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Stilitų panaudojimas bougenvillea glabra choisy vegetatyviniam dauginimui 
 
Ligita Baležentienė 
 

Siekiant ergonomiškos, ekologiškos ir jaukios žmogaus aplinkos, svarbus vaidmuo tenka dekoratyvinių 
augalų panaudojimui, jų asortimento plėtimui ir naujų augalų rūšių bei veislių sodinamosios medžiagos 
išauginimui. Patalpų fitodizainui sėkmingai gali būti naudojama plikoji bugenvilija (Bougenvillea glabra 
Choisy), kuri nėra interjeruose paplitusi. Šis augalas vertas dėmesio dėl  puikaus dekoratyvumo, ilgo žydėjimo, 
atsparumo ligoms, nereiklumo auginimo sąlygoms. Kauno botanikos sode 1998-1999 m. vykdyti bugenvilijos 
dauginimo žaliaisiais auginiais, panaudojant sintetinius augimo reguliatorius tyrimai. Šiuo būdu dauginant 
gaunama identiška pradinei nauja sodinamoji medžiaga, tai ypač svarbu dauginant hibridines veisles. Nustatyta, 
kad efektyviausias  stilitas plikosios bugenvilijos vegetatyviniam dauginimui žaliaisiais auginiais ST-12. Šis 
reguliatorius stipriausiai stimuliavo auginių kaliaus ir šaknų formavimąsi bei didžiausią įsišaknijusių auginių 
išeigą. 

Bugenvilija, vegetatyvinis dauginimas, stilitai. 
 

Ligita BALEŽENTIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Botanikos katedros biomedicinos mokslų daktarė, 
docentė. Adresas: Studentų g.11, Akademija, LT-53367 Kauno raj. Tel: (8 37) 75 23 85, el. paštas ligita@nora.lzuu.lt. 
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Gebenės žiemos sodams  
 
Valerija Baronienė 
 

Lietuvoje lauke ir patalpose auginamos dvi gebenės rūšys (gebenė lipikė – Hedera helix L. ir kolchidinė 
gebenė – Hedera colchica (K. Koch.) Gibb.) bei 16 jų kultivarų. Straipsnyje pateikiami gebenių vegetatyvinio 
dauginimo, sodinukų augimo ir atsparumo sausrai tyrimai. Nustatyta, kad tirtų dviejų gebenės rūšių ir šešių 
gebenės lipikės kultivarų augalai gerai dauginosi atlankomis, viršūniniais auginiais, auginiais su vienu, dviem 
bei trimis pumpurais. Įsišaknijusių auginių ar į sodinukus padalintų įsišaknijusių atlankų ūglių ilgis atitinka 
konkrečiai gebenių rūšiai ar kultivarui būdingą ūglių ilgį ir nepriklauso nuo dauginimo būdo. Visos tirtos 
gebenės pakankamai atsparios sausrai; jos mažai nukenčia nuo drėgmės trūkumo, o pradėjus laistyti, greitai 
atgauna dekoratyvumą. Gebenių auginimą lauke Lietuvoje riboja jų nepakankamas atsparumas žiemos 
sąlygoms, bet dėl savo dekoratyvumo ir nereiklumo dirvai, apšvietimui, drėgmei, atsparumo ligoms bei 
kenkėjams ir nesudėtingo dauginimo gebenės galėtų būti plačiau auginamos patalpose – žiemos soduose, 
butuose bei įstaigose. 

Gebenė, dauginimas, auginiai, atlankos, sausra. 
 

Valerija BARONIENĖ. Dubravos eksperimentinės mokomosios miškų urėdijos arboretumo viršininkė, biomedicinos mokslų daktarė. 
Adresas: Liepų g. 12, Girionys, Kauno raj. Tel. 8 – 37 72 54 68, 8 678 12578, el. paštas: arbor@one.lt   
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Maitinamosios terpės įtaka azijinių lelijų žvynelių morfogenezei in vitro 
 
