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Kvapiojo baziliko (Ocimum basilicum L.) veislių derlumo palyginimas 
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Tyrimai atlikti LŽŪU Botanikos katedroje 2007–2008 m. Buvo tirtos trys kvapiojo baziliko (Ocimum basilicum L.) veislės: ‛Canelle’ (žalialapė 

forma), ‛Purpurescens’ (raudonlapė forma) bei ‛Citriodorum' (anksčiau vadintas citrininiu baziliku). Atliktas šių veislių įvertinimas pagal vegetacijos 
trukmę iki žydėjimo pradžios, vidutinį augalo žaliosios ir sausosios masės derlių bei absoliutų jų kaupimosi greitį, augalo sėklų derlių ir 1000 sėklų masę. 
‛Canelle’ ir ‛Citriodorum’ veislių augalai pradėjo žydėti 59 sudygimo dieną, o ‛Purpurescens’ – 63 dieną. Pagal pagrindinius tirtus parametrus išsiskyrė 
‛Canelle’ veislė: 1 augalo vidutinė žalioji masė prieš žydėjimą buvo 8,15 g (4 g didesnė nei kitų dviejų), vidutinis sėklų derlius – 1,12 g (1,36–3,46 karto 
didesnis), o 1000 sėklų masė – 1,469 g (1,23–1,35 karto didesnė). Vidutinis šios veislės augalų aukštis žydėjimo pradžioje siekė 520 mm, arba jie buvo 
1,5 karto aukštesni už kitų veislių augalus. Patikimai didžiausias bendrasis sausųjų medžiagų kiekis 20,77 % (6–7 % didesnis nei kitų veislių) buvo 
‛Canelle’ veislės augalų. ‛Purpurescens’ veislės augalų lapuose dėl antocianų nustatytas mažiausias chlorofilų a ir b kiekis. 

Bazilikas, veislės, derlius, morfofiziologinis įvertinimas. 

 
Įvadas 

 
Prieskoniams naudojamos tam tikros išdžiovintos arba 

kitaip mechaniškai apdorotos augalo dalys: šaknys, lapai, 
žievė, žiedai, sėklos arba visas augalas. Džiovinant priesko-
ninius augalus natūraliais būdais, juose išlieka daugiausia 
eterinių aliejų (Dambrauskienė, 2008). Kai kurie augalai 
naudojami žali. Tokiems prieskoniniams augalams priklauso 
notrelinių (Lamiaceae) šeimos atstovas – kvapusis bazilikas 
(Ocimum basilicum L.). Tai vienametis augalas su kiaušiniš-
kais arba pailgais 2–4 cm ilgio ir 1,5–2 cm pločio lapais. Žie-
dai susitelkę stiebų viršūnėje ir sudaro retus žiedynus. Vaisiai 
kiaušiniški, 1,5–2 mm ilgio (Lietuvos TSR flora, 1976). 

Kvapusis bazilikas labiau paplitęs šiltesnio klimato kraš-
tuose ir naudojamas kaip prieskoninis, vaistinis augalas (Ja-
vanmardi et al., 2002). Plačiai naudojamas peršalus, blogai 
virškinant, esant pilvo spazmų, gastroenteritams, migrenai, 
nemigai, depresijai, išsekimui gydyti. Išoriškai tinka nuo 
vabzdžių įkandimo, odos infekcijų (Bown, 1995, Burt, 2004).  

Yra nemažai kvapiojo baziliko formų ir veislių. Plačia-
lapės ir raudonlapės kvapiojo baziliko formos augalai ski-
riasi vegetacijos trukme, derlumu, chlorofilų a ir b bei as-
korbo rūgšties kiekiu lapuose (Malinauskaitė ir kt., 2004). 
Raudonlapių veislių augaluose esantys antocianai apsaugo 
lapų pigmentų sistemas nuo fotooksidacijos. Tokie augalai 
yra tolerantiškesni stresui (sausrai, UV–B spiduliuotei), 
apsaugo nuo patogenų bei žolėdžių augalų (Gould, 2004). 
Antocianų kiekis priklausomai nuo veislės gali svyruoti 
nuo 16,63 iki 17,78 mg g-1 (Winthrop et al., 1998). 

