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STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko kodas: AFBBD001 

Pavadinimas lietuvių kalba: Lauko augalų selekcija ir sėklininkystė 

Pavadinimas anglų kalba:  Field plant breeding and seed growing 

Dalyko apimtis: 7 kreditai, 187 valandos, iš jų kontaktiniam darbui 46 val., savarankiškam darbui 

141 val. 

Studentų darbo formos ir apimtis: 

Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 

Paskaitos 42 Pasirengimas egzaminui 141 

Konsultacijos 2   

Egzaminas 2   

 

Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

Trečioji Agronomija,  Ekologija ir aplinkotyra, Miškotyra  Pasirenkamasis 

 

Studijų dalyko tikslas: plėtoti doktoranto žinias ir gebėjimus, užtikrinančius jo kompetencijas augalų 

selekcijos programų kūrimui ir įgyvendinimui praktinėje veikloje, veislių modeliavimo problemų 

sprendimams, selekcinių (genetinių) metodų valdymui ir diegimui augalų selekcijos ir sėklininkystės 

srityse.  

Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Biomedicinos mokslų srities (privalumas Žemės ūkio 

mokslų krypties) magistro kvalifikacinis laipsnis. 

Dalyko studijų rezultatai: 

Studento žinios ir supratimas: doktorantai įgyja naujausias mokslinių tyrimų žinias apie aukšto genetinio 

potencialo veislių modeliavimą, perspektyvių selekcinių programų kūrimą ir realizavimą, analitinės ir 

sintetinės selekcijos, genetikos metodų panaudojimą, selekcinio darbo organizavimą.  

Gebėjimai ir įgūdžiai:  doktorantai geba įgytas žinias taikyti, analizuodami ir savarankiškai spręsdami 

augalų produktyvumo genetinio potencialo didinimo, stabilaus derlingumo įtvirtinimo problemas; 

geba planuoti ir vykdyti selekcinį darbą, kuriant ir diegiant augalų selekcijos metodus ir pasiūlant 

naujas metodikas selekcinės medžiagos, veislių sukūrimui; geba perteikti augalų selekcijos ir 

sėklininkystės naujoves ir numatyti tolesnės plėtros perspektyvas. 

Vertybinės nuostatos: kūrybiškumas, atsakingumas, pilietiškumas, pagarba supančiai aplinkai, 

racionalus gamtos išteklių naudojimas. 



Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Augalų selekcijos, genetikos mokslų tikslų, uždavinių, pagrindinių Lietuvos teisinių aktų, 

normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių augalų veislių apsaugą, Lietuvos genetinių 

išteklių naudojimą, išsaugojimą, genetiškai modifikuotų organizmų naudojimą, reguliavimą, 

suvokimas;  pagrindinių selekcijos, genetikos, sėklininkystės sąvokų supratimas bei vartojimas. 

2. Naujausių augalų selekcijos mokslo žinių įsisavinimas bei gebėjimas jas taikyti mokslinių 

problemų sprendimui. 

3. Gebėjimas planuoti ir vykdyti selekcinį darbą atliekant fundamentinius ir taikomuosius 

mokslinius tyrimus, kurti ir diegti inovatyvius augalų selekcijos metodus ir pasiūlyti naujas 

metodikas selekcinės medžiagos, veislių sukūrimui.  

Dalyko turinys:  

      Paskaitos: 

1. Augalų selekcijos istorinė raida 

2. Fitogeografinė diferenciacija – augalų selekcijos pagrindas 

3. Lauko augalų selekcijos genetiniai pagrindai. 

4. Pagrindiniai naujų veislių kūrimo principai. 

5. Analitinė  selekcija ir atrankos metodai. 

6. Vidurūšinė hibridizacija. 

7. Tarprūšinė ir tarpgentinė hibridizacija. 

8. Heterozės naudojimas selekcijoje. 

9. Mutacijos augalų selekcijoje. 

10. Poliploidijos, aneuploidijos, haploidijos panaudojimas augalų selekcijoje. 

11. In vitro technologijos augalų selekcijoje. 

12. Biometrinė - genetinė analizė augalų selekcijoje. 

13. Svarbiausios selekcinio darbo kryptys. 

14. Selekcinio darbo organizavimas. 

15. Selekcinės medžiagos įvertinimas. 

16. Veislių valstybinis tyrimas, veislių realizavimas ir apsauga. 

17. Lauko augalų sėklininkystė. 

18. Naudojamų terminų augalų genetikoje, selekcijoje ir sėklininkystėje įsisavinimas. 

 

Dalyko studijų metodai: aiškinamasis - demonstracinis metodas, diskusija, savarankiškas mokymasis, 

naudojantis papildoma medžiaga, pagrindinių Lietuvos teisinių aktų ir normatyvinių dokumentų 

(augalų genetinių išteklių, bioįvairovės išsaugojimo srityje, GMO, augalų veislių apsaugos, 

sėklininkystės srityje) tiksliniai skaitymai. 