Natalija Burbulis, Rita Maršelienė, Ramunė Kuprienė, Judita Varkulevičienė 
 

Nustatyta, kad tirtų lelijų žvynelių morfogenezės procesas in vitro priklauso nuo augimo reguliatorių 
kombinacijos indukcijos terpėje. Maitinamojoje terpėje, papildytoje 3,0 mgl-1 BAP + 0,3 mgl-1 NAR, tirtų 
veislių vienas izoliuotas eksplantas formavo vidutiniškai 0,05 ('Nakotne') ir 0,22 ('Destiny') daugiau mikroūglių 
nei terpėje su 1,0 mgl-1 BAP + 1,0 mgl-1 2,4D. Augimo reguliatorių derinys 1,0 mgl-1 BAP + 1,0 mgl-1 2,4D 
skatino intensyvesnį embrionų susiformavimo procesą, ypač veislės 'Destiny'. Svogūnėlius suformavo tik 
veislės 'Nakotne' žvyneliai, kultivuojami terpėje su 3,0 mgl-1 BAP + 0,3 mgl-1 NAR. Padidinus sacharozės 
kiekį maitinamojoje terpėje nuo 30 gl-1 iki 60 gl-1, susiformavusių iš mikroūglių svogūnėlių kiekis padidėjo 
6,37 ('Nakotne') ir 2,27 ('Destiny') vnt./eksplanto. Po šalto inkubavimo daugiausia papildomų svogūnėlių gauta 
kultivuojant 'Nakotne' mikroūglius terpėje su 60 gl-1sacharozės. Vertinant sacharozės koncentracijos įtaką 
svogūnėlių dydžiui nustatyta, kad terpėje su 60 gl-1 sacharozės abiejų tirtų veislių svogūnėliai buvo stambesni 
nei terpėje su 30 gl-1 sacharozės. Grunte geriau adaptavosi svogūnėliai, auginti terpėje su 60 gl-1 sacharozės ir 
turintys didesnį nei 4 mm diametrą. 

Azijinės lelijos, augimo reguliatoriai, sacharozės koncentracija, morfogenezė. 
 
Natalija BURBULIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros 
Biomedicinos mokslų daktarė, Genetikos-biotechnologijos laboratorijos vedėja. Adresas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno 
r. Tel. (8 37) 75 22 64, el. paštas: natalija@nora.lzua.lt 
Rita MARŠELIENĖ. Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo Ekspozicijų ir kolekcijų skyriaus vyresnioji agronomė-
gėlininkė. Adresas: Ž.E. Žilibero 6, LT-46324 Kaunas. Tel.390033, el.paštas: kore75@onelt 
Ramunė KUPRIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros 
doktorantė. Adresas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 64, el. paštas: ramunek@info.lzuu.lt  
Judita VARKULEVIČIENĖ. Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo Ekspozicijų ir kolekcijų skyriaus vedėja, 
biomedicinos mokslų daktarė. Adresas: Ž.E. Žilibero 6, LT-46324 Kaunas. Tel 390033, el-paštas: j.varkuleviciene@bs.vdu.lt  
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Kaladijų (Caladium Vent.) dauginimas in vitro 
 
Simas Gliožeris, Egidija Venskutonienė, Alfonsas Tamošiūnas, Laimutė Štuopytė 
 

Kaladijos (Caladium Vent.) – aroninių (Araceae) šeimos dekoratyvūs lapiniai augalai. Buvo tirtas 
benzilaminopurino (BAP), kinetino, naftilacto rūgšties (NAR) poveikis tiesioginei regeneracijai naudojant 
lapkočių eksplantus, mikrogumbelių regeneracija šviesoje ir tamsoje. Kaladijų lapkočiai perplauti vandeniu, 
nuvalyti sterilia 85 proc. alkoholyje sudrėkinta vata, vėl triskart perplauti steriliu distiliuotu vandeniu, supjaustyti 
0,4-0,5 cm gabalėliais ir patalpinti ant kietos Murašigės ir Skugo (MS, 1962) terpės, papildytos sacharoze (30 g/l), 
agaru (7g/l), mezoinozitu (100 mg/l), tiaminu (1 mg/l), piridoksinu (1 mg/l), nikotino rūgštimi (1 mg/l). Terpės pH 
buvo 5,5. Kaladijų ′Irene Virkau′ eksplantai 2 mėn. kultivuoti ant terpės su 0,01 mg/l NAR ir 0,01-1,0 mg/l BAP. 
Dėl mažos koncentracijos BAP ir 0,01 mg/l NAR poveikio eksplantų paviršiuje formavosi kalius; terpėje esant 
1,0 mg/l BAP ir 0,01 mg/l NAR eksplantų pamatuose gausiai formavosi mikrogumbeliai. Mikrogumbeliai 
sparčiausiai augo ant MS terpės, esant 0,1-1,0 BAP ir 1,0 mg/l NAR. 

