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 I – pirkimo dalis:  „Inovacinius genetinio pagerinimo metodus demonstruojančių 

paprastosios eglės eksperimentinių-reprodukcinių augūnų plantacijų diegimas ir sklaida“ 

Kauno regione įrengimo, vykdymo ir priežiūros tvarkos bei sąlygų  

 

                                             TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

Tikslas yra įrengti inovacinius genetinio pagerinimo metodus demonstruojančių paprastosios 

eglės eksperimentinių-reprodukcinių augūnų plantaciją Kauno regione ir atlikti reikalingus 

priežiūros darbus.   

 

Uždaviniai:  

1. Atrinkti genetinę medžiagą augūnų plantacijai genetiniuose-selekciniuose objektuose. 

2. Paruošti plantacijos eksperimentinę schemą. 

3. Paruošti žemės sklypą augūnų plantacijai įrengti (sklypo atranka, dirvos paruošimas ir 

priežiūra).  

4. Atlikti atrinktų klonų palikuonių iškasimą, laikinai juos saugoti ir transportuoti į augūnų 

plantacijos vietą. 

5. Atlikti genetinės medžiagos sodinimą augūnų plantacijos sklype.  

6. Atlikti būtinus po sodinimo medelių priežiūros darbus. 

7. Atlikti genetinę prigijimo inventorizaciją. 

8. Instaliuoti plantacijos demonstracinę-identifikacinę sistemą.  

9. Parengti plantacijos ilgalaikės priežiūros rekomendacijas ir augūnų dauginimo 

technologijas. 

 

 

I. Reikalavimai augūnų plantacijos genetinės medžiagos atrankai  

 

Genetinė medžiaga tai žinomos kilmės genetiškai pranašūs medeliai, kuriais bus įrengta augūnų-

reprodukcinė plantacija. Yra labai svarbu, kad ši medžiaga būtų genetiškai pranašesnė savo greitu 

augiu ir stiebo kokybe už paprastų eglynų reprodukcinė medžiagą. Juk yra svarbu dauginti ir 

plantaciniuose želdiniuose auginti ne bet kokius, o būtent vietinėje adaptacinėje aplinkoje 

prisitaikiusių, sparčiai augančių ir aukštos stiebo kokybės medžių klonuotas kopijas. Todėl  

kandidatinių individų genetinis pranašumas turi būti nustatytas moksliniais tyrimais specialiuose 

genetiniuose-selekciniuose objektuose. 

 

Genetinė medžiaga turi būti:  

1) Atrinkta genetiniuose selekciniuose objektuose. 

2) tinkamo adaptyvumo, t.y. pritaikiusi prie vietinės adaptacinės aplinkos; 

3) genetiškai sąlygoto greitesnio augimo; 

4) aukštos stiebo kokybės. 

Svarbiausias iš aukščiau minėtų faktorių yra pirmasis- tinkamas adaptyvumas, kadangi be tinkamo 

prisitaikymo nebus nei produktyvumo nei kokybės. Adaptacinių požymių kintamumas yra patikimai 

susijęs su jų genetinėmis savybėmis, kadangi tik tam tikroje adaptacinėje aplinkoje tinkamiausi 

individai gali išlikti ir įtakoti ateities kartų genetinę sudėtį.  

Šiame projekte demonstruojama  augūnų plantacijos eksperimentinė schema, kai augūnų plantacijai 

pasirenkami ir tuo pačiu išbandomi natūraliai genetiniuose-selekciniuose objektuose želiantys 

medeliai, kurių tikėtini tėvai yra tinkamos fenologijos, pranašūs augimo sparta klonai. Ši idėja yra 

novatoriška ir leidžia sutaupyti ženklias sumas selekcinei programai, bei eksperimentiniu požiūriu 



viename objekte talpinanti du objektus: augūnų reprodukcinę plantaciją ir klonų sėklinių palikuonių 

bandomuosius želdinius.  

