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Pratarmė

Leidinyje pateiktos Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre 
2021 m. baigtų mokslinių �riamųjų darbų pagrindu parengtos 
rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. Tai Centro ins�tutų, filialų ir 
bandymų stočių mokslo darbuotojų įvairiose Lietuvos zonose atliktų 
naujausių mokslinių tyrimų apibendrin� duomenys.

Leidinyje pateikta ver�ngos informacijos apie žemės dirbimą, 
netradicinių ir energinių augalų auginimą, jų produktyvumo didinimą, 
tręšimą, antrinių organinių žaliavų, atliekų ir biosubstrato panaudojimo 
būdus, apsaugą nuo užterštumo, taip pat naujų, 2022 m. įtrauktų į 
Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir ES žemės ūkio augalų rūšių veislių 
bendrąjį katalogą veislių aprašymai. Prie kiekvienos rekomendacijos 
nurody� ją parengusių mokslininkų, galinčių konsultuo� aktualiais 
klausimais, kontak�niai duomenys.

Leidinys skiriamas ūkininkams, žemės ūkio specialistams ir 
konsultantams, žemės ūkio mokyklų dėstytojams, visiems, siekian�ems 
pažangiai bei efektyviai ūkininkau�.
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Anaerobinio raugo, pagaminto iš gyvūninės kilmės 
mėšlo, panaudojimas žemės ūkio augalams tręš� 
ir ŠESD emisijai mažin� 

Pastaraisiais metais didėja susidomėjimas įvairių antrinių organinių žaliavų 
bei atliekų, taip pat ir biodujų gamybos proceso metu perdirbto biosubstrato 
panaudojimu žemės ūkyje. Vykstant biodujų gamybos procesui, bedeguonėje 
aplinkoje pasitelkiant bakterijas yra skaidomos gyvūninės ir/arba augalinės kilmės 
organinės medžiagos. Gamybos proceso pabaigoje lieka perdirbta biomasė, kuri 
vadinama anaerobiniu raugu, arba biosubstratu. Gauto anaerobinio raugo kokybė 
priklauso nuo biodujų gamyboje naudojamų žaliavų. 

Iš įvairios kilmės mėšlo pagamintų biosubstratų cheminė sudė�s pateikta 
lentelėje. 

Lentelė. Įvairios kilmės anaerobinio raugo cheminė sudė�s 

Rodikliai
Anaerobinis raugas

kiaulių mėšlo galvijų mėšlo vištų mėšlo
pH 8,60 8,20 8,70
Sausųjų medžiagų kiekis % 4,95–2,42 6,18–1,89 6,21–5,14
Organinės medžiagos kiekis % 
(natūralioje medžiagoje) 3,42–1,59 5,04–1,14 3,65–3,13

Suminis azoto (N) kiekis % 0,61–0,16 0,34–0,26 0,62–0,51
Suminis fosforo (P2O5) kiekis % 0,15–0,12 0,14–0,11 0,15–0,21

Suminis kalio (K2O) kiekis % 0,58–0,13 0,33–0,13 0,23–0,24

I. AUGALŲ BIOPOTENCIALAS DAUGIAFUNKCINIAM 
PANAUDOJIMUI IR AGROEKOSISTEMŲ TVARUMUI
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Trejų metų lauko eksperimentus atlikus su kiaulių, karvių ir vištų mėšlo 
anaerobiniu raugu nustatyta, kad po trejų metų dirvožemyje padaugėjo augalų 
mitybos elementų (kalio ir fosforo). Tačiau gau� rezultatai rodo, kad treji metai 
yra per trumpas laiko tarpas, jog tręšiant anaerobiniu raugu dirvožemyje padidėtų 
organinės anglies kiekis. Ver�nant skir�ngos kilmės anaerobinio raugo poveikį 
grūdinių kultūrų produktyvumui nustatyta, kad kiaulių mėšlo anaerobiniu raugu 
tręštuose laukeliuose gautas didžiausias vasarinių kviečių derlius, vištų mėšlu – 
didžiausias kvietrugių derlius, o vasarinių miežių derliui anaerobinio raugo kilmė 
esminės įtakos neturėjo. Skir�nga anaerobinio raugo cheminė sudė�s turėjo įtakos 
ne �k augalų derlingumui, bet ir kokybei. Nustatyta, kad grūdų baltymų kiekis buvo 
toks pat karvių ir kiaulių mėšlo anaerobiniu raugu tręštuose laukeliuose, kaip ir 
laukeliuose, kurie buvo tręš� sinte�nėmis mineralinėmis trąšomis. 

Tyrimo laikotarpiu individualių šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) 
N2O bei CH4 emisija buvo maža ir reikšmingai nesiskyrė nuo išsiskyrusių tręšiant 
mineralinėmis trąšomis. Taigi, galima teig�, kad iš gyvūninės kilmės atliekų 
pagamintas anaerobinis raugas nedaro žalos aplinkosaugos atžvilgiu ir �nka žemės 
ūkio augalams tręš� bei dirvožemiui gerin�. 

Kiaulių ūkiui, pasigaminančiam savų pašarų, rekomenduojama staty� 
biodujų jėgainę, perdirbančią kiaulių mėšlą į biodujas ir aprūpinančią fermą bei 
sodybą atsinaujinančiais energijos ištekliais ir organinėmis trąšomis. Siekiant gau� 
pakankamą kiekį organinių trąšų ir energijos išteklių, rekomenduojama biodujų 
jėgainėje papildomai naudo� javų šiaudus arba augalų (kukurūzų arba pupinių) 
biomasę. Kiaulių ūkis, apsirūpinan�s pašarais, energijos ištekliais ir organinėmis 
trąšomis, per metus anglies dioksido emisiją gali sumažin� 4,3 kg CO2/kg mėsos. 

Rekomenduojama anaerobinį raugą, pagamintą iš galvijų, kiaulių ir vištų 
mėšlo, naudo� kaip organinę dirvožemį gerinančią ir jo degradaciją mažinančią 
priemonę. Prieš įterpiant rekomenduojama iš�r� jo cheminę sudė� nustatant 
mitybos elementų, sunkiųjų metalų, organinės anglies ir organinės bei sausųjų 
medžiagų kiekius. Dėl per mažo augalų maisto medžiagų kiekio, nustatyto Europos 
reglamente (ES) 2019/1009, anaerobinio raugo nevadin� organinėmis trąšomis.

Parengė ir konsultuoja
digestato naudojimo augalų tręšimui klausimais: 
Vita Tilvikienė, el. p. vita.�lvikiene@lammc.lt, 
Aušra Bakšinskaitė, el. p. ausra.baksinskaite@lammc.lt; 
digestato ir kitų organinių medžiagų cheminės sudė�es klausimais: 
Karolina Barčauskaitė, el. p. karolina.barcauskaite@lammc.lt, 
tel. 8 601 05 056, 
Kris�na Bunevičienė, el. p. kris�na.buneviciene@lammc.lt;
dirvožemio mikrobiologijos klausimais: 
Skaidrė Supronienė, el. p. skaidre.suproniene@lammc.lt, 
Modupe Doyeni, el. p. modupe.doyeni@lammc.lt;
biodujų gamybos ir aplinkos ver�nimo klausimais: 
Kęstu�s Venslauskas, el. p. kestu�s.venslauskas@vdu.lt, 
Kęstu�s Navickas, kestu�s.navickas@vdu.lt, 
Mantas Rubežius, el. p. mantas.rubezius@vdu.lt.
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Ekologiškai auginamų sojų veislių potencialas 
ir inokuliavimo mikroorganizmais svarba 

Naujausios mokslinės publikacijos pateikia išvadas, kad sojos gali bū� 
auginamos ir visiškai subręs� vidurio Europos bei Lietuvos klimato sąlygomis. Be to, 
rinkoje atsiranda naujų gene�škai nemodifikuotų, Europoje išvestų sojos veislių ir 
mikrobiologinių preparatų, už�krinančių azoto fiksaciją įvairiomis sąlygomis. 

Sojų auginimo ekologinėmis sąlygomis tyrimas atliktas 2015–2021 m. 
LAMMC Žemdirbystės ins�tute. Eksperimento metu �rta sojų sėklos paruošimas, 
sėjos laikas, tarpueilių plo�s, įvairių veislių sojų vystymasis ir azotą fiksuojančių 
mikroorganizmų Bradyrhizobium japonicum poveikis jų produktyvumui. 

Tyrimo duomenys rodo, kad sojų produktyvumas svyruoja priklausomai 
nuo meteorologinių sąlygų pamečiui, tačiau ekologinėmis ūkininkavimo sąlygomis 
vidu�nis įvairių veislių sojų derlingumas kito nuo 2173 iki 3116 kg/ha (lentelė). 
2016–2017 m. duomenimis, didžiausią sėklų derlių davė veislių ‘Brunensis’ ir 
‘Merlin’ sojos, tačiau čekiškos veislės ‘Brunensis’ sojos subrendo 2–3 savaitėmis 
vėliau. Kiek mažiau produktyvios, tačiau gerokai anksčiau subręstančios yra es�škos 
veislės ‘Laulema’ sojos, kurias rekomenduojama sė� siekiant už�krin� sklandų 
pupelių nukūlimą. Veislės ‘Laulema’ sojų vidu�nė vegetacijos trukmė – 110 dienų, 
‘Merlin’ – 146 dienos. 

Lentelė. Įvairių veislių sojų sėklų 
derlius (2016–2017 m. vidurkis)

Veislė Derlius kg/ha

Viole�a 2310

Merlin 3075

Bohemians 2712

Silesia 2480

Brunensis 3116

De 013-130660 2223

H-15-007-0072 2173

Laulema 2702

Paveikslas. Veislių ‘Merlin’ ir ‘Laulema’ 
sojų sėklų derlius po inokuliacijos 
bakterijomis (2015–2020 m. vidurkis)
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Prieš sėją sojų sėklas bū�na apvel� Bradyrhizobium japonicum 
gumbelinėmis azotą fiksuojančiomis bakterijomis. Tai ypač svarbu dirvožemiuose, 
kuriuose sojos niekada nebuvo augintos. 2015–2020 m. vykdyto inokuliacijos 
eksperimento duomenimis, inokuliavus veislės ‘Merlin’ sojas gautas 51 proc., veislės 
‘Laulema’ – 63 proc. sėklų derliaus priedas (paveikslas). Inokuliuotos sojos pasižymi 
didesniu baltymingumu ir kaip kitų augalų priešsėlis dirvožemyje palieka nemažai 
biologinio azoto. 

Geriausiam derlingumui gau� sojas rekomenduojama sė� vėlai, gegužės 
viduryje arba antroje pusėje (15–25 dienomis). Veng� atsėliavimo; sė� po miglinių 
javų, piktžolėmis mažai užkrėstoje dirvoje; op�malus sėklų įterpimo gylis – 3–5 cm; 
dirvožemio op�malus rūgštumas – pH 6,5–7,0. 

