumo aspektai. Veislės augalai turi būti vienodi, leidžiami 
tik nedideli nukrypimai. Veislė turi nekisti ją toliau dauginant. Jai turi būti suteiktas 
pavadinimas, kuris turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Svarbiausia, kad augintojas 
nesuklystų dėl veislės pavadinimo, net tarp artimų augalų rūšių. Visi šie reikalavimai 
yra taikomi, jeigu augalo veislę norima teisiškai saugoti ir platinti. Sau galima auginti 
kokią tik nori veislę. Senosios veislės, pavyzdžiui, obels veislė ‘Antaniniai’, taip pat 
telpa į apibrėžimą, tik jos nėra teisiškai saugomos, visi netrukdomai jas gali dauginti. 

Kitas teisinės apsaugos aspektas – kokiu metodu yra sukurta veislė ir kaip jis 
lemia naujos veislės originalumą. Veislę kaip naują galima registruoti, jeigu ji nuo 
visų žinomų veislių aiškiai skiriasi bent vienu požymiu. Pavyzdžiui, nauja veislė turi 
tik vaškinį apnašą, o visos žinomos panašios šio požymio neturi. Veislių teisiniuose 
aktuose yra terminai „sukurta veislė“ ir „iš esmės išskirta veislė“. Pirmuoju atveju 
veislė gaunama paprastųjų kryžminimų metodu. Antruoju atveju naujas genotipas 
gaunamas visais kitais metodais: grįžtamaisiais kryžminimais, mutageneze, geneti-
nais, biotechnologiniais ar kt. Laikoma, kad šiais atvejais veislė paveldi pagrindines 
veislės donorės savybes. Pavyzdžiui, jeigu daromi grįžtamieji kryžminimai, po pen-
kių kryžminimų priimantis genotipas turės 96,9 proc. veislės donorės genomo. Jeigu 
taikoma mutagenezė ar kiti metodai, genomas pakeičiamas nedidele, nors ir naudin-
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ga dalimi. Tai daryti nedraudžiama, bet, jeigu veislė komercializuojama, reikia gauti 
pirminės veislės selekcininko sutikimą. Tokio leidimo reikia ir heterozinių hibridų 
atveju (priimtas sėklų žymėjimas F1), kai sėkloms gauti reikia nuolat kryžminti kaž-
kurias turimas veisles. Veislių teisinės apsaugos reikalavimai nėra baigtiniai, pavyz-
džiui, yra parašyta, kad prie iš esmės išskirtų veislių priskiriamos veislės, jeigu jos iš 
esmės paveldėjo tėvinės veislės savybes. Ką tai gali reikšti, UPOV atstovų teigimu, 
dar bus paaiškinta (International Convention..., 1991; Council Regulation..., 1994). 

Tuo atveju, kai veislės arba dar neregistruoti genotipai siunčiami tyrimams į ki-
tas valstybes, dažnai pridedamas ir Etikos kodeksas, apibrėžiantis, ką galima daryti 
su gaunama medžiaga. Jo reikalavimai iš esmės sutampa su ES veislių teisinės ap-
saugos reikalavimais. Žemdirbystės instituto selekcininkai Tarptautiniam kviečių ir 
kukurūzų selekcijos centrui (CIMMYT) pažadėdavo jį vykdyti, kai dalyvaudavo jo 
programose. 

Lietuvoje veislių teisinės apsaugos reikalavimai tapo aktualūs, kai 1996 m. buvo 
priimtas „Augalų veislių apsaugos ir sėklininkystės“ įstatymas, iš esmės parengtas 
pagal UPOV ir ES norminius aktus. Įstojus į ES, vietoje šio įstatymo buvo priimti du: 
„Augalų veislių apsaugos“ ir „Sėklininkystės“, nes to reikalavo patarėjai iš ES (LR au-
galų veislių apsaugos ir sėklininkystės įstatymas, 1996; LR augalų veislių apsaugos 
įstatymas, 2001; LR augalų sėklininkystės įstatymas, 2001). 

Sėklininkystė apima didelį ratą fizinių bei juridinių asmenų Lietuvoje, ES ir tre-
čiosiose šalyse. Augintojai apie augalų veisles turi gauti objektyvią ir nešališką in-
formaciją, o selekcininkų teisės turi būti apgintos, nes saugomos augalų veislės gali 
būti dauginamos tik turint sutartis su jų savininkais – selekcininkais. Tai antra svarbi 
UPOV konvencijų ir ES reglamentų, skirtų sėklininkystei, reikalavimų dalis. Lietuva 
UPOV konvenciją ratifikavo 2002 m.. Reglamentai galioja visoms ES šalims ir taiko-
mi tiesiogiai (International Convention..., 1991; Council Regulation..., 1994). UPOV 
pagrindines nuostatas į privalomą vykdomąjį lygmenį perkelia 1994 m. priimtas ES 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2100/94 „Dėl augalų veislių teisinės apsaugos Ben-
drijoje“ (Council Regulation..., 1994) ir vėlesni papildantys reglamentai. Tai visoms 
šalims privalomas dokumentas, jo pagrindu priimti ir nacionaliniai įstatymai. 

Augalo veislės originalumas nustatomas atliekant specialius tyrimus veislių ty-
rimo centruose, palyginimui turinčiuose dideles augalų veislių kolekcijas. Tiriamas 
veislės išskirtinumas, vienodumas ir stabilumas (IVS), tyrimai atliekami natūraliomis 
sąlygomis dvejus metus. Augalo morfologiniai požymiai vertinami 1–9 balų sistema. 
Taip sudaromas išsamus veislės aprašas ir sprendžiama dėl jos originalumo. Lygia-
grečiai atliekami veislės vienodumo tyrimai, stebima, kiek eilutėse, pasėtose iš var-
pų, ir laukeliuose yra netipiškų augalų, pasėtų iš nustatyto kiekio sėklų. Nukrypimų 
leidžiama nedaug, pavyzdžiui, žieminių kviečių laukeliuose iš 3072 tiriamų augalų 
netipiškų gali būti 14, iš 100 eilučių netipiškos gali būti 3. Tas pats galioja ir nusta-
tant veislės stabilumą – ar ji nesikeičia tiriant antrus metus. Po tyrimų atsiunčiama 
ataskaita, būtina sprendžiant dėl veislės įrašymo į Nacionalinį augalų veislių sąrašą 
(LR augalų sėklininkystės įstatymas, 2001), nes būtinas teigiamas veislės originalumo 
įvertinimas. Veislės apsauga galioja 25 metus, sumedėjusių augalų – 30 metų. 

Nacionalinis augalų veislių sąrašas yra oficialus dokumentas, kuriuo vadovaujasi 
veislių selekcininkai, augintojai, kontroliuojančios institucijos ir kt., o jį sudaro tvar-
kytojas – Valstybinė augalininkystes tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Šalių ES 
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narių nacionalinių augalų veislių sąrašų pagrindu sudaromi ES žemės ūkio augalų 
ir daržo augalų rūšių veislių bendrieji katalogai. Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą 
žemės ūkio, daržo bei sodo ir dekoratyvinių augalų veislės įrašomos, jeigu jos praėjo 
IVS tyrimus. 

Be minėtų, žemės ūkio augalų veislėms dar būtini ir ūkinio vertingumo tyrimai, 
kuriuos atlieka Valstybinės augalininkystės tarnybos Kauno, Pasvalio, Kaišiadorių, 
Plungės ir Utenos skyriai, išdėstyti skirtingo agroklimato zonose. Kokios augalų rū-
šys kur turi būti tiriamos, sprendžia Augalininkystės tarnyba. Gautus duomenis po 
nustatytų tyrimo metų (2 metai vienamečiams, daržo ir žoliniams augalams, 3 me-
tai žieminiams javams, rapsams ir rapsukams) svarsto žemės ūkio ministro sudaryta 
Valstybinė augalų veislių vertinimo komisija ir naują veislę siūlo įrašyti arba ne į Na-
cionalinį augalų veislių sąrašą, kurį kiekvienais metais tvirtina Valstybinės augalinin-
kystės tarnybos direktorius. Šis sąrašas leidžia veislę dauginti, bet jai nesuteikia teisi-
nės apsaugos. Teisinė apsauga suteikiama, kai veislė įrašoma į Lietuvos Respublikoje 
saugomų augalų veislių sąrašą, atitikus Saugomų augalų veislių sąrašo sudarymo ir 
tvarkymo nuostatų reikalavimus (LR augalų veislių apsaugos įstatymas, 2001). Teisi-
nė apsauga Lietuvoje taip pat galioja, jeigu selekcininkas kreipiasi Europos Sąjungos 
veislių tarnybą (CPVO) ir ši vadovaudamasi nustatytais reikalavimais veislei suteikia 
apsaugą visoje ES. 

Šiuo metu yra nustatyta tokia veislių registravimo tvarka. Jeigu selekcininkas 
mano, kad jo veislė svarbi šalies genetiniams ištekliams ir ją būtina išsaugoti toliau 
dauginant, jis gali kreiptis į Valstybinę augalininkystės tarnybą su prašymu suteikti 
saugotinos veislės arba daržovių savitosios veislės statusą. Tam reikia įrodyti fakti-
nę veislės svarbą ir turi būti praėję ne mažiau kaip dveji metai, kai veislė išbraukta 
iš Nacionalinio augalų veislių sąrašo. Valstybinės augalų veislių vertinimo komisijos 
sprendimu saugotina arba savitoji daržovių veislės gali būti įrašytos į Nacionalinį au-
galų veislių sąrašą neatlikus IVS tyrimų, jei selekcininkas, jo įgaliotasis atstovas arba 

Žiemkenčių javų atsparumo šalčiui tyrimams šalinama sniego danga (V. Ruzgo nuotr.) 



255

veislės palaikytojas pateikia jų išsamius aprašus ir praktinę informaciją apie saugoti-
nos veislės ar savitosios daržovių veislės auginimo, dauginimo ir naudojimo patirtį. 

Nuo 1922 m. per augalų veislių selekcijos laikotarpį veislių pripažinimo ir komer-
cializavimo tvarka keitėsi. Pradžioje veislės pripažinimo ir dauginimo tvarką nustaty-
davo pats selekcininkas – Dotnuvos selekcijos stotis. Tokia pati tvarka buvo ir kitose 
šalyse, o JAV ji yra ir šiandien, kur daugumos augalų rūšių selekciją vykdo universi-
tetai. Dotnuvos selekcijos stoties vadovas prof. D. Rudzinskas buvo sukūręs gana su-
dėtingą veislių dauginimo sistemą, kuri praktikoje nebuvo visiškai įdiegta. Pradžioje 
aukščiausios grandies sėklinę medžiagą superelitą perduodavo dauginti geriausiems 
ūkiams. Vėliau, šalyje įsikūrus bandymų stočių tinklui, veislės buvo dauginamos sto-
tyse. Kaip D. Rudzinskas rašo leidinyje „Dotnavos selekcijos stoties 1924 m. pasė-
lių rodiklis“, šalies ūkiuose platinimo tikslu buvo dauginamos 13 žieminių kviečių,  
12 avižų, 10 žirnių, 12 linų, 29 bulvių veislės, sukurtos įvairiose selekcinėse stotyse, 
nes lietuviškų veislių dar nebuvo. Atsiradus lietuviškoms veislėms, Dotnuvos selek-
cijos stotyje greta jų vis tiek buvo dauginamos ir geriausios užsienietiškos veislės. 
Vėliau, 1931 m., Dotnuvos selekcijos stoties sėkliniuose plotuose jau dominavo lietu-
viškos veislės, bet dar buvo dauginamos ir užsienietiškos bulvių veislės (10). 

1927 m. įsteigus Žemės ūkio rūmų Žemės ūkio tyrimų įstaigą, Dotnuvos selek-
cijos stotis ir Alytaus, Rumokų, Dotnuvos bei Joniškėlio bandymų laukai ir sėklinių 
pasėlių kontrolė perėjo šios įstaigos žinion. Buvo įsteigta Pasėlių kontrolės komisija, 
kuri apžiūrėdavo veislinius pasėlius auginimo vietose ir gaudavo duomenis iš Sėklų 
kontrolės stoties, kuriai buvo siunčiami sėklų pavyzdžiai po derliaus nuėmimo. Sė-
klai, atitinkančiai pasėlių kontrolės taisyklių reikalavimus, būdavo išduodamas tam 
tikras liudijimas. Sėklinių pasėlių kontrolė apėmė ir lietuviškas, ir užsienietiškas 
veisles. 1930–1932 m. kontroliniuose pasėliuose tirtos 8 užsienietiškos rugių, 6 lie-
tuviškos ir 6 užsienietiškos žieminių kviečių, 6 lietuviškos ir 9 užsienietiškos miežių 
veislės ir vertinti jų sėkliniai superelitiniai, elitiniai, originalūs, I, II bei III atsėlio (kaip 
tada vadino) pasėliai (Žemės ūkio rūmų apyskaita, 1934). 1938 m. Bandymų stotyse 
buvo tiriamos 29 Dotnuvos selekcininkų sukurtos veislės (Lazauskas, Dapkus, 1992). 

Antrojo pasaulinio karo metais nedidelės apimties augalų selekcijos darbai buvo 
vykdomi toliau; tai patvirtina išlikę darbiniai selekciniai žurnalai, saugomi Javų selek-
cijos skyriuje. Nerasta dokumentų, patvirtinančių, kokia buvo sėklininkystės būklė. 
Po karo šalyje buvo įvesta sovietinė veislių tyrimo, registravimo ir sėklininkystės sis-
tema. Naujų sukurtų veislių paraiškos buvo teikiamos Valstybinei veislių tyrimo ko-
misijai prie SSSR žemės ūkio ministerijos pagal jos nustatytą tvarką. Sėklų pavyzdžiai 
turėjo būti siunčiami į daug tyrimo vietų. Reikėjo atsakyti ir į kitokius klausimus. 
Pavyzdžiui, 1952 m. Valstybinės selekcijos stoties direktoriui buvo atsiųstas SSSR 
veislių tyrimo komisijos raštas su prašymu paaiškinti, ką išvertus į rusų kalbą reiškia 
žieminių kviečių veislės ‘Mūras’ pavadinimas (autoriaus archyvas). Lietuvoje buvo 
įsteigta Valstybinė žemės ūkio kultūrų inspektūra, kuri organizuodavo veislių tyrimo 
ir rajonavimo (pripažinimo) procedūras. Buvo sukurtas valstybinių veislių tyrimo 
stočių tinklas, su pakitimais išlikęs iki Nepriklausomybės atkūrimo. Po tyrimų ciklo 
augalų veislių rajonavimo (dabar registravimo) klausimą – įrašymą arba išbrauki-
mą iš rajonuotų augalų veislių sąrašo – svarstydavo Žemės ūkio ministerijos Augalų 
veislių vertinimo komisija. Jos siūlymu veislių sąrašą tvirtindavo taip pat Žemės ūkio 
ministerija (autoriaus archyvas). 
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Prieškario Lietuvoje Dotnuvos selekcijos stotis elitinę sėklą pardavinėjo su 75 %, 
originalią – su 40 % priedu prie rinkos kainos. D. Rudzinskas parengė sėklų masinės 
gamybos projektą, pagal kurį elitinė sėkla turėjo būti ruošiama selekcijos stotyje ir 
pardavinėjama pavyzdiniams ūkiams – daugintojams, kurie išaugindavo pirmos ir 
antros reprodukcijos sėklą. Sėklą ūkiuose platino „Lietūkis“ (Pasėlių rodiklis, 1931). 
Sėklininkystes plėtra sunkino selekcininkų darbą, nes trūko žmonių. Dėl to Z. Mac-
kevičius, grįžęs iš ilgalaikės komandiruotės Švedijoje ir Danijoje, kaip sektiną pa-
vyzdį pateikė Svalefo selekcijos stoties praktiką, kai sėklininkyste užsiima Švedijos 
sėklų augintojų akcinė bendrovė, kuri iš selekcijos stoties gauna nedidelius kiekius 
(22–75 kg) selekcinės sėklos ir organizuoja 2–3 metus trunkantį dauginimą bei rea-
lizaciją. Už tai bendrovė pagal sudarytą sutartį kasmet stočiai moka tam tikrą sumą 
pinigų (Mackevičius, 1932; 1936). 

Po II pasaulinio karo Lietuvos valstybinėje selekcijos stotyje 1946 m. buvo įkurta 
elito grupė, kuri vykdė rajonuotų veislių pirminę sėklininkystę, organizavo super- 
elitinės ir elitinės sėklos auginimą bei realizaciją. Daugintos visos rajonuotų veislių 
sąraše esančios šalies ir užsienio selekcininkų sukurtos veislės. Pirminę sėklininkystę 
ir palaikomąją selekciją vykdė selekcininkai, o veislių sąrašas nebuvo ilgas. 1961 m. iš 
viso daugintos 19 javų, 7 pupinių grūdinių, 6 daugiamečių žolių veislės (Lietuvos TSR 
rajonuotos..., 1961). Dotnuvoje uždarius Valstybinę selekcijos stotį, iki pat Nepri-
klausomybės atkūrimo 1990 m. aukštųjų reprodukcijų sėklų dauginimas buvo paves-
tas Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo institutui, kuris tęsė buvusios selekcijos 
stoties pirminės sėklininkystės darbą. Toliau sėklinę medžiagą daugindavo mokslinio 
tyrimo įstaigų eksperimentiniai ūkiai ir ją parduodavo kitiems ūkiams. Iš sėklų kate-
gorijų dominavo elitinės, kurių buvo paruošiama iki 7000 t, nes žemesnėms kategori-
joms buvo skiriamas antraeilis dėmesys – visi norėjo tik elitinės sėklos. Ir Lietuvos, ir 
užsienio valstybių selekcininkai už sukurtas ir dauginamas augalų veisles negaudavo 
jokio atlyginimo, o augintojai selekcininkams nieko nemokėdavo. Visas instituto iš-
laidas padengdavo valstybė. To seniai nebėra, tačiau ir dabar gaji ūkininkų nuostata – 
kodėl reikia mokėti už teisiškai saugomos augalų veislės naudojimą, nors tai daryti 
įpareigoja šalies ir ES teisės aktai. Sodo ir daržo augalus daugino Vytėnų bandymų 
stotis, vėliau Sodininkystės ir daržininkystės institutas. 

Po Nepriklausomybės atkūrimo pradėjo kurtis privačios sėklininkystės įmonės, 
kurios pagal sutartis perėmė Lietuvos ir užsienio šalių augalų veislių atstovavimą bei 
dauginimą. Šiuo metu yra 12 sėklininkystės įmonių – Lietuvos sėklininkystės aso-
ciacijos narių. 2020 m. Lietuvoje buvo paruošta 71,8 tūkst. t javų ir 2 398 t žolių 
sertifikuotų sėklų (Sertifikuotos dauginamosios medžiagos..., 2020). Jomis užsėjama 
15–20 % bendro javų ploto; daug žolių sėklų išvežama eksportui. Kiek jų naudojama 
vidaus rinkoje, nustatyti sudėtinga. Kadangi Lietuva yra ES narė, šalyje galima dau-
ginti visas augalų veisles, įrašytas į ES augalų rūšių veislių bendruosius katalogus. 
Žemdirbiai labiau pasitiki veislėmis, ištirtomis Lietuvoje ir įrašytomis į šalies Nacio-
nalinį augalų veislių sąrašą, todėl visos selekcinės institucijos stengiasi, kad jų veislės 
būtų į jį įrašytos. 