Genetinę medžiagą atrinkti Šlienavos p. eglės pliusinių medžių klonų archyve, įveistame 

Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos Vaišvydavos girininkijoje 1972-1976 

metais. Kolekcijoje pasodinti 104 pliusinių medžių vegetatyviniai palikuonys iš įvairių Lietuvos 

vietų. Klonų rametos išdėstytos blokais po 15 rametų kiekviename bloke (t.y. trys eilės po 5 

rametas)  

 

Klonų atranka: 

 

 Pagal fenologijos, produktyvumo ir kokybės požymius atrinkti 10 geriausių vietinio kilmės 

rajono Šlienavos klonų archyve. Vietinis kilmės rajonas yra Nr. 5. Atrenkant tik vietinio 

kilmės rajono klonus bus išvengta problemų su netinkama adaptacija (žr.  skyrių viršuje). 

  Fenologiją vertinti pagal fenologines formas 3 klasėmis. Vertinimas atliekamas pavasaryje 

sprogstant pumpurams. Vertinama viso medžio laja klasėmis. Atrinkti vėlyvosios 

fenologinės formos klonus, kurie kaip įrodyta bandymais, savo vėlyva augimo pradžia 

išvengia šalnų ir auga ilgiau sezono bėgyje. Jei projekto laiko planas neleidžia atlikti 

stebėjimų pavasaryje, naudoti ankstesnių metų stebėjimus. 

  Produktyvumą vertinti pagal stiebo aukštį ir stiebo skersmenį 1,3 m. aukštyje iš pietinės 

pusės. Medžio aukštis vertinamas aukštimačiu. Skersmuo- specialiomis žerklėmis. Atrinkti 

produktyviausius klonus. 

 Stiebo kokybę vertinti pagal vienastiebiškumą, medienos kietumą, šakų prisegimo kampą, 

šakojimosi tipą, šakų storį ir žievės formą.  

o Medienos kietumas vertinamas specialiu prietaisu PILODYN tokiu būdu: 1,3 m 

aukštyje iš pietinės pusės prietaisas pridedamas prie stiebo, laikomas horizontaliai, 

atliekamas šūvis, adatos smigimo gylis parodo medienos kietumą,  

o Šakojimosi tipas svarbus kokybės indikatorius. Tyrimais nustatyta, kad Lietuvoje 

pranašiausi yra šukiško šakojimosi tipo eglynai. Šakojimosi tipą vertinti 5-mis 

klasėmis, 

o Šakų prisegimo kampą vertinti klasėmis. Buko šakų prisegimo kampo medžiai turi 

plonesnes šakas ne taip giliai įsiterpiančias į medieną, todėl pageidautini selekcijoje, 

o Žievės forma rodo bendrą medžio sveikatos būklę, kur mažiau gyvybingi medžiai 

turi atsilupusią žievę, 

o Šakų storis vertinamas bendrai viso medžio pagal tris klases  

 Atlikti požymių dispersinę analizę (ANOVA) tikslu nustatyti genetinės 

variacijos dydį ir klono įtaką požymių kintamumui; 

 Paskaičiuoti požymių klonų vidurkius ir standartines paklaidas;  

 Paskaičiuoti klonų genetines vertes, kiekvienam požymiui atskirai; 

 Analizuojant klonų matavimų duomenis, tam, kad suvienodinti matavimo 

vienetus, visus požymius standartizuoti į skalę nuo 0 iki 1, taip, kad 

aukštesnė vertė reikštų didesnį produktyvumą ir kokybę. 

 Iš šių standartizuotų požymių sudaryti sumarinį selekcinį indeksą:  

 

SI = P1 + P2 + (...) + PN;  

kur SI yra selekcinis indeksas, P1 , P1 ir PN yra tam tikri požymiai pateikti 1 lentelėje (žemiau). 