Bū�na piktžolių kontrolė, todėl ekologinėmis sąlygomis siūloma sė� 
plačiais 50 cm tarpueiliais, o tarpueilius dirb� mechanizuotai. Sėjant siaurais 
tarpueiliais, į hektarą reikės išber� 0,7–0,8 mln., plačiais – apie 0,5 mln. daigių 
sėklų. Orientacinė sėklos norma – 80–120 kg/ha daigių sėklų. Po sudygimo, 
priklausomai nuo piktžolėtumo, sojos akėjamos pirmą kartą, kai suformuoja �krąjį 
lapelį, antrą – kai suformuoja tris lapelius. Sojas auginant plačiais tarpueiliais, jie 
purenami 2–3 kartus. 

Lietuvos sąlygomis rekomenduojama rink�s veislių ‘Merlin’ ir ‘Laulema’ 
sojas. Sėklas bū�na inokuliuo� Bradyrhizobium japonicum bakterijomis jas sėjant 
dirvožemiuose, kur šios kultūros nepaplitusios. Rekomenduojama sė� gegužės 
viduryje plačiais 50 cm tarpueiliais, tarpueilius dirb� mechanizuotai. 

Parengė Monika Toleikienė, Žydrė Kadžiulienė 

Konsultuoja LAMMC Žemdirbystės ins�tuto 
Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus 
vyresnioji mokslo darbuotoja Monika Toleikienė 

Ins�tuto al. 1, Akademija, Kėdainių r. 
Tel. 8 610 65 567
E. paštas monika.toleikiene@lammc.lt
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Energinių augalų tyrimas sistemoje 
dirvožemis–augalas 

LAMMC ŽI Vėžaičių filiale vykdomas daugiame�s energinių augalų tyrimas, 
kurio metu įver�nta ilgalaikio kalkinimo ir tręšimo azoto trąšomis įtaka energinių 
augalų produktyvumui, dirvožemio savybių kaitai ir atskiriems augalinės biomasės 
energe�niams rodikliams. 

Dirvožemis – mažai sukultūrintas natūraliai rūgštus nepaso�ntas 
balkšvažemis, pHKCl 4,2–4,4, judriojo Al – 10,4–50,9 mg/kg. 

Dirvožemis kalkintas vieną kartą prieš įrengiant eksperimentą (0, 3,0 ir 
6,0 t/ha CaCO3) 2008 m., azoto trąšomis (0, 60 ir 120 kg/ha) tręšiama kasmet. 

Per atskiras auginimo metų rotacijas gluosniniai žilvičiai sukaupė 
vidu�niškai 77,2 t/ha (2009–2012 m.), 70,88 t/ha (2013–2016 m.) ir 66,05 t/ha 
(2017–2020 m.) sausųjų medžiagų (SM). Vidu�nis juodųjų tuopų produktyvumas 
buvo kiek mažesnis: 42,3 t/ha (2009–2012 m.), 54,2 t/ha (2013–2016 m.) ir 52,1 t/ha 
(2017–2020 m.) SM. Šių augalų struktūriniams rodikliams (šakų skaičiui, s�ebo 
ilgiui ir skersmeniui) didžiausios įtakos turėjo tręšimas 60 kg/ha azoto trąšų; 
kalkinių medžiagų įtaka buvo menkesnė. 

Iš stambias�ebių žolinių augalų visais tyrimo metais didelį kasme�nį SM 
derlių davė geltonžiedžiai legėstai. Daugiamečio tyrimo vidu�niais duomenimis, 
legėstų me�nis produktyvumas siekė 11,45 t/ha SM; kitų stambias�ebių augalų 
sidų produktyvumas siekė 5,57 t/ha SM. Legėstų produktyvumui kalkinimas 
turėjo teigiamą įtaką pirmais keliais auginimo metais, tačiau vėliau, dirvožemiui 
palaipsniui rūgštėjant, jo įtaka žymiai sumažėjo. Kalkinimo įtaka išliko teigiama sidų 
SM prieaugiui visais tyrimo metais, todėl jas ne�nka augin� didelio rūgš�ngumo 
dirvožemiuose. Op�mali kasme�nė azoto norma abiem augalams yra 60 kg/ha. 

Priklausomai nuo auginimo metų sąlygų, nendrinių dryžučių kasme�nis 
SM derlius (įskaitant 1 ir 2 pjū�s) svyravo nuo 3,43 iki 10,83 t/ha; kiek mažiau 
įvairavo paprastųjų šunažolių SM derlius – nuo 3,76 iki 7,26 t/ha. Pirmais keliais 
tyrimo metais kalkinimas turėjo teigiamą įtaką šunažolių produktyvumui, o 
nendriniams dryžučiams ši priemonė yra ne�kslinga. Rekomenduojamas tręšimas 
120 kg/ha N, 60 kg/ha išberiant pavasarį, atsinaujinus vegetacijai, ir 60 kg/ha – po 
1 žolės pjū�es. 
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Kalkinimas yra svarbi dirvožemio rūgš�ngumo mažinimo, augalų 
produktyvumo didinimo ir dirvožemio fizikinių, cheminių bei mikrobiologinių 
savybių gerinimo priemonė. Dirvožemio viršu�niame (0–30 cm) sluoksnyje žymiai 
padidėjo organinės anglies, humuso ir huminių rūgščių kiekiai. Taip pat nustatyta, 
kad po 13 tyrimo metų dirvožemio rūgštumas (pH) daugeliu atvejų beveik sugrįžo į 
pirmykš� lygį. Azoto trąšos turėjo teigiamos įtakos suminio azoto koncentracijai. 

Tręšimas ir kalkinimas turėjo teigiamos įtakos dirvožemio vandenyje patvarių 
trupinėlių kiekiui sidų augavietėje, o jo poringumas padidėjo šunažolių žolyne. 

Išanalizavus �rtų augalų jo biomasės techninius parametrus ir savybes 
nustatyta, kad jų žaliava a��nka aukštos kokybės kietajam kurui keliamus 
reikalavimus. Kiek prastesnė buvo legėstų žaliava – ji, kaip ir šunažolių bei dryžučių 
biomasė, labiau �nka biodujų gamybai. 

Energinių augalų augimo tyrimo duomenimis, rekomenduojama 
op�mali kasmetė azoto trąšų norma žilvičiams, tuopoms, legėstams ir sidoms 
yra 60 kg/ha, šunažolėms bei dryžučiams (šienaujant du kartus per vegetaciją) 
– 120 kg/ha. Kalkinimas i�n rekomenduo�nas tuo atveju, jei energiniai augalai 
numatomi augin� labai rūgščiuose plotuose, kai dirvožemio pH mažesnis nei 
5,0. 

Parengė Gintaras Šiaudinis, Danutė Karčauskienė 

Konsultuoja LAMMC ŽI Vėžaičių filialo 
Rūgščių, eroduotų dirvožemių ir augalininkystės skyriaus 
mokslo darbuotojai 

Gargždų g. 29, Vėžaičiai, Klaipėdos r. 
Tel. 8 678 48 664 
E. paštas: gintaras.siaudinis@lammc.lt, danute.karcauskiene@lammc.lt
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Mišraus amarų bei nektaro lipčiaus ir monoflorinio 
dobilų nektaro medaus baltymų sudė�es palyginimas 

Medaus baltymų tyrimai praplečia bičių produktų biologinio aktyvumo 
įver�nimą. Tyrimo metu iden�fikuo� mišriame lipčiaus ir nektaro meduje esantys 
baltymai, susiję su nektaringųjų augalų žiedadulkėmis ir įvairių lipčiaus elementų 
(mikrobiotos, dumblių) įnašo gausa. Duomenys buvo palygin� su grynu dobilų 
nektaro medumi. Iš�rtas monoflorinis dobilų ir rapsų medus su amarų lipčiumi. 

Paveikslas. Lipčiaus elementai meduje su Cladosporium spp. ir smulkių dumblių 
sankaupa (A); su Alternaria spp. (B) (medaus mėginių tyrimo mikroskopo matymo 
laukas yra nelygus, taškinis) 

Iden�fikuotas gausus raudonųjų dobilų baltymų kiekis – iš viso 42 baltymai, 
iš kurių 16 ap�k� visuose �rtuose mėginiuose. Monofloriniame dobilų meduje 
nustatytas gausus kiekis (47,0–48,0 %) dobilų žiedadulkių ir iden�fikuo� 33 dobilų 
baltymai. Mėginyje, kuriame dominavo rapsų žiedadulkės, buvo rasta ir dobilų 
žiedadulkių, taip pat ap�kta raudonųjų dobilų baltymų. Su raudonaisiais dobilais 
siejami baltymai (nuo 29 iki 31) nustaty� ir kituose medaus mėginiuose, kuriuose 
raudonųjų dobilų žiedadulkių buvo mažai arba visai neap�kta. Tirtuose mėginiuose 
iden�fikuo� šeši ribosominiai raudonųjų dobilų baltymai, iš kurių keturi buvo būdingi 
visiems mėginiams, neišskiriant tų, kuriuose šių augalų žiedadulkių nebuvo. 

Raudonųjų dobilų baltymų iden�fikavimas meduje, kuriame nerasta jų 
žiedadulkių, rodo, jog nektaras gali bū� surinktas ne �k įprastu būdu. Iš raudonųjų 
dobilų (dažniausiai tetraploidinių) bitės nektarą gali surink� ir ne�esiogiai. 
Nepasiekusios nektarinių, bitės gali perkąs� augalų žiedų apačią arba pasinaudo� 
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kitų vabzdžių perkąstais žiedais ir taip pasiek� nektarines. Taip bitės neapsivelia 
žiedadulkėmis ir jų neperneša į medų. 

Augalai ant lapų, s�ebų, lapų pažastyse gali turė� ir ekstrafloralines 
nektarines. Iš jų ant augalų dalių paviršiaus iškiriamame nektare gali daugin�s 
pienarūgštės bakterijos. Visuose �rtuose medaus mėginiuose iden�fikuotos su 
bitėmis siejamos pienarūgštės bakterijos Apilactobacillus kunkeei ir Lactobacillus 
apinorum. Viename monoflorinio rapsų medaus mėginyje nustatyta 11,0–14,0 % 
lipčiaus, ir jame iden�fikuotas didžiausias kiekis A. kunkeei baltymų. Tarp 15 
mikrobiotos iden�fikuotų baltymų vyravo ribosominiai baltymai, dalyvaujantys 
ląstelių susidarymo procese. 

Ribosominių baltymų ap�kimas meduje rodo �esioginį bičių lankomų 
augalų ir jų iden�škumo ryšį, taip pat mikrobiotos A. kunkeei ir A. apinorum gausą 
bei įvairovę. Šių bakterijų buvimas meduje įrodo jame esant biologiškai aktyvius 
junginius, kurie siejami su maisto produktams naudinga mikrobiotos įvairove. 

Lipčiaus medų rekomenduojama priskir� prie sveikatai palankių maisto 
produktų, pasižyminčių biologiškai aktyvių junginių gausa. 

