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SUTRUMPINIMAI 

 

DNR – deoksiribonukleorūgštis  

dH2O – distiliuotas dejonizuotas vanduo 

DPI – dienos po inokuliacijos 

LI – ligos intensyvumas 

LS – ligos slopinimas 

EA – eteriniai aliejai 

bp – bazių pora (-os) 

IKOK – integruota kenksmingųjų organizmų kontrolė 

KSV – kolonijas sudarantys vienetai 

LAMMC SDI – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės 

institutas 

MSK – minimali slopinanti koncentracija 

MAS – micelio augimo slopinimas 

PDA – bulvių dekstrozės agaro terpė (angl. Potato dextrose agar medium) 

PCA – mitybinio agaro terpė (angl. Plate count agar medium) 

PGR – polimerazės grandininė reakcija 

SSR – mikrosatelitų paprastosios pasikartojančios sekos (angl. simple sequence repeats) 

SDW – sterilus distiliuotas vanduo 

He – tikėtino heterozigotiškumo reikšmė (angl. observed heterozigosity)  

Ho – stebimo heterozigotiškumo reikšmė (angl. expected heterozigosity) 

PGR – polimerazės grandininė reakcija 

PIC – polimorfizmo informacijos kiekis  

UPGMA – palengvintas porų grupių metodas naudojant aritmetinį vidurkį (angl. unweighted 

pair group method with aritmetic mean)  
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ĮVADAS 

 

Pastaruoju metu kuriamos ir taikomos naujos šviežių uogų auginimo technologijos, kurios 

pailgina desertinių uogų vegetacijos sezoną nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens siekiant ne 

tik gausaus derliaus, bet ir geros uogų kokybės. Braškės priklauso Rosaceae šeimai ir yra vienos 

populiariausių pasaulyje desertinių uogų, vartojamų dėl gausaus vitaminų kiekio ir malonaus 

skonio (Simpson, 2018). Todėl visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje plečiasi auginamų braškių 

plotai. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro statistikos duomenimis, 2020 m. 

deklaruota daugiau nei 660 ha auginamų braškių plotų (www.vic.lt). Braškių auginimas plečiasi 

ne tik lauke, bet ir šiltnamiuose, vis dažniau iš šiltesnio klimato zonos šalių įvežamos naujos 

veislės, o kartu su jomis – ir nauji kenksmingieji organizmai. Daugybė ribojančių biotinių ir 

abiotinių veiksnių yra atsakingi už braškių produkcijos mažėjimą visame pasaulyje. Daugiau nei 

100 patogeninių grybų rūšių pažeidžia braškes, o trečdalis jų sukelia sunkias skirtingų augalo 

dalių ligas (Kamangar ir kt., 2021). 

Braškių antraknozė yra laikoma viena svarbiausių ligų, kurią sukelia kelių Colletotrichum 

genties rūšių patogenų kompleksas: C. acutatum, C. fragariae ir C. gloeosporioides (Cannon ir 

kt., 2012; Udayanga ir kt., 2013). Pagal mokslinę ir ekonominę svarbą ši gentis yra aštunta iš 

svarbiausių patogeninių grybų rūšių pasaulyje (Cannon ir kt., 2012; Dean ir kt., 2012; Lin ir kt., 

2016). Braškių antraknozė sukelia derliaus nuostolius iki 50 %, o daigų – iki 80 %. Anksčiau buvo 

manoma, kad tai šiltesnio klimato zonos patogenas, kur temperatūra yra nuo +15 iki +30 °C, o 

optimali temperatūra yra +25 °C šilumos (Jayawardena ir kt., 2016). Tačiau klimato pokyčiai 

skatina augalų ligų plitimą ir prognozuoti ligų vystymąsi tampa sudėtinga. Kritulių, temperatūros 

ir lapų drėgmės svyravimas daro įtaką augalų ligoms (Garrett ir kt., 2016). Klimato pokyčiai taip 

pat lemia braškių patogenų arealo išplitimą ir žalingumą. Dėl agrometeorologinių sąlygų 

Colletotrichum rūšių komplekso patogeniškumas, įvairovė ir taksonomija keičia patogeno 

pasiskirstymą ir ligos intensyvumą augimo plotuose (Freeman ir kt. 2001; Avila-Quezada et al., 

2018). 

Įprastai braškių ligos kontroliuojamos cheminiais fungicidais, tačiau didėjantis patogenų 

atsparumas fungicidams ir neigiamas poveikis aplinkai bei žmonių sveikatai skatina naują požiūrį 

į ligų kontrolę (Mahilrajan ir kt., 2014; Zhang ir kt., 2020). Europos Sąjungos Žaliojo kurso 

susitarimas pateikia planą, kaip padidinti aplinką tausojančias technologijas, remiant pesticidų 

mažinimo ir žemės ūkio tvarumo didinimo strategijas. Todėl naujų natūralių veikliųjų medžiagų 

pritaikymas augalų apsaugai gali išspręsti atsparumo pesticidams problemas, sumažinti aplinkos 

ir maisto užterštumą (Park ir kt., 2017). 
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Tyrimo hipotezė. Tikėtina, kad daržinės braškės (Fragaria × Magna (f. ananassa Duch.) 

antraknozę sukeliantis Colletotrichum spp. patogenų kompleksas vidutinio klimato sąlygomis 

pasižymi genetine įvairove, jų patogeniškumas kinta skirtingose braškių veislėse. Šio komplekso 

sukeliamas žalingumas gali būti kontroliuojamas eteriniais aliejais kaip biologiniais produktais 

augalų apsaugai.   

Tyrimo tikslas. Įvertinti daržinės braškės Colletotrichum spp. antraknozės sukėlėjų 

genetinę įvairovę, paplitimą bei žalingumą ir ištirti eterinių aliejų kaip alternatyvių augalų 

apsaugos priemonių poveikį. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Identifikuoti daržinės braškės Colletotrichum spp. patogenų komplekso rūšinę sudėtį ir 

genetinį polimorfizmą Lietuvoje.  

2. Nustatyti braškių antraknozės galimus paplitimo (skirtingose augalo morfologinėse 

dalyse ir dirvožemyje) šaltinius ir ištirti Colletotrichum spp. patogeniškumą skirtingoms braškių 

veislėms in vitro. 

3. Nustatyti palankias sąlygas Colletotrichum spp. infekcijos plitimui in vitro ir taikant 

iMETOS prognozavimo modelį. 

4. Nustatyti eterinių aliejų, išgautų iš vidutinio klimato sąlygomis augintos žaliavos, 

poveikį Colletotrichum spp. patogenui in vitro. 

Disertacijos ginamieji teiginiai 

1. Vidutinio klimato sąlygomis daržinės braškės antraknozę sukeliančio Colletotrichum 

spp. patogenų komplekso rūšis ir sudėtis skiriasi skirtingose augalo morfologinėse dalyse, o 

vienas galimų paplitimo šaltinių gali būti ir dirvožemis. 

2. Colletotrichum spp. patogeniškumas kinta skirtingose braškių veislėse. 

3. Lauko sąlygomis Colletotrichum spp. plinta žemesnėje temperatūroje nei nustatyta in 

vitro sąlygomis. 

4. Eteriniai aliejai alternatyvi biokontrolės priemonė Colletotrichum spp. in vitro.  

Mokslinio darbo naujumas 

Vidutinio klimato sąlygomis nustatytas daržinės braškės Colletotrichum genties grybų 

kompleksas savo rūšine sudėtimi yra artimas randamam pietinių šalių klimato sąlygomis. Tai 

įrodo, kad klimato pokyčiai lemia braškių patogenų arealo išplitimą ir žalingumą. Pirmą kartą 

Lietuvoje identifikuota Colletotrichum spp. rūšinė sudėtis braškėse. Nustatyta, kad Lietuvoje 

auginamose braškėse paplitusį Colletotrichum spp. kompleksą sudaro trys rūšys, kurios 

aptinkamos ant skirtingų augalo morfologinių dalių. C. acutatum yra pagrindinis braškių uogų 

antraknozės sukėlėjas, o C. gloeosporioides ir C. fragariae – braškių lapų ir lapkočių antraknozės 

sukėlėjai. C. fragariae genetiniam polimorfizmui nustatyti pritaikyti mikrosatelitų sekų 
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pradmenys CA13, CA26 (skirti C. acutatum) ir CG22 ir CG30 (skirti C. gloeosporioides). Pirmą 

kartą nustatytas C. fragariae rūšies paplitimas Lietuvoje.  

Colletotrichum spp. iki šiol buvo būdingas šiltesnio klimato zonai, tačiau atlikus tyrimus 

nustatyta, kad vidutinio klimato sąlygomis patogenas vystosi ir yra žalingas žemesnėse 

temperatūrose, nei manyta anksčiau. C. acutatum yra patogeniškas skirtingų veislių braškėms. 

Pirmą kartą plačiai ištirti vaistinių čiobrelių, vaistinių šalavijų, pipirmėčių, vaistinių isopų, 

paprastųjų levandų, paprastųjų raudonėlių, mėtų, blakinių kalendrų, paprastųjų pankolių, 

paprastosios eglės augalų eteriniai aliejai, turintys slopinamąjį poveikį Colletotrichum spp. 

in vitro.  

Praktinė darbo vertė 

Sukaupta vertinga mokslinė informacija apie Colletotrichum spp. genetinę struktūrą, 

patogeniškumą ir eterinių aliejų potencialą alternatyviems augalų apsaugos produktams kurti, 

siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos Žaliojo kurso strategijos „Nuo lauko iki stalo“ pagrindinius 

tikslus: užtikrinti tvarią maisto gamybą, sumažinant pesticidų, antimikrobinių medžiagų ir trąšų 

naudojimą. Eterinių aliejų taikymas braškių apsaugai nuo antraknozės sukėlėjų Colletotrichum 

spp. įvardijamas kaip viena alternatyvių biokontrolės priemonių. Nustatytos identifikuotam 

Colletotrichum spp. kompleksui jautrios braškių veislės leis braškių augintojams pasirinkti 

atitinkamas veisles, augalų apsaugos produktus bei atlikti tikslinius purškimus pritaikant braškių 

antraknozės išplitimo prognozavimo modelius.  

Tyrimo rezultatų aprobavimas 

Disertacijos tema paskelbtos 3 mokslinės publikacijos leidiniuose, referuojamuose ir 

turinčiuose citavimo indeksą Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje bei 4 

publikacijos recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose. Taip pat pagrindiniai disertacijos 

rezultatai pristatyti 9 užsienyje ir Lietuvoje vykusiose tarptautinėse konferencijose, iš jų parengti 

9 žodiniai pranešimai.  

Disertacijos apimtis ir struktūra 

Disertacija parašyta lietuvių kalba, apimtis – 188 puslapiai. Ją sudaro sutrumpinimų sąrašas, 

įvadas, literatūros analizė, tyrimo metodika ir sąlygos, tyrimo rezultatai ir aptarimas, išvados, 

literatūros sąrašas, paskelbtų publikacijų sąrašas, mokslinių publikacijų kopijos disertacijos tema, 

santrauka, apie autorių, padėka. Disertacijoje yra 18 lentelių, 26 paveikslai ir panaudoti 

176 literatūros šaltiniai. 
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1. LITERATŪROS APŽVALGA 

1.1. Daržinės braškės kilmė ir paplitimas 

Daržinė braškė – dviskiltis, daugiametis, žolinis augalas, priklausantis erškėtinių 

(Rosaceae) šeimai, braškių genčiai (Fragaria). Tai vienos labiausiai vertinamų uogų pasaulyje. 

Jos vertingos ne tik dėl puikaus skonio ir kvapo, bet ir dėl savo antioksidacinių savybių (Giampieri 

ir kt., 2013; Chaves ir kt., 2017; Singh ir kt., 2018).  

Braškių selekcija vykdoma visame pasaulyje, įvairios veislės skiriasi uogų skoniu, forma, 

atsparumu ligoms, ištverme nepalankioms sąlygoms. Braškių derlius priklauso net nuo 

geografinės platumos, kurioje auginti daigai, kokia buvo augalų kokybė bei kokios agrotechninės 

priemonės taikytos auginimo metu (Uselis, 2002; Giampieri ir kt., 2012; Natsheh ir kt., 2015). 

Didelę reikšmę braškių derliui turi meteorologinės sąlygos. Tyrimais nustatyta, kad veislių 

ištvermė ir jautrumas šalčiui yra nevienodas (Uselis, 2002; Giampieri ir kt., 2012). Norint 

prailginti braškių vegetacijos sezoną, taikomos įvairios technologinės priemonės (Uselis, 2002; 

Giampieri ir kt., 2012; Neri ir kt., 2012; Natsheh ir kt., 2015). 

Braškių uogų forma ir dydis priklauso nuo veislės bei aplinkos sąlygų. Braškių išsilaikymo 

trukmė po derliaus nuskynimo yra gana trumpa, ji priklauso nuo mechaninių pažeidimų, tekstūros 

minkštėjimo bei patogenų pažeidimo (Kuchi ir Sharavani, 2019).  

Braškių vegetacijos sezonas Lietuvoje įprastai prasideda balandžio mėnesį, kuomet oro 

temperatūra pasiekia +6 °C. Jos žydi, kai po ramybės periodo praeina 20–30 dienų (Uselis, 

Rašinskienė, 2001). Braškės gerai auga rūgštesniame arba neutraliame (pH 5–6,5) substrate ar 

dirvožemyje. Geriausiai dera priemolyje ir priesmėlyje, trąšioje dirvoje. Braškėms būtinas 

lietinimas, ypač esant sausrai, nes jų šaknys yra iki 30 cm dirvos sluoksnyje (Uselis, 2002).  

 

1.2. Colletotrichum genties grybų vystymosi ciklas 

Colletotrichum spp. vystymosi ciklas gali būti suskirstytas į šiuos etapus: 1) konidijų 

patekimas ant augalo dalių, 2) konidijų prisitvirtinimas prie augalo dalių, 3) konidijų sudygimas, 

4) apresorijų formavimas, 5) įsiskverbimas į augalo epidermį, 6) kolonijų susidarymas augalų 

audiniuose ir augimas, 7) sporų ir acervulių gamyba (1 pav.) (Agrios 2005; Živković ir kt., 2010; 

Feliziani, Romanazzi, 2016).  
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1 pav. Colletotrichum genties grybų vystymosi ciklas 

Fig 1. Disease cycle of Colletotrichum spp. 

 

Colletotrichum spp. konidijos vystosi ant konidijakočių, kurie sudaro acervulius. Jie leidžia 

atskirti Colletotrichum spp. nuo kitų ligų sukėlėjų, nes Colletotrichum spp. turi tamsius, ilgus 

plaukelius. Glomerella spp. – kūnas, sudarytas iš micelio. Lytinio proceso metu stromos formuoja 

tikrus vaisiakūnius – peritecius (Agrios, 2005; Feliziani, Romanazzi, 2016).  

Colletotrichum spp. sporos priskiriamos prie trumpalaikių sporų. Dauguma jų turi ploną 

bespalvį apvalkalą, nedidelį maisto medžiagų atsargų kiekį, todėl negali ilgai išlikti gyvybingos, 

esant nepalankioms aplinkos sąlygoms (Dabkevičius, 2009; Lin ir kt., 2016). Įprastai daugelis 

rūšių gali išgyventi dirvožemyje ant negyvų augalų fragmentų. Lietaus nuo augalų nuplautos 

konidijos, grybų sporos patenka ant kitų augalų, pernešamos į šaknis per pažeidimus ir, esant 

užtektinai drėgmės ir optimalioms sąlygoms, sukelia ligą (Cannon ir kt., 2012). 

 

1.3. Colletotrichum genties grybų kompleksas 

Colletotrichum genties grybų sistematika sudėtinga dėl ribotų rūšių morfologinių skirtumų, 

retų lytinių stadijų, patogeniškumo variacijos ir morfologijos įvairovės (Dowling ir kt., 2020). 

Patogenų Colletotrichum spp. rūšių sukeliami požymiai vizualiai sunkiai atskiriami, nes C. 

acutatum, C. gloeosporioides ir C. fragariae patogenų požymiai ant augalo vizualiai yra panašūs 

(Udayanga ir kt., 2013). Anksčiau Colletotrichum spp. sukelti pažeidimai buvo priskiriami C. 

acutatum ir C. gloeosporioides (Freeman ir kt., 1998; Cannon ir kt., 2012; Dean ir kt., 2012). 

Tačiau sekoskaitos ir molekuliniai identifikavimo metodai atskleidė, kad Colletotrichum spp. 

https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-11-19-2378-FE#b60
https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-11-19-2378-FE#b20
https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-11-19-2378-FE#b45
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kartu su kitomis rūšimis yra rūšių kompleksas, susidedantis iš kelių įvairių rūšių (Damm ir kt., 

2012; Weir ir kt., 2012). Ankstesnė Colletotrichum spp. naudota sistematika netiksliai 

identifikavo rūšis ir genetines sekas, tačiau pasitelkus naujus molekulinius metodus 

Colletotrichum spp. sistematika pasikeitė (Dowling ir kt., 2020).  

Yra nustatyti keturi Colletotrichum spp. kompleksai: C. truncatum, C. boninense, 

C. acutatum ir C. gloeosporioides, sukeliantys vidutinio klimato vaisių puvinius. C. acutatum ir 

C. gloeosporioides kompleksai yra labiau paplitę vidutinio klimato šalyse ir dažniau aprašomi 

literatūroje (Dowling ir kt., 2020).  

C. fragariae rūšis daugiausia yra paplitusi šilto klimato šalyse: Meksikoje (Velázquez-Silva 

ir kt., 2018), Jungtinėse Amerikos Valstijose (Bosshard ir kt., 1997; Alaniz ir kt., 2012; Dowling 

ir kt., 2020), Pietų Amerikoje (Dias ir kt., 2005), Etiopijoje (Moges ir kt., 2016), Tunise (Bahri ir 

kt., 2019) ir Urugvajuje (Alaniz ir kt., 2012; Dowling ir kt., 2020). Tačiau ši rūšis taip pat plinta 

ir atšiauresnio klimato sąlygomis Šiaurės Amerikoje ir Kanadoje (Gunnell, Gubler, 1992). 

Duomenų apie C. fragariae paplitimą Latvijoje ir Estijoje šiuo metu nėra. 

C. fragariae sinonimas C. theobromicola labiau žinomas kaip patogenas, sukeliantis guavų, 

kavamedžių, ciklamenų, anonų, laukinių braškių, alyvmedžių, ąžuolų, kakavmedžių ir kitų augalų 

antraknozę (Weir ir kt., 2012). MacKenzie ir kt. (2008) ištyrė, kad C. fragariae patogenas labiau 

nei braškėse yra paplitęs ant kitų augalų šeimininkų. Velázquez-Silva ir kt. (2018) nustatė, kad 

C. fragariae sukelia kvapiųjų pipirų antraknozę.  

C. acutatum yra nekrotrofai, jie minta žuvusiomis augalo ląstelėmis, o C. fragariae ir 

C. gleosporoides yra hemotrofai, kurie nenužudo augalo, bet naudoja jo medžiagas, o augalui 

žuvus pereina į nekrotrofinę fazę (Dean ir kt., 2012). C. acutatum kompleksas susideda iš 29 rūšių 

kartu su C. orchidophilum (Cannon ir kt., 2012). Tuo tarpu C. gloeosporioides kompleksas 

susideda iš 22 skirtingų rūšių (Cannon ir kt., 2012), tokių kaip C. fragariae, C. musae ir 

C. kahawae (Weir ir kt., 2012).  

 

1.4. Colletotrichum spp. sukeliamos ligos ir augalai šeimininkai 

Terminas antraknozė yra bendrinė sąvoka, vartojama Colletotrichum genties grybų 

sukeliamiems ligos požymiams apibūdinti (Mackenzie ir kt., 2009). Colletotrichum genties grybai 

sukelia įvairių augalų – tiek sumedėjusių, tiek žolinių – ligas. Pagal mokslinę ir ekonominę svarbą 

ši gentis yra aštunta svarbiausia patogeninių grybų rūšis pasaulyje (Cannon ir kt., 2012; Dean ir 

kt., 2012; Lin ir kt., 2016). Antraknozės sukėlėjai daugiausia paplitę tropinio ir subtropinio 

klimato zonose (Živković ir kt., 2010, Anciro ir kt., 2018), kur dėl jų daromos žalos netenkama 

didelės dalies derliaus. Daugiausia nuostolių patiriama vaisių pramonėje, nes ligos pakenkia 

https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-11-19-2378-FE#b39
https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-11-19-2378-FE#b39
https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-11-19-2378-FE#b162
https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-11-19-2378-FE#b20
https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-11-19-2378-FE#b20
https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-11-19-2378-FE#b162
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didelės ekonominės vertės kultūroms: braškėms, mangams, citrusiniams vaisiams, avokadams, 

vynuogėms, šilauogėms, bananams (Lin ir kt., 2016). Colletotrichum genties grybai sukelia 

kavamedžius naikinančias ligas Afrikoje, didelę įtaką turi grūdams, kukurūzams, cukranendrėms, 

sorgams ir kitiems augalams (Lenné ir kt., 2002; Lin ir kt., 2016).  

Antraknozės požymiai yra aiškių ribų dėmės ir matomi nekroziniai pažeidimai ant lapų, 

stiebų, žiedų, vaisių, šaknies kaklelio ir stiebo puviniai (Lenné ir kt., 2002; Agrios 2005; Živković 

ir kt., 2010, Salinas ir kt., 2019). Colletotrichum genties grybų kompleksas turi keletą vystymosi 

stadijų ir jų vegetacijos metu užkrečia skirtingas augalų dalis (Horowitz ir kt., 2004; Udayanga ir 

kt., 2013; Wagner ir kt., 2013).  

Braškių antraknozę sukelia net keletas Colletotrichum genties grybų, bet vis dar mažai žinoma 

apie jų genetinę įvairovę (Zhang ir kt., 2016; Dowling ir kt., 2020). Braškių Colletotrichum spp. 

sukeltų ligų požymiai yra panašūs: pažeidžiamos uogos, žiedai, šaknys, stiebai, lapai. Antraknozė gali 

pasireikšti bet kuriame augalų vegetacijos tarpsnyje – nuo daigų augimo iki derliaus nuėmimo ir uogų 

laikymo. Dažniausiai pirminiai simptomai pasireiškia ant stiebų ir šoninių ūglių (Lin ir kt., 2016). 

Vėliau pastebimos tamsios mažos dėmės ant braškių lapų, ūsų ir stiebų. Infekcijai plintant dėmės 

tamsėja, ilgėja, sausėja, įdumba, dažnai juosia stiebą. Kai lapkočiai ar ūsai tampa apsupti dėmių, atskiri 

lapai arba visas augalas gali vysti ir galiausiai žūva. Stipri antraknozės infekcija ties lapkočio pagrindu 

sukelia lapų vytulį, ir jie tarsi pakimba žemyn (Agrios 2005; Feliziani, Romanazzi 2016). C. acutatum 

yra pagrindinis braškių uogų antraknozės sukėlėjas, Europoje pirmą kartą aptiktas Prancūzijoje 1981 

metais. Manoma, kad užkrėsta dauginamoji medžiaga buvo atvežta iš Kalifornijos (Garrido ir kt., 

2008). Nuo 1980 m. Didžiojoje Britanijoje, plečiantis braškių auginimo verslui, nustatyta, kad 

antraknozė yra pagrindinė braškių liga, kurią sukelia C. acutatum ir C. gloeosporioides. Kalifornijoje 

C. acutatum pirmą kartą aptiktas 1983 metais (Baroncelli ir kt., 2015). Teigiama, kad C. acutatum yra 

viena labiausiai paplitusių braškių ligų Brazilijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose (Capobiango ir kt., 

2015; Salinas ir kt., 2019). 
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2 pav. Colletotrichum spp. sukeliamos antraknozės simtomai ant augalų šeimininkų (Agrios, 2005) 

Fig 2. Colletotrichum spp. symptoms on various plants (Agrios, 2005) 

 

C. fragariae arba C. gloeosporioides ant braškių lapų suformuoja smulkias juodas, kartais 

šviesiai pilkas dėmes. Priklausomai nuo sąlygų, dėmės ant lapų gali išlikti visą vegetacijos sezoną 

ir nesukelti lapų žūties. Kai patogenai aptinkami ant lapų, tai reiškia, kad visas augalas yra apimtas 

antraknozės ir būtina naudoti fungicidus. C. gloeosporioides dažniau pažeidžia jautrias 

antraknozei braškių veisles (Zhang, 2016; Lin ir kt., 2016). 

Visiškai atsivėręs braškių žiedas yra jautriausias antraknozės infekcijai. Užkrėsti žiedai 

greitai išdžiūva, o pažeidimai plinta žiedkočiu žemyn. Žiedpumpuriai, taurėlapiai, žiedkočiai taip 

pat gali būti pažeisti. Taurėlapių infekcijų pasitaiko, kai pumpuras iškyla iš vainiklapio. 

Taurėlapiai išdžiūva ir paruduoja – simptomai panašūs į kalio pertręšimo požymius. Braškių 

žydėjimo metu, kai vyrauja šilti ir drėgni orai, gali būti pažeisti žiedai ir žiedynai (Agrios 2005; 

Zhang ir kt., 2016). 

Pirmieji Colletotrichum spp. simptomai ant uogų – balkšvos, vandenyje išmirkusios iki 

3 mm skersmens dėmės. Per 2–3 dienas jos pakeičia spalvą nuo šviesiai rusvos iki tamsiai rudos. 

Po kelių dienų pažeistos vietos pasidengia rausvu ir oranžiniu apnašu su šviesiai oranžine sporų 

mase. Užkrėsti vaisiai galiausiai išdžiūva ir susiformuoja kietos, juodos, sudžiūvusios mumijos. 

Užkrėstų uogų sėklos yra šiek tiek įdubusios. Šios atskiros sėklų infekcijos dažnai apninka žalias, 

nesunokusias uogas (Freeman ir kt., 2001; Agrios 2005; Zhang ir kt., 2016; Lin ir kt., 2016). 

Braškių šaknies kaklelio puvinys neseniai tapo ekonomiškai žalingiausia braškių liga 

Kinijoje. Manoma, kad pagrindiniai šaknies kaklelio puvinio sukėlėjai yra C. fragariae ir 
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C. gloeosporioides (Lin ir kt., 2016). Patogenui pažeidus šaknies kaklelį centrinė jo dalis tampa 

raudonai ruda ir sukamštėja. Kai šaknies kaklelio audiniai pažeidžiami, kurį laiką augalas auga 

normaliai, o vėliau nuvysta ir žūsta. Dėl C. gloeosporioides žūva apie 80 % braškių daigų. Šis 

patogenas sukelia apie 50 % derliaus nuostolių (Sreenivasaprasad, Talhinhas 2005). 

Antraknozės sukeliamas uogų puvinys ypač plinta auginant braškes juoda plėvele 

mulčiuotose lysvėse. Visiškai prasiskleidę žiedai ir nokstančios uogos yra labai jautrūs infekcijai. 

Dėl lietingo, šilto sezono sąlygų liga gali plisti labai greitai ir sunaikinti visą derlių. C. acutatum 

laikomas labiausiai paplitusia rūšimi, kuri sukelia braškių uogų puvinius, visose klimato zonose 

(Garrido ir kt., 2009; Sreenivasaprasad, Talhinhas 2005). 

Braškių antraknozė buvo laikoma šilto klimato šalių, kur optimali temperatūra augalų 

infekcijai C. fragariae plisti yra tarp +26,7 ir +32 °C, liga, todėl kurį laiką ji buvo neaktuali 

šiaurinėms šalims, išskyrus tuos atvejus, kai nuimant uogų derlių vyraudavo šiltesnė temperatūra 

ir iškrisdavo daugiau kritulių.  

C. acutatum uogų infekcijos pasireiškia esant +20° C oro temperatūrai. Kad įvyktų 

užkrėtimas, abiejų grybų rūšių sporoms sudygti reikia beveik 100 % santykinio oro drėgnumo 

(Chandra ir kt., 2015; Lu ir kt., 2017; He ir kt., 2019). C. gloeosporioides kolonijų augimui ir 

sporuliacijai palankiausia +20–28 °C temperatūra (Mello ir kt., 2004; Sangeetha, Rawal 2010). 

C. acutatum sukelia uogų infekcijas temperatūrai esant nuo +20 °C (Pavan ir kt., 2011; Forcelini 

ir kt., 2016). Salinas ir kt. (2019) teigia, kad palankiausia temperatūra yra tarp +24–28 °C ir 

ilgesniam nei 12 valandų lapų drėgnumo periodui (Pavan ir kt., 2009). Optimali temperatūra 

antraknozės vystymuisi yra +12–27 °C, o lapų drėgnumas – daugiau nei 12 valandų (Pavan ir kt., 

2009; Wang ir Kerns, 2017). Lietuvoje vyrauja vidutinio klimato sąlygos, kur Colletotrichum spp. 

turėtų būti minimalus. Remiantis Lietuvoje atliekamais tyrimais, Colletotrichum spp. patogenas 

nėra plačiai paplitęs, tačiau dėl klimato pokyčių ir jų kraštutinumų ši liga dabar yra dažniau 

aptinkama. 

 

1.5. Molekulinių metodų taikymas Colletotrichum spp. tyrimuose 

Grybai identifikuojami pirmiausiai vizualiniu ir tiesioginio mikroskopavimo metodais, o 

vėliau konkrečiai rūšiai naudojami molekuliniai metodai (Agrios 2005). Augalų ligų sukėlėjų 

rūšinės sudėties identifikavimas molekuliniais metodais leidžia nustatyti konkretų ligos sukėlėją 

(Stanys ir kt, 2012) bei tikslingai naudoti augalų apsaugos produktus ir parinkti konkretiems 

patogenams mažiau jautrias veisles (Agrios 2005). Šiuolaikiniai molekuliniai metodai leidžia 

tiksliai identifikuoti ir įvardyti ne tik konkrečias rūšis, bet ir analizuoti jų genetinę įvairovę. 

Molekuliniai metodai yra daug pranašesni ir greitesni už tiesioginio mikroskopavimo, vizualinius, 

drėgnų kamerų ir kitus tradicinius metodus (Agrios, 2005; Sasnauskas, 2006; Martínez‐Culebras 
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ir kt., 2010; Xie ir kt., 2010), jie taip pat leidžia atskirti komplekse dominuojančias rūšis (Dowling 

ir kt., 2020).  

Siekiant tiksliai identifikuoti Colletotrichum spp. kompleksą, būtina pasitelkti naujos kartos 

sekoskaitos tyrimus. Molekuliniai tyrimai, pasitelkiant sekoskaitos tyrimus, padarė didelę 

pažangą klasifikuojant grybų rūšis (Dowling ir kt., 2020).  

Patogeninių grybų identifikavimui naudojami įvairūs metodai: fermentų palyginimo, 

atsitiktinai pagausintų polimorfinių mitochodrinės DNR sekų metodas, polimerazės grandininė 

reakcija (PGR), ribosominės DNR analizė bei sekoskaita (Martinez-Culebras ir kt., 2000).  

Genetiniai žymenys, naudojami genetiniuose tyrimuose, turi būti polimorfiški ir patikimi. 

Pastaruoju metu molekulinių žymenų tyrimai leidžia greitai atskirti patogeninių grybų genetinius 

pakitimus (Sasnauskas, 2006).  

Vieira ir kt. (2020) ieškojo pradmenų grupės, leidžiančios nustatyti Colletotrichum spp. 

rūšis, tačiau jiems nepavyko surasti efektyvių pradmenų, tinkančių visiems Colletotrichum spp. 

kompleksams. Tačiau nustatė, kad visi Colletotrichum spp. kompleksai turi bent tris kintančius 

genus, kurie gali padėti atskirti rūšis (Vieira ir kt., 2020).  

Įprastai C. acutatum identifikuojami pasitelkiant vidinį trankskribuojamą tarpiklį (ITS) su 

5.8S-ITS (Martinez-Culebras ir kt., 2000), todėl C. acutatum identifikavimas yra paprastesnis. 

Tačiau C. gloeosporioides ir C. fragariae nustatymas remiasi 5.8S-ITS regiono analize su 

specifiniais pradmenimis, po kurios seka restrikcija su fermentu, kad būtų galima atskirti 

C. gloeosporioides (amplifikuoja 480 bp ir 100 bp) izoliatus nuo C. fragariae (590 bp) (Martinez-

Culebras ir kt., 2000; Xie ir kt., 2010). Sekoskaitos tyrimai leido atskirti 22 C. gloeosporioides ir 

26 C. acutatum sensu lato rūšis (Damm ir kt., 2012; Weir ir kt., 2012).  

Patogeno genetinis polimorfizmas leidžia nustatyti patogenų gebėjimą prisitaikyti prie 

besikeičiančių aplinkos sąlygų. Polimorfizmo tyrimai leidžia geriau įvertinti grybų genetinę 

įvairovę (Sasnauskas, 2006; Ciampi ir kt., 2011).  