Kvapiojo baziliko formos skiriasi morfologiškai, der-
liumi, chemine sudėtimi. Lenkų mokslininkės nustatė (Su-
chorska – Tropilo et al., 2001), kad pietinių regionų auga-
lai sukaupia didesnį eterinių aliejų kiekį.  

Kvapiojo baziliko veislės, besiskiriančios fenotipiškai, 
skiriasi savo chemine sudėtimi. Tačiau besiskiriančios 
morfologiniais parametrais (lapuotumu, augalo aukščiu, 
šakelių skaičiumi ir kt.) gali būti to paties chemotipo auga-
lai, t.y. identiškos pagal vyraujančius cheminius junginius 
(Marotti et al., 2002).  

Prieskoniniams augalams svarbu eterinių aliejų sudėtis. 
Nuimant derlių prieš žydėjimą, augalai turi sukaupę didesnį 

eterinių aliejų bei eugenolio kiekį. Iki žydėjimo eugenolio 
ypač gausu baziliko lapuose, tačiau β-ocimeno mažiau, lygi-
nat su žiedais. Visiško žydėjimo metu augaluose sumažėja 
eterinių aliejų kiekis (Kothari et al., 2005), todėl žaliąsias 
kvapiojo baziliko dalis geriau naudoti iki žydėjimo, nes jose 
daugiau eterinių aliejų ir mažiau ląstelienos. 

Azoto trąšų kiekis ir nuėmimo laikas turi įtakos chlo-
rofilų a ir b, karotenoidų bei antocianų kiekiui kvapiojo 
baziliko veislių lapuose (Politycka et al., 2004).  

Kadangi mūsų respublikoje kvapųjį baziliką sudėtinga 
auginti lauko sąlygomis, auginant šiltnamyje arba patalpoje 
svarbu ne tik jų vegetacijos trukmė, bet ir derliaus (žalio-
sios ir sausosios masės) formavimosi greitis, sėklų derlius. 
Labai dažnai įsigyjant sėklų, nurodomi tik augalų aukštis, 
lapų spalva bei rekomenduojamas sėjos laikas, todėl ūkiniu 
požiūriu svarbu žinoti vidutinį vegetacijos laikotarpį, pre-
liminarų žaliosios masės derlių. 

Naudojant baziliką pagardams žalią, pageidautinos 
veislės, lėčiau kaupiančios sausąsias medžiagas bei stam-
besniais augalų lapais, kuriuose iki žydėjimo susisintetina 
daugiau askorbo rūgšties, eterinių aliejų. 

Tyrimų tikslas – įvertinti kvapiojo baziliko veislių der-
lumo parametrus, auginant augalus patalpoje. 

Buvo palyginti kai kurie kvapiojo baziliko ‛Canelle’, 
‛Purpurescens’ ir ‛Citriodorum’ veislių morfofiziologiniai 
parametrai (pvz., vegetacijos trukmė iki žydėjimo pradžios, 
augalų aukštis, lapo dydis, chlorofilų a ir b kiekis), nustatyti 
žaliosios ir sausosios masių derliai, absoliutieji derliaus prie-
augiai (suformavus augalams naują lapų porą), įvertinti šių 
veislių vidutinis 1 augalo sėklų derlius bei 1000 sėklų masė. 

 
Tyrimų metodika 
 

Kiekvienos veislės augalai buvo padiegti induose (kom-
postinės žemės ir smėlio mišinys 3:1) ir po sudygimo vazo-
nėlyje palikta po 10 vnt. Bandymas atliktas 5 pakartojimais. 

Augalų aukštis buvo matuotas suformavus naują lapų 
porą nuo dirvos paviršiaus (mm), žalioji (g) bei sausoji (%) 
masės – nuo antrosios suformuotos lapų poros, susiforma-
vus naujai porai. Paskutinis svėrimas ir matavimas atlikti 
augalams suformavus žiedpumpurius. 
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 Augalų masė (g) nustatyta sveriant analitinėmis svars-
tyklėmis, o sausoji masė – pagal literatūroje priimtą meto-
diką (Stašauskaitė, 1999). 

Augalo absoliutusis augimo greitis (antžeminės masės 
– žaliosios mg ir sausosios %) nustatytas pagal formulę: 

21

21

tt

AA
S

−

−

=      (1) 

čia  S – absoliutusis augalo (masės) augimo greitis (% arba 
mg parą-1); 

A2 – A1 – augalo svoris bandymo pradžioje ir pabaigoje; 
t2 – t1 – bandymo pradžios ir pabaigos trukmė (paros). 
 
