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Ir selekcininkams diriguoia rinka 

LAMMC Žemdlrbysth lnsdtuto direktorius dr. Gintaras Brazauskas Ir 
Aleksandro Stulglasklo universiteto Agronomijos fakulteto dekan� prof. 
Aušra BUnstrubleni Įsitikinę, Jog naclonaUna veisia garantuoja ekono
minę šalies plitą lr padidina kokybinius retkalavtmus Importuojamoms. 

Atkelta Iš l p. 

Kaip teigė instituto direk
torius dr. Gintaras Brazauskas, 
pasaulyje selekcijai skiriama la
bai daug dėmesio - nacionalinės 
veislės garantuoja ekonominę 
šalies plėtrą ir padidina koky
binius reikalavimus importuo
jamoms. Lietuviškos selekcijos 
plėtros kryptys - javų ir pašari
nių žolių veislių kūrimas vėsaus 
klimato zonai, didinant derliaus 
potencialo stabilum� prisitai
kant prie perdirbimo pramonės 
ir pašarų kokybės reikalavimų. 
Pastarųjų metų Žemdirbystės 

instituto veislių arealas užima 
30 proc. javų ir 45 proc. pašari
nių žolių veislių. 

.,Derlių lemiančių veiks
nių jtaka didėja ir veislės turi 
atitikti agrotechnikos lygį -
šie procesai neatsiejami. Siuo 
metu nuolat tobulėjant augini„ 
mo technologijoms, derliaus 
poreikiui, veislių savybės turi 
keistis greičiau ir galima teig
ti, kad selekcija - paveldimųjų 
savybių keitimo ir tobulinimo 
mokslas, - kalbėjo Žl direkto
rius. - Nacionalinė selekcija 
-valstybės prestižo ir savaran
kiškumo veiksnys, nes veislės 

Pasak Javų selekcljos skyriaus moit.Unh darbuotojos Vidos Daoyts, avifq 
plotai šalyje stabDGs - apie 70 Ulkst. ba. 

nulemia 50-60 proc. derliaus, 
o ateityje jų indėlis į derlių bus
dar didesnis: prognozuojama, 
kad jis sieks 60-70 proc." 

Atkūrus Nepriklausomybę, 
šalies selekcininkai išvedė 34
javų, 14 ankštinių ir 58 daugia
mečių žolių veisles. Šiuo metu 
Nacionaliniame augalų veislių 
sąraše ir ES bendrajame žemės 
ūkio augalų veislių kataloge įra
šyta 141 augalų veislė, išvesta 
LAMMC. Kadangi į kiekvienos 
šalies augalų veislių rinką paten
ka daug veislių iš kitų šalių, jos 
tarpusavyje konkuruoja ir laimi 
geriausios. 

Dešimtims veislių -
tūkstanflai selekclnfų 

numerių bel Hnflų 
Pasak ilgamečio .žemdirbys

tės instituto mokslininko ir selek
cininko Vytauto Ruzgo, šioje 
srityje esame stiprūs, sugebame 
konkuruoti su kitų šalių selekci
ninkais. Šiais laikais nebėra javų 
ar žolių veislių, kurios žemdir
biui tarnautų keliasdešimt metų. 
Keičiasi rinkos poreikiai. o prie 
jų taikosi ir žemdirbiai, ir selekci
ninkai. 

,,žemdirbiai, neįsitikinę gausiu 
(ne mažiau kaip 9-10 t/ba) selck-

PRISIJUNKFfE PRIĘ PASAULYJE 
GALINGIAUSIŲ IR NAŠIAUSIŲ 
KOMBAINŲ ŠEIMOS! 