Mikrosatelitų sekų analizė (SSR) įgalina tikslesnį identifikavimą tarp genotipų. SSR analizė 

suteikia nenuginčijamą informaciją DNR studijose apie genotipavimą, populiacijų struktūras ir 

kt. Grybų genomas susideda iš mažiau SSR sekų, lyginant su kitais eukariotais, tačiau 

polimorfiniai aleliai egzistuoja ir yra naudingi siekiant nustatyti patogenų genetinį polimorfizmą 

(Moges ir kt., 2016).  

  

1.6. Braškių antraknozės prognozavimas 

Dažniausiai įvardijami klimato kaitos padariniai: spartus vandenyno lygio kilimas, 

vegetacijos kaita, sausrų intensyvėjimas, kritulių kiekio pasikeitimas, dažnesni upių potvyniai. 

Klimato pokyčiai taip pat iššaukia daugiau ekstremalių reiškinių: tropinių ciklonų, viesulų, liūčių, 
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speigų, karščio bangų (Staudinger ir kt., 2012). Lietuva – ne išimtis. Nustatyta, kad, lyginant su 

XX a. pradžia, šalyje vidutinė metinė temperatūra pakilo 0,7–0,9 °C, vis dažniau pasitaiko karščio 

bangų (kai maksimali oro temperatūra ≥ 30 °C), vis dažniau kartojasi vasaros sausros, keičiasi 

kritulių kiekis. Lietuvoje didėja kritulių kiekis šaltuoju metų laiku ir dominuoja skystieji krituliai. 

Šiltuoju metų laiku kritulių mažėja. Prognozuojama, kad 2016–2035 metų laikotarpiu labiausiai 

kritulių kiekis turėtų sumažėti šalies pietryčiuose, o mažiausiai – vakarinėje dalyje. Vidurio, 

Šiaurės rytų ir Pietryčių Lietuvoje kritulių kiekis labiausiai sumažės liepos mėn. Arčiausiai jūros 

esančioje Lietuvos dalyje sparčiausias kritulių kiekio mažėjimas prognozuojamas rugpjūtį, o 

pietvakariuose – rugsėjį (Rimkus ir kt., 2007; 2009; Keršytė ir kt., 2015, Romanovskaja, Bakšienė, 

2020).  

Pastebima, kad vis dažniau besikartojantys ilgai trunkantys sausringi laikotarpiai ir aukšta 

temperatūra yra pagrindiniai veiksniai, mažinantys augalų derlių klimato kaitos kontekste. Esant 

aukštai temperatūrai ir mažam drėgmės kiekiui intensyvėja augalų kvėpavimas ir prarandami 

dideli augalo energijos kiekiai. O esant aukštai temperatūrai ir vandens trūkumui, susidaro 

aktyviosios deguonies formos ir kiti laisvieji radikalai, kurie pažeidžia augalą ir jo augimo 

procesus (Gupta ir kt., 2018).  

Augalų patologija tiesiogiai susijusi su abiotiniais ir biotiniais aplinkos veiksniais. Vykstant 

globaliems klimato kaitos procesams, augalų ligų vystymasis, veikiamas temperatūros ir kritulių 

pokyčių, transformuojasi į agresyvesnes formas. Prognozuojama, kad dėl klimato parametrų 

kaitos dar šiame amžiuje gali atsirasti nauji pirminės infekcijos šaltiniai, anksčiau buvę 

nereikšmingi. 

Esant optimalioms patogenui plisti sąlygoms Colletotrichum genties grybų sukeliamas ligas 

kontroliuoti yra labai sunku. Braškių jautrumas antraknozei laikomas poligeniniu ir kiekybiškai 

paveldimu (Ivanović ir kt., 2007; Zhang ir kt., 2016). 

Įrengiant braškyną svarbu sodinti tik sveiką sodinamąją medžiagą. Tarpueilių mulčiavimas 

šiaudais padės sumažinti ligos plitimą. Ankstyvos vegetacijos metu pažeistos uogos turėtų būti 

atrinktos ir pašalintos iš lauko (Casado-Diaz ir kt., 2006). Tyrimais nustatyta, kad antraknozės 

sukeltas uogų puvinys gali būti iš dalies kontroliuojamas naudojant fungicidus. Siekiant mažinti 

patogeno plitimą reikėtų rečiau sodinti daigus, saikingai tręšti ir laistyti (Ivanović ir kt., 2007; 

Živković ir kt., 2010). Įprastai braškės nuo ligų yra purškiamos 3–4 kartus kas 7–14 dienų 

žydėjimo metu. Tačiau neutralios dienos braškės žydi ir dera nuolat, taigi dėl ilgo pesticidų 

karencijos laikotarpio sunku sudaryti apsaugos schemas (Ivanović ir kt., 2007; Valiuškaitė ir kt. 

2008; Cannon ir kt., 2012).   
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Priklausomai nuo taikomos agrotechnikos ir vyraujančių meteorologinių sąlygų, patogeną 

galima kontroliuoti taikant keletą metodų. Cheminiai augalų apsaugos produktai ne visada yra 

efektyvūs, todėl reikia ieškoti alternatyvų.  

IKOK – integruota kenksmingųjų organizmų kontrolė – remiasi rezultatais, gautais iš 

žaladarių stebėjimo, ir moksliškai pagrįstomis prognozėmis bei patogenų paplitimo ankstyvuose 

tarpsniuose prognozavimo sistemomis (Rasiukevičiūtė ir kt., 2019). Pasitelkiant prognozavimo 

modelius galima tiksliai apskaičiuoti ligos rizikos laiką, laiku sudaryti ir pritaikyti veiksmingesnę 

augalų apsaugos produktų taikymo sistemą, o efektyvus augalų apsaugos produktų naudojimas 

sumažina žalą aplinkai, išlaidas žmonių sveikatos apsaugai bei leidžia išauginti kokybišką 

produkciją (Filinger, Elad, 2016). Didėjantis atsparumas pesticidams ir neigiamas jų poveikis 

aplinkai lemia naują, aplinkai saugią ligų kontrolės strategiją (Aguado ir kt., 2014; Mahilrajan ir 

kt., 2014).  

 

1.7. Colletotrichum spp. kontrolė ir alternatyvios augalų apsaugos priemonės 

Augantis vartotojų poreikis saugiems produktams, dėmesys auginimo technologijoms iškelia 

naujus uždavinius žemės ūkio produkcijos gamintojams dėl tvarių aplinkai technologijų 

naudojimo. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/128/EB, nustatančioje Bendrijos 

veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo, akcentuojama, kad ateities augalų 

apsauga bus pagrįsta integruota kenksmingųjų organizmų kontrole, pirmenybę teikiant tiems 

metodams, kurie kelia mažiausią grėsmę žmonių sveikatai ir aplinkai. LR žemės ūkio ministro 

2012 m. birželio 29 d. įsakymu 3D-535 patvirtintame Augalų apsaugos plane pabrėžiama, kad 

„Integruota kenksmingųjų organizmų kontrolė neatsiejama ir nuo biologinių augalų apsaugos 

produktų naudojimo. Dėl to ieškomi nauji sprendimo būdai, kuriamos sumanios agrobiologinės 

technologijos, kurios būtų grindžiamos natūraliais fiziologiniais procesais bei tvariais augalo ir 

aplinkos santykiais. Cheminiai fungicidai ne tik naikina patogenus, bet ir neigiamai veikia 

natūralią florą ir fauną, vandenį, orą ir dirvą. Dėl intensyvaus pesticidų naudojimo atsiranda 

atsparumas jiems ir žaladarių kontrolė reikalauja naujų veikliųjų medžiagų ar dar intensyvesnio 

augalų apsaugos produktų naudojimo, dėl kurio sutrinka natūrali agroekologinė sistema 

(Kretschmer, Hahn, 2008; Aguado ir kt., 2014; Mahilrajan ir kt., 2014; EFSA, 2019; Zhang ir kt., 

2020). Pasaulyje yra atlikta nemažai tyrimų ieškant alternatyvių augalų apsaugos priemonių, 

kurios padeda saugoti nuo uogų ligų po derliaus nuėmimo. Taip pat kuriamos naujos atsparios 

braškių veislės (Agrios 2005; Ivanović ir kt., 2007; Feliziani, Romanazzi, 2016), tokios kaip 

ʽFlorida Radianceʼ ir ʽFlorida 127ʼ (Mertely ir kt., 2005; 2012).  

Žinoma, kad prie cheminių augalų apsaugos produktų patogenai geba prisitaikyti, todėl per 

ilgą naudojimą tampa neveiksmingi. Pastaruoju metu mokslininkai intensyviai ieško ir kuria 
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naujas alternatyvias augalų apsaugos priemones, kurios būtų alternatyva cheminiams pesticidams. 

Eteriniai aliejai ir augaliniai ekstraktai pasižymi fungicidinėmis, insekticidinėmis, herbicidinėmis 

ir panašiomis savybėmis dėl sudėtyje esančių biologiškai aktyvių junginių (Mahilrajan ir kt., 

2014; Šernaitė ir kt., 2020a, 2020b; Oliveira ir kt., 2020; Sil ir kt., 2020). 

Eteriniai aliejai (EA) – tai iš augalų išskirti aliejai, kurių sudedamosios dalys yra terpenai, 

terpenoidai, aromatiniai ir alifatiniai junginiai. Svarbiausia EA savybė – kad juose yra 

antioksidantų ir biologiškai aktyvių junginių. Dėl šios priežasties EA demonstruoja aiškų 

antimikrobinį aktyvumo lygį įvairiems braškių patogenams (Aguado ir kt., 2014; Hong ir kt., 

2015; Šernaitė ir kt., 2020a, 2020b). EA paprastai apibūdinami kaip antriniai metabolitai, 

pasižymintys dideliu augalų apsaugos efektu, nes turi antimikrobinių savybių, yra netoksiški ir 

biologiškai skaidomi (Naeini ir kt., 2010; Foltinova ir kt., 2017; Lopez ir kt., 2017; Palfi ir kt., 

2019; Oliveira ir kt., 2019). Keletas veiksnių, galinčių turėti įtakos EA sudėčiai: klimatas, 

geografinė padėtis, derliaus nuėmimo laikas, laikymo laikotarpis ir ekstrahavimo metodas (Kim 

ir kt., 2019; Sil ir kt., 2020). 

EA dažnai pasižymi maloniu kvapu ir specifiniu skoniu, tačiau jo kokybė ir gaunamas kiekis 

bei sudėtis gali skirtis. EA sudėtis, kokybė ir kiekis dažniausiai priklauso nuo meteorologinių 

sąlygų, augimvietės, dirvožemio sudėties ir net augalo dalies (sėklų, lapų, žiedynų ir kt.) amžiaus 

bei vegetacijos periodo. Siekiant gauti vienodos sudėties EA, juos reikia išgauti iš augalų, augintų 

tomis pačiomis sąlygomis (Bakkali ir kt., 2008). Net 93 % visų išgaunamų EA distiliavimui yra 

naudojamas Clevengerio tipo aparatas, ir tik 7 % – kiti būdai. Dėl šio proceso EA išgavimas yra 

apsaugotas nuo aplinkinių veiksnių (Tongnusncan, Benjakul, 2014).  

EA išgaunami iš plačiai paplitusių augalų, kurių dauguma priklauso Lamiaceae šeimai: 

vaistinis čiobrelis (Thymus vulgaris) (Wan ir kt., 2019), vaistinis šalavijas (Salvia officinalis), 

pipirmėtė (Mentha piperita), vaistinis isopas (Hyssopus officinalis), levanda (Lavandula 

angustifolia) (Caputo ir kt., 2016), paprastasis raudonėlis (Origanum vulgare), mėta (Mentha 

spicata) (López ir kt., 2017; Mahboubi, 2018; Pepeljnjak ir kt., 2018; Sil ir kt., 2020; Moumni ir 

kt., 2020); salierinių (Apeaceae) šeimai: blakinė kalendra (Coriandrum sativum), paprastasis 

pankolis (Foeniculum vulgare) (Huzar ir kt., 2018; Khammassi ir kt., 2018); pušinių šeimai: 

paprastoji eglė (Picea abies) (Minova ir kt., 2015) ir kiti.  

EA kaip natūralūs produktai turi didelę pridėtinę vertę, yra plačiai naudojami farmacijoje, 

kvepalų, maisto pramonėje, tačiau neseniai EA tyrimai atskleidė jų galimą antimikrobinį 

aktyvumą (Marzouk ir kt., 2007; Kumar, Kudachikar, 2018; Micucci ir kt., 2020). Vaistinių 

šalavijų EA gali paveikti Fusarium spp. augimą (Foltinova ir kt., 2017). Pipirmėčių EA slopina 

Alternaria spp. ir Fusarium spp. patogenų plitimą (Desam ir kt., 2017). Vaistinių čiobrelių EA 

turi priešgrybinį poveikį tokiems augalų patogenams kaip Monilinia fructicola, Botrytis cinerea, 
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Aspergillus flavus (Santoro ir kt., 2018; Taghavi ir kt., 2018; Oliveira ir kt., 2019). Vaistinių 

čiobrelių EA gali būti naudojamas kaip natūralus maisto konservantas nuo atsitiktinių maisto 

sukeltų ligų, tokių kaip E. coli, Pseudomonas spp. ir kitos (Çetin ir kt., 2011).  

Eteriniai aliejai ir juose esantys komponentai turi teigiamą poveikį, naudojant mažomis 

koncentracijomis ši savybė yra svarbi ir švari, jeigu norima EA naudoti kaip alternatyvą 

cheminiams pesticidams (Tripathi, Dubey, 2004).  
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2. TYRIMŲ METODAI IR SĄLYGOS 

2.1. Tyrimų objektas 

Daržinė braškė (Fragaria × Magna (f. ananassa Duch.)) ir braškių antraknozę sukeliantys 

Colletotrichum genties grybai. 

 

2.2. Tyrimų vieta 

Tyrimai atlikti 2017–2021 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir 

daržininkystės instituto (LAMMC SDI) Augalų apsaugos laboratorijoje. Mikrosatelitų sekų 

analizės atliktos LAMMC SDI Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriuje 2020–2021 m. 

 

2.3. Ėminių surinkimas 

Braškių uogų, lapų, stiebų su arba be antraknozės (Colletotrichum spp.) požymių ėminiai 

buvo renkami 2017–2020 m. pagrindiniuose versliniuose braškynuose (Kauno r., Panevėžio r., 

Šiaulių r., Radviliškio r., Klaipėdos r.) nuo įvairių braškių veislių (5 lent.). Siekiant palyginti 

Colletotrichum spp. genetinę įvairovę buvo surinkti ėminiai nuo piktžolių (rietmenių ir našlaičių 

stiebai), obuolių, persikų, abrikosų ir vyšnių.  

Surinkti augalų ėminiai iki izoliatų išskyrimo buvo saugomi vienkartiniuose indeliuose 

šaldytuve +4 °C temperatūroje. Colletotrichum spp. populiacijos genetinės struktūros tyrimams 

surinkta 250 ėminių, iš jų išskirti 152 izoliatai. Molekuliniams tyrimams atrinkti 69 izoliatai 

(1 lent., 1 priedas).  

 

2.4. Colletotrichum spp. izoliatų išskyrimas ir morfologinis identifikavimas 

Įvairių veislių braškių (uogų, lapų, lapkočių) ir palyginimui obuolių, persikų, abrikosų, 

vyšnių ir piktžolių (rietmenės lapų ir našlaitės stiebų) fragmentai be tipinių Colletotrichum spp. 

puvinių (išskyrus braškių uogas) požymių buvo susmulkinti ~1–2 cm dydžio gabalėliais ir 

sterilizuoti 70 % etanolio tirpale, nuskalauti distiliuotu vandeniu ir išdėlioti Petri lėkštelėse su 

bulvių dekostrozės agaro (PDA) terpe. Petri lėkštelės buvo inkubuojamos +25±2 °C temperatūroje 

5–8 paras. Iš užaugusių kolonijų išskirtos monokultūros.  
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1 lentelė. Genetinei patogenų įvairovei tirti atrinkti Colletotrichum spp. izoliatai 

Table 1. Colletotrichum spp. isolates used in this study for genetical diversity study 

Izoliatų kilmės vietovė  

Isolates origin area 

Metai  

Year 

Augalas 

šeimininkas  

Plant-host 

Izoliatų skaičius  

Number of isolates 

Babtai, Kauno r. 

2018 

Braškės 

13 

2019 10 

2020 3 

Sodeliškių k., Panevėžio r. 
2018 4 

2019 3 

Krekenava, Panevėžio r. 
2018 2 

2019 2 

Labūnava, Kauno r. 
2018 1 

2019 4 

Bridai, Šiaulių r. 
2018 1 

2019 4 

Maniušių k., Šiaulių r. 
2018 3 

2019 2 

Velžių k., Radviliškio r. 2018 1 

Klebiškio k., Prienų r. 
2018 1 

2019 3 

Priekulė, Klaipėdos r. 2018 1 

  Iš viso 58 

Izoliatai nuo kitų augalų šeimininkų / From other hosts 

Laumėnai, Kauno r. 2020 Vyšnios 2 

Babtai, Kauno r. 2020 Vyšnios 3 

Vaišvydava, Kauno r. 2018 Obuoliai 2 

Kauno m. 
2020 Abrikosai 1 

2020 Persikai 1 

Babtai, Kauno r. 
2019 Rietmenės 1 

2019 Našlaitės 1 

  Iš viso 11 

 

 

Nedidelis micelio kiekis sterilia adata paimtas ir įdėtas į sterilų mėgintuvėlį su 100 µl 

sterilaus vandens. Turinys suplaktas, 10 µl suspensijos perkeliama į naują mėgintuvėlį su 90 µl 

sterilaus vandens. Iš paruoštos suspensijos 10 µl paskleista naujose Petri lėkštelėse su PDA terpe. 

Lėkštelės inkubuojamos +25±2 °C temperatūroje vieną parą. Per mikroskopą (40x padidinimas) 
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su sterilia adatėle paimta po vieną sudygusią sporą ir perkelta į naujas Petri lėkšteles su PDA 

terpe. Monokultūros augintos +25±2 °C temperatūroje apie 7–14 d. Užaugęs micelis 

identifikuotas pagal kultūrinių ir morfologinių savybių apibūdintojus (Hyde ir kt., 2009), įvertinta 

vizualiai bei mikroskopuojant (Nicon Eclipse 80i). Izoliatų monokultūros saugotos Petri lėkštėse 

su PDA terpe +4 °C temperatūroje (1 lent., 1 priedas).  

Iš 152 išskirtų izoliatų tolesniems tyrimams atrinkti 69 izoliatai (1 lent.). Izoliatai atrinkti 

pagal vietovę bei jų vizualius požymius (micelio išvaizdą, spalvą). Įvertintas atrinktų izoliatų 

sporų dydis (μm) bei micelio augimo skersmuo (cm), ant PDA terpės matuotas trijuose 

pažymėtuose taškuose po 7 dienų po inokuliacijos (DPI).  

 

2.5. Colletotrichum spp. DNR išskyrimas 

Atrinktų 69 Colletotrichum spp. izoliatų monokultūrų DNR išskirta naudojant komercinį 

DNR rinkinį (Thermo Fisher Scientific Baltics, Lietuva) pagal gamintojo protokolą. Genominė 

DNR iki tolesnės analizės laikoma TE buferyje (100 mM Tris-HCl, 10 mM EDTA, pH 8,0) 

+20 °C temperatūroje. DNR tikrinta spektrofotometru ir agarozės gelyje. Naudotas 

NanoPhotometer® P300 (Implen, GmbH) spektrofotometras. Elektroforezė atlikta 1,5 % agarozės 

gelyje, kuriame yra 2 % Tris-EDTA buferio. DNR dažyta Midori Green Direct (Nippon Genetics 

Europe) dažu. DNR fragmentų dydžiams nustatyti naudotas GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder 

(Thermo Fisher Scientific Baltics, Lietuva). Geliai tirti UV šviesoje, naudojant transliuminatorių 

Safe VIEW MINI2 (Cleaver Scientific). Išskirtų izoliatų DNR koncentracijos suvienodintos iki 

100 ng/µl praskiedžiant TE buferiu. 

 

2.6. C. acutatum, C. gloeosporioides ir C. fragariae identifikavimas molekuliniais 

metodais 

C. acutatum identifikuoti parinkti rūšiai būdingi pradmenys ITS4/CaInt2, o 

C. gloeosporioides ir C. fragariae 5.8S-ITS regiono pradmenys ITS1/ITS4 pagal Xie ir kt. (2010) 

(2 lent.).  

PGR naudota 25 µl reakcijos mišinio, kurį sudarė: 1 µl DNR (koncentracija 100 ng/μl), 5 µl 

10x polimerazės buferis (DreamTag), 0,2 μl DNA polimerazė (DreamTag, rekombinantinė, 

5 U/µl), 1,5 µl 25 mM MgCl2, 0,5 μl 10 mM dNTP mišinys (Thermo Fisher Scientific Baltics, 

Lietuva), 15,8 µl vanduo (Zymo Reseach, USA) ir po 0,5 µl pradmenų (C. acutatum ITS4 ir 

CaInt2, o C. gloeosporioides ir C. fragariae ITS1 ir ITS4) (2 lent.).  
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2 lentelė. Colletotrichum spp. identifikavimui naudoti pradmenys 

Table 2. Primers used for Colletotrichum spp. identification in this study. 

Rūšis  

Species 

Pradmuo  

Primer 

Pradmenų sekos  

Primer sequence 

C. acutatum CaInt2 GGGGAAGCCTCTCGCGG 

ITS4 TCCTCCGCTTATTGATATGC 

C. gloeosporioides ir 

C. fragariae 

ITS1 GCCGTAGGTGAACCTGCGG 

ITS4 TCCTCCGCTTATTGATATGC 

 

C. acutatum PGR amplifikacijos sąlygos parinktos pagal Xie ir kt. (2010): 35 ciklai, 

susidedantys iš denatūracijos 95 °C – 1 min, pradmenų prisijungimo 54 °C – 30 s, ir DNR sintezės 

72 °C – 1 min.  

C. gloeosporioides ir C. fragariae PGR amplifikacijos sąlygos parinktos pagal Xie ir kt. 

(2010): 40 ciklų, susidedančių iš denatūracijos 95 °C – 1 min, pradmenų prisijungimo 52 °C – 

1 min, ir DNR sintezės 72 °C – 1 min. Visose PGR reakcijose kaip neigiama kontrolė vietoj DNR 

naudotas dvigubai distiliuotas vanduo.  

C. gloeosporioides rūšies atskyrimui nuo C. fragariae atlikta restrikcija iš karto po PGR 

pagal Xie ir kt. (2010). Reakcijos mišinys: 10 μl PGR produkto, 17 μl vandens, 2 μl 10x reakcijos 

buferio (FastDigest), 1 μl Bsh1236I (10 U/μl) fermento (Thermo Fisher Scientific Baltics, 

Lietuva), visas reakcijos tūris 30 μl. Inkubuojama 16 valandų 37 °C temperatūroje UNO96 (VWR 

International GmbH) termocikleryje, po inkubacijos nedelsiant restriktazė inaktyvuojama 80 °C 

temperatūroje.  

Colletotrichum spp. rūšių identifikavimui visos PGR reakcijos atliktos UNO96 (VWR 

International GmbH) termocikleryje. Amplifikuojamų produktų ribos pateiktos 3 lentelėje. Visos 

PGR analizės atliktos 3 pakartojimais. 

 

3 lentelė. Colletotrichum spp. amplifikuojamų produktų ribos 

Table 3. Amplified Colletotrichum spp. fragment range 

Colletotrichum spp. 

rūšis 

CaInt2/ITS4 ITS1/ITS4 Restrickcija su fermentu 

Restricition with enzyme 

C. acutatum 590 bp - - 

C. fragariae - 590 bp 590 bp 

C. gloeosporioides - 590 bp 480 bp ir 100 bp 
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Elektroforezė atlikta 1,5 % agarozės gelyje, kuriame yra 2 % Tris-EDTA buferio. PGR 

produktas dažytas Midori Green Direct (Nippon Genetics Europe) dažu. DNR fragmentų 

dydžiams nustatyti naudotas GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder (Thermo Fisher Scientific 

Baltics, Lietuva). Geliai tirti UV šviesoje, naudojant transiliuminatorių Safe VIEW-MINI2 

(Cleaver Scietific Ltd., Jungtinė Karalystė). 

 

2.7. Mikrosatelitų sekų analizė 

Mikrosatelitų sekų analizė (SSR) atlikta C. gloeosporioides, C. acutatum ir C. fragariae 

genetiniam polimorfizmui nustatyti. Tyrimui pasirinkta 15 izoliatų C. gloeosporioides, 15 izoliatų 

C. acutatum ir 20 izoliatų C. fragariae, kurie buvo identifikuoti PGR metodu. Naudotos 3 SSR 

pradmenų poros (CA13, CA16, CA26), skirtos C. acutatum rūšies patogenams identifikuoti pagal 

Ciampi ir kt. (2010), ir 4 SSR pradmenų poros (CG20, CG22, CG27 ir CG30) specifinės 

C. gloeosporioides rūšiai pagal Moges ir kt. (2016) (4 lent.). Literatūroje nepavyko rasti 

pradmenų, skirtų C. fragariae rūšies polimorfizmui ir genetinei variacijai tirti. Todėl šiai rūšiai 

buvo naudoti C. acutatum ir C. gloeosporioides pradmenys. SSR pradmenų specifiškumui 

patikrinti visi minėti pradmenys buvo naudoti visiems tirtiems Colletotrichum spp. rūšių 

izoliatams (50) su atitinkamomis PGR sąlygomis. 

PGR naudota 10 µl reakcijos mišinio, kurį sudarė: 1 µl DNR, 1 µl 10x polimerazės buferis 

(DreamTag), 0,05 μl DNA polimerazė (DreamTag, rekombinantinė, 5 U/µl), 0,7 µl 25 mM 

MgCl2, 1 μl 10 mM dNTP mišinys (Thermo Fisher Scientific Baltics, Lietuva), 5,55 µl vanduo 

(Zymo Reseach, USA) ir po 0,7 µl SSR pradmenų. Tiesioginiai pradmenys buvo žymėti 

fluorescuojančia žyme: FAM, HEX arba CY3 (Eurofins Genomics). Analizės kartotos 2 kartus.  

C. acutatum mikrosatelitų fragmentų pagausinimo sąlygos: pradinė denatūracija +96 °C 

1 min, 30 ciklų: denatūracija +94 °C – 1 min, būdinga pradmenų prisijungimo temperatūra 

(4 lent.) – 1 min ir galutinės DNR sintezės +72 °C – 5 min (Ciampi ir kt., 2010).  

C. gloeosporioides mikrosatelitų fragmentų pagausinimo sąlygos: pradinė denatūracija 

+94 °C 3 min, 30 ciklų: denatūracija +94 °C – 30 s, būdinga pradmenų prisijungimo temperatūra 

(4 lent.) – 1 min, ir DNR sintezės +72 °C – 2 min, bei galutinės DNR sintezės +72 °C – 10 min 

(Moges ir kt., 2016).  

Mikrosatelitų fragmentai analizuojami kapiliarinės elektroforezės metodu, su 3130 Genetic 

Analyzer (Applied Biosystems, JAV) genetiniu analizatoriumi, 36 cm kapiliaru ir POP7-TM 

polimeru. Kapiliarinei elektroforezei naudotas standartas GeneScan 500 LIZ. Analizės kartotos 

2 kartus. 

SSR duomenų analizė. Pirminiai duomenys įvertinti GeneMaper 4.0 programa (Applied 

Biosystems). Faktinis (Ho) ir teorinis (He) heterozigotiškumas bei polimorfizmo informacijos 
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kiekis (PIC) paskaičiuoti naudojant PowerMarker programą (Liu, Muse, 2005). SSR pradmenų 

porų informatyvumas įvertintas pagal Botstein ir kt. (1980): jeigu PIC > 0,5, pradmenų pora yra 

labai informatyvi, 0,5 ≥ PIC > 0,25 – vidutiniškai informatyvi ir PIC ≤ 0,25 – mažai informatyvi. 

Genetiniam giminiškumui tarp tirtų veislių įvertinti pirminiai duomenys konvertuoti į binarinę 

matricą. Klasterinė analizė atlikta naudojant Treecon v.1.3b programą (van de Peer ir de Wachter, 

1994). Genetinių atstumų matricai paskaičiuoti pasirinktas Nei ir Li (1979) metodas. Genetinio 

giminiškumo dendrogramos konstrukcijai pasirinktas UPGMA algoritmas Treecon v.1.3b 

programoje (van de Peer ir de Wachter, 1994). 

 

4 lentelė. SSR pradmenų porų charakteristika C. gloeosporioides ir C. acutatum genetinei įvairovei tirti 

Table 4. SSR primers sequences characteristics for C. gloeosporioides ir C. acutatum genetic diversity 

 Pradmuo 

Primer 

Pradmenų sekos  

Primer sequence 

Temperatūra  

Temperature 

Šaltinis  

Reference 

C
. 

a
cu

ta
tu

m
 

CA13-F HEX*-

GTAAACGAAAAGGCGGTCTG- 

62 

Ciampi ir kt., 

2010 

CA13-R CGGAGTATATGCAGCTACCA

AC 

CA26-F CY3-

GTGCCAATAACGAGCCATC- 

60 

CA26-R CGTAAAGGAGGTTTGCCTTC 

CA16-F HEX-

GGGAAGACACTCGGAGAGG- 

57 

CA16-R CTCCACCTCCTCCAACTCC 

C
. 

g
lo

eo
sp

o
ri

o
id

es
 

CG30-F FAM-

CGTCATTTTCTGGATTCACT- 

47,9** 

Moges ir kt., 

2016 

CG30-R ATCCATTGGGCTGTCCAT 

CG27-F CY3-

CCTGTTGATCCATGATGTAA- 

50 

CG27-R GAAAGGCTGACTTGTGAACT 

CG20-F FAM-

GTCTCACTCAGTCTCAAGCC- 

45** 

CG20-R AACACAGTCTGAGAGGCAAT 

CG22-F HEX-

CTTCGAGTCACCTCTTCAAC- 

51 

CG22-R CAGAGTGGTAAAGGTGGTGT 
Pastaba: * pradmenys dažyti fluorescuojančia žyme HEX, CY3 arba FAM.  

** temperatūra modifikuota šiame darbe. 

 

 

2.8. Meteorologinės sąlygos ir braškių antraknozės prognozavimo modelis 

Meteorologinės sąlygos braškių 2018–2020 m. vegetacijos metu fiksuotos iMETOS® 

(Pessl Instruments, Austrija) meteorologinių stotelių duomenimis. Pasinaudota Lietuvos žemės 
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ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) ir SDI meteorologinių stotelių tinklu pagrindiniuose 

verslinės braškininkystės regionuose. iMETOS® meteorologinėse stotelėse yra integruoti ligų ir 

kenkėjų moduliai, kurie pagal įvairių jutiklių (oro ir dirvožemio temperatūra, krituliai, lapų 

drėgnumas, santykinė drėgmė) duomenis suskaičiuoja galimas kenksmingųjų organizmų 

išplitimo rizikas, galimų infekcijų rizikos lygius.  

Remiantis meteorologinių sąlygų duomenimis, buvo nustatyti C. acutatum infekcijos 

rizikos periodai. Prognozavimo modeliai remiasi palankiomis ligai vystytis sąlygomis, 

ribinė antraknozei plisti oro temperatūra yra +12–27 °C, o lapų drėgmės trukmė turi būti 

ilgesnė nei 720 minučių (12 val.) (Peres ir kt., 2005; Gillet, Schilder, 2009). 