Caladium, mikrodauginimas, BAP, NAR, kinetinas. 
 

Simas GLIOŽERIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Botanikos katedros biomedicinos daktaras, docentas. 
Adresas: Studentų g. 11, Akademija, LT-53361 Kauno r. Tel. (8 37 ) 75 23 85, el. paštas bo@nora.lzua.lt. 
Egidija VENSKUTONIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros 
biomedicinos daktarė, docentė. Adresas: Studentų g. 11, Akademija, LT-53361 Kauno r. Tel. (370) 37 75 22 93, el. paštas 
vega@info.lzuu.lt. 
Alfonsas TAMOŠIŪNAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Augalų apsaugos katedros biomedicinos daktaras. 
Adresas: Studentų g. 11, Akademija, LT-53361 Kauno r. Tel. (8 37 ) 75 23 85, el. paštas aa@nora.lzua.lt. 
Laimutė ŠTUOPYTĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Namų ūkio ir sodininkystės katedros biomedicinos 
daktarė, docentė. Adresas: Studentų g. 11, Akademija, LT-53361 Kauno r. Tel. (8 37 )75 23 41, el. paštas ns@nora.lzua.lt. 
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Ukrainos Mokslų akademijos Donecko botanikos sodo tropinių ir subtropinių oranžerinių 
augalų teoriniai ir taikomieji tyrimai 
 
Irina Gornickaja 
 

Introdukcinio eksperimento metu buvo tirtos botatinių - geografinių Žemės arealų augalų rūšys, teritoriškai 
priskiriamos Viduržemio ir Vakarų Ramiojo vandenyno geosinklinėms juostoms ir trims augalinėms zonoms – 
tropinių, subtropinių ir visžalių miškų. Išnagrinėtos adaptacinių rūšių strategijos iš Viduržemio 22 arealų ir 12 – 
iš Vakarų Ramiojo vandenyno geosinklinių juostų. Originalių skalių pagrindu atliktas integruotas įvertinimas ir 
nustatyta mobilių centrų bei arealų dominavimas Vakarų Ramiojo vandenyno geosinklinėse juostose. 
Perspektyviais laikomi botaniniai - geografiniai rajonai, kuriuose yra 50 proc. ir daugiau introdukcinių rūšių. 
Žemės sausumos ir geosinklinių juostų formavimasis padarė ir tebedaro labai didelę įtaką ne tik floros ir faunos 
formavimuisi, bet ir ekologiniams jų ypatumams. 

Introdukcija, geosinklinė juosta, arealas, strategija. 
 

Ирина ГОРНИЦКАЯ. Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Донецкого ботанического сада НАН 
Украины, заведующая фондовыми оранжереями. Адрес: пр. Ильича, 110, г.Донецк, Украина. Раб. тел. (0622) 94 70 58; дом. тел. 
(0622) 97 76 65; адрес эл. почты  herb@herb.dn.ua;  ostapko@skif.net 
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Dekoratyvinių augalų, auginamų uždarose patalpose, biotrofiniai ir saprotrofiniai grybai  
 
Banga Grigaliūnaitė, Sigutė Stakvilevičienė, Antanas Matelis 
 

Pirmą kartą nustatyta, kad dekoratyvinių augalų: alokazijos (Alocasia sp.), pražangialapės viksvuolės 
(Cyperus alternifolius), fitonijos (Fittonia verschaffeltii), paprastojo oleandro (Nerium oleander), elninio 
plačragio (Platycerium bifurcatum), palaipinės uolaskėlės (Saxifraga stolonifera), puošniosios strelicijos 
(Strelitzia reginae), – auginamų uždarose patalpose, pirminis pažeidimo šaltinis buvo kempininių 
(Polyporaceae) šeimos, antrodija (Antrodia) genties medieną ardantis grybas – Antrodia sinuosa, išplitęs 
dirvožemyje nuo infekuotų lentų. Iš nusilpusių augalų nustatyti 14 rūšių mikromicetai, priklausantys 12 genčių: 
Alternaria, Cladosporium. Fusarium, Mucor, Mycelia, Penicillium, Sporotrichum, Stemphyllium, Trichoderma, 
Trichosporium, Trichothecium, Verticillium. Tie dekoratyviniai augalai, kurie nebuvo apnikti Antrodia sinuosa 
micelio, tame pačiame gėlyne augo vešliai, buvo sveiki. 