Nacionaliniame 2021 metų augalų veislių sąraše iš viso buvo įrašyta 92 žieminių, 
51 vasarinių kviečių, 10 rugių, 48 vasarinių miežių, 20 avižų, 21 žirnių, 86 daugia-
mečių žolių ir 21 daržo bei 15 sodo augalų veislių. Iš jų 29 javų, 4 bulvių, 1 linų, 21 
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pupinių, 38 miglinių žolių ir 19 daržo bei 13 sodo augalų veislių yra sukurtos Lietuvos 
agrarinių ir miškų mokslų centre. 

Augalų selekcija yra brangi ir darbui imli veikla, tam reikia turėti didelius finansi-
nius išteklius. Dauguma selekcinių kompanijų, kurios savo sukurtas veisles atsiunčia 
į Lietuvos rinką, iš tiesų yra didelių ir finansiškai pajėgių sėklininkystės arba žemės 
ūkio verslą aptarnaujančių kompanijų įvairaus pavaldumo padaliniai, kurių daugu-
ma susikūrė dar XIX šimtmetyje. Veislių komercializacija ir platinimu dažniausiai 
užsiima rinkodaros specialistai arba priskirtuose regionuose veikiantys padaliniai. 
Lietuvos selekcininkams su jomis konkuruoti nelengva, tačiau įmanoma, jei tik šalies 
plėtros uždaviniai, mokslo administravimo grandinė ir selekcininkų pastangos susi-
jungtų į vieną tikslinį konglomeratą. 
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12. Augalų genetiniai ištekliai
Bronislovas GELVONAUSKIS 

Augalai plačiai naudojami įvairiems žmogaus poreikiams tenkinti. Jie yra pagrin-
dinis maisto šaltinis, žaliava chemijos (Hitachi Review, 2013), statybos (Amzianea, 
Sonebi, 2016), farmacijos (Maelor Davies, 2005; Fowler, 2006; Paul, Ma, 2011; Yao ir 
kt., 2015) pramonėje, atsinaujinančių žaliavų šaltinis (Ioelovich, 2015; Mann ir kt., 
2016; Varnagirytė-Kabašinskienė ir kt., 2019). 

Siekiant užtikrinti sukultūrintų augalų ir jų laukinių gentainių genetinės įvairovės 
pasiekiamumą ir panaudojimą selekcinėse programose bei moksliniuose tyrimuose, 
reikia ją išsaugoti. Augalų genų bankams tenka reikšmingas uždavinys išsaugant augalų 
genetinius išteklius. Jie ne tik saugo genetinius išteklius, bet ir kaupia informaciją apie 
saugomų pavyzdžių morfologinius požymius, atsparumą ligoms, tolerantiškumą nepa-
lankioms aplinkos sąlygoms ir kitas savybes. Pasaulyje yra daugiau nei 1750 augalų genų 
bankų. Juose saugoma apie 7,4 milijono pavyzdžių, iš jų 1,9–2,2 milijono yra unikalūs 
(FAO, 2010). Žemės ūkio augalų, įrašytų į Tarptautinės sutarties dėl maisto ir žemės 
ūkio augalų genetinių išteklių I priedo sąrašą, genetiniai ištekliai saugomi 1240 genų 
bankų, juose sukaupta daugiau nei 4 milijonai sėklų pavyzdžių (FAO, 2010). Informacija 
apie ex situ saugomus pavyzdžius yra pateikiama duomenų bazėje GENESYS (https://
www.genesys-pgr.org). Joje galima rasti informacijos apie beveik 4 500 Lietuvos augalų 
genetinių išteklių pavyzdžių (https://www.genesys-pgr.org/a/v2V04d2GmY3). 

Nuo 1960 m. Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija (angl. Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, FAO) buvo pagrindinė tarptautinė 
organizacija, inicijavusi tarptautinių instrumentų, susijusių su maisto ir žemės ūkio 
paskirties augalų genetinių išteklių išsaugojimu, mainais bei tvariu naudojimu, pri-
ėmimą ir vykdymą (Sonnino, 2017). 1974 m. buvo įkurta Tarptautinė augalų gene-
tinių išteklių taryba (angl. International Board for Plant Genetic Resources, IBPGR) 
(Pistorius, 1997), kuri 1991 m. reorganizuota į nepriklausomą Tarptautinį geneti-
nių išteklių institutą (angl. International Plant Genetics Resources Institute, IPGRI) 
(IBPGR…, 1993). Nuo 2006 m. IPGRI pakeitė pavadinimą į Bioversity International 
(Bioversity International…, 2006). 

1983 m. FAO konferencija įkūrė nuolat veikiančią Maisto ir žemės ūkio genetinių 
išteklių komisiją (Sonnino, 2017). Tai buvo pirma nuolatinė tarpvalstybinė Jungti-
nių Tautų institucija, analizuojanti agrobioįvairovės klausimus. Komisija koordinavo 
Maisto ir žemės ūkio paskirties augalų genetinių išteklių globalios sistemos kūrimą 
(toliau – Globali sistema) (https://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/
theme/seeds-pgr/gpa-old/gsystem/en/). Jos pagrindinis tikslas – užtikrinti augalų 
genetinių išteklių išsaugojimą, prieigą prie jų ir tausų naudojimą (Bragdon, 2004). 
Globalios sistemos esminis akcentas buvo Tarptautiniai įsipareigojimai dėl maisto 
ir žemės ūkio paskirties augalų genetinių išteklių (Tarptautiniai įsipareigojimai), ku-
riuos FAO konferencijos priimta rezoliucija patvirtino 1993 m. Tais pačiais metais 
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FAO konferencija priėmė rezoliuciją, įpareigojančią Maisto ir žemės ūkio genetinių 
išteklių komisiją pradėti tarpvyriausybines derybas dėl Tarptautinių įsipareigojimų 
peržiūrėjimo, juos derinant su Biologinės įvairovės konvencijos nuostatomis ir ūki-
ninkų teisių realizavimu. Derybos buvo pradėtos 1994 m. ir baigtos 2001 m., kai FAO 
konferencija patvirtino Tarptautinę sutartį dėl Maisto ir žemės ūkio paskirties augalų 
genetinių išteklių (Bragdon, 2004; Moor, Tymowski, 2005), kuri įsiteisėjo 2004 m., 
kai ją ratifikavo 40-toji valstybė. Lietuvos Seimas šią sutartį ratifikavo 2005 m. Vado-
vaujantis sutartimi, buvo sukurta Daugiašalė prieigos ir naudos dalijimosi sistema. 
Į ją įtraukti sutarties 1 priede įrašyti 35 kultivuojamų augalų ir 29 pašarinių auga-
lų genčių genetiniai ištekliai. Genetine medžiaga mainomasi pagal Standartinį me-
džiagos perdavimo susitarimą (angl. Standard Material Transfer Agreement, SMTA) 
(FAO, 2009). 

Kitas labai svarbus tarptautinis dokumentas, reglamentuojantis biologinės įvai-
rovės ir augalų genetinių išteklių išsaugojimą, yra Biologinės įvairovės konvencija 
(angl. Convention on Biological Diversity) (CBD, 1992). Siekiant įvertinti Biologinės 
įvairovės konvencijos reikalingumą ir parengti tarptautinį instrumentą biologinei 
įvairovei išsaugoti bei jos tausiam naudojimui užtikrinti, 1988 ir 1989 m. Jungtinių 
Tautų Aplinkos programa subūrė dvi ekspertų darbo grupes (https://www.cbd.int/
history/). Dėl Konvencijos teksto buvo susitarta 1992 m. gegužės mėnesį Nairobio 
konferencijoje. Birželio mėnesį Rio de Žaneire vykusioje Jungtinių Tautų aplinkos ir 
plėtros konferencijoje Konvencijos tekstas buvo pateiktas šalims pasirašyti. Biolo-
ginės įvairovės konvencija įsiteisėjo 1993 m. gruodžio mėnesį, praėjus 90 dienų, kai 
dokumentą ratifikavo 30-oji šalis. Lietuva Biologinės įvairovės konvenciją pasirašė 
1992 m. birželio 5 d., Lietuvos Respublikos Seimas ją ratifikavo 1993 m. vasario 1 d. 

Vienas iš Konvencijos tikslų yra sąžiningas ir teisingas pasidalijimas nauda, gauta 
panaudojus genetinius išteklius. Siekiant įgyvendinti Konvencijos 15 ir 8 straipsnių 
nuostatas, 2004 m. Konvencijos šalių konferencijoje buvo sudaryta darbo grupė. Jai 
pavesta parengti ir derėtis dėl tarptautinių taisyklių ir prieigos prie genetinių išteklių 
naudos, gautos juos panaudojus, pasidalijimo. 2010 m. spalio 29 d. konferencijoje 
buvo patvirtintas Biologinės įvairovės konvencijos Nagojos protokolas dėl galimy-
bės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gautos juos pa-
naudojus, pasidalijimo (22014A0520(01) - EN - EUR-Lex, http://data.europa.eu/eli/
prot/2014/283/oj). Lietuvos nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose 2011 m. gruo-
džio 29 d. pasirašė Nagojos protokolą. Europos Sąjungos reglamentas Nr. 511/2014 
(32014R0511 - EN - EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?u-
ri=celex%3A32014R0511), kuriuo įgyvendinamos Nagojos protokolo atitikties prie-
monės ES lygmeniu, įsigaliojo 2014 m. birželio 9 d. ir yra taikomas nuo 2014 m. 
spalio 12 d., kai pats Nagojos protokolas įsigaliojo ES. 

Europos augalų genetinių išteklių bendradarbiavimo programa (angl. European 
Cooperative Programme for Plant Genetic Resources, ECPGR) įkurta 1980 m. Tai 
padaryti rekomendavo Jungtinių Tautų vystymosi programa, Maisto ir žemės ūkio 
organizacija ir Europos asociacija mokslas augalų selekcijai (angl. European Associa-
tion for Research on Plant Breeding, EUCARPIA) (FAO, 1979). Jos tikslas yra augalų 
genetinių išteklių ilgalaikis išsaugojimas ir tvarus panaudojimas. Programos veikloje 
laikotarpiu nuo 2019 iki 2023 m. dalyvauja 33 Europos šalys. Programa finansuojama 
joje dalyvaujančių Europos šalių, veiklą koordinuoja sekretoriatas, veikla vykdoma 
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23 darbo grupėse. Programai vadovauja Organizacinis komitetas, kurį sudaro šalių 
koordinatoriai augalų genetiniams ištekliams. Penkių narių Vykdomasis komitetas 
planuoja ir įgyvendina Organizacinio komiteto patvirtintas veiklas. Lietuva progra-
mos veikloje dalyvauja nuo 1994 m. 

2001–2003 m. Lietuvoje parengtas ir priimtas Lietuvos Respublikos augalų na-
cionalinių genetinių išteklių įstatymas ir 13 jį lydinčių teisės aktų (Lietuvos Respub- 
likos augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymas ir poįstatyminiai aktai, 2004). 

Augalų genetinių išteklių veiklai koordinuoti Žemės ūkio ministro įsakymu 
1993 m. Lietuvos žemdirbystės institute buvo įkurtas Nacionalinis augalų genetinių 
išteklių koordinacinis centras. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 
24 d. nutarimu Nr. 515 „Dėl Augalų genų banko steigimo“ nuo 2004 m. sausio 1 d. 
įsteigtas Augalų genų bankas. Augalų genetinių išteklių vertinimą ir atranką vykdo 
mokslo ir studijų institucijos, kurioms priskirtos koordinacinių centrų funkcijos: ko-
ordinuoti augalų nacionalinių genetinių išteklių kaupimą, tyrimą, išsaugojimą pagal 
augalų grupes. Aplinkos ministro 2015 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-474/V-632 
šios funkcijos priskirtos kelioms institucijoms. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų 
centras kuruoja žemės ūkio (lauko), sodo ir daržo bei miško augalus, Aleksandro 
Stulginskio universitetas (dabar VDU Žemės ūkio akademija) – žemės ūkio (lauko), 
Vilniaus universitetas – dekoratyvinius, Vytauto Didžiojo universitetas – vaistinius 
ir aromatinius bei dekoratyvinius, Gamtos tyrimų centras – vaistinius ir aromati-
nius, Lietuvos edukologijos universitetas – (dabar VDU Švietimo akademija) – miš-
ko augalus. Šiuo metu taip pat veikia Nuolatinė augalų nacionalinių genetinių ište-
klių komisija, sudaryta aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. D1-887. 
Komisijos funkcijos yra Aplinkos ministerijai teikti siūlymus augalų nacionalinių 
genetinių išteklių politikos klausimais, aprobuoti koordinacinių centrų pateiktus au-
galų nacionalinius genetinius išteklius, siūlyti jiems suteikti nacionalinį statusą ir kt. 

Augalų genų bankas, kaip savarankiška biudžetinė įstaiga, veikė iki 2020 m. lie-
pos 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2016 m. rugpjūčio 31 d. priėmė nutarimą 
Nr. 884 reorganizuoti Augalų genų banką, jungimo būdu jį prijungiant prie Valstybi-
nės miškų tarnybos, nutarimo įgyvendinimą pavedant Aplinkos ministerijai. Aplin-
kos ministro 2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. D1-171 Augalų genų bankas nuo liepos 
1 d. buvo prijungtas prie Valstybinės miškų tarnybos. 

Iki Augalų genų banko įsteigimo, 1993–2008 m. vykdytos 3 augalų genetinių ište-
klių mokslinių tyrimų programos: 1) „Kultūrinių augalų genetiniai resursai“ (1994–
1997 m.), 2) „Genofondas“ (1998–2002 m.), 3) „Augalų genetinių išteklių tyrimas“ 
(2003–2008 m.). Pirmąją programą finansavo Lietuvos mokslo ir studijų fondas, ki-
tas dvi – Švietimo ir mokslo ministerija. Įgyvendinant šias programas, buvo ištir-
tas didelis kiekis augalų genetinių išteklių, atrinkti vertingiausi, kurie įkūrus Augalų 
genų banką buvo įrašyti į Augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašą. Lietuvoje į 
Augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašą iki 2021 m. gruodžio 31 d. buvo įrašyta 
5 753 genetiniai objektai (augalų veislių, lauko kolekcijų, genetinių sklypų ir miško 
medžių draustinių, klonų rinkiniai ir kt.) (1 lentelė). 



261

1 lentelė. Augalų genetinių išteklių objektai, įrašyti į Augalų nacionalinių genetinių išteklių 
sąrašą 

Eil. Nr. Augalų grupė Pavyzdžių skaičius

1. Žolės 1187

2. Javai 638

3. Sodo augalai 427

4. Daržo augalai 112

5. Dekoratyviniai augalai 326

6. Vaistiniai ir aromatiniai augalai 227

7. Techniniai augalai 133

8. Rinktiniai medžiai 2113

9. Pavieniai medžiai ir jų grupės 362

10. Kolekcijos 57

11. Genetiniai sklypai 37

12. Miško medžių draustiniai 131

13. Sėkliniai medynai 4

Nacionaliniame 2021 m. augalų veislių sąraše žolių rūšis atstovauja 1187, javų – 
638 pavyzdžiai (1 lentelė). Gausią grupę sudaro rinktiniai medžiai – 2113 pavyzdžiai. 
Pavieniai medžiai buvo atrinkti parkuose, skveruose, botanikos soduose. Miško me-
džių draustinių sąraše yra 67 paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) pavyzdžiai, pa-
prastosios eglės (Picea abies (L.) H. Karst.) ir paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) – 
po 15, juodalksnio – 14, karpuotojo beržo (Betula pendula Roth.) – 10, mažalapės 
liepos (Tilia cordata Mill.) ir drebulės (Populus tremula L.) po – 4, europinio mau-
medžio – 2 pavyzdžiai. Sėkliniai juodalksnio (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) ir papras-
tosios eglės medynai užima atitinkamai 3,9 ir 10,8 ha plotus. Į Augalų nacionalinių 
genetinių išteklių sąrašą daugiausia įrašyta Pinus, Picea ir Quercus rinktinių medžių. 
Sąraše iš viso įrašyta 12 medžių rūšių rinktinių medžių. 

Augalų nacionalinių genetinių išteklių sąraše yra įrašyta 317 augalų rūšių pavyz-
džių, rūšį reprezentuoja nuo kelių iki kelių šimtų pavyzdžių. Iš žemės ūkio augalų 
genetinių išteklių į sąrašą daugiausia įrašyta Festuca, Hordeum, Lolium ir Trifolium 
gentims priklausančių veislių, linijų ir ekotipų (2 lentelė). 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Žemdirbystės institute 
didžiausia apimtimi vykdomos kviečio, miežio, svidrės, eraičino, dobilo ir kai ku-
rių kitų augalų rūšių selekcijos programos. Šių augalų rūšių yra sukauptos ir ištirtos 
gausiausios kolekcijos, sukurtos veislės, išskirti atskirų požymių ir savybių donorai. 
Daugiausia žolių veislių, linijų, ekotipų ir kitų taksonų įrašyta ir į Augalų nacionalinių 
genetinių išteklių sąrašą (2 lentelė). 

Surenkant gausią įvairių žolių rūšių kolekciją, buvo reikšmingos ekspedicijos Bal-
tijos šalyse, Užkarpatėje ir Kaliningrado srityje (Lemežienė ir kt., 2018). Didelį darbą 
atliko LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Sodo augalų genetikos ir 
biotechnologijos skyriaus mokslininkai, 2015–2021 m. senuose soduose įvertinę per 
1250 sėklavaisių ir kaulavaisių vaismedžių, kurių amžius siekė 80–90 metų. Į Insti-
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tuto lauko kolekcijas pasodinta daugiau nei 230 veislių vaismedžių. 2011–2013 m. 
Lenkijos mokslininkų iniciatyva per ekspedicijas Lietuvoje buvo surinkta daugiau 
nei 1000 žemės ūkio augalų sėklų ir sodo augalų metūglių pavyzdžių (Dostatny ir kt., 
2021). 

Augalų genetinių išteklių kolekcijas įveisia mokslo ir studijų institucijos, kurios 
kaupia, tiria ir saugo vertingiausius genetinius išteklius. Nemažai augalų genetinių 
išteklių saugoma in situ – genetiniuose sklypuose, želdynuose, sėklinėse plantacijose, 
ex situ – lauko kolekcijose ir klonų rinkiniuose (3 lentelė). Tokių nacionalinių geneti-
nių išteklių objektų yra 94. Juose saugomi 5 424 įvairių augalų taksonai. Į Augalų na-
cionalinių genetinių išteklių sąrašą įrašytas 131 miško medžių genetinis draustinis. 
Vaistinių ir aromatinių augalų genetiniuose sklypuose identifikuotų tikslinių rūšių 
skaičius siekė nuo 1 (paprastosios bruknės baltauogis varietetas Labanoro genetinia-
me sklype) iki 30 rūšių. 

3 lentelė. Augalų nacionaliniai genetiniai ištekliai, saugomi lauko kolekcijose, genetiniuose 
sklypuose ir kituose objektuose 

Eil. 
Nr.