 

5 lentelė. iMETOS® meteorologinių stotelių vieta, braškininkystės ūkiai ir auginamos veislės 

Table 5. The iMETOS® meteorological station locations in Lithuania and strawberry cultivars 

Rajonas 

District 

Ūkis 

Farm  

Metai  

Year  

Veislės 

Cultivars 

Radviliškio r.,   

GPS 55.740328, 

23.519661 

1 ūkis  2019, 2020 Rumba, Florence, Asia, Vibrant, Polka, 

Malvina 

Šiaulių r.,  

GPS55.892954, 

23.870937 

2 ūkis 2019, 2020 Flair, Asia, Malvina 

Šiaulių r.,  

GPS 55.9712991, 

22.9108421 

3 ūkis 2018, 

2019, 2020 

Senga Sengana, Rumba, Polka, Malvina 

Kauno r.,  

GPS 55.084567, 

23.806315 

4 ūkis 2018, 

2019, 2020 

Sonata, Elkat, Rumba, Pandora Syria, 

Elegance, Pegasus, Darselect, Asia, 

Furore, Deluxe, Malvina  

Klaipėdos r., 

GPS 55.6889769, 

21.5074706 

5 ūkis 2018, 

2019, 2020 

Asia, Flair, Rumba, Honeoye, Darselect, 

Sonata, Malvina 

Biržų r., 

GPS 56.1173434, 

24.7615526 

6 ūkis 2018, 

2019, 2020 

Asia, Polka, Flair, Rumba, Sonata, Malvina 

Prienų r., 54.635496, 

24.035975 

7 ūkis 2019, 2020 Asia, Flair, Rumba, Sonata, Magnus, 

Malvina 
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2.9. Dirvožemio ir braškių augalų dalių užkrėstumas Colletotrichum spp. patogenais 

Dirvožemio ėminiai buvo renkami 1–4 ūkiuose (5 lent.) atsitiktine tvarka, po keturis 

pakartojimus iš kiekvienos augančios braškių veislės. Nustatytas bakterijų ir grybų kolonijas 

sudarančių vienetų (KSV) skaičius dirvožemyje. Tyrimas atliktas 4 pakartojimais, naudojant 

dirvožemio praskiedimo metodą, tyrimas kartotas du kartus. Eksperimentai atlikti braškių 

vegetacijos metu 2018-06-14 ir 2018-07-18; 2019-06-20 ir 2019-07-25. Suspensija paruošta 

paėmus 10 g dirvožemio ir praskiedus jį 90 ml dH2O iki 10–6 μl koncentracijos. Tyrimams 

naudotos bulvių dekstrozės (PDA) terpė grybams ir mitybinio agaro terpė (PCA) – bakterijoms. 

Sėjimai inkubuojami +25 °C temperatūroje. Bendras bakterijų ir grybų skaičius, įvertintas po 2, 

4 ir 7 dienomis po inokuliacijos (DPI). Visas KSV buvo konvertuotas į logaritmus viename grame 

(KSV/g −1) (Bahroun ir kt., 2018). Dirvožemio eksperimento duomenys rezultatų dalyje 

pateikiami kaip keturių ėminių vidurkis. 

Braškių lapų ir lapkočių mėginiai be vizualių ligos požymių surinkti 2018 ir 2019 metų 

birželio–liepos mėn. (5 lent.). Tyrime įvertintos braškių veislės: Asia, Rumba, Polka, Malvina, 

Vibrant, Florence, Flair, Senga sengana, Elkat, Sonata. Lapų ir lapkočių mėginiai buvo 

supjaustyti 1 cm fragmentais, 3 minutes sterilizuoti 70 % etanolyje ir penkis kartus nuplauti 

steriliu distiliuotu vandeniu (dH2O). Lapai ir stiebai buvo analizuojami atskirai. Augalų 

fragmentai sudėti ant mitybinės terpės ir inkubuota +25 °C temperatūroje termostate. Kolonijas 

sudarančių vienetų skaičiaus rodiklis KSV išreikštas procentais (%). Grybų kolonijos 

identifikuotos pagal morfologinius požymius, būdingus kolonijų aprašymams mikroskopuotos 2, 

4 ir 7 +DPI. Vieną pakartojimą sudarė 50 lapų ar stiebų kiekvienai veislei, po 4 pakartojimus 

kiekvienai veislei. 

 

2.10. Temperatūros įtaka Colletotrichum acutatum micelio augimui in vitro 

C. acutatum izoliatas iki eksperimento pradžios augintas 7 dienas +25 °C temperatūroje, kol 

grybo micelis padengė visą lėkštutę. Tada micelio diskai buvo supjaustyti 6 mm skersmens 

gabaliukais ir perkelti į naujas Petri lėkšteles su PDA terpe. Micelio diskas padėtas Petri lėkštelės 

viduryje. Lėkštelės su C. acutatum patogeno fragmentais inkubuotos +5, 10, 15, 20, 22 ir 25 °C 

temperatūroje, tamsoje. Micelio augimo greitis nustatytas 2, 4 ir 7 DPI matuojant grybo kolonijų 

skersmenį (cm). Kiekviename tyrime buvo po keturis pakartojimus, o eksperimentas pakartotas 

du kartus. 

Konidijos įvertintos ir išmatuotos 7 DPI. Sterilia adatėle paimtas išaugęs grybo fragmentas, 

sumaišytas su SDW mikroskopuotas su Nicon Eclipse 80i mikroskopu ir 20x padidinimu su NIS-

Elements D 3.2 programa sporų ilgiui ir pločiui matuoti. Matuotas 40 sporų ilgis ir plotis (μm) iš 
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varianto. 7 DPI atlikta reinokuliacija, siekiant įvertinti patogeno gebėjimą atsikurti. Lėkštelės 

inkubuotos +25 ±2 ℃ temperatūroje 48 val. Patogeno gebėjimas atsikurti įvertintas 2 DPI.  

 

2.11. Braškių veislių jautrumo C. acutatum tyrimas in vitro 

Atliktas braškių veislių jautrumo tyrimas ant lapų, siekiant įvertinti C. acutatum 

patogeniškumą. Braškių lapai surinkti iš LAMMC SDI eksperimentinės bazės. Pasirinkta dvylika 

braškių veislių: Sonata, Elkat, Rumba, Pandora, Syria, Elegance, Pegasus, Darselect, Asia, 

Furore, Deluxe ir Malvina. Vizualiai sveiki braškių lapai, susidedantys iš trijų lapelių ant 

lapkočio, be jokių matomų ligos požymių, 3 minutes buvo sterilizuoti 70 % etanolio tirpale ir 4–

5 kartus praplauti steriliu distiliuotu vandeniu, 5 minutes džiovinti ant sterilaus filtravimo 

popieriaus. Lapų paviršius pažeistas sterilia adata ir užkrėstas 5 mm C. acutatum micelio disku 

(micelio puse žemyn) kiekvieno sudėtinio lapo centre. Kontrolinis variantas nebuvo užkrėstas 

patogenu, kad būtų atmesta galima infekcija su kitais patogenais. Tyrimas atliktas su 16 lapų 

pakartojime; eksperimentas pakartotas keturis kartus su keturiais pakartojimais. Lėkštelės 

inkubuotos +25 °C temperatūroje tamsoje. C. acutatum patogeniškumas braškių veislėms 

įvertintas praėjus 7, 10 ir 14 dienų po inokuliacijos. Eksperimento pabaigoje atlikta reinokuliacija. 

Vėl iš užkrėstų lapų buvo išskirta C. acutatum ir perkelta ant PDA, kad būtų galima nustatyti, kaip 

atsikuria patogenas.  

Patogeniškumui įvertinti naudota skalė balais (1–5): 1) nebuvo matomos infekcijos,  

2) 1–5 % užkrėsto lapo ploto, 3) 5–10 % užkrėsto lapo ploto, 4) 20 % užkrėsto lapo ploto, 5) 50 % 

arba daugiau užkrėsto lapų ploto. Užkrėsti lapai buvo suskirstyti į keturias klases: 1) labai jautrūs 

(3,5–5 balai), 2) jautrūs (2,6–3,49 balo), 3) vidutiniškai jautrūs (1,6–2,59 balo) ir 4) mažai jautrūs 

(0–1,59 balo) (Prom ir kt., 2012; Bajpai ir kt., 2019). 

 

2.12. Eterinių aliejų išgavimas 

Tyrimui buvo pasirinkti šie eteriniai aliejai: tikrųjų levandų, vaistinių šalavijų, vaistinių 

čiobrelių, pipirmėčių, mėtų, blakinių kalendrų, vaistinių isopų, paprastųjų raudonėlių ir paprastųjų 

pankolių, išskirti iš LAMMC SDI eksperimentinės bazės laukuose augintų augalų.  

Eteriniai aliejai buvo išskirti LAMMC SDI Augalų apsaugos laboratorijoje hidrodistiliacijos 

metodu, panaudojant Klevengerio tipo aparatą (3 pav.). Palyginimui tyrimuose naudoti mėtų ir 

paprastosios eglės komerciniai aliejai (UAB „Naujoji Barmunė“), taip pat išskirti 

hidrodistiliacijos metodu. 

Pirminiuose EA tyrimuose naudotos 200–1000 µl/l koncentracijos. Įvertinus EA poveikį 

C. acutatum slopinti ir palyginus gautus rezultatus su kitų autorių publikuotais duomenimis, 
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tolesniems tyrimams pasirinkti EA, kurie turėjo reikšmingą slopinamąjį poveikį C. acutatum. 

Todėl tyrimams naudotos didesnės EA koncentracijos. EA išskyrimui reikalinga daug žaliavų bei 

laiko, todėl naudoti didesnes EA koncentracijas, kai nėra poveikio arba poveikis yra silpnas, – 

neefektyvu ir nuostolinga. 

 

 

3 pav. Klevengerio tipo aparatas 

Fig 3. Clevenger type distilator 

 

Tyrimuose naudota žaliava EA išgauti išdžiovinta +40 °C temperatūroje. Į kolbą įdėta 100 

g augalinės medžiagos ir užpilta 600 ml (dH2O). Hidrodistiliacija vyko 2 valandas. 

Hidrodistiliacijos metu kolba su augaline žaliava nenutrūkstamai kaitinama. Distiliuojant eteriniai 

aliejai kartu su vandens garais pakyla iki Klevengerio aparato šaldytuvo ir kondensuojasi 

surinkimo ir matavimo vamzdelyje. Eterinis aliejus nusistovi distiliato viršuje, nes jo tankis yra 

mažesnis, lyginant su vandeniu. Proceso pabaigoje eterinis aliejus yra surenkamas į tamsų stiklinį 

indą, o distiliatas išleidžiamas. Po kiekvieno eterinio aliejaus išgavimo Klevengerio tipo aparato 

pipetės išplautos 80 % acetono tirpalu, kad būtų pašalinti buvusių aliejų likučiai. EA iki tolesnių 

eksperimentų saugotas šaldiklyje –20o C temperatūroje, kad eterinis aliejus neprarastų savo 

specifinių savybių. 

Tikslus EA kiekis tiriamojoje žaliavoje apskaičiuotas procentais pagal AOAC (1990).  

𝑿 =
𝜶∙𝟏𝟎𝟎

б
,         (1) 

čia X – eterinių aliejų kiekis procentais; α – eterinių aliejų kiekis mililitrais; б – tirtos žaliavos 

kiekis gramais. 
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2.13. Eterinių aliejų chemotipų nustatymas 

Eterinių aliejų chemotipų komponentai nustatyti dujų chromatografijos / masių 

spektroskopijos (GC-MS) metodais. Analizė atlikta naudojant GC-2010Plus / GCMS-QP2010 

Ultra (Shimadzu, Japonija) su Rxi-5MS kapiliarine kolonėle (33 m × 0,25 mm-0,25 μm) (Restek, 

Bellefonte, PA, JAV). 

Injektoriaus temperatūra 250 oC, o srauto greitis 1 ml min-1. Chromatografinės analizės 

sąlygos: kolonėlės temperatūra pakelta nuo +50 °C iki +160 °C esant +5 °C min-1 greičiui ir tada 

pakelta iki +250 °C esant +10 °C min-1 greičiui. Bandinių įpurškimo režimas: 1:20 MS. Masės 

spektrai buvo gauti esant +220 °C, elektroniniam smūgio režimui esant 70 eV (Šernaitė ir kt., 

2020a). 

Vaistinių čiobrelių, pipirmėčių ir vaistinių šalavijų, levandų EA pasižymėjo didžiausiu 

C. acutatum slopinimu in vitro, todėl buvo atliktas jų chemotipų nustatymas. 

 

2.14. Eterinių aliejų poveikis C. acutatum in vitro tyrimas 

Eksperimentams naudota PDA terpė su skirtingomis EA koncentracijomis (6 lent.). Po 

autoklavavimo, terpei atvėsus iki +45 °C, su automatiniu dozatoriumi į paruoštą terpę įpilamas 

skirtingas kiekis gryno eterinio aliejaus. Viskas gerai sumaišoma ir išpilstoma į Petri lėkšteles. 

Tyrime naudota 11 eterinių aliejų, išgautų iš skirtingų augalų. Kontroliniame variante EA 

nenaudotas. Tyrimas atliktas 4 pakartojimais, tyrimas kartotas 3 kartus. 

Į Petri lėkšteles su tiriamu EA pasėjami 5 mm C. acutatum micelio diskai (micelio puse 

žemyn). Petri lėkštelės inkubuotos tamsoje +25 ± 2 °C temperatūroje.  

C. acutatum augimo greitis (cm per parą) matuotas po 2, 4 ir 7 DPI. Grybo micelio augimo 

slopinimas (MAS) (%) buvo nustatytas pagal formulę: 

 

  Grybo micelio augimo slopinimas (%) = (C - T) / C × 100;                  (2) 

 

čia C – patogeninio grybo micelio skersmuo kontrolinėje Petri lėkštelėje, cm;  

T – patogeninio grybo micelio skersmuo EA apdorotoje Petri lėkštelėje, cm (Oliveira ir kt., 2019; 

Šernaitė ir kt., 2020a, 2020b). Minimali slopinanti koncentracija (MSK) nustatyta kaip EA 

koncentracija su 100 % micelio augimo slopinimu (MAS) (Šernaitė ir kt., 2020a).  
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6 lentelė. Žaliava ir eterinių aliejų koncentracijos, naudotos tyrimuose 

Table 6. Raw material and EO concentrations used in this study 

Augalinė žaliava  

Raw material 

Augalo 

dalis  

Plant part 

EA kiekis 

žaliavoje  

EA amount in 

material, % 

Koncentracija  

Concentration 

µl/ l 

LAMMC SDI 

Vaistinio čiobrelio (Thymus 

vulgaris)  

lapai  0,6 50, 150, 200, 250, 400, 600, 800, 

1000 

Mėtų (Mentha spicata)  lapai 0,5 200, 600, 800, 1200, 1600 

Pipirmėtės (Mentha piperita)  lapai  0,7 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 

1400, 1600, 1800 

Vaistinio šalavijo (Salvia 

officinalis)  

lapai  0,5 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 

1400, 1600, 1800 

Blakinės kalendros 

(Coriandrum sativum)  

sėklos   0,9 200, 400, 600, 800, 1000 

Vaistinio isopo (Hyssopus 

officinalis)  

lapai  0,3 200, 400, 600, 800, 1000 

Paprastojo raudonėlio 

(Origanum vulgare)  

žiedynai ir 

lapai  

0,2 200, 600, 800, 1000 

Levandos (Lavandula 

angustifolia)   

žiedynai  0,5 200, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 

1600, 1800 

Paprastojo pankolio 

(Foeniculum vulgare)  

lapai  0,2 200, 600, 800, 1000 

Komerciniai / Comercial 

Mėtų (Mentha spicata ) lapai  - 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 

1400, 1600, 1800 

Paprastosios eglės (Picea 

abies) 

spygliai ir 

žievė 

- 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 

1400, 1600, 1800  

Pastaba:- – gamintojas nenurodo. Note: no data provided. 
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2.15. Eterinių aliejų poveikis C. acutatum braškių lapams  

EA slopinamasis poveikis C. acutatum įvertintas ant braškių veislės Deluxe lapų. Vizualiai 

sveiki braškių lapai, susidedantys iš trijų lapkočio lapelių, be matomų ligos požymių, 3 minutes 

mirkomi 70 % etanolio tirpale ir 4–5 kartus nuplauti steriliu distiliuotu vandeniu (SDW). 

Kiekvienas lapas sudėtas į Petri lėkštelę su 5 ml SDW. Atskirti braškių lapai nupurkšti EA (800 

ir 1000 µl/l), tada pažeisti sterilia adata ir ant žaizdos uždėtas 9 mm C. acutatum grybo diskas. 

Inkubuota +25±2 °C temperatūroje tamsoje, 7 dienas. Tyrimui naudota 16 lapų pakartojime; 

eksperimentas pakartotas 3 kartus su 4 pakartojimais. Kontrolinio varianto braškių lapams EA 

nenaudoti, bet jie buvo užkrėsti C. acutatum (užkrėsta kontrolė). EA aktyvumas įvertintas pagal 

ligos intensyvumą (LI) ir ligos slopinimą (LS). 

Kiekvieno užkrėsto augalo lapo ligos intensyvumas (LI) įvertintas po 4 ir 7 DPI, 

apskaičiuojant paveikto lapo ploto procentinę dalį: (1) 0 % – nėra matomos infekcijos, (2) 5 %, 

(3) 10 %, (4) 20 % ir (5) 50 % ar daugiau užkrėstų lapų plotas (EPPO, 1996; Kone ir kt., 2017; 

Bajpai ir kt., 2019). 

 

LI (%) = (((0 × P0) + (1 × P1) + (2 × P2) + (3 × P3) + (4 × P4) + (5 × P5))/N × G) × 100;    (3)                                                                                                                                        

 

čia P0–P5 yra bendras įvertintų lapų skaičius kiekvienoje vertinimo skalėje, N –bendras 

lapų skaičius, G – didžiausias skaičius vertinimo skalėje (Kone ir kt., 2017).  

 

                                        DR (%) = (Xc − Xt)/Xc × 100,                                                     (4) 

 

čia Xt – kiekvieno varianto LI vidurkis, Xc – LI vidurkis užkrėstoje kontrolėje (Hosseini ir kt., 

2020). 

 

2.16. Statistinė duomenų analizė 

Duomenys buvo apdorojami naudojant ANOVA testą su SAS Enterprise Guide, 7.1 versija 

(SAS Institute Inc., Cary, NC, JAV). Grafikuose pažymėta standartinė paklaida, įvertinta pagal 

izoliatų augimo tempus. Duncano testas (p <0,05) buvo naudojamas siekiant nustatyti skirtumus 

tarp tirtų eterinių aliejų veiksmingumo. Norint nustatyti augimo skirtumus tarp dviejų veiksnių: 

dienos ir temperatūros, buvo naudojama dviejų veiksnių ANOVA. 
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3. TYRIMŲ REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS 

3.1. Colletotrichum spp. identifikavimas 

Iki šiol nebuvo identifikuota Colletotrichum spp. rūšinė sudėtis braškėse Lietuvoje. 

Literatūroje taip pat trūksta žinių apie Colletotrichum spp. paplitimą braškėse Estijoje. Laugale ir 

kt. (2014) nustatė, kad C. acutatum pažeistos braškės prasčiau žiemoja ir dera antrais metais. 

Latvijoje 2016 m. nustatyta, kad C. acutatum yra šerdies kaklelio puvinių sukėlėjas jautrioms 

braškių veislėms (Grantina-Ievina ir Kalniņa, 2016). Literatūroje nėra duomenų apie C. fragariae 

paplitimą Latvijoje ir Estijoje.  

2017–2020 m. Lietuvoje buvo surinkti Colletotrichum spp. braškių (lapų, lapkočių), 

piktžolių (rietmenių lapų ir našlaičių stiebų), obuolių, persikų, abrikosų ir vyšnių mėginiai (iš viso 

210) be vizualių ligos požymių ir braškių uogų (40) su būdingais antraknozės požymiais. Kadangi 

Lietuvoje trūksta žinių apie Colletotrichum spp. rūšinę sudėtį braškėse, nuspręsta surinkti izoliatų 

kolekciją ir nuo kitų augalų šeimininkų, kurie įprastai auginami šalia braškių. Todėl piktžolių 

(rietmenių lapų ir našlaičių stiebų), obuolių, persikų, abrikosų ir vyšnių ėminiai surinkti 

palyginimui su braškių ėminiais. Iš surinktų 250 mėginių išskirti 152 izoliatai, iš kurių pagal 

vizualius požymius atrinkti 69 (58 braškių, 2 piktžolių, 2 obuolių, 1 persikų, 1 abrikosų ir 

5 vyšnių) izoliatai tolesniam identifikavimui.  

Colletotrichum genties grybų sukeliamų ligų požymiai ant augalų vizualiai yra panašūs ir 

todėl sunku įvardyti konkrečią rūšį (Udayanga ir kt., 2013). Vizualus Colletotrichum spp. 

identifikavimas nėra tikslus, be to, grybui vystantis formuojasi skirtingo dydžio ir formos sporos, 

kurios įprastai pradžioje yra mažesnės, dėl ko sunku tiksliai identifikuoti. Colletotrichum spp. 

komplekso grybai skirstomi į kelis micelio morfotipus. C. acutatum morfotipui priskiriamos 

sporos smailais galais, blyškios ir lėčiau augančios kolonijos, o C. gloeosporioides sporos – 

suapvalintais galais, tamsios šiek tiek greičiau augančios kolonijos. Tuo tarpu C. fragariae yra 

ganėtinai sunku atskirti nuo C. gloeosporioides morfotipų (Buddie ir kt., 1999). 

Ankstesniuose tyrimuose teigiama, kad visi Colletotrichum spp. sukelti pažeidimai 

priskiriami C. acutatum ir C. gloeosporioides patogenams (Freeman ir kt., 1998; Cannon ir kt., 

2012; Dean ir kt., 2012). Dowling ir kt. (2020) apžvalginiame straipsnyje aptarė, kad 

ankstesniuose tyrimuose naudota Colletotrichum spp. sistematika nebuvo tiksli. Molekuliniais 

metodais yra nustatyta, kad Colletotrichum spp. yra kompleksas, susidedantis iš kelių skirtingų 

rūšių (Damm ir kt., 2012; Weir ir kt., 2012).  

C. acutatum, C. gloeosporioides ir C. fragariae morfologiniai kolonijų požymiai iš 

viršutinės ir apatinės pusės pateikti 4 paveiksle. Kolonijų spalva, struktūra ir augimas stebėti po 

14 DPI. Micelio morfologiniai požymiai tarp skirtingų Colletotrichum spp. rūšių skiriasi.  
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C. acutatum C. gloeosporioides C. fragariae 

Viršutinė kolonijos pusė / Upper side of the colony 

A B C 

   

Apatinė kolonijos pusė / Reverse side of the colony; 

D E F 

   

Sporos / Spores 

G H I 

   
   

4 pav. C. acutatum, C. gloeosporioides ir C. fragariae izoliatai. A, D – C. acutatum izoliatai ant PDA, B, 

E – C. gloeosporioides izoliatai ant PDA, C, F – C. fragariae izoliatai ant PDA. G, H, I – konidijos 

Fig 4. C. acutatum, C. gloeosporioides and C. fragariae cultures. A, D - C. acutatum cultures on PDA, 

B, E - C. gloeosporioides cultures on PDA, C, F - C. fragariae cultures on PDA. G, H, I – conidia 

 

Tyrimas parodė, kad greičiausiai augo C. fragariae izoliatų (skersmuo 41,27±1,14 mm) 

kolonijos, o lėčiausiai – C. acutatum (33,15±1,44 mm). C. gloeosporioides izoliatų kolonijų 

augimas buvo vidutinis (37,63±1,76 mm) lyginant su kitomis rūšimis. Šie tyrimai parodė, kad 

C. acutatum izoliatų spalva svyravo nuo baltos iki pilkos, C. fragariae – šviesiai pilka, o 

C. gloeosporioides izoliatai buvo tamsiai pilkos spalvos. Tačiau Xie ir kt. (2010) pateikia 

C. fragariae izoliatų variaciją ant PDA terpės nuo šviesiai iki tamsiai pilkos, o C.  gloeosporioides – 
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nuo baltos iki pilkšvai žalsvos spalvos, tuo tarpu C. acutatum – nuo baltos iki pilkai rudos spalvos. 

Abera ir kt. (2016) nustatė, kad C. gloeosporioides izoliatų micelio spalva – nuo baltos iki pilkos, o 

C. acutatum micelio spalva vyravo nuo kreminės baltos iki pilkai rožinės. Dembélé ir kt. (2020) 

nustatė, kad micelio ir sporų požymiai skyrėsi ne tik tarp skirtingų Colletotrichum spp. izoliatų, bet 

ir tarp vietovių. Micelio spalvos pokyčiai tarp įvairių Colletotrichum genties grybų rūšių tik dar 

kartą patvirtina, kad sunku vizualiai identifikuoti patogeną. 

Vizualus C. acutatum, C. gloeosporioides ir C. fragariae identifikavimas nėra tikslus, nes visų 

Colletotrichum spp. patogenų požymiai yra panašūs. Molekuliniai metodai yra daug informatyvesni 

ir greitesni tiksliam patogenų identifikavimui (Martínez‐Culebras ir kt., 2010; Xie ir kt., 2010). 

Genominė DNR buvo išskirta iš 69 Colletotrichum spp. izoliatų ir įvertinta jų DNR kokybė. 

Nustatyta, kad iš 69 izoliatų kokybiška DNR buvo tik 50 izoliatų.  

Atlikus Colletotrichum spp. izoliatų PGR analizę su C. acutatum specifiniais ITS4/CaInt2 

pradmenimis, buvo identifikuota 15-a C. acutatum izoliatų, kuriems buvo būdingas 590 bp dydžio 

fragmentas (5 pav.), o C. fragariae ir C. gloeosporioides rūšims fragmentai nebuvo amplifikuoti. 

Nustatyta, kad iš 15 C. acutatum izoliatų 12 buvo surinkti nuo vizualiai pažeistų braškių uogų, 

2 – nuo vaisiaus (abrikoso ir obuolio) ir 1 – nuo braškių lapkočių. Tyrimai atskleidė, kad iš 

surinktų izoliatų C. acutatum daugiausia buvo išskirti iš braškių uogų – 92,31 %, ir tik 7,69 % – 

iš lapkočių (6 pav.). Van Hemelrijck ir kt. (2010) nustatė, kad Belgijoje iš braškių puvinius 

sukeliančių Colletotrichum spp. vyraujanti yra C. acutatum rūšis.  
 

 

5 pav. C. acutatum izoliatų PGR produkto elektroforeograma. C. acutatum amplifikuoja 590 bp 

produktą. 3, 4, 5 ir 6 šulinėliuose – C. acutatum, 1 – C. fragariae, 2 – C. gloeosporioides izoliatai,  

7 – neigiama kontrolė (PGR reakcijos mėginys) 

Fig 5. Electrophoresis of C. acutatum PCR product. Amplified fragment for C. acutatum - 590 bp. 3, 4, 

5, 6 – C. acutatum, 1- C. fragariae and 2 - C. gloeosporioides isolates, 7 - negative control (PCR 

reaction mixture) 
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6 pav. Colletotrichum spp. izoliatų C. acutatum, C. fragariae ir C. gloeosporioides pasiskirstymas ant 

skirtingų braškių augalo dalių 

Fig 6. Colletotrichum spp. distribution of C. acutatum, C. fragariae and C. gloeosporioides isolates on 

different strawberry plant parts 

 

C. gloeosporioides ir C. fragariae PGR analizei naudoti 5.8S-ITS regiono ITS1/ITS4 

pradmenys. Genai, koduojantys 5.8S-ITS regionus, naudojami kaip žymekliai C. gloeosporioides 

ir C. fragariae sistematikoje (Martinez-Culebras ir kt., 2000; Xie ir kt., 2010). Ankstesni tyrimai 

parodė, kad restrikcija su MvnI (Bsh1236I) fermentu atskiria C. gloeosporioides ir C. fragariae 

rūšis. C. gloeosporioides izoliatams būdingi 480 bp ir 100 bp fragmentai, o C. fragariae rūšims 

590 bp fragmentas (Martinez-Culebras ir kt., 2000). Siekiant atskirti C. gloeosporioides ir 

C. fragariae atlikta restrikcija su Bsh1236I fermentu. Remiantis restrikcijos rezultatais, 

15 mėginių amplifikuoti C. goeosporioides rūšiai būdingi 480 bp ir 100 bp dydžio fragmentai 
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(7 pav.) ir 20 mėginių – C. fragariae rūšiai būdingas 590 bp dydžio fragmentas. Nustatyta, kad 

C. fragariae daugiausia išskirta iš braškių lapkočių (50 %) ir lapų (25 %), o C. gloeosporioides 

daugiausia iš lapkočių (70 %) (6 pav.).  

 

 

7 pav. C. gloeosporioides ir C. fragariae izoliatų PGR produktų restrikcijos elektroforegrama. 

C. gloeosporioides izoliatai amplifikuoja 480 bp ir 100 bp produktus, o C. fragariae – tik vieną. 1, 2, 3 – 

C. fragariae, 4, 5, 6 – C. acutatum, 7, 8 – C. gloeosporioides izoliatų numeriai. 9 – neigiama kontrolė 

(PGR reakcijos mėginys) 

Fig7. C. gloeosporioides and C. fragariae PCR product after restriction. Amplified fragment for 

C. gloeosporioides 480 bp and 100 bp and C. gloeosporioides and C. fragariae – only one. 1, 2, 3 – 

C. fragariae, 4, 5, 6 - C. acutatum, 7, 8– C. gloeosporioides isolate numbers. 9 – negative control  

(PCR reaction mixture) 

 

Įvertinus augalo šeimininko, iš kurio išskirta C. fragariae izoliatai, dalį nustatyta, kad 

4 izoliatai išskirti nuo lapų, 8 – nuo lapkočių, 6 – nuo uogų (iš jų 3 nuo braškių ir 3 vyšnių uogų), 

ir po vieną nuo žiedų (braškės) ir vaisių (persiko). Tuo tarpu C. gloeosporioides 2 izoliatai išskirti 

nuo lapų (1 nuo rietmenės), 1 – nuo vaisių (obuolio), 8 – nuo lapkočių (1 iš jų nuo našlaitės), ir 

4 – nuo uogų (2 nuo vyšnių uogų). Augalo dalis, iš kurios išskirti izioliatai, leidžia numanyti, 

kokia tai galėtų būti Colletotrichum genties grybų rūšis.  

 

Apibendrinimas 

Vizualiai ir mikrobiologiniais metodais įvertinus 152 izoliatus, atrinkti 69 izoliatai, kurių 

micelio išvaizdos ir sporų formos požymiai priskirti Colletotrichum spp. Rezultatai parodė, kad 

C. acutatum, C. gloeosporioides ir C. fragariae morfologiniai kolonijų požymiai skyrėsi, tačiau 

tik pagal micelio išvaizdą identifikuoti rūšį yra sudėtinga. Iš 69 izoliatų tik 50 jų DNR buvo 

kokybiška. Pirmą kartą Lietuvoje identifikuota rūšinė Colletotrichum spp. sudėtis. Ištyrus 

Colletotrichum spp. izoliatų 50 DNR mėginius PGR metodu, identifikuotos visos trys tirtos rūšys: 

15 C. acutatum, 15 C. gloeosporioides ir 20 – C. fragariae. Lietuvoje auginamose braškėse 

paplitusį Colletotrichum spp. kompleksą sudaro trys rūšys: C. acutatum, C. gloeosporioides ir 
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C. fragariae. Nustatyta, kad daržinės braškės antraknozę sukeliančio Colletotrichum spp. 

komplekso rūšių genetinė įvairovė ir sudėtis ant skirtingų augalo dalių skiriasi. Rezultatai rodo, 

kad Lietuvoje C. acutatum yra pagrindinis braškių uogų antraknozės sukėlėjas (92,31 %), o 

C. gloeosporioides ir C. fragariae – braškių lapkočių antraknozės sukėlėjai (atitinkamai 70,00 % 

ir 50,00 %). 

 

3.2. Colletotrichum spp. populiacijos genetinė įvairovė 

Norint suprasti patogeno populiacijos plitimą bei atsparumą, svarbu žinoti jo genetinę 

įvairovę, kuri padėtų suprasti patogenų gebėjimą prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkos sąlygų 

(Ciampi ir kt., 2011). Taikant molekulinius metodus yra lengviau klasifikuoti grybų rūšis 

(Dowling ir kt., 2020). Colletotrichum spp. identifikavimui ir genetinei variacijai pasitelkiami 

polimerazės grandininės reakcijos metodai (PGR) (Xie ir kt., 2010) bei ja pagrįsti molekulinių 

žymeklių atsitiktinai pagausintos polimorfinės DNR (RAPD), restrikcijos fragmentų ilgio 

polimorfizmo (RFLP) (Maciel ir kt., 2010), pagausintų fragmentų polimorfizmo (AFLP) (Cao ir 

kt., 2019) ir mikrosatelitų paprastųjų pasikartojančių sekų (SSR) (Ciampi ir kt.,2010; Moges ir kt. 