Parengė Violeta Čeksterytė, Andrius Aleliūnas 

Konsultuoja LAMMC Žemdirbystės ins�tuto 
Gene�kos ir fiziologijos laboratorijos mokslo darbuotojai 

Sto�es g. 2, Akademija, Kėdainių r.
Tel.: (8) 672 52 128, 607 25 027
E. paštas: violeta.ceksteryte@lammc.lt, andrius.aleliunas@lammc.lt

Konsultuoja Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro 
Biochemijos ins�tuto mokslo darbuotojai 
Rūta Navakauskienė, Algirdas Kaupinis 

Saulėtekio al. 7, Vilnius 
E. paštas: ruta.navakauskiene@bchi.vu.lt, algirdas.kaupinis@gf.vu.lt
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II. DARNI MIŠKININKYSTĖ IR GLOBALŪS POKYČIAI

Pušynų ekosistemos bendrijų biologinės įvairovės 
išsaugojimo ir didinimo po plynų kir�mų ir 
intensyvaus biomasės naudojimo rekomendacijos

Miško vabzdžių bendrijos yra jautrios net nedideliems mikroklimato 
pokyčiams, ir dauguma šių rūšių atspindi aplinkos sąlygas, įskaitant pokyčius po 
plynų kir�mų. Intensyviai ruošiant medieną, miške atsiranda ir kir�mų atliekų. 

Pastaruoju metu ska�namas miško kir�mo atliekų naudojimas bioenergijos 
�kslais. Tačiau vis dar trūksta mokslinio pagrindimo, kaip tokia prak�ka paveiks 
bendriją medieną kolonizuojančių grybų ir vabzdžių ksilofagų, kurių nemaža dalis 
gali bū� prarandama išvežant negyvą medieną. Pagrindiniai negyvos organinės 
medžiagos skaidytojai – saprotrofiniai grybai – už�krina organinių medžiagų 
mineralizaciją ir medžiagų apykaitą miško ekosistemose. Ankstesnių tyrimų 
duomenys rodo, kad miško kir�mas ir biomasės naudojimas turi įtakos dirvožemio 
cheminėms savybėms, mikobiotai ir entomofaunos bendrijoms. Tačiau medienos ir 
miško biomasės intensyvėjan�s naudojimas yra neišvengiamas ir vienas svarbiausių 
aspektų, lemiančių ir Lietuvos, ir kitų šalių ekonomiką, todėl vis didesnis dėmesys 
turi bū� skiriamas balanso tarp miško išteklių naudojimo ir jų atkūrimo išlaikymui. 

Vienų metų plyna kirtavietė Trejų metų plyna kirtavietė
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 Siekiant už�krin� ekosistemų tvarumą, turi bū� orientuojamasi ne �k į 
iškirsto miško atkūrimą, kurį griežtai reglamentuoja a��nkami teisės aktai, bet ir į kitų 
ekosistemos komponentų atsikūrimą. Mūsų atliktų tyrimų duomenimis, po kir�mų 
naujai atkurtose miško ekosistemose palaipsniui atsikuria ir ki� jos komponentai: 
vyksta miško dirvožemio savybių atsikūrimas, gausėja grybų ir vabzdžių bendrijų. 
Šie miško ekosistemų komponentai yra glaudžiai susiję gyvenamosios aplinkos, 
trofiniais, simbion�niais, mutualis�niais ir tarprūšiniais ryšiais, taip pat yra svarbūs 
siekiant palaiky� miško ekosistemų tvarumą. 

Vabzdžių įvairovės didinimas 
Siekiant išsaugo� ir padidin� vabzdžių įvairovę plynose paprastosios pušies 
kirtavietėse, rekomenduojama: 

1. Ksilofaginiams vabzdžiams, tarp kurių yra įrašytų į Raudonąją knygą retų ir 
saugo�nų atstovų, palik� kelmus ir kitas kir�mo atliekas (šakas, krūmus, 
trako medelius ir t. t.). 

2. Gausin� parazi�nių plėviasparnių (vyčių) ir kitų naudingų entomofaginių 
rūšių (keršvabalių, žievėvabalių, plokščiavabalių, kupriukų ir kt.) įvairovę 
priviliojant ir gausinant ksilofagų įvairovę; tai padės kontroliuo� liemenų 
kenkėjų populiacijų protrūkius gre�muose miškuose. Gausinant ksilofagų 
įvairovę kartu gausin� parazi�nių plėviasparnių (vyčių) ir kitų naudingų 
entomofaginių rūšių (keršvabalių, žievėvabalių, plokščiavabalių, kupriukų ir 
kt.) įvairovę; tai padės kontroliuo� liemenų kenkėjų populiacijų protrūkius 
gre�muose miškuose. 

3. Gausin� medienos skaidytojų ir saprotrofinių grybų pla�ntojus, priviliojant 
ir gausinant ksilofagų įvairovę; tai padės greitai perdirb� kir�mo atliekas ir 
kartu patręš� dirvožemį.
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4. Kir�mo atliekas ir šakas palik� valksmuose; tai padės išlaiky� drėgmę šakose 
ir sudarys �nkamas sąlygas vysty�s skaidytojams (vabzdžiams ir grybams). 

5. Kir�mo atliekas, kelmus ir šakas laiky� paliekama negyva mediena, siekiant 
didin� miškų biologinę įvairovę; tai sudaro sąlygiškai didelį kiekį biomasės: 
vien pušų šakos sudaro apie 60 m3/ha, o kelmai su šaknimis (be plonesnių 
nei 5 cm skersmens šaknų) – apie 115 m3/ha. 

6. Kirtavietės dirvožemio ruošimas miško sodinimui yra �nkamesnis ne �k 
sodinukams, bet ir miško paklote bėgiojan�ems vabzdžiams – išpurentoje 
dirvoje jie randa daugiau maisto ir slėptuvių. 

7. Kirtaviečių dirvos paruošimas palengvina žolinių augalų užsisėjimą ir kartu 
kirtavietėse padidina augalų įvairovę, kuri �esiogiai siejasi su fitofaginių 
vabzdžių rūšių įvairove. 

Mikobiotos įvairovės didinimas 
Siekiant išsaugo� ir padidin� mikobiotos įvairovę plynose paprastosios 
pušies kirtavietėse, rekomenduojama: 

1. Saprotrofiniams grybams, tarp kurių yra įrašytų į Raudonąją knygą retų ir 
saugo�nų atstovų, kirtavietėje palik� kelmus ir kitas kir�mo atliekas (šakas, 
krūmus, trako medelius ir kt.). 

2. Palik� kir�mo atliekas kirtavietėse sudarant �nkamas sąlygas kelmų 
kolonizatoriams (pušiniams straubliukams, blizgiavabaliams, ūsuočiams, 
ragauodegiams, kinivarpoms ir kt.) – pagrindinių medienos skaidytojų, 
saprotrofinių grybų, pla�ntojams.

3. Kirtavietėse palikus kelmus ir jų dirvožemyje palaipsniui senstant bei 
yrant visam kelmų šaknų �nklui, didės saprotrofinių grybų įvairovė ne �k 
kelmuose, bet ir dirvožemyje. 

4. Siekiant atkur� prieš kir�mą buvusią su pušimis susijusią mikorizinių grybų 
įvairovę ir gausą, kirtavietes �kslinga želdin� pušimis taip greičiau sukuriant 
naujus gyvybingų pušų šaknų ir grybų ryšius. 
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5. Atsodin� mišką kaip galima anksčiau, nes tai ska�na simbio�nių grybų 
įvairovės atsikūrimą ir stabilumą. Nustatyta, kad po naujų miško želdinių 
įveisimo praėjus ketveriems metams, dirvožemyje ap�nkama mikorizinių 
grybų gausa pasiekia prieš kir�mą buvusį lygį.

6. Taiky�, kur galima, plynus kir�mus, nes įvairiuose pušų audiniuose 
(šaknyse, medienoje) ap�nkamų patogeninių grybų gausa kurį laiką išlieka 
stabili, todėl miško kir�mas ir naujos miško kartos įveisimas yra neutralus 
patogeninių grybų gausos pokyčiams. 

7. Taiky�, kur galima, plynus kir�mus, nes po miško įveisimo praėjus 2–3 
metams įvairių grybų rūšių gausa atsikuria, o kai kuriais atvejais grybų 
įvairovė padidėja, lyginant su brandžiu medynu. 

Dirvožemio savybių gerinimas 
Siekiant sudary� palankias sąlygas ekosistemos bendrijų biologinės įvairovės 
išsaugojimui ir išlaiky� miško dirvožemio tvarumą plynose paprastosios 
pušies kirtavietėse, rekomenduojama:

1. Dalį miško kir�mo atliekų susmulkin� ir paskleis� plynoje kirtavietėje, taip 
sušvelninant iš miško kir�mo atliekų išplaunamų maisto medžiagų, ypač 
mineralinio azoto, ekosistemai sukeltą stresą. Siekiant vabzdžių įvairovės 
didinimo, valksmuose paliekama jiems mai�n�s �nkamų kir�mo atliekų 
dalis, �kė�na, neturėtų reikšmingos įtakos mineralinio dirvožemio savybių 
pokyčiams ir ilgalaikiam dirvožemio tvarumui. 

2. Taiky�, kur galima, plynus kir�mus, nepaisant jų trumpalaikio poveikio. 
Kai kurių dirvožemio maisto medžiagų pokyčiams Nb augavietės atkūrimas 
pušimis per pirmuosius dvejus metus nesukelia žymaus dirvožemio savybių 
paki�mo. Trečių–ketvirtų metų pušies želdiniuose maisto medžiagų 
koncentracija miško paklotėje ir mineralinio dirvožemio viršu�niame 
sluoksnyje stabilizuojasi, o dirvožemio cheminė sudė�s tampa panaši į jo 
cheminę sudė� brandžiame miške. 

Padėka. Nacionalinės mokslo programos ,,Agro-, miško ir vandens 
ekosistemų tvarumas“ projektas „Dirvožemio savybių, grybų ir vabzdžių bendrijų 
dinaminiai pokyčiai ir atsikūrimas po plynų kir�mų ir biomasės naudojimo pušynų 
ekosistemose“ (S-SIT-20-2). 

Parengė Artūras Gedminas, Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė, 
Jūratė Lynikienė, Adas Marčiulynas, Diana Marčiulynienė, 
Audrius Menkis, Aistė Povilai�enė, Valeriia Mishcherikova 

Konsultuoja Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro 
Miškų ins�tuto mokslo darbuotojai

Liepų g. 1, Girionys, Kauno r. 
Tel. 8 37 547 221 
E. paštas mi@lammc.lt
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Natūraliai augančių hibridinių alksnių iden�fikavimas 
panaudojant flavonoidus 

Lietuvos miškuose, kur kartu auga baltalksniai (Alnus incana) ir juodalksniai 
(A. glu�nosa), visada yra �kimybė ap�k� hibridinių alksnių (A.× hybrid). Mūsų atliktų 
tyrimų duomenimis, ir pagal morfologinius stebėjimus, ir pagal gene�nių tyrimų 
rezultatus tokiuose miškuose galima ap�k� apie 2,7 % hibridinių alksnių. Nustatyta, 
kad suminis flavonoidų kiekis medienoje priklauso nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, 
medžio rūšies, amžiaus, mineralinių medžiagų kiekio, vandens pasiekiamumo, 
aplinkos sąlygų. Tai patvir�na ir tyrimų rezultatai – flavonoidų suminiai kiekiai 
mišriuose alksnių medynuose esmingai skiriasi ne �k tarp baltalksnių ir juodalksnių 
rūšių, bet ir tarp vietovių, kur jie yra iden�fikuo�. Augaluose flavonoidų kiekis yra 
didžiausias vasaros antroje pusėje, todėl rekomenduojama hibridinius alksnius 
ver�n� tokiu metu ir kiekviename �riamame medyne atskirai. 

