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Braškės priklauso Rosaceae šeimai ir yra vienos populiariausių pasaulyje uogų, vartojamų 

dėl maistinių medžiagų kiekio ir malonaus skonio.  

Dėl Botrytis spp. ir Colletotrichum spp. sukeliamų braškių puvinių patiriami dideli derliaus 

nuostoliai. Botrytis cinerea sukeliami derliaus nuostoliai gali siekti daugiau nei 50 %; 

Colletotrichum spp. lemia iki 80 % augalų žūtį daigynuose, o derliaus nuostoliai gali siekti taip 

pat iki 50 %. Populiariausia priemonė mažinti patogeninių grybų daromą žalą yra cheminė ligų 

kontrolė. Botrytis spp. ir Colletotrichum spp. kontrolė yra sudėtinga, nes patogenai pažeidžia 

augalus bet kuriuo augimo tarpsniu. Didėjantis patogenų atsparumas cheminiams fungicidams ir 

neigiamas poveikis aplinkai bei žmonių sveikatai skatina tirti ir taikyti alternatyvias augalų 

apsaugos priemones. Yra žinoma, kad eteriniai aliejai ir augaliniai ekstraktai pasižymi antigrybiniu 

poveikiu, todėl šios priemonės turi biologinės kontrolės potencialą.  

Tyrimų metu siekta identifikuoti išskirtus Botrytis spp. ir Colletotrichum spp. braškių 

patogenus ir įvertinti įvairių koncentracijų eterinius aliejus bei augalinius ekstraktus kaip galimus 

biofungicidus apsaugai nuo braškių antraknozės ir kekerinio puvinio.  

Tyrimai atlikti 2017–2020 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute. Botrytis 

spp. ir Colletotrichum spp. patogenai identifikuoti polimerazės grandininės reakcijos (PGR) 

metodu. Eteriniai aliejai išgauti Clevengerio tipo aparatu taikant hidrodistiliacijos metodą. 

Ekstraktai gauti naudojant aukšto slėgio CO2 ekstrakciją. Tirtas notrelinių, salierinių, 

lauramedinių, pušinių ir pipirinių šeimų augalų eterinių aliejų ir ekstraktų poveikis braškių uogų 

puvinių sukėlėjams C. acutatum bei B. cinerea in vitro ir ant braškių lapų, naudotos 200–3000 μl 

L-1 koncentracijos. PGR rezultatai parodė, kad iš 69 tirtų Colletotrichum spp. izoliatų 7 priklausė 

C. acutatum, 32 – C. gloeosporioides rūšiai. Iš 85 izoliatų 79 identifikuoti kaip B. cinerea 

patogenai (iš jų 6 atsparūs, o 73 – jautrūs fungicidui fenheksamidui).  

Nustatyta, kad in vitro sąlygomis čiobrelių eterinis aliejus 100 % sustabdė C. acutatum 

patogeno augimą naudojant didesnę nei 200 μl L-1 koncentraciją, o slopinamasis poveikis išliko 7 

dienas po inokuliacijos. Tačiau rezultatai ant nuo augalo atskirtų braškių lapų parodė, kad eterinių 

aliejų veiksmingumas slopinant patogeną buvo nepakankamas. Patogeną B. cinerea labiausiai 

(100 %) slopino gvazdikmedžių ir cinamono ekstraktai esant didesnei nei 600 μl L-1 koncentracijai. 

Taip pat gvazdikmedžių ekstraktas efektyviai nuslopino B. cinerea augimą ant atskirtų braškių 

lapų.  

Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, kad eteriniai aliejai ir eteriniai ekstraktai 

pasižymi stipriu antigrybiniu poveikiu in vitro. Ekstraktai gali būti naudojami braškių biokontrolei 

nuo B. cinerea, tačiau reikia tolesnių eterinių aliejų tyrimų apsaugai nuo C. acutatum taikant 

didesnes jų koncentracijas.  
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