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Anotacija 
Straipsnyje apžvelgiami energinių augalų kolekcijos, auginamos Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos 

sode, tyrimai: augalų įvairovė, būklė. 2016 metais kolekcijoje augo 72 augalų pavyzdžiai (41 gentis, 54 rūšys, 41 veislė, 

1 variatetas, 3 hibridai). Šie augalai kolekcijoje pasodinti atskiruose plotuose pagal gyvenimo formas: sumedėję, 

žoliniai daugiamečiai, vienmečiai (dvimečiai) ir introdukuoti. Įvertinus energinių augalų būklę kolekcijoje nustatyta, 

kad dažniausiai pasitaikanti liga – miltligė (8,1 %, pažeidė 6 rūšių augalus), kenkėjų pakenkimai sudarė 1,4 % (pažeidė 

1 augalo rūšį). Identifikuota: neinfekcinės ligos (nekrozė, sausos šakos), grybinių ligų sukėlėjai (8 genčių, 11 rūšių), 

kenkėjai (2 genčių ir rūšių). 

Reikšminiai žodžiai: energinių augalų kolekcija, įvairovė, būklė, Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos 

sodas. 

 

Abstract  

The article gives an overview of introduction studies of energy plants grown at the collection at Kaunas 

Botanical Garden of Vytautas Magnus University: plant variety and state. In 2016, the collecection contained 72 

samples of plants (41 genus, 54 species, 41 cultivars, 1 varietes, 3 hybrids). These plants are grown at separate areas 

according to their life forms: woody plants, perennial herbaous plants, annual (biennial) plants and introducated plants. 

The valuation of the state of energy plants in the collection indicated mildew to be most frequently detected disease (8.1 

%, injured 6 species plants), pest injuries 1.4 % plants (1 species). Non-infectious diseases are identified (detected: 

necrosis, dry branches), agents of fungal diseases (8 genus, 11 species), pests (2 genus and species). 

Key words: collection of energy plants, variety, state, Kaunas Botanical Garden of Vytautas Magnus University. 

 

Įvadas 
 

Viena svarbiausių subalansuotos plėtros prielaidų – racionalus gamtos išteklių naudojimas. 

Senkant neatsinaujinantiems gamtos ištekliams (anglims, naftai, dujoms ir kt.) svarbu juos keisti 

vietiniais, atsinaujinančiais. Energinėms reikmėms gali būti naudojami augalai: sumedėję krūmai 

(gluosnis, tuopa, karklas ir kt.); nesumedėję aukštaūgiai, stambiastiebiai, daugiamečiai ir vienmečiai 

(dvimečiai) žoliniai augalai, daugiamečiai žoliniai augalai ir netradiciniai introdukuoti augalai 

(miskantai, legėstai, geltonžiedžiai legėstai, sidos) (Kryževičienė ir kt., 2005; Lietuvos..., 2007; 

Jakienė ir kt., 2013; Makarevičienė, Sendžikienė, 2013). Taip pat energetinėms reikmėms galima 

naudoti šiaudus, specialiai augintus rapsus, kvietrugius, pašarui naudojamas žoles (geriausiai 

varpines), netradicinius žolinius augalus (bulvinių, tikrųjų saulėgrąžų, sėjamųjų kanapių stiebus) 

(Jasinskas, Liubarskis, 2005). Dauguma šių augalų yra dekoratyvūs, tinkantys viešosioms erdvėms, 

sodams apželdinti, turintys vaistinių, maistinių, pašarinių savybių. Jie nesunkiai dauginami, lengvai 

prižiūrimi, nereiklūs dirvožemiui, greit augantys, atsparūs nepalankiems biotiniams bei abiotiniams 

veiksniams (Jeviè, Lunaèek et al., 2000; Lewandowski, Clifton-Brown et al., 2000; Jasinskas, 

Zaltauskas et al., 2008 ). Pasaulyje 80 energinių augalų rūšių gali būti panaudoti energijai gauti 

(Basan, 2012). Iš sumedėjusių augalų biomasės gaminama šilumos, elektros energija, biodegalai; iš 

cukraus (cukrinių runkelių), krakmolo (bulvių, grūdų) – bioetanolis; iš augalinio aliejaus (rapsų, 

linų, sojos, saulėgrąžų ir kt.) – biodyzelinas, iš kukurūzų – biodujos (Jakienė ir kt., 2013; 

Makarevičienė, Sendžikienė, 2013). 