Atliekant hibridinių alksnių iden�fikavimą, pirmiausia pasirenkamas 
medynas, kuriame baltalksniai ir juodalksniai auga kartu. Medienos grąžtu 
surenkami medienos pavyzdžiai, kurie sudedami į mėgintuvėlius (ne mažesnius 
nei 2 ml). Tyrimui pasirenkama mažiausiai po 15 kiekvienos rūšies/grupės medžių 
(baltalksnių, juodalksnių ir jų hibridų). Dėl sta�s�nio įver�nimo visų mėginių 
skaičius grupėse turėtų bū� vienodas. Hibridai iden�fikuojami pagal lapų ir žievės 
morfologinius požymius (1 lentelė). 

1 lentelė. Alksnių skiriamieji morfologiniai požymiai 

Požymiai Juodalksnis Hibridas Baltalksnis

Lapo kraštas Dvigubai danty� arba 
banguo�

Dvigubai danty� arba 
pjūkliški Pjūkliški

Gyslų porų 
skaičius 6–8 7–10 10–12

Lapo forma
Atvirkščiai kiaušiniški, 
apvalūs, dažniausiai su 
iškirpta viršūne

Ovalūs, platesni nei 
baltalksnio, smaili, buki, su 
įkirptomis viršūnėmis

Ovalūs arba 
kiaušiniški, su 
nusmailėjusia viršūne

Lapo apa�nės 
pusės 
plaukuotumas

Pagysliai plaukuo�, gyslų 
pažastyse yra plaukelių 
kuokšteliai

Retai plaukuo�, gyslų 
pažastyse gali turė� 
kuokštų 

Pasidengusi 
plaukeliais

Lapo viršu�nė 
pusė

Lipnūs, žvilgantys, 
tamsiai žali Žali Pilkšvai žali

Žievė

Jaunų medelių žievė 
žalsvai ruda, lygi, žvilgan� 
ir plona – apie 2 mm, 
vėliau tamsiai ruda ir 
storesnė – 1–3 cm storio, 
eižėjan� negiliais plyšeliais

Žalsvai arba rudai 
pilka, medžiui augant 
nesutrūkinėja, kartais gali 
įtrūk�; įtrūkimai tamsiai 
pilkos spalvos, iki 1 m ilgio 
ir 3–4 cm pločio

Pilka, lygi, plona, 
blizgan�, beveik visą 
amžių išlieka lygi, 
nesutrūkinėjusi 
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Suminis flavonoidų kiekis (mg/g) nustatomas laboratorijoje pagal tam 
skirtą protokolą. Pagal tyrimų rezultatus atliekama sta�s�nė analizė, kiekvienai 
rūšiai/grupei apskaičiuojant sta�s�nį vidurkį, vidurkio viršu�nes ir apa�nes ribas. 
2 lentelėje pateik� Biržų regioniniame padalinyje, Latvelių girininkijos jaunuolyne 
gau� rezultatai. 

2 lentelė. Suminis flavonoidų kiekis (mg/g) natūraliai augančių alksnių medienoje 
Flavonoidai Juodalksniai Hibridai Baltalksniai

Vidurkis 5,331 7,852 6,226

Vidurkio apa�nė riba 4,445 7,311 5,730

Vidurkio viršu�nė riba 6,217 8,392 6,722

Pagal šiuos duomenis hibridiniams galima priskir� tuos alksnius, kurių 
rodiklis didesnis nei baltalksnių viršu�nė vidurkio riba (6,7). Tyrimo metu nustatyta, 
kad iš 15 iden�fikuotų hibridų 10 hibridų pasitvir�no (�kė�na F1 kartos), t. y. suminio 
flavonoidų kiekio vidurkis buvo didesnis nei 6,7 mg/g dešimčiai morfologiškai 
iden�fikuotų hibridinių alksnių. 

Rekomenduojama alksnių hibridų iden�fikaciją atlik� naudojant suminį 
flavonoidų kiekį (mg/g) nustatant jų vidurkius ir viršu�nes bei apa�nes vidurkių 
ribas, ir hibridiniams alksniams priskir� tuos, kurių rodikliai viršija baltalksnių 
viršu�nę vidurkio ribą. 

Parengė Girmantė Jurkšienė, Virgilijus Baliuckas, 
Vaida Sirgedaitė-Šėžienė, Aušra Juškauskaitė 

Konsultuoja LAMMC Miškų ins�tuto 
Miško gene�kos ir selekcijos skyriaus mokslo darbuotojai 

Liepų g. 1, Girionys, Kauno r.
Tel.: (8) 682 67 866, 651 47 155
E. paštas: virgilijus.baliuckas@lammc.lt, girmante.jurksiene@lammc.lt
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Glifosato ir jo skilimo produkto AMPA likučiai 
dirvožemyje bei grūduose ir jų skilimo trukmė

Glifosatas yra labai efektyvus plataus veikimo spektro herbicidas, plačiai 
naudojamas ne �k Lietuvoje, bet ir pasaulyje, todėl natūralu, kad jo likučiai 
dirvožemyje, o kartais grūduose ir kitur, ap�nkami dažniausiai. 

LAMMC Žemdirbystės ins�tute 2019 ir 2021 m. atliktas glifosato ir jo 
pagrindinio skilimo produkto AMPA likučių dirvožemyje bei grūduose ir jų skilimo 
trukmės tyrimas. Tikslas – iš�r� glifosato ir AMPA likučių išsilaikymo trukmę įvairaus 
�po dirvožemiuose ir augalininkystės produkcijoje šalies agroklimato sąlygomis ir 
įver�n� glifosato produktų patekimo į gre�mus laukus riziką. 

Tyrimas atskleidė, kad Vidurio Lietuvos agroklimato sąlygomis dirvožemyje 
glifosatas gali bū� ap�nkamas iki 2–3 metų, o jo didžioji dalis suskyla per pirmuosius 
metus. AMPA gali išlik� keletą metų, o jos minimalūs (<0,02 mg/kg) kiekiai gali bū� 
ap�nkami dirvožemyje net ir niekada nepurkštuose laukuose. 

Vidu�nio sunkumo priemolyje su žinoma glifosato naudojimo istorija atlikus 
papildomus tyrimus nustatyta, kad jau po vienų metų, o kai kuriais atvejais ir po 
dviejų mėnesių, glifosato likučių nebuvo ap�kta arba ap�k� �k minimalūs jo kiekiai, 
o AMPA vis dar buvo randama ir po 4 metų, o neap�kta arba ap�k� minimalūs 
kiekiai po 5–6 (rečiau po 4) metų. 

Tyrimo duomenimis, dirvožemyje esan�s glifosatas ir AMPA nepatenka į 
kviečių ir rapsų grūdus, o atsi�k�niai randami kiekiai dažniausiai būna laboratorinės 
paklaidos ribose. Visais tyrimo metais grikių grūduose ap�k� bent minimalūs 
kiekiai (<0,02 mg/kg) glifosato net ir nepurkštuose grūduose, o AMPA dažniausiai 
nenustatyta. Tai rodo, kad likučių ap�kimą galėjo lem� analizės metodo parinkimas 
ar kitos priežastys. Laboratorijų duomenys šiek �ek skyrėsi, nors tendencijos išliko 
panašios. 

Prieš pjū� purkštų kviečių ir rapsų gūduose/sėklose randami glifosato ir 
AMPA likučiai dažniausiai neviršijo leis�nų normų. Nustatyta, kad nukultuose 
grūduose glifosato ir AMPA kiekiai beveik nekito net juos sandėliuojant 2 metus. 

III. KENKSMINGIEJI ORGANIZMAI AGRO� IR MIŠKO 
EKOSISTEMOSE �KOMAS�
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Taip yra dėl to, kad glifosatas daugiausia yra skaidomas dirvožemyje esančių įvairių 
mikroorganizmų ir yra jų maisto šal�nis. 

Įver�nus foninės taršos riziką purškiant skir�ngų parametrų purkštuvais 
įvairiomis sąlygomis nustatyta, kad net esant vidu�nio s�prumo (3–4 m/s) vėjui, 
nunešimo atstumas fiksuotas iki 25 m, kai purkštuvo štanga įprastame – 30 metrų – 
aukštyje (naudojant smulkialašius purkštukus); purškiant ekstremaliomis sąlygomis, 
kai vėjo s�prumas nuo 4,8 iki 11,5 m/s, o purkštuvo štanga iškelta 1,3–2,5 metro, 
nunešimo atstumas siekė net 100 metrų. Tai rodo, kad jeigu nesilaikoma purškimo 
rekomendacijų, gre�mų laukų užteršimo pes�cidais rizika yra labai didelė.

Siekiant išveng� pes�cidų nunešimo į gre�mus laukus rizikos, 
rekomenduojama:

• naudo� atsparius vėjo nunešimui purkštukus; purškimo metu vėjo 
grei�s turėtų bū� mažesnis nei 4 m/s, o štangos aukš�s ≤ 60 cm nuo 
apdorojamo paviršiaus;

• nepurkš� glifosatu gre�mų pasėlių, jei vėjas didesnis nei 2 m/s, 
nes ir nedidelės dulksnos patekimas ant bręstančių grūdų gali juos 
užterš�. 

Siekiant išveng� grūdų užteršimo, rekomenduojama veng� naudo� 
glifosatus prieš derliaus nuėmimą, nes glifosato ir AMPA kiekiai grūduose beveik 
nekinta net juos sandėliuojant 2 metus. 

Parengė Gražina Kadžienė, Simona Pranai�enė, Ona Auškalnienė, 
Virmantas Povilai�s, Skaidrė Supronienė, Renata Žvirdauskienė, 
Karolina Barčauskaitė, Roma Semaškienė 

Konsultuoja LAMMC Žemdirbystės ins�tuto 
Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus mokslo darbuotojai 

Ins�tuto al. 1, Akademija, Kėdainių r. 
Tel. 8 686 49 431
E. paštas grazina.kadziene@lammc.lt
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IV. SODININKYSTĖ IR DARŽININKYSTĖ:
AGROBIOLOGINIAI PAGRINDAI IR TECHNOLOGIJOS

Šalu�nių vaisių ir daržovių perdirbimo produktų 
panaudojimas taikant žaliosios sintezės metodą 

Mūsų aplinkoje yra įvairių bakterijų, grybelių, virusų ir kitų mikroskopinių 
gyvybės formų. Mikroorganizmai sudaro 80–90 % bendros Žemės biomasės, todėl 
netgi esant švarioms sąlygoms per dieną galima įkvėp� keletą tūkstančių grybelinių 
sporų. Daugelis mikroorganizmų yra nežalingi ar netgi naudingi, bet ki� gali bū� i�n 
pavojingi arba net mir�ni. 