Absoliutusis masės prieaugis buvo nustatytas, susifor-

mavus naujai lapų porai I–V tyrimo laiku – nuo antrosios 
lapų poros iki žydėjimo pradžios. 

Visų veislių chlorofilų a ir b kiekis (mg g-1) nustatytas 
žydėjimo pradžioje. 

‛Canelle' veislės augaluose askorbo rūgštis ir sausosios 
medžiagos nustatytos, esant 6 lapų poroms, – lapuose ir stie-
buose, o žydėjimo pradžioje – papildomai žiedynuose. As-
korbo rūgštis nustatyta standartiniu S. K. Murri metodu – tit-
ruojant. 

Buvo tirtos 3 kvapiojo baziliko veislės: ‛Canelle’ 
(stambialapė, žalialapė, aukštaūgė veislė), ‛Purpurescens’ 
(raudonolapė, vidutinio dydžio lapais ir aukščio veislė) ir 

‛Citriodorum’ (anksčiau vadintas citrininiu baziliku, gana 
kompaktiška, vidutinio aukščio). 

 
Tyrimų rezultatai ir aptarimas 

 
Tirtų veislių sėklų daigumas buvo nevienodas, esmin-

gai didžiausias būdingas ‛Canelle’ veislei – 70 %, arba 5 % 
didesnis nei ‛Citriodorum’ ir 7,5 % – nei ‛Purpurescens’. 
Tai svarbu auginant patalpoje, nes lauko sąlygomis kvapio-
jo baziliko augalai paprastai nesubrandina sėklų. 

Kvapiojo baziliko veislių aukštis, žaliosios ir sausosios 
masės derlius, vegetacijos trukmė iki žydėjimo buvo nevie-
nodi (1 lentelė). ‛Canelle’ ir ‛Citriodorum’ veislių augalai 
pradėjo žydėti 59 sudygimo dieną, o ‛Purpurescens’ – 
63 dieną, t. y. 4 dienomis vėliau, todėl bendras augalų vege-
tacijos laikotarpis, ypač sėklų subrendimo laikotarpis, pail-
gėjo. Žydėjimo pradžioje esmingai aukščiausi – 520 mm (iki 
žiedyno vidutiniškai 340 mm) – ‛Canelle’ veislės augalai. Jų 
vidutinė žalioji masė prieš žydėjimą buvo 4,41–5,02 g di-
desnė nei kitų veislių, o sausoji – didesnė atitinkamai 6,49–
7,86 %. Šie parametrai esmingai viršijo kitų dviejų veislių 
augalų bendrąjį aukštį, žaliosios ir sausosios masės derlumą. 
Tai nustatyta ir ankstesnių kvapiojo baziliko formų tyrimų 
metu, tuomet tarp augalo aukščio ir svorio buvo tvirta pri-
klausomybė (Malinauskaitė ir kt., 2004). 

 
1 lentelė. Kvapiojo baziliko veislių morfofiziologinis įvertinimas 
Table 1. Morphophysiological assessment of sweet basil varieties 

 

Veislės 
Varieties 

Vidutinė 
vegetacijos 

trukmė* 

dienos 
average duration 

of vegetation* 
days 

Vidutinis augalo derlius* 
average yield of plant* 

 

Vidutinis augalo aukštis mm 
average plant height 

mm 

Lapo dydis mm 
leaf size 

mm 

žalioji masė g 
green matter 

g 

sausoji 
masė % 

dry matter 
% 

visas 
total 

iki žiedyno 
up to 

inflorescence 

Ilgis 
length 

Plotis 
width 

‛Canelle’ 59 8,15÷0,02 20,77÷0,13 520÷20 340÷9,6 65,7÷1,3 40,7÷0,9 
‛Citriodorum’ 59 3,74÷0,15 12,91÷0,43 325÷15 212÷2,6 47,0÷0,9 18,5÷0,7 
‛Purpurescens’ 63 3,13÷0,22 14,28÷0,16 341÷9,5 240÷3,5 83,5÷1,4 44,0÷0,5 
R05/LSD05   2,40   3,64  90,5    
*Pastaba: žydėjimo pradžia 
*Note: beginning of flowering. 

