
LAMMC mokslinė konferencija  
„Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“ 
2021 m. sausio 26–29 d. 

 

Notrelinių šeimos augalų eterinių aliejų poveikis kopūstų sėklų kokybei  
 

Lina Šernaitė, Edita Dambrauskienė, Neringa Rasiukevičiūtė, Alma Valiušaitė  

 
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras 

 

Kontaktinis asmuo Lina Šernaitė, el. p. lina.sernaite@lammc.lt 

 

Notrelinių (Lamiaceae) šeimos augalai vertinami ir plačiai naudojami maisto pramonėje dėl savo 

aromato. Šios šeimos augalų eteriniai aliejai, turintys būdingą kvapą, pasižymi ir antimikrobiniu poveikiu. 

Tai yra aktualu ieškant alternatyvių augalų sėklų apsaugos produktų, kurie leistų sumažinti cheminių 

pesticidų naudojimą ir aplinkos taršą. Augalų sėklas veikiant pesticidais ir trąšomis, ne mažiau svarbi ir šių 

priemonių įtaka sėklų kokybiniams rodikliams, nes tai lemia ir derliaus kokybę.  

Tyrimo tikslas – nustatyti notrelinių šeimos augalų eterinių aliejų išeigą ir poveikį kopūstų sėklų 

kokybiniams rodikliams. Tyrimai atlikti LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų 

apsaugos laboratorijoje. Eteriniai aliejai hidrodistiliacijos metodu išskirti iš aromatinių augalų – vaistino 

čiobrelio (Thymus vulgaris L.), vaistinio šalavijo (Salvia officinalis L.) ir pipirmėtės (Mentha × piperita L.) 

žolės. Tyrimo metu naudotos nebeicuotos baltojo gūžinio kopūsto (Brassica oleracea var. capitata) sėklos, 

kurios buvo apveltos eterinių aliejų suspensija ir perkeltos į Petri lėkšteles su sudrėkintu filtriniu 

popieriumi.  

Tyrimo rezultatai parodė, kad didžiausia – 0,54 % – eterinių aliejų išeiga pasižymėjo džiovinta 

čiobrelių žaliava, o šalavijų žolės ji buvo 0,45 %. Mažiausia eterinių aliejų koncentracija buvo pipirmėčių 

žolėje – 0,40 %. Kopūstų sėklų daigumą ir dygimo energiją reikšmingai padidino 600 µl l-1 čiobrelių 

eterinio aliejaus, teigiamos įtakos turėjo ir 600 µl l-1 pipirmėčių eterinio aliejaus. Tačiau paveikus šalavijų 

eteriniu aliejumi nustatyta 58–67 % sumažėjusi kopūstų sėklų dygimo energija, lyginant su kitais aliejais.  

Dauguma tirtų eterinių aliejų koncentracijų didino kopūstų sėklų daigumą, neigiamos įtakos 

dygimo energijai nenustatyta. Taigi, galima teigti, jog šie eteriniai aliejai gali būti naudojami ieškant 

aplinkai nekenksmingų būdų sėklas apsaugoti nuo mikrobinio užterštumo ir kartu išlaikant jų kokybinius 

rodiklius.  