Šiuolaikinis gyvenimo būdas sudaro palankias sąlygas infekcijoms plis�: 
maistas iš tolimų kraštų, darbas kondicionuojamose patalpose, dažnos kelionės į 
užsienio šalis, lankymasis ligoninėse ir kt. Visi paviršiai, taip pat ir maisto pakuotės, 
medicininė įranga, nepriklausomai nuo jų kilmės ir aplinkos, kurioje jie naudojami, 
yra neatsparūs mikroorganizmų kolonizacijai bei infekcijai ir bioplėvelių susidarymui. 
Bioplėvelių sukelta infekcija yra atspari imuniniams apsaugos mechanizmams 
ir daugumai an�bio�kų. Jos i�n pavojingos sergan�ems žmonėms, nes sukelia 
hospitalines infekcijas. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, 
kasmet Europoje nuo hospitalinių infekcijų nukenčia vidu�niškai vienas iš 
dvidešim�es hospitalizuotų pacientų, t. y. 4,1 mln. žmonių, ir tai sukelia apie 37 
tūkst. mirčių. Dėl to visame pasaulyje didėja naujų efektyvių preparatų poreikis 
infekcinių ligų gydymui ir prevencijai. 

Siekiant išveng� mikroorganizmų sukeliamų problemų, vienas iš būdų 
yra an�mikrobinių medžiagų panaudojimas. Yra gausu medžiagų, pasižyminčių 
an�mikrobiniu aktyvumu. Viena didžiausių grupių – natūralūs arba sinte�niai 
an�bio�kai, kurie slopina mikroorganizmo ląstelių baltymų a��nkamą sintezės 
stadiją. Nesaikingas an�bio�kų vartojimas lėmė daugumai an�bio�kų atsparių 
bakterijų padermių atsiradimą, kelian� didelį pavojų visuomenės sveikatai, todėl 
vis plačiau naudojamos ir kitos an�mikrobiniu aktyvumu pasižyminčios medžiagos. 
Jos gali bū� labai įvairios kilmės. Visų pirma tai gam�nės: augalinės (įvairūs eteriniai 
aliejai, vais�nių augalų ekstraktai ir kt.) ir gyvūninės (pvz., lizocimas, laktoferinas ir 
kt.) kilmės medžiagos, mikrobai (nizinas, natamicinas ir kt.), taip pat neorganinės ir 
organinės kilmės sinte�niai bei hibridiniai dariniai. 

Vienas inovatyviausių metodų – kur� an�mikrobinius darinius nenaudojant 
aplinkai kenksmingų cheminių reagentų. Tokios cheminės medžiagos gali bū� 
keičiamos augaliniuose ekstraktuose esančiais biokatyviais junginiais. Šie junginiai 
veikia kaip reduktoriai ir yra gaunamos siek�no dydžio bei formos nanodalelės, 
todėl tokios medžiagas yra labai perspektyvios ir paklausios. 
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Pastaruoju metu visame pasaulyje sparčiai didėjant natūralių produktų 
paklausai, plinta ir vais�nių augalų naudojimas. Vais�niai augalai yra vieni 
perspektyviausių biologiškai aktyvių medžiagų šal�nių. Daugelyje literatūros 
šal�nių yra analizuojamos augalų ekstraktų baktericidinės savybės ir jų pritaikymo 
galimybės, todėl ver�ngas augalinių ekstraktų savybes sujungiant su metalo 
nanodalelių dariniais galima gau� perspektyvias daugiafunkces medžiagas. 

Paveiksle pateiktos sidabro nanodalelės, gautos žaliosios sintezės metodu 
naudojant augalinės kilmės šalu�nius perdirbimo produktus. Jos gautos pavienės, 
sferinės formos ir yra nelinkusios sudary� aglomeratų. Šios savybės leidžia teig�, 
jog dalelės pasižymės s�priu ilgalaikiu an�mikrobiniu aktyvumu. Žaliosios sintezės 
metodas yra nekenksmingas aplinkai, ekonomiškas, o gautos medžiagos gali bū� 
plačiai pritaikomos įvairiose pramonės srityse. 

Paveikslas. Sidabro nanodalelių morfologija ir spektras 

Rekomenduojama augalinės kilmės ekstraktus naudo� kaip reduktorius, 
siekiant gau� aktyvius funkcinius nanodarinius. 

Padėka. Rezultatai gau� vykdant projektą „Fitokomponentų įtakos 
silikoninio kaučiuko kompozito funkcinėms ir fizikinėms savybėms įver�nimas“ 
(LMT, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0120). 

Parengė Aistė Balčiūnai�enė, Vaidė Sakalauskienė, 
Jonas Viškelis, Česlovas Bobinas 

Konsultuoja LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės ins�tuto 
Biochemijos ir technologijos laboratorijos mokslo darbuotojai 

Kauno g. 30, Babtai, Kauno r. 
Tel. 8 37 555 439 
E. paštas aiste.balciunai�ene@lammc.lt



26 2726 27

Širdinių aralijų uogų biocheminė vertė 
ir an�oksidacinis aktyvumas 

Pastaraisiais dešimtmečiais pasaulyje dėl didėjančio gyventojų skaičiaus 
atsirado poreikis ieško� naujų, inovatyvių, biologiškai aktyvių augalų. Širdinė 
aralija (Aralia cordata Thunb.) yra vais�nis augalas, priklausan�s Araliaceae šeimai 
ir daugiausia auginamas Kinijoje, Japonijoje, Korėjoje. Lietuvoje širdinė aralija 
nėra plačiai žinomas ir auginamas augalas, tačiau dėl biocheminės sudė�es ir 
an�oksidacinio aktyvumo jo uogos gali tap� nauju, inovatyviu funkcinio maisto 
komponentu. Labai svarbu, kad uogos būtų vartojamos esant didžiausiam kiekiui 
bioaktyvių komponentų, todėl aktualu palygin� sunokusių ir nesunokusių uogų 
biocheminę sudė� bei an�oksidacinį aktyvumą. 

LAMMC SDI Biochemijos ir technologijos laboratorijoje buvo atliktas 
širdinių aralijų šviežių sunokusių ir nesunokusių uogų cheminės sudė�es tyrimas 
(1 paveikslas). 

1 paveikslas. Širdinės aralijos uogų nuotraukos 

Širdinių aralijų sunokusių ir nesunokusių uogų cheminės sudė�es duomenys 
pateik� lentelėje. 

Lentelė. Širdinių aralijų sunokusių ir nesunokusių uogų cheminė sudė�s 

Cheminės sudė�es rodikliai
Uogos 

sunokusios nesunokusios

Sausosios medžiagos % 19,70 21,38
Tirpios sausosios medžiagos % 11,00 7,30
Suminis cukrų kiekis % 6,71 2,95
Invertuotas cukrus % 5,91 2,18
Sacharozė % 0,80 0,77
Askorbo rūgš�s mg/100 g 28,00 10,40

Sunokusios uogos Nesunokusios uogos
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Lyginant šviežias sunokusias ir nesunokusias širdinių aralijų uogas, didesnis 
sausųjų medžiagų kiekis nustatytas nesunokusiose uogose (21,38 %), o sunokusiose 
jis buvo 1,08 karto mažesnis. Tačiau sunokusiose uogose nustatytas 1,51 karto 
didesnis suminis �rpių sausųjų medžiagų kiekis. Lyginant su nesunokusiomis 
uogomis, jose buvo 56 % didesnis kiekis suminių cukrų, iš jų  5,91 % buvo invertuoto 
cukraus, 0,80 % – sacharozės. Askorbo rūgš�es kiekis nustatytas 62,86 % didesnis 
sunokusiose uogose, lyginant su nesunokusiomis. 

Suminis fenolinių junginių kiekis nustatytas Folin-Ciocalteu metodu, laisvųjų 
radikalų surišimas įver�ntas ABTS•+ ir DPPH• metodais (2 paveikslas). 

2 paveikslas. Širdinių aralijų sunokusių ir nesunokusių uogų an�oksidacinis 
aktyvumas ir suminis fenolinių junginių kiekis 

Sunokusiose uogose nustatytas 66 % didesnis suminis fenolinių junginių 
kiekis. An�oksidacinis aktyvumas, nustatytas ABTS metodu, �rtose uogose svyravo 
nuo 7,09 iki 21,05 µmol TE/g, DPPH metodu �rtuose mėginiuose – nuo 2,47 iki 8,61 
µmol TE/g. 

Įver�nus širdinių aralijų šviežias sunokusias ir nesunokusias uogas 
nustatyta, kad sunokusios uogos pasižymi dideliu an�oksidaciniu aktyvumu, todėl 
jas rekomenduojama varto� kaip inovatyvų funkcinio maisto komponentą. 

Parengė Viktorija Puzerytė, Pranas Viškelis, Paulina Štreimikytė, 
Aistė Balčiūnai�enė, Jonas Viškelis, Dalia Urbonavičienė 

Konsultuoja Sodininkystės ir daržininkystės ins�tuto 
Biochemijos ir technologijos laboratorijos mokslo darbuotojai

Kauno g. 30, Babtai, Kauno r. 
Tel. 8 37 555 439
E. paštas: viktorija.puzeryte@lammc.lt; pranas.viskelis@lammc.lt
paulina.streimikyte@lammc.lt; aiste.balciunai�ene@lammc.lt; 
jonas.viskelis@lammc.lt; dalia.urbonaviciene@lammc.lt
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An�oksidacinis ir an�mikrobinis poveikis augalų 
skir�ngų dalių fermentacijai naudojant 
simbio�nę Medusomyces gisevii kultūrą 
Medusomyces gisevii simbio�nė kultūra fermentacijoje yra naudojama 

daugiau kaip 2000 metų. Pirminės fermentacijos metu naudojant M. gisevii yra 
gaminamos arbatos, pasižyminčios dideliu kiekiu epikatechingalato – žalioji arba 
juodoji. Vėliau vyksta antrinė fermentacija, kurios metu arbata papildoma įvairiomis 
augalinėmis žaliavomis, suteikiančiomis specifinį skonį ir pasižyminčiomis įvairiomis 
sveikatą gerinančiomis savybėmis, taip pat ir an�oksidaciniu bei priešmikrobiniu 
aktyvumu. Didžiąją dalį fermentacijos produktų sudaro glukono ir acto rūgštys. 
Vis dėlto, priklausomai nuo fermentuojamos žaliavos, papildomai susidaro įvairūs 
kiekiai fenolinių junginių ir folio, pieno, oksalo, obuolių, gintaro, pirovynuogių, 
citrinių bei kitos organinės rūgštys. 

