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Įgyvendinant Europos Sąjungos Žaliojo kurso strategiją „Nuo ūkio iki stalo“ yra numatyta 

sumažinti pesticidų naudojimą ir didinti tvaraus ūkininkavimo mastą. Šviesą emituojančių diodų (LED) 

apšvietimo modeliavimas leidžia optimizuoti šviesos kiekybės ir kokybės parametrus, stiprinančius augalų 

antioksidacines savybes, ir sudaro augalų ligų valdymo galimybę kontroliuojamo klimato sąlygomis.  

Tyrimo tikslas – nustatyti šviesos kiekybės ir kokybės parametrų įtaką Fragaria × ananassa 

patogenų bioekologinių savybių raiškai in vitro. Tyrimas atliktas 2017–2019 m. LAMMC Sodininkystės ir 

daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijoje. Naudoti Botrytis cinerea ir Colletotrichum 

acutatum izoliatai iš LAMMC SDI Augalų apsaugos laboratorijos kolekcijos. Tyrimo metu vertinta: 1) 

monochromatinės LED lempos (LED-1) ir 2) naujos kartos lempos (LED-2).  

Tirtas 20 ± 2 μmol m-2 s-1 šviesos intensyvumo ir 4, 8, 12, 16, 18, 20 bei 24 val. fotoperiodo poveikis 

B. cinerea patogenų biologinėms savybėms kontroliuojamo klimato kamerose po LED-1 lempomis. 

Nustatyta, kad B. cinerea patogenų augimą intensyviausiai slopino ciano (505 nm) šviesa paveikus 4 val. 

fotoperiodu 1 dieną po inokuliacijos (DPI), tačiau po 2–3 DPI efektyviausia buvo geltona (590 nm) šviesa 

paveikus 8 val. fotoperiodu, o po 4 DPI ta pati geltona (590 nm) – paveikus 4 val. fotoperiodu.  

Įvertintas 25 μmol m-2 s-1 šviesos intensyvumo ir 4, 8 bei 12 val. fotoperiodo poveikis C. acutatum 

patogenų biologinėms savybėms po LED-1 lempomis. Nustatyta, kad C. acutatum patogenų augimą 

intensyviausiai slopino geltona (590 nm) šviesa paveikus 4 ir 8 val. fotoperiodu po 3 DPI, o paveikus 12 

val. fotoperiodu – raudona (627 nm) šviesa.  

Tyrimai atskleidė, kad 4 val. fotoperiodas daro teigiamą įtaką patogeno slopinimui, o trumpesnis 

apsišvietimo laikas būtų ekonomiškai naudingesnis.  

Tirtas 25, 50, 100 ir 200 μmol m-2 s-1 šviesos intensyvumo LED-2 lempų ir 4 val. fotoperiodo 

poveikis. Nustatyta, kad B. cinerea patogenų augimą, esant 25 μmol m-2 s-1 šviesos intensyvumui, labiausiai 

slopino po 3 DPI UV-A (400 nm) šviesa, esant 50 μmol m-2 s-1 intensyvumui – oranžinė (620 nm), 100 

μmol m-2 s-1 – UV-A (400 nm), o 200 μmol m-2 s-1 – raudona (660 nm) šviesa. C. acutatum patogenų augimą 

po 3 DPI esant 25 μmol m-2 s-1 šviesos intensyvumui efektyviausiai slopino UV-A (400 nm), 50 μmol m-2 

s-1 – mėlyna (450 nm), 100 μmol m-2 s-1 – raudona (660 nm) ir tolima raudona (735 nm) šviesos, o 200 

μmol m-2 s-1 – mėlyna (450 nm) šviesa.  

Apibendrinus tyrimo duomenis galima teigti, kad slopinant micelio augimą skirtingas apšvietimo 

poveikis priklausė nuo patogeno rūšies; siekiant rezultatus pritaikyti praktikoje, reikia tolesnių tyrimų su 

augalais in vivo.  
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