 
Tirtų veislių augalai skyrėsi fenotipiškai, taip pat ir la-

po forma – ilgiu ir pločiu. ‛Citriodorum’ veislės augalų 
elipsiška lapo forma: lapo ilgis 2,5 karto didesnis už plotį. 
Kitų dviejų veislių augalų lapai labiau kiaušiniški. 
‛Purpurescens’ veislės augalų lapai didžiausi, ilgis didesnis 
už plotį 1,9 karto. Tai rodo, kad augalo morfologinis speci-
fiškumas yra genetinių ypatumų rezultatas (Sasnauskas ir 
kt., 2008). Tam turi įtakos ir augimo sąlygos: edafiniai bei 
klimatiniai veiksniai (Bagdonaitė, 2003). 

Svarbu, kad prieskoniniuose augaluose sausosios me-
džiagos kauptųsi lėčiau tam tikrose augalo dalyse, nes dau-
gelio žolinių augalų maistinė vertė su branda menkėja, t. y. 
didėja ląstelienos kiekis, o virškinamos energijos kiekis 
mažėja (Butkutė ir kt., 2008). Buvo nustatyti  sausųjų me-
džiagų ir askorbo rūgšties kiekiai atskirose ‛Canelle’ veis-
lės augalų dalyse iki žydėjimo ir susiformavus žiedynams. 
Žydėjimo pradžioje visose augalo dalyse padidėjo sausųjų 
medžiagų (1 A pav.) ir sumažėjo askorbo rūgšties (1 B 

pav.). Gauti rezultatai rodo, kad augale sausųjų medžiagų 
kiekis didėja dėl intensyvaus jų kaupimosi stiebe. 
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*Pastaba: terminai: IV– suformavus 6 lapų poras, V – žydėjimo pradžia. 
*Note:periods: IV – after formation of 6 leaf pairs; V – beginning of 
flowering 

 
1 A, B pav. Sausųjų medžiagų (%) ir askorbo rūgšties (mg 100g)  kiekiai 

‛Canelle’ veislės augaluose skirtingais tyrimų periodais 
Fig. 1. A, B. Contents of dry matter and ascorbic acid in plants of variety 

‛Canelle’ in different periods 

 
Raudonlapės kvapiojo baziliko veislės antocianų kie-

kis turėjo įtakos chlorofilų kiekiui lapuose. ‛Purpurescens’ 
veislės augaluose žydėjimo pradžioje nustatytas esmingai 
mažiausias bendras chlorofilų a ir b kiekis (2 pav.). 
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2 pav. Chlorofilų a ir b kiekis kvapiojo baziliko veislių lapuose žydėjimo 

pradžioje 
Fig. 2. Content of chlorophyll a and b in the leaves of sweet basil at the 

beginning of flowering 

 

Tai patvirtina kai kurių autorių teiginius (Winthrop et 
al., 1998), kad didžiausias antocianų kiekis augaluose būna 
žydėjimo pradžioje, – dėl augaluose vykstančių metaboliti-
nių reakcijų didėjant antocianų jų lapuose pasigamino ma-
žesnis kiekis chlorofilų. 

Nors didžiausias pigmentų kiekis buvo ‛Citriodorum’ 
augalų lapuose, bet dėl savo morfologinių savybių (dydis, 
mažesni lapai)  vidutinis sėklų derlius buvo esmingai, t. y. 
1,36 karto mažesnis nei ‛Canelle’ augalų (3 pav.). Ypač 
mažas sėklų derlius būdingas raudonlapei veislei – atitin-
kamai 3,46 ir 2,55 karto esmingai mažesnis nei žalialapių 
veislių. Tam galėjo turėti įtakos lapuose esantys antocianai, 
kurių funkcijos yra kitos nei chlorofilų – fotooksidacija, fo-
tosintezės pigmentų apsauga (Gould, 2004). Pagal fotosin-
tezės pigmentų kiekį vertinama ir bendra augalo fiziologi-
nė būklė (Sasnauskas ir kt., 2008), tačiau 9 procentiniais 
punktais ‛Purpurescens’ veislės augalų 1000 sėklų masė 
buvo didesnė už daugiau žaliosios masės sukaupiančią 
‛Citriodorum’. Skirtumas neesminis. Esmingai didžiausias 
vidutinis 1 augalo sėklų derlius ir 1000 sėklų masė nustaty-
ti ‛Canelle’ veislės augalų. 
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3 pav. Kvapiojo baziliko veislių vidutinis vieno augalo derlius ir 1000 

sėklų masė 
Fig. 3. The average mass of one plant and 1000 seeds of sweet basil 

 
Tirtų veislių augalų žaliosios ir sausosios masės kaupi-

mosi greitis skyrėsi, nors laikotarpis tarp ėminių (kai buvo 
suformuojama nauja lapų pora) buvo panašus (2 lentelė).  

