RAUSVŲJŲ DOBILŲ VEIS LIŲ, ĮRAŠYTŲ Į NAC IONALINĮ AUGALŲ
VEISLIŲ SĄRAŠĄ, APRAŠAI

RAUSVIEJI DOBILAI
Lomiai. ..................................................................................................................................... 1
Poliai. ....................................................................................................................................... 1
Lomiai. Rausvųjų dobilų veislė sukurta Lietuvos žemdirbystės institute.
‘Lomių’ veislės dobilų ūkinio vertingumo nustatymo tyrimai atlikti 2001–2003 m. Plungės
ir Pasvalio AVT stotyse. Įrengtuose dobilų veislų bandymuose gautas vidutinis 4,94 t ha-1 jų žalios
masės sausų medžiagų ir 0,16 t ha-1 sėklų derlius. Didžiausias žalios masės sausų medžiagų derlius
buvo gautas 2002 m. Pasvalio AVT stotyje – 6,19 t ha-1.
Atlikus laboratorines analizes ‘Lomių’ veislės rausvųjų dobilų žalios masės sausoje
medžiagoje buvo nustatyta 17,8–20,7 proc. baltymų ir 11,7–16,1 proc. ląstelienos. Bandymuose
išaugintame derliuje lapai vidutiniškai sudarė 32,6 proc. bendro žalios masės derliaus.
‘Lomių’ veislės dobilai nepalankiomis daugiamečiams augalams 2001/2002 m. ir 2002/2003
m. žiemomis (2000 m. ir 2001 m. sėjos) Plungės AVT stotyje žuvo, tačiau patenkinamai peržiemojo
Pasvalio AVT stotyje. Todėl jų ištvermingumas žiemojimui vidutiniškai įvertintas 5,4 balo. Šios
veislės dobilų augalų vidutinis aukštis – 40 cm. Jie palyginti atsparūs išgulimui. Šis jų požymis
įvertintas 7,2 balo.
‘Lomių’ veislės rausvųjų dobilų vegetacijos periodo vidutinė trukmė – 151 diena
(skaičiuojant nuo sausio mėn. 1 d. iki pirmos pjūties).
Tyrimo metais šios veislės augalus labai mažai pažeidė ligos.
Poliai. Veislė sukurta Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filiale Žemdirbystės
institute.
Veislės ‘Poliai’ ūkinio vertingumo tyrimai buvo atlikti 2012 m. Plungės ir Pasvalio AVT
skyriuose. Tyrimo metais šios veislės augalai užaugino vidutiniškai 9,84 t ha-¹ sausųjų medžiagų
derlių (standartinė veislė ‘Lomiai’ – 10,01 t ha-¹).
Augalų aukštis su žiedynais plaukėjimo pradžios metu (prieš 1-ąją pjūtį) siekia 86,50 cm.
Ištvermingumas žiemojimui buvo įvertintas 6,90 balais, o atsparumas išgulimui – 6 balais. Augalų
lapuotumas siekia 52,25 proc. Žaliosios masės sausojoje medžiagoje baltymų yra 19,80 proc.,

ląstelienos – 29,15 proc. (standartinė veislė ‘Lomiai’ – 20,83 proc. ir 28,15 proc.). Vegetacijos
periodas iki 1-os pjūties – 173,50 dienos.