Gentinio objekto pavadinimas
Gentinių objektų 

skaičius
Veislių ir kitų  

taksonų skaičius
Plotas  

ha

1. Lauko kolekcijos 28 1765 16,65

2. Klonų rinkiniai 10 758 34,37

3. Genetiniai sklypai 37 13* 228,3

4. Želdiniai 13 1507 23,99

5. Sėklinė plantacijos 6 1394 15,94

* – nurodytas genetiniame sklype identifikuotas vidutinis tikslinių augalų rūšių skaičius 

2 lentelė. Augalų veislės, linijos ir formos, įrašytos į Augalų nacionalinių genetinių išteklių są-
rašą 

Eil. Nr. Gentis Pavyzdžių skaičius Eil. Nr. Gentis Pavyzdžių skaičius

1. Festuca 336 13. Oxycoccum 54

2. Hordeum 278 14. Medicago 51

3. Lolium 235 15. Poa 36

4. Trifolium 196 16. Pisum 35

5. Triticum 160 17. Prunus 34

6. Pyrus 144 18. Pinus 512

7. Linum 101 19. Picea 452

8. Vicia 108 20. Quercus 304

9. Malus 75 21. Alnus 208

10. Avena 59 22. Tilia 203

11. Allum 58 23. Betula 162

12. Ribes 54 24. Fraxinus 137

Kitos 1079
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Krekenavos genetiniame skly-
pe lauko kolekcijose saugomi sodo, 
daržo, dekoratyvinių, vaistinių ir 
aromatinių augalų, miško medžių 
genetiniai ištekliai. LAMMC So-
dininkystės ir daržininkystės ins-
titute įveistos miškinės kriaušės 
(Pyrus pyraster Burgsd.), miški-
nės obels (Malus sylvestris Mill.) 
ir naminės obels (Malus domesti-
ca Borkh.), paprastosios kriaušės 
(Pyrus communis L.), kaulavaisių 
(Prunus), juodojo serbento (Ribes 
nigrum L.) veislių, daugiamečių 
svogūninių (Alium) daržovių ko-
lekcijos. Paprastosios spanguolės 
(Oxycoccus palustris Pers.), apynio (Humulus L.), jurgino (Dahlia Cav.) kolekcijos 
įveistos Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sode, puikiojo bijūno (Paeonia lac-
tiflora Pall.), lietuviškų veislių lelijos (Lilium), juodojo serbento (Ribes nigrum L.) 
ir paprastojo agrasto (Ribes uva-crispa L.) – Vilniaus universiteto Botanikos sode, 
balino ajero (Acorus calamus L.), česnako (Allium L.) raudonėlio (Origanum L.) – 
Gamtos tyrimų centre. Paprastosios eglės pusiausibių palikuonys saugomi 4 klonų 
rinkiniuose, Lietuvos ir Švedijos karpuotojo beržo rinktinių medžių palikuonys – 
3 rinkiniuose. Į Augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašą įrašyti 2 juodalksnio 
populiacijų šeimų, 3 ąžuolo, 5 pušies 
rinkinių želdiniai, 3 beržo želdiniai. Są-
raše yra po vieną juodalksnio, beržo, pu-
šies sėklinę plantaciją, dvi paprastosios 
vinkšnos (Ulmus laevis Pall.) plantacijos 
ir po vieną juodalksnio (Alnus glutinosa 
(L.) Gaertn.), baltalksnio (Alnus incana 
(L.) Moench) ir gauruotojo alksnio (Al-
nus pubescens L.) plantaciją. 

Vienas būdų išsaugoti augalų geneti-
nius išteklius yra juos ligą laiką saugoti 
augalų genų bankų šaldikliuose arba spe-
cialiai tam įrengtose patalpose, kuriose 
palaikoma −18–20° C temperatūra (2 
paveikslas). 

Lietuvoje iki 2021 m. gruodžio 31 d. 
augalų genetinių išteklių sėklų saugyklos 
(Akademijoje, Kėdainių r.) šaldikliuose 
buvo saugomi 3758 sėklų pavyzdžiai. 

12. Augalų genetiniai ištekliai
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šaldiklyje
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4 lentelėje pateikti duomenys apie sėklų pavyzdžius, kurių augalų genetinių ište-
klių saugykloje yra daugiausia. 

4 lentelė. Augalų genetinių išteklių sėklų pavyzdžiai, saugomi Augalų genų banko saugykloje 

Eil. Nr. Gentis Pavyzdžių skaičius Eil. Nr. Gentis Pavyzdžių skaičius

1. Festuca 431 7. Poa 164

2. Hordeum 253 8. Vicia 110

3. Lolium 239 9. Betula 162

4. Dactilis 221 10. Picea 131

5. Trifolium 220 11. Fraxinus 131

6. Triticum 168 12. Pinus 121

Kitos 1407

Kitų augalų genčių pavyzdžių 
skaičius saugykloje svyruoja nuo 
kelių iki kelių dešimčių vienetų. 
Daugiausia yra Festuca genetinių 
išteklių sėklų – 431 pavyzdys. Kiek 
mažesnis skaičius reprezentuoja 
Hordeum, Lolium, Dactilis, Trifo-
lium ir kitas augalų gentis. Miško 
medžių Betula, Picea, Fraxinus ir 
Pinus sėklų kolekcija yra saugoma 
kaip dubliuojanti. Bazinė miško 
medžių genetinių išteklių sėklų 
kolekcija yra saugoma Valstybinė-
je miškų tarnyboje Kaune. Tokio-
mis sąlygomis augalų genetinių 
išteklių sėklas galima išlaikyti gy-
vybingas nuo keliolikos iki 30–50 
metų (Solberg ir kt., 2020). Augalų 

genetinių išteklių sėklas prieš saugojimą −18–20° C temperatūroje išdžiovinus pagal 
patvirtintas metodikas, jų daigumas laikant mažėja labai lėtai, ir tai užtikrina sėklų 
ilgalaikį išsaugojimą be atsėjimo. 
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Evolution of Plant Breeding in Lithuania:  
From its Origins to the Present Day

Vytautas RUZGAS, Vidmantas STANYS

Plant breeding is a way of increasing the usefulness of plants by exploiting and 
improving the plant genome in a targeted way. The founders of our country realised 
the benefits of plant breeding at the beginning of the last century, and this year marks 
the centenary of plant breeding in Lithuania. 

Lithuania was one of the last countries in Europe to start plant breeding in Dot-
nuva, although an attempt was made in Baisogala still in the time of the Russian 
Empire, before the First World War. The work carried out between 1909 and 1914 
was interrupted by the war, and all we have today is Z. F. Petrushinsky’s report ‘On 
the breeding work in Baisogala in 1912’, published in 1914, in which he describes the 
studies on selected barley plants in breeding nurseries. The report shows that there 
were links with the University of Halle in Germany, which was already involved in 
plant breeding. A wooden seed planter with holes, based on the model used in Halle, 
was used for sowing individual plants at fixed distances. Plates of this kind were also 
used in Sweden and later in Dotnuva. The First World War disrupted the activities 
of the Baisogala Experimental Station, so neither actual results were obtained, nor 
was there any continuation of this work. The breeders at Dotnuva were aware of this 
endeavour (Černiauskas, Mockaitis, 1992), but it was not seen as the beginning of 
breeding in Lithuania as it was only the initial steps of breeding that lasted for a short 
time. This view can be accepted. 

As pointed out by Prof. Dionyzas Rudzinskas (1866–1954), the idea of estab-
lishing a plant breeding station in Dotnuva was suggested by the agronomist Juozas 
Valiūnas, who visited the Moscow Breeding Station and met Prof. Rudzinskas, who 
founded this station in 1911 and headed it. To implement this idea, Prof. Rudzinskas 
met the minister of agriculture, Jonas Aleksa, and, with the minister’s approval, on 
1 March 1922 an order was signed for the establishment of the Dotnuva Breeding 
Station at the already existing Agricultural College. Prof. Rudzinskas was appointed 
the head of this station (Rudzinskis, 1937). 

When he came to Dotnuva, he brought with him ample breeding material and 
genetic resources: collections of varieties of various plant species, which he had been 
collecting since 1903, and the lines and varieties of plants he had developed at the 
Moscow Breeding Station, which later became the basis for the first Lithuanian vari-
eties. It is therefore not easy to accurately date the beginning of breeding of Lithuani-
an plant varieties, although Prof. Rudzinskas had substantial professional knowledge 
and practical experience. Before becoming the head of the Moscow Breeding Station, 
in 1902 he took a theoretical course on plant breeding taught by Prof. R. Rümker, at 
the University of Breslau (now Wroclaw, Poland) in Germany. Prof. R. Rümker pub-
lished a scientific work on plant breeding in as early as 1889. In the summer of the 
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same year, Prof. Rudzinskas worked at the Breslau experimental field, visited many 
seed breeding companies and the Svalöf Breeding Station in Sweden, bringing back 
a large collection of plant varieties to Lithuania. In 1911, Prof. Rudzinskas visited fa-
mous agronomic stations in the USA, met the well-known breeder Luther Burbank, 
and again visited German seed companies and the Svalöf Breeding Station. Thus, the 
founder of the Dotnuva Breeding Station was well acquainted with the world’s most 
significant achievements in plant breeding science and practice of that time (Rudz-
inskis, 1927; 1935). 

The early years of breeding activities at the Dotnuva Breeding Station were not 
easy: the funds were in short supply and sometimes there was simply a lack of un-
derstanding from the government. The active work of Prof. D. Rudzinskas gradu-
ally paved the way for the recognition of the benefits of national plant breeding. 
New Lithuanian plant varieties were developed and disseminated: winter wheat 
‘Akuotuotieji’ (1924), summer barley ‘Auksiniai’ (1927), and oats A-331 (1926)  
(Rudzinskis, 1924; 1926; 1927). 

Although the professor was well aware of the importance of pure lines in breed-
ing and taught this to the students of the Academy of Agriculture (Rudzinskis, 1927), 
the main breeding method that he applied at that time was analytical breeding, when 
a new variety was selected from the population of an existing variety. This was pos-
sible even for self-pollinating plants, because the varieties were not descendants of 
a single plant. In the early years of plant breeding, breeding of winter wheat, rye, 
barley, oats, peas, linseed, potatoes, and red clover began (Rudzinski, 1922–1929). 
Later, the number of plants selected increased and reached 20 after ten years and 27 
after twenty years (Mackevičius, 1939). 

Plant breeding, like all science in general, is very much about international links. 
Judging from the plant breeding catalogues that have been continued to this day, 
the scientists of the Dotnuva Breeding Station actively cooperated with breeders 
from the neighbouring countries and exchanged plant genetic resources. From 1924 
to 1928, the station took part in the studies of the so-called geographical crops or-
ganised by Nikolai Vavilov, who was the head of the Leningrad Institute of Applied  
Botany and investigated the varieties of the plants (Rudzinskis, 1937). Internships 
of the station’s researchers in Western European breeding institutions gave its ac-
tivities a strong push forward: J. Bulavas and Z. Mackevičius had their internships 
in Sweden, J. Klevaitis in Denmark, V. Kraniauskas in Czechoslovakia, K. Bėčius in 
Scotland, P. Virbickas in Germany (Černiauskas, Mockaitis, 1992). 

One of the most important foreign visits was Zigmas Mackevičius’s (1898–1978), 
long-term assignment to Sweden and Denmark that lasted for the entire plant grow-
ing season. At that time, he had just been appointed director of the Dotnuva Breed-
ing Station (1932). His manuscript report (Mackevičius, 1932) provides an overview 
of the Swedish and Danish breeding system through the eyes of an experienced re-
search organiser. Upon return, he and other breeders initiated a change in the meth-
odology of the evaluation of breeding material by abandoning the subjective final 
evaluation of breeding lines on the basis of the average of several plants per plot. 
Visual selection was retained at the initial stage of breeding, and the varieties were 
then evaluated in control, initial, and competition trials with several replications to 
determine the yield of each plot, as was already practised in Western European coun-
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tries. This essential yield evaluation scheme is still used in all breeding programmes 
in Lithuania and abroad. After learning about breeding practices in the neighbouring 
countries, a special horse-drawn seed drill for breeding plots was purchased, which 
is still kept at the Cereal Breeding Department. 

The development of varieties saw a rise in the application of cross-breed and, in 
some cases, inter-species hybridisation methods. The breeder Jonas Bulavas (1903–
1984), who worked at the Dotnuva Breeding Station from 1925 to 1956, was active 
in this field. In 1939, he developed an inter-species hybrid of triticale, barley with no 
barbs and with soft barbs (Bulavas, 1937), and conventional varieties of barley and 
wheat (Puidokaite, 1968; Leistrumas, 1968). He was the head of the Dotnuva Breed-
ing Station for many years. 

As evidenced by the surviving journals kept in the Cereal Breeding Department, 
the Dotnuva Breeding Station did not stop working even during the Second World 
War. Small-scale work was conducted and previously collected breeding material 
was preserved. Unfortunately, at the end of the war, much of the documentation and 
breeding material was transported to Germany. 

Before the war, the subordination of the Dotnuva Breeding Station changed  
several times. Until 1924, it belonged to the Dotnuva Agricultural College, from 1924 
to the Academy of Agriculture, from 1928 to the research institution of the Chamber 
of Agriculture, and from 1939 to the Ministry of Agriculture. In 1945, the Dotnuva 
Breeding Station was reorganised into the Lithuanian Institute of Breeding and Seed 
Breeding, and in 1946 into the Lithuanian State Breeding Station with two breed-
ing branches in Savitiškis and Karoliniškės; it was funded from the all-union budget 
(Černiauskas, Mockaitis, 1992). Later, in 1956, the Dotnuva Breeding Station was in-
corporated into the Lithuanian Institute for Agricultural Research, where it formed 
two departments of cereals and forage grasses. Research on flax was continued at 
the Upytė Experimental Station (former Savitiškis Experimental Station), breeding 
of potatoes, lupins, buckwheat, and some perennial grasses was conducted by the 
Institute’s branch in Vokė, fodder swedes by the Vėžaičiai Branch, and beet by the 
Rumokai Experimental Station. In 2010, these research units, along with the Lithu-
anian Institute of Horticulture conducting breeding of horticultural plants, and the 
Lithuanian Institute of Forestry breeding forest plants, became structural units of 
the Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry. 

After the Second World War, plant breeding was intensively developed: together 
with the application of traditional breeding methods, a large number of studies on 
the quality of plant material, phytopathological observation, and research were per-
formed. For this purpose, the Laboratory of Entomology and Phytopathology was es-
tablished in 1947, although a strong emphasis on plant disease resistance had already 
been placed from the very beginning of the Dotnuva Breeding Station (Sliesaravičius 
ir kt., 1992). 

The establishment of the Forage Crops Breeding Centre in 1972 can be con-
sidered the next step in the evolution of Lithuanian plant breeding. Initially, it was 
housed in the headquarters of the Lithuanian Institute of Agriculture. Later, in 1976, 
the centre moved to a newly-built large (1900 m2) laboratory block. Henrikas Čer-
niauskas, deputy director for research, was appointed head of the centre. The estab-
lishment of the breeding centre was due to the fact that Dotnuva had deep traditions 
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of and good achievements in forage grass breeding, the pioneer of which was Juozas 
Klevaitis, who in 1928–1944 was the head of the Grass Breeding Department at the 
Dotnuva Breeding Station. He made a significant contribution to grass breeding by 
collecting a rich gene pool of local perennial grasses and cultivated varieties. He 
developed the source material for plant varieties that were cultivated both during 
his tenure and registered in later years. In 1934, Juozas Klevaitis did an internship in 
Denmark. Upon his return, he extensively applied the latest genetic techniques in the 
breeding of all major forage grasses (Mockaitis, 1992). 

The establishment of the breeding centre broadened the attitude towards the 
breeding process. Along with the Breeding and Primary Seed Breeding Department 
with laboratories for leguminous grasses, cereal grasses, fodder root, and immunity, 
laboratories for biochemistry and physiology, genetics and cytology, seed testing and 
control, mechanisation, and artificial climate were established. Later this organisa-
tional structure was refined, and in 1985 the Department of Plant Physiology and Ar-
tificial Climate was established. When Prof. Algirdas Sliesaravičius became the head 
of the Laboratory of Genetics and Cytology, a number of methods were mastered for 
the development of breeding material for fodder grasses: polyploidy (R. Dapkienė, 
G. Dabkevičienė), in vitro cultures and haploid method (V. Stanys), mutagenesis  
(A. Sliesaravičius), inheritance of quantitative traits (T. Šikšnianas), karyological  
(G. Stanienė) and distant hybridisation (A. Sliesaravičius, G. Dabkevičienė). On the 
initiative of Prof. A. Sliesaravičius, one of the first Festulolia varieties in the world 
was developed, which opened up international cooperation opportunities for the 
staff of the Breeding Centre. According to the original design, the ultimate goal of all 
the units of the Breeding Centre was to develop competitive forage grass varieties for 
the Baltic countries and Belarus. At the beginning, the Cereal Breeding Unit was not 
included in the Breeding Centre, because cereal varieties were to be developed by the 
Belarusian Breeding Centre. Breeding of Lithuanian varieties of cereals was discon-
tinued: summer wheat and peas in 1976, winter wheat in 1981, and rye in 1986, and 
only the research into and registration of the already established lines were carried 
out. Breeding of barley was protected only after it was proven that it was a forage 
crop. Lupins, buckwheat, and potatoes continued to be bred in the Vokė Branch. 
Practice has shown that these plans were not perfect as some Lithuanian grass va-
rieties were regionalised in Belarus and some are still cultivated today, while only a 
few Belarusian varieties of cereal were registered in Lithuania and they were not very 
competitive (Černiauskas, Mockaitis, 1992). In Latvia and Estonia, plant breeding 
programmes were not changed due to the establishment of breeding centres. 

After the re-establishment of Lithuania’s independence, breeding of winter wheat 
and rye was revived. On 18 November 1992 and 16 May 1996, the Research Coun-
cil of the Institute of Agriculture discussed the development of plant breeding. The 
plants to be bred were divided into two groups by their viability, with a view to phase 
out breeding of some of them. This was dictated by the emerging market economy 
and financial capacity of the institute. 

Although Lithuania was not yet a member of the European Union (EU), plant 
breeders took an active interest in the development, registration, and propagation of 
plant varieties. This was supported by visits to and internships at breeding institutions 
in Western European countries, which were actively supported by the then director 
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of the Institute, Rimantas Dapkus. After the acquaintance with the winter wheat 
breeding programme of the University of Oregon in the USA (Zenonas Dabkevičius, 
V. Ruzgas, 1992), the single-plant selection that had been practised for many years 
was replaced by a single-ear selection in split populations, thus avoiding admixture 
and a lot of hard work. Following this internship, on the initiative of Prof. V. Kronsta-
tas the institute was included in the International Wheat and Maize Research Pro-
gramme of the International Maize and Wheat Improvement Centre (CIMMYT), in 
which it participated from 1993 to 2019 and obtained plant varieties from various 
countries around the world. For the purpose of breeding improvement, a long-term 
internship in Denmark (V. Ruzgas, A. Basiulis, 1993), during which the participants 
were trained in the use of doubled haploids in wheat breeding programmes, the de-
velopment of plant varieties, and in the registration and multiplication of varieties in 
accordance with the requirements of the International Union for the Protection of 
New Varieties of Plants (UPOV) and the EU, was of considerable importance. This 
was the basis for improving the country’s seed breeding system and drafting a law 
on the protection of plant varieties and seed breeding. The courses organised by the 
Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) at the Svalöf-Wei-
bull Breeding Company, which in the course of several years were attended by the 
researchers of the institute A. Būdvytytė, A. Leistrumaitė, N. Lemežienė and V. Ruz- 
gas, were very useful. During his internship in Denmark, Ž. Liatukas learned about 
plant immunity. This is not an exhaustive list of research trips and internships; there 
were many shorter visits. 