Vokietijoje populiarios biojėgainės, gaminančios biodujas iš biomasės (žaliosios ir 

konservuotos). Lenkijoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Suomijoje, Olandijoje, Švedijoje ir 

kitose Europos šalyse atliekami tyrimai, kuriamos energinių augalų plantacijos. JAV energetiniams 
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poreikiams buvo tirta 35 rūšių žoliniai augalai, Europoje – 20 (miskantas, sora, paprastoji nendrė, 

nendrinis dryžutis) (Lewandowski, Scurlock et al., 2003; Wright, 1990). 

LŽŪU Žemės ūkio instituto bandymų bazėje 2000–2003 metais buvo tirta daugiamečių žolių 

auginimo ir panaudojimo biokurui bei žolinių augalų energinio efektyvumo galimybės 

(Kryževičienė, Žaltauskas ir kt., 2005). 2007–2009 metais instituto bandymų bazėje kuro ruošimo 

technologijų požiūriu tirti gluosniniai žilvičiai (Salix viminalis L.) (Jasinskas, 2009). Nuo 2007 

metų LAMMC Žemdirbystės institute vykdomas mokslinis projektas „Naujų atsinaujinančių 

energijos šaltinių kūrimas, formuojant trumpos apyvartos miško želdinių ir žolinių (įvežtinių ir 

vietinių) augalų plantacijas“. Energinių augalų auginimas ir naudojimas energetinėms reikmėms 

Europoje ir Lietuvoje, visame pasaulyje turi tendenciją plėstis. Tai yra galimybė panaudoti 

nenaudojamus, dirvonuojančius, mažiau derlingus, rekultivuojamus, esančius prie kelių ir kitų 

užteršto oro objektų, plotus.  

Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sode 2012–2014 metais vykdant visuomenės 

informavimo ir aplinkos švietimo priemonių projektą „Žalių idėjų mokykla (Žaliasis Aleksotas 2)“ 

Nr. VP3-1.4-AM-09-K-02-001, buvo sukurta energinių augalų kolekcija. Projekto tikslas – sukurti 

kompleksinę informacijos sklaidos ir švietimo aplinkos klausimais programą „Žaliųjų idėjų 

mokykla“ ir ją įgyvendinti, siekiant gerinti bendrojo lavinimo mokyklų bendruomenių informavimą 

ir švietimą aplinkosauginėmis temomis. Kolekciniai vienetai į energinių augalų kolekciją atrinkti 

remiantis moksliniais tyrimais, paskelbtais užsienio ir lietuvių autorių literatūros šaltiniuose, 

kuriuose išryškinamas augalų energinis potencialas, taip pat betarpiškai bendraujant su specialistais 

iš LAMMC Žemdirbystės instituto, Aleksandro Stulginskio universiteto, Lietuvos energetikos 

instituto. 

Lietuvoje iki šiol nebuvo sukurtos tokios gausios rūšine įvairove energinių augalų kolekcijos, 

kuri yra vertinga praktine, moksline prasme. 

Tikslas – nustatyti energinių augalų, auginamų Vytauto Didžiojo universiteto Kauno 

Botanikos sode, įvairovę, sistematinę padėtį, būklę. 

 

Tyrimų metodika (metodai) 

 

Tyrimų objektas – energiniai augalai, augantys 60 arų plote, Vytauto Didžiojo universiteto 

Kauno botanikos sode. Sodinamoji medžiaga įsigyta iš LAMMC Žemdirbystės instituto, Vytauto 

Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo augalų kolekcijų, iš Agrofirmos „Sėklos“, natūralių 

augaviečių. 