Augalinės žaliavos įvairios dalys ir rūšys turi įtakos an�oksidaciniam 
aktyvumui, fenolinių junginių kiekiui ir juslinėms savybėms. Fermentacijos metu 
papildomai išskirtos medžiagos pasižymi ir priešmikrobinėmis savybėmis, kurios 
produktui leidžia išlik� stabilios kokybės ilgą laiką – iki metų laiko. 

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės ins�tute bendradarbiaujant su 
LSMU Veterinarijos akademijos Mikrobiologijos ir virusologijos ins�tutu ir UAB 
„Funkciniai gėrimai“, atliktas tyrimas, kurio �kslas – nustaty� bendrą fenolinių 
junginių kiekį bei an�oksidacinį aktyvumą ir įver�n� an�mikrobinį poveikį naudojant 
fermentuotus ekstraktus su M. gisevii simbio�ne kultūra, papildytus įvairiomis 
augalinėmis žaliavomis. 

Daugiausia fenolinių junginių susidarė mėginiuose, fermentuotuose su 
aronijų uogomis „MG7 + aronijų uogos“ (1 paveikslas). Didžiausiu an�oksidaciniu 
aktyvumu taip pat pasižymėjo mėginys „MG7 + aronijų uogos“ (2 paveikslas). Prieš 
antrinę fermentaciją buvo pridėta iki 5 % augalinių žaliavų. 

Medusomyces gisevii (MG) raugas, ferementuotas su žaliąja ir juodaja arbata: MG7 – 7 dienas, 
MG30 – 30 dienų 

1 paveikslas. Bendras fenolinių junginių kiekis mėginiuose, augalinės žaliavos ir jos 
dalių fermentacijai panaudojus Medusomyces gisevi simbio�nę kultūrą 
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Buvo įver�ntas parinktų mėginių an�mikrobinis aktyvumas prieš 10 
patogeninių mikroorganizmų. Mėginiai su aronijų uogomis pasižymėjo an�mikrobiniu 
aktyvumu prieš Staphylococcus epidermi�s ATCC 12228, Enterococcus faecalis 
ATCC 29212, Escherichia coli ATC 25922, Proteus vulgaris ATCC8427 ir Listeria 
monocytogenes ATCC 19115, o sausmedžių uogos ir kanapų lapai (veislių ‘Futra’ ir 
‘San�cha’) – prieš Staphylococcus epidermi�s ATCC 12228 ir Listeria monocytogenes 
ATCC 19115 patogenines bakterijas. 

Rekomenduojama Medusomyces gisevii kultūra fermentuojant juodąją ir 
žaliąją arbatą vykdy� antrinę fermentaciją, ją papildant uogų bei vaisių sul�mis, 
kanapių lapais ir ypač aronijų uogomis, kurios pasižymi dideliu an�oksidaciniu 
aktyvumu, fenolinių junginių kiekiu ir an�mikrobiniu poveikiu prieš penkias 
(Staphylococcus epidermi�s ATCC 12228, Enterococcus faecalis ATCC 29212, 
Escherichia coli ATC 25922, Proteus vulgaris ATCC8427 ir Listeria monocytogenes 
ATCC 19115) patogenines bakterijas. 
 

Padėka. Tyrimas finansuotas vykdant EUREKA projektą E!13496 
„Funkcionaliųjų gėrimų kūrimas augalines žaliavas fermentuojant Medusomyces 
gisevii simbio�ne kultūra“ (MITA, Nr. 01.2.2-MITA-K-702-08-003). 

Parengė Paulina Štreimikytė, Dalia Urbonavičienė, 
Žaneta Štreimikytė-Mockeliūnė, Viktorija Puzerytė, Rokas Šliupas (UAB 
„Funkciniai gėrimai“), Aistė Balčiūnai�enė, Pranas Viškelis, Jonas Viškelis 

Konsultuoja LAMMC Sodininkytės ir daržininkytės ins�tuto 
Biochemijos ir technologijos laboratorijos mokslo darbuotojai 

Kauno g. 30, Babtai, Kauno r. 
E. paštas: paulina streimikyte@lammc.lt

Medusomyces gisevii (MG) raugas, ferementuotas su žaliąja ir juodaja arbata: MG7 – 7 dienas, 
MG30 – 30 dienų 

2 paveikslas. An�oksidacinis aktyvumas mėginiuose, augalinės žaliavos ir jos dalių 
fermentacijai panaudojus Medusomyces gisevi simbio�nę kultūrą
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Poskiepių įtaka įvairių veislių slyvų 
biologinėms ir ūkinėms savybėms 

Gerai prie klimato ir dirvožemio sąlygų prisitaikantys, gausų geros 
kokybės vaisių derlių duodantys augalai leidžia �kė�s sėkmingų ūkinių rezultatų. 
Šias savybes labiausiai nulemia vaismedžių sudė�nės dalys – poskiepiai ir veislės. 
Pranašumų turi augumą mažinantys ir produktyvumą didinantys poskiepiai. Nuo 
poskiepių neatsiejamos ir veislės. Pastaraisiais metais Lietuvos rinkoje paklausios 
�k deser�nių veislių slyvos. Jų vaisiai turi bū� geros išvaizdos, skanūs, stambūs ir 
transportabilūs. 

2012–2020 m. vykdyto eksperimento �kslas – Lietuvos klimato sąlygomis 
įver�n� įvairių veislių slyvų, įskiepytų į skėstašakės slyvos (Prunus cerasifera Ehrh.) 
ir veislės ‘Vangenheimo vengrinė’ naminės slyvos (P. domes�ca L.) sėjinukus, 
biologines ir ūkines savybes. Su šiais poskiepiais iš�rta 15 skir�ngo sunokimo 
slyvų veislių: ‘Ave’, ‘Čačanska Najbolje’, ‘Čačanska Rana’, ‘Edinburginė’, ‘Jubileum’, 
‘Kijevo vėlyvoji’, ‘Kometa’, ‘Oda’, ‘Opal’, ‘Renklod rannij Doneckij’, ‘Stanley’, ‘Uleno 
renklodė’, ‘Valor’, ‘Violeta’ ir ‘Zarečnaja ranniaja’. 

Vaismedžių su skėstašakės slyvos sėkliniais poskiepiais sodinimo atstumai – 
4,5 × 2,5 m, su ‘Vangenheimo vengrinės’ – 4 × 1,5 m. Apskai�niame laukelyje pasodin� 
3 vaismedžiai, tyrimo variantai pakarto� 4 kartus. Vaismedžiams su ‘Vangenheimo 
vengrinės’ sėkliniais poskiepiais įrengtos atramos. Vaismedžiai suformuo� ar�mos 
verpstei formos vainikais. Sodo tarpueiliuose įrengtas dažnai šienaujamas žolynas, 
o pomedžiai per vegetacijos sezoną du kartus purkš� herbicidais, kurių veiklioji 
medžiaga glifosatas. Lauko eksperimento dirvožemis – karbona�ngas glėjiškas 
rudžemis, priemolis. Kasmet pavasarį slyvynas tręštas N50 amonio salietra. 

Ver�nant augumą nustatyta, kad po devynerių metų vaismedžių su veislės 
‘Vangenheimo vengrinė’ poskiepiais kamienų skerspjūvio plotas buvo 39 %, o 
vidu�nė kasme�nė nugenimų šakų masė 42 % mažesni nei skiepytų į skėstašakės 
slyvos sėjinukus (lentelė). Silpniausiu augumu pasižymėjo veislių ‘Ave’, ‘Jubileum’ ir 
‘Stanley’ slyvos. 

Per tyrimo laikotarpį daugiausia žuvo veislės ‘Violeta’ vaismedžių su 
skėstašakės slyvos poskiepiu – 42 %, skiepytų į veislės ‘Vangenheimo vengrinė’ 
poskiepius – 25 % (veislės ‘Stanley’ vaismedžių). Sveikų slyvų didžiausias vidu�nis 
derlius iš ploto vieneto, atsižvelgiant į išgyvenusių vaismedžių skaičių, buvo veislių 
‘Kometa’, ‘Violeta’ ir ‘Opal’ – 12,0–13,2 t/ha. Veislių ‘Edinburginė’, ‘Jubileum’ ir 
‘Valor’ derlingumas viršijo 10 t/ha. Vaismedžiai su veislės ‘Vangenheimo vengrinė’ 
poskiepiais buvo 22 % produktyvesni ir užaugino 43 % gausesnį derlių iš ploto 
vieneto. Puviniai labiausiai pažeidė veislių ‘Kijevo vėlyvoji’, ‘Čačanska Najbolje’, 
‘Renklod rannij Doneckij’ ir ‘Edinburginė’ vaisius. 
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Lentelė. Poskiepių įtaka slyvų augumui, derlingumui ir vaisių kokybei 

Vidu�niai rodikliai 
Poskiepis

skėstašakė slyva Vangenheimo 
vengrinė

Kamienų skerspjūvio plotas (KSP) cm2 81,7 b* 49,7 a
Nugenėtų šakų masė kg 1,93 b 1,11 a
Produktyvumas kg cm-2 KSP 0,18 a 0,22 b
Likusių vaismedžių dalis % 91 a 95 a

Sveikų vaisių derlius t/ha, atsižvelgiant 
į likusių vaismedžių kiekį 6,9 a 9,9 b

Vaisiaus vidu�nė masė g 46,9 a 46,2 a
Tirpių sausųjų medžiagų kiekis vaisiuose % 14,5 b 14,3 a
Vaisių minkš�mo kietumas kg cm-2 2,23 a 2,20 a

* – ta pačia raide pažymėtų skaičių reikšmės eilutėse esmingai nesiskiria 

Vidu�nė vaisių masė su abiem �rtais poskiepiais buvo panaši. Stambiausius 
vaisius užaugino veislių ‘Čačanska Rana’, ‘Jubileum’ ir ‘Kijevo vėlyvoji’ slyvos – 55–
69 g. Daugiausia �rpių sausųjų medžiagų buvo veislių ‘Čačanska Najbolje’, ‘Kijevo 
vėlyvoji’, ‘Oda’, ‘Jubileum’ ir ‘Valor’ vaisiuose – 15,0–17,0 %. Jusliškai geriausiai buvo 
įver�n� veislių ‘Čačanska Rana’, ‘Čačanska Najbolje’, ‘Jubileum’, ‘Oda’, ‘Stanley’ ir 
‘Valor’ vaisiai. 

Įver�nus vaismedžių augumo, derlingumo ir vaisių kokybės rezultatus 
nustatyta, kad intensyviems slyvų sodams rekomenduojamas poskiepis yra veislės 
‘Vangenheimo vengrinė’ sėjinukai, �nkamiausios veislės yra ‘Jubileum’, ‘Valor’ ir 
‘Čačanska Najbolje’, nuo jų nedaug atsilieka ‘Oda’ ir ‘Stanley’. 