 Pagal selekcinį indeksą atrinkti 10 aukščiausią selekcinio indekso vertę 

turinčių klonų su sąlyga kad jie yra kilę iš eglės kilmių rajono Nr. 5, kuriame 

bus įrengiamos plantacijos.  

 

 

 

 

 



 

1 lentelė. Požymius vertinti pagal šią metodiką.  

Požymio 

sutrumpini

mas 

Požymis ir jo įvertinimo vienetai 

P1 Stiebo skersmuo, cm  

P2 Medžio aukštis, m  

P3 Dvistiebiškumas (klasėmis: 0- vienastiebis , 1- dvistiebis) 

P4 Fenologinė forma  (klasėmis: 1- ankstyva, 2- tarpinė, 3- vėlyva) 

P5 Šakų prisegimo kampas (klasėmis: 1-bukas, 2- tarpinis, 3- smailus)  

P6 Šakų storis (klasėmis: 1-plonos, 2-vidutinės, 3-storos) 

P7 Šakojimosi tipas: (klasėmis: 1-grynai šukiškas, 2- netaisyklingai šukiškas, 3-šepetiškas)  

P8 Žievės forma (klasėmis: 1-lygiažievė, 2-smulkiai plokštelinė, 3- plokštelinė).  

 

Klonų sėklinių palikuonių atranka 

Atrinkus klonus, atliekama jų sėklinių palikuonių atranka augūnų plantacijos įrengimui. Šią atranką 

atlikti taip: 

1. Atrinkti tam tikro motininių klono sėklinius palikuonis (tėvai gali būti keliolika skirtingų 

klonų) reikia tam tikro klono plotelio pirmame ir antrame tarpueiliuose; tokiu būdu šių 

sėklinių palikuonių motinmedis bus pageidaujamas klonas. 

2. Galima atrinkti ir tam tikrų dviejų klonų hibridus, jei šie klonai išsiskiria savo pranašumu ir 

auga šalia ir taip išbandyti galimą heterozės efektą , kurio esmė dar spartesnis klonų hibridų 

augimas; šiuo tikslu atrinkti medelius trečiame tarpueilyje kur tam tikri klonai auga šalia. 

3. Vieno klono sėklinių palikuonių skaičius turi būti ne mažiau 15 vnt. (pagal eksperimentinę 

schemą : 3 blokai po 5 vieno klono medelius bloke; žr. sekančiame skyriuje) 

4. Klonų hibridų skaičius iš vienos klonų poros turi būti nemažiau 15 vnt. (pagal 

eksperimentinę schemą : 3 blokai po 5 vieno klonų hibridų poros medelius bloke; žr. 

sekančiame skyriuje) 

5. Klonų palikuonims duodamas specifinis kodas, nurodantis klono Nr. ir medelio Nr. ; 

6. Ant medelio uždedama speciali etiketė, ant kurios užrašomas medelio kodas. 

7. Klonų sėkliniai palikuonys turi būti vienastiebiai, sveiki, gyvybingi tenkinti minimalius 

kriterijus. 

Klonų sėklinių palikuonių minimalūs kriterijai (medelis turi būti būtinai iškastas su šaknų gumulu, 

jokiu būdu nenupurtant žemių nuo šaknų): 

A- Medelio aukštis > nei 10 cm; 

B- Šaknų gumulo aukštis > 5 cm; 

C- Šaknų gumulo ½ ilgio >5 cm; 

D-  Šaknų gumulo ilgis >10 cm; 

 

II. Reikalavimai augūnų plantacijos eksperimentinei schemai. 

Pagal pasirinktą plantacijos eksperimentinę strategiją, augūnų plantacija tarnaus ne tik 

demonstraciniams bet ir eksperimentiniams tikslams. Eksperimentinis tikslas yra išbandyti klonų 

sėklinius palikuonis ir po keturių-šešių metų atrinkti geriausius iš jų klonavimui augūnais, bei 

nustatyti jų tėvystę pagal DNR žymenis. Tam, kad pasiekti šį tikslą, medelius plantacijos plote 

reikia išdėstyti pagal specialią eksperimentinę schemą, kuri leidžia efektyviai eliminuoti aplinkos 

sąlygų įtaką vertinant jų genetines vertes.  