Augalų įvairovė aprašyta remiantis taksonominiu-analitiniu metodu, išdėstant juos pagal 

priklausomybę aukštesniam taksonominiam rangui pagal A. Tachtadžian filogenetinę sistemą 

(Taxtaджян, 1987). Ligų sukėlėjai buvo identifikuojami vizualiai (pagal ligų simptomus ir ligų 

sukėlėjų – grybų morfologinius požymius, naudojant lupą), naudojant apibūdintojus (Grigaliūnaitė, 

1997; Minkevičius, Ignatavičiūtė, 1993). Kenkėjai apibūdinti naudojant leidinį Svarbiausių miško 

medžių kenkėjai ir ligos (Pileckis ir kt., 1968). Neinfekcinių, infekcinių ligų intensyvumas ir kenkėjų 

gausumas vertinti 0–4 balų skale liepos-rugpjūčio mėnesiais (0 balų – pažeista iki 10 % 

asimiliacinio ploto, 1 balas – 11–30 %, 2 balai – 31–60 %, 3 balai – 61–80 %, 4 balai – 81–100 %). 

Lietuviški augalų vardai aprašyti pagal Lietuvių kalbos komisijos sąvadą (http://www.vlkk.lt/), 

lotyniški vardai – pagal www.Tropicos.org. Grybinių ligų sukėlėjų grybų teleomorfiniai taksonai 

aprašyti pagal duomenų bazę „Index fungorum‘ (http://www.indexfungorum); kenkėjai pagal 

„Fauna Europeae“ (http://www.fauna-eu.org/). 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Vykdant projektą „Žalių idėjų mokykla (Žaliasis Aleksotas 2)“ 2012–2014 metais Vytauto 

Didžiojo universiteto Kauno botanikos sode energinių augalų ekspozicijoje pasodinta 72 augalų 
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pavyzdžiai, sistematiškai priklausantys 1 skyriui, 2 klasėms, 5 poklasiams, 11 šeimų, 41 genčiai, 

54 rūšims, 3 porūšiams, 43 veislėms, 1 variatetui ir 3 hibridams (1 lentelė). Šie augalai kolekcijoje 

pasodinti 4 atskiruose plotuose pagal gyvenimo formas: sumedėję vietinės floros ir introdukuoti 

(trumpos rotacijos) (15 pavyzdžių priklausančių 6 gentims, 11 rūšių, 7 veislėms, 3 hibridams), 

žoliniai daugiamečiai (14 pavyzdžių: 13 genčių, 12 rūšių, 4 veislės), introdukuoti žoliniai (18: 10 

genčių, 15 rūšių, 3 veislės, 1 hibridas), vienmečiai (dvimečiai) (22 augalai: 16 genčių, 12 rūšių, 2 

porūšiai, 12 veislių, 1 variatetas). 

 
1 lentelė. Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo  

energinių augalų kolekcijoje auginamų augalų sistematinė charakteristika, 2016 

Table 1. Systematic characteristics of energy plants grown at the collection  

of Kaunas Botanical Garden of Vytautas Magnus University, 2016 

SKYRIUS, KLASĖ, POKLASIS, Šeima, gentis, rūšis 

DIVISION, CLASS, SUBCLASSES, Family, Genus, species 

MAGNOLIJŪNAI (MAGNOLIOPHYTA – MAGNOLIJAINIAI (MAGNOLIOPSIDA) 

 Gvazdikažiedžiai (Caryophyllidae) 

1 2 

Burnotinai 

(Amaranthaceae) 

Šluotelinis burnotis (Amaranthus cruentus L. 'Raudonukai')
V
; cukrinis runkelis (Beta vulgaris 

subsp. vulgaris var. altissima Doll 'Ernestina')
V
 

Rūgtiniai 

(Polyganaceae) 

Sėjamasis grikis (Fagopyrum esculentum Moench.): veislės: 'VB Nojai'
V
, 'VB Vokiai'

V
; 

sachalininė reinutrė (Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nak.)
I
, japoninė reinutrė 

(R. japonica Houtt.)
 I
 

 Dilenijažiedžiai (Dilleniidae) 

Gluosniniai 

(Salicaceae) 

Didžioji tuopa (Populus deltoides W. Bartram ex Marshall)
S
; hibridinė tuopa (Populus x 

euramericana L.)
S
, tikrasis karklas (Salix integra Thunb.) veislės: 'Hakuro Nishiki'

 S
, 'Pendula'

 S
; 

purpurinis karklas (S. purpurea L. 'Gracilis')
S
; kraipusis gluosnis (S. matsudana  Koidz. 