2016) metodai. RAPD, RFLP ir AFLP žymekliai yra dominantiniai, tad yra matomas tik 

dominantinio alelio buvimas, be to, ne visada gaunamas patikimas jų atsikartojamumas 

(Sliesaravičius, Stanys, 2005; Sasnauskas, 2006). Mikrosatelitai yra kodominantiniai žymekliai, 

leidžiantys identifikuoti visus vieno lokuso alelius, kurie parodo tiriamų genotipų 

heterozigotiškumą (Powell ir kt., 1996). Nors jiems sukurti reikalinga išankstinė informacija apie 

tiriamas DNR sekas, tačiau su SSR žymekliais, būdingais tik tam tikroms patogenų rūšims, galima 

tiksliau identifikuoti genotipus, populiacijų struktūrą ir genetinį polimorfizmą (Moges ir kt., 

2016). SSR žymekliai turi daugiau pranašumų nei kiti DNR žymekliai, nes pasižymi dideliu 

polimorfizmo laipsniu ir heterozigotiškumu. SSR žymekliai yra geriausias pasirinkimas grybų 

genetinės variacijos studijoms (Bhat ir kt., 2018). Colletotrichum spp.  pasižymi dideliu genetiniu 

kintamumu, todėl siekiant tiksliai įvertinti patogeną molekuliniai žymekliai pranašesni, lyginant 

su fenotipiniais žymekliais (Bhat ir kt., 2018).  

Atlikus 50 Colletotrichum spp. DNR mėginių mikrosatelitų analizę, patikimi atsikartojantys 

rezultatai gauti 33 mėginiams: 10 C. fragariae, 12 C. acutatum ir 11 C. gloeosporioides izoliatams 

(7 lent.). Su C. acutatum rūšiai sukurtomis SSR pradmenų poromis CA13 ir CA26 fragmentai 

buvo amplifikuojami taip pat ir C. fragariae bei C. gloeosporioides rūšių izoliatams. CA13 

pradmenų pora amplifikavo heterozigotinius fragmentus, tačiau jų polimorfizmas buvo labai 

žemas, lyginant su kitomis SSR pradmenų poromis (7 lent.). CA16 pradmuo yra specifinis 

C. acutatum rūšiai, nes tik dviejuose iš 10 C. fragariae ir dviejuose iš 11 C. gloeosporioides 

izoliatuose buvo amplifikuoti fragmentai. Visi sukurti C. gloeosporioides rūšiai pradmenys buvo 
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tinkami C. acutatum polimorfizmui tirti, nes buvo ir heterozigotiški ir polimorfiniai C. acutatum 

rūšies viduje (8 lent.). Dėl fragmentų buvimo ar nebuvo pagal šio tyrimo rezultatus galima teigti, 

kad CG20, CG22, CG27 ir CG30 pradmenys yra netgi labiau tinkami C. acutatum vidurūšiniam 

polimorfizmui tirti nei C. gloeosporioides, nes pastarosios rūšies mėginiuose fragmentai buvo 

amplifikuoti mažesniu dažnumu: su CG20 – 9, CG22 ir CG27 – 4, o CG30 – 8 iš vienuolikos 

izoliatų (7 lent.). Tuo tarpu C. fragariae rūšies patogenams, kuriems SSR žymekliai nėra sukurti, 

vidurūšinei genetinei įvairovei tirti gali būti naudojami CG22 ir CG30 SSR pradmenys, nes su 

jais buvo amplifikuoti fragmentai ne tik daugelyje genotipų (7 lent.), bet ir jų polimorfizmas 

(pagal PIC vertę) buvo didžiausias (8 lent.).  

C. fragariae rūšis daugiausia yra paplitusi šilto klimato šalyse: Meksikoje (Velázquez-Silva 

ir kt., 2018), Jungtinėse Amerikos Valstijose (Bosshard ir kt., 1997; Alaniz ir kt., 2012; Dowling 

ir kt., 2020), Pietų Amerikoje (Dias ir kt., 2005), Etiopijoje (Moges ir kt., 2016), Tunise (Bahri ir 

kt., 2019) ir Urugvajuje (Alaniz ir kt., 2012; Dowling ir kt., 2020). Tačiau ši rūšis taip pat plinta 

ir atšiauresnio klimato sąlygomis – Šiaurės Amerikoje ir Kanadoje (Gunnell, Gubler, 1992). 

Duomenų apie C. fragariae paplitimą Latvijoje ir Estijoje šiuo metu nėra. 

Pagal Moges ir kt. (2016) protokole pateiktas PGR amplifikacijos sąlygas, su CG30 ir CG20 

pradmenų poromis nebuvo amplifikuoti fragmentai. Todėl šiems pradmenims buvo pritaikyta 

tinkama lydymosi temperatūra: CG30 pradmenų porai vietoj 50 pakeista į 47,9 °C, o CG20 vietoj 

51 – į 45 °C. Colletotrichum spp. izoliatuose identifikuoti 52 polimorfiniai aleliai (8 lent.). Alelių 

skaičius, generuotas su kiekviena pradmenų pora, svyravo nuo 4 iki 11, vidutiniškai – 7,43. 

Ciampi ir kt. (2011) tyrimuose C. acutatum alelių skaičius svyravo nuo 3 iki 6, šiame tyrime gauti 

duomenys yra panašūs (4–9 aleliai). Tuo tarpu Moges ir kt. (2016) tyrimuose su 

C. gloeosporioides vyravo 8–9 aleliai, o šiame tyrime – 6–11 aleliai. Tai rodo galimą 

C. gloeosporioides rūšies didesnį polimorfizmą Lietuvoje, kuris gali būti siejamas su prisitaikymu 

išgyventi mūsų aplinkos sąlygomis. Skirtingai nei šiame tyrime, Bahri ir kt. (2019) tyrimuose 

C. gloeosporioides vyravo tik 2 aleliai. Tai galėjo lemti skirtingi naudoti elektroforezės metodai, 

nes kapiliarinės elektroforezės metu fragmentai atskiriami 1 bp tikslumu, tuo tarpu agarozės 

gelyje – 5–10 bp paklaidos ribose.) Marulanda ir kt. (2014) tyrimuose C. acutatum alelių skaičius 

svyravo nuo 1 iki 3. Tačiau Penet ir kt. (2017) nustatė, kad C. gloeosporioides vyravo 2–29 aleliai, 

vidutiniškai 12,3.  

Mūsų nustatytos alelių dydžių ribos, gautos naudojant pradmenų poras CG22 ir CG30, buvo 

panašios, tačiau su CG20 ir CG27 pradmenų poromis buvo skirtingos nei Moges ir kt. (2016). 

Šiame tyrime alelių dydžių ribos gautos naudojant pradmenų porą CG27 buvo panašios, tačiau 

Bahri ir kt. (2019) aleliai rodė tik vieną fragmentą. Taip pat alelių dydžių ribos, gautos naudojant 

CG20, CG22 ir CG30 pradmenų poras, buvo skirtingos nei Bahri ir kt. (2019). Mūsų tyrimuose 
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alelių dydžių ribos, gautos naudojant pradmenų poras Ca13 ir Ca26, buvo panašios su Ciampi ir 

kt. (2011), o mūsų naudota kapiliarinė elektroforezė pasižymi didesniu tikslumu, tuo tarpu Bahri 

ir kt. (2019) ir Ciampi ir kt. (2011) tyrimuose fragmentus atskyrė agarozės gelyje, kurio tikslumas 

yra 5–10 bp paklaidos ribose. Tyrimai atskleidė, kad šiame tyrime gautos alelių dydžių ribos rodo 

didesnį polimorfizmą.  

Visų tirtų SSR pradmenų porų polimorfizmo informacijos kiekio (PIC) vidutinė vertė buvo 

0,72 (8 lent.). Tai rodo aukštą polimorfizmą. Pagal informatyvumą vidutiniškai informatyvi buvo 

Ca13 pradmenų pora (PIC vertė 0,41). Tuo tarpu CG22 (0,83) ir CG30 (0,82) pradmenų poros 

buvo informatyviausios. Nustatyta, kad tirtų SSR pradmenų porų PIC vertės buvo didesnės, 

lyginant su pateiktomis Moges ir kt. (2016) ir Bahri ir kt. (2019) tyrimuose. Tačiau Marulanda ir 

kt. (2014) tyrimuose PIC vertės buvo panašios į šį tyrimą. Gautą didesnį polimorfizmą šiame 

tyrime galėjo lemti tirtų genotipų prisitaikymas išgyventi atšiauresnėmis sąlygomis.  

Faktinis heterozigotiškumas (H0) svyravo nuo 0,97 iki 1,00 (8 lent.). H0 buvo aukštesnis už 

teorinį (He) heterozigotiškumą (0,76) su visomis pradmenų poromis. Teorinis heterozigotiškumas 

(He) svyravo nuo 0,53 iki 0,85. Šiame tyrime gautos H0 reikšmės su CG20, CG27 ir CG30 

pradmenų poromis buvo didesnės už Moges ir kt. (2016), tačiau panašios į CG22. Šio tyrimo H0 

reikšmės buvo didesnės už Marulanda ir kt. (2014), tačiau He vertės buvo panašios. Ciampi ir kt. 

(2011) nustatė, kad H0  varijavo nuo 0,590 iki 0.093. Feres ir kt. (2009) teigia, kad skirtumai tarp 

He ir H0 siejami su nulinių alelių buvimu, kuris slepia heterozigotinius individus, turinčius vieną 

fragmentą, tai rodo, kad homozigotiškumas yra žemas.  

 

7 lentelė. Tirtų C. acutatum, C. gloeosporioides ir C. fragariae izoliatų profiliai, naudojant 7 

SSR pradmenų poras 

Table 7. C. acutatum, C. gloeosporioides and C. fragariae isolates profiles with 7 SSR primer 

pairs 

Izoliatas 

Isolate 

Pradmuo / Primer pair Colletotrichum 

spp. Ca13 Ca16 Ca26 CG20 CG22 CG27 CG30 

18-Kau-Fur25 114:117 111:114 224:230 239:241 167:173 143:147  

C. fragariae 

18-Kau-Mal48 114:117  223:229   143:147 153:154 

18-Pan-Mal36 114:117  223:229  179:184 143:147  

18-Pan-Sal40 114:117  224:230  187:189  150:156 

18-siau-Son50 114:117  223:229  187:189   

19-Kau-Mal17 114:117  224:230   143:147 154:156 

19-siau-Fla34 114:117  223:229  187:189  153:154 

20-Kau-60 114:117 98:100 223:230  161:163  154:156 

20-Kau-61 114:117  223:229  161:163  154:156 
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Izoliatas 

Isolate 

Pradmuo / Primer pair Colletotrichum 

spp. Ca13 Ca16 Ca26 CG20 CG22 CG27 CG30 

18-Rad-Rum2 114:117  224:230  187:189  154:156 

18-Kau_Fur4 114:117 111:1114 227:232 241:243 167:173 144:148 158:159 

C. acutatum 

18-Kau-15 114:117 111:1114 224:230 241:243 167:173 143:147 158:159 

18-Kau-22 114:117 98:100 224:230 241:243 161:163 143:147 149:150 

18-Kau-29 114:117 111:1114 224:230 237:239 167:173 143:147 158:159 

18-Kau-Fur18 114:117 111:1114 224:230 241:243 167:173 143:147 158:159 

18-Kau-Fur19 114:117 111:1114 224:230 238:240 167:173  158:159 

18-Kau-Fur20 114:117 111:116 224:230 239:241 167:173 143:147 158:159 

18-Kau-Fur-8 98:100 227:232 241:243 161:163 144:148 149:150 

18-Kau-Fur9 115:118 111:1114 224:230 241:243 167:173 144:148 158:159 

19-Kau-Dar55 114:117 111:1114 223:229 238:240 167:173 143:147 158:159 

19-Kau-Dar58 114:117 111:1114 224:231 238:240 167:173 142:146 158:159 

20-Kau-Del59 114:117 111:1114 224:230 238:240 167:173 142:146 158:159 

18-Kau-Fur23 114:117 111:1114 224:230 239:241 167:173 143:147 158:159 

C. 

gloeosporioides 

18-Kau-

Obu30 
114:117 98:100 224:230 239:241 191:193 143:147 149:150 

18-Kla-Dar47 114:117  223:229 239:241 179:184 143:147  

18-Pan-Sal38 114:117  224:230    153:154 

18-siau-Flo44 114:117   236:237 187:189  159:159 

18-siau-Son43 114:117  223:229 237:239    

19-Kau-Nas 114:117  224:230    156:158 

19-Kau-Riet 114:117  223:229 241:243  142:146 153:154 

19-siau-Son32 114:117   239:241   153:154 

20-Kau-Vys63 114:117   229:231    

20-Kau-Vys64 114:117   229:231   154:156 
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8 lentelė. Mikrosatelitų pradmenų porų rezultatai, gauti tiriant 33 Colletotrichum spp. izoliatus 

Table 8. Estimated microsatellite locus per 33 Colletotrichum spp. isolates 

Pradmenų 

pora / 

Primer pair 

Alelių skaičius / 

Alleles number 

Alelių dydžių ribos, bp / 

Allele size range, bp 
H0 He PIC 

 
Ca13 4 114–118 1,00 0,53 0,41  

Ca16 6 98–116 1,00 0,75 0,71  

Ca26 9 222–232 1,00 0,80 0,77  

CG20 9 229–243 1,00 0,82 0,80  

CG22 11 161–193 1,00 0,85 0,83  

CG27 6 142–148 1,00 0,73 0,69  

CG30 7 149–159 0,97 0,84 0,82  

Vidurkis 

Mean 
7,43  1,00 0,76 0,72  

Pastaba: * H0 – faktinis heterozigotiškumas, He – teorinis heterozigotiškumas, PIC – polimorfizmo 

informacijos kiekis. 

Note: H0 – observed heterozygosity, He  – expected heterozygosity, PIC – polymorphism information content. 

 

Mikrosatelitų sekų analizės metodu buvo įvertinta C. fragariae, C. acutatum ir 

C. gloeosporioides rūšių genetinė įvairovė. 

Dendrogramoje C. fragariae izoliatai išsiskyrė į dvi grupes (8 pav.). Į pirmąją grupę 

statistiškai patikimai išsiskyrė 6 izoliatai (iš Šiaulių, Panevėžio ir Kauno r.), antroje – 4 (Kauno, 

Radviliškio ir Panevėžio r.). Statistiškai patikimai pirmoje grupėje buvo sugrupuoti du izoliatai iš 

Šiaulių (18siau-Son50 ir 19-siau-Fla34, patikimumas 67 %), antroje dendrogamos grupėje – du iš 

Kauno (20-Kauno-60 ir 20-Kau-61, 73 %) ir du izoliatai, surinkti Panevėžio r. (18-Pan-Sal40) ir 

Radviliškyje (18-Rad-Rum2), 83 % patikimumas. Pastarieji genetiškai buvo labai artimi, t. y. 

genetinis panašumas siekė 85 % pagal Nei ir Li (1979) genetinius atstumus. Izoliatų 

susiskirstymas dendrogramoje pagal vietovę nenustatytas. C. fragariae izoliatų genetinis 

panašumas svyravo nuo 45 iki 85 % (8 pav.). Tai rodo, kad vidurūšinė genetinė įvairovė yra 

didelė. Ši prielaida sutampa su MacKenzie ir kt. (2008) pastebėjimais, kad nors C. fragariae yra 

labiau paplitęs ant kitų augalų šeimininkų nei braškės, tačiau genetinė įvairovė yra didelė. 



45 

 

8 pav. C. fragariae izoliatų dendrograma. Dendrograma nubraižyta naudojant visas 7 SSR 

pradmenų poras ir UPGMA metodą. Skalė virš dendrogramos nurodo genetinius atstumus pagal Nei ir 

Li (1979). Skaičiai virš dendrogramos išsišakojimų rodo atitinkamo išsišakojimo statistinį patikimumą 

procentais (>50 %) 

Fig 8. Dendrogram of C. fragariae isolates. Dendrogram constructed using all 7 SSR primer pairs 

and UPGMA method. The scale over dendrogram is genetic distances, according to Nei and Li (1979). 

The numbers above the nodes of the dendrogram indicate the bootstrap values greater than 50 % 

 

C. acutatum rūšies izoliatai dendrogramoje atsiskyrė į dvi netolygiai pasiskirsčiusias grupes 

(9 pav.). Į pirmąją grupę statistiškai patikimai (86 %) buvo sugrupuoti 10 izoliatų, du izoliatai 

(18-Kau-15 ir 18-Kau-Fur18) šioje grupėje pagal SSR žymeklių genetinius profilius buvo 

identiški. Visi kiti izoliatai šioje grupėje, surinkti iš Kauno r. 2018 m., 2019 m. ir 2020 m., buvo 

genetiškai panašūs nuo 15 iki 42 %. Į antrąją dendrogramos grupę statistiškai patikimai (85 %) 

atsiskyrė du izoliatai, kurie tarpusavyje genetiškai buvo 60 % panašūs ir labiausiai nutolę nuo visų 

kitų C. acutatum rūšies izoliatų. Lyginant su rezultatais, gautais tiriant C. fragariae rūšį, pavienių 

izoliatų C. acutatum genetinė įvairovė yra šiek tiek mažesnė. Tai sutampa su rezultatais, gautais 

kitų autorių (MacKenzie ir kt., 2009), kur buvo pastebėta, kad C. acutatum izoliatai nuo skirtingų 

augalų šeimininkų nepasižymėjo didele genetine įvairove. Tačiau dėl dviejų izoliatų atsiskyrimo 

į atskirą grupę, šios rūšies įvairovė yra pakankamai didelė (daugiau kaip 70 %). 
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9 pav. C. acutatum izoliatų dendrograma sudaryta naudojant UPGMA metodą. Skalė virš 

dendrogramos nurodo genetinius atstumus pagal Nei ir Li (1979). Skaičiai virš dendrogramos 

išsišakojimų rodo atitinkamo išsišakojimo statistinį patikimumą procentais (>50 %) 

Fig 9. Dendrogram of C. acutatum isolates. Dendrogram constructed using UPGMA algorithm. 

The scale over dendrogram is genetic distances, according to Nei and Li (1979). The numbers above the 

nodes of the dendrogram indicate the bootstrap values greater than 50 % 

 

C. gloeosporioides rūšies izoliatai dendrogramoje atsiskyrė į tris grupes (10 pav.). Į pirmąją 

grupę buvo sugrupuoti izoliatai, paimti iš skirtingų vietovių bei nuo skirtingų augalų šeimininkų. 

Tik du izoliatai nuo braškės (18-Kau-Fur23) ir obels (18-Kau-Obu30) į pogrupį buvo sugrupuoti 

statistiškai patikimai (54 %). Šioje grupėje visi izoliatai tarpusavyje buvo panašūs nuo 50 iki 

63 %. Į antrąją dendrogramos grupę buvo sugrupuoti keturi izoliatai, paimti nuo našlaitės, braškės 

ir vyšnios. Du iš jų, paimti nuo vyšnios (20-Kau-Vys63 ir 20-Kau-Vys64), susigrupavo statistiškai 

patikimai (78 %). Genetinė įvairovė šioje grupėje buvo mažesnė – 45 %. Trečiojoje dendrogramos 

grupėje išsiskyrė vienas izoliatas, paimtas nuo braškės Šiaulių r. (18-Pan-Sal38), kuris nuo likusių 

C. gloeosporioides izoliatų skyrėsi 70 %. Kaip ir kitų Colletotrichum rūšių atveju izoliatų 

pasiskirstymas dendrogramose nesusietas su vietove, iš kur paimtas izoliatas. Nors Moges ir kt. 

(2016) nustatė, kad C. gloeosporioides populiacijos genetinė įvairovė yra žema, tačiau šiame 

tyrime gauti rezultatai sutampa su Bahri ir kt. (2019) išvadomis tiriant patogenus ant citrusinių 

vaisių, kad C. gloeosporioides populiacijos genetinė įvairovė yra didelė. Tai galėjo lemti 

pasirinkti SSR pradmenys, kurie yra skirtingi pagal polimorfizmą, bei surinkti izoliatai. 
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10 pav. C. gloeosporioides izoliatų dendrograma sudaryta naudojant UPGMA metodą. Skalė virš 

dendrogramos nurodo genetinius atstumus pagal Nei ir Li (1979). Skaičiai virš dendrogramos 

išsišakojimų rodo atitinkamo išsišakojimo statistinį patikimumą procentais (>50 %) 

Fig 10. Dendrogram of C. gloeosporioides isolates. Dendrogram constructed using UPGMA 

algorithm. The scale over dendrogram is genetic distances, according to Nei and Li (1979). The numbers 

above the nodes of the dendrogram indicate the bootstrap values greater than 50 % 

 

Siekiant nustatyti tarprūšinį Colletotrichum rūšių polimorfizmą sudaryta dendrograma su 

visais C. gloeosporioides, C. fragariae ir C. acutatum izoliatais, naudojant 7 SSR pradmenų poras 

(11 pav.). Dendrogramoje visi tirti 33 patogenai išsiskyrė į dvi pagrindines grupes. Į pirmąją grupę 

pateko 9 C. fragariae ir 9 C. gloeosporioides izoliatai. Šioje grupėje statistiškai patikimai išsiskyrė 

6 C. fragariae izoliatai į tris atskirus pogrupius: 18-Pan-Sal40 ir 18-Rad-Rum2 (patikimumas 

65 %), 20-Kau-60 ir 20-Kau-61 (69 %) bei 18-siau-Son50 ir 19-siau-Son43 (64 %). Taip pat į šią 

grupę statistiškai patikimai (73 %) pateko ir du C. gloeosporioides izoliatai nuo vyšnios (20-Kau-

Vys63 ir 20-Kau-Vys64) ir rietmenės (19-Kau-Riet).  

Į antrąją grupę pateko visi tirti C. acutatum izoliatai ir 2 C. gloeosporioides (18-Kau-Obu30 

ir 18-Kau-Fur23) izoliatai, kurie tarpusavyje buvo pakankamai skirtingi, tačiau panašūs su 

C. acutatum izoliatais.  

Lyginant visų Colletotrichum rūšių polimorfizmą išryškėjo, kad C. acutatum izoliatai yra 

genetiškai nutolę nuo C. fragariae ir C. gloeosporioides rūšių. Tirti SSR pradmenys yra tinkami 

tirti tiek vidurūšinę tiek tarprūšinę patogenų įvairovę. Taip pat nustatyta, kad dėl pakankamo 

Colletotrichum rūšių panašumo, pradmenys sukurti C. acutatum ir C. gloeosporioides rūšims yra 

tinkami C. fragariae rūšies polimorfizmui tirti. 
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11 pav. C. fragariae, C. acutatum ir C. gloeosporioides izoliatų dendrograma sudaryta naudojant 

UPGMA metodą. Skalė virš dendrogramos nurodo genetinius atstumus pagal Nei ir Li (1979). Skaičiai 

virš dendrogramos išsišakojimų rodo atitinkamo išsišakojimo statistinį patikimumą procentais (>50 %) 

Fig 11. Dendrogram of C. fragariae, C. acutatum and C. gloeosporioides isolates. The scale over 

dendrogram is genetic distances, according to Nei and Li (1979). The numbers above the nodes of the 

dendrogram indicate the bootstrap values greater than 50% 

 

Apibendrinimas 

Genetinė Colletotrichum spp. patogenų komplekso įvairovė tirta naudojant 2 C. acutatum 

ir 3 selektyvias C. gloeosporioides SSR pradmenų poras. Nustatyta, kad C. gloeosporioides 

pradmenų poros yra tinkamos ne tik šiems patogenams, bet ir C. fragariae genetiniam 

polimorfizmui įvertinti. Faktinis heterozigotiškumas buvo didesnis už teorinį heterozigotiškumą 

su visomis pradmenų poromis. Visos tirtos SSR pradmenų poros buvo polimorfiškos ir 

informatyvios pagal polimorfizmo informacijos kiekį. CG20 ir CG30 yra labiausiai tinkamos 

C. acutatum ir C. gloeosporioides, o CG22 ir CG30 – C. fragariae polimorfizmui tirti. Lyginant 

su literatūroje pateiktais duomenimis, šiame tyrime buvo identifikuotas didesnis alelių skaičius 
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bei genetinė įvairovė, kas galimai rodo didesnį Colletotrichum spp. izoliatų polimorfizmą 

Lietuvoje, kuris gali būti siejamas su prisitaikymu išgyventi mūsų aplinkos sąlygomis. 

 

3.3. Meteorologinių sąlygų įtaka C. acutatum išplitimui 

Meteorologinės sąlygos, palankios braškių antraknozei vystytis, skirtinguose Lietuvos 

agroregionuose pateiktos 9 ir 10 lentelėse. Sąlygos 2018–2020 m. vegetacijos metu užfiksuotos 

iMETOS® meteorologinėse stotelėse gegužės, birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais. 

Antraknozės prognozavimo modelis įvertina palankias sąlygas C. acutatum patogenui plisti bei 

nustato infekcijos rizikos lygį. C. acutatum infekcijos rizika atsiranda, kai braškių lapų paviršiuje 

drėgmė išsilaiko ne trumpiau kaip 12 val., o oro temperatūra būna ≥+20 °C. 

 

9 lentelė. Patogeno C. acutatum plitimo sąlygos iMETOS® pagal prognozavimo modelį, gegužės–

birželio mėn. 2018–2020 m.  

Table 9. Conditions for the spread of the pathogen C. acutatum according to iMETOS® 

forecasting model May - June 2018-2020 

 

Oro temperatūra 

Temperature, min-max °C 

Lapų drėgmės trukmė 

Leaf wetness duration, min 

Iš viso palankių dienų 

infekcijai 

Total favourable days 

for infection 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Gegužės mėn. 

1 ūkis - 3,8-20,1 0-15,0 - 0-1375 0-965 - 4 1 

2 ūkis - 4,3-30,8 4,4-16,6 - 0-1425 0-870 - 3 0 

3 ūkis 10,6-21,7 4,3-21,6 5,2-16,4 0-925 0-1345 0-880 1 3 0 

4 ūkis 11,5-22,5 5,2-22,1 4,2-16,7 0-685 0-1055 0-600 1 3 0 

5 ūkis 10,5-23,5 5,2-20,7 6,6-15,7 0-605 0-1225 0-1600 0 2 6 

6 ūkis 9,9-22,8 3,6-22,8 3,7-14,6 0-950 0-1290 0-1140 1 2 2 

7 ūkis - 5,5-21,8 3,4-14,9 - 0-1035 0-1160 - 1 4 

Birželio mėn. 

1 ūkis - 15,1-24,7 12,9-20,9 - 0-1015 0-1440 - 3 7 

2 ūkis - 15,1-25,8 12,4-23,2 - 0-1000 0-1185 - 2 7 

3 ūkis 9,4-20,9 15,1-25,8 10,2-23,1 0-430 0-1000 0-890 0 2 0 

4 ūkis 11,6-22,0 16,4-26,3 12,6-22,8 0-240 0-680 0-970 0 0 4 

5 ūkis 10,9-22,2 13,8-26,2 10,5-23,0 0-445 0-1440 0-1060 0 13 6 

6 ūkis 10,1-21,3 14,8-24,8 12,3-23,7 0-1415 0-655 0-1185 3 0 5 

7 ūkis - 17,0-27,4 12,5-23,5 - 0-830 0-1095 - 2 4 

Pastaba: – netirta. 

Note: – not evaluated.  
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10 lentelė. Patogeno C. acutatum plitimo sąlygos iMETOS® pagal prognozavimo modelį, liepos–

rugpjūčio mėn. 2018–2020 m.  

Table 10. Conditions for the spread of the pathogen C. acutatum according to iMETOS® 

forecasting model July-August 2018-2020 

 

Oro temperatūra 

Temperature, min-max °C 

Lapų drėgmės trukmė 

Leaf wetness duration, min 

Viso palankių dienų 

infekcijai 

Total favourable days for 

infection 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Liepos mėn. 

1 ūkis - 12,1-22,9 12,9-20,9 - 0-1440 0-1231 - 8 5 

2 ūkis - 12,5-23,1 12,6-21,1 - 0-1430 0-1090 - 8 6 

3 ūkis 11,5-24,8 12,5-23,1 12,9-21,2 0-990 0-1430 0-870 4 8 6 

4 ūkis 11,9-25,3 12,7-22,8 13,8-21,1 0-330 0-1375 0-975 0 11 3 

5 ūkis 12,5-25,7 12,3-23,6 13,1-20,9 0-555 0-1125 0-1125 0 9 8 

6 ūkis 8,7-30,1 12,2-23,4 12,5-20,7 0-1425 0-1340 0-1440 5 9 9 

7 ūkis - 13,3-22,9 13,9-22,1 - 0-1265 0-805 - 6 2 

Rugpjūčio mėn. 

1 ūkis - 13,6-21,4 11,8-22,1 - 0-990 0-1425 - 6 8 

2 ūkis - 14,2-22,1 12,2-21,8 - 0-995 0-1425 - 5 10 

3 ūkis 13,4-25,1 14,2-22,1 12,6-21,3 0-1180 0-995 0-1250 5 4 9 

4 ūkis 13,2-24,9 14,0-22,1 13,0-21,9 0-1440 0-1025 0-1450 8 7 10 

5 ūkis 14,8-25,9 13,9-24,5 13,7-23,2 0-275 0-990 0-1415 0 7 8 

6 ūkis 14,2-22,0 13,9-22,5 11,9-22,6 0-1210 0-1160 0-1415 2 4 7 

7 ūkis - 15,1-23,6 14,2-23,5 - 0-1120 0-1440 - 9 9 

Pastaba: – netirta.  

Note: – not evaluated.  

 

2018 m. skirtingose agroklimato zonose meteorologinės sąlygos antraknozės infekcijai kilti 

buvo nepalankios, per keturis mėnesius iš viso susidarė 30 palankių dienų infekcijai, o gegužės ir 

birželio mėn. buvo itin nepalankios sąlygos, nes dominavo karšti ir sausi orai. Lietuvos 

hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, tai buvo karščiausia gegužė nuo 1961 metų. Liepos 

20 d. prasidėjusi kaitra (kai iš eilės 3 dienas ir ilgiau maksimali oro temperatūra būna +30 °C ir 

aukštesnė) tęsėsi iki rugpjūčio 4 d. imtinai, o rugpjūčio 8–10 dienomis registruotas dar vienas 

kaitros atvejis (+30–33,5 °C). Prognozavimo modelio duomenimis, išsiskyrė šiaurinio regiono 

Šiaulių r. (3 ūkis) ir Biržų r. (6 ūkis), kur visais tyrimo metais buvo užfiksuota antraknozės 
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infekcijos rizika bent po vieną dieną ir nepalankiomis ligai plisti sąlygomis (9 lent.). Tai lėmė 

nevienoda lapų drėgmės trukmė dėl netolygaus kritulių kiekio pasiskirstymo.  

2019 ir 2020 m. per keturis mėnesius iš viso susidarė atitinkamai 141 ir 143 palankių 

antraknozei plisti dienų. 2019 m. prognozavimo modelio duomenys parodė, kad palankiausios 

sąlygos antraknozei plisti susidarė liepos mėn. Šiuo laikotarpiu užfiksuota daugiausia 59 dienos, 

palankios antraknozei plisti, o 2020 m. palankiausias laikotarpis antraknozei plisti buvo rugpjūtis, 

kai susiformavo 61 diena, palanki antraknozei plisti (10 lent.). Prognozavimo modelio duomenys 

aiškiai rodo, kad braškių antraknozei plisti palankiausi periodai formuojasi liepos–rugpjūčio mėn., 

kai gausėja kritulių, nors jų pasiskirstymas ir netolygus, bet užtikrina ilgą lapų drėgmės trukmę, 

kuri yra pagrindinė ligos plitimo sąlyga. Temperatūra ir lapų drėgnumas yra potencialiai 

reikšmingi veiksniai, darantys įtaką Colletotrichum rūšių komplekso vystymuisi. Dienomis, kai 

prognozavimo modelis užfiksavo palankiausias sąlygas infekcijos rizikai, ir tų dienų buvo keletas 

iš eilės, lapų drėgmės trukmė buvo daugiau kaip 15 val. Galima teigti, kad vidutinio klimato 

sąlygomis antraknozės plitimui palanki temperatūra vyrauja tarp +15,0–22,0 °C. Išanalizavus 

duomenis nustatyta, kad meteorologinės sąlygos yra palankesnės C. acutatum plitimui (Peres ir 

kt., 2005; Pavan ir kt., 2009; Gillett ir kt., 2009; Rasiukevičiūtė ir kt., 2013, 2019; Zhang ir kt., 

2020). 

Ligų prognozavimo modeliai (Rasiukevičiūtė ir kt., 2019) numato galimų ligų rizikos lygį 

ir 50 % sumažina fungicidų naudojimą. Naudojant prognozavimo sistemą, pagrįstą AFR 

(antraknozės modeliu), galima gerokai sumažinti purškimų skaičių (Cordova ir kt., 2017, 2018).  