Aptiktas labai retas pievagrybinių (Agaricaceae) šeimos grybas – Leucocoprinus birnbaumii.  
Dekoratyviniai augalai, grybinių ligų sukėlėjai, uždaros patalpos. 
 

Banga GRIGALIŪNAITĖ. Botanikos instituto Fitopatogeninių mikroorganizmų laboratorijos vyr. mokslo darbuotoja, biomedicinos 
mokslų daktarė. Adresas: Žaliųjų ežerų g. 49, LT-08406 Vilnius, Tel. (8~5) 2697291, el. paštas: banga@botanika.lt 
Sigutė STAKVILEVIČIENĖ. Botanikos instituto Fitopatogeninių mikroorganizmų laboratorijos mokslo darbuotoja, biomedicinos 
mokslų daktarė Adresas: Žaliųjų ežerų g. 49, LT-08406 Vilnius, Tel. (8~5) 2697291, el. paštas: sigute@botanika.lt 
Antanas MATELIS. Botanikos instituto Fitopatogeninių mikroorganizmų laboratorijos vadovas, biomedicinos mokslų daktaras. 
Adresas: Žaliųjų ežerų g. 49, LT-08406 Vilnius, Tel. (8~5) 2697291, el. paštas: matelis@botanika.lt 
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Vilniaus pedagoginio universiteto oranžerijos tropikų ir subtropikų augalų kolekcijos ir jų 
panaudojimas 
 
Teresė Jokšienė 
 

1999 m. įkurtoje Vilniaus pedagoginio universiteto oranžerijoje kaupiama tropinių ir subtropinių augalų 
kolekcija. Šiuo metu kolekcijoje auginami 603 augalų taksonai priklauso 4 skyriams: Lycopodiophyta (sudaro 
0,3% visų oranžerijoje auginamų augalų), Polypodiophyta (3,7%), Pinophyta (1,3%) ir Magnoliopsida (94,7%); 
95 šeimoms ir 264 gentims. Auginami augalai kilę iš Pietų Amerikos – 164 rūšys, iš Azijos – 123, iš Afrikos –  
97, iš Šiaurės Amerikos – 89, iš Europos – 20 ir iš Australijos – 17 rūšių augalų. Pagal morfologinius 
ypatumus, ekologiją ir galimybes pritaikyti interjere auginami augalai priklauso šioms grupėms: dekoratyviais 
lapais – 259 taksonai, žydintys – 75, sukulentai – 192, ampeliniai – 91, lianos – 43, epifitai – 39, augalai, 
auginantys valgomus vaisius, – 12 taksonų. Oranžerijoje kaupiamos tropikų ir subtropikų augalų kolekcijos, yra 
studentų mokomoji bazė, joje vyksta švietėjiška veikla ir atliekami moksliniai darbai – tiriamos augalų 
auginimo galimybės uždarame grunte. 

Tropikų ir subtropikų augalai, sistematika, morfologiniai ypatumai,kilmė. 
 

Teresė JOKŠIENĖ. Vilniaus Pedagoginis universitetas, Gamtos mokslų fakultetas, Botanikos katedra, asistentė. Adresas: Studentų g. 
39, LT – Vilnius. Tel 2 75 18 13, el. paštas: oranzerija@vpu.lt 
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Įvežamų į Lietuvą atogrąžų augalų patogenezė 
 
Vidmantas Juronis, Vilija Snieškienė 

 
Iš užsienio į Lietuvą įvežamos vazoninės ir skintos gėlės žymiai praturtino dekoratyvinių augalų asortimentą. 

Didžiausia šių augalų dalis importuojama iš Nyderlandų ir Lenkijos. Ten ypatingai geromis sąlygomis išauginti 
augalai dažnai sunkiai adaptuojasi, sutrinka jų fiziologinės funkcijos ir jie tampa neatsparūs patogeniniams 
organizmams. Šiame straipsnyje pateikiame duomenis apie ligų sukėlėjus ir kenkėjus, aptiktus 1997–2004 m. ant 
atvežtinių vazoninių ir kai kurių skintų augalų. Stebėjome ir tyrėme 488 pavadinimų (taksonų) augalus, iš kurių 
129 pavadinimų augalai turėjo kokių nors pažeidimo požymių. Nustatėme pažeidimo laipsnį ir ligos ar kenkėjo 
išplitimą. Ką tik įvežti augalai jokių matomų pažeidimo požymių neturėjo. Įvairūs pažeidimo požymiai pasirody-
davo po 2–4 savaičių: dažniausiai pirmiausiai pastebimi fiziologiniai sutrikimai. Šių fiziologinių pažeidimų 
intensyvumas ir išplitimas priklauso nuo sąlygų, reikalingų konkrečios rūšies augalui nebuvimo. Pastebėjome, kad 
šiems augalams pavojingiausios infekcinės ligos – puviniai ir vytuliai. Plačiai paplitusios ir dėmėtligės, kurios 
labai sumažina augalų dekoratyvumą, bet dažnai nėra tokios pavojingos, kad pražudytų augalą.  