'Tortuosa')
S
; žilvitinis karklas (S. viminalis L.)

S
 

Bastutiniai 

(Brassicaceae) 

Rapsas (Brassica napus L. var. napus 'Fenja')
V
; rapsas (B.  napus L. var. napus 'Cult')

V
; 

sėjamoji judra (Camelina sativa (L.) Crantz)
V
; baltoji garstyčia (Sinapis alba L.)

V
  

Dedešviniai 

(Malvaceae) 
Vaistinė svilarožė (Althea officinalis); sida (Napaea hermaphrodita L.)

I
 

Kanapiniai 

(Cannabaceae) 
Sėjamoji kanapė (Cannabis sativa L.) veislės: 'USO-31' 

V
, 'Finola'

V
 

Dilgėliniai 

(Urticaceae) 
Didžioji dilgėlė (Urtica dioica L.)

Ž
 

 Erškėčiažiedžiai (Rosidae) 

Erškėtiniai 

(Rosaceae) 

Kininė rožė (Rosa chinensis Jack.)
S
; putinalapis puslenis (Physocarpus opulifolius (L.) Raf. 

veislės: 'Dart's Gold'
S
, 'Diabolo'

S
 

Pupiniai 

(Fabaceae) 

Rytinis ožiarūtis (Galega orientalis Lam. 'Gale')
Ž
; gauruotoji soja (Glycine max (L.) Merr.)

V
; 

siauralapis lubinas (Lupinus angustifolius L.)
Ž
; gausialapis lubinas (L. polyphyllus Lindl.)

Ž
; 

geltonžiedis barkūnas (Melilotus officinalis L. Lam.)
Ž
; baltažiedė robinija (Robinia 

pseudoacacia L.)
S
 

Lininiai 

(Linaceae) 

Daugiametis linas (Linum perenne L.)
S
; sėjamasis linas (L. usitatissimum L.) veislės: 

'Kastyčiai'
V
, 'Rasa'

V
 

Seduliniai 

(Cornaceae) 
Baltoji sedula (Cornus alba L. 'Spaethii')

S
 

 Notreliažiedžiai (Lamiidae) 

Notrelinių 

(Lamiaceae) 
Paprastoji sukatžolė (Leonurus cardiaca L.)

I
 

Kiauliauoginiai 

(Solanaceae) 

Valgomoji bulvė (Solanum tuberosum L.)
V
 veislės: 'Talentas'

 
, 'VB Aista', 'VB Goda', 'VB 

Liepa', 'VB Venta' 

 Astražiedžiai (Asteridae) 

Astriniai 

(Asteraceae) 

Pavėsinis kietis (Artemisia dubia L.)
Ž
; paprastasis kietis (Artemisia vulgaris L.)

Ž
; tikroji 

saulėgrąža (Helianthus annnus L.)
V
 ir jos veislės: 'Big Smile', 'Dwarf Sungold', 'Floristan, 

'Henry Wilde', 'Prado Red', 'Red Sun', bulvinė saulėgrąža (H. tuberosus L.)
Ž
, legėstas (Silphium 

asteriscus L.)
I
; legėstas (S. integrifolium Michx.)

I
; plunksnalapis legėstas (S. laciniatum L.)

I
; 

geltonžiedis legėtas (S. perfoliatum L.)
I
; kanadinė rykštenė (Solidago canadensis L.)

I
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1 lentelės tęsinys 

1 2 

LELIJAINIAI (LILIOPSIDA) – Lelijažiedžiai (Liliidae) 

Migliniai 

(Poaceae) 

Sėjamoji aviža (Avena sativa L. 'Jaugila')
V
; beginklė dirsuolė (Bromopsis inermis (Leyss.) 