Paskaitose apžvelgiama temai skirta teorinė medžiaga, akcentuojami esminiai klausimai, paremti 

pavyzdžiais, nurodomi informacijos šaltiniai, susiję su nagrinėjama tema, diskusijai pateikiami 

klausimai. Kai neskaitomos paskaitos nesant minimaliam doktorantų skaičiui, vyksta konsultacijos (22 

val.) pagal numatytą grafiką. Prieš egzaminą numatyta 2 val. konsultacija.  



Studentų pasiekimų vertinimo metodai ir struktūra: žinių, supratimo ir gebėjimų vertinimui taikoma 

kriterinė pasiekimų vertinimo sistema, naudojant dešimties balu skalę, kiekvieną balą grindžiant 

aiškiais vertinimo kriterijais, susietais su dalyko rezultatais. 

 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio 

koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Egzaminas 1,0 17-20 savaitė 

 

Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Rančelis V. Augalų genetika. Kaunas: Technologija, 2008. - 349 p. 

2. Ruzgas V. Augalų selekcija. Kaunas: LŽŪU, 2009. - 222 p. 

3. Sliesaravičius A., Stanys V. Žemės ūkio augalų biotechnologija.Vilnius: Enciklopedija, 2005. -

234 p. 

4. Acquaah G. Principles of Plant Genetics and Breeding. Oxford etc.: Blacwell 

publishing, 2007.- 569 p. 

5. Babcock E. B. Genetics and plant breeding. Jodhpur : Agrobios, 2004. – 478 p. 

6. Chahal G.S., Gosal S.S. Principles and procedures of plant breeding : biotechnological and 

conventional approaches. Pangbourne : Alpha Science, 2002. – 604 p. 

7. Shu Q. Y., Forster B., Nakagawa P. Plant mutation breeding and biotechnology. Wallingford, 

Oxfordshire ; Cambridge, Mass. : CABI, 2012. – 608 p.   

Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Sliesaravičius A. ir kt. Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas. 

Vilnius. 2010. - 338 p. 

2. Tarakanovas P. Selekcinių-genetinių tyrimų rezultatų apdorojimo ir įvertinimo sistema. 

“Selekcija”. Vilnius, 1996. – 76 p. 

3. Ashraf M., Harris P.J.C. Abiotic stresses : plant resistance through breeding and molecular 

approaches. New York : Food Products Press, 2005. – 725 p. 

4. Ceccarelli S., Guimarães E.P., Weltzien E. Plant breeding and farmer participation. Food and 

Agriculture Organization of the United Nations, 2009.- 671 p. 

5. Nguyen H. T., Blum A. Physiology and biotechnology integration for plant breeding. New 

York, N.Y. ; Basel : Marcel Dekker, 2004. – 628 p. 

Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. Liuda Žilėnaitė,  ASU Agronomijos fakultetas, 

Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas. 

Kiti dalyko dėstytojai: doc. dr. Vytautas Ruzgas, LAMMC, Žemdirbystės institutas; doc. dr. Vytautas 

Liakas, ASU Agronomijos fakultetas, Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas; doc. Asta 

Ramaškevičienė, ASU Agronomijos fakultetas, Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas. 

Aprašą parengė: doc. dr. Liuda Žilėnaitė, doc. dr. Vytautas Ruzgas. 
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Recenzentai: 

 ASU Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto paskirtas recenzentas: doc. dr. Asta Ramaškevičienė 

Agronomijos krypties doktorantūros komiteto paskirtas recenzentas: doc. dr. Steponas Raudonius, 

prof. habil. dr. Pavelas Duchovskis, dr. Vita Tilvikienė 

 

Aprobuota Žemės ūkio ir maisto mokslų  instituto posėdyje: 2013 02 22, protokolo Nr. 4 

Aprobuota programos doktorantūros komiteto posėdyje: 2014 02 25, protokolo Nr. 77 

 

Dalyko aprašas atestuotas iki 2017 02 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