2 lentelė. Kvapiojo baziliko veislių absoliučiojo žaliosios ir sausosios masės kaupimo greitis 
Table 2. Absolute rate of fresh and dry matter accumulation by different sweet basil varieties 

 

Tyrimų periodai* 
Periods of 

investigation* 

Veislės / varieties 
Žalioji masė mg parą-1 / green matter mg day-1 Sausoji masė % parą-1 / dry matter % day-1 

‛Canelle’ ‛Citriodorum’ ‛Purpurescens’ ‛Canelle’ ‛Citriodorum’ ‛Purpurescens’ 

I 170÷12 40÷8,0 30÷4,0 
34•10-2 ÷ 

5•10-2 
28•10-2 ÷ 

5•10-2 
1•10-2 ÷ 
0,2•10-2 

II 160÷2,0 100÷2,0 200÷15 
5•10-2 ÷ 
0,5•10-2 

0,4•10-2 ÷ 
0,1•10-2 

1,8•10-2 ÷ 
0,3•10-2 

III 10÷5,0 100÷9,0 49,7÷9,0 
53•10-2 ÷ 

7•10-2 
0,4•10-2 ÷ 
0,1•10-2 

35•10-2 ÷ 
0,9•10-2 

IV 60÷9,0 8,0÷0,6 8,8÷0,4 
4•10-2 ÷ 
1•10-2 

0,4•10-2 ÷ 
0,11•10-2 

47,1•10-2 ÷ 
1,2•10-2 

V 630÷25 180÷9,0 90÷9,0 
47•10-2 ÷ 

3•10-2 
0,7•10-2 ÷ 
0,1•10-2 

0,5•10-3 ÷ 
0,6•10-4 

*Pastaba: tyrimų periodai tarp naujos lapų poros susiformavimo: I – tarp 2 ir 3 poros, II – tarp 3 ir 4 lapų poros, III – tarp 4 ir 5 poros, IV – tarp 5 ir 6 po-
ros, V – tarp 6 poros ir žydėjimo pradžios. 
*Note: periods between the leaf pair formation: I – between 2’nd and 3’rd pair, II – between 3’rd and 4’th pair, III – between 4’th and 5’th pair, IV – 
between 5’th and 6’th pair  -V – between 6’th pair and beginning of flowering.  
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Intensyviausiai žaliąją masę kaupė ‛Canelle’ veislės 
augalai. Tik antrajame tyrimų etape raudonlapės ‛Purpu-
rescens’ veislės augalų absoliutusis žaliosios masės prie-
augis buvo didesnis. Toks sausųjų medžiagų prieaugis bū-
dingas stambesnių veislių augalams, dėl to ‛Citriodorum’ 
veislės augalai lėčiau kaupė sausąsias medžiagas. 

 
Išvados 

 
1.  Auginant kvapiojo baziliko veisles kaip žalią prie-

skonį, svarbu, kad lėčiau kauptųsi sausosios medžiagos 
tam tikrose augalo dalyse. Lėčiausiai sausąsias medžiagas 
kaupė ‛Citriodorum’ veislės augalai. 

2.  Kvapiojo baziliko veislių fenotipiniai skirtumai turi 
įtakos bendrajam žaliosios, sausosios masės kiekiui, sėklų 
derliui bei absoliučiajam masės prieaugiui. Ilgesnės vege-
tacijos ‛Canelle’ veislės augalai iki žydėjimo suformavo 
didžiausius sausosios ir žaliosios masės kiekius. Šios veis-
lės vidutinis vieno augalo sėklų derlius bei 1000 sėklų ma-
sė buvo didžiausi. 

3.  Askorbo rūgšties kiekis augaluose didėja iki žydė-
jimo pradžios, kai padaugėja sausųjų medžiagų. Sausųjų 
medžiagų didėjimą lemia intensyvus ląstelienos kaupima-
sis stiebe. 