Holub)
Ž
; paprastoji šunažolė (Dactylis glomerata L. 'Regenta')

Ž
; nendrinis eraičinas (Festuca 

arundinacea Schreb. 'Kingi')
Ž
; daugiametė svidrė (Lolium perenne L.)

Ž
; hibridinis miskantas 

(Miscanthus giganteus J.M. Greef & Deuter)
I
; nendrinis miskantas (M. sacchariflorus (Maxim.) 

Benth.)
I
; kininis miskantas (M. sinensis Andersson)

I
 ir jo veislės: 'Malepardus', 'Silber'; melsvoji 

melvenė (Molinia caerulea (L.) Moench 'Variegata')
I
; rykštinė sora (Panicum virgatum L.)

 I
; 

nendrinis dryžutis (Phalaris arundinaceae (L.) Moench 'Pievys')
Ž
; sėjamasis rugys (Secale 

cereale L. 'Matador')
V
; kvietrugis (x Triticosecale spp. Wittm.)

V
 veislės: 'Ada', 'Nilex', 'SW 

Talentro'; šukinė spartina (Spartina pectinata Link.)
I
; sibirinė šarmotė (Spodiopogon sibiricus 

Trin.)
I
; paprastasis kukurūzas (Zea mays L. 'Ixxes FAO 190')

V
 

Pastaba: 
S
 – sumedėję vietinės floros ir introdukuoti, 

Ž 
– žoliniai daugiamečiai, 

I
 – žoliniai introdukuoti, 

V
 –vienmečiai 

(dvimečiai) augalai) 

Note: 
S
 – local flora and introducated woody plants, 

Ž 
– herbaceous perennials plants, 

I
 – introducated herbaceous 

plants, 
V
 – annual (biennial) plants 

 

39 augalai gauti iš LAMMC Žemdirbystės instituto, 27 – iš VDU Kauno botanikos sodo 

augalų kolekcijų, kiti – iš Agrofirmos „Sėklos“, privačių asmenų kolekcijų, natūralių augaviečių. 

Augalų introdukcijoje labai svarbu augalų būklės tyrimai. Tyrimo metu 18 % augalų pažeidė 

2 rūšių neinfekcinės ligos (nekrozė, sausos šakos); 8 genčių, 11 rūšių grybinių ligų sukėlėjai ir 2 

genčių bei rūšių kenkėjai (2 lentelė).  
 

2 lentelė. Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo  

energinių augalų kolekcijoje augančių augalų būklė, 2016 

Table 2. The state of energy plants grown at the collection at  

Kaunas Botanical Garden of Vytautas Magnus University, 2016 

Morfologinis pažeidimas, kenkėjas, liga (sukėlėjas) – pažeidimo balas 

Morphological injures, pests, diseases (agents) – score of injured 

Augalas šeimininkas 

Host plants 

Rūdligė: Puccinia malvacearum Bertero ex Mont. – 0 Althea officinalis 

Ramulariozė: Ramularia betae Rostr.– 1 
Beta vulgaris subsp. vulgaris  

var. altissima Doll 'Ernestina' 

Miltligė: Erysiphe communis f. fagopyri Jacz. – 1 Fagopyrum esculentum  

Morfologinis pažeidimas: nekrozė – 1 Galega orientalis  

Miltligė: Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. & De Toni – 1 Helianthus annus 

Miltligė: P.  halstedii (Farl.) Berl. & De Toni – 4 Helianthus tuberosus 

Miltligė: Erysiphe trifolii Grev. – 3 Lupinus angustifolius 

Miltligė: E. trifolii Grev. – 2 Lupinus polyphyllus 

Nekrozė: – 1 

Rūdligė: Melampsora larini-populina Kleb. in Zeitsch.) – 3 

Tuopiné kandis: Lirhocolletis populifoliella Tr.). ant visų – 1 

Paprastasis lapgraužis: Phyllodecta vulgatissima (L.) – 1 

Populus x euramericana 

Nekrozė – 1 Reynoutria sachalinensis 

Nekrozė (atskiros šakos) – 1 

Raudonjuodis dėmėtumės: Diplocarpon rosae F.A. Wolf – 0 

Rosa chinensis 

Sausos šakos – 3 

Rūdys: Melampsora caprearum Thüm – 3 

Rauplės: Venturia saliciperda Nüesch – 1 

Salix purpurea 'Gracilis' 