Tokia eksperimentinė schema yra pilnai randomizuoti blokai su penkių medžių ploteliais. Ši schema 

reiškia,  kad  visas klonų rinkinys (mūsų atveju visi dešimt klonų) yra išdėstomi keturiais 

pakartojimais (blokais), kiekviename iš šių blokų išdėstant po penkis kiekvieno klono medelius 

vieną po kito eilėje. Klonų medelių vieta bloke pasirenkama atsitiktinai (randomizuotai).   

Išdėstyti klonų palikuonis taip: 

 Viso bandyme yra nemažiau kaip 8 klonai po 15 medelių ; 

 Blokų skaičius- nemažiau  3. 



 Viename bloke po 5 kiekvieno klono medelius.  

 

III. Reikalavimai žemės sklypo paruošimui augūnų plantacijai . 

 

Reikalavimai sklypui plotui yra tokie: 

 Mikro ir markoreljefas lygus; 

 Pageidautina ne kirtavietėje. 

 Augavietė tinkanti p. eglei: Nb, Nc ar adekvati. 

Reikalavimai sodinimo atstumams yra tokie: 

 Atstumai tarp eilių- 1-3 metrai; 

 Atstumai tarp medelių eilėje- 1-nas metras. 

 Viena iš galimų sklypo konfigūracijų pagal aukščiau pateiktus skaičius: 10 eilių kas 

3 metrus sudaro 30 metrų, eilės ilgis 25 medeliai x 1 metras = 25 metrai + 5 metrai 

pakraščiui, kas sudaro 30 m. Bendras sklypo plotas yra apie 500 m
2
.  

Sklypas paruošimas sodinimui jį suariant plūgu ar skarifikuojant dirvos paviršių freza. Vienu ir 

kitu atveju padaromos tiesios eilės sodinimui. Jei ariama plūgu, vagos gylis turėtų būti ne mažesnis 

kaip 30 cm. Skarifikacijos atveju vagos plotis ne mažesnis kaip 10-30 cm. Metodas arimas ar 

skarifikacija pasirenkamas pagal sklypo žolių agresyvumą. Sklypas ruošiamas dvi trys savaitės prieš 

sodinimą.   

 

IV. Reikalavimai genetinės medžiagos ruošai 

Genetinė medžiaga ruošiama pagal tokią metodiką: 

 Atrinkus klonų sėklinį palikuonį jis pažymimas ant jo uždedant etiketę ir ant jos 

užrašant identifikacinį kodą. Kodas žymi klono Nr. ir medelio Nr. Taip gali būti 

išvengtos klaidos medelių transportavimo metu ir medeliams augūnų plantacijoje.   

 Medeliai iškasami paliekant pakankamo dydžio šaknų gumulą. ir dedami vienoje 

vietoje atitinkamo klono tarpueilyje. 

 Iškasus visus tam tikro klono medelius, jie sudedami į plastikinius maišus, po penkis 

medelius į vieną maišą ir taip paruošiami transportavimui bei sodinimui plantacijos 

sklype pagal specialiai paruoštą eksperimentinę schemą (po penkis kiekvieno klono 

medelius kiekviename bloke). Tokiu būdu kiekvienam klonui priklauso keturi maišai 

(dvidešimt medelių). 

 Ant vieno klono maišų užrišama etiketė, rodanti kad maišai priklauso vienam klonui. 

Svarbu, kad nebūtų žymimas klono kodas, o tik tas pats skaičius leidžiantis 

identifikuoti vieno klono maišus. To reikia atliekant atsitiktinį klonų išdėstymą 

sklypo plote, tam kad išvengti subjektyvumo parenkant klonų sodinimo vietą bloke. 