 

Apibendrinimas 

Nustatyta, kad ilgai trunkanti lapų drėgmė, priklausomai nuo oro temperatūros, sudaro 

palankias sąlygas antraknozei plisti. Pirminė antraknozės infekcijos rizika prasideda, kai lapų 

drėgmės trukmė yra 11–12 val., o temperatūra +15–17 °C. Palankiausios antraknozės infekcijos 

rizikai plisti sąlygos susidarė, kai lapų drėgmės trukmė buvo daugiau kaip 15 val., o temperatūra 

buvo didesnė nei +20 °C, tokiomis sąlygomis užsikrėtimui palankių dienų būna keletas iš eilės. 

Galima teigti, kad vidutinio klimato sąlygomis antraknozės plitimui palanki temperatūra vyrauja 

tarp +15,0–22,0 °C ir lapų drėgmės periodas turi būti ne trumpesnis kaip 12 val.  

 

3.4. Temperatūros poveikis C. acutatum micelio augimui in vitro 

Temperatūra yra vienas esminių veiksnių, turinčių įtakos Colletotrichum spp. augimui. 

Nustatyti reikšmingi C. acutatum izoliatų augimo skirtumai skirtingomis temperatūros sąlygomis. 

Didžiausias kolonijų augimo greitis nustatytas esant +25 °C, o mažiausias – esant +5 °C 

temperatūrai. Optimali temperatūra +20–25 °C, didžiausias augimo greitis buvo atitinkamai nuo 
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4,4 iki 6,0 cm. Pastebėti reikšmingi skirtumai tarp +20–25 °C temperatūros 7 DPI. C. acutatum 

micelis po 4 ir 7 DPI +5 °C temperatūroje skiriasi tik 0,03 cm. C. acutatum micelis galėjo augti 

+5 ir 10 °C temperatūroje, tačiau buvo lėtesnis, palyginti su kitomis temperatūromis. Be to, 2 DPI 

esant +5 ir +10 °C temperatūrai matomų kolonijų nepastebėta. Duomenys atskleidė, kad +10 °C 

(1,20 cm) temperatūroje C. acutatum augo greičiau, palyginti su +5 °C (0,6 cm) esant 4 DPI. Po 

2, 4 ir 7 DPI +15 °C temperatūroje micelio skersmuo buvo 0,81, 1,61 ir 2,73 cm. 2 ir 4 DPI 

reikšmingų skirtumų nepastebėta. Tačiau didžiausias augimas buvo stebimas esant +25 °C 

temperatūrai po 2, 4 ir 7 DPI (atitinkamai 1,76, 3,35 ir 6,01 cm) (11 lent.). 

Temperatūros vaidmuo yra ypač reikšmingas Colletotrichum rūšių komplekso vystymuisi, 

sporų augimui ir formavimuisi (Wang ir Kerns, 2017). Literatūroje braškių antraknozės sukėlėjas 

apibūdinamas kaip šiltesnio klimato zonos patogenas. Nurodoma, kad C. fragariae optimali 

temperatūra yra +26,7–32 °C, o C. acutatum – apie +20 °C (Pavan ir kt., 2009; Chandra ir kt., 

2015; Forcelini ir kt., 2016; Lu ir kt., 2017; He ir kt., 2019). Šio tyrimo duomenys patvirtino Feil 

ir kt. (2003) gautus rezultatus, kad C. acutatum patogenas gali augti +5 ir +10 °C temperatūroje. 

He ir kt. (2019) pastebėjo, kad kolonijos sparčiausiai augo +25–28 °C temperatūros diapazone; 

tačiau šio tyrimo metu nustatyta, kad optimali temperatūra C. acutatum vystymuisi buvo tarp +20–

25 °C. 

 

11 lentelė. Temperatūrų įtaka C. acutatum micelio augimui 2, 4 and 7 dieną po inokuliacijos.  

Table 11. Effect of temperature on C. acutatum mycelium growth after 2, 4 and 7 DPI.  

  C. acutatum micelio augimas / mycelium growth cm (veiksnys / factor A) 

Temperatūros / 

temperature,°C 

(veiksnys /  

factor B) 

2DPI 4DPI 7DPI Vidurkis / Average 

B (p=0,064) 

5 0,00 ± 0,00 0,80 ± 0,00 0,83 ± 0,02 0,54** 

10 0,00 ± 0,00 1,20 ± 0,02 2,44 ± 0,04 1,21 

15 0,81 ± 0,02 1,61 ± 0,03 2,73 ± 0,04 1,71 

20 1,25 ± 0,05 2,68 ± 0,05 4,41 ± 0,11 2,78** 

22 1,24 ± 0,11 2,90 ± 0,06 4,87 ± 0,10 3,00 

25 1,76 ± 0,08 3,35 ± 0,05 6,01 ± 0,13 3,71** 

Vidurkis / Average 

A (p= 0.054) 

0,84 2,09 3,55** 2,16 

Pastaba: **statistiškai patikimi skirtumai LSD 0,05. DPI – dienos po inokuliacijos, ± standartinė paklaida.  

Note: **statistically significant differences in LSD 0.05. DPI days after inoculation. ± standart error. 
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Suskaičiavus sporas bei įvertinus jų plotį ir ilgį, nustatyta, kad daugiausia ir didžiausios 

sporos susiformavo +10 °C ir +25 °C temperatūroje (atitinkamai: 23,49 µm ilgis ir 8,71 µm 

plotis – 21,93 µm ilgis ir 8,13 µm plotis ). Sporų neaptikta +5 °C temperatūroje (12 lent.). 

+20 ir +22 °C temperatūroje sporų dydis buvo panašus, atitinkamai ilgis 18,97–17,80 µm, 

plotis 7,49–7,04 µm.  

 
12 lentelė. C. acutatum sporų ilgis ir plotis skirtingose temperatūrose 

Table 12. C. acutatum conidia size (length and width) at different temperatures 

Sporų 

dydis 

Conidia 

size, µm 

Temperatūra 

Temperature 

℃ 

5 10 15 20 22 25 

Ilgis 

Length 
0,0 23,49±1,40 20,66±0,90 18,97±1,44 17,80±1,52 21,93±1,81 

Plotis 

Width 
0,0 8,71±0,43 7,69±0,50 7,49±0,36 7,04±0,45 8,13±0,52 

Pastaba: ± standartinė paklaida.  

Note: ± standart error. 

 
Atlikus reinokuliaciją nustatyta, kad C. acutatum gyvybinės funkcijos atsikūrė, o kolonijų 

augimo vidurkis svyravo nuo 2,70 cm iki 3,28 cm 2 DPI (12 pav.). Didžiausias kolonijų augimas 

nustatytas +15 °C temperatūroje, tačiau kolonijų augimo greitis iš esmės nesiskyrė, lyginant 

kolonijų augimą +5 °C. Greitas grybų gyvybinių funkcijų atsikūrimas rodo, kad patogenas gali 

prisitaikyti prie skirtingų temperatūrų, o trumpalaikiai temperatūrų svyravimai neturi įtakos grybo 

augimui. Patogenas gali prisitaikyti ir išlikti net ir nepalankiomis aplinkos sąlygomis. 

 

12 pav. Temperatūrų poveikis C. acutatum micelio augimui po reinokuliacijos 2 DPI. Reikšmės su 

vienodomis raidėmis neturėjo reikšmingų skirtumų (p < 0,05) 

Fig 12. Effect of temperature on C. acutatum mycelium growth after reinoculation 2 DPI. Means 

followed by the same letter did not differ significantly (p < 0.05) 
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Apibendrinimas 

Tyrimo rezultatai rodo reikšmingus grybų augimo skirtumus esant skirtingoms 

temperatūros sąlygoms. Temperatūrų bandymų in vitro duomenimis, optimali temperatūra 

C. acutatum vystymuisi buvo +20–25 °C. Suskaičiavus sporas bei įvertinus jų plotį ir ilgį 

nustatyta, kad daugiausia ir didžiausios sporos susiformavo +10 °C temperatūroje. Po 

reinokuliacijos C. acutatum atkūrė gyvybines funkcijas, o didžiausias kolonijų augimas nustatytas 

+15 °C temperatūroje, todėl galima teigti, kad patogenas gali prisitaikyti ir išlikti net ir 

nepalankiomis aplinkos sąlygomis. 

 

3.5. C. acutatum patogeniškumas in vitro 

Nuskintų braškių lapų tyrimas buvo atliktas siekiant nustatyti C. acutatum patogeniškumą 

įvairiose braškių veislėse. Ant užkrėstų lapų išsivystė aiškios C. acutatum nekrotinės (juodos 

spalvos) dėmės. Braškių jautrumas C. acutatum patogenui 7 DPI vyravo nuo 1,00 iki 2,08 balo, 

atitinkamai veislės suskirstytos į mažai jautrias ir vidutiniškai jautrias. Mažiausiai jautrios veislės: 

Elegance (1,00), Syria (1,09), Darselect (1,14), Pandora (1,17), Sonata (1,2), Rumba (1,33), Asia 

(1,42), Elkat (1,45), Malvina (1,55). Esminiai skirtumai užfiksuoti tarp veislių Elegance ir 

Malvina. Kitose mažai jautriose veislėse rezultatai reikšmingai nesiskyrė. Vidutiniškai jautrioms 

veislėms priskirtos Pegasus (1,67), Furore (2,00) ir Deluxe (2,08) braškės. Lyginant šias veisles 

tarpusavyje, reikšmingų skirtumų neužfiksuota (13 pav.). 

Braškių jautrumas C. acutatum patogenui 10 DPI vyravo nuo 1,09 iki 2,50 balo, atitinkamai 

veislės suskirstytos į mažai jautrias ir vidutiniškai jautrias. Mažiausiai jautrios veislės – Syria 

(1,09), Elegance (1,17), Pandora (1,25), Darselect (1,29), Sonata (1,3), Rumba (1,42), Asia 

(1,50), Elkat (1,55). Esminių skirtumų šiose veislėse neužfiksuota. Tačiau lapų ploto užkrėstumas 

padidėjo visose veislėse, lyginant su gautais rezultatais 7 DPI. Pegasus (1,83), Malvina (2,00), 

Furore (2,33) ir Deluxe (2,5) priskirtos vidutiniškai jautrioms braškių veislėms. Rezultatai 

reikšmingai skyrėsi veislėse Pegasus ir Deluxe (13 pav.). Malvina veislės braškių lapų ploto 

užkrėstumas padidėjo nuo 1,55 balo 7 DPI iki 2,00 balų 10 DPI, o Deluxe – nuo 2,08 balo 7 DPI 

iki 2,50 balo 10 DPI (13 ir 14 pav.). 
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13 pav. C. acutatum patogeniškumas skirtingose braškių veislėse įvertintas balais 7 dieną po 

inokuliacijos. Reikšmės su vienodomis raidėmis neturėjo reikšmingų skirtumų (p < 0,05) 

Fig 13. The susceptibility of different strawberry cultivars inoculated by C. acutatum. Means followed by 

the same letter did not differ significantly (p < 0.05) 

 

 

14 pav. C. acutatum patogeniškumas skirtingose braškių veislėse įvertintas balais 10 dieną po 

inokuliacijos. Reikšmės su vienodomis raidėmis neturėjo reikšmingų skirtumų (p < 0,05) 

Fig 14. The susceptibility of different strawberry cultivars inoculated by C. acutatum 10 DPI. Means 

followed by the same letter did not differ significantly (p < 0.05) 

 

Deluxe veislės braškės buvo jautriausios C. acutatum patogenui (3,75 balo). Veislės 

Malvina, Elkat, Pegasus, Furore ir Pandora priskirtos prie jautrių veislių, jų lapų ploto 

užkrėstumas buvo mažesnis (atitinkamai 3,46; 3,36; 3,25; 3,08 ir 2,83 balo), lyginant su Deluxe 
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braškių veisle. Tuo tarpu Syria, Darselect ir Sonata veislės priskirtos vidutiniškai jautrioms. Jų 

jautrumas tarpusavyje reikšmingai nesiskyrė ir atitinkamai buvo 2,09; 2,07 ir 2,0 balo. Mažiausias 

lapų ploto užkrėstumas nustatytas Asia (1,58), Elegance (1,5) ir Rumba (1,5) veislių braškėse. 

Mažiausiai jautrios C. acutatum patogenui – Rumba ir Elegance veislės. (15 pav.). Wagner ir 

Hetman (2016) tyrime įvertinę skirtingas braškių veisles nustatė, kad veislė Florence C. acutatum 

patogenui yra jautresnė nei Darselect. Didesnis C. acutatum patogeniškumas pastebėtas veislėse 

Camarosa ir Ventana (Garrido ir kt., 2008). Seijo ir kt. (2008), Kaissoumi ir kt. (2018) tyrimuose 

teigia, kad braškių veislių jautrumas C. acutatum yra nevienodas. Tai patvirtina mūsų gautus 

rezultatus, kad skirtingos braškių veislės yra nevienodai jautrios antraknozę sukeliančiam 

C. acutatum patogenui. Jacobs ir kt. (2020) patogeniškumo tyrimuose teigia, kad reikšmingi 

skirtumai tarp Colletotrichum rūšių neužfiksuoti, tačiau reikšmingi skirtumai pastebėti tarp 

braškių genotipų. Dauguma Lietuvoje auginamų veislių atvežamos iš šiltesnio klimato šalių ir jos 

yra jautresnės vidutinio klimato patogenams. 

 

 

15 pav. C. acutatum patogeniškumas skirtingose braškių veislėse įvertintas balais 14 dieną po 

inokuliacijos. Reikšmės su vienodomis raidėmis neturėjo reikšmingų skirtumų (p < 0,05) 

Fig 15. The susceptibility of different strawberry cultivars inoculated by C. acutatum 14 DPI. Means 

followed by the same letter did not differ significantly (p < 0.05) 

 

Apibendrinimas 

Nustatyta, kad C. acutatum izoliatai galėjo sukelti antraknozę visoms braškių veislėms ir 

buvo patogeniškas šiame tyrime. Braškių jautrumas C. acutatum patogenui 7 DPI vyravo nuo 1,00 

iki 2,08 balo, o 10 DPI – nuo 1,09 iki 2,50 balo. Mažiausias lapų ploto užkrėstumas 7 DPI 

nustatytas veislėje Elegance, 10 DPI – veislėje Syria, 14 DPI veislėse Rumba ir Elegance. 
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Didžiausias lapų ploto užkrėstumas užfiksuotas veislėje Deluxe 7, 10, 14 DPI. Galima teigti, kad 

veislė Deluxe yra jautriausia C. acutatum patogenui iš visų šiame tyrime tirtų braškių veislių. 

 

3.6. Braškių augalų dalių užkrėstumas patogenais ir patogenų paplitimas dirvožemyje 

Tyrimas atliktas siekiant nustatyti Colletotrichum spp. patogenų paplitimą dirvožemyje kaip 

galimą infekcijos šaltinį bei nustatyti braškių augalų dalių užterštumą patogeniniais grybais. 

Dirvožemio mėginiai surinkti iš 4 braškių ūkių, kuriuose auginamos įvairios braškių veislės. 

Tyrimo metu iš dirvožemio išskirta 571 bakterija ir tik 99 grybų mėginiai. Aptiktos grybų rūšys: 

Colletotrichum spp., Fusarium spp., Penicillium spp., Aspergillus spp., Botrytis spp., Mucor spp. 

ir kitos. Bendras dirvožemyje aptiktų kolonijas sudarančių grybų ir bakterijų vienetų kiekis 

pateiktas 13 lentelėje. 

 

13 lentelė. Bendras kolonijas sudarančių grybų ir bakterijų vienetų skaičius (KSV g-1) skirtingų 

braškių ūkių dirvožemyje 

Table 13. The total amount of colony-forming units (KSV g-1) in strawberry soil from different 

farms 

Ūkis 

Farm 

Bendras skaičius  

Total amount, KSV/g
-1

 

Veislė 

Cultivar 

Bakterijos 

Bacteria 

Grybai 

Fungi 
 

1 ūkis 

Florence 3,98 ± 0,69cd  3,60 ± 0,40bcd  

Asia 4,14 ± 0,48d 3,44 ± 0,82bcd  

Rumba 3,92 ± 1,17bcd 3,24 ± 0,29ab  

Vibrant 4,13 ± 1,02d 3,30 ± 0,63ab  

2 ūkis 
Flair 3,48 ± 0,27abc 3,00 ± 0,63a  

Malvina 3,48 ± 0,62abc 3,10 ± 0,64ab  

3 ūkis 

Rumba 4,05 ± 0,50d 3,18 ± 0,29ab  

Polka 3,18 ± 0,58ab 2,70 ± 0,41a  

Asia 3,18 ± 0,64ab 3,00 ± 0,71a  

4 ūkis 

Elkat 4,17 ± 0,87d 3,72 ± 0,91 d  

Malvina 2,87 ± 0,85a 3,60 ± 0,63bcd  

Sonata 4,49 ± 0,41f 2,70 ± 0,27a  

Deluxe 4,49 ± 0,65f 3,10 ± 0,25ab  

Pastaba: * Reikšmės su vienodomis raidėmis neturėjo reikšmingų skirtumų (p < 0,05). ± standartinė 

paklaida. 

Note:  Means followed by the same letter did not differ significantly (p < 0.05), ± standart error. 

 

Mažiausias bakterijų kolonijas sudarančių vienetų skaičius (KSV) nustatytas dirvožemio 

mėginyje, paimtame iš 4 ūkio (2,87 × 103 KSV/g-1), kur auginamos įvairios braškių veislės. Tačiau 
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Malvina veislės dirvožemyje grybų KSV buvo vienas didžiausių (3,60 × 103 KSV/g-1). 4 ūkio 

dirvožemio mėginiuose nustatytas Sonatos (4,49 × 103 KSV/g-1) ir Deluxe (4,49 × 103 KSV/g-1) 

bakterijų KSV padidėjimas. Mažiausias grybų KSV buvo 4 ūkyje Sonata veislėje ir 3 ūkyje Polka 

veislėje (KSV 2,70 × 103 KSV/g-1). Tarp visų įvertintų dirvožemio mėginių iš skirtingų ūkių 

didžiausias grybų KSV nustatytas 4 ūkyje Elkat (3,72 × 103 KSV/g-1). Dirvožemio užterštumas 

bakterijomis svyravo nuo 3,92 iki 4,14 × 103 KSV/g-1, o grybiniais patogenais – nuo 3,24 iki 

3,60 × 103 KSV/g-1 1-ajame ūkyje tarp skirtingų braškių veislių. Šiuo tyrimu nustatyta, kad Rumba 

veislės dirvožemio užterštumas patogeniniais grybais ir bakterijomis skirtingose auginimo vietose 

buvo panašus. Tačiau Asia veislės dirvožemis 1 ūkyje buvo daug labiau užterštas bakteriniais ir 

grybiniais patogenais nei 4 ūkyje. 3 ūkyje Polka buvo mažiausiai užkrėsta dirvožemio patogenais, 

palyginti su kitomis veislėmis. Mažiausias dirvožemio patogenų KSV nustatytas 3 ūkyje, lyginant 

su 1, 2 ir 4 ūkiais. Dirvožemio užterštumas rodo, kad patogenų koncentracija buvo didesnė. Visų 

braškių veislėse bakterijų KSV buvo didesnis nei grybų, išskyrus Malvina 4 ūkyje, kur bakterijų 

KSV iš esmės buvo mažiausias. Dirvožemio užkrėstumo patogeniniais grybais tyrimo 

duomenimis, Colletotrichum spp. rastas tik trijuose dirvožemio mėginiuose (14 lent.). Vienas 

mėginys paimtas iš 4 ūkio (Malvina) ir 2 mėginiai iš 1 ūkio (Rumba ir Florence). Iš gautų rezultatų 

galima daryti išvadą, kad antraknozės sukėlėjas Colletotrichum spp. dirvožemyje visuose braškių 

ūkiuose buvo paplitęs nevienodai. Kaya ir Karaca (2020) tyrimo metu surinko dirvos mėginius iš 

28 braškininkystės ūkių skirtinguose rajonuose. Iš dirvožemio mėginių nustatyta, kad labiausiai 

paplitę grybai buvo Rhizoctonia solani (96,43 %) Fusarium spp. (75 %) ir Pythium sp. (35,71 %). 

Gliocladium roseum, Alternaria alternata, Aspergillus niger, Penicillium sp., Rhizopus stolonifer, 

Botrytis cinerea, Verticillium sp. ir kitų grybų dirvožemio mėginiuose rasta nedažnai. Šio tyrimo 

duomenimis, dažniausiai dirvožemyje paplitę grybai buvo Penicillium spp. (14 lent.).  
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14 lentelė. Patogeninių grybų dažnumas dirvožemyje (%) 2018–2019 metais 

Table 14. Frequency (%) of isolated fungi in the soil, 2018–2019 

Patogeniniai grybai / 

Pathogenic fungi 

Grybų dažnumas dirvožemyje / Frequency in soil, % 

Vnt.* % Vnt. % Vnt. % Vnt. % Vnt. % 

Braškių veislės / Strawberry cultivar 

Rumba Asia Florence Malvina 
Senga 

sengana 

Aspergilus spp. - - 1±0,0 10 - - - - - - 

Botrytis spp. - - - - 1±0,0 7,1 - - - - 

Colletotrichum spp. 1±0,0 50 - - 1±0,0 7,1 1±0,0 20 - - 

Fusarium spp. - - - - 2±0,3 14,3 - - - - 

Mucor spp. 1±0,0 50 - - - - 1±0,0 20 - - 

Penicillium spp. - - 9±0,6 90 9±0,9 64,4 2±0,3 60 - - 

Trichoderma spp. - - - - 1±0,0 7,1 - - - - 

Iš viso / Total 2 100 10 100 14 100 4 100 0 100 

Pastaba:  – neaptika.   

Note: - not detected, * units.  

 

Atlikus įvairių braškių veislių augalų dalių užterštumo patogeniniais grybais tyrimą 

nustatyta, kad braškių lapų ir lapkočių užkrėstumas buvo panašus (15 lent.). Remiantis 1 ūkio 

rezultatų duomenimis nustatyta, kad didžiausias užterštumas patogeniniais grybais buvo veislėje 

Malvina (75,3 % ir 65,8 %, lapkočiai ir lapai atitinkamai); užterštumas tolygiai pasiskirsto ant 

lapų ir lapkočių. Mažiausias augalų dalių užterštumas pastebėtas veislėje Vibrant. Augalų dalių 

užterštumas tarp augalų 2 ūkyje buvo panašus. Braškių veislė Rumba, auginama 3 ūkyje, 

pasižymėjo gana aukštu lapkočių ir lapų užkrėstumu (atitinkamai 69 % ir 47,2 %). 
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15 lentelė. Lapų ir lapkočių užterštumas patogeniniais grybais skirtingose braškių veislėse (%) 

Table 15. Fungal contamination of various strawberry cultivars leaves and stems (%) 

 

Ūkis Farm 

Lapų ir lapkočių užterštumas / Leaves and stems contamination, % 

Veislė 

Cultivar 

Lapai 

Leaves 

Lapkočiai 

Stems 

1 ūkis 

Asia 5,8 ab 4,5 b 

Rumba 7,6 b 4,5 b 

Polka 5,6 ab 5,5 bc 

Malvina 65,8 d 75,3 d 

Vibrant 4,6 a 3,4 a 

Florence 10,2 c 6,4 c 

2 ūkis 

Asia 23 a 28 a 

Flair 40 bc 36 b 

Malvina 37 b 36 b 

3 ūkis 

Rumba 47 c 69 b 

Polka 19 a 12 a 

Senga Sengana 34 b 19 a 

4 ūkis 

Asia 2,4 a 7,7 a 

Rumba 9,3 c 23,3 bc 

Sonata 2,2 a 13,8 b 

Malvina 81,3 d 31,9 c 

Elkat 4,7 b 23,3 bc 

Pastaba: Reikšmės su vienodomis raidėmis neturėjo reikšmingų skirtumų (p < 0,05).  

Note: Means followed by the same letter did not differ significantly (p < 0.05). 

 

Lapų ir lapkočių užterštumo patogeniniais grybais tyrimas parodė, kad lapų ir lapkočių 

užterštumas yra nevienodas, lyginant skirtingas braškių veisles. Didžiausias užkrėstumas, 

lyginant gautus rezultatus, nustatytas veislėse Rumba ir Malvina skirtinguose ūkiuose.  

Braškių augalų dalių tyrime nustatyta, kad braškių lapai ir lapkočiai panašiai užteršti 

patogeniniais grybais. Pastebėti skirtumai tarp braškių veislių. Didžiausias užterštumas 

patogeniniais grybais pastebėtas Malvina lapkočiuose ir lapuose dviejuose braškių ūkiuose. 

Nustatyta, kad 1 ir 4 ūkiuose Rumba augalų dalių užterštumas patogeniniais grybais buvo 

mažesnis nei Malvina. Tačiau 3 ūkyje gauti rezultatai parodė, kad lapkočių ir lapų užterštumas 

patogeniniais grybais Rumba veislėje buvo gana aukštas (15 lent.). 

Tyrimo duomenys rodo (16 lent.), kad braškių veislių Rumba, Asia, Florence, Malvina ir 

Senga Sengana lapų ir lapkočių mėginiuose dažniausiai aptinkami patogeniniai grybai: 
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Mycosphaerella spp., Alternaria spp., Fusarium spp., Colletotrichum spp., Mucor spp., 

Penicillium spp., Phytophthora spp., Botrytis spp., Trichoderma spp. Išanalizavus rezultatus 

nustatyta, kad braškių veislėse dominavo skirtingos patogeninių grybų rūšys. Veislėse Rumba ir 

Malvina labiausiai paplitę Fusarium spp. grybai, kurie sudarė 50 ir 27 % visų identifikuotų grybų. 

Veislėse Asia ir Senga Sengana dominavo Alternaria spp., kurių procentas atitinkamai buvo 29,7 

ir 41,5. Penicillium spp. grybai dominavo Florence veislėje ir jų skaičius apėmė net 54,4 % visų 

identifikuotų grybų. Colletotrichum spp. patogenas dažniausiai aptiktas veislėje Malvina, lyginant 

su kitomis tirtomis veislėmis. Patogenai buvo identifikuoti pagal rūšies kultūrines ir morfologines 

savybes. Kaya ir Karaca (2020) atlikę tyrimą nustatė, kad Alternaria alternata buvo labiausiai 

paplitęs grybas – 96,43 %, tuo tarpu Mycosphaerella fragariae paplitimas siekė 71,43 %, o 

Cladosporium cladosporioides – 3,57 % lapų mėginiuose.  

Wagner ir Hetman (2016) ištyrė C. acutatum patogeno paplitimą įvairiose braškių veislių 

Honeoye, Camarosa, Elsanta, Darselect, Florence, Senga Sengana ir Alfa Centauri augalų 

dalyse. Remiantis tyrimo duomenimis, Senga Sengana veislė buvo mažiausiai paveikta C. 

acutatum (1,5 %). Kiti dažniausiai aptinkami patogeniniai grybai: Botrytis cinerea, 

Cylindrocarpon destructans ir Fusarium oxysporum. 

 

Apibendrinimas 

Duomenys rodo, kad skyrėsi bakterinių ir grybinių patogenų pasiskirstymas ir dažnumas 

dirvožemyje, įvairiose veislėse. Braškių veislių jautrumas dirvožemyje esantiems patogenams 

buvo nevienodas. Visose braškių veislėse bakterijų KSV buvo didesnis nei grybų, tačiau Malvina 

veislėje 4 ūkyje užfiksuotas iš esmės mažiausias bakterijų KSV. Colletotrichum spp. rastas tik 

trijuose dirvožemio mėginiuose. Iš gautų rezultatų galima daryti išvadą, kad antraknozės sukėlėjas 

Colletotrichum spp. nėra vienodai paplitęs tirtuose braškių dirvožemiuose.  

Braškių augalo dalių užterštumo patogeniniais grybais tyrimas parodė, kad lapų ir lapkočių 

užterštumas buvo nevienodas, lyginant skirtingas braškių veisles. Didžiausias užkrėstumas 

nustatytas veislėse Rumba ir Malvina, auginamose skirtinguose ūkiuose. Įvertinus bendrą 

užterštumą braškių veislėse nustatyta, kad dominavo skirtingos patogeninių grybų rūšys. Veislėse 

Rumba ir Malvina labiausiai paplitę Fusarium spp. grybai, veislėse Asia ir Senga Sengana 

dominavo Alternaria spp., o Florence veislėje iš visų identifikuotų grybų Penicillium spp. sudarė 

54,4 %. Colletotrichum spp. patogenas dažniausiai aptiktas veislėje Malvina, lyginant su kitomis 

tirtomis veislėmis. Todėl galima teigti, kad patogenų žalingumas priklauso nuo skirtingų braškių 

veislių. 
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16 lentelė. Patogeninių grybų dažnumas braškių lapkočiuose ir lapuose (%) 2018–2019 metais 

Table 16. Frequency (%) of isolated fungi from the leaves and stems of strawberry plants, 2018–2019 

Patogeniniai grybai / 

Pathogenic fungi 

Grybų dažnumas braškių lapkočiuose ir lapuose 

Frequency in stems and leaves, % 

Vnt. % Vnt. % Vnt. % Vnt. % Vnt. % 

Braškių veislės / Strawberry cultivars 

Rumba Asia Florence Malvina Senga sengana 

Alternaria spp. 4 ± 0,3 4,3 41 ± 0,5 29,7 7 ± 0,9 7,4 10 ± 0,3 6,6 22 ± 1,5 41,5 

Botrytis spp. 0 ± 0,0 0,0 2 ± 0,2 1,4 9 ± 0,9 9,6 3 ± 0,1 2,0 0 ± 0,0 0 

Colletotrichum spp. 2 ± 0,2 2,2 2 ± 0,1 1,5 3 ± 0,4 3,2 5 ± 0,2 3,3 1 ± 0,1 1,9 

Fusarium spp. 46 ± 1,4 50,0 36 ± 0,5 26,1 9 ± 1,1 9,6 40 ± 0,6 26,5 14 ± 0,5 26,4 

Mycospaerella spp. 0 ± 0,0 0,0 0 ± 0,0 0 0 ± 0,0 0 21 ± 0,5 13,9 0 ± 0,0 0 

Mucor spp. 1 ± 0,1 1,1 5 ± 0,2 3,6 0 ± 0,0 0 14 ± 0,3 9,3 3 ± 0,2 5,7 

Penicillium spp. 15 ± 0,7 16,3 12 ± 0,4 8,7 51 ± 4,5 54,3 10 ± 0,3 6,6 4 ± 0,5 7,5 

Phytophtora spp. 12 ± 0,6 13,0 8 ± 0,3 5,8 4 ± 0,8 4,2 8 ± 0,2 5,3 1 ± 0,1 1,9 

Trichoderma spp. 2 ± 0,3 2,2 5 ± 0,3 3,6 0 ± 0,0 0 13 ± 0,4 8.6 2 ± 0,3 3,8 

Nežinomi 10 ± 0,7 10,9 27 ± 0,5 19,6 11 ± 0,6 11,7 27 ± 0,5 17,9 6 ± 0,5 11,3 

Iš viso / Total 92 100 138 100 94 100 151 100 53 100 

Pastaba: Vnt. – aptiktų grybų skaičius % – aptiktų grybų skaičius procentais / ± standartinė paklaida.  

Note: Vnt. – units of detected fungi; %– percent of detected fungi; ± standard error. 

.
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3.7. Eterinių aliejų poveikis C. acutatum in vitro 

Blakinių kalendrų EA 2 DPI slopino micelio augimą nuo 0,15 iki 0 cm/parą. 4 DPI 

didžiausias slopinimas buvo panaudojus 1000 μl/l EA koncentraciją. EA sumažino C. acutatum 

kolonijų augimą iki 0,39 cm/parą, lyginant su kontrole (0,69 cm/parą) (16 pav.). Nustatyta, kad 

7 DPI mažiausias kolonijų augimas pastebėtas esant 1000 μl/l koncentracijai, kolonijų skersmuo 

buvo gerokai mažesnis (2,43 cm/parą) nei kontrolėje (3,32 cm/parą). Didžiausias MAS buvo 

26,81 %. Kolonijų augimas buvo slopinamas panaudojus 400, 600 ir 800 μl/l koncentracijas nuo 

2,79 iki 2,68 cm/parą (16 pav.).  

 

 

16 pav. Blakinių kalendrų eterinio aliejaus poveikis C. acutatum taikant 200–1000 μl/l koncentracijas. 