Parengė Juozas Lanauskas, Nobertas Uselis, Darius Kviklys 

Konsultuoja LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės ins�tuto 
Sodininkystės technologijų skyriaus mokslo darbuotojai 

Kauno g. 30, Babtai, Kauno r. 
Tel. 8 674 37 179
E. paštas: juozas.lanauskas@lammc.lt, nobertas.uselis@lammc.lt, 
darius.kviklys@lammc.lt
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V. ŽEMĖS ŪKIO BEI MIŠKŲ DIRVOŽEMIŲ 
NAŠUMAS IR TVARUMAS

Rudžemio ir balkšvažemio našumo potencialas 
taikant skir�ngo intensyvumo žemėnaudą  

Dirvožemio našumo potencialą lemia vietos klimatas, dirvožemio �pas ir 
gamybinė veikla. 

Siekta įver�n� skir�ngo intensyvumo žemės dirbimo įtaką dirvožemio 
fizikinei, cheminei bei biofizikinei aplinkai ir pasėlių piktžolėtumui skir�ngo �po ir 
granuliometrinės sudė�es dirvožemiuose. Tyrimas atliktas 2016–2021 m. LAMMC 
Žemdirbystės ins�tute (rudžemyje) ir Vėžaičių filiale bei Šilalės rajono ūkininko 
R. Bertašiaus ūkyje (balkšvažemyje). 

Nustatyta, jog rudžemyje didžiausias augalų pasiekiamo vandens kiekis 
buvo miško dirvožemyje 0,34 m3/m3, mažiausias – dirbamoje žemėje (0,19 m3/m3). 
Balkšvažemyje armens sluoksnyje susikaupė 10 % mažiau augalų pasiekiamo vandens 
nei rudžemyje. Didžiausias organinės anglies kiekis buvo sukauptas miške, rudžemyje. 
Rudžemyje didžiausias makroporų tūris nustatytas žolyne (0,065 m3/m3), mažiausias 
– dirvožemio ariamajame sluoksnyje (0,007 m3/m3). Augalų pasiekiamo vandens 
kiekis rudžemyje ariant kito nuo 0,087 iki 0,277 m3/m3, sėjant �esiogiai – nuo 0,083 
iki 0,287 m3/m3. Balkšvažemyje šis rodiklis giliai ariant kito 0,111–0,316 m3/m3, sekliai 
ariant – 0,104–0,302 m3/m3 ir taikant seklų bearimį dirbimą – 0,098–0,303 m3/m3 
ribose (paveikslas). 

Rudžemis Balkšvažemis

T-1 – tradicinis dirbimas, netręšta, T-2 – tradicinis dirbimas, tręšta, M-1 – �esioginė sėja, netręšta, 
M-2 – �esioginė sėja, tręšta; LDI – lauko drėgmės imlumas, AVT – augalų vy�mo drėgmė 

Paveikslas. Žemės dirbimo įtaka vandens išlaikymui 0–20 cm sluoksnyje skir�nguose 
dirvožemiuose 
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Anglies dioksido (CO2) emisija rudžemyje ariamajame sluoksnyje siekė 
nuo 0,68 iki 1,42 μmol CO2 m

2/s, žolyne – nuo 2,11 iki 6,39 μmol CO2 m
2/s, miško 

dirvožemyje – nuo 1,13 iki 2,66 μmol CO2 m
2/s. Balkšvažemyje ariamajame sluoksnyje 

šis rodiklis buvo nuo 1,44 iki 2,62 μmol CO2 m
2/s, žolyne – nuo 1,75 iki 4,84 μmol CO2 

m2/s, miško dirvožemyje – nuo 1,23 iki 2,79 μmol CO2 m
2/s. 

Rudžemyje, priemolio 0–10 cm sluoksnyje taikant �esioginę sėją, didesnė 
dirvožemio organinės anglies sekvestracija nustatyta priemolyje nei smėlingame 
priemolyje. Dirvožemio organinės anglies, judriųjų P2O5 ir K2O kiekiai buvo didesni 
dirvožemio 0–10 nei 10–20 cm sluoksnyje taikant �esioginę sėją nei tradicinį gilų 
(22–25 cm) arimą. Suminis tranzi�nių (50–750 µm skersmens) ir vandenį išlaikančių 
(0,2–50 µm skersmens) porų tūris buvo didesnis smėlingame lengvame nei vidu�nio 
sunkumo priemolyje taikant bearimį nei tradicinį žemės dirbimą. 

Rūgštaus moreninio priemolio nepaso�ntame balkšvažemyje bendras 
piktžolių skaičius kalkintame dirvožemyje (pH 6,4–6,8) buvo 4,1 karto mažesnis, 
palyginus su natūraliai rūgščiu (pH 4,0–4,1) dirvožemiu. Dirbant sekliai, piktžolių 
sėklomis labiausiai buvo užterštas dirvožemio 0–10 cm sluoksnis. 

Tiesioginę sėją rekomenduojama taiky� našiame ir dėl antropogeninės 
veiklos sukultūrintame priemolio rudžemyje nei rūgštaus priemolio 
balkšvažemyje. Mažesnio derlingumo balkšvažemyje rekomenduojamas seklus 
žemės dirbimas 10–12 cm gyliu ir sėja. Taikant supapras�ntą žemės dirbimą 
abiejų �pų dirvožemiuose galimas mezoporų kiekio sumažėjimas ir mikroporų 
kiekio padidėjimas. Tai dirvožemio sutankėjimo, fizikinių savybių suprastėjimo 
išraiška. Siekiant jas pagerin�, rekomenduojama sutankėjusius sluoksnius puren� 
mechaniškai, kartu taikant ir biologines (giliašaknių pupinių augalų auginimą, 
smulkintų šiaudų palikimą lauke) priemones. 

Parengė Virginijus Feiza, Dalia Feizienė, Irena Deveikytė, 
Vytautas Seibu�s, Simona Pranai�enė, Irmantas Parašotas, 
Alvyra Šlepe�enė, Agnė Veršulienė, Kris�na Amalevičiūtė-Volungė, 
Daiva Janušauskaitė, Danutė Karčauskienė, Regina Skuodienė, 
Jonas Volungevičius, Mykola Kochiieru, Audrius Kačergius, Monika Vilkienė 

Konsultuoja LAMMC Žemdirbystės ins�tuto (ŽI) 
Dirvožemio ir augalininkystės bei Augalų mitybos ir agroeklogijos skyrių, 
Cheminių tyrimų laboratorijos ir LAMMC ŽI Vėžaičių filialo mokslo darbuotojai 

Ins�tuto al. 1, Akademija, Kėdainių r. 
Tel.: (8) 688 87 249, 603 61 682, 688 94 014, 612 43 141 
E. paštas: virginijus.feiza@lammc.lt, dalia.feiziene@lammc.lt, 
jonas.volungevicius@lammc.lt, alvyra.slepe�ene@lammc.lt, 
danute.karcauskiene@lammc.lt
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Organines liekanas skaidančių, azotą fiksuojančių 
ir fosforą atpalaiduojančių mikroorganizmų poveikis 
dirvožemio savybėms 

Šiuolaikinės žemdirbystės strategija – sukur� daugiau iš mažiau, išsaugant 
ir didinant dirvožemio našumą, vandens bei maisto medžiagų panaudojimo 
efektyvumą. Siekiant mažin� organinės anglies eikvojimą, biologinės įvairovės 
praradimą, mikroelementų disbalansą ir gau� rentabilų derlių, į dirvožemį 
grąžinamos egzogeninės organinės medžiagos (augalinės liekanos, gyvulių mėšlas), 
kurios �nkamai apdorotos jį gali papildy� reikiamais elementais ir už�krin� augalų 
maisto medžiagų apykaitos cikliškumą. 

Tyrimas atliktas 2018–2021 m. LAMMC Žemdirbystės ins�tute, smėlingo 
priemolio rudžemyje. Sėjomainos rotacijoje žieminiai kviečiai → žirniai → vasariniai 
miežiai → žieminiai rapsai augalinės liekanos buvo apdorotos biopreparatais 
Bacillus megaterium, Acinetobacter calcoace�cus ir Trichoderma reesei arba jų 
deriniais ir įver�ntas jų efektyvumas ne �k maisto medžiagų mobilizavimo atžvilgiu, 
bet ir kaip šiaudų skaidymui reikalingų medžiagų kompensavimo šal�nis. Nustatyta, 
kad didžiausia dirvožemio organinės anglies koncentracija, didžiausi C bei N ir 
huminių bei fulvinių rūgščių santykiai nustaty� panaudojus mikroorganizmų mišinį 
(paveikslas). Biologiniai preparatai didino dirvožemio gyvybingumą – dirvožemio 
CO2 apykaitos intensyvumas (kvėpavimas) buvo didžiausias panaudojus visų trijų 
mikroorganizmų mišinį ir buvo vidu�niškai 22 % didesnis nei biologinių preparatų 
nenaudojus. 

K1 – kontrolinis variantas (be jokių priedų), K2 – kontrolinis variantas NH4NO3 mineralizacijai;        
TR – Trichoderma reesei, AC – Acinetobacter calcoace�cus, BM – Bacillus megaterium

Paveikslas. Dirvožemio anglies ir azoto santykis (C:N) 
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Dirvožemio kokybę įrodo ir anglies šal�nių pasiskirstymas. Juos ver�nant 
nustatyta, kad didžiausias aminorūgščių kiekis buvo panaudojus T. reesei ir 
B. megaterium mišinį, o angliavandenių, karboksirūgščių, polimerų, aminų ir 
kitų anglies šal�nių daugiausia nustatyta panaudojus visų trijų preparatų mišinį. 
Mikrobiologiniai preparatai dirvožemio mikrobiologinę įvairovę ir mikroorganizmų 
gausą didino vidu�niškai 7–9 %. 

Mikrobiologinių preparatų naudojimas ketverius metus pagerino 
dirvožemio trupinėlių patvarumą. Armens viršu�niame (0–10 cm) sluoksnyje, 
panaudojus T. reesei ir T. reesei + A. calcoace�cus + B. megaterium, trupinėlių 
patvarumas padidėjo 4,9–11,3 %, palyginus su kontroliniais variantais, kai preparatai 
nenaudo�. 

Mikrobiologinių preparatų derinio (T. reesei + A. calcoace�cus + 
B. megaterium) panaudojimas sėjomainos rotacijoje ir neariminės technologijos 
taikymas yra perspektyvūs kintančio klimato sąlygomis. 

Rekomenduojama smėlingo priemolio rudžemyje, taikant 
supapras�nto žemės dirbimo technologiją, ant dirvos paviršiaus išpurkš� po 
1 l/ha mikrobiologinių preparatų Trichoderma reesei + Trichoderma reesei + 
Acinetobacter calcoace�cus + Bacillus megaterium mišinį. 

Biologinių preparatų derinys (Trichoderma reesei + Acinetobacter 
calcoace�cus + Bacillus megaterium) dirvožemio trupinėlių susidarymą didino 
net ir esant drėgmės trūkumui, todėl jo naudojimas perspektyvus ir sausringomis 
meteorologinėmis sąlygomis. 