The fact that the expansion of breeding proceeded in line with the times was evi- 
denced by international assessment of the Institute of Agriculture by the Research 
Council of Norway in 1995, which noted that plant breeding was advanced and was 
being conducted at international level. 

Between 1996 and 2004, the breeders improved their plant breeding programmes 
to ensure that the new developed varieties met the requirements for registration in 
EU countries, and, on instruction of the Ministry of Agriculture and Forestry, draft-
ed new compulsory requirements for seed breeding. In the past, the only criterion 
for registering a variety used to be its economic value, a criterion of immense im-
portance for breeders. After the accession to the EU, agricultural plant varieties were 
subjected to a further assessment: their compliance with the criteria for distinctness, 
uniformity and stability (DUS). This means that genetic stability and purification of 
the breed at the end of the breeding process became very important. Maintenance 
breeding, whereby the best plants were regularly selected after registration, was no 
longer suitable for modern varieties, as it would lead to a deviation of a plant variety 
from the protected reference sample and to the rejection of the variety at the time of 
multiplication in the vegetative tests on certified seed carried out by the State Plant 
Breeding Authority. Only the elimination of atypical plants is possible in the prepa-
ration of the newly-bred seeds for initial multiplication, which means that we are at 
yet another stage in the evolution of plant breeding. 

A total of 331 varieties of agricultural, or, as they used to be called, field crops 
were developed in Lithuania between 1922 and 2021. Improvements in varietal de-
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velopment methodologies, the available breeding techniques and market conditions 
enable the provision of a much larger number of varieties than in previous years. For 
example, eight varieties of winter wheat were developed between 1922 and 1989, 
while between 1990 and 2021, 15 varieties of winter wheat were developed and  
registered. 

Breeding of Orchard Plants 
Since old times Lithuanians have been growing berry plants, fruit trees, and ha-

zelnut trees around their homesteads (Tuinyla ir kt., 1990). Data on Lithuanian hor-
ticulture is found in the inventories of monasteries and manors. Popular varieties 
of apple, pear, and cherry evolved (Tuinyla ir kt., 1990; Laužikas, 2021). The apple 
variety ‘Aportas’, known in Europe since 1175, can still be found in the country’s old 
orchards. 

In Lithuania, the beginnings of orchard plant breeding can be found in the works 
of A. Hrebnicki and V. Montvila, which present the results of varietal research and 
describe the varieties discovered by them or varieties of popular breeding. I. Štaras 
is considered the pioneer of systematic breeding of orchard plants. He started his 
breeding work in 1941 on his private plot in the village of Birutė in a suburb of Kau-
nas. Having started working at the Horticulture Experimental Station in Vytėnai, he 
continued his work in apple, pear, plum, cherry, blackcurrant, and strawberry breed-
ing. Eventually, D. Bulavienė, G. Švirinienė, A. Lukoševičius, A. Misevičiūtė, and A. 
Ryliškis joined in. Inter-breeding (hybridisation) produced 66 varieties of orchard 
plants. As the generations of breeders changed, V. Keparutis, B. Gelvonauskis, D. 
Gelvonauskienė, T. Šikšnianas, R. Rugienius, A. Sasnauskas, V. Stanys, and D. Kviklys 
continued this work. 

New programmes for genetic testing and breeding of orchard plants (currants 
and apple trees) were developed. Inheritance of biological properties and charac-
teristics of orchard plants, targeted modification of the genetic structure of breed-
ing material through the application of state-of-the-art genetic and biotechnological 
methods, the study of genetic resources, and the development of new varieties were 
brought into focus. A wider range of methods were introduced for the development 
of the initial breeding material (polyploidisation, distant hybridisation, mutagenesis, 
cell culture), evaluation and selection (such as in vitro selection, identification, and 
the use of molecular markers in breeding, the determination of combining ability, 
etc.). 

The government approved the direction of breeding work: research on the fun-
damentals of breeding, genetics, and biotechnology of horticultural and orchard 
plants. International cooperation expanded: cooperation agreements were signed 
with the Swedish Pomological Science Centre, the Ullensvang and Nja plant test-
ing stations in Norway, the Estonian University of Life Sciences, Olsztyn University 
Agriculture and Technology of Warmia and Mazury in Poland, and Wageningen In-
stitute for Plant Breeding and Reproduction in the Netherlands. Joint programmes 
of orchard plant breeding are implemented with foreign institutions. Varieties of 
blackcurrant (breeder A. Sasnauskas) and Japanese quince (breeder D. Kviklys) were 
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developed together with foreign partners. Fifty varieties of orchard plants were de-
veloped between 1995 and 2021. 

The Botanical Garden of Vytautas Magnus University is also engaged in breed-
ing, which resulted in new varieties of cranberries, blueberries, and viburnum. 

Breeding of Vegetable Plants 
At the beginning of the twentieth century, the range of vegetables grown in  

Lithuania was very limited. Plant varieties brought from abroad used to be grown. 
The exceptions were cucumbers grown in Trakai and Kėdainiai, which had been 
cultivated in Lithuania since old times (Nacevičius, 1928). In 1924, research in and 
breeding of vegetable varieties began in the Dotnuva teaching garden under the di-
rection of Prof. Stasys Nacevičius, who is the pioneer of vegetable breeding in Lithu-
ania. He started the breeding of almost all vegetable plants. 

New varieties were developed from imported varieties by selecting exceptional 
individuals. Later, cross-breeding was introduced. From 1948, much attention was 
given to the collection of and studies in local populations of vegetable varieties. They 
were the most important paternal components in the breeding process. In this way, 
varieties of vegetable plants adapted to Lithuanian climatic conditions were deve- 
loped. Later the mutagenesis method was applied in the breeding of vegetable plants 
using ɣ-rays, polyploidogen, and colchicine. These measures led to the development 
of the beetroot variety ‘Nevėžis’ and the tomato variety ‘Vytėnų konserviniai’. 

A qualitatively new stage in the breeding of vegetable plants is associated with 
the use of the heterosis effect. Lines of male and female flowering cucumbers (Dam-
brauskas, 2001) and disease-resistant tomato lines, including those with male sterili- 
ty (Bartkaitė ir kt., 2002), were developed by selection. Using backcrosses, the ana-
logues of Lithuanian carrot varieties with cytoplasmic petaloid-type male sterility 
(CMS) were developed (Gaučienė, 1996). The combinability of carrot CMS lines and 
testers in hybrids was evaluated (Karklelienė, Bobinas, 2008). In order to accelerate 
the breeding process, experiments on the generation of dihaploid lines for red beet-
root (Stanys ir kt., 1996) and onion (Kamštaitytė, Stanys, 2002) were conducted at 
the Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry (formerly, the Lithua- 
nian Institute of Horticulture). The method of the induction of gynogenesis by in 
vitro cultivation of unfertilised floral boutons and nodes was used to obtain hap-
loid individuals of the plant species studied. The trials produced ten homozygous 
onion lines. In order to optimise the conservation of genotypes of high breeding 
value, model studies on the micro-vegetative propagation of onion were carried out 
(Kamštaitytė, Stanys, 2004). 

Earlier, vegetable seeds of high reproductive categories (P, A, and B) were grown 
at the LAMMC, while those of the lower categories (C and ST) were produced on 
specialised seed breeding farms. However, due to various societal and market chang-
es, the seeds produced in warmer climates outperformed the seeds produced in Lith-
uania due to their lower price and a wider range of species. Currently, seeds of many 
varieties of vegetable plants developed in Lithuania are produced and distributed by 
the Institute of Horticulture of the LAMMC. Seeds bred in Lithuania are distributed 
by the agro-company Žemaitijos sėklos, and the cultivation and distribution of the 
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propagating material of garlic are coordinated and carried out by the agro-company 
Sėklos. 

While globally food is scarce, we, Europeans, who live in an agriculturally rela-
tively favourable environment, say that we have enough food, and it is its range or 
quality that may not be satisfactory. However, a temperature increases of even 1°C 
due to a warming climate threatens with a loss of vast areas of farmland and thus of 
raw materials for food. Therefore, we must remember our mission as breeders and 
the words of the Nobel Peace Prize winner, the famous wheat breeder Norman Er-
nest Borlaug, who said that people go to war when they have nothing to eat. 

Like other purposeful human activities, plant breeding is constantly evolving and 
improving. Numerous branches of science serve this purpose. One of the challenges 
of plant breeding is to objectively select the most valuable plant genotypes from the 
vast array of breeding lines that we have developed ourselves. From 15,000 to 20,000 
lines of some plants are sown every year. Currently, the main evaluator of the array 
of breeding lines is the breeder who selects promising lines in experimental nurse- 
ries. As technical capabilities improve, evaluators are greatly assisted by drones and 
other state-of-the-art advances in natural and technical sciences. Statistical breeding 
programmes developed by mathematicians allow a more objective assessment of the 
data and even elimination of soil differences and are being further improved.

 Breeders are well informed about the laws of genetic science and apply them, 
but modern genetics makes it possible to look at the genome as if from the inside 
and shape it in a targeted way. This is highly promising research that is driving future 
advances in plant breeding. 

Plant breeding is a multifaceted activity of science people. In addition to its main 
objective of developing new competitive breeds, it advances the science of breeding, 
ensures the sustainability of agriculture, and carries out its missions of building and 
maintaining the country’s heritage, culture, history, prestige, and much more. 
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Straipsnių autoriai 
Sudarytojai ir autoriai

Vytautas Ruzgas 
Žieminių kviečių ir rugių selekcininkas. Gimė 

1951 m. sausio 1 d. Adutiškyje, Švenčionių r. 1969 m. bai-
gė Cirkliškio žemės ūkio technikumą, 1976 m. – Lietuvos 
žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetą. 1986 m. 
apgynė daktaro disertaciją, 2007 m. praėjo habilitacijos 
procedūrą. Nuo 1990 m. darbuojasi javų selekcijos srityje, 
yra 26 žieminių kviečių ir 4 rugių veislių bendraautoris. 
Stažavosi JAV, Danijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Lenkijoje, 
Suomijoje, Prancūzijoje augalų selekcijos, sėklininkystės 
ir augalų veislių teisinės apsaugos srityse. Kartu su ben-
draautoriais parengė Lietuvos augalų veislių apsaugos bei 
Sėklininkystės įstatymus ir naujus sėklininkystės teisinius 
aktus. Buvo Žemdirbystės instituto Javų selekcijos sky-
riaus, Selekcijos centro vadovas, 2011–2015 m. – instituto 
direktorius. Nuo 1991 m. Lietuvos sėklininkystės asocia-
cijos tarybos pirmininkas, nuo 2016 m. Lietuvos mokslų 
akademijos tikrasis narys. 2011 m. Lietuvos mokslo pre-
mijos (su kitais mokslininkais) laureatas. 

Vidmantas Stanys 
Augalų genetikas ir selekcininkas. Gimė 1955 m. bir-

želio 20 d. Mažeikiuose. 1978 m. baigė Lietuvos žemės 
ūkio akademijos Agronomijos fakultetą, 1984 m. apgy-
nė daktaro, 1996 m. – habilituoto daktaro disertacijas. 
1977–1986 m. dirbo Lietuvos žemdirbystės mokslinio 
tyrimo instituto Pašarinių kultūrų selekcijos centro Ge-
netikos ir citologijos laboratorijoje. Nuo 1986 m. Vytėnų 
bandymų stoties, vėliau Sodininkystės ir daržininkystės 
instituto Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos sky-
riaus vedėjas. Mokslinių interesų sritys: augalų genetika, 
biotechnologija, selekcija. Sukūrė ir paskelbė originalias 
pašarinių žolių, sodo ir daržo augalų genetinės kilmės 
keitimo metodikas in vitro. Izoliuotų audinių ir ląstelių 
auginimo laboratorijos LSDI įkūrėjas, 17 sodo augalų 
veislių autorius ir bendraautoris. Inicijavo Metabolo-
mikos, Kriobiologijos, Biologinių žymeklių laboratorijų 
įkūrimą LAMMC SDI ir „Nemuno“ slėnio Žemės ir miš-
kų jungtiniame tyrimų centre. Lietuvos mokslų akade-
mijos tikrasis narys, Lietuvos mokslo premijų (1998 ir 
2019 m.) laureatas. 
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Autoriai

Andrius Aleliūnas 
2017 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre 

įgijo žemės ūkio mokslų srities agronomijos krypties 
daktaro laipsnį. Mokslinių interesų sritys – žolinių au-
galų ir javų atsparumą abiotiniams veiksniams lemiančių 
genų identifikavimas ir funkcinių žymeklių paieška, au-
galų bei jų populiacijų genetika, augalų biotechnologija 
ir bioinformatika. 

Rita Armonienė 
LAMMC Žemdirbystės instituto Genetikos ir fi-

ziologijos laboratorijos vedėja, vyresnioji mokslo dar-
buotoja. Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys – javų 
atsparumo abiotiniams ir biotiniams veiksniams genų 
paieška ir analizė, taikant mutagenezę, transkriptomiką 
ir viso genomo asociacijų analizes (GWAS); aukštos ski-
riamosios gebos augalų fenotipavimo technologijų taiky-
mas javams ir DNR žymeklių kūrimas bei taikymas javų 
selekcijos programose. Yra tarptautinio kviečių tinklo 
BalticWheat Network, Europos augalų selekcijos mokslų 
asociacijos (EUCARPIA), Europos augalų fenotipavimo 
tinklo (EPPN), Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios 
akademijos (LMAJA) narė. 

Rita Asakavičiūtė 
Gimė 1976 m. balandžio 2 d. Vilniuje. 1994 m. įstojo 

į Lietuvos žemės ūkio universiteto (VDU ŽŪA) Agrono-
mijos fakultetą. 2000 m. šią mokslo įstaigą baigė ir įgijo 
mokslinio agronomo diplomą. 2004 m. apgynė biomedi-
cinos mokslų daktarės disertaciją. 2005 m. pradėjo dirbti 
Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filiale (LAMMC 
ŽI VF) moksline bendradarbe. Mokslinės veiklos sritis – 
bulvių selekcija ir biotechnologija. 2002 m. ir 2006 m. 
dirbo ir kėlė kvalifikaciją Reimso universiteto Biotech-
nologijos laboratorijoje Prancūzijoje. Yra paskelbusi apie 
50 mokslinių ir populiarių publikacijų. Nuo 2020 m. va-
dovauja LAMMC ŽI Vokės filialo Biotechnologijos labo-
ratorijai. 

Straipsnių autoriai
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Laima Česonienė 
Biomedicinos mokslų daktarė, mokslo darbuotoja. 

1980 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos fakultetą ir 
įgijo biologo, biologijos ir chemijos dėstytojo specialybę. 
2005 m. apgynė biomedicinos mokslų srities botanikos 
krypties daktaro disertaciją „Margalapės aktinidijos (Ac-
tinidia kolomikta (Rupr. & Maxim.) Maxim.) sezoninio 
vystymosi ypatybių, fenotipinės ir genetinės įvairovės ty-
rimai“. Nuo 1995 m. dirba Vytauto Didžiojo universiteto 
Botanikos sodo mokslo darbuotoja. Pagrindinės moksli-
nių tyrimų kryptys: retųjų sodo augalų introdukcija, bi-
ologiškai aktyvių junginių vaisiuose tyrimai, kompleksi-
nis laukinių uoginių ir vaistinių augalų genetinių išteklių 
įvertinimas ir išsaugojimas. 

Eugenijus Dambrauskas 
LAMMC (buv. LSDI) dirba nuo 1984 m. 1990 m. ap-

gynė biomedicinos mokslų srities agrarinių mokslų dak-
taro disertaciją „Vakarų Europos genofondo panaudoji-
mas šiuolaikinių agurkų selekcijoje Lietuvos sąlygomis“. 
Selekcinio darbo sritis – paprastojo agurko naujų veislių 
bei hibridų kūrimas ir palaikomoji selekcija. Kartu su 
bendraautoriais publikavo per 30 mokslinių straipsnių 
recenzuojamuose ir kituose leidiniuose. Sukūrė 10 naujų 
paprastojo agurko veislių ir hibridų. 

Vida Danytė 
Gimė 1971 m. Anykščių r. 2000 m. baigė Lietuvos že-

mės ūkio universiteto magistratūrą. Dirvožemio moks-
lų ir augalininkystės institute Lenkijoje 2008 m. apgynė 
daktaro disertaciją tema „Potassium status of winter 
wheat and maize depending on nitrogen fertilization“. 
Nuo 2010 m. LAMMC Žemdirbystės instituto Javų 
selekcijos skyriaus mokslo darbuotoja. Sėjamosios avižos 
4 veislių bendraautorė. 



277

Darius Danusevičius 
Gimė 1968 m. kovo 13 d. Laukagalių k., Jonavos r. 

1993 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1999 m. 
Švedijos žemės ūkio universitete apgynė mokslų daktaro 
disertaciją. 1993–1995 m. dirbo Lietuvos miško medžių 
selekcijos ir sėklininkystės centre, 1999–2010 m. – Lie-
tuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institute 
(iki 2010 m. Lietuvos miškų institutas), 2008–2010 m. 
instituto direktoriaus pavaduotojas. Nuo 2001 m. dėsto 
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos 
(iki 2011 m. Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2011–
2018 Aleksandro Stulginskio universitetas) Miškų ir 
ekologijos fakultete; profesorius (nuo 2010 m.). Lietuvos 
mokslų akademijos tikrasis narys, Miškininkystės moks-
lų sekcijos primininkas. Mokslinių tyrimų sritis – miško 
medžių genetika ir selekcija. Paskelbė per 200 mokslinių 
straipsnių. Parašė monografiją „Paprastosios eglės gene-
tiniai tyrimai ir selekcija Lietuvoje“ (su bendraautoriais, 
2003 m.). 2009 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas 
(su kitais mokslininkais). 

Julius Danusevičius 
Gimė 1931 m. balandžio 12 d. Paežerių k., Šiaulių r. 

1950 m. baigė Vilniaus miškų technikumą, 1966 m. – Lie-
tuvos žemės ūkio akademijos Miškų fakultetą. 1973 m. 
baigė LŽŪA aspirantūrą ir įgijo žemės ūkio mokslų dak-
taro laipsnį, kuris 1993 m. nostrifikuotas į mokslų dakta-
ro laipsnį; 1992 m. LŽŪA suteikė docento mokslinį vardą. 
1951 m. dirbo Naujosios Vilnios girininko pavaduoto-
ju, 1952–1953 m. – Pabradės girininku, 1954–1955 m. 
– Nemenčinės miškų ūkio vyr. miškininku, 1956–1958 
m. to paties ūkio direktoriumi, 1959–1971 m. Jonavos 
miškų ūkio direktoriumi, 1972–1995 m. Miškų institu-
to Miško želdymo skyriaus vedėju. Nuo 1986 m. LŽŪA 
Miškų fakulteto docentas. 

Metodiškai vadovavo įveisiant per 150 ha bandomų-
jų želdinių. Dviejų išradimų miško sėklininkystės srityje 
autorius. Parengė rekomendacijų ir teisės aktų mišrių 
želdinių sudarymui, genetinių išteklių kaupimui, naudo-
jimui bei išsaugojimui ir selekcinei sėklininkystei plėtoti. 
9 knygų, 128 mokslinių straipsnių užsienio bei šalies re-
cenzuojamuose leidiniuose ir 259 populiarių straipsnių 
įvairiuose leidiniuose autorius ir bendraautoris. 

Nusipelnęs miškininkas, Lietuvos mokslo premijos 
laureatas. 