Reikšmės su vienodomis raidėmis neturėjo reikšmingų skirtumų (p < 0,05) 

Fig 16. Coriandrum sativum essential oil effect on C. acutatum at concentrations of 200-1000 μl/l. 

Means followed by the same letter did not differ significantly (p < 0.05) 

 

Aćimović ir kt. (2016) nustatė, kad blakinių kalendrų EA slopinamasis poveikis kolonijų 

augimui siekia 90 %, naudojant didesnes koncentracijas. Mandal ir Mandal (2015) ištyrė, kad 

1500–2000 µg mL-1 blakinių kalendrų EA koncentracijos yra veiksmingos prieš Alternaria spp., 

Fusarium spp. ir kitus patogenus.  

Vaistinių isopų EA, panaudojus 1000 μl/l koncentraciją, visiškai slopino C. acutatum 

augimą 2 DPI. EA, esant 1000 μl/l koncentracijai, sumažino kolonijų augimą (0,49 cm/parą), 

lyginant su kontrole (0,69 cm/parą) 4 DPI. 800 μl/l koncentracija buvo veiksmingiausia ir gautas 

geriausias rezultatas, lyginant su kitomis koncentracijomis 7 DPI (2,26 cm/parą) (17 pav.) ir 

pasiekė didžiausią MAS rodiklį – 30,03 %. Letessier ir kt. (2001) atliekant tyrimą nustatyta, kad 

vaistinių isopų EA 0,4 % koncentracija visiškai nuslopino patogeninių grybų Pyrenophora avenae 

ir Pyricularia oryzae micelio augimą. 
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17 pav. Vaistinių isopų eterinio aliejaus poveikis C. acutatum taikant 200–1000 μl/l koncentracijas. 

Reikšmės su vienodomis raidėmis neturėjo reikšmingų skirtumų (p < 0,05) 

Fig 17. Hyssopus oficinalis essential oil effect on C. acutatum at concentrations of 200-1000 μl/l. Means 

followed by the same letter did not differ significantly (p < 0.05) 

 

Paprastųjų pankolių EA 200 l/l koncentracija buvo mažai veiksminga, po 2 parų grybo 

micelio skersmuo (1,48 cm/parą) buvo panašus į augančio kontrolėje (1,53 cm/parą). Nežymus 

skirtumas išliko ir po 4 bei 7 parų. 2 DPI panaudojus 600 l/l koncentraciją micelio augimas buvo 

prislopintas (0,69 cm/parą), nors didesnės koncentracijos buvo veiksmingesnės. Intensyvesnis 

micelio augimas šioje koncentracijoje pastebėtas 4 bei 7 DPI. Panaudojus didžiausias 

koncentracijas (800 l/l ir 1000 l/l) pirmojo vertinimo metu 2 DPI kolonijų augimas buvo 

visiškai prislopintas, MAS rodiklis – 100 % (18 pav.). Per visus vertinimus šių dviejų 

koncentracijų gauti rezultatai buvo gana panašūs. 4, 7 DPI skirtumas tarp koncentracijų slopinant 

patogeno augimą buvo apie 0,40 cm/parą. Pedrotti ir kt. (2017) ištyrė pankolių EA poveikį 

C. acutatum in vitro ir in vivo sąlygomis. Tiriant nustatyta, kad EA 100 % slopino patogeno 

augimą in vitro sąlygomis naudojant 100–200 l/l koncentracijas, o norint gauti didesnį 

slopinamąjį poveikį in vivo sąlygomis reikalinga naudoti didesnes EA koncentracijas (Pedrotti ir 

kt., 2017). 
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18 pav. Paprastųjų pankolių eterinio aliejaus poveikis C. acutatum taikant 200–1000 μl/l koncentracijas. 

Reikšmės su vienodomis raidėmis neturėjo reikšmingų skirtumų (p < 0,05) 

Fig 18. Foeniculum vulgare essential oil effect on C. acutatum at concentrations of 200-1000 μl/l. Means 

followed by the same letter did not differ significantly (p < 0.05) 

 
Atlikus matavimus pastebėta, kad paprastųjų raudonėlių EA koncentracijos C. acutatum 

micelio augimą 2 DPI slopino nežymiai, nuo 1,37 iki 1,13 cm/parą, lyginant su micelio augimu 

kontrolėje 1,53 cm/parą. Atlikus vertinimus po 4 ir 7 dienų nustatyta, kad 200 l/l koncentracija 

stabdė augimą, tačiau nežymiai. Naudojant didesnes koncentracijas 600 l/l, 800 l/l ir 1000 l/l, 

micelio augimas buvo slopinamas, tačiau nepakankamai. Geriausią priešgrybinį poveikį turėjo 

raudonėlių 800 l/l koncentracija (3,64 cm/parą), MAS rodiklis – 27,8 %, tuo tarpu kontrolėje 

micelio skersmuo siekė 5,04 cm/parą 7 DPI (19 pav.). Burggraf ir Rienth (2020) patvirtino 

paprastųjų raudonėlių EA gebėjimą visiškai slopinti B. cinerea patogeno augimą in vitro ir in vivo 

vynuogėse (uogose). 

 

 

19 pav. Paprastųjų raudonėlių eterinio aliejaus poveikis C. acutatum taikant 200–1000 μl/l 

koncentracijas. Reikšmės su vienodomis raidėmis neturėjo reikšmingų skirtumų (p < 0,05) 

Fig 19. Origanum vulgare essential oil effect on C. acutatum at concentrations of 200-1000 μl/l. Means 

followed by the same letter did not differ significantly (p < 0.05) 
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C. acutatum grybo augimo slopinimas vaistinių šalavijų EA pateikiamas 20 paveiksle. Nors 

vaistinių šalavijų EA visiškai nuslopino C. acutatum kolonijų augimą naudojant didžiausias 

koncentracijas 2 DPI (kontrolėje 1,2 cm/parą), tačiau duomenys rodo, kad šis EA buvo mažiau 

efektyvus nei čiobrelių EA. Vaistinių šalavijų EA aktyviau slopino patogeno augimą panaudojus 

didesnes nei 1000 μl/l koncentracijas. 4 DPI pasiekė didžiausią MAS 88,14 % esant 1800 μl/l, 

kolonijų augimas, lyginant su kontrole, buvo sumažintas nuo 3,19 iki 0,39 cm/parą. Tačiau šio 

EA efektyvumas 7 DPI buvo mažesnis, MAS rodiklis nukrito iki 62,54 %. 

Yilmaz ir kt. (2016) nustatė, kad vaistinių šalavijų EA slopino C. gloeosporioides micelio 

augimą fumigacijos tyrimuose ir biologiniuose in vitro (Petri) ir in vivo (ant obuolių) tyrimuose. 

Šie rezultatai patvirtino mūsų išvadas, kad vaistinių šalavijų EA turi slopinamąjį poveikį prieš 

C. acutatum, tačiau jo augimo visiškai nesustabdo. Tabanca ir kt. (2006) atliko tyrimą, kuriuo 

nustatytas kelių šalavijų rūšių EA efektas C. acutatum, C. fragariae ir C. gloeosporioides, tačiau 

EA mažesnėmis nei 200 μg/ml koncentracijomis nepasižymėjo slopinamuoju poveikiu. Scariot ir 

kt. (2016) nustatė S. officinalis EA priešgrybinį aktyvumą pupų grybiniams patogenams 

Alternaria spp. ir Phakopsora pachyrhizi. Mūsų tyrimo rezultatai parodė, kad vaistinių šalavijų 

EA efektyviai slopino C. acutatum micelio augimą didesne nei 1200 μl/l koncentracija 4DPI 

(88,14 %), tačiau slopinimas 7 DPI sumažėjo iki 62,54 %. 

 

 

20 pav. Vaistinių šalavijų eterinio aliejaus poveikis C. acutatum taikant 200–1800 μl/l koncentracijas. 

Reikšmės su vienodomis raidėmis neturėjo reikšmingų skirtumų (p < 0,05) 

Fig 20. Salvia officinalis essential oil effect on C. acutatum at concentrations of 200-1800 μl/l. Means 

followed by the same letter did not differ significantly (p < 0.05) 

 

Pipirmėčių EA fungicidinis aktyvumas prieš C. acutatum pateiktas 21 paveiksle. Šis EA 

turėjo panašų poveikį C. acutatum, lyginant su šalavijų EA. Tačiau pipirmėčių EA sumažino 

micelio augimą esant 600–1800 μl/l nuo 20 % iki 88 %. Nors didžiausias priešgrybinis aktyvumas 
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buvo pasiektas 4 DPI esant 1600 μl/l koncentracijai (0,33 cm/parą), atitinkamai kontrolėje – 

3,64 cm/parą, tačiau 1800 μl/l EA efektyvumas sumažėjo ir MAS nukrito iki 62,54 %. 

Oliveira ir kt. (2017) nustatė, kad 5 μL/ml pipirmėčių EA MAS rodiklis buvo 100 % visiems 

tirtiems Colletotrichum izoliatams. Mūsų tyrime pipirmėčių EA didžiausias priešgrybinis 

aktyvumas, pasiektas 1600 μl/L koncentracijoje, buvo 88 %. Cisse ir kt. (2020) ištyrė, kad 

pipirmėčių EA slopino C. gloeosporiodes micelio ir sporų augimą daugiau kaip 50 %, esant 1000 

ppm ir visiškai nuslopino esant 3000 ppm koncentracijai. Sarkhosh ir kt. (2018) nustatė, kad 

M. piperita EA 1500 μl L-1 koncentracija sustabdė Colletotrichum spp. augimą. Remiantis mūsų 

eksperimento duomenimis galima teigti, kad pipirmėčių EA gali efektyviai slopinti C. acutatum 

micelio augimą panaudojus didesnes koncentracijas. Moghaddam ir kt. (2012) nustatė, kad 

M. piperita EA didesnėmis nei 1600 µl L-1 koncentracijomis gali kontroliuoti Fusarium 

oxysporum f. sp. ciceris, Macrophomina phaseolina ir Dreschlera spicifera patogenus.  

 

 

21 pav. Pipirmėčių eterinio aliejaus poveikis C. acutatum taikant 200–1800 μl/l koncentracijas. 

Reikšmės su vienodomis raidėmis neturėjo reikšmingų skirtumų (p < 0,05) 

Fig 21. Mentha piperita essential oil effect on C. acutatum at concentrations of 200-1800 μl/l. Means 

followed by the same letter did not differ significantly (p < 0.05) 

 

C. acutatum slopinimas vaistinių čiobrelių EA pateiktas 22 paveiksle. Čiobrelių EA 100 % 

slopino grybo augimą 4 ir 7 DPI esant 100 μl/l koncentracijai, tačiau panaudojus 150 μl/l 

koncentraciją micelio augimo slopinimas buvo 87,96 % ir 89,9 % atitinkamai 4–7 DPI. Patogeno 

micelio augimas visiškai nuslopinamas aukštesnėmis nei 200 μl/l koncentracijomis. Kontrolėje 

fiksuotas C. acutatum kolonijų augimo greitis buvo 1,23 cm/parą (2 DPI); 2,81 cm/parą (4 DPI) 

ir 4,72 cm/parą (7 DPI). Nustatyta MSK lygi 200 μl/l. 

Duduk ir kt. (2015) nustatė, kad čiobrelių EA pasižymėjo slopinamuoju poveikiu prieš 

C. acutatum braškių uogose. Mūsų tyrimo metu čiobrelių EA in vitro slopino C. acutatum grybų 
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augimą 200 μl/l ir didesnėse koncentracijose. Tai rodo, kad priešgrybinis poveikis yra 

dominuojančiuose EA komponentuose. Sarkhosh ir kt. (2018) nustatė, kad T. vulgaris EA visiškai 

slopino Colletotrichum spp. micelio augimą 100 μl l-1 koncentracijos mangų, papajų, avokadų 

vaisiuose. Kitame Sarkhosh ir kt. (2017) tyrime T. vulgaris EA visiškai nuslopino Colletotrichum 

spp. patogeno augimą papajų vaisiuose esant 125 µl l-1 koncentracijai. Rodrigues ir kt. (2018) 

nustatė, kad skirtingos EA koncentracijos gali kontroliuoti C. musae patogeną. Amini ir kt. (2012) 

pastebėjo T. vulgaris EA priešgrybinį aktyvumą Botrytis cinerea, Aspergillus spp., Rhizoctonia 

solani ir kitiems grybiniams patogenams. Foltinová ir kt. (2017) ištyrė, kad T. vulgaris EA 100 % 

sustabdė Aspergillus flavus micelio augimą. Santoro ir kt. (2018) tyrimuose su čiobrelių EA 

nustatytas priešgrybinis poveikis M. fructicola, naudojant EA mažomis koncentracijomis. Mūsų 

tyrimo rezultatai patvirtina kitų autorių duomenis, kad vaistinių čiobrelių EA gali būti veiksmingai 

panaudotas kaip biologinė apsaugos priemonė C. acutatum kontrolei iki 7 DPI.  

 

 

22 pav. Vaistinių čiobrelių eterinio aliejaus poveikis C. acutatum taikant 50–1000 μl/l koncentracijas. 

Reikšmės su vienodomis raidėmis neturėjo reikšmingų skirtumų (p < 0,05) 

Fig 22. Thymus vulgaris essential oil effect on C. acutatum at concentrations of 50-1000 μl/l. Means 

followed by the same letter did not differ significantly (p < 0.05) 

 

Mėtų EA, išskirto iš LAMMC SDI išaugintos žaliavos, poveikis C. acutatum pateiktas 

23 paveiksle. Kontrolėje kolonijų augimo greitis buvo didžiausias, lyginant su mėtų EA 

koncentracijomis 2, 4, 7 DPI. Didėjant mėtų EA koncentracijai kolonijų augimo greičio kitimas 

buvo netolygus. Mėtų EA 600 ir 1200 µl/l koncentracijos reikšmingai sumažino kolonijų augimo 

greitį iki 0,2 cm/parą, tuo tarpu kontrolėje patogeno augimo greitis buvo 1,4 cm/parą 2 DPI. 4 DPI 

1600 µl/l mėtų EA koncentracijoje kolonijų augimo greitis liko nepakitęs 0,2 cm/parą ir iš esmės 

buvo mažiausias, lyginant su kitomis koncentracijomis. Tyrimo duomenimis, veiksmingiausia 
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buvo 1600 µl/l mėtų EA koncentracija, tačiau jos slopinamasis poveikis sumažėjo 7 DPI, 

užfiksuotas 0,8 cm/parą kolonijų augimo greitis. MAS rodiklis siekė 83,9 % 7 DPI, naudojant 

1600 μl/l koncentraciją. Literatūroje trūksta tyrimų su mėtų EA poveikio C. acutatum patogenui, 

tačiau de Oliveira Filho ir kt. (2021) savo tyrimuose panaudojo 10 % koncentraciją M. spicata EA 

ir nustatė, kad M. spicata EA 100 % sumažino B. cinerea augimą. 

 

 

23 pav. Mėtų eterinio aliejaus poveikis C. acutatum taikant 200–1600 μl/l koncentracijas. Reikšmės su 

vienodomis raidėmis neturėjo reikšmingų skirtumų (p < 0,05) 

Fig 23. Mentha spicata essential oil effect on C. acutatum at concentrations of 200-1600 μl/l. Means 

followed by the same letter did not differ significantly (p < 0.05) 

 

Levandų EA poveikis C. acutatum pateiktas 24 paveiksle. Rezultatai parodė, kad levandų 

EA turėjo stiprų slopinamąjį poveikį. EA naudojant 200–1000 μl/l koncentracijomis fiksuotas 

slopinamas patogeno micelio augimas nuo 1,48 cm/parą, kontrolėje iki 0,1 cm/parą 1000 μl/l 

koncentracijoje 2 DPI. Slopinamasis poveikis išliko ir mažiausiomis koncentracijomis panaudojus 

levandų EA, 4 DPI micelio augimas buvo prislopintas nuo 3,44 cm/parą, kontrolėje iki 

1,72 cm/parą 1000 μl/l koncentracijoje. Didesnės 1200–1800 μl/l visiškai nuslopino patogeno 

augimą 4 DPI. 1200 μl/l levandų EA koncentracija prislopino micelio augimą iki 0,75 cm/parą, o 

MAS rodiklis – 86,96 %. Nustatyta, kad veiksmingiausios 1400 μl/l–1800 μl/l koncentracijos, jos 

visiškai sustabdė grybo augimą 7 DPI. MAS – 100 % nuo 1400 μl/l koncentracijos 4 ir 7 DPI. 

Nustatyta MSK lygi 1400 μl/l. Hoseini ir kt. (2019) nustatė, kad levandų EA 84,5 % slopino 

C. acutatum micelio augimą panaudojus 1000 μl/l-1 10 DPI. 
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24 pav. Levandų eterinio aliejaus poveikis C. acutatum taikant 200–1800 μl/l koncentracijas. Reikšmės 

su vienodomis raidėmis neturėjo reikšmingų skirtumų (p < 0,05) 

Fig 24. Lavandula angustifolia essential oil effect on C. acutatum at concentrations of 200-1800 μl/l. 

Means followed by the same letter did not differ significantly (p < 0.05) 

 

Siekiant palyginti LAMMC SDI išgautų eterinių aliejų veiksmingumą C. acutatum 

patogeno slopinimui, pasirinkti 2 komerciniai EA (25 pav.). Išanalizavus duomenis ir atlikus 

vertinimą nustatyta, kad komercinio mėtų EA koncentracijoms didėjant, patogeno micelio 

augimas reikšmingai mažėjo panaudojus 200–1000 μl/l koncentracijos (2, 4 ir 7 DPI), o 1200–

1800 μl/l koncentracijos nuslopino patogeno augimą 2 ir 4 DPI. Pastebėtas reikšmingas micelio 

augimas 0,3 cm/parą 1200 μl/l koncentracijos 7 DPI, o 1400–1800 μl/l koncentracijos 

veiksmingai sustabdė patogeno augimą. Nustatyta MSK lygi 1400 μl/l. 

Trūksta tyrimų, kuriuose būtų nustatytas mėtų EA poveikis C. acutatum. Tačiau Bayan ir 

Küsek (2018) nustatė, kad M. spicata EA turėjo stiprų priešgrybinį poveikį patogeniniams 

grybams. 12 μl petri-1 M. spicata EA 100 % slopino V. dahliae, A. solani FORL ir R. solani 

patogenų micelio augimą 
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25 pav. Komercinio mėtų eterinio aliejaus poveikis C. acutatum taikant 200–1800 μl/l koncentracijas. 

Reikšmės su vienodomis raidėmis neturėjo reikšmingų skirtumų (p < 0,05). 

Fig 25. Mentha spicata commercial essential oil effect on C. acutatum at concentrations of 200-

1800 μl/l. Means followed by the same letter did not differ significantly (p < 0.05). 

 

Komercinio paprastosios eglės EA poveikis C. acutatum pateiktas 26 paveiksle. Tyrime 

naudotos 200–1800 μl/l EA koncentracijos. EA turėjo įtakos patogeno micelio augimui. Micelio 

augimas kontrolėje fiksuotas 1,45 cm/parą 2 DPI, tuo tarpu panaudojus 1800 μl/l EA 

koncentraciją, micelio augimas buvo 0,69 cm/parą. Micelio augimas 1800 μl/l 4 DPI buvo 

1,31 cm/parą mažesnis, lyginant su kontrole. Šie skirtumai buvo reikšmingi. Didžiausias MAS – 

53,7 % pasiektas panaudojus 1600 μl/l koncentracijos 7 DPI. Tačiau skirtumai tarp 1000–

1800 μl/l 7 DPI koncentracijų iš esmės nesiskyrė. Literatūroje trūksta tyrimų, kuriuose būtų 

nustatytas paprastosios eglės EA poveikis C. acutatum patogenui. Minova ir kt. (2015) nustatė, 

kad 20 g pušų ir eglių žievės ekstraktai bei EA turėjo priešgrybinį aktyvumą patogenams 

B. cinerea, C. acutatum ir Phytophthora cactorum. Pušų ir eglių EA ir ekstraktai slopino minėtus 

patogenus 100 % (Minova ir kt., 2015). Eglės biomasės ekstraktas braškių B. cinerea buvo 

nepakankamas (Volkova ir kt., 2017). 
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26 pav. Komercinio paprastosios eglės eterinio aliejaus poveikis C. acutatum taikant 200–1800 μl/l 

koncentracijas. Reikšmės su vienodomis raidėmis neturėjo reikšmingų skirtumų (p < 0,05). 

Fig 26. Picea abies commercial essential oil effect on C. acutatum at concentrations of 200-1800 μl/l. 

Means followed by the same letter did not differ significantly (p < 0.05). 

 

Apibendrinimas 

Tyrimų rezultatai rodo reikšmingus įvertintų EA koncentracijų skirtumus. Didesnės EA 

koncentracijos rodo slopinamąjį poveikį braškių antraknozės sukėlėjui C. acutatum. Levandų, 

vaistinių čiobrelių ir komercinis mėtų EA 100 % sustabdė C. acutatum augimą 7 DPI. Vaistinių 

šalavijų, pipirmėčių ir mėtų EA veiksmingai slopino C. acutatum patogeną nuo 62,5 iki 84 % 

7 DPI. Paprastųjų pankolių ir komercinis paprastosios eglės EA efektyvumas siekė nuo 39 iki 

54 % 7 DPI. Blakinių kalendrų, vaistinių isopų, paprastųjų raudonėlių EA poveikis buvo 

silpniausias iki 30 % 7 DPI.  

Apibendrinus rezultatus galima teigti, kad iš visų tyrime naudotų EA veiksmingiausi buvo 

vaistinių čiobrelių, levandų ir komercinis mėtų EA, jų priešgrybinis aktyvumas gali sustabdyti C. 

acutatum patogeno augimą, kuris sukelia braškių antraknozę. 

 

3.8. Eterinių aliejų poveikis C. acutatum ant braškių lapų 

Braškių lapų tyrimu siekta nustatyti EA poveikį C. acutatum patogenui. Rezultatai atskleidė, 

kad iš visų tirtų EA tik 1000 μl/l pipirmėčių EA koncentracija (15,8 %) ir 800 μl/l vaistinių 

čiobrelių EA koncentracija (5,3 %) sumažino infekciją ant atskirtų braškių lapų, lyginant su 
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rezultatu užkrėstoje kontrolėje 4 DAI (17 lent.). Vaistinių šalavijų EA neturėjo teigiamos įtakos 

infekcijos slopinimui. Kiek mums žinoma, anksčiau nebuvo atlikta vaistinių čiobrelių, vaistinių 

šalavijų ir pipirmėčių EA priešgrybinio poveikio C. acutatum atskirtiems nuo augalo braškių 

lapams tyrimų. Tyrime naudotų EA duomenimis nustatyta, kad antraknozės infekcijos plitimą 

mažinantis poveikis buvo ne toks veiksmingas, kaip tyrimuose in vitro sąlygomis. Norint pasiekti 

didesnį efektyvumą, reikėtų ištirti didesnes šių EA koncentracijas. Oliveira ir kt. (2019) siūlo 

naudoti didesnes EA koncentracijas in vivo veiksmingam patogenų slopinimui. EA yra lakūs 

junginiai, todėl gali sukelti stresinę aplinką braškių lapų paviršiuje, dėl to galimas EA slopinamojo 

poveikio sumažėjimas (Idris ir kt., 2015; Šernaitė ir kt., 2020). 

 
17 lentelė. Antraknozės intensyvumas ir ligos slopinimas eteriniais aliejais ant Deluxe veislės 

braškių lapų 4 DPI 

Table 17. The disease severity and reduction in anthracnose regarding strawberry cultivar Deluxe 

by different essential oils concentrations four days after inoculation 

Eterinis aliejus 

Essential oil 
LI (%) LS (%) 

 
Užkrėsta kontrolė 79,2±0,2 n. a.*  

Thymus vulgaris 800 μl/ l 75,0±0,3 5,3  

Salvia officinalis 800 μl/ l 90,3±0,2 0  

Mentha piperita 800 μl/l 94,4±0,1 0  

Thymus vulgaris 1000 μl/ l 81,9±0,3 0  

Salvia officinalis 1000 μl/ l 80,6±0,2 0  

Mentha piperita 1000 μl/l 66,7±0,2 15,8  

Pastaba: * n. a. – nevertinta, ± standartinė paklaida. 

Note:  * n. a. not evaluated, ± standart error.  

 

Apibendrinimas 

EA slopinamasis poveikis įvertintas atskirtiems braškių veislės Deluxe lapams. 

Slopinamasis EA poveikis C. acutatum patogenui turėjo mažai arba visai neturėjo įtakos. 

Čiobrelių EA buvo efektyviausias taikant mažiausias koncentracijas in vitro eksperimentuose. 

Tačiau atlikus tyrimą ant atskirtų braškių lapų, net ir esant 1000 l/l koncentracijai, čiobrelių EA 

tik šiek tiek sumažino ligos plitimą, lyginant su užkrėsta kontrole 4 DPI. 1000 μl/l koncentracijos 

pipirmėčių EA slopino ligos plitimą 15,8 %, lyginant su užkrėsta kontrole ir kitais EA 4 DPI. 

Apibendrinus gautus rezultatus galima teigti, kad EA turi priešgrybinį poveikį C. acutatum 

patogenui, tačiau norint pasiekti didesnį EA efektyvumą in vivo sąlygomis, reikia naudoti 

didesnes šių EA koncentracijas. 
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3.9. Eterinių aliejų chemotipai 

Tyrimams pasirinkti vaistinių čiobrelių, vaistinių šalavijų, levandų ir pipirmėčių EA todėl, 

kad išanalizavus literatūrą ir atlikus pirminius EA bandymus in vitro nustatytas šių EA poveikis 

Colletotrichum acutatum. Tyrimu siekta nustatyti dominuojančius EA komponentus. Cheminė 

EA sudėtis pateikta 18 lentelėje. Iš viso nustatyta 99,33 % vaistinių čiobrelių, 99,32 % levandų, 

99,94 % vaistinių šalavijų ir pipirmėčių EA komponentų. Čiobreliuose nustatyti trys 

dominuojantys junginiai: timolis 41,35 %, p-cimenas 16,95 %, γ-terpinenas 10,81 %. Pipirmetėse: 

mentonas 44,56 %, mentolis 13,47 %, izomentonas 12,81 %, pulegonas 10,74 %. Šalavijų EA 

didžiausią kiekį sudarė α, β-tujonas 34,45 % (α-tujonas 25,80 %, β-tujonas 8,65 %), kamparas 

20,46 % ir eukaliptas 10,33 %. Levandų EA linalolo kiekis sudarė 38,16 %, linalilacetatas – 

16,27 %, levandulilo acetatas – 4,87 %. Nustatytų komponentų poveikis C. acutatum netirtas. 

Oliveira ir kt. (2019) nustatė, kad timolis ir p-cimenas buvo gausūs komponentai 

identifikuotuose 28 čiobrelių EA junginiuose. Kim ir kt. (2019) teigia, kad labiausiai paplitę 

junginiai skiriasi savo kiekiu EA. Šio tyrimo rezultatai patvirtino mūsų tyrimo rezultatus. Oliveira 

ir kt. (2017) identifikavo 26 skirtingus M. pipperita komponentus, dominuojantys buvo: mentolis 

(41,34 %), isomentonas (23,47 %), cis-mentonas (23,47 %), tuo tarpu mūsų gautuose rezultatuose 

komponentų kiekiai atitinkamai sudarė 7,95, 12,81, 44,56 %. Hong ir kt. (2017) ištyrė EA 

komponento mentono priešgrybinį poveikį C. gloeosporioides patogeno konidijų daigumui ir 

micelio augimui. Mentonas pasižymėjo mažu priešgrybiniu aktyvumu konidijų daigumui pipirų 

vaisiuose. Išanalizavus literatūrą (Hong ir kt., 2017; Desam ir kt., 2017; Oliveira ir kt., 2017) 

galima teigti, kad aptinkamas didesnis mentolio kiekis EA efektyviau slopina Colletotrichum spp. 

Vaistinių šalavijų EA priešgrybiniam aktyvumui didžiausią įtaką turi jame esantys dominuojantys 

komponentai α, β-tujonas, kamparas ir eukaliptas (Yilmaz ir kt., 2016; Tančinová ir kt, 2018; 

Tančinová ir kt., 2019; Moumni ir kt., 2020). Yilmaz ir kt. (2016) nustatė, kad vaistinių šalavijų 

EA nežymiai slopino C. gloeosporioides micelio augimą in vitro ir in vivo. Šio tyrimo rezultatai 

patvirtina mūsų tyrimo rezultatus, kad vyraujantys vaistinių šalavijų EA komponentai galimai 

turėjo priešgrybinį poveikį C. acutatum patogenui, tačiau visiškai jo nenuslopino. Sarkhosh ir kt. 

(2017) ištyrė levandų EA poveikį C. gloeosporioides in vitro, panaudojus 1500 μl/ l koncentraciją, 

nustatyta, kad patogeno micelio augimas nuslopintas iki 2,13 mm (6,76 mm kontrolėje). Levandų 

EA visiškai nuslopino Phytophthora palmivora, Fusarium solani patogeninių grybų augimą, 

panaudojus didžiausią 1500 μl/l koncentraciją. Šiame tyrime nustatyta, kad linalolas ir 

linalilacetatas buvo dominuojantys komponentai, atitinkamai 26,3 ir 43,1 % (Sarkhosh ir kt., 

2017). Lyginant levandų EA cheminės sudėties rezultatus su Sarkhosh ir kt. (2017) tyrimų 

rezultatais, nustatyta, kad Lietuvoje auginamų levandų EA skyrėsi linalolo kiekiai (38,16 %). 
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Manoma, kad galimai didesnis cheminio komponento linalolo kiekis slopina C. gloeosporioides 

augimą. Cheminiai junginiai, kurių EA yra mažesniais kiekiais, taip pat gali turėti įtakos jo 

priešgrybinėms savybėms.  

 

18 lentelė. Eteriniuose aliejuose esantys pagrindiniai komponentai ir jų kiekis 

Table 18. Composition of the essential oils main compounds and their quantity 

Cheminiai junginiai  

Chemical compounds 
Thymus vulgaris Salvia officinalis Mentha piperita 

Lavandula 

angustifolia 

PA 1  RT 2 PA RT PA RT PA RT 

p-cymene 16,95 9,157 0,18 9,107 0,47 9,1 0,69 9,173 

Eucalyptol 1,88 9,285 10,33 9,3 3,35 9,283 3,59 9,352 

γ-terpinene 10,81 10,092 0,32 10,053 0,73 10,053 0,2 10,125 

Linalool 3,47 11,255 0,47 11,339 0,33 11,291 38,16 11,587 

α-thujone 0,6 11,39 25,8 11,507 - - - - 

β-thujone 0,21 11,708 8,65 11,775 - - - - 

Menthone - - - - 44,56 12,964 - - 

Isomenthone - - - - 12,81 13,2 - - 

Camphor 0,74 12,619 20,46 12,616 - - 1,16 12,700 

Menthol - - - - 7,95 13,473 - - 

Pulegone - - - - 10,74 15,282 - - 

Linalyl acetate - - - - - - 16,24 15,754 

Lavandulyl acetate - - - - - - 4,87 16,635 

Thymol 41,35 16,984 - - - - 0,84 16,978 

Kiti 3 1,64 - 1,41 - 1,68 - 1,38 - 

Iš viso identifikuota 99,33  99,94  99,94  99,31  

Pastaba:1 PA – chromatogramos smailė, %, 2 RT sulaikymo laikas,  3 Junginiai kurių buvo mažiau kaip 0,1 % 

eteriniuose aliejuose.  

Note: 1 PA – peak area, %,2 RT – retention time, 3 compounds that were less than 0.1% of the quantity of the 

EO. 

 

Apibendrinimas 

Atlikus EA cheminę analizę nustatyta 99,33 % vaistinių čiobrelių, 99,94 % vaistinių šalavijų 

ir pipirmėčių EA komponentų. Čiobrelių EA nustatyti trys dominuojantys junginiai: timolis 

41,35 %, p-cimenas 16,95 %, γ-terpinenas 10,81 %. Pipirmėčių EA: mentonas 44,56 %, 

izomentonas 12,81 %, pulegonas 10,74 %. Šalavijų EA didžiausią kiekį sudarė α, β-tujonas 

34,45 %, kamparas 20,46 % ir eukaliptas 10,33 %. Levandų EA linalolo kiekis sudarė 38,16 %, 

linalilacetatas – 16,27 %, levandulilo acetatas – 4,87 %. Galimai didesnis kiekis EA aptinkamų 

cheminių junginių timolio, linalolo ir mentono turi stiprų priešgrybinį poveikį C. acutatum 

patogenui.   