Miltligė: Erysiphe adunca (Wallr.) Fr. – 3 

Rauplės: Venturia saliciperda Nüesch – 3 

Rūdys: Melampsora caprearum Thüm – 0 

Salix matsudana 'Tortuosa' 

 

Nekrozė – 1 balu pažeidė rytinį ožiarūtį (vieną medį iš septynių), hibridines tuopas, 

sachalininę reinutrę, kininę rožę (atskiras šakas), o sausos šakos – 3 balais, pažeidė 3 medelius 

purpurinio karklo 'Gracilis', kurių kamieno žievė stipriai nusilupusi. 2014–2015 m šios rūšies 

2 augalai bei sveikalapio karklo visi augalai iššąlo. Dažniausiai iš grybinių ligų buvo aptikta 
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miltligė: 2 gentys ir 4 rūšys (Erysiphe adunca, E. communis, E. trifolii, Plasmopara halstedii), kuri 

pažeidė 6 rūšių augalus (sėjamąjį grikį, bulvinę saulėgrąžą, tikrąją saulėgrąžą, siauralapį ir 

gausialapį lubiną, kraipųjį gluosnį 'Tortuosa'), rečiau – rūdys: 2 gentys, 3 rūšys (Melampsora 

caprearum, M. larini-populina, Puccinia malvacearum) – pažeidė 4 rūšių augalus (vaistinę 

svilarožę, hibridinę tuopą, purpurinį karklą 'Gracilis', kraipųjį gluosnį 'Tortuosa'), rečiausiai – 

rauplės: Venturia saliciperda (purpurinį karklą 'Gracilis', kraipųjį gluosnį 'Tortuosa') ir ramuliariozė: 

Ramularia betae (pažeidė cukrinį runkelį); Diplocarpon rosae (kininę rožę). Aptiktos dvi kenkėjų 

rūšys ir gentys: Lirhocolletis populifoliella ir Phyllodecta vulgatissima, kurios pažeidė hibridinę 

tuopą 1 balo intensyvumu. Neidentifikuoti hibridinio ir kininio miskanto veislės 'Malepardus' 

pažeidimai: rudos, siauros, pailgos dėmės ant lapų ir stiebo. Nustatyti pažeidimai yra dažni minėtų 

augalų pažeidėjai. Jie įtakos lemiančios augalų būklei neturėjo, išskyrus karklus, kurie iššalo.  

Atlikus teorinę literatūros šaltinių analizę, Lietuvoje neaptikta duomenų apie energinių 

augalų, auginamų kitose tyrimo įstaigose, įvairovę ir būklę. Vytauto Didžiojo universiteto Kauno 

botanikos sodo energinių augalų kolekcija rūšine įvairove yra gausiausia. Jos įvairovės ir būklės 

įvertinimas yra vertingas praktine, moksline, edukacine prasme. 

 

Išvados 

 

1. Vykdant 2012–2014 m. projektą „Žalių idėjų mokykla“ (Nr. VP3-1.4-AM-09-K-02-001) 

Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sode įkurta energinių augalų ekspozicija. Joje 

auga 72 pavyzdžiai augalų, kurie taksonomiškai priklauso: 1 skyriui, 2 klasėms, 5 poklasiams, 

15 šeimų, 41 genčiai, 54 rūšims, 3 porūšiams, 41 veislėms, 1 variatetui, 3 hibridams. Šie 

augalai kolekcijoje pasodinti atskiruose plotuose pagal gyvenimo formas: sumedėję (trumpos 

rotacijos), žoliniai daugiamečiai, introdukuoti žoliniai, vienmečiai (dvimečiai) augalai. 

Gausiausia buvo miglinių (Poaceae) šeimos augalų įvairovė (16 rūšių). 

2. Energinių augalų būklės kitimą lėmė neinfekcinės kilmės ligos: nekrozė (1 balas), sausos 

šakos – 3; grybinės ligos (8 genčių, 11 rūšių sukėlėjai) ir 2 gentys bei rūšys kenkėjų. 

Dažniausia grybinė liga – miltligė: 2 gentys, 4 rūšys (Erysiphe adunca, E. communis, 

E. trifolii, Plasmopara halstedii), kuri pažeidė 6 rūšių augalus (Fagopyrum esculentum, 

Helianthus annus, H. tuberosus, Lupinus angustifolius, L. polyphyllus, Salix matsudana 

'Tortuosa'), rečiau rūdys: 2 gentys, 3 rūšys (Melampsora caprearum, M. larini-populina, 

Puccinia malvacearum) – pažeidė 4 rūšių augalus (Althea officinalis, Populus x 

euramericana, Salix purpurea L. 'Gracilis', S. matsudana 'Tortuosa'), rečiausiai: Venturia 

saliciperda (pažeidė Salix purpurea L. 'Gracilis', S. matsudana 'Tortuosa'), Ramularia betae 

(pažeidė Beta vulgaris) bei Diplocarpon rosae Rosa chinensis). 
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Summary 

 
The aim of the work was to estimate the variety and state of energy plants in Botanical Garden of Vytautas 

Magnus University. Research was carried out using analytical research method, in 2016. 

72 plant samples were planted at the area of 50 ares, while implementing the project “School of green ideas” (No 

VP3-1.4-AM-09-K-02-001) during 2012–2014. That is the richest collection of energy plants in Lithuania. Plants in this 

article are arranged according to there belonging to the higher taxomic rank. These plants belong to 1 division, 2 

classes, 5 subclasses, 15 families, 41 genus, 54 species, 3 subspecies, 41 cultivars, 1 variety and 3 hybrids. Plants of 

different life forms are grown at separate areas: woody (of short rotation) – 15 samples belonging to 6 genus, 11 

species, 7 cultivars, 3 hybrids, perennial herb plants (14 samples – 13 genus, 12 species, 4 cultivars), introducated herb 

plants (18 samples – 10 genus, 15 species, 3 cultivars, 1 hybrid), annual (biennial) – 22 samples: 16 genus, 12 species, 2 

subscpecies, 12 cultivars, 1 variety. Poaces family plants compose a larger amount in numbers among the collection 

energy plants (16 species). 35 plants were purchased from Lithuanian Research Centre of Agriculture, 27 – from the 

collections of Kaunas Botanical Garden, others – from agrocultural company “Seklos“, private individuals, also from 

plant natural habitat places.  

Plant state researches are relevant to plant introduction. Plant state is mostly influenced by non-infectious 

diseases, fungal diseases and pests. During the investigation, 18 % of plants suffered injuries from non-infectious 

diseases of 2 species; 8 genus; 11 species of fungal diseas agents and 2 genuses and species of pests. Among fungal 

diseases mostly detected was mildew: 2 genus and 4 species (Erysiphe adunca, E. communis, E. trifolii, Plasmopara 

halstedii), which has injured plants of 6 species (Fagopyrum esculentum, Helianthus annus, H. tuberosus, Lupinus 

angustifolius, L. polyphyllus, Salix matsudana 'Tortuosa'), less common were rusts: 2 genus, 3 species (Melampsora 

caprearum, M. larini-populina, Puccinia malvacearum) – injured plants of 4 species (Althea officinalis, Populus x 

euramericana, Salix purpurea L. 'Gracilis', S. matsudana 'Tortuosa'), very rear were: Venturia saliciperda saliciperda 

(injured Salix purpurea L. 'Gracilis', S. matsudana 'Tortuosa'); Ramularia betae (injured Beta vulgaris); Diplocarpon 

rosae (injured Rosa chinensis). There were detected two species and genus of pests: Lirhocolletis populifoliella and 

Phyllodecta vulgatissima, which have injured Populus x euramericana with the intensity of 1 grade. The aim of the 

work was to estimate the variety and state of energy plants in Botanical Garden of Vytautas Magnus University using 

analytical research method, in 2016. 

 