Straipsnių autoriai
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Rimvydas Gabrilavičius 
Gimė 1943 m. Vaišviliškių k., Anykščių r. 1965 m. baigė 

LŽŪA miškų fakultetą. 1972 m. baigė Miškų ūkio MTI 
aspirantūrą ir įgijo biologijos mokslų kandidato laipsnį, 
kuris 1993 m. nuostrifikuotas į mokslo daktaro laips-
nį. 1995 m. LŽŪA suteikė docento mokslinį vardą. 
Dirbo 1966 m. Karmėlavos girininkijos miško techni-
ku, 1966–1969 m. – Kauno miškų ūkio inžinieriumi, 
1972–1974 m. – Lietuvos miškų ūkio MTI jaunesniuoju 
moksliniu bendradarbiu, 1974–1995 m. – Miškų institu-
to Miško genetikos ir selekcijos skyriaus vyr. moksliniu 
bendradarbiu, 1995–2009 m. Miško genetikos ir selekci-
jos skyriaus vedėjas. Nuo 1993 m. LŽŪA docentas. 

Tyrė miško populiacijų genetinę struktūrą, palikuo-
nių požymių pavedėjimą, miško genetinių išteklių for-
mavimą ir miško selekcijos plėtotę. Vadovavo įveisiant 
per 100 ha bandomųjų želdinių. Parengė rekomendacijų 
ir teisės aktų genetinių išteklių išsaugojimui bei naudoji-
mui ir miško selekcijos plėtrai. 6 knygų, daugiau nei 140 
mokslinių ir populiarių straipsnių autorius ir bendraau-
toris. Lietuvos mokslo premijos laureatas. 

Dalia Gelvonauskienė 
Gimė 1957 m. vasario 20 d. Voverynės k., Rokiškio 

r. 1980 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos fakultetą. 
1980–1984 m. dirbo Gamtos fakulteto Biochemijos ir 
biofizikos katedroje, nuo 1984 m. dirba LAMMC Sodi-
ninkystės ir daržininkystės institute. 2003 m., apgynus 
disertaciją tema „Obelų atsparumo rauplėms embrioni-
niame vystymosi periode tyrimas in vitro“, suteiktas bio-
medicinos mokslų srities agronomijos krypties daktaro 
laipsnis. Veiklos sritys: obels ir kriaušės selekcija ir ge-
netika, biotechnologija, fitopatologija. Lietuvos biotech-
nologų asociacijos ir Lietuvos fiziologų draugijos narė. 
Devynių tarptautinių ir vienuolikos Lietuvos programų 
ir projektų vykdytoja. Per 100 mokslinių straipsnių au-
torė ir bendraautorė. Sukūrė (su kolegomis) obels veisles 
‘Skaistis’, ‘Rudenis’, ‘Alemanda’, ‘Poema’, ‘Lauda’, ‘Bosa-
nova’ ir dekoratyvinės obels veisles ‘Perlas’, ‘Rylio’, ‘Vaja’. 
2019 m. už eksperimentinės plėtros darbų ciklą „Gene-
tiniai ir biotechnologiniai tyrimai sodo augalų veislėms 
kurti“ Lietuvos mokslo premijos laureatė (su prof. dr. 
V. Staniu, dr. T. Šikšnianu ir dr. A. Sasnausku). 
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Išleisti leidiniai: „Paveldo sodai. Veislių katalogas“ (su 
bendraautoriais), „Sodo augalų atsparumo grybinėms li-
goms genetinė kontrolė ir atsparių augalų atranka in vi-
tro sistemoje“ (mokomoji medžiaga), „Sodo ir uoginių 
augalų veislių tyrimo metodika“ (su bendraautoriais) ir 
„LAMMC sukurtų obels veislių elektroninis katalogas“. 

Bronislovas Gelvonauskis 
Gimė 1957 m. Klaipėdos r., Vėžaičiuose. 1984 m. 

baigė Vilniaus universiteto Gamtos fakultetą ir pradėjo 
dirbti Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute. 
1993 m., apgynus disertaciją „Obelų atsparumo grybi-
nėms ligoms, morfofiziologinių požymių paveldėjimas 
ir kombinacinė galia juvenaliniame periode“, suteiktas 
gamtos mokslų srities biologijos krypties daktaro laips-
nis. Veiklos sritis – obels ir kriaušės selekcija, požymių 
paveldėjimo tyrimai. Sukūrė (su kolegomis) obels veisles: 
‘Štaris’, ‘Aldas’, ‘Premjera’, ‘Skaistis’, ‘Rudenis’, ‘Alemanda’, 
‘Poema’, ‘Lauda’ bei ‘Bosanova’ ir obels dekoratyvinės 
veisles ‘Perlas’, ‘Rylio’ bei ‘Vaja’. Yra 68 mokslinių straips-
nių autorius ir bendraautoris. 

2004–2013 m. – Augalų genų banko direktorius, 
2014–2015 m. Augalų genų banko vyriausiasis patarėjas, 
2015–2016 m. l. e. direktoriaus pareigas, 2016–2020 m. 
vyriausiasis patarėjas. Po Augalų genų banko reorgani-
zavimo nuo 2020 m. iki dabar – Valstybinės miškų tar-
nybos Miško genetinių išteklių skyriaus patarėjas. Nuo 
2004 m. Europos augalų genetinių išteklių bendradarbia-
vimo programos (ECPGR) valdybos narys ir Nuolatinės 
augalų nacionalinių genetinių išteklių komisijos narys. 

1998 m. Lietuvos mokslų premijos laureatas (su prof. 
habil. dr. V. Staniu, dr. T. Šikšnianu, dr. A. Lukoševičui-
mi ir dr. A. Misevičiūte) už darbą „Sodo augalų geneti-
niai-selekciniai tyrimai“. 

Straipsnių autoriai
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Andrii Gorash 
Gimė 1984 m. lapkričio 12 d. Odesoje. 2002 m. įsto-

jo į Umanės valstybinį žemės ūkio universitetą, 2006 m. 
įgijo agronomijos bakalauro kvalifikaciją, 2007 m. – že-
mės ūkio kultūrų selekcijos ir genetikos specialisto kva-
lifikaciją. 2007 m. įstojo į Augalų selekcijos ir genetikos 
institutą Odesoje, 2012 m. apgynė augalų selekcijos 
mokslų daktaro disertaciją. Nuo 2014 m. pradėjo dirbti 
LAMMC Žemdirbystės instituto Javų selekcijos skyriuje 
jaunesniuoju mokslo darbuotoju, nuo 2016 m. – moks-
lo darbuotoju. Mokslinės veiklos sritis – vasarinių kvie-
čių selekcija. Dalyvavo simpoziumuose ir kvalifikacijos 
tobulinimo mokymuose 2009 ir 2010 m. Martonvasar, 
Vengrijoje. 2012 m. dalyvavo mokymuose pagal Monsan-
to ir Ukrainos specialistų mainų programą biotechnolo-
gijos ir selekcijos srityje Saint Louis, JAV. Yra paskelbęs 
11 mokslinių publikacijų leidiniuose, referuojamuose ir 
turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje Clarivate 
Analytics Web of Science. 

Zofija Emulytė-Jankauskienė 
Gimė 1963 m. vasario 8 d. Žagarėje, Joniškio r. 1981–

1986 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio universiteto 
Agronomijos fakultete, įgijo mokslinio agronomo spe-
cialybę. Nuo 1986 m. dirbo Lietuvos agrarinių ir miškų 
mokslų centro Žemdirbystės instituto Upytės bandymų 
stotyje. 1993 m. apgynė daktaro disertaciją linų tręšimo 
klausimais. Vėliau vykdė linų agrotechnikos, klojėjimo, 
pluošto tyrimus, analizavo sėmeninių linų, pluoštinių 
kanapių ir pluoštinių dilgėlių agrotechnikos klausimus. 
Nuo 2005 m. vykdė linų selekcijos darbus (iki 2017 m. 
spalio 1 d., Upytės bandymų stoties uždarymo). Yra sep-
tynių linų veislių bendraautorė. 
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Kristina Jaškūnė 
LAMMC Žemdirbystės instituto Genetikos ir fizio-

logijos laboratorijos vyriausioji mokslo darbuotoja. 2011 
m. apgynė žemės ūkio mokslų daktaro disertaciją tema 
„Motiejukų (Phleum spp.) genetinė įvairovė ir atsparu-
mo sausrai genų paieška“. Gilinasi į pašarinių žolių fizi-
ologiją, ypač daugiametės svidrės adaptyvumo sausrai ir 
šalčiui tyrimus, jų biomasės formavimo nepalankiomis 
sąlygomis dinamiką bei panaudojimą pradiniuose selek-
cijos etapuose. Taip pat kuria ir taiko pažangias augalų 
fenotipavimo sistemas bei metodus ir molekulinius žy-
meklius augalų selekcijai. Pastaraisiais metais įsitraukė 
ir į eraičinsvidrių selekcijos programą. Europos augalų 
selekcijos mokslų asociacijos (EUCARPIA), Europos au-
galų mokslų organizacijos (EPSO), Šiaurės šalių žemės 
ūkio mokslų asociacijos (NJF) narė. 

Danguolė Juškevičienė 
LAMMC SDI (buv. LSDI) dirba nuo 1999 m. 2006 m. 

apgynė biomedicinos mokslų srities agrarinių mokslų 
daktaro disertaciją „Valgomojo svogūno (Allium cepa L.) 
ginogenezė ir homozigotinių linijų kūrimas“. Selekcinio 
darbo sritis – naujų česnakinių ir pupinių šeimos augalų 
veislių kūrimas ir palaikomoji selekcija. Kartu su bendra-
autoriais paskelbė daugiau kaip 60 mokslinių straipsnių. 
Tarptautinių mokslinių asociacijų ir darbo grupių ISHS, 
Euvrin, ECPGR, EUCARPIA narė. Kartu su bendraau-
toriais sukūrė vieną valgomojo svogūno ir dvi valgomojo 
česnako veisles. 

Rasa Karklelienė 
LAMMC SDI (buv. LSDI) dirba nuo 1996 metų. 

2001 m. apgynė biomedicinos mokslų srities agrarinių 
mokslų daktaro disertaciją. Disertacinio darbo tema 
„Morkų (Daucus carota L.) kombinacinės galios ir kie-
kybinių požymių paveldėjimo įvertinimas“. Paskelbė 
daugiau kaip 120 mokslinių publikacijų, tarp jų 10 leidi-
niuose, turinčiuose citavimo indeksą, yra 6 leidinių bei 
knygų dalių bendraautorė. Tarptautinių mokslinių asoci-
acijų ir darbo grupių ISHS, Euvrin, ECPGR, EUCARPIA 
ir kt. narė. Kartu su bendraautoriais sukūrė po vieną rau-
donojo burokėlio, valgomojo ridikėlio, paprastojo agur-
ko, valgomojo česnako, valgomojo svogūno, bulvinės 
saulėgrąžos ir 4 valgomosios morkos veisles. 

Straipsnių autoriai



Augalų selekcija Lietuvoje amžių sandūroje

282

Vilma Kemešytė 
Gimė 1980 m. kovo 23 d. Mitriūnų k., Panevėžio r. 

1998–2004 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio universite-
to Agronomijos fakultete. 2002 m. suteiktas bakalauro, 
2004 m. – magistro kvalifikacinis laipsnis. Nuo 2005 m. 
dirba Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žolių 
selekcijos skyriuje. 2011 m. apgynė daktaro disertaci-
ją „Svidrių (Lolium) genties trumpaamžių rūšių agro-
biologinis ir selekcinis įvertinimas“. Mokslinių tyrimų 
kryptys: svidrės rūšių (nuo 2005 m.), eraičinsvidrės (nuo 
2009 m.), tikrojo eraičino (nuo 2012 m.), paprastosios bei 
miškinės šunažolių (nuo 2012 m.) selekcija ir genetinių 
išteklių tyrimai ex situ sąlygomis. 

Darius Kviklys 
Biomedicinos mokslų daktaras, vyriausiasis mokslo 

darbuotojas. 1990 m. baigė Maskvos Timiriazevo žemės 
ūkio akademijos Sodininkystės ir daržininkystės fakulte-
tą. 1998 m. apgynė biomedicinos mokslų srities agrono-
mijos mokslų krypties daktaro disertaciją „Svarainio kie-
kybiniai požymiai ir jų paveldėjimo tyrimai“. Nuo 1990 
m. dirba Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institu-
te (nuo 2010 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo cen-
tro Sodininkystės ir daržininkystės institutas). Pagrindi-
nės mokslinių tyrimų kryptys – sodo augalų poskiepių 
ir veislių tyrimai, obelų morfogenezė, derliaus normavi-
mas, sodų sistemos, sodininkystės verslo vystymas. 

Algė Leistrumaitė 
Gimė 1960 m. Akademijoje, Kėdainių rajone. 1983 m. 

baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fa-
kultetą, įgijo mokslinio agronomo specialybę ir pradė-
jo dirbti Lietuvos žemdirbystės instituto Javų selekci-
jos skyriuje. 1984–1989 m. studijavo Sankt Peterburge, 
Augalininkystės instituto neakivaizdinėje aspirantūroje. 
1993 m. apgynė daktaro disertaciją „Vakarų Europos 
ekotipo miežių veislių tyrimas ir panaudojimas selekcijai 
Lietuvoje“. Pagrindinė mokslinės veiklos kryptis – va-
sarinių miežių selekcija, yra 16 vasarinių miežių veislių 
bendraautorė. Paskelbė 80 mokslinių straipsnių. Yra Eu-
ropos šalių miežių genetinių išteklių darbo grupės narė. 
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Nijolė Lemežienė 
Gimė 1955 m. Akademijoje, Kėdainių r. 1978 m. bai-

gė studijas LŽŪA Agronomijos fakultete, įgijo mokslinio 
agronomo specialybę. 1989 m. Baltarusijos žemdirbystės 
mokslinių tyrimų institute apgynė žemės ūkio mokslų 
kandidato disertaciją „Daugiamečių svidrių kolekcijos 
įvertinimas ir panaudojimas Lietuvoje“, vėliau nosrti-
fikuotą į daktaro laipsnį. 1988–2018 m. dirbo Lietuvos 
agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto 
Žolių selekcijos skyriuje. Mokslinių interesų sritys: pa-
šarinio motiejuko ir pievinės miglės selekcija pašarui, 
rečiau auginamų aukštaūgių miglinių žolių (nendrinio 
dryžučio, aukštosios avižuolės, beginklės dirsės) selekci-
ja biokurui ir žemaūgių (pievinės, gojinės ir plokščiosios 
miglės) selekcija vejoms, daugiamečių žolių genetinių 
išteklių ūkinio vertingumo tyrimai ex situ sąlygomis. Va-
dovavo ir konsultavo 5 doktorantams rengiant disertaci-
nius darbus. Sukūrė (viena ir su bendraautoriais) 9 Lietu-
voje ir užsienyje registruotas daugiamečių žolių veisles, 
paskelbė daugiau kaip 70 mokslinių publikacijų. 

Žilvinas Liatukas 
Gimė 1976 m. birželio 15 d. Norių k., Pasvalio r. 

1994 m. įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos (dabar 
VDU ŽŪA) Agronomijos fakultetą. 1998 m. įgijo agrono-
mo bakalauro diplomą. Tais pačiais metais šioje įstaigoje 
įstojo į agronomijos magistratūrą, kurią baigė 2000 m. ir 
įgijo agronomo magistro diplomą. Nuo 2000 m. pradėjo 
doktorantūros studijas Lietuvos žemdirbystės institute. 
2005 m. apgynė biomedicinos mokslų daktaro disertaci-
ją. Mokslinės veiklos sritis – žieminių ir vasarinių kvie-
čių selekcija bei sėklininkystė. 2003 m. kėlė kvalifikaciją 
Danijos žemės ūkio mokslų instituto Flakkebjerg centre. 
Yra paskelbęs apie 80 mokslinių publikacijų, iš jų apie 30 
leidiniuose su citavimo indeksu. Trijų knygų skyrių ben-
draautoris, 18 žieminių kviečių, 6 vasarinių miežių ir 1 
vasarinės avižos veislės bendraautoris. 2006 m. Ž. Liatu-
kui paskirta jaunojo mokslininko premija, 2010 m. – jau-
nojo mokslininko stipendija. 2010 m. kartu su kolegomis 
gavo Lietuvos mokslo premiją už darbą „Žieminių kvie-
čių selekcijos modernizavimas ir konkurencingų, rinkos 
poreikius atitinkančių, veislių kūrimas“ (1996–2009 m.). 

Straipsnių autoriai
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Aurelija Liatukienė 
Gimė 1978 m. Rokiškyje. 2005 m. baigė Vytauto Di-

džiojo universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo bio-
logijos specialybę. 2007 m. baigė Aleksandro Stulginskio 
universiteto Agronomijos fakultetą (magistrantūrą), įgi-
jo Augalininkystės ir selekcijos specialybę. 2012 m. apgy-
nė daktaro disertaciją tema „Liucernos (Medicago spp.) 
genetinės įvairovės tyrimai, įvertinant atsparumą pato-
genams ir judriajam aliuminiui“. Pagrindinė mokslinės 
veiklos kryptis – liucernos selekcija. 

Zita Maknickienė 
Gimė 1960 m. gegužės 3 d. Rusijoje, Magadano sri-

tyje. 1979 m. įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos 
Agronomijos fakultetą, 1985 m. jį baigė ir įgijo moksli-
nio agronomo diplomą. 1985 m. pradėjo dirbti Lietuvos 
žemdirbystės instituto Vokės filialo selekcijos skyriuje 
moksline bendradarbe. 1992 m. apgynė agrarinių moks-
lų daktaro disertaciją. 1989 m. kėlė kvalifikaciją Maskvos 
K. A. Timiriazevo žemės ūkio akademijoje. 

Mokslinės veiklos kryptys: siauralapių sideraci-
nių, pašarinių, mažo alkaloidingumo (maistinių) lubinų 
selekcija. Yra Lietuvoje registruotų 3 geltonojo lubino 
veislių autorė ir bendraautorė, 3 siauralapio sideracinio 
lubino veislių, registruotų Lietuvoje ir Europos Sąjun-
goje, 2 pašarinio siauralapio lubino veislių, registruotų 
Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, 1 mažo alkaloidingumo 
veislės, registruotos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, ir 2 
mažo alkaloidingumo veislių, tiriamų Lietuvoje ir Euro-
pos Sąjungoje, autorė ir bendraautorė. 

Nijolė Maročkienė 
LAMMC (buv. LSDI) dirba nuo 1993 m. Paskelbė 

daugiau kaip 50 mokslinių publikacijų ir per 130 popu-
liarių straipsnių. Mokslinio darbo kryptys – prieskoninių 
augalų introdukcija, jų įvairovės gausinimas ir išsaugoji-
mas; naujų netradicinių daržo augalų rūšių ir veislių ty-
rimas; selekcinės medžiagos kaupimas, veislių kūrimas ir 
jų palaikomoji sėklininkystė. Yra trijų vienametės papri-
kos ir blakinės kalendros, laiškinio česnako bei gumbinės 
saulėgrąžos veislių bendraautorė. 
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Ingrida Mažeikienė 
Gimė 1971 m. Kaune. 1992–1997 m. studijavo Lietu-

vos žemės ūkio akademijos (dabar VDU ŽŪA) Agrono-
mijos fakultete Namų ūkio technologijos katedroje ir įgi-
jo bakalauro diplomą. 1998–2000 m. studijavo Lietuvos 
žemės ūkio universiteto Agronomijos fakultete ir įgijo 
Sodininkystės, daržininkystės ir gėlininkystės speciali-
zacijos magistro diplomą. Nuo 2000 m. dirba LAMMC 
Sodininkystės ir daržininkystės instituto Sodo augalų 
genetikos ir biotechnologijos skyriuje. 2014–2015 m. 
Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanita-
rinių mokslų ir menų fakultete įgijo biologijos mokytojo 
kvalifikaciją. 2020 m. apgynė daktaro disertaciją „Ribes 
spp. genetinis potencialas augalų atsparumui serbentinei 
erkutei didinti ir vaisių antocianinų kokybei gerinti“, pa-
rengtą 8 mokslo publikacijų pagrindu. Mokslinės veiklos 
kryptys: sodo augalų selekcija, genetika, biotechnologija 
ir virusologija. 