Vazoniniai augalai, kenkėjai, ligos. 
 
Vidmantas JURONIS. Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo Mokslo skyriaus dr., doc. Adresas: Ž. E. Žilibero 6, 
LT-46324, Kaunas. Tel 39 00 33, el-paštas: v.juronis@bs.vdu.lt 
Vilija SNIEŠKIENĖ. Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo Mokslo skyriaus dr. Adresas: Ž. E. Žilibero 6, LT-
46324, Kaunas. Tel. 39 00 33, el-paštas: v.snieskiene@bs.vdu.lt 
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Aroninių šeimos kai kurių oranžerinių augalų virusinių ligų tyrimas 
 
Meletėlė Navalinskienė, Marija Samuitienė 
 

Botanikos instituto Fitovirusų laboratorijoje buvo tirtos virusinės ligos ir jų sukėlėjai, pažeidžiantys kai kuriuos 
aroninių (Araceae Juss.) šeimai priklausančių rūšių augalus: Andrės ir Šercerio anturius (Anthurium andreanum 
Linden, A. scherzenianum Schott), difenbachiją (Dieffenbachia Schott), plunksnotąjį epipremą (Epipremnum 
pinnatum (L.) Engl.), etiopinę kaliją (Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.) ir margąjį scindapą (Scindapsus pictus 
Hassk.). Straipsnyje aprašyti ir paveikslais iliustruoti pažeistų augalų šeimininkų požymiai. Išskirti ir augalų 
indikatorių, elektroninės mikroskopijos bei serologiniais metodais identifikuoti keturi šiuos augalus pažeidžiantys 
virusai: kalijų mozaikos (Zantedeschia mosaic potyvirus, ZMV), pomidorų dėmėtojo vytulio (Tomato spotted wilt 
tospovirus, TSWV), tabako mozaikos (Tobacco mosaic tobamovirus, TMV) ir vaistučio mozaikos (Arabis mosaic 
nepovirus, ArMV). 

Aroniniai, tobamovirusas, potyvirusas, tospovirusas, nepovirusas. 
 

Meletėlė NAVALINSKIENĖ. Habil Dr. of biomedical sciences, Senior research worker at Plant Virus Laboratory of Institute of 
Botany. Address: Žaliųjų ežerų 49, LT-08406 Vilnius, Tel. 269 77 53, e-mail: msamuit@botanika.lt 
Marija SAMUITIENĖ. Dr. of biomedical sciences, Senior research worker of Plant Virus Laboratory, Institute of Botany. Address: 
Žaliųjų ežerų 49, LT-08604 Vilnius, Tel. 272 98 38, e-mail: msamuit@botanika.lt 
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Apšvietimo sąlygų vykdymas augalo biopotencialo pagalba, teorinis ir praktinis pagrindimas 
 
Vladimir Petrušenko, Vladimir Belov, Nelly Nikolajeva 

 
Augalų masyvo apšvietimo vykdymui naudotas labiausiai išsivysčiusio augalo – lyderio potencialas. Jo 

parinkimas atliktas pagal botaninius požymius (atipiškumas ir anormalumas) komplekse su absoliutaus 
biopotencialo dydžiu. Absoliutaus potencialo dydžio matavimai vykdyti taikant specialų įrenginį 3 etapais: 

1) elektrovaros jėgos matavimas; 
2) elektroninės sistemos potencialo matavimas; 
3) biopotencialo absoliutaus dydžio matavimas (skirtumas tarp elektrovaros jėgos ir elektroninės sistemos 

potencialo). 
Pagal šią metodiką, elektrodinės sistemos rodiklis buvo nulinis atskaitos taškas absoliučiam biopotencialo 

dydžiui.Tais atvejais, kai augalų apšvietimo sąlygų savireguliacijai augalų masyve buvo panaudotas augalo - 
lyderio biopotencialas, savireguliacijos režimo efektyvumas pagal biomasės kaupimo rodiklį išaugo 50%. 
Prioritetinė absoliutaus biopotencialo dydžio reikšmė parenkant augalą-lyderį patvirtinta ekspertine išvada. 