 Iškasus visų klonų medelius ir sudėjus juos į maišus, jie transportuojami į plantacijos 

įveisimo vietą. Svarbu iškasti medelius ne vėliau kaip per dvi dienas, kad iškasti 

medeliai nebūtų perlaikyti ir nesumažėtų jų gyvybingumas.     

 

V. Reikalavimai genetinės medžiagos sodinimui.  

Reikalavimai genetinės medžiagos sodinimui yra tokie: 

 Po transportavimo, maišai suskirstomi pagal klonus ir surikiuojami į eilę. Tokiu 

būdu nežinant klono tikrojo kodo (tik žinoma, kad keturi maišai priklauso vienam 

klonui) klonai išrikiuojami atsitiktine tvarka. 

 Sklype atrenkamos ir pažymimos eilės, skirtos pirmam, antram, trečiam ir ketvirtam 

blokams.    

 Pradedant nuo pirmojo bloko, eilės tvarka, imama po vieną kiekvieno klono maišą, 

išdėstant maišus kas apytikriai penki metrai kiekvienoje šio bloko eilėje. 

 Išdėsčius po vieną kiekvieno klono maišą pirmame bloke (turi likti po tris kiekvieno 

klono maišus), tuo pačiu principu išdėstomi antrojo bloko klonų maišai, po to 

trečiojo ir ketvirtojo.   



Pradedamas klonų sėklinių palikuonių sodinimas pagal tokius reikalavimus: 

 Jei sklypas suartas vagomis, medelis sodinamas į vagos šlaitą taip, kad šaknys būtų 

užverstos apie penkių – dešimties cm storio dirvos sluoksniu, priklausomai nuo 

medelio parametrų, taip kad neužpilti dirva medelio lajos apatinių šakučių.  

 Nesodinti į vagos dugną, kadangi iškyla užmirkimo pavojus; taip pat nesodinti į 

apverstos velėnos kauburį, kadangi išdžiūvęs velėnos sluoksnis trikdys šaknų 

įsitvirtinimą dirvoje  

 Jei sklypas paruošas suakėtomis ar skarifikuotomis juostomis, reikia sodinti 

medelius į juostos vidurį  

 Sodinti kastuvu iškasant medelio šaknų gumulo dydžio ir apie dvidešimties 

centimetrų gylio duobutę. Dirvą apie pasodintą medelio stiebą apspausti kojomis. 

VI. Reikalavimai medelių priežiūros darbams po sodinimo. 

Pasodinus medelius sudaroma jų sodinimo vietų schema, inventorizuojant kiekvieną medelį ir 

užrašant jo kodą, o medelio sodinimo vietą schemoje žymint pagal eilės numerį ir medelio numerį 

eilėje. 

Ši schema yra augūnų plantacijos klonų išdėstymo schema, kurią svarbu išsaugoti tolesnei 

plantacijos inventorizacijai ir tyrimui, bei naudojimui. Vėliau, klonuojant medelius augūnais, reikės 

pažymėti augūnų donorinio medžio kodą ir taip suteikti augūnams identifikacinį kodą. 

Po sodinimo būtini tokie medelių priežiūros darbai: 

 Patikrinti ar kiekvienas medelis tinkamai įterptas į dirvą, ar nėra išlindusių šaknų 

 Patikrinti ar visi medeliai pasodinti tiesiai vertikaliai. 

 Kadangi medeliai bus persodinami iš po medžių lajų, jie gali būti jautrūs 

tiesioginiams saulės spinduliams, todėl, esant galimybei, rekomenduotinas medelių 

užpavėsinimas, ties kiekvienu medeliu uždedant plastikinį skydelį iš pietinės medelio 

pusės. 