76 

IŠVADOS 

 

1. Lietuvoje auginamose braškėse paplitusį Colletotrichum spp. kompleksą sudaro trys rūšys: 

C. acutatum, C. gloeosporioides ir C. fragariae. Nustatyta, kad iš Colletotrichum spp. 

patogenų komplekso C. acutatum yra pagrindinis braškių uogų antraknozės sukėlėjas, o 

C. gloeosporioides ir C. fragariae – braškių lapkočių antraknozės sukėlėjai.  

2. In vitro sąlygomis nustatyta optimali temperatūra C. acutatum vystymuisi – +20–25 °C. Tuo 

tarpu lauko sąlygomis antraknozės plitimui palanki temperatūra yra +15,0–22,0 °C, o lapų 

drėgmės periodas – ne trumpesnis kaip 12 val.   

3. C. acutatum yra patogeniškas visų veislių braškėms, didžiausiu jautrumu braškių antraknozei 

pasižymėjo Deluxe veislės, o atspariausios –Rumba ir Elegance veislių braškės. Nustatyta, 

kad Colletotrichum spp. yra nevienodai paplitęs dirvožemyje, o dažniausiai aptinkamas 

Malvina veislės braškių lapuose ir lapkočiuose. 

4. Stipriausiu (100 %) slopinamuoju poveikiu Colletotrichum acutatum pasižymėjo vaistinių 

čiobrelių, levandų ir mėtų (komercinis) eteriniai aliejai in vitro sąlygomis. Stiprų priešgrybinį 

poveikį Colletotrichum acutatum patogenui in vitro galimai turi cheminiai junginiai timolis, 

linalolas ir mentonas, aptinkami eteriniuose aliejuose. Šie eterinių aliejų komponentai galimai 

turi fitoncidinį potencialą ir gali būti naudojami alternatyviems biokontrolės produktams 

kurti.   
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PRIEDAI 

1 priedas 

Izoliatų kolekcija, naudota eksperimentų metu.  

Isolate collection used for experiments.  

Eil. 

Nr. 

Izoliato 

pavadi-

nimas 

Rūšis 

Species 

Augalas 

šeimininkas 

Plant-host 

Vietovė 

Area 

Metai 

Year 

Veislė 

Cultivar 

Vieta 

Origin 

1.  18-

Kau_Fur4 

C. acutatum Braškė Kauno r. Babtai 18 Furore Uoga 

2.  18-Kau-

Fur-8 

C. acutatum Braškė Kauno r. Babtai 18 Nežinoma Uoga 

3.  19-Kau-

Riet_ 

C. gloeosporioides Rietmenė Kauno r. Babtai 19 - Lapas 

4.  18-Kau-

Fur9 

C. acutatum Braškė Kauno r. Babtai 18 Furore Uoga 

5.  19-Kau-

Nas 

C. gloeosporioides Našlaitė Kauno r. Babtai 19 - Stiebas 

6.  18-Kau-

Fur18 

C. acutatum Braškė Kauno r. Babtai 18 Furore Uoga 

7.  18-Kau-

15 

C. acutatum Braškė Kauno r. Babtai 18 Nežinoma Uoga 

8.  18-Kau-

52 

C. acutatum Braškė Kauno r. Babtai 18 Nežinoma Uoga 

9.  18-Kau-

Fur19 

C. acutatum Braškė Kauno r. Babtai 18 Furore Uoga 

10.  19-Kau-

Dar55 

C. acutatum Braškė Kauno r. Babtai 19 Dar select Uoga 

11.  19-Kau-

Dar58 

C. acutatum Braškė Kauno r. Babtai 19 Dar select Uoga 

12.  20-Kau-

Del59 

C. acutatum Braškė Kauno r. Babtai 20 Deluxe Uoga 

13.  20-Kau-

60 

C. fragariae Braškė Kauno r. Babtai 20 Nežinoma Lapas 

14.  20-Kau-

61 

C. fragariae Braškė Kauno r. Babtai 20 Nežinoma Lapas 

15.  20-Kau-

Vyš63 

C. gloeosporioides Vyšnia Kauno r. Babtai 20 Nežinoma Uoga 

16.  20-Kau-

Vyš64 

C. gloeosporioides Vyšnia Kauno r. Babtai 20 Nežinoma Uoga 

17.  20-Kau-

Vyš65 

C. fragariae Vyšnia Kauno r. Babtai 20 Nežinoma Uoga 
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Eil. 

Nr. 

Izoliato 

pavadi-

nimas 

Rūšis 

Species 

Augalas 

šeimininkas 

Plant-host 

Vietovė 

Area 

Metai 

Year 

Veislė 

Cultivar 

Vieta 

Origin 

18.  18-Kau-

Fur20 

C. gloeosporioides Braškė Kauno r. Babtai 18 Furore Lapas 

19.  18-Kau-

22 

C. acutatum Braškė Kauno r. Babtai 18 Nežinoma Uoga 

20.  18-Kau-

Fur23 

C. gloeosporioides Braškė Kauno r. Babtai 18 Furore Uoga 

21.  18-Kau-

Fur24 

C. fragariae Braškė Kauno r. Babtai 18 Furore Uoga 

22.  18-Kau-

Fur25 

C. fragariae Braškė Kauno r. Babtai 18 Furore Uoga 

23.  19-Kau-

Del27 

C. gloeosporioides Braškė Kauno r. Babtai 19 Deluxe Uoga 

24.  18-Kau-

29 

C. acutatum Braškė Kauno r. Babtai 18 Nežinoma Uoga 

25.  18-Šiau-

Mal31 

C. fragariae Braškė Šiaulių r.  Bridai 18 Malvina Lapas 

26.  19-Šiau-

Fla10 

C. fragariae Braškė Šiaulių r.  Bridai 19 Flair Žiedai 

27.  19-Šiau-

Son32 

C. gloeosporioides Braškė Šiaulių r.  Bridai 19 Sonata Lapkotis 

28.  19-Šiau-

Fla34 

C. fragariae Braškė Šiaulių r.  Bridai 19 Flair Lapkotis 

29.  19-Kau-

Dar33 

C. gloeosporioides Braškė Kauno r. Labūnav

a 

19 Dar select Lapkotis 

30.  18-Kau-

Mal48 

C. fragariae Braškė Kauno r. Labūnav

a 

18 Malvina Lapkotis 

31.  19-Kau-

Mal17 

C. fragariae Braškė Kauno r. Labūnav

a 

19 Malvina Lapkotis 

32.  18-Pan-

Mal36 

C. fragariae Braškė Panevėžio r. Sodelišk

ių k.  

18 Malvina Lapkotis 

33.  18-Pan-

Sal38 

C. gloeosporioides Braškė Panevėžio r. Sodelišk

ių k.  

18 Salsa Lapkotis 

34.  18-Pan-

Sal40 

C. fragariae Braškė Panevėžio r. Sodelišk

ių k.  

18 Salsa Lapkotis 

35.  18-Pan-

Sal42 

C. gloeosporioides Braškė Panevėžio r. Sodelišk

ių k.  

18 Salsa Lapkotis 

36.  18-Pan-

39 

C. fragariae Braškė Panevėžio r. Krekena

va 

18 Nežinoma Lapas 
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Eil. 

Nr. 

Izoliato 

pavadi-

nimas 

Rūšis 

Species 

Augalas 

šeimininkas 

Plant-host 

Vietovė 

Area 

Metai 

Year 

Veislė 

Cultivar 

Vieta 

Origin 

37.  18-Pan-

Rum7 

C. fragariae Braškė Panevėžio r. Krekena

va 

18 Rumba Uoga 

38.  18-Šiau-

Son43 

C. gloeosporioides Braškė Šiaulių r.  Maniuši

ų k. 

18 Sonata Lapkotis 

39.  18-Šiau-

Son50 

C. fragariae Braškė Šiaulių r.  Maniuši

ų k. 

18 Sonata Lapkotis 

40.  18-Šiau-

Flo44 

C. gloeosporioides Braškė Šiaulių r.  Maniuši

ų k. 

18 Florence Lapkotis 

41.  18-Rad-

Rum2 

C. fragariae Braškė Radviliškio 

r. 

Velžių k. 18 Rumba Lapkotis 

42.  19-Prie-

Asi46 

C. fragariae Braškė Prienų r.  Klebiški

o k.  

19 Asia Lapkotis 

43.  18-Prie-

Mal51 

C. acutatum Braškė Prienų r.  Klebiški

o k.  

18 Malvina Lapkotis 

44.  18-Kla-

Dar47 

C. gloeosporioides Braškė Klaipėdos r.  Priekulė 18 Dar select Lapkotis 

45.  20-Kau-

Vyš67 

C. fragariae Vyšnia Kauno r. Laumėn

ai 

20 Nežinoma Uoga 

46.  20-Kau-

Vyš68 

C. fragariae Vyšnia Kauno r. Laumėn

ai 

20 Nežinoma Uoga 

47.  18-Kau-

Obu30 

C. gloeosporioides Obuolys Kauno r. Vaišvyd

ava 

18 Nežinoma Obuolys 

48.  18-Kau-

Obu57 

C. acutatum Obuolys Kauno r. Vaišvyd

ava 

18 Nežinoma Obuolys 

49.  20-Kau-

Abr69 

C. acutatum Abrikosas Kauno m. Kaunas 20 Nežinoma Vaisius 

50.  20-Kau-

Per66 

C. fragariae Persikas Kauno m. Kaunas 20 Nežinoma Vaisius 

51.  125A Nežinoma Braškė Panevėžio r. Krekena

va 

19 Nežinoma Lapas 

52.  127C Nežinoma Braškė Šiaulių r.  Maniuši

ų k. 

19 Sonata Lapkotis 

53.  145D Nežinoma Braškė Šiaulių r.  Maniuši

ų k. 

19 Florence Lapkotis 

54.  215E Nežinoma Braškė Prienų r.  Klebiški

o k.  

19 Asia Lapkotis 

55.  210F Nežinoma Braškė Prienų r.  Klebiški

o k.  

19 Malvina Uoga 

56.  213B Nežinoma Braškė Kauno r. Labūnav

a 

19 Dar select Uoga 

57.  79R Nežinoma Braškė Kauno r. Labūnav

a 

19 Malvina Uoga 
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Eil. 

Nr. 

Izoliato 

pavadi-

nimas 

Rūšis 

Species 

Augalas 

šeimininkas 

Plant-host 

Vietovė 

Area 

Metai 

Year 

Veislė 

Cultivar 

Vieta 

Origin 

58.  156B Nežinoma Braškė Kauno r. Babtai 19 Deluxe Uoga 

59.  154D Nežinoma Braškė Kauno r. Babtai 19 Deluxe Uoga 

60.  136A Nežinoma Braškė Šiaulių r.  Bridai 19 Malvina Lapas 

61.  124C Nežinoma Braškė Šiaulių r.  Bridai 19 Flair Uoga 

62.  151A Nežinoma Braškė Panevėžio r. Sodelišk

ių k.  

19 Malvina Uoga 

63.  145A Nežinoma Braškė Panevėžio r. Sodelišk

ių k.  

19 Salsa Uoga 

64.  146E Nežinoma Braškė Panevėžio r. Sodelišk

ių k.  

19 Salsa Lapkotis 

65.  231A Nežinoma Braškė Panevėžio r. Krekena

va 

19 Salsa Lapas 

66.  241B Nežinoma Braškė Kauno r. Babtai 19 Furore Uoga 

67.  250B Nežinoma Braškė Kauno r. Babtai 19 Deluxe Uoga 

68.  231D Nežinoma Braškė Kauno r. Babtai 19 Furore Uoga 

69.  167B Nežinoma Braškė Kauno r. Labūnav

a 

19 Malvina Uoga 
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2 priedas 

Detali informacija apie EA esančius komponentus ir jų kiekis 

Detailed information on the composition of the EO compounds and their quantity 

Cheminiai junginiai  

Chemical compounds 

Thymus vulgaris Salvia officinalis Mentha piperita Lavandula 

angustifolia 

PA 1 

(%) 

RT 2 PA 

(%) 

RT PA 

(%) 

RT PA 

(%) 

RT 

Tricyclene 
  

0.16 6.388 
  

  

α-thujene 1.06 6.488 0.17 6.503 
  

  

α-pinene 1.09 6.667 3.23 6.689 0.73 6.682 0.13 6.723 

Camphene 0.38 7.079 5.5 7.079 
  

0.32 7.109 

Sabinene 
  

0.12 7.702 0.55 7.701   

β-pinene 0.43 7.779 2.65 7.798 0.87 7.795   

1-octen-3-ol 0.94 7.888 
    

0.26 8.014 

3-octanone       1.32 8.093 

Myrcene 2.42 8.139 1.18 8.147 0.48 8.147 0.62 8.207 

3-octanol 
    

0.21 8.344 0.19 8.450 

Butyl-butanoate       0.17 8.332 

α-phellandrene 0.32 8.517 
    

  

δ-3-carene 0.15 8.673 
    

0.12 8.743 

Hexyl acetate       0.68 8.809 

α-terpinene 2.52 8.863 0.15 8.871 0.47 8.869 0.14 8.934 

Orta-cymene       0.23 9.093 

p-cymene 16.95 9.157 0.18 9.107 0.47 9.1 0.69 9.173 

Limonene 0.81 9.228 1.21 9.237 0.92 9.219 0.18 9.293 

Eucalyptol 1.88 9.285 10.33 9.3 3.35 9.283 3.59 9.352 

cis-β-ocimene 0.11 9.432 0.23 9.444 0.16 9.442 2.20 9.521 

trans- β-ocimene       0.88 9.808 

γ-terpinene 10.81 10.092 0.32 10.053 0.73 10.053 0.2 10.125 

4-pentenyl butyrate 0.15 10.214 
    

  

cis-Linalool oxide       0.65 10.542 

Trans-Linalol oxide       0.58 10.990 

cis-sabinene hydrate 1.04 10.328 0.16 10.351 2.51 10.352   

Terpinolene 0.17 10.876 0.32 10.894 0.2 10.895   

trans-sabinene hydrate 
    

0.21 11.257   

Linalool 3.47 11.255 0.47 11.339 0.33 11.291 38.16 11.587 

1-octen-3-yl acetate       2.46 11.674 

α-thujone 0.6 11.39 25.8 11.507 
  

  

β-thujone 0.21 11.708 8.65 11.775 
  

  

Isothujol 
  

0.17 12.371 
  

  

cis-p-menth-2-en-1-ol 
    

0.19 11.939   

trans-p-menth-2-en--

1ol + trans-Sabinol 

    
0.22 12.548   

Menthone 
    

44.56 12.964   
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Cheminiai junginiai  

Chemical compounds 

Thymus vulgaris Salvia officinalis Mentha piperita Lavandula 

angustifolia 

PA 1 

(%) 

RT 2 PA 

(%) 

RT PA 

(%) 

RT PA 

(%) 

RT 

Isomenthone 
    

12.81 13.2   

Camphor 0.74 12.619 20.46 12.616 
  

1.16 12.700 

trans-pinocamphone 
  

0.14 12.98 
  

  

Pinocarvone       0.16 13.144 

Borneol 0.75 13.208 4.37 13.223 
  

2.40 13.375 

δ-terpineol + borneol 
    

0.24 13.24   

Levandulol       2.44 13.327 

cis-pinocamphone  
  

0.2 13.385 
  

  

Menthol 
    

7.95 13.473   

Terpinen-4-ol 1.05 13.483 0.28 13.494 2.58 13.549 3.03 13.655 

para- Cryptone + 

Cymen-8-ol 

      0.42 13.852 

Hexyl-butyrate       0.43 13.890 

α-terpineol 0.25 13.999 0.22 13.879 0.32 13.916 2.13 14.056 

Verbenone       0.14 14.474 

Thymol methyl ether 0.61 15.01 
    

  

Isabornyl formate       0.22 14.952 

Nerol       0.50 15.048 

Carvacrol methyl ether 0.63 15.272 
    

  

Carvone Z, dihydro 
    

0.31 14.039   

Myrtenol 
  

0.28 14.056 
  

  

cis-3-hexenyl-

isovalerate 

    
0.11 15.072   

Pulegone 
    

10.74 15.282   

Linalyl acetate       16.24 15.754 

Cuminaldehyde       0.1 15.363 

Geraniol       1.30 15.777 

Bornyl acetate 
  

1.39 16.431 
  

0.25 16.525 

Lavandulyl acetate       4.87 16.635 

Thymol 41.35 16.984 
    

0.84 16.978 

Carvone 
    

0.45 15.346 0.10 15.455 

Carvacrol 2.57 17.123 
    

0.14 17.287 

Linalool propanoate       0.23 17.988 

trans-sabinyl acetate + 

thujyl acetate 

  
0.1 16.597 

  
  

Piperitone 
    

1.65 15.636   

Caryophyllene E 1.86 20.018 2.84 20.013 0.75 20.004   

Neryl acetate       0.74 18.549 

Menthyl acetate 
    

1.41 16.639   

α-humulene  0.17 20.859 3.25 20.872 
  

  

Geranyl acetate       19.046 1.37 

Geranyl propanoate 0.12 21.212 
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Cheminiai junginiai  

Chemical compounds 

Thymus vulgaris Salvia officinalis Mentha piperita Lavandula 

angustifolia 

PA 1 

(%) 

RT 2 PA 

(%) 

RT PA 

(%) 

RT PA 

(%) 

RT 

γ-cadinene 0.14 22.324 
    

  

δ-cadinene 0.22 22.517 
    

  

α -santalene       1.27 20.061 

trans- α-bergamotene       0.11 20.424 

Β-farnesene-E-       0.4 20.891 

Piperitenone 
    

0.36 17.97   

β-elemene 
    

0.34 19.258   

Germacrene D 
    

0.79 21.536 0.15 21.636 

Bicyclogermacren 
    

0.2 21.908   

Teresantalol       0.56 22.560 

Caryophyllene oxide 0.31 24.066 0.19 24.059 
  

1.81 24.219 

Viridiflorol 0.11 24.337 3.03 24.363 
  

  

Humulene epoxide II 
  

0.26 24.796 
  

  

epi-α-Cadinol       0.17 25.822 

Manool 
  

0.74 32.227 
  

  

α-muurolol 
      

  

Unknown 0.49  
    

0.68  

Squalene 1.19 36.912 
    

  

Di-n-octyl phthalate 0.13 37.496 
  

0.2 37.486   

Kiti 3 1.64 
 

1.41 
 

1.68 
 

1.38  

Iš viso identifikuota 99.33 
 

99.94 
 

99.94 
 

99.31  

Pastaba / Note: 1 PA — chromatogramos smailė, % / peak area, %. 2 RT – sulaikymo laikas / retention time. 

3 Junginiai kurių buvo mažiau kaip 0,1 % eteriniuose aliejuose / The compounds that were less than 0.1% of the 

quantity of the EO. 
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SUMMARY OF DOCTORAL DISSERTATION 

INTRODUCTION 

 

New berry growing technologies are being developed and applied, which extend the 

growing season of berries from early spring to late autumn to achieve a good yield and excellent 

berry quality. Strawberries belong to the Rosaceae family and are one of the most popular berries 

globally, consumed for their abundant vitamin content and pleasant taste (Simpson, 2018). 

Therefore, the areas under strawberries are expanding all over the world, including in Lithuania. 

According to the statistics department SE Agricultural Information and Rural Business Center, 

more than 660 ha of cultivated strawberry areas were declared in Lithuania in 2020. Strawberry 

growing is expanding in the open field and greenhouses, with more and more new varieties being 

introduced from warmer climate countries. Besides, new pests are coming along with them. Many 

limiting biotic and abiotic factors are responsible for reducing strawberry production worldwide. 

More than 100 species of pathogenic fungi cause strawberries diseases, a third of which cause 

severe diseases in different parts of the plant (Kamangar et al., 2021). 

Strawberry anthracnose can be considered one of the most important diseases caused by a 

Colletotrichum genus pathogens complex: C. acutatum, C. fragariae, and C. gloeosporioides 

(Cannon et al., 2012; Udayanga et al., 2013) In terms of scientific and economic importance, this 

genus is the eighth most important pathogenic species of fungi in the world (Cannon et al., 2012; 

Dean et al., 2012; Lin et al., 2016). Colletotrichum spp. was considered a pathogen in a warmer 

climate zone where the temperature is between +15 and +30 °C (Jayawardena et al., 2016). 

However, climate change increase the spread of plant diseases, and controlling diseases is 

becoming more complex. Rainfall, temperature, and leaf wetness affect plant diseases (Garrett et 

al., 2016). Climate change is also leading to the harmfulness and spread of strawberry pathogens. 

Due to agrometeorological conditions, the pathogenicity, diversity, and taxonomy of the 

Colletotrichum species complex alter the distribution of the pathogen and the intensity of the 

disease in growth areas (Freeman et al., 2001; Avila-Quezada et al., 2018). 

Chemical fungicides commonly control strawberry diseases, but increasing resistance of 

pathogens to chemical fungicides and adverse effects on the environment and human health 

encourage new approaches for disease control. Researchers are looking for alternative plant 

protection strategies and measures (Mahilrajan et al., 2014; Zhang et al., 2020). The European 

Union Green Deal agreement sets out a plan to increase green technologies to support strategies 

to reduce pesticides and increase the sustainability of agriculture. Therefore, new sources of 

natural active substances for plant protection can solve pesticide resistance problems and reduce 

environmental and food contamination (Park et al., 2017). 

Hypothesis 

It is likely, that Colletotrichum spp. pathogen complex, which causes anthracnose in 

strawberries (Fragaria × Magna (f. ananassa Duch.)), is characterized by genetic diversity in a 

temperate climate, and their pathogenicity depends on different strawberry genotypes. The 



161 

damage caused by this complex can be controlled with essential oils as biological plant protection 

products. 

Research objective 

To determine Colletotrichum spp., which causes anthracnose in strawberry, genetic 

diversity, prevalence and harmfulness, and to investigate the potential of the effects of essential 

oils as alternative plant protection products. 

Research tasks 

1. To identify strawberries, Colletotrichum spp. pathogen complex species, composition and 

genetic polymorphism in Lithuania. 

2. To identify possible sources of the distribution of strawberry anthracnose (in different 

morphological parts of the plant and the soil) and to investigate Colletotrichum spp. 

pathogenicity to different strawberry cultivars in vitro. 

3.  To establish favorable conditions for the Colletotrichum spp. infection spread in vitro and 

using the iMETOS forecasting model. 

4. To determine the effect of essential oils extracted from a material grown in temperate 

conditions on Colletotrichum spp. pathogen in vitro. 

 

Defended statements 

1. Colletotrichum spp., which causes anthracnose of strawberries in a temperate climate, type 

and composition of the pathogen complex varies in different morphological parts of the 

plant, and one of the possible sources of prevalence may be the soil. 

2. Colletotrichum spp. pathogenicity varies in different strawberry cultivars.  

3. Colletotrichum spp. spreads at a lower temperature in outdoor conditions than found in vitro. 

4. The essential oils as an alternative biocontrol Colletotrichum spp. in vitro. 

The novelty of the research 

The complex of the Colletotrichum found in a temperate climate is close to that found in a 

southern climate. This proves that climate change is leading to the spread and harmfulness of 

strawberry pathogens. For the first time in Lithuania, Colletotrichum spp. species composition in 

strawberries was identified. Colletotrichum spp. consists of three species that are found on 

different morphological parts of the strawberry plant. C. acutatum is a major causative agent of 

strawberry anthracnose, and C. gloeosporioides and C. fragariae are the main causative agents of 

strawberry leaves and stems anthracnose. The microsatellite sequence primers CA13, CA26 (for 

C. acutatum) and CG22 and CG30 (for C. gloeosporioides) were used to determine the genetic 

polymorphism of C. fragariae. The prevalence of C. fragariae species in Lithuania was 

determined for the first time. 
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Studies have shown that the Colletotrichum spp. pathogen develops and is harmful at lower 

temperatures than previously thought under temperate climate. C. acutatum is pathogenic to 

different cultivars of strawberries. 

Essential oils of thyme, sage, peppermint, hyssop, lavender, oregano, mint, coriander, 

fennel, spruce have an inhibitory effect on Colletotrichum spp., have been extensively studied for 

the first time in vitro. 

The practical relevance of the research 

Identification of the species composition of anthracnose pathogens in strawberries allows 

the targeted use of plant protection products, avoiding the risk of pesticide resistance.  

Application of essential oils for the protection of strawberries against the anthracnose 

caused by Colletotrichum spp. identified as one of the alternative biocontrol measures. 

Identification of the sensitive strawberry cultivars for the identified Colletotrichum spp. 

complex – will allow operators to select appropriate cultivars, plant protection products and 

perform targeted spraying by applying strawberry anthracnose distribution forecasting models. 

Valuable scientific information has been gathered on Colletotrichum spp. genetic structure, 

pathogenicity and potential of essential oils for the development of alternative plant protection 

products. 

Approval of the research results 

The research of the dissertation is published in 3 scientific publications referenced and 

having a citation index in the database Clarivate Analytics Web of Science (Waste Management 

& Research and Zemdirbyste-Agriculture) and 4 publications in a peer-reviewed periodical. The 

main results of the dissertation were also presented at 9 international conferences held abroad and 

in Lithuania, of which 9 oral presentations were prepared. 

Contents and volume of the dissertation 

The dissertation is written in the Lithuanian language and includes a total of 188 pages. It 

consists of acknowledgement, a list of abbreviations, introduction, literature review, description 

of research methods, experimental results and discussion, conclusions, a list of references, a list 

of published publications, copies of scientific publications on the dissertation topic summary. The 

dissertation includes 18 tables and 26 figures. A total of 176 literature references have been used. 

 

MATERIALS AND METHODS 

Research object. Colletotrichum spp. on host plants – strawberries (Fragaria × Magna (f. 

ananassa Duch.)). 

Experiment characteristics. The research was carried out in 2017–2021 in the Lithuanian 

Research Center of Agriculture and Forestry (LAMMC), Institute of Horticulture (SDI), Plant 
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Protection Laboratory. Performance of microsatellite analysis was done in LAMMC SDI Genetics 

and Biotechnology Department 2020-2021. 

Colletotrichum spp. samples. Samples of strawberry berries, leaves, stems with or without 

signs of anthracnose (Colletotrichum spp.) were collected in the leading commercial strawberries 

farms (Kaunas district, Panevėžys district, Šiauliai district, Radviliškis district, Klaipėda district) 

in 2017–2020. To compare Colletotrichum spp. genetic diversity was collected from weeds (stalks 

and orphaned stems), apples, peaches, apricots and cherries, until the experiment, samples stored 

at +4 oC temperature. In total, 250 samples were collected, and 152 isolates were extracted.  

Colletotrichum spp. isolation and morphological identification of isolates. Fragments of 

strawberries and for comparison of apples, peaches, apricots, cherries and weeds (barnyard grass 

and field pansy without typical Colletotrichum spp. symptoms of rot (except strawberry berries)) 

were crushed to 1–2 cm pieces and sterilized in 70% ethanol solution, rinsed with distilled water, 

and placed in Petri plates with potato dextrose agar (PDA) medium. Petri plates were incubated 

at +25 ± 2 °C for 5–8 days. Single-spore isolates were purified from extracted isolates. The grown 

mycelium was identified by cultural and morphological characteristics (Hyde et al., 2009), 

evaluated visually and using a microscope (Nikon Eclipse 80i). Single-spore isolates stored in 

Petri plates with PDA medium at 4 °C. Out of 152 isolated isolates, 69 isolates were selected for 

further research. 

Molecular methods used in research. The Colletotrichum spp. 69 isolates genomic DNA 

extracted by Genomic DNA K0512 kit (Thermo Fisher Scientific Baltics, Lithuania) according to 

the manufacturer's protocol. Genomic DNA was stored in TE buffer at -20 °C until further 

analysis.  

Colletotrichum spp. identification. Species-specific primers ITS4 

(TCCTCCGCTTATTGATATGC) andCaInt2 (GGGGAAGCCTCTCGCGG) were selected for 

C. acutatum identification. Primers ITS1 (GCCGTAGGTGAACCTGCGG) and ITS4 

(TCCTCCGCTTATTGATATGC) selected for C. gloeosporioides and C. fragariae 

identification, according to Xie et al. (2010). PCR for C. acutatum, C. gloeosporioides and 

C. fragariae performed in separate mixtures. PCR reaction mixture 25 µl: 1 µl of DNA 

(concentration 100 ng/μl), 5 µl of 10x polymerase buffer (DreamTag), 0.2 μl of DNA polymerase 

(DreamTag, recombinant, 5 U/l), 1.5 µl 25 mM MgCl2, 0.5 μl 10 mM dNTP mix (Thermo Fisher 

Scientific Baltics, Lithuania), 15.8 µl water (Zymo Reseach, USA) and 0.5 µl each primer. 

C. acutatum PCR conditions: initial 4 min at +95 °C, 35 cycles consisting of 1 min at +95 °C, 30 

s at +54 °C, 1 min at +72 °C, and final 10 min at +72 °C (Xie et al. 2010). C. gloeosporioides and 

C. fragariae PCR conditions: initial 4 min at +95 °C, 35 cycles consisting of 1 min at +95 °C, 

1 min +56 °C, 1 min at +72 ° C, and final 10 min at +72 °C (Xie et al., 2010). Separation of 
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C. gloeosporioides from C. fragariae was performed immediately after PCR restriction enzyme 

Bsh1236I (Xie et al., 2010). Reaction mixture: 10 μl PCR product, 17 μl water, 2 μl 10x reaction 

buffer (FastDigest), 1 μl Bsh1236I (10 U / μl) restriction enzyme (Thermo Fisher Scientific 

Baltics, Lithuania) total reaction volume 30 μl. Incubate for 16 hours at +37 °C, and immediately 

after incubation, the restriction is inactivated at +80 °C. All PCR reactions performed in a UNO96 

(VWR International GmbH) thermocycler. All PCR analyses were replicated three times.   

Microsatellite sequence analysis (SSR) performed with 50 isolates. The primers for 

C. acutatum selected 3 SSR pairs (CA13 -GTAAACGAAAAGGCGGTCTG-

HEX/CGGAGTATATGCAGCTACCAAC, CA16 - GGGAAGACACTCGGAGAGG-HEX/ 

CTCCACCTCCTCCAACTCC, CA26 GTGCCAATAACGAGCCATC-

CY3/CGTAAAGGAGGTTTGCCTTC according to Ciampi et al. (2010). C. gloeosporioides - 4 

pairs of SSR primers (CG20 -GTCTCACTCAGTCTCAAGCC-

FAM/AACACAGTCTGAGAGGCAAT, CG22 - CTTCGAGTCACCTCTTCAAC-

HEX/CAGAGTGGTAAAGGTGGTGT, CG27 -CCTGTTGATCCATGATGTAA-

CY3/GAAAGGCTGACTTGTGAACT, and CG30 - CGTCATTTTCTGGATTCACT-FAM/ 

ATCCATTGGGCTGTCCAT) according to Moges et al. (2016). Primers for C. fragariae 

polymorphism have not been detected in the literature. Therefore, primers of C. acutatum and 

C. gloeosporioides were used for this species. The fragment analysis was performed using Genetic 

Analyser 3130 (Applied Biosystems, USA).  

Meteorological conditions and strawberry anthracnose forecasting model. 

Meteorological conditions of strawberries recorded by iMETOS® (Pessl Instruments, Austria) 

meteorological stations in 2018-2020. iMETOS® meteorological stations have integrated disease 

and pest models, which, based on the data of various sensors (precipitation, air and soil 

temperature, leaf wetness, relative humidity), calculate the potential risks of spreading diseases 

and the risk levels of possible infections. Based on meteorological data, risk periods for 

C. acutatum infection were identified. Forecasting models are based on favourable conditions for 

disease development, the marginal air temperature for the spread of anthracnose is +12–27 °C, 

and leaf moisture duration should be longer than 720 minutes (12 h) (Peres et al., 2005; Gillet, 

Schilder, 2009). 
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Table 1. iMETOS® meteorological stations location in Lithuania and strawberry cultivars 

District Farm 

name 

Year of 

investigation 

Cultivars 

Radviliškis dist.,  Farm 1  2019, 2020 Rumba Florence, Asia, Vibrant, 

Polka, Malvina 

Šiauliai dist.,  Farm 2 2019, 2020 Flair, Asia, Malvina 

Šiauliai dist.,  Farm 3 2018, 2019, 

2020 

Senga Sengana, Rumba, Polka, 

Malvina 

Kaunas dist.,  Farm 4 2018, 2019, 

2020 

Sonata, Elkat, Rumba, Pandora 

Syria, Elegance, Pegasus, 

Darselect, Asia, Furore, Deluxe, 

Malvina,  

Klaipėda dist., Farm 5  2018, 2019, 

2020 

Asia, Flair, Rumba, Honeoye, 

Darselect, Sonata, Malvina 

Biržai dist., Farm 6  2018, 2019, 

2020 

Asia, Polka, Flair, Rumba, Sonata, 

Malvina 

Prienai dist.,  Farm 7  2019, 2020 Asia, Flair, Rumba, Sonata, 

Magnus, Malvina 

 

Soil contamination with Colletotrichum spp. pathogens. Soil samples were collected 

randomly from 1–4 farms in four replicates per cultivar. The number of bacterial and fungal 

colony-forming units (CFU) in the soil was determined. The experiment was performed during 

strawberry vegetation on 14-06-2018 and 18-07-2018, 20-06-2019, and 25-07-2019. PDA 

medium used for fungi and nutrient agar medium (PCA) for bacteria were used for the research. 