Jovita Mikaliūnienė 
Gimė 1986 m. Požečių k., Raseinių r. 2009 m. baigė 

Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos mokslų 
fakultetą ir įgijo agronomijos bakalauro, 2011 m. – ma-
gistro laipsnį. 2016 m. apgynė žemės ūkio mokslų srities 
agronomijos krypties daktaro disertaciją „Raudonųjų 
dobilų (Trifolium pratense L.) atsparumas grybinėms li-
goms ir jų kokybiniai rodikliai“. Nuo 2012 m. Lietuvos 
agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto 
Žolių selekcijos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuoto-
ja, nuo 2019 m. – mokslo darbuotoja. Mokslinių tyrimų 
kryptys: raudonųjų dobilų grybinių ligų tyrimai, raudo-
nojo, baltojo ir rausvojo dobilų selekcija. 

Straipsnių autoriai
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Eglė Norkevičienė 
Gimė 1982 m. Raseiniuose. 2005 m. baigė Vilniaus 

universiteto Gamtos mokslų fakultetą ir įgijo biologijos 
bakalauro laipsnį. 2013 m. įstojo į Lietuvos agrarinių 
ir miškų mokslų centro ir Aleksandro Stulginskio uni-
versiteto agronomijos krypties jungtinę doktorantūrą, 
2017 m. apgynė agronomijos mokslų daktaro disertaciją 
„Rykštinės soros (Panicum virgatum L.) agrobiologinis 
potencialas Europos nemoralinėje zonoje“. Mokslinių 
tyrimų kryptys: pašarinio motiejuko, pievinės miglės, 
nendrinio dryžučio bei aukštosios avižuolės selekcija ir 
daugiamečių žolių genetinių išteklių tyrimai ex situ bei 
in situ sąlygomis. 

Giedrius Petrauskas 
Gimė 1990 m. Skirsnemunėje, Jurbarko r. 2013 m. 

baigė Vytauto Didžiojo universitetą ir įgijo biologijos 
bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 2016 m. Aleksandro Stul-
ginskio universitete (dabar VDU Žemės ūkio akademija) 
įgijo biotechnologijos magistro laipsnį. 2016–2020 m. 
studijavo doktorantūroje Lietuvos agrarinių ir miškų 
mokslų centre. 2021 m. apgynė daktaro disertaciją tema 
„Autochtoninių raudonojo dobilo (Trifolium pratense L.) 
populiacijų genetinė įvairovė“ ir įgijo žemės ūkio mokslų 
srities agronomijos krypties daktaro laipsnį. Mokslinių 
tyrimų kryptys: dobilų selekcija, įvairių rūšių dobilų ir 
kitų pupinių augalų genetinių išteklių tyrimai in situ, ex 
situ, in vitro, molekulinių žymeklių kūrimas ir taikymas 
tiriant genetinę įvairovę. 

Audrius Radzevičius 
LAMMC (buv. LSDI) dirba nuo 2006 m. 2011 m. ap-

gynė biomedicinos mokslų srities agrarinių mokslų dak-
taro disertaciją. Disertacinio darbo tema – „Pomidoro 
veislių įvertinimas ir atranka heteroziniams hibridams 
kurti“. Selekcinio darbo sritis – valgomojo pomidoro 
naujų veislių bei hibridų kūrimas ir palaikomoji selekci-
ja. Kartu su bendraautoriais publikavo per 50 mokslinių 
straipsnių recenzuojamuose leidiniuose. Sukūrė tris nau-
jus valgomojo pomidoro hibridus, yra vienos paprikos 
veislės bendraautoris. 
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Kristyna Razbadauskienė 
Gimė 1965 m. Klabų kaime, Šilalės rajone. 1980–

1984 m. mokėsi Rietavo tarybiniame ūkyje-technikume. 
Jį baigusi pradėjo dirbti Lietuvos žemdirbystės instituto 
Javų selekcijos skyriuje agronome. 1984–1990 m. mo-
kėsi Lietuvos žemės ūkio akademijoje ir įgijo mokslinio 
agronomo specialybę. 2007–2009 m. dirbo Javų selek-
cijos skyriuje tyrėja, nuo 2009 m. – jaunesniąja mokslo 
darbuotoja. Kartu su bendraautoriais sukūrė 6 vasarinio 
miežio veisles, 11 žieminio kviečio veislių. Nuo 2010 
m. pradėjo vykdyti sėjamojo žirnio selekciją, yra veislių 
‘Lina DS’ ir ‘Egle DS’ autorė; kartu su bendraautoriais su-
kūrė veisles ‘Ieva DS’ ir ‘Jūra DS’. 

Almantas Ražukas 
Gimė 1964 m. gruodžio 25 d. Vilniuje. 1982 m. įsto-

jo į Lietuvos žemės ūkio akademijos ( dabar VDU ŽŪA) 
Agronomijos fakultetą. 1987 m. įgijo mokslinio agro-
nomo diplomą ir pradėjo dirbti Lietuvos žemdirbystės 
instituto Vokės filiale (dabar LAMMC ŽI VF) moksliniu 
bendradarbiu. 1991 m. apgynė agrarinių mokslų daktaro 
disertaciją. Mokslinės veiklos sritis – bulvių selekcija ir 
sėklininkystė. 1989 m. dirbo ir kėlė kvalifikaciją N. Vavi-
lovo augalininkystės institute Sankt Peterburge (Rusijos 
Federacija), 1992 m. – Bulvių sėklininkystės centre Suo-
mijoje, 1993 m. – Wageningeno žemės ūkio universitete 
Olandijoje. Yra paskelbęs apie 50 mokslinių publikacijų. 
Monografijos „Bulvės: biologija, selekcija, sėklininkystė“ 
(2003 m.) autorius. Nuo 1997 m. – Lietuvos žemdirbys-
tės instituto Vokės filialo (LAMMC ŽI VF) direktorius. 

Straipsnių autoriai
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Danuta Romanovskaja 
Gimė 1962 m. Trakų r., Ladygų k. 1977–1981 m. stu-

dijavo Vilniaus lengvosios pramonės technikume (dabar 
Vilniaus kolegija). 1987 m. pradėjo dirbti LAMMC ŽI 
Vokės filiale laborante. 1992–1996 m. studijavo Lietuvos 
žemės ūkio akademijos (dabar Vytauto Didžiojo univer-
siteto Žemės ūkio akademija) Agronomijos fakultete, 
įgijo mokslinio agronomo specialybę. 2003 m. apgynė 
daktaro disertaciją „Įvairių organinių trąšų poveikis dir-
vožemio agrocheminėms savybėms ir mineralinio azoto 
migracijai“. Mokslinės veiklos sritys: agrochemija, feno-
logija, grikių selekcija. Grikių selekciją vykdo nuo 2003 
m., yra grikių veislės ‘VB Nojai’ bendraautorė. Paskelbė 
57 mokslines publikacijas, 26 populiarius įvairios tema-
tikos straipsnius. 

Rytis Rugienius 
Gimė 1966 m. Klaipėdoje. 1991 m. baigė Vilniaus 

universitetą ir pradėjo dirbti dabartiniame LAMMC 
Sodininkystės ir daržininkystės institute. 1998 m. ap-
gynė agronomijos krypties mokslų daktaro disertaciją, 
nuo 2003 m. – vyresnysis mokslo darbuotojas. Devynių 
braškės ir žemuogės veislių autorius arba bendraautoris. 
Tarptautinių ir nacionalinių mokslo programų projek-
tų vadovas ir dalyvis. VDU magistrantams dėsto augalų 
biotechnologijos kursą. Mokslinės veiklos sritys: augalų 
biotechnologija, sodo augalų užsigrūdinimo ir atsparu-
mo šalčiui biologija, kriobiologija, braškės ir žemuogės 
selekcija. 
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Audrius Sasnauskas 
Gimė 1964 m. spalio 12 d. Kaune. Nuo 1998 m. dirba 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkys-
tės ir daržininkystės institute (iki 2010 m. Lietuvos so-
dininkystės ir daržininkystės institutas), 2004–2013 m. 
direktoriaus pavaduotojas, 2013–2019 m. direktorius. 
Mokslinis agronomas, daktaras. Tyrimų sritys – sodo 
augalų selekcija, genetika bei genetiniai resursai ir auga-
lų veislių tyrimai. Su kitais selekcininkais sukūrė veisles: 
obels – ‘Bosanova’ (2018), ‘Lauda’ (2018), ‘Alemanda’ 
(2017), ‘Poema’ (2017), ‘Rudenis’ (2013), ‘Skaistis’ (2013), 
dekoratyvinės obels – ‘Perlas’ (2017), ‘Rylio’ (2017), ‘Vaja’ 
(2017), juodojo serbento – ‘Gagatai’ (2001), ‘Kriviai’ 
(2001), ‘Kupoliniai’ (2001), ‘Salviai’ (2009), ‘Gojai’ (2009), 
‘Svajai’ (2009), ‘Senjorai’ (2009), ‘Dailiai’ (2009), ‘Karina’ 
(2013), ‘Domino’, ‘Viktor’ (2016), ‘Ritmo’ (2016), ‘Aldo-
niai’ (2019), ‘Didikai’ (2019), avietės – ‘Vizija’ (2016), 
‘Mistika’ (2016). Paskelbė apie 200 mokslinių ir apie 50 
populiarių straipsnių. Parašė knygas „Serbentai“ (2002), 
brošiūras (su kitais autoriais) „Intensyvios uoginių auga-
lų auginimo technologijos“ (2005), „Intensyvios obelų ir 
kriaušių auginimo technologijos“ (2005). 2019 m. Lietu-
vos mokslo premijos (su kitais mokslininkais) laureatas, 
Lietuvai nusipelnęs agronomas (2021). 

Gražina Statkevičiūtė 
LAMMC Žemdirbystės instituto Genetikos ir fi-

ziologijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja, 
daktarė. Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys – migli-
nių augalų populiacinė genetika, poliploidų indukcija, 
atsakas į abiotinius stresus, genetinių žymeklių paieška 
ir analizė. Europos augalų selekcijos mokslų asociacijos 
(EUCARPIA) narė. 

Straipsnių autoriai
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Vaclovas Stukonis 
Gimė 1959 m. Radviliškio r. 1985 m. baigė Vilniaus 

valstybinį pedagoginį institutą. 2004 m. įstojo į Lietuvos 
agrarinių ir miškų mokslų centro ir Aleksandro Stulgins-
kio universiteto agronomijos krypties jungtinę dokto-
rantūrą, 2009 m. apgynė agronomijos mokslų daktaro 
disertaciją „Eraičino (Festuca) genties siauralapės rūšys 
Lietuvoje ir jų tinkamumas vejoms“. Mokslinių tyrimų 
kryptys: vejų žolių selekcija, pievinio pašiaušėlio, nendri-
nio eraičino, didžiosios smilgos selekcija ir daugiamečių 
žolių genetinių išteklių tyrimai ex situ ir in situ sąlygomis. 

Tadeušas Šikšnianas 
Gimė 1951 m. Ignalinos r. Dirbo Lietuvos žemdir-

bystės instituto Genetikos ir citologijos laboratorijoje. 
Biomedicinos mokslų srities genetikos krypties mokslų 
daktaras. 1987–2016 m. LAMMC SDI vykdė juodojo 
serbento, agrasto ir avietės selekciją, yra 25 uoginių au-
galų veislių bendraautoris. Dviejų Lietuvos mokslo pre-
mijų laureatas. 

Vidmantas Verbyla 
Gimė 1954 m. Kazlų Rūdoje. 1977 m. baigė Lietu-

vos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultetą. Dirbo 
Lietuvos miškų institute, Dubravos EMMU Dirvožemio 
laboratorijoje, ten pat Sėklininkystės centre; jį reorgani-
zavus, Lietuvos miško selekcijos ir sėklininkystės centre, 
Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių 
skyriuje. Šiuo metu dirba Kauno miškų ir aplinkos inži-
nerijos kolegijos Miškininkystės katedroje. Nuo 2003 m. 
dėsto Miško selekcijos ir sėklininkystės discipliną (nuo 
2010 m. docentas). Nuo 1984 m. žemės ūkio mokslų kan-
didatas, nuo 1993 m. biomedicinos mokslų daktaras. 

Dalyvavo vykdant 20 mokslo tyrimo darbų, iš jų 6 va-
dovavo. Paskelbė per 70 mokslinių ir populiarių straips-
nių miško dirvožemių, agrochemijos, miško selekcijos ir 
sėklininkystės, genetinių išteklių išsaugojimo klausimais. 
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Priedas
1. Lauko augalų veislės, sukurtos 1922–2022 metais

Eil. 
Nr.

Veislės pavadinimas Autoriai
Sukūrimo 

metai

Žieminiai kviečiai

1. Akuotuotieji D. Rudzinskas 1924

2. Dotnuvos 2671 D. Rudzinskas 1927

3. Dotnuvos 2437 D. Rudzinskas 1927

4. Dotnuvos 2524 D. Rudzinskas 1927

5. Dotnuvos 2470 D. Rudzinskas 1927

6. Dotnuvos 449 D. Rudzinskas 1927

7. Pergalė J. Bulavas 1949

8. Raudonieji J. Bulavas 1949

9. Dotnuvos 458 J. Bulavas 1950

10. Aidas J. Bulavas, A. Puidokaitė, K. Leistrumas 1958

11. Mūras J. Bulavas, A. Puidokaitė, K. Leistrumas 1957

12. Arai A. Puidokaitė, G. Liutkevičius 1975

13. Širvinta 1 G. Liutkevičius, A. Puidokaitė, J. Sprainaitienė 1989

14. Ada V. Ruzgas, G. Liutkevičius, P. Petrauskas 2001

15. Seda V. Ruzgas, G. Liutkevičius, P. Petrauskas 2001

16. Milda DS V. Ruzgas, G. Liutkevičius, P. Petrauskas 2001

17. Tauras DS V. Ruzgas, G. Liutkevičius, P. Petrauskas 2001

18. Alma DS V. Ruzgas, G. Liutkevičius, P. Petrauskas 2002

19. Lina DS V. Ruzgas, G. Liutkevičius, P. Petrauskas 2002

20. Zunda DS V. Ruzgas, Ž. Liatukas, G. Brazauskas, K. Razbadauskienė 2010

21. Kovas DS V. Ruzgas, Ž. Liatukas, G. Brazauskas, K. Razbadauskienė 2010

22. Kaskada DS V. Ruzgas, Ž. Liatukas, G. Brazauskas, K. Razbadauskienė 2011

23. Vikaras DS V. Ruzgas, Ž. Liatukas, G. Brazauskas, K. Razbadauskienė 2011

24. Kallas V. Ruzgas, R. Koppel 2012

25. Nemunas V. Ruzgas, R. Koppel 2012

26. Kena DS V. Ruzgas, Ž. Liatukas, K. Razbadauskienė 2014

27. Sedula DS V. Ruzgas, Ž. Liatukas, K. Razbadauskienė, G. Brazauskas 2015

28. Gaja DS V. Ruzgas, Ž. Liatukas, K. Razbadauskienė, G. Brazauskas 2015

29. Herkus DS V. Ruzgas, Ž. Liatukas, K. Razbadauskienė, G. Brazauskas 2016

30. Minija DS Ž. Liatukas, V. Ruzgas, R. Graibosh, G. Brazauskas,  
K. Razbadauskienė 2018

31. Lakaja DS V. Ruzgas, Ž. Liatukas 2019

32. Suleva DS V. Ruzgas, Ž. Liatukas, K. Razbadauskienė 2019

33. Taurija V. Ruzgas, Ž. Liatukas 2020
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34. Silva V. Ruzgas, Ž. Liatukas 2020

35. Vaiva V. Ruzgas, Ž. Liatukas 2021

36. Eldija V. Ruzgas, Ž. Liatukas 2021

37. Sarta V. Ruzgas, Ž. Liatukas 2021

38. Ekas Ž. Liatukas, V. Ruzgas 2022

39. Semba Ž. Liatukas, V. Ruzgas 2022

Sėjamieji rugiai

1. Geltonieji D. Rudzinskas 1926

2. Rygiškieji D. Rudzinskas 1930

3. Žalieji D. Rudzinskas 1930

4. Keleliai D. Rudzinskas 1930

5. Žalieji ilgieji D. Rudzinskas 1931

6. Žalieji trumpieji D. Rudzinskas 1931

7. Dotnuvos aukštieji D. Rudzinskas 1934 (1950)

8. Dotnuvos III Z. Mackevičius 1937

9. Dotnuvos IV Z. Mackevičius 1937

10. Dotnuvos VIII Z. Mackevičius 1937

11. Lietuvos 3 P. Virbickas 1957

12. Dotnuvos VII Z. Mackevičius 1938

13. Baltija P. Virbickas 1962

14. Kombaininiai P. Virbickas, L. Ramanauskienė 1973

15. Dotnuvėlė P. Virbickas, V. Plyčevaitienė 1974

16. Duoniai V. Plyčevaitienė, J. Sprainaitienė 1994

17. Rūkai P. Virbickas, K. Leistrumas, V. Plyčevaitienė, J. Sprainaitienė 1994

18. Joniai V. Plyčevaitienė, V. Ruzgas 2002

19. Virgiai V. Plyčevaitienė, V. Ruzgas 2010

20. Rūkai DS V. Plyčevaitienė, V. Ruzgas 2011

21. VB Duoniai V. Plyčevaitienė, V. Ruzgas, A. Ražukas 2011

Vasariniai kviečiai

1. Nr. 30 D. Rudzinskas 1929

2. Nr. 81 D. Rudzinskas 1929

3. Gražučiai J. Bulavas 1929

4. DSS 392 J. Bulavas 1935

5. DSS 395 J. Bulavas 1935

6. DSS 396 J. Bulavas 1935

7. Garsas K. Leistrumas, J. Bulavas, A. Puidokaitė 1961

Vasariniai miežiai

1. Auksiniai J. Bulavas 1927

2. Nr. 12 (Plikieji) J. Bulavas 1927

3. Gulbės kaklas J. Bulavas 1927
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4. Dotnuvos ketureiliai J. Bulavas 1932

5. Džiugiai J. Bulavas 1950

6. Auksiniai II J. Bulavas 1950

7. Lietuvos 799 J. Bulavas 1950

8. Gausiai J. Bulavas, K. Leistrumas, A. Puidokaitė 1961

9. Gintariniai K. Leistrumas, D. Arlauskienė 1979

10. Dainiai K. Leistrumas, D. Arlauskienė, S. Švedienė, E. Zubrienė 1981

11. Auksiniai 3 K. Leistrumas, S. Švedienė, G. Liutkevičius, E. Zubrienė 1987

12. Aidas K. Leistrumas, S. Švedienė, G. Liutkevičius, A. Leistrumaitė, 
E. Zubrienė 1994

13. Ūla K. Leistrumas, S. Švedienė, G. Liutkevičius, A. Leistrumaitė, 
E. Zubrienė 1995