 Jei sodinimas atliekamas rudenį, tai po kelių mėnesių reikia patikrinti ar šaltis 

neiškilnotų medelių, o iškilnotus medelius vėl įkasti į dirvą. Pavasaryje sprogus 

pumpurams ir prasidėjus sezoniniam augimui, kai ūgliai pasieks apie penkis cm, 

atlikti genetinę prigijimo inventorizaciją, atkreipiant dėmesį kokie klonai mažiau 

prigijo; neprigijusius medelius pakeisti kitais to paties klono medeliais iš Šlėnavos 

klonų archyvo. 

 Jei sodinimas atliekamas pavasaryje, tai po kelių mėnesių , kai nauji ūgliai pasieks 

apie penkis cm, atlikti prigijimo inventorizaciją; neprigijusius medelius pakeisti 

kitais to paties klono medeliais iš Šlėnavos klonų archyvo. 

 Sklype dominuojant aukštaūgėms piktžolėms, rekomenduotinas jų fizinis ar 

cheminis šalinimas. 

 Sklypo plote natūraliai želiančias kitų medžių rūšis taip pat sunaikinti.   

 Periodiškai tikrinti medelių būklę, ypač saugant juos nuo ligų ir kenkėjų  

 

Donorinių medelių priežiūros tikslas gauti kuo daugiau gyvybingų ūgelių, išlaikant medelių 

sveikatingumą, gerą gyvybingumą bei žemaūgiškumą. Tam tikslui: 

- neleidžiamas medelių stelbimas, 

- nuolatos stebima ir palaikoma gera eglučių sanitarinė būklė, 

- medelių lajos pradedamos formuoti kai jie pasiekia 0,5 m aukštį, 

- karpymais stabdomas medelių augimas į aukštį, 

- nukirpti ūgeliai panaudojami šaknydinimui. 

    Medelių stelbimą sudaro piktžolės, išaugę krūmai ar savaiminiai medeliai, o kartais ir gretimai 

netolygiai augančios eglutės. Tolygus eglučių auginimas pasiekiamas trumpinant sparčiau augančių 

viršūninius ūglius. 

 

VII. Reikalavimai plantacijos demonstracinei-identifikacinei sistemai. 

Augūnų plantacijos identifikacinę sistemą sudaro klonų palikuonių etiketės su kodais ir plantacijos 

eksperimentinė schema, kurioje pažymėtas kiekvieno medelio kodas. Sodinimo metu uždėtos 



etiketės turėtų būtu pakankamos kokybės, kad išliktų sveikos apie du tris metus. Etiketei sunykus ją 

būtina pakeisti nauja etikete su medelio kodu. Be to, paruošiamas augūnų plantacijos pasas, kuriame 

surašoma tokia informacija: 

 Įvadinė dalis: tikslas, vieta, įveisimo metai, klonų skaičius, medelių skaičius, 

sodinimo atstumai, sklypo plotas, augavietės kodas ir kt. 

 Medžiaga: klonų sąrašas, su kodais ir klonų kilmės aprašu. 

 Įveisimo metodas. 

 Detali sklypo charakteristika ir planas. 

 Plantacijos eksperimentinė schema. 

Augūnų plantacijos demonstracinę sistemą sudaro demonstracinis stendas, kuriame pateikta 

sutrupinta plantacijos paso informacija, augūnų plantacijos eksperimentinė schema. 

   

VIII. Reikalavimai plantacijos ilgalaikės priežiūros rekomendacijoms ir augūnų dauginimo 

technologijoms 

 

 Augūnų dauginimo technologija turi detaliai aprašyti kaip dauginti plantacijos 

genetinę medžiagą augūnais pradedant nuo ūglių karpymo ir baigiant šaknydintų 

augūnų išauginimą medelyne.  

 Ilgalaikės priežiūros rekomendacijos turi apimti priemones kaip palaikyti tinkamą 

plantacijos sveikatos būklę, tinkamą reprodukcinę galią ir kaip palaipsniui plantaciją 

atnaujinti.  

 

............................................................................................................................................. 
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