The plates incubated at +25 °C. The total number of fungi and bacteria estimated at 2, 4, and 7 

DPI. CFU number converted to a log value (CFU / g -1) (Bahroun et al., 2018).  

Strawberry contamination with Colletotrichum spp. pathogens. Samples of strawberry 

leaves and stems without visual signs of the disease were collected in June–July 2018 and 2019. 

Strawberry cultivars: Asia, Rumba, Polka, Malvina, Vibrant, Florence, Flair, Senga sengana, 

Elkat, Sonata were evaluated in this study. Leaves and stems were analyzed separately. Plant 

fragments were placed on a culture medium and incubated at +25 °C in a thermostat. The number 

of colony-forming units in the CFU is expressed as a percentage (%). Fungal colonies were 

identified by morphological traits characteristic of colony descriptions microscopically in 2, 4, 

and 7 DPI.  

Temperature influence on Colletotrichum acutatum growth. Petri plates with PDA with 

C. acutatum pathogen fragments were incubated at +5, 10, 15, 20, 22, and +25 °C in darkness. 

The mycelial growth rate was determined at 2, 4, and 7 DP) by measuring fungal colony diameter 
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(cm). Conidia were assessed and measured at 7 DPI. The length and width of 40 spores from the 

variant were measured. Reinaculation was done to assess the ability of the pathogen to recover at 

7 DPI. Plates were incubated at +25 ± 2 ℃ for 48 h. The ability of the pathogen to recover was 

assessed at 2 DPI. 

Extraction of essential oils. The essential oils (EO) from lavender, sage, thyme, 

peppermint, mint, coriander, hyssop, oregano, fennel isolated. Plants for EO grown in the fields 

of the experimental base of the LAMMC SDI. The EO was extracted by the Clevenger-type 

(Glassco, India) hydro-distillation for 2 hours. For comparison, commercial oils of mint and 

spruce (UAB Naujoji Barmunė) were used. Concentrations of 200 - 1000 µl / l were used in the 

initial EO studies. EO stored in a freezer at - 20 oC until further experiments so that the essential 

oil does not lose its specific properties. 

Chemical composition of essential oil. Volatile compounds of essential oils (thyme, sage, 

peppermint and lavender) were established by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). 

Analysis executed on GC-2010Plus/GCMS-QP2010 Ultra system (Shimadzu, Kyoto, Japan) 

equipped with Rxi-5MS capillary column (33 m × 0.25 mm - 0.25 µm) (Restek, Bellefonte, PA, 

USA) (Šernaitė et al., 2020a).  

Essential oils effect against C. acutatum in vitro. PDA medium with different EO 

concentrations was used for the experiments. The eleven EO used in this study. The 200-1800 µl 

L-1 of pure EO were added to +45°C PDA medium. The plates were incubated at +25 ± 2°C 

temperature in the dark. Control was without EO. The diameter (cm) of C. acutatum colony 

growth measured in two directions after 2, 4, and 7 (DPI). The colony growth mean diameter used 

for mycelial growth inhibition calculations. The mycelial growth inhibition (MGI) (%) was 

determined using the formula: Mycelial growth inhibition (%) (%) = (C–T) / C × 100, C–the 

mycelium diameter of the pathogen colony in control Petri dish, cm; T– mycelium diameter of 

pathogen colony in EO-treated Petri dish, cm (Oliveira et al., 2019; Šernaitė et al., 2020a, 2020b). 

The minimum inhibitory concentration (MIC) was determined as the concentration of EO with 

100% mycelial growth inhibition (MGI) (Šernaitė et al., 2020a). 

Effect of essential oils against C. acutatum on strawberry leaves. The inhibitory effect 

of EO was evaluated on visually healthy leaves of the strawberry cultivar Deluxe. The leaves were 

sprayed with 5 ml of 800 or 1000 µl L-1 of EO. The upper surface of leaves was inoculated with 

5 mm mycelial plugs (mycelial side down) in the centre of each multiple leaves. The control 

treatment was inoculated with C. acutatum but not sprayed with EO. The trays with detached 

leaves were incubated at +25°C temperature in the dark. The inhibitory effect of the treatments 

was evaluated by the infection area (cm), and leaf area infected (%) after 4 and 7 DPI. EO activity 

was assessed by disease intensity (LI) and disease inhibition (LS). The disease intensity (LI) of 
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each infected plant leaf, estimated at 4 and 7 DPI, were calculated as a percentage of the affected 

leaf area: (1) 0% - no visible infection, (2) 5%, (3) 10%, (4) 20% and (5) 50% or more of the area 

of infected leaves (EPPO, 1996; Kone et al., 2017; Bajpai et al., 2019) 

Strawberry cultivars susceptibility for C. acutatum. Strawberry leaves were collected 

from the LAMMC SDI experimental base. Selected cultivars: Sonata, Elkat, Rumba, Pandora, 

Syria, Elegance, Pegasus, Darselect, Asia, Furore, Deluxe and Malvina. The upper surface of 

leaves was wounded with a sterile needle and inoculated by 5 mm mycelial plugs (mycelium 

down) in the centre of each multiple leaves. The control treatment was not inoculated with the C. 

acutatum to reject infection with other pathogens. The plates incubated at +25 °C in dark. The 

strawberry cultivars were assessed at 7, 10, and 14 DPI. Reinoculation was performed at the end 

of the experiment. The severity scale (1–5): 1) no visible infection, 2) - 1–5% of the infected leaf 

area, 3) - 5–10% of the infected leaf area, 4) 20% of the infected leaf area, 5) 50% or more of the 

infected leaf area. Infected leaves were divided into four classes: 1) very sensitive (3.5–5 points), 

2) sensitive (2.6–3.49 points), 3) moderately sensitive (1.6–2.59 points), and 4) low sensitivity 

(0–1.59 points) (Prom et al., 2012; Bajpai et al., 2019). 

Statistical Analysis. The statistical data were analysed using an analysis of variance 

ANOVA test with SAS Enterprise Guide, version 7.1 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA). The 

standard error in the figures is marked as an error bar estimated for isolates growth rates. Duncan’s 

multiple range test (p < 0.05) used determing differences among treatments. Two–way ANOVA 

was used to determine C. acutatum mycelium growth differences based on two factors: day and 

temperature. The parameters used to evaluate SSR data were: alleles per locus, expected 

heterozygosity (He) and observed heterozygosity (Ho) were calculated with PowerMarker 

program (Liu, Muse, 2005). Cluster analysis was performed within Treecon v.1.3b program (van 

de Peer and de Wachter, 1994). 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Identification of Colletotrichum spp. isolates. Classical Colletotrichum spp. identification is 

quite complicated (Martínez‐Culebras et al., 2010; Xie et al., 2010). The samples were collected 

from strawberries (leaves, stems), weeds (stems and orphaned stems), apples, peaches, apricots 

and cherries (210 in total) without visual signs of disease and from strawberries (40) with typical 

anthracnose signs Colletotrichum spp. in Lithuania in 2017–2020. 

The morphological features of C. acutatum, C. gloeosporioides, and C. fragariae were 

shown in Fig. 1. Observing the top and bottom image of the colony (at least after 14 DPI), the 

appearance (colour, structure, growth) of the colony on the Petri dish on the PDA medium was 



168 

slightly different, but visually it is difficult to name the specific species. The study showed that 

colonies of C. fragariae isolates (41.27 ± 1.14 cm) grew the fastest, and C. acutatum had the 

smallest diameter (33.15 ± 1.44 cm). The colony growth of C. gloeosporioides isolates was 

moderate (37.63 ± 1.76 cm) compared to other species. These studies showed that C. acutatum 

isolates ranged in colour from white to grey, C. fragariae in light grey, and C. gloeosporioides 

isolates in dark grey. 

C. acutatum C. gloeosporioides C. fragariae 

Upper side of the colony 

A B C 

   

Reverse side of the colony; 

D E F 

   

Spores 

G H I 

   
   

Fig 1. C. acutatum, C. gloeosporioides and C. fragariae cultures. A, D - C. acutatum cultures on PDA, 

B, E - C. gloeosporioides cultures on PDA, C, F - C. fragariae cultures on PDA. G, H, I – conidia. Scale 

bar C = 40 μm. Scale applies to G-I 
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C. acutatum, C. gloeosporioides and C. fragariae are difficult to distinguish by 

morphological features. Therefore, the collected Colletotrichum spp. of isolates (50 isolates) was 

identified by PCR, with species-specific primers. After Colletotrichum spp. Among 50 

investigated isolates with C. acutatum-specific ITS4/CaInt2 primers identified 15 isolates as 

C. acutatum (590 bp fragment) and C. fragariae, and C. gloeosporioides did not amplify any 

fragment.  

The PCR with ITS1/ITS4 primers performed for C. gloeosporioides and C. fragariae 

identification. Previous studies have shown that restriction with the enzyme MvnI (Bsh1236I) 

distinguishes between C. gloeosporioides and C. fragariae species. C. gloeosporioides isolates 

are characterized by 480 bp and 100 bp fragments, and C. fragariae species by a 590 bp fragment 

(Martinez-Culebras et al., 2000). The restriction with Bsh1236I was performed to distinguish 

C. gloeosporioides from C. fragariae. C. gloeosporioides amplified 480 bp and 100 bp fragments, 

and C. fragariae amplified 590 bp based on the restriction results. Results revealed that 15 isolates 

amplified two fragments (480 bp and 100 bp) and belonging to C. gloeosporioides. In addition, 

20 isolates amplified one fragment (590 bp) and belonged to C. fragariae. C. acutatum did not 

amplify any fragment with ITS1/ITS4 primers.  

Colletotrichum spp. genetic diversity. A group of 50 B. cinerea isolates from different 

agroecological regions were analyzed for C. acutatum used 3, for C. gloeosporioides – 

4 polymorphic microsatellite markers, for C. fragariae, were not detected any markers in the 

literature. Therefore, primers of C. acutatum and C. gloeosporioides were used for this species. 

According to Moges et al. (2016), we modified annealing temperature: CG30 (instead 50 to 

47,9 °C) and CG20 (instead 51 for 45 °C) markers. The number of polymorphic alleles varied 

from 4 to 11 (a mean value of 7.43) for different isolates. The most polymorphic microsatellite 

marker was CG22 (PIC value 0.83), and the least was Ca13 (PIC value 0.41). Compared with 

other studies, the PIC value was similar CG30 PIC was 0.495, CG20 – PIC value 0.477, and 

CG22 – PIC 0.500 (Bahri et al., 2019). Moges et al. (2016) reported that marker CG30 PIC value 

0.597, CG20 –0.561, CG22 –0.552 and CG27 –0.561. The observed heterozygosity varied from 

0.97 to 1.0, with an average value of 1.00. The expected heterozygosity value varied from 0.53 to 

0.85 with an average of 0.76. Observed heterozygosity values were higher than expected 

heterozygosity in all investigated locus. Compared with other studies, the mean H0 value were 

higher reported by Moges et al. (2016) - CG20 – 0,018, CG27 – 0,000 and CG30 – 0,006, however 

similar CG22 – 0,865. Ciampi et al. (2011) reported that H0 varied from 0,590 up to 0.093. 

Influence of meteorological conditions on the spread of C. acutatum. A meteorological 

conditions comparison performed for seven farm locations in 2018-2020 during May, June, July 

and August. The meteorological conditions for C. acutatum infection development are provided 
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in Tables 2 and 3. The anthracnose forecasting model evaluates the favourable conditions for the 

spread of the C. acutatum pathogen and determines the level of risk of infection. The risk of 

C. acutatum infection arises when the surface of the strawberry leaves remains wet for at least 

12 hours, and the air temperature is ≥+20 °C.  

The meteorological conditions for anthracnose infection in different agro-climatic zones 

were unfavourable in 2018. A total of 30 days in four months were favourable for infection. There 

were particularly unfavourable conditions due to the predominance of warm and dry weather in 

May and June. This was due to the unequal leaves’ wetness duration and uneven distribution of 

precipitation. Exceptional results were obtained from Šiauliai and Biržai districts of the northern 

region (Farm 3) and (Farm 6), where the risk of anthracnose infection was recorded for at least 

one day throughout the study year and under unfavourable conditions for the spread of the disease 

(Table 2) according to the data of the forecasting model.  

There were 141 and 143 days in four months, respectively, favourable for the spread of 

anthracnose in 2019 and 2020. The data of the forecasting model showed that the most favourable 

conditions for the spread of anthracnose were created in July 2019. The 59 days were favourable 

for the spread of anthracnose during this period. The most favourable period for the spread of 

anthracnose was in August, when 61 days were favourable for the spread of anthracnose in 2020. 

The data of the forecasting model clearly showed that the most favourable periods for the spread 

of strawberry anthracnose was formed in July–August, when precipitation increases, although 

their distribution is uneven, but ensures a long duration of leaves wetness, which is the basis for 

the spread of the disease. Temperature and leaf wetness are potentially significant factors 

influencing the development of the Colletotrichum species complex. 
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Table 2. Conditions for spreading the pathogen C. acutatum according to iMETOS® prediction 

model May - June 2018-2020 

 
Temperature, min-max °C Leaf wetness duration min 

Total favourable days for 

the infection 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

May 

Farm 1  - 3.8-20.1 0-15.0 - 0-1375 0-965 - 4 1 

Farm 2  - 4.3-30.8 4.4-16.6 - 0-1425 0-870 - 3 0 

Farm 3  10.6-21.7 4.3-21.6 5.2-16.4 0-925 0-1345 0-880 1 3 0 

Farm 4  11.5-22.5 5.2-22.1 4.2-16.7 0-685 0-1055 0-600 1 3 0 

Farm 5  10.5-23.5 5.2-20.7 6.6-15.7 0-605 0-1225 0-1600 0 2 6 

Farm 6  9.9-22.8 3.6-22.8 3.7-14.6 0-950 0-1290 0-1140 1 2 2 

Farm 7  - 5.5-21.8 3.4-14.9 - 0-1035 0-1160 - 1 4 

June 

Farm 1  - 15.1-24.7 12.9-20.9 - 0-1015 0-1440 - 3 7 

Farm 2 - 15.1-25.8 12.4-23.2 - 0-1000 0-1185 - 2 7 

Farm 3 9.4-20.9 15.1-25.8 10.2-23.1 0-430 0-1000 0-890 0 2 0 

Farm 4  11.6-22.0 16.4-26.3 12.6-22.8 0-240 0-680 0-970 0 0 4 

Farm 5 10.9-22.2 13.8-26.2 10.5-23.0 0-445 0-1440 0-1060 0 13 6 

Farm 6 10.1-21.3 14.8-24.8 12.3-23.7 0-1415 0-655 0-1185 3 0 5 

Farm 7 - 17.0-27.4 12.5-23.5 - 0-830 0-1095 - 2 4 

Note:  – not evaluated. 
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Table 3. Conditions for the spread of the pathogen C. acutatum according to iMETOS® prediction 

model July-August 2018-2020 

 
Temperature, min-max °C  Leaf wetness duration min 

Total favourable 

days for the infection 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

July 

Farm 1  - 12.1-22.9 12.9-20.9 - 0-1440 0-1231 - 8 5 

Farm 2 - 12.5-23.1 12.6-21.1 - 0-1430 0-1090 - 8 6 

Farm 3 11.5-24.8 12.5-23.1 12.9-21.2 0-990 0-1430 0-870 4 8 6 

Farm 4  11.9-25.3 12.7-22.8 13.8-21.1 0-330 0-1375 0-975 0 11 3 

Farm 5 12.5-25.7 12.3-23.6 13.1-20.9 0-555 0-1125 0-1125 0 9 8 

Farm 6 8.7-30.1 12.2-23.4 12.5-20.7 0-1425 0-1340 0-1440 5 9 9 

Farm 7 - 13.3-22.9 13.9-22.1 - 0-1265 0-805 - 6 2 

August 

Farm 1  - 13.6-21.4 11.8-22.1 - 0-990 0-1425 - 6 8 

Farm 2 - 14.2-22.1 12.2-21.8 - 0-995 0-1425 - 5 10 

Farm 3 13.4-25.1 14.2-22.1 12.6-21.3 0-1180 0-995 0-1250 5 4 9 

Farm 4  13.2-24.9 14.0-22.1 13.0-21.9 0-1440 0-1025 0-1450 8 7 10 

Farm 5 14.8-25.9 13.9-24.5 13.7-23.2 0-275 0-990 0-1415 0 7 8 

Farm 6 14.2-22.0 13.9-22.5 11.9-22.6 0-1210 0-1160 0-1415 2 4 7 

Farm 7 - 15.1-23.6 14.2-23.5 - 0-1120 0-1440 - 9 9 

Note:  – not evaluated. 

 

Effect of temperature on C. acutatum mycelium growth in vitro. Temperature is essential 

factor influencing Colletotrichum spp. growth. The results indicate significant differences in 

fungal growth under different temperature conditions (Table 4). The optimal temperature range 

was +20–25 °C. However, most suitable temperature for C. acutatum development was +25 °C. 

The mycelium of C. acutatum grew at +5 and +10 °C, but growth was slower than at other 

temperatures. In addition, no visible colonies were observed at 2 DPI at +5 and +10 °C. The data 

from this study were confirmed by Feil et al. (2003) he found that the C. acutatum pathogen can 

grow at +5 and +10 °C. He et al. (2019) observed that colonies grew the fastest in the temperature 

range of +25–28 °C; however, in this study, the optimal temperature for the development of 

C. acutatum was found to be between +20 and +25 °C. 
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Table 4. The temperature effect on C. acutatum mycelium growth after 2, 4 and 7 DPI 

  C. acutatum mycelium growth cm (factor A) 

Temperature,°C  

(factor B) 2DPI 4DPI 7DPI 

Average B 

 (p=0.064) 

5 0.00 ± 0.00 0.80 ± 0.00 0.83 ± 0.02 0.54** 

10 0.00 ± 0.00 1.20 ± 0.02 2.44 ± 0.04 1.21 

15 0.81 ± 0.02 1.61 ± 0.03 2.73 ± 0.04 1.71 

20 1.25 ± 0.05 2.68 ± 0.05 4.41 ± 0.11 2.78** 

22 1.24 ± 0.11 2.90 ± 0.06 4.87 ± 0.10 3.00 

25 1.76 ± 0.08 3.35 ± 0.05 6.01 ± 0.13 3.71** 

Average A 

(p= 0.054) 0.84 2.09 3.55** 2.16 

Note: ** statistically significant differences LSD 0.05. DPI – days after inoculation. Results are presented as 

means n = 4 ± SE. 

 

Pathogenicity of C. acutatum in vitro. The detached strawberry leaf assay developed to 

determine the susceptibility of strawberry cv. to C. acutatum. The results revealed that 

C. acutatum isolate from strawberry was able to cause anthracnose in tested cv. and were 

pathogenic. An isolate of C. acutatum was found to induce anthracnose in all strawberry cultivars 

and was pathogenic in this study. The susceptibility of strawberries to the pathogen C. acutatum 

ranged from 1.00 to 2.08 points at 7 DPI and from 1.09 to 2.50 points at 10 DPI. The cultivar 

Deluxe found to be the most sensitive to the C. acutatum pathogen of all the strawberries cultivars 

studied in this research (Fig. 2).  
Wagner and Hetman (2016) evaluated different strawberry cultivars and found that the 

Florence cultivar was more sensitive to C. acutatum pathogen than Darselect. Seijo et al. (2008), 

Kaissoumi et al. (2018) stated that the susceptibility of strawberry varieties to C. acutatum was 

unequal. This confirms our results that different strawberry cultivars are unequally sensitive to 

the anthracnose-causing pathogen C. acutatum. In pathogenicity studies, Jacobs et al. (2020) 

stated that no significant differences were observed between Colletotrichum species, but 

significant differences were observed between strawberry genotypes. 
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Fig 2. The susceptibility of different strawberry cultivars inoculated by Colletotrichum acutatum 14 DPI. 

Means followed by the same letter did not differ significantly (p < 0.05) 

 

Colletotrichum spp. prevalence in soil. Soil samples from leading strawberry farms were 

collected to determine the prevalence of pathogens in the soil in which the different strawberries 

cultivars were grown. During our research, 571 bacteria and only 99 fungal samples were isolated 

from the soil. The species of fungi detected were: Colletotrichum spp., Fusarium spp., Penicillium 

spp., Aspergillus spp., Botrytis spp., Mucor spp. and others. The frequency in strawberry soil from 

different farms on various cultivars provided in Table 5.  

 

Table 5. Frequency (%) of isolated fungi in the soil, 2018–2019 

Pathogenic fungi  

Frequency in soil, % 

Unit % Unit % Unit % Unit % Unit % 

Strawberry cultivar 

Rumba Asia Florence Malvina Senga sengana 

Aspergillus spp. - - 1±0,0 10 - - - - - - 

Botrytis spp. - - - - 1±0,0 7,1 - - - - 

Colletotrichum spp. 1±0,0 50 - - 1±0,0 7,1 1±0,0 20 - - 

Fusarium spp. - - - - 2±0,3 14,3 - - - - 

Mucor spp. 1±0,0 50 - - - - 1±0,0 20 - - 

Penicillium spp. - - 9±0,6 90 9±0,9 64,4 2±0,3 60 - - 

Trichoderma spp. - - - - 1±0,0 7,1 - - - - 

Total 2 100 10 100 14 100 4 100 0 100 

 

Colletotrichum spp. was observed in only three soil samples: one sample from Farm 4 and 

two samples from Farm 1. From our results, it can be concluded that the anthracnose that causes 
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Colletotrichum spp. was not equally prevalent in the soil of all strawberry farms. Our data show 

that fungal pathogens distribution varies in different cultivars and locations. However, as some 

cultivars are more susceptible to some pathogens, their distribution was higher. 

Kaya and Karaca (2020) collected soil samples from 28 strawberry farms in different 

districts. The most common fungi in soil samples were found to be Rhizoctonia solani (96.43%) 

Fusarium spp. (75%) and Pythium sp. (35.71). Gliocladium roseum, Alternaria alternata, 

Aspergillus niger, Penicillium sp., Rhizopus stolonifer, Botrytis cinerea, Verticillium sp. and other 

fungi found with low frequency in soil samples. 

Strawberry plant parts contamination with pathogens. A study of the contamination of 

different parts of strawberry plants with pathogenic fungi showed that the infestation of strawberry 

leaves and stems was similar (Fig. 3 and Fig. 4). The results from Farm 1 showed that the highest 

contamination with pathogenic fungi was observed in cv. Malvina (75.3% and 65.8%, stems and 

leaves, respectively), with the contamination being evenly distributed on leaves and stems. The 

lowest contamination was observed in cv. Vibrant plant parts. Contamination of plant parts was 

similar in cultivars in Farm 2. Cv. Rumba grown in Farm 3 had a high infestation in its stems and 

leaves (69% and 47.2%, respectively). Contamination of Rumba plant parts with pathogenic fungi 

was lower than Malvina in Farms 1 and 4. Assessing the total contamination in strawberry 

cultivars, it was found that different species of pathogenic fungi dominated strawberry cultivars. 

Therefore, it can be argued that the harmfulness of pathogens depends on the different strawberry 

cultivars. 
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Fig 3. Fungal contamination of various strawberry cultivars leaves and stems (%). A – Farm 1 cv. Asia, 

Rumba, Polka, Malvina, Vibrant, Florence. B – Farm 2 cv. Asia, Flair, Malvina. Means followed by the 

same letter did not differ significantly (p <0.05) 
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Fig 4. Fungal contamination of various strawberry cultivars leaves and stems (%). C – Farm 3 cv. 

Rumba, Polka, Senga Sengana. D – Farm 4 cv. Asia, Rumba, Sonata, Malvina, Elkat. Means followed by 

the same letter did not differ significantly (p <0.05) 

 

Essential oils effect on C. acutatum in vitro. The results of the experiment show significant 

differences in the estimated EO concentrations. Higher EO concentrations indicate an inhibitory 

effect on the strawberry anthracnose agent C. acutatum (Fig 5-7). Coriander EA inhibited colony 

growth at 400, 600, and 800 μl/l concentrations from 2.79 to 2.68. The maximum inhibition of 

mycelium growth (MGI) was 26.81%. The concentration of 800 μl/l of the hyssop EO was the 

most effective, and the best result was obtained compared to other concentrations at 7 DPI 

(2.26 cm). The highest MGI was achieved - 30.03%. Fennel EO at the highest concentrations 

(800 l/l and 1000 l/l), inhibited C. acutatum growth by 100% in the first evaluation (2 DPI). 

Oregano EO achieved the best effect (MGI 27.8%) at a concentration of 800 l/l. Sage EO 4 DPI 

reached a maximum MGI of 88.14% at 1800 μl/l, and colony growth was reduced from 3.19 to 
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0.39 cm compared to control. Peppermint EO maximums antifungal effect was 88% at 1600 μl/l 

concentration 4 DPI. However, 7 DPI MGI decreased to 62.54%. According to our research data, 

peppermint EO can effectively inhibit the growth of C. acutatum mycelium at higher 

concentrations. Thyme EO 100% inhibited the mycelium growth of C. acutatum pathogen at 

concentrations above 200 μl/l at 2, 4, and 7 DPI. The MIC of this EO was 200 μl/l. The results of 

our study show that thyme EO can be effectively used as biological protection against C. acutatum 

up to 7 DPI. The MIC of this EO was 200 μl/l. The most effective concentration of mint EO was 

1600 µl/l. The recorded MGI was 83.9% 7 DPI. Lavender EA was most effective at concentrations 

of 1400 μl/l to 1800 μl/l, and they completely inhibited fungal growth at 7 DPI. The MIC of this 

EA is 1400 μl/l. The efficacy of commercial EO against the C. acutatum pathogen was different. 

Mint EO concentrations of 1400-1800 μl/l were effective in reducing pathogen growth. 

Summarizing the results, all the EOs used in the study, thyme, lavender, and commercial mint 

EO, were the most effective. Their antifungal activity can inhibit the growth of C. acutatum 

pathogen, which causes strawberry anthracnose. 

 

Fig 5. Mentha spicata, essential oil effect on C. acutatum at concentrations of 200-1800 μl/l. Means 

followed by the same letter did not differ significantly (p < 0.05) 
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Fig 6. Lavandula angustifolia essential oil effect on C. acutatum at concentrations of 200-1800 μl/l. 

Means followed by the same letter did not differ significantly (p < 0.05) 

 

 

 

Fig 7. Thymus vulgaris essential oil effect on C. acutatum at concentrations of 50-1000 μl/l. Means 

followed by the same letter did not differ significantly (p < 0.05) 

 

Essential oils effect against C. acutatum on the detached strawberry leaves. Detached 

strawberry leaf assay developed to determine the efficiency of essential oils against C. acutatum 

(Table 6). Results revealed that among all the investigation treatments, only 1000 μL L-1 

concentration of peppermint EO (15.8%) and 800 μL L-1 concentration of thyme (5.3%) decreased 

the infection on detached strawberry leaves compared to inoculated control 4 DAI (Table 6). Sage 

EO had no influence on infection spread. The literature review showed no previous investigations 

on the antifungal effect of thyme, sage, and peppermint EO on detached strawberry leaves against 

C. acutatum. Therefore, a higher concentration of these EO’s should be investigated to obtain 
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greater efficiency. Oliveira et al. (2019) suggest the use of higher EO concentrations in vivo for 

effective pathogen inhibition. EO are volatile compounds and may induce a stressful environment 

on the surface of strawberry leaves, leading to a possible reduction in the inhibitory effect of EO 

(Idris et al., 2015; Šernaitė et al., 2020). 

 

Table 6. Disease severity and reduction of C. acutatum in strawberry cultivar Deluxe by different 

essential oils concentrations at four days after inoculation 

Essential oil LI (%) LS (%) 
 

Infected control 79.2±0.2 n. a.*  

Thymus vulgaris 800 μl/ l 75.0±0.3 5.3  

Salvia officinalis 800 μl/ l 90.3±0.2 0  

Mentha piperita 800 μl/l 94.4±0.1 0  

Thymus vulgaris 1000 μl/ l 81.9±0.3 0  

Salvia officinalis 1000 μl/ l 80.6±0.2 0  

Mentha piperita 1000 μl/l 66.7±0.2 15.8  

Note: * n. a. – not available. Means n = 4 ± SE. 

 

Essential oils composition. In total, 99.33% of thyme and 99.94% of peppermint EO 

components were identified. We determined that three dominant compounds were determined of 

thyme: thymol 41.35%, p-cymene 16.95%, g-terpinene 10.81%. In peppermint: menthone 

44.56%, isomenthone 12.81%, pulegone 10.74%. The 99.94% of total sage EO identified 

compounds highest quantities were α, β-thujone 34.45%, camphor 20.46%, and eucalyptol 

10.33%. 99.32% of lavender EO components were identified, and the highest quantities were set 

of linalool – 38.16%, linalyl acetate – 16.27%, levandulyl acetate – 4,87% (Table 7). 

Oliveira et al. (2019) reported that thymol and β-cymene were abundant components in the 

identified 28 thyme EO compounds. Kim et al. (2019) stated that the most common compounds 

differ in their amount of EO. These results were equivalent to our study. Chemical compounds 

with lower amounts of EO can also affect its antifungal properties. 
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Table 7. Composition of the essential oils main compounds and their quantity 

Chemical compounds Thymus vulgaris Salvia officinalis Mentha piperita Lavandula angustifolia 

PA 
1
  RT 

2
 PA RT PA RT PA RT 

p-cymene 16.95 9.157 0.18 9.107 0.47 9.1 0.69 9.173 

Eucalyptol 1.88 9.285 10.33 9.3 3.35 9.283 3.59 9.352 

γ-terpinene 10.81 10.092 0.32 10.053 0.73 10.053 0.2 10.125 

Linalool 3.47 11.255 0.47 11.339 0.33 11.291 38.16 11.587 

α-thujone 0.6 11.39 25.8 11.507     

β-thujone 0.21 11.708 8.65 11.775     

Menthone     44.56 12.964   

Isomenthone     12.81 13.2   

Camphor 0.74 12.619 20.46 12.616   1.16 12.700 

Menthol     7.95 13.473   

Pulegone     10.74 15.282   

Linalyl acetate       16.24 15.754 

Lavandulyl acetate       4.87 16.635 

Thymol 41.35 16.984     0.84 16.978 

Other
3
 1.64  1.41  1.68  1.38  

Total identified 99.33  99.94  99.94  99.31  

Note: 1 PA – peak area, %. 2 RT—retention time. 3 The compounds that were less than 0.1% of the quantity of 

the EO. 
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CONCLUSIONS 

 

1. Colletotrichum spp. species: C. acutatum, C. gloeosporioides and C. fragariae were the 
most common in commercial strawberry fields in Lithuania. C. acutatum is the main causative 

agent of strawberry berry anthracnose, and C. gloeosporioides and C. fragariae are the main 

causative agents of strawberry leaf and stem anthracnose. 

2. In a temperate climate, the temperature favourable for anthracnose's spread is +15.0 to 

+22.0 °C and the leaf humidity period is at least 12 hours. Thus, the optimum temperature for the 

development of C. acutatum in vitro is +20-25 °C. 

3. C. acutatum is pathogenic to all tested strawberries cultivars. The cv. Deluxe had the 

highest sensitivity to strawberry anthracnose. Rumba and Elegance cultivars were the most 

resistant to anthracnose. Colletotrichum spp. in the soil is not evenly distributed and is most 

commonly found in the leaves and petioles of the cultivar Malvina. 

4. Thyme, lavender and commercial mint EO had a 100% inhibitory effect on 

Colletotrichum acutatum in vitro. In addition, the chemical compounds thymol, linalool and 

menthol detected in EO may have a solid antifungal effect on the pathogen Colletotrichum 

acutatum. Therefore, these essential oil components may have potential phytoncidal potential and 

can be used to develop alternative biocontrol products. 
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