14. Alsa K. Leistrumas, S. Švedienė, G. Liutkevičius, A. Leistrumaitė, 
P. Petrauskas 1996

15. Aura DS S. Švedienė, A. Leistrumaitė, K. Leistrumas, G. Liutkevičius, 
P. Petrauskas 1999

16. Luokė A. Leistrumaitė, S. Švedienė, K. Leistrumas, G. Liutkevičius, 
P. Petrauskas 2001

17. Alisa DS A. Leistrumaitė, K. Razbadauskienė, Ž. Liatukas,  
R. Asakavičiūtė 2011

18. Arka DS A. Leistrumaitė, K. Razbadauskienė, Ž. Liatukas 2011

19. Noja DS A. Leistrumaitė, K. Razbadauskienė, Ž. Liatukas, 
G. Statkevičiūtė 2012

20. Ema DS A. Leistrumaitė, K. Razbadauskienė, Ž. Liatukas,  
G. Statkevičiūtė 2013

21. Kirsna DS A. Leistrumaitė, K. Razbadauskienė, Ž. Liatukas, 
G. Statkevičiūtė 2013

22. Rusnė DS A. Leistrumaitė, K. Razbadauskienė, Ž. Liatukas, 
G. Statkevičiūtė 2016

23. Preila DS A. Leistrumaitė, K. Razbadauskienė, Ž. Liatukas, 
G. Statkevičiūtė 2014

24. Neris DS A. Leistrumaitė, K. Razbadauskienė, G. Statkevičiūtė 2015

25. Galvė DS A. Leistrumaitė, K. Razbadauskienė, A. Gorash 2017

26. Goda DS A. Leistrumaitė, K. Razbadauskienė, A. Gorash 2019

27. Kopa DS A. Leistrumaitė, A. Gorash, K. Razbadauskienė 2020

Sėjamosios avižos

1. A331 D. Rudzinskas, Z. Mackevičius 1925

2. Dotnuvos baltosios 
(A315) D. Rudzinskas, Z. Mackevičius 1925

3. Gyrūnės (A323) D. Rudzinskas, Z. Mackevičius 1925

4. Stipruolės P. Krikščionaitis, J. Bulavas 1936

5. Skaistūnės M. Šakys 1963

6. Sidabrės M. Šakys, R. Jonušytė 1974

7. Šušvė A. Kulikauskas 1980

8. Jaugila A. Kulikauskas 1994

Priedas
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9. Migla A. Kulikauskas, J. Sprainaitienė 2001

10. Mina (plikosios) A. Kulikauskas, J. Sprainaitienė 2010

11. Viva DS A. Kulikauskas, V. Danytė, J. Sprainaitienė, Ž. Liatukas 2015

12. Frekula DS V. Danytė, A. Gorash 2020

13. Milija DS (plikosios) V. Danytė, A. Gorash 2021

Sėjamieji grikiai

1. Lietuvos-164 A. Subačius 1950

2. VB Vokiai G. Almantas, A. Svirskis, A. Ražukas 2002

3. VB Nojai D. Romanovskaja, A. Ražukas 2015

Tikrosios soros
1. Auksė A. Subačius 1950

2. Nr. 30 A. Subačius 1955

3. Nr.43 A. Subačius 1955

4. Rudės A. Svirskis 1998

5. Gelsvės A. Svirskis 1998

6. Juosvės A. Svirskis 1998

Italinės šerytės

1. Rudukės A. Svirskis 1998

2. Auksės A. Svirskis 1998

Kukurūzai

1. Dotnuvos I J. Bulavas, K. Leistrumas, A. Puidokaitė 1956

2. Aviriai A. Mališauskas 1995

Burnočiai

1. Raudonukai A. Svirskis 2001

2. Geltonukai A. Svirskis 2001

3. Rausvukai A. Svirskis 2001

Sėjamieji žirniai

1. Žalieji pūdiminiai D. Rudzinskas 1929

2. Rudzinsko  
štambiniai ankstyvi D. Rudzinskas 1929

3. Rudzinsko  
štambiniai vėlyvi D. Rudzinskas 1929

4. Vaškiniai D. Rudzinskas 1929

5. Žalieji D. Rudzinskas 1929

6. Žaliukai D. Rudzinskas 1930

7. Rudukai Autoriai nežinomi 1931

8. Baltukai Autoriai nežinomi 1939

9. Rainiai K. Bėčius 1936 

10. Rudieji Autoriai nežinomi 1938

11. Greitukai K. Bėčius 1950

12. Žalsviai K. Zažeckienė, E. Černiauskienė, I. Vaznonienė 1975
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13. Greitukai II Autoriai nežinomi 1953

14. Raketa Autoriai nežinomi 1964

15. Lobis Autoriai nežinomi 1964

16. Molinukai K. Bėčius, V. Bėčius, O. Kažemėkas 1985

17. Kiblukai K. Bėčius, V. Bėčius, O. Kažemėkas 1995

18. Greitieji K. Bėčius, V. Bėčius, O. Kažemėkas 1998

19. Tomiai K. Bėčius, V. Bėčius, O. Kažemėkas 1996

20. Ilgiai R. Jonušytė, R. Bogušas 2000

21. Simona R. Bogušas, J. Sprainaitienė 2008

22. Ieva DS K. Razbadauskienė, J. Sprainaitienė, R. Bogušas 2015

23. Jūra DS K. Razbadauskienė, J. Sprainaitienė 2017

24. Lina DS K. Razbadauskienė 2021

25. Egle DS K. Razbadauskienė 2021

Pupos

1. Aušra V. Budvytienė, M. Šakys 1962

2. Šviesa V. Būdvytienė 1966

3. Daiva V. Būdvytienė 1971

4. Rasa V. Būdvytienė 1979

5. Dalia V. Būdvytienė 1982

6. Kupa V. Budvytienė, A. Budvytytė, R. Bogušas, S. Nekrošas 1990

7. Ada V. Budvytienė, A. Budvytytė, R. Bogušas, S. Nekrošas 1994

8. Geltonos Autoriai nežinomi 1995

9. Nora R. Bogušas, A. Budvytytė, A. Budvytienė 2001

10. Nida R. Bogušas, A. Budvytytė, A. Budvytienė 2002

11. Reda DS R. Bogušas, J. Sprainaitienė 2010

Sėjamieji vikiai

1. Vilkaviškio vietiniai M. Šakys 1940

2. Giedriai M. Šakys 1950

3. Želviai M. Šakys, V. Būdvytienė 1960

4. Sauliai M. Šakys, V. Būdvytienė 1965

5. Daugai R. Jonušytė 1985

6. Trižiedžiai R. Jonušytė 1984

7. Tverai R. Jonušytė, L. Leokienė, M. Šakys 1985

8. Kuršiai R. Jonušytė 1991

9. Baičiai R. Jonušytė, E. Grišina 1996

10. Pilkiai R. Jonušytė 1998

11. Aisiai R. Jonušytė 2001

Sėjamosios seradėlės

1. Vilnelė A. Subačius 1948

2. Neris A. Subačius, J. Lazauskas 1968
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Geltonieji lubinai

1. Gardeniai J. Klevaitis, A. Subačius 1953

2. Smėliai A. Subačius, J. Lazauskas 1955

3. Pilkiai J. Klevaitis, A. Subačius 1962

4. Baltieji A. Subačius 1975

5. Pamaina A. Subačius, J. Lazauskas 1977

6. Augiai A. Subačius, J. Lazauskas, Z. Maknickienė 1991

7. Trakiai Z. Maknickienė, J. Lazauskas, A. Subačius 1999

8. Vilčiai Z. Maknickienė, J. Lazauskas, A. Subačius 2002

9. Snaigiai A. Subačius 1962

10. VB Vilniai Z. Maknickienė, J. Lazauskas, A. Subačius 2006

11. VB Derliai Z. Maknickienė 2002

12. VB Ugniai Z Maknickienė, A. Ražukas 2007

13. VB Antaniai Z. Maknickienė, A. Ražukas 2010

14. VB Melsviai Z. Maknickienė, A. Ražukas 2021

15. VB Rausviai Z. Maknickienė, A. Ražukas 2021

Sojos

1. Dotnuvos rudasėklės Z. Mackevičius 1935

2. Dotnuvos  
geltonsėklės Z. Mackevičius 1935

3. Vaiva Z. Mackevičius 1937

4. Gintarė Z. Mackevičius 1939

Lęšiai

1. Nr. 26 A. Subačius 1956

2. Nr. 37 A. Subačius 1956

3. Nr. 31 A. Subačius 1956

4. Nr. 34 A. Subačius 1957

5. Diskiai J. O. Kažemėkas 1998

6. Smėlinukai J. O. Kažemėkas 1998

Pašariniai ridikai

1. VB Gausiai V. Nedzinskas, A. Ražukas, J. Lazauskas 2006

Tikrosios soros

1. Auksė A. Subačius 1950

2. Nr. 30 A. Subačius 1955

3. Nr. 43 A. Subačius 1955

4. Rudės A. Svirskis 1998

5. Gelsvės A. Svirskis 1998

6. Juosvės A. Svirskis 1998

Sėjamieji linai

1. Dotnuvos ilgūnėliai I D. Rudzinskas 1930

2. Dotnuvos pluoštiniai D. Rudzinskas 1930
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3. Dotnuvos ilgūnėliai II D. Rudzinskas 1936

4. Vaižgantas Z. Mackevičius 1939

5. Lietuvos 230 A. Vyčas 1951

6. Žydriai A. Vyčas 1953

7. Lietuvos 392 A. Vyčas 1957

8. Banga A. Vyčas 1960

9. Vega A. Vyčas 1963

10. Viltis A. Vyčas 1967

11. Banga 2 K. Bačelis, M. Gaižiūnienė, A. Vyčas 1973

12. Upytė K. Bačelis, M. Gaižiūnienė 1979

13. Upytė 2 K. Bačelis, M. Gaižiūnienė 1987

14. Baltučiai K. Bačelis 1991

15. Vega 2 K. Bačelis 1997

16. Alfa-B K. Bačelis 1996

17. Upytė 7 K. Bačelis 1996

18. Kastyčiai K. Bačelis 2000

19. Sartai K. Bačelis, Z. Jankauskienė 2009

20. Snaigiai K. Bačelis, Z. Jankauskienė 2009

21. Dangiai K. Bačelis, Z. Jankauskienė 2009

22. Rasa Z. Jankauskienė, K. Bačelis 2012

23. Edita Z. Jankauskienė, K. Bačelis 2012

24. Rūta Z. Jankauskienė, K. Bačelis 2013

25. Audriai Z. Jankauskienė, K. Bačelis 2014

26. Dainiai Z. Jankauskienė, K. Bačelis 1997

Cukriniai runkeliai

1. DSS I Z. Mackevičius 1938

2. DSS 05 P. Virbickas 1939

3. Hibridas Nr. 14 A. Banelis, K. Katinas 1970

Vasariniai rapsai

1. Auksiai L. Žilėnaitė, A. Sliesaravičius 2002

Paprastosios bulvės

1. Dotnuvos Voltmanas D. Rudzinskas 1931

2. Puntukas K. Bėčius 1938

3. Ankstyvosios 262 Autoriai nežinomi 1938

4. Pirmūnės K. Bėčius 1952

5. Krakmolingosios K. Bėčius 1950

6. Milda K. Bėčius 1948

7. Tiesa K. Bėčius, I. Vaznonienė 1952

8. Rūta K. Bėčius, I. Vaznonienė 1952

9. Vilija K. Bėčius, I. Vaznonienė 1954
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10. Šatrija K. Bėčius, I. Vaznonienė 1953

11. Mėta A. Bujauskas, U. Čapienė 1965

12. Vilnia A. Bujauskas, U. Čapienė 1981

13. Skanutės I. Vaznonienė, J. Mockaitis, J. Lapinskienė 1967

14. Vokė U. Čapienė, A. Bujauskas, K. Bėčius 1981

15. Varsna I. Vaznonienė, J. Mockaitis, J. Lapinskienė 1976

16. Nida U. Čapienė, A. Bujauskas, J. Jundulas 1989

17. Aistės A. Bujauskas, U. Čapienė, J. Jundulas, J. Lazauskas 1989

18. Mirt J. Jundulas, U. Čapienė 1994

19. Venta J. Jundulas, U. Čapienė, A. Ražukas 1997

20. Vaiva J. Jundulas, U. Čapienė, A. Ražukas 2000

21. Goda J. Jundulas, A. Ražukas 2004

22. VB Aista J. Jundulas, A. Ražukas 2006

23. VB Rasa J. Jundulas, A. Ražukas 2006

24. VB Venta J. Jundulas, A. Ražukas 2009

25. VB Liepa J. Jundulas, A. Ražukas, R. Asakavičiūtė 2010

26. VB Meda R. Asakavičiūtė, A. Ražukas 2019

Pašariniai runkeliai

1. Dotnuvos Bares I Z. Mackevičius 1939

2. Dotnuvos Bares P. Virbickas 1951

3. Puscukriniai baltieji P. Virbickas, L. Ramanauskienė, S. Trumpickienė 1964

4. Dotnuvos vienasėkliai A. Banelis, J. Mockaitis 1986

5. Dotnuvos geltonieji A. Banelis, J. Mockaitis 1997

6. Hibridas Nr. 54 A. Banelis, J. Mockaitis, R. Tamošiūnienė 1988

7. Raudoniai Nr. 54 J. Mockaitis, R. Tamošiūnienė 1994

Pašariniai griežčiai

1. Dotnuvos baltieji P. Virbickas, Z. Mackevičius 1939

2. Vėžaičiai J. Lapinskienė 1989

3. Lobiai J. Lapinskienė 1995

Raudonieji dobilai

1. Dotnuva A Autoriai nežinomi 1940

2. Liepsna J. Pivoriūnas, H. Černiauskas 1957

3. Kamaniai J. Pivoriūnas, H. Černiauskas 1969

4. Vėlyviai J. Pivoriūnas, S. Virbickienė, A. Svirskis 1974

5. Vyliai J. Pivoriūnas, J. Bilis, A. Svirskis, A. Sprainaitis 1989

6. Arimaičiai A. Svirskis, M. Strukčinskas 1996

7. Kiršinai J. Bilis, J. Pivoriūnas 1996

8. Vytis J. Bilis, J. Pivoriūnas 2002

9. Sadūnai A. Svirskis 2008

10. Radviliai A. Svirskis 2009
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Baltieji dobilai

1. Bitūnai J. Pivoriūnas, H. Černiauskas 1962

2. Medūnai J. Pivoriūnas, S. Virbickienė 1973

3. Atoliai S. Virbickienė, J. Pivoriūnas, A. Sprainaitis, A. Svirskis 1986

4. Sūduviai A. Sprainaitis, S. Virbickienė, A. Svirskis 1997

5. Nemuniai A. Sprainaitis, I. Brazauskienė, S. Virbickienė 2001

6. Dotnuviai A. Sprainaitis, E. Vilčinskas 2009

7. Lomiai A. Sprainaitis 2009

8. Poliai A. Sprainaitis, E. Vilčinskas 2015

Rausvieji dobilai

1. Rausviai J. Pivoriūnas, S. Virbickienė 1961

2. Daubiai J. Pivoriūnas, H. Černiauskas 1962

3. Lomiai A. Sprainaitis 2009

4. Poliai A. Sprainaitis, E. Vilčinskas 2015

Mėlynžiedės liucernos 

1. Augūnė I J. Klevaitis 1939

2. Augūnė II J. Pivoriūnas, H. Černiauskas 1962

3. Žydrūnė A. Svirskis, S. Virbickienė, J. Pivoriūnas, E. Rindzevičienė 1986

4. Birutė A. Svirskis, A. Sprainaitis 1998

5. Malvina A. Svirskis 2006

6. Antanė A. Svirskis 2009

Apyninės liucernos

1. Arka DS J. Bilis, G. Dabkevičienė, B. Basiulienė 2002

Paprastieji garždeniai

1. Gelsvis J. Pivoriūnas 1962

Sėjamieji esparcetai

1. Žilvinai A. Selevičius, D. Dapkevičienė, J. Lazauskas 1984

2. Meduviai G. Almantas, J. Lazauskas 1998

3. VB Meduviai G. Almantas, A. Ražukas 1998

4. VB Žilvinai R. Asakavičiūtė, A. Ražukas 2020

Pašariniai motiejukai

1. Gintaras J. Klevaitis 1936

2. Gintaras II J. Klevaitis, J. Pivoriūnas 1936

3. Perlas H. Černiauskas, A. Lagunavičiūtė, J. Židonytė 1956

4. Pievutis J. Židonytė 1987

5. Vėlenis J. Židonytė 1973

6. Pievis J. Židonytė 1974

7. Klonis J. Židonytė 1998

8. Žolis J. Židonytė 1998
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9. Jauniai N. Lemežienė, J. Židonytė 2001