Biopotencialas, augalas - lyderis, ekspertinis vertinimas. 
 

Vladimir PETROUCHENKO. Candidate of biological science, senior staff scientist, head of Botanical Garden Plant Protection 
Department of Odessa National University by I.I. Mechnikov. Address: bul. Francuzsky, 48/50, Botanical garden ONU, Odessa, 
Ukraine. Tel. (8 0482) 63 97 91.  
Vladimir BELOV. Candidate of geographical science, associate professor of the Hidroekology and Water Investigation Department of 
Odessa State Environmental University. Address: str. Lvovska, 15, Odessa, Ukraine. Tel. (8 0482) 42 71 20.  
Nelly NIKOLAYEVA. Research officer of Botanical Garden Plant Protection Department of Odessa National University by I.I. 
Mechnikov. Address: bul. Francuzcsy, 48/50, Botanical garden ONU, Odessa, Ukraine. Tel. (8 0482) 63 97 91.  
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Cycadopsida Brogn. klasės augalai Lvovo Ivano Franko universiteto botanikos sodo 
oranžerijose  
 
Andriy Prokopiv  
 

Straipsnyje aprašomi Cycadopsida klasės augalų paplitimas, gyvenimo formos, sistematika, taip pat šių 
reliktinės grupės augalų filogenija, remiantis morfologiniais duomenimis. Mes siūlome Cycodopsida klasės 
rūšis klasifikuoti taip: trys šeimos – I šeima Cycadaceae: rūšys, Cycas circinalis, C. revoluta, C. rumphii; II 
šeima Zamiaceae, rūšys – Dioon edule, Macrozamia miquelii, Encephalartos horridus, Zamia furfuracea, Z. 
integrifolia, Z. pumila, Ceratozamia kuesteriana, C. mexicana, C. mexicana var. longifolia; III šeima 
Stangeriaceae, rūšis – Stangeria eriopus). Tirti augalai yra auginami Lvovo Ivano Franko universiteto botanikos 
sodo oranžerijose tropinių ir subtropinių augalų kolekcijoje. 

Cycadopsida, kolekcijos, klasifikacija. 
 

Andriy PROKOPIV. Doktor für Biologiewissenschaften, Dozent am Lehrstuhl für Botanik an der biologishen fakultät, Direktor des 
botanishen Gartens der Ivan Franko Universität in Lwiw. Adresse: Tscheremschyny str., 44, 79014, Lviv, Ukraine. Tel (380) 322 76 83 69, 
e-mail aprokopiv@franko.lviv.ua 
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Oranžerijos sąlygų įtaka Marantaceae Petersen šeimos augalų augimui, mikoflorai ir 
fluorescencijai 
 
Vytautas Šlapakauskas,  Judita Varkulevičienė 
 

VDU Kauno botanikos sodo oranžerijoje 1997-2004 m. tyrėme 24 marantinių (Marantaceae Petersen) 
šeimos rūšių galimybę adaptuotis oranžerijoje. Tirti marantos (Maranta L.), kalatėjos (Calathea Mey.), 
ktenantės (Ctenanthe Eichl.) ir stromantės (Stromanthe sonder.) genčių augalai, kurie auginti 15,17-24,50C oro 
temperatūroje, esant 74,75-87,86% santykinei oro drėgmei, 1160,7-2920,1 lx apšvietimui ir auginant 
dirvožemyje, kuris sudarytas iš lapų pūdinio, durpinės, kompostinės žemės ir smėlio (1:1:1:0,5), pH 5-6. Visi 
tirti augalai kilę iš drėgnų Amerikos atogrąžų miškų, todėl neišvengiamai oranžerijoje tyrimams pasirinktas 
drėgnas oras (vidutinė santykinė drėgmė 80,3%), nedidelis apšvietimas (apšvietimo vidurkis 198,5 lx), ir 
palyginti aukšta temperatūra (vidurkis 20,60C). Ir nedidelis temperatūrų skirtumas (2,10C) turėjo didžiausią 
(16,2-18,9%) įtaką augalų aukščiