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Projekto tikslas Įvertinti sodo ir daržo augalų fotosintezės bei antioksidacinės sistemos atsaką į 

Botrytis spp. patogenezę šviesos poveikyje. 

Projekto 

santrauka 

Daržovių ir uogų vartojimas praturtina žmogaus maisto racioną sveikatai 

naudingomis medžiagomis – vitaminais, mineralais, antioksidantais, todėl yra 

jos yra būtinos subalansuotai mitybai, širdies ir kraujagyslių ligų, vėžio 

prevencijai. Siekiant didesnio šviežių daržovių ir uogų vartojimo, aktualu 

tampa prailginti auginimo periodą uždarose kontroliuojamo klimato sistemose 

(auginimo kamerose, šiltnamiuose ir pan.). Tačiau siekiant gauti aukštos 

maistinės vertės produkciją tokiomis auginimo sąlygomis, aktuali yra 

patogeninių ligų prevencija ir kontrolė. Dėl žalingo chemikalų poveikio 

aplinkai ir žmonių sveikatai reikalingos naujos apsaugos strategijos. Uždarose 

kontroliuojamo klimato sistemose augalai yra papildomai apšviečiami. Šviesa 

yra vienas svarbiausių aplinkos veiksnių, lemiančių augalų augimą, vystymąsi, 

metabolizmą ir atsparumą ligoms. Aplinkai draugiška šviesą emituojančių 

diodų apšvietimo (angl. LED) technologija turi daug privalumų, tokių kaip 

galimybė pasirinkti šviesos bangos ilgius, keisti intensyvumą ir sumažinti 

energijos sąnaudas. Parinkus LED apšvietimo parametrus, galima sustiprinti 

augalo antioksidacinį atsaką, dėl ko pagerėja jo atsparumas ligoms. Botrytis 

spp. yra vieni iš labiausiai paplitusių patogeninių grybų, pažeidžiančių daržo 

augalus ir uogas. Šie patogenai greitai prisitaiko prie įvairių aplinkos sąlygų. 

Be to, jau nustatytas Botrytis spp. atsparumas fungicidams. Tyrimo uždavinys 

http://www.esinvesticijos.lt/


– nustatyti šviesos sąlygų poveikį sodo ir daržo augalų fotosintezės ir 

antioksidacinės sistemos pokyčiams sąsajoje su Botrytis spp. patogeneze. 

Projekto metu gauti rezultatai leis parengti pagrįstas mokslines rekomendacijas 

apie LED apšvietimo taikymą ligų kontrolei, dėl ko sumažėtų žalingų fungicidų 

vartojimas ir derliaus nuostoliai, būtų išauginta aukštos maistinės vertės 

produkcija, tausojama aplinka. 
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