10. Dainiai N. Lemežienė 2007

11. Obeliai N. Lemežienė, J. Židonytė, E. Lemežis 2002

12. Dubingiai N. Lemežienė, B. Butkutė, V. Paplauskienė 2013

13. Dovas DS N. Lemežienė, E. Norkevičienė 2018

Tikrieji eraičinai

1. Dotnuva I J. Klevaitis, J. Pivoriūnas, J. Vilkas 1936 (1957)

2. Kaita DS J. Kanapeckas., P. Petrauskas 1998

3. Sigita J. Kanapeckas 2007

4. Raskila J. Kanapeckas, R. Dapkienė 2008

5. Mituva J. Kanapeckas 2009

6. Alanta J. Kanapeckas, V. Kemešytė 2014

Raudonieji eraičinai

1. Šilis J. Klevaitis, J. Pivoriūnas, H. Černiauskas, J. Židonytė 1966

2. VB Gojus G. Almantas 2001

3. Gludas J. Mockaitis, J. Kanapeckas 2002

4. Varius J. Kanapeckas, V. Stukonis 2014

5. Alkas J. Mockaitis, V. Stukonis 2015

6. Raudys V. Stukonis 2021

Aviniai eraičinai

1. Lėnas J. Mockaitis, J. Kanapeckas 2002

Šiurkštieji eraičinai

1. Astravas V. Stukonis 2014

Daugiametės svidrės

1. Veja J. Klevaitis, J. Pivoriūnas 1957

2. Sodrė Černiauskas, R. Brazauskas, S. Nekrošas 1992

3. Žvilgė S. Nekrošas, R. Brazauskas, H. Černiauskas 1996

4. Elena DS S. Nekrošas 2007

5. Verseka S. Nekrošas 2007

6. Alduva S. Nekrošas 2008

7. Raminta S. Nekrošas, R. Dapkienė 2009

8. Veja DS J. Klevaitis, J. Pivoriūnas, V. Kemešytė 2015

9. Cirvija J. Kanapeckas, V. Stukonis, V. Kemešytė 2019

Gausiažiedės svidrės

1. Varpė J. Židonytė, H. Černiauskas, I. Petrauskienė 1978

2. Ugnė A. Sliesaravičius, S. Nekrošas 2009

Eraičinsvidrės

1. Punia DS A. Sliesaravičius, S. Nekrošas, R. Dapkienė 1998

2. Vėtra A. Sliesaravičius, S. Nekrošas 2008

3. Puga A. Sliesaravičius, S. Nekrošas 2009

4. Lina DS A. Sliesaravičius, S. Nekrošas 2012
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Pievinės miglės

1. Raudė Autoriai nežinomi 1941

2. Danga J. Klevaitis, J. Pivoriūnas, H. Černiauskas, J. Židonytė 1966

3. Lanka H. Černiauskas, D. Kalinkaitė 1989

4. Gausa H. Černiauskas 1992

5. Klotė J. Mockaitis, J. Kanapeckas 2002

6. Galvė J. Mockaitis, J. Kanapeckas 2008

7. Gaja N. Lemežienė 2005

8. Aluona N. Lemežienė, I. Pašakinskienė, J. Kanapeckas, V. Kemešytė 2011

9. Danė N. Lemežienė 2006

10. Rusnė N. Lemežienė, G. Dabkevičienė 2013

Pelkinės miglės

1. Lengvė J. Klevaitis, J. Pivoriūnas, H. Černiauskas, J. Židonytė 1971

2. Švelnė H. Černiauskas, J. Židonytė 1972

Miškinės miglės

1. Luka DS N. Lemežienė 2012

Paprastosios šunažolės

1. Asta J. Klevaitis, J. Pivoriūnas, J. Vilkas 1957

2. Vėlinta P. Tarakanovas 1991

3. Aukštuolė P. Tarakanovas, I. Petrauskienė 1998

4. Dainava J. Šedys 1999

5. Anksta P. Tarakanovas 2007

6. Regenta DS P. Tarakanovas, E. Lemežis 2001

7. Luknė DS P. Tarakanovas, J. Kanapeckas, V. Kemešytė 2017

Beginklės dirsės

1. Skalva J. Šedys, A. Panamariovienė, A. Selevičius 1981

2. Barta J. Šedys, R. Vaičiulytė, I. Petrauskienė 1981

3. Dirva J. Šedys, R. Vaičiulytė, I. Petrauskienė 1981

4. Galinda J. Šedys 1995

5. VB Galinda R. Asakavičiūtė, A. Ražukas 2021

Didžiosios smilgos

1. Guoda J. Klevaitis, J. Pivoriūnas, H. Černiauskas, J. Židonytė 1968

2. Žiedė H. Černiauskas, J. Židonytė, A. Lagunavičiūtė 1991

3. Violeta J. Kanapeckas, N. Lemežienė, V. Stukonis 2011

Paprastosios smilgos

1. Buka V. Stukonis, E. Norkevičienė, V. Kemešytė 2022

2. Verknė J. Mockaitis, J. Kanapeckas 2008

Pieviniai pašiaušėliai

1. Valentas V. Stukonis 2017
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Nendriniai eraičinai

1. Sėlis J. Šedys, V. Šedienė 1985

2. Jotvingis J. Šedys 1995

3. Navas J. Šedys, G. Almantas 1998

4. Medainis V. Stukonis 2016

5. Navas DS J. Šedys, G. Almantas, J. Kanapeckas, N. Lemežienė 2011

Nendriniai dryžučiai

1. Pievys DS N. Lemežienė, E. Norkevičienė 2017

2. Alaušas J. Šedys, G. Almantas 1992

2. Sodo augalų veislės, sukurtos 1922–2022 metais
Eil. 
Nr.

Veislės  
pavadinimas Autoriai Sukūrimo 

metai
Obelys

1. Pumpuriukas I. Štaras 1941*
2. Keistutis I. Štaras 1941*
3. Vytėnų vasarinis I. Štaras 1945*
4. Ridas I. Štaras 1945*
5. Kauno ananasas I. Štaras 1946*
6. Vytėnų rudeninis I. Štaras 1949*
7. Kaunis I. Štaras 1950*
8. Margutis I. Štaras 1950*
9. Puikis I. Štaras 1950*

10. Skanuolis I. Štaras 1951*
11. Birutės pepinas I. Štaras 1951*
12. Noris I. Štaras 1966
13. Vytenis I. Štaras, D. Bulavienė 1980
14. Auksis I. Štaras, D. Bulavienė 1986
15. Štaris I. Štaras, D. Bulavienė, B. Gelvonauskis 1986
16. Aldas A. Bandaravičius, D. Bulavienė, B. Gelvonauskis 1999
17. Skaistis B. Gelvonauskis, A. Sasnauskas, D. Gelvonauskienė 2013
18. Rudenis B. Gelvonauskis, A. Sasnauskas, D. Gelvonauskienė 2013
19. Poema D. Gelvonauskienė, A. Sasnauskas, B. Gelvonauskis 2017
20. Alemanda D. Gelvonauskienė, A. Sasnauskas, B. Gelvonauskis 2017
21. Rylio D. Gelvonauskienė, A. Sasnauskas, B. Gelvonauskis 2017
22. Vaja D. Gelvonauskienė, A. Sasnauskas, B. Gelvonauskis 2017
23. Perlas D. Gelvonauskienė, A. Sasnauskas, B. Gelvonauskis 2017
24. Bosanova D. Gelvonauskienė, A. Sasnauskas, B. Gelvonauskis, 

J. Lanauskas
2018

25. Lauda D. Gelvonauskienė, A. Sasnauskas, B. Gelvonauskis 2018
Kriaušės

1. Alka I. Štaras, A. Lukoševičius 1984
2. Jūratė I. Štaras 1987
3. Alvita A. Lukoševičius 1995
4. Alsa I. Štaras, A. Lukoševičius 1997
5. Nova A. Lukoševičius 2000
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6. Alnora A. Lukoševičius 2002
7. Gaisra A. Lukoševičius 2002
8. Aluona A. Lukoševičius 2002
9. Lukna A. Lukoševičius 2002

10. Liepona A. Lukoševičius 2010
Slyvos

1. Štaro vengrinė I. Štaras, A. Lukoševičius 1984
2. Orija A. Lukoševičius, G. Švirinienė 1984
3. Skalvė A. Lukoševičius 1996
4. Algė A. Lukoševičius 1996
5. Rausvė A. Lukoševičius 1997
6. Gynė A. Lukoševičius 1997
7. Rypė A. Lukoševičius 2000
8. Aleksona A. Lukoševičius 2001
9. Kauno vengrinė A. Lukoševičius 2002

10. Jūrė A. Lukoševičius 2002
Vyšnios

1. Vytėnų žvaigždė A. Lukoševičius 1996
2. Notė A. Lukoševičius 2001
3. Verknė V. Stanys 2018
4. Ruoda V. Stanys 2022
5. Coliukė V. Stanys 2022
6. Agera V. Stanys 2022

Trešnės
1. Jurga A. Lukoševičius 1986
2. Seda A. Lukoševičius 1988
3. Agila A. Lukoševičius 1994
4. Vytėnų rožinė A. Lukoševičius 1996
5. Vytėnų juodoji A. Lukoševičius 1997
6. Vytėnų geltonoji A. Lukoševičius 1999
7. Anta A. Lukoševičius 1999
8. Jurgita A. Lukoševičius 2001
9. Mindaugė A. Lukoševičius 2001

10. Vasarė A. Lukoševičius 2002
11. Austė A. Lukoševičius 2002
12. Meda A. Lukoševičius 2002
13. Lukė V. Stanys, A. Lukoševičius, P. Viškelis, M. Rubinskienė 2013
14. Germa V. Stanys, A. Lukoševičius, P. Viškelis, M. Rubinskienė 2013
15. Irema BS V. Stanys, A. Lukoševičius, P. Viškelis, M. Rubinskienė 2013
16.  Pagunda V. Stanys 2022
17.  Sava V. Stanys 2022
18. Truopna V. Stanys 2022

Juodieji serbentai
1. Vytėniai I. Štaras
2. Juodžiai I. Štaras 1946*
3. Derliai I. Štaras 1946*
4. Arai I. Štaras 1951*
5. Neris I. Štaras 1951*
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6. Kuosa I. Štaras 1951*
7. Saldžiai I. Štaras 1951*
8. Kamaniai I. Štaras 1951*
9. Audriai A. Ryliškis 1968

10. Sakalai A. Misevičiūtė 1972
11. Svyriai A. Ryliškis 1979
12. Kastyčiai A. Misevičiūtė 1991
13. Laimiai A. Misevičiūtė, D. Vitkauskaitė, T. Šikšnianas 1993
14. Kupoliniai A. Misevičiūtė, T. Šikšnianas, A. Sasnauskas, D. Vitkauskaitė 1995
15. Vakariai A. Misevičiūtė, D. Vitkauskaitė 1999
16. Joniniai A. Misevičiūtė, D. Vitkauskaitė, T. Šikšnianas 2001
17. Vyčiai A. Misevičiūtė, D. Vitkauskaitė, T. Šikšnianas 2001
18. Almiai A. Misevičiūtė, D. Vitkauskaitė, T. Šikšnianas 2001
19. Gagatai A. Misevičiūtė, T. Šikšnianas, A. Sasnauskas, D. Vitkauskaitė 2001
20. Pilėnai A. Misevičiūtė, D. Vitkauskaitė, T. Šikšnianas 2002
21. Kriviai A. Misevičiūtė, T. Šikšnianas, A. Sasnauskas, D. Vitkauskaitė 2002
22. Blizgiai T. Šikšnianas, A. Misevičiūtė, P. Viškelis, M. Rubinskienė 2002
23. Tauriai T. Šikšnianas, P. Viškelis, M. Rubinskienė 2002
24. Dainiai T. Šikšnianas, A. Misevičiūtė, P. Viškelis, M. Rubinskienė 2007
25. Smaliai T. Šikšnianas, A. Misevičiūtė, P. Viškelis, M. Rubinskienė 2007
26. Gojai T. Šikšnianas, V. Stanys, A. Sasnauskas, M. Rubinskienė, P. Viškelis 2009
27. Svajai T. Šikšnianas, V. Stanys, A. Sasnauskas, M. Rubinskienė, P. Viškelis 2009
28. Dailiai T. Šikšnianas, V. Stanys, A. Sasnauskas, M. Rubinskienė, P. Viškelis 2009
29. Senjorai T. Šikšnianas, V. Stanys, A. Sasnauskas, M. Rubinskienė, P. Viškelis 2009
30. Salviai T. Šikšnianas, V. Stanys, A. Sasnauskas, M. Rubinskienė, P. Viškelis 2009
31. Ritmo A. Sasnauskas (LT), V. Trajkovskij (SE), S. Strautina (LV) 2012
32. Domino A. Sasnauskas (LT), V. Trajkovskij (SE), S. Strautina (LV) 2012
33. Viktor A. Sasnauskas (LT), V. Trajkovskij (SE), S. Strautina (LV) 2012
34. Karina A. Sasnauskas (LT), V. Trajkovskij (SE), S. Strautina (LV) 2013
35. Aldoniai T. Šikšnianas, V. Stanys, A. Sasnauskas, I. Mažeikienė 2019
36. Didikai T. Šikšnianas, V. Stanys, A. Sasnauskas, I. Mažeikienė 2019

Agrastai
1. Bajorai A. Ryliškis 1985
2. Daunoriai A. Ryliškis 1985
3. Ginučiai A. Ryliškis 1992
4. Kirdeikiai A. Ryliškis 1993
5. Lūšiai A. Ryliškis 1993
6. Žilinai A. Ryliškis 1993

Svarainiai
1. Darius D. Kviklys (LT), S. Ruisa (LV), K. Rumpunen (SE) 2011
2. Rondo D. Kviklys (LT), S. Ruisa (LV), K. Rumpunen (SE) 2011

Braškės
1. Rytė I. Štaras 1958
2. Vytė I. Štaras 1958
3. Svaja I. Štaras 1958
4. Gaiva I. Štaras 1958
5. Lina I. Štaras 1958
6. Vaiva I. Štaras 1958
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7. Nora A. Misevičiūtė 1963
8. Nida A. Misevičiūtė 1985
9. Venta A. Misevičiūtė 1986

10. Jaunė A. Misevičiūtė, V. Stanys 1997
11. Aura R. Rugienius, V. Keparutis, T. Šikšnianas, V. Stanys 1997
12. Saulenė R. Rugienius, V. Keparutis, T. Šikšnianas, V. Stanys 2001
13. Dangė R. Rugienius, V. Keparutis, T. Šikšnianas, V. Stanys 2001
14. Mera R. Rugienius 2020
15. Neda R. Rugienius 2020

Avietės
1. Mistika T. Šikšnianas, L. Buskienė, B. Gelvonauskis, G. Stanienė, 

V. Stanys, P. Viškelis
2016

2. Vizija T. Šikšnianas, L. Buskienė, B. Gelvonauskis, G. Stanienė, 
V. Stanys, P. Viškelis

2016

Žemuogės
1. Dena R. Rugienius 2016
2. Meda R. Rugienius 2016
3. Redita R. Rugienius 2016
4. Elina R. Rugienius 2016

* – hibridinės sėklos gavimo metai 

3. Daržo augalų veislės, sukurtos iki 2021 metų 
Eil. 
Nr. Veislė Autoriai Sukūrimo 

metai
Daržinės pupelės

1. Snieguolės K. Bėčius 1945
2. Baltija K. Bėčius 1951
3. Baltija 2 N. Kviklienė, K. Bėčius 1999
4. Baltija N. Kviklienė, K. Bėčius 2005

Gūžiniai baltieji kopūstai
1. Bielorusiška Dotnuvos S. Nacevičius 1951
2. Gūžiai S. Nacevičius 1956
3. Dotnuvos Baltarusiškieji S. Nacevičius, A. Karpovaitė 1961
4. Bočiai M. Bobinienė, Č. Bobinas 2002
5. Bagočiai M. Bobinienė, Č. Bobinas 2008

Žiediniai kopūstai 
1. Pirmuoliai J. Mačys 1962
2. Gulbinai J. Mačys 1962
3. Vytėnų 20 J. Mačys 1962

Paprastieji agurkai 
1. Trakų pagerinti V. Ožolas 1957
2. Žalsviai H* E. Dambrauskas 1996
3. Krukiai H E. Dambrauskas 1996
4. Pūkiai H E. Dambrauskas 1996
5. Daugiai H E. Dambrauskas 1996
6. Kauniai E. Dambrauskas 1997
7. Ulonai H E. Dambrauskas 2000
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8. Troliai H E. Dambrauskas, E. Dambrauskienė 2005
9. Daugiai H E. Dambrauskas 2005

10. Gintai H E. Dambrauskas, E. Dambrauskienė 2006
11. Artai H E. Dambrauskas, E. Dambrauskienė 2006
12. Krukiai BS H E. Dambrauskas 2008
13. Trakų pagerinti BS V. Ožolas, R. Karklelienė 2012
14. Roliai H E. Dambrauskas 2020

Valgomosios morkos
1. Vytėnų nanto J. Armolaitienė, J. Mačys 1961
2. Gausės J. Armolaitienė, J. Mačys 1962
3. Garduolės J. Armolaitienė 1975
4. Šatrija J. Armolaitienė, J. Mačys 1984
5. Garduolės 2 J. Armolaitienė 1993
6. Svalia H O. Gaučienė, A. Dabrovolskienė 1996
7. Vaiguva J. Armolaitienė 1997
8. Garduolės J. Armolaitienė, J. Mačys 2005
9. Šatrija BS J. Armolaitienė, J. Mačys 2008

10. Svalia BS O. Gaučienė, A. Dabrovolskienė 2009
11. Skalsa BS O. Gaučienė, P. Viškelis 2011
12. Gona R. Karklelienė, O. Gaučienė 2011
13. Ieva H R. Karklelienė, O. Gaučienė 2012
14. Rokita H R. Karklelienė, O. Gaučienė 2013
15. Jola H R. Karklelienė, J. Nėniūtė 2017

Valgomieji svogūnai 
1. Lietuvos didieji M. Baranauskienė, S. Nacevičius 1952
2. Babtų didieji M. Baranauskienė, S. Nacevičius, N. Maročkienė 2003
3. Joriai D. Juškevičienė, R. Karklelienė 2020

Valgomieji česnakai 
1. Žiemiai N. Kviklienė 1966
2. Vasariai N. Kviklienė, D. Juškevičienė 2005
3. Žiemiai N. Kviklienė, D. Juškevičienė 2006
4. Dangiai D. Juškevičienė, R. Karklelienė 2015

Valgomieji ridikėliai
1. Žara J. Mačys 1961
2. Kretingos pagerinti M. Baranauskienė 1963
3. Babtų žara J. Mačys, O. Gaučienė, R. Karklelienė 2003
4. Liliai M. Baranauskienė 2007

Raudonieji burokėliai 
1. Kamuoliai J. Armolaitienė, J. Mačys 1956
2. Vytėnų bordo J. Armolaitienė, J. Mačys 1961
3. Kamuoliai 2 J. Armolaitienė, J. Mačys 1967
4. Vytėnų bordo J. Armolaitienė, J. Mačys 1989
5. Ainiai J. Armolaitienė, V. T. Krasočkin 1991
6. Nevėžis J. Armolaitienė, J. Mačys 1994
7. Kamuoliai J. Armolaitienė, J. Mačys 2006
8. Joniai J. Armolaitienė, O. D. Petronienė 2007
9. Ilgiai O. D. Petronienė, J. Armolaitienė 2007

10. Rikiai R. Karklelienė, D. Petronienė 2009
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Valgomieji pomidorai 
1. Neris J. Mačys 1964
2. Vytėnų didieji J. Mačys 1965
3. Ryčiai J. Mačys 1967
4. Viltis 2 G. Visockienė 1994
5. Svara G. Visockienė 1994
6. Aušriai G. Visockienė 1994
7. Dručiai G. Visockienė 1995
8. Pirmutis H O. Bartkaitė 1995
9. Sveikutis H O. Bartkaitė 1995

10. Slapukai G. Visockienė 1996
11. Skariai G. Visockienė 1996
12. Balčiai G. Visockienė 1996
13. Laukiai G. Visockienė, O. Bartkaitė 1997
14. Milžinai G. Visockienė, J. Jankauskienė 1997
15. Vaisa O. Bartkaitė 2002
16. Viltis G. Visockienė, J. Mačys 2005
17. Balčiai G. Visockienė 2005
18. Rutuliai G. Visockienė, J. Jankauskienė 2005
19. Svara G. Visockienė, O. Bartkaitė, L. Petkevičienė 2006
20. Skariai G. Visockienė 2007
21. Jurgiai J. Mačys 2007
22. Arvaisa H O. Bartkaitė 2007
23. Laukiai G. Visockienė, J. Mačys 2008
24. Aušriai BS G. Visockienė, L. Petkevičienė 2009
25. Slapukai BS G. Visockienė 2009
26. Sveikutis H O. Bartkaitė 2011
27. Ainiai H A. Radzevičius 2015
28. Adas H A. Radzevičius 2015
29. Auksiai H A. Radzevičius 2016
30. Alvita A. Radzevičius, N. Maročkienė 2021

Blakinės kalendros
1. Raslė N. Maročkienė 2000

Saldžiosios paprikos
1. Reda N. Maročkienė, M. Baranauskienė 2004
2. Alanta N. Maročkienė 2008
3. Gabija N. Maročkienė, A. Radzevičius 2019

Laiškiniai česnakai 
1. Aliai N. Maročkienė, M. Baranauskienė, P. Viškelis 2006

Bulvinės saulėgrąžos
1. Sauliai N. Maročkienė, R. Karklelienė, P. Gumbelevičius 2015

H – hibridiniai 

Priedas
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