Parengė Arnoldas Jurys, Dalia Feizienė, Virginijus Feiza 

Konsultuoja LAMMC Žemdirbystės ins�tuto 
Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus mokslo darbuotojai 

Ins�tuto al. 1, Akademija, Kėdainių r. 
Tel.: (8) 688 87 249, 603 61 682, 688 94 014, 612 43 141 
E. paštas: arnoldas.jurys@lammc.lt; dalia.feiziene@lammc.lt 
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VI. GENETINIAI, BIOTECHNOLOGINIAI IR SELEKCINIAI 
SPRENDIMAI AUGALŲ BIOIVAIROVEI 
BEI INOVATYVIOMS TECHNOLOGIJOMS

LAMMC sukurtos augalų veislės, 
2022 m. įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą

Žieminio kviečio veislė EKAS

Grūdų vidu�nis derlingumas, gautas Valstybinės augalininkystės tarnybos 
padaliniuose, buvo 8,13 t/ha. Grūdų kokybiniai rodikliai auginant intensyviai i�n 
geri, a��nkantys ekstra plius kokybės klasės standartus. 

Tyrimo laikotarpiu 1000 grūdų masė buvo vidu�nė – 44 g, tačiau drėgnais 
metais siekė 50–55 g. Hektolitro masė labai didelė – 835 g/l. Grūdų kokybiniais 
rodikliais viršijo visas kitas tyrimo laikotarpio veisles. Išplaukėjimo ir brandos laikas 
vidu�niškai vėlyvas. Pasižymi geru žiemken�škumu. Valstybinio augalų veislių 
tyrimo duomenimis, 2019–2021 m. žiemken�škumas įver�ntas 8,4 balo. Augalai 
labai aukš� – vidu�niškai 126,4 cm, be augimo reguliatorių palankomis sąlygomis 
pasiekia 130–140 cm, atsparūs išgulimui auginant intensyviai, kai naudojami augimo 
reguliatoriai – 7,5 balo (standar�nių veislių – 8,1 balo). 

Dėl didelio aukščio, labai geros grūdų kokybės ir atsparumo kietosioms 
kūlėms rekomenduojama augin� ekologinėmis sąlygomis. Siekiant sumažin� 
šaknų ir pašaknio ligų žalą, auginant intensyviai patar�na naudo� efektyvius beicus. 
Intensyviai tręš� N, P ir K trąšomis. Siekiant už�krin� geresnius grūdų kokybinius 
rodiklius, dalį N reikėtų panaudo� kaip skystas trąšas tręšiant per lapus. 

Sėklos norma 3,5–5,0 mln./ha daigių sėklų. Rudenį augalai auga lėtai, 
op�malus sėjos laikas – nuo rugsėjo vidurio iki pabaigos; pavasarį auga vidu�niu 
tempu. Rudeninio ir pavasarinio vystymosi ypatumai neriboja įprasto herbicidų 
naudojimo. Augimo reguliatoriai efektyvūs tręšiant didelėmis normomis (≥130 kg/ha) 
N trąšų. 
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Fungicidų poreikis apsaugai nuo lapų ligų – nuo rekomenduojamų mažesnių 
normų sausesniais metais iki maksimalių drėgnais, nes augalai vidu�niškai atsparūs 
miltligei, rudosioms rūdims ir varpų fuzariozei, pašaknio puviniams bei lapų 
dėmėtligėms. Vidu�niškai atsparūs grūdų dygimui varpose, todėl nuėmimo laiko 
vėlin� nerekomenduojama. 

Registraciniuose tyrimuose �rta 2019–2021 m. Į Nacionalinį augalų veislių 
sąrašą ir ES augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą įrašyta 2022 m. 

Parengė Žilvinas Liatukas, Vytautas Ruzgas 

Konsultuoja LAMMC Žemdirbystės ins�tuto 
Javų selekcijos skyriaus mokslo darbuotojai 

Ins�tuto al. 1, Akademija, Kėdainių r. 
Tel.: (8) 615 37 683, 698 27 648 
E. paštas: zilvinas.liatukas@lammc.lt, vytautas.ruzgas@lammc.lt 

Žieminio kviečio veislė EKAS
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Žieminio kviečio veislė SEMBA 

Grūdų vidu�nis derlingumas, gautas Valstybinės augalininkystės tarnybos 
padaliniuose, buvo 8,95 t/ha. Grūdų kokybiniai rodikliai auginant intensyviai labai 
geri, a��nkantys ekstra kokybės klasės standartus. 

Veislės tyrimo laikotarpiu 1000 grūdų masė buvo vidu�nė – 41 g, o drėgnais 
metais siekė 45–50 g. Hektolitro masė didelė – 787 g/l. Grūdų kokybiniais rodikliais 
viršijo daugelio kitų tyrimo laikotarpio veislių. Išplaukėjimo ir brandos laikas 
vidu�nis. Pasižymi labai geru žiemken�škumu – valstybinio augalų veislių tyrimo 
duomenimis, 2019–2021 m. žiemken�škumas įver�ntas 8,8 balo, kaip ir standar�nių 
veislių. Augalai vidu�nio aukščio – vidu�niškai 92,4 cm, atsparūs išgulimui – 8,2 balo 
(standar�nių veislių – 8,1 balo). 

Siekiant sumažin� šaknų ir pašaknio ligų žalą, auginant intensyviai 
rekomenduojama naudo� efektyvius beicus. Intensyviai tręš� N, P ir K trąšomis. 
Siekiant už�krin� geresnius grūdų kokybinius rodiklius, dalį N rekomenduojama 
panaudo� kaip skystas trąšas tręšiant per lapus. 

Op�malus sėjos laikas nuo rugsėjo vidurio iki pabaigos. Sėklos norma 
3,5–5,0 mln./ha daigių sėklų. Rudenį augalai auga vidu�niu greičiu, pavasarį vystosi 
vidu�niškai greitai. Rudeninio ir pavasarinio vystymosi ypatumai neriboja įprasto 
herbicidų naudojimo. Augimo reguliatoriai efektyvūs tręšiant didelėmis normomis 
(≥130 kg/ha) N trąšų. 

Fungicidų poreikis apsaugai nuo lapų ligų – nuo rekomenduojamų mažesnių 
normų sausesniais iki vidu�nių drėgnais metais, nes augalai atsparūs miltligei, 
rudosioms rūdims ir varpų fuzariozei, vidu�niškai atsparūs pašaknio puviniams bei 
lapų dėmėtligėms. Vidu�niškai atsparūs grūdų dygimui varpose, todėl nuėmimo 
laiko vėlin� nerekomenduojama. 

Registraciniuose tyrimuose �rta 2019–2021 m. Į Nacionalinį augalų veislių 
sąrašą ir ES augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą įrašyta 2022 m. 
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Žieminio kviečio veislė SEMBA

Parengė Žilvinas Liatukas, Vytautas Ruzgas 

Konsultuoja LAMMC Žemdirbystės ins�tuto 
Javų selekcijos skyriaus mokslo darbuotojai 

Ins�tuto al. 1, Akademija, Kėdainių r. 
Tel.: (8) 615 37 683, 698 27 648 
E. paštas: zilvinas.liatukas@lammc.lt, vytautas.ruzgas@lammc.lt 
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Plikoji aviža AGODA DS

 Lietuvoje registruota 2022 m.
 Plikųjų avižų veislė 
 2020 m. Kauno AVTS didžiausias derlingumas buvo 7,14 t/ha 
 2020–2021 m. Plungės, Kauno ir Kaišiadorių AVTS vidu�nis derlingumas 

buvo 5,20 t/ha 
 Grūdai turi vidu�niškai 16,5 % baltymų, 6,62 % riebalų 
 Grūdų hektolitro vidu�nis svoris – 635 g/L, didžiausias (677 g/L) gautas 

2020 m. Plungės AVTS 
 Augalų aukš�s 101,1 cm, vegetacijos laikotarpis 78 dienos 
 1000 grūdų vidu�nis svoris 26,0 g, lukštuotumas 3,3 % 
 Atsparios dulkančiosioms kūlėms, vainikuotosioms rūdims,                  

vidu�niškai atsparios ir dryžligei 

Pilkųjų avižų veislės AGODA grūdai

 Veislės autoriai Vida Danytė, Andrii Gorash

Konsultuoja LAMMC Žemdirbystės ins�tuto Javų selekcijos skyriaus 
mokslo darbuotojai 

Ins�tuto al. 1, Akademija, Kėdainių r. 
Tel.: (8) 687 14 448, 671 45 613 
E. paštas: vida.danyte@lammc.lt, andrii.gorash@lammc.lt
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Paprastoji smilga (Agros�s capillaris L.) 
BUKA

 Sukurta atrankos būdu iš laukinės populiacijos, surinktos Ignalinos r.
 Skirta vejų žolių mišiniams sudary� ir kaip vienas iš komponentų 

kraštovaizdžio žolynams formuo� 
 Gana vėlyvos, žemaūgės, vidu�nio pločio lapais; kaip ir dauguma smilgų, 

pakenčia žemą pjovimą 
 Gerai žiemoja, pakankamai atsparios nepalankiems klimato veiksniams 

Agrobiologinės savybės 
LAMMC Žemdirbystės ins�tutas, 2020–2021 m. 

Veislė BUKA
Žiemojimas
Pavasarinis atžėlimas
Velėnos formavimas
Augalų aukš�s
Žiedynų ilgis     
Atsparumas sausroms     
Atsparumas ligoms     
Dekoratyvumas 

   labai geras (didžiausias, atspariausias)
   geras
  vidu�nis
 patenkinamas (mažiausias, jautriausias)

Paprastųjų smilgų 
veislė BUKA

Parengė Eglė Norkevičienė, 
Vilma Kemešytė, Vaclovas Stukonis 

Konsultuoja LAMMC Žemdirbystės ins�tuto  
 Žolių selekcijos skyriaus mokslo darbuotojai 

Ins�tuto al. 1, Akademija, Kėdainių r. 
Tel.: (8) 672 52 173, 650 87 618 
E. paštas: egle.norkeviciene@lammc.lt,
vilma.kemešyte@lammc.lt, 
vaclovas.stukonis@lammc.lt 
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Valgomasis pomidoras (Solanum lycopersicum L.) 
ALVITA

 Sukurta LAMMC SDI 
 Konstan�nė, derlinga 
 Indeterminan�nio �po 
 Vidu�nio vėlyvumo 
 Vaisiaus vidu�nė masė 100–120 g
 Vaisiai raudonos spalvos, šiek �ek plokš� 
 Skirta augin� šiltnamiuose 
 Vidu�nis derlingumas siekia iki 20 kg/m2 

Valgomųjų pomidorų veislė ALVITA

Parengė Audrius Radzevičius 

Konsultuoja LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės ins�tuto 
Daržo augalų selekcijos ir technologijų skyriaus mokslo darbuotojai 

Kauno g. 30, Babtai, Kauno r. 
Tel. 8 37 555 370 
E. paštas audrius.radzevicius@lammc.lt
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