4.  Raudonlapės kvapiojo baziliko veislės lapuose 
esantys antocianai mažina chlorofilų a ir b kiekį, mažin-
dami ir bendrąjį augalo masės ir sėklų derlumą. 
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Regina Malinauskaitė 
 

Productivity of Different Sweet Basil (Ocimum basilicum L.) Varieties  
 

Summary 
 
Research was carried out in Botany department of the Lithuanian University of Agriculture, in the period of 2007-2008. Estimation of three differ-

ent varieties of sweet basil (Ocimum basilicum L.) – ‛Canelle’ (green leaf form), ‛Purpurescens’ (red leaf form) and ‛Citriodorum’ (citric basil) was based 
on the analysis of plant fresh and dry matter yield, its accumulation rate, duration of vegetation till the beginning of flowering as well as mass of 1000 
seeds. ‛Canelle’ and ‛Citriodorum’ varieties started to bloom after 59 days since the beginning of germination, whereas ‛Purpurescens’ variety – after 63 
days. In estimation of the abovementioned parameters, variety ‛Canelle’ gained the advantage over the rest of experimental varieties. For example, before 
flowering, the green plant mass of  ‛Canelle’ was  8,15 g (by 4 g higher as compared to that of other two varieties), average yield of seeds was estimated 
as 1,12 g (by 1,36–3,46 times higher), mass of 1000 seeds was 1,469 g (by 1,23–1,35 times higher). At the beginning of flowering the average of 
‛Canelle’ plant height reached 520 mm or it was by 1,5 times higher if compared with the same index of ‛Purpurescens’ and ‛Citriodorum’ varieties, dry 
matter content was by 20,77 % higher. ‛Purpurescens’ showed the lowest levels of chlorophyll a and b.  

Basil, varieties, yield, morphophysiological assessment. 
 
 
Оценка урожайности сортов базилика душистого (Ocimum basilicum L.) 
 

Регина Малинаускайте 
 

Резюме 
 

Исследования проводились в ЛСХУ на кафедре Ботаники в 2007 – 2008 гг. Исследовались 3 сорта базилика душистого (Ocimum basilicum 
L.): ‛Canelle’ (зеленолистая форма), ‛Purpurescens’ (краснолистая форма) и ‛Citriodorum’ (раннее называемая – базилик цитрусовый). Сорта 
оценивались по продолжительности вегетации до начала цветения, средней урожайности зеленой и сухой массы растений и абсолютной ско-
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рости их накопления в определенные периоды развития, урожайности семян одного растения, массы 1000 семян. Растения сортов ‛Canelle’ и 
‛Citriodorum’ начали цвести на 59–ый день после появления всходов, а ‛Purpurescens’– на 63–ий день. По основным параметрам выделился 
сорт ‛Canelle’, а именно: средняя масса одного зеленого растения перед цветением составила 8,15 г (т.е. на 4 г больше двух других сортов), 
средняя урожайность семян – 1,12 г (в 1,36–3,46 раза больше), а масса 1000 семян – 1,46 г (в 1,23–1,34 раза больше). Средняя высота растений 
достигла 520 мм (в 1,5 раза больше двух других сортов). Наибольшее количество сухих веществ (20,77 %, что на 6–7 % больше, нежели у дру-
гих сортов) также отмечено у растений сорта ‛Canelle’. В листьях растений сорта ‛Purpurescens’ из–за антоцианов установлено наименьшее ко-
личество хлорофиллов а и b. 

Базилик, сорта, урожайность, морфофизиологическая оценка. 

 
Gauta 2010 m. vasario mėn., atiduota spaudai 2010 m. birželio mėn. 
 
Regina MALINAUSKAITĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Biologijos ir augalų apsaugos katedros biomedicinos mokslų dak-
tarė, docentė. Adresas: Studentų g. 1, LT-5331, Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 27 85, el. paštas: bo@lzuu.lt. 
Regina MALINAUSKAITĖ. Doctor of Biomedical Sciences, assoc. Prof. at the Department of Biology and Plant Protection, Agronomy faculty, Lithu-
anian University of Agriculture. Adress: Studentų str. 1, LT-5331, Akademija, Kaunas dist. Tel. ( 8 37) 75 27 85, E-mail:bo@lzuu.lt. 
 
 
 