Javų selekdjos skyriaus moksUė 
darbuotoja Kristyna Razbadausldeai 
sako, kad �Jln6 sausra tampa tra
dldja. kuri vfflau menkina derUq lr 
apsunkina jo nu6mlmą. 

einių laukelių derliumi, atitinka
mų veislių sertifikuotų sėklų net 
neperka. SuprantDma, jų laukuose 
derlingumui jtakos turi labai daug 
faktorių, tačiau jie tikisi 6-a t/ ha", 
- pasakoja Žemdirbystės institu
to mokslininkas. Pasakjo,šal�e 
vyrauja žieminių kviečių pasėliai 
ir šių augalų naujoms veislėms 
sukurti skiriamas didelis dėmesys. 
Keliami reikalavimai ne tik der
liui, bet ir atskiriems kokybiniams 
parametrams: aukščiui, žiemk� n 
tiškumui, išgulimu� baltymų į, ,.. 
krakmolo kiekiams. Pastaruoju 
metu mažiau dėmesio skiriama 
glitimui, nes trūkumui pašalinti 
naudojami atitinkami papildai. 
Tad naujausios ir populiariau
sios žieminių kviečių veislės yrą: 
'Ada', 'Kovas', 'Vikaras', 'Her
kus', 'Sedula', 'Gaja', 'Kena'. 

,,Mažiau dėmesio skiriama ru
gių, miežių, avižų veislėms kurti, 
tačiau išplėsti darbai žirnių, pupų, 
vasarinių kviečių selekcijoje, -
pasakoja V. Ruzgas. -Net ir esant 
naujoms selekcinėms technologi
joms, laikas veislei sukurti beveik 
nesutrumpėjo. Procesas trunka 
mažiausiai l O metų, iš kurių 7 
metus·atraoka daroma vizualiai, o 
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Perstalai dobUal ne dk aromatu vilioja - tai pulkas slderaclnlal augalaL 

likusiais metais-vertinama grūdų 
kokybė."' Mokslininkas užsiminė 
ir apie kviečius su akuotais, kurie 
vis dėlto nėra populiarūs: sudėtin
ga pjūtis ir sėklos valymas. 

Apibūdinti ir žirnių, mie
žių, avižų veislių ypatumai. Javų 
selekcijos skyriaus mokslo dar
buotojos Vidos Danytės teigimu, 
avižų plotai šalyje kuklūs, tad 
prieš porą metų registruota mažo 
lukštingumo veislė 'Viva ·. Tačiau 

rristynos Razbadauskienės jsiti-
1.._ilinu, paklausa derlingų žirnių 
veislių sėkloms pastaraisiais me
tais itin padidėjo, nes tai susiję su 
žalinimo programa, atitinkamų 
veislių reikia ir ekologiškai ūki
ninkaujantiesiems. Taigi ateičiai 
selekcininkams darbo netruks. 

Dėmesys mdėja ir miežiams, 
naujausios veislės - tik trys: 
'Ema', 'Kirsna' ir 'Rusnė'. Tai 
pašarinio tipo veislės ir iš kelių. 
selekcjnių miežių veislių laukelių 
tik viena skirta salyklui gaminti. 

Žolfnlnkystė pozfcflų 
neufleidifa 

Nė kiek ne mažiau įspūdingi 
· varpinių ir @kštinių žolių selek
tjniai lauk�liai. Tik šiemet dėl 

vėsių ir sausų O!Ų augalai maži, 
retoki. Pasale Žolių selekcijos 
skyriaus vedėjos dr. Vilmos Ke
mešytės, net ir slopstant gyvuli
ninkystės sektoriw, žolių selek
cijoje darbo netrilksta. Gerinami 
rezultatai ne tik didesniam žalio
sios masės derliui, bet ir pašarų 
kokybei (baltymai, angliavan
deniai, ląsteliena), ilgaamžišku
mui, atsparumui nepalankioms 
augimo sąlygoms. Jų paskirtis 
irgi keičiasi: atsirado didelis 
poreikis sėklų mišinių vejoms 
įrengti, pakelėms apsėti, btoku„ 
rui gaminti. Pastaruoju metų tai
komas didelis dėmesys žolėms, 
gerinančioms arba atnaujinan
čioms dirvožemius. Tad selekci
niam darbui kasmet sėjama per 
50 rūšių žolių. 

Be abejo, populiarumo ne
trūksta sideraciniais tikslais sė
jamiems persiniams dobilams, 
bitininkai žavisi daugiamečiais 
'Meduviais', p�ektyvoje -
energetinės žolės. Zinia, kad ir 
koks skrupulingas selekcininkų 
darbas, tačiau jų rezultatus kon
troliuoja atitinkamos instituci
jos, o vertina - žemdirbiai. 

Alllorb naao,u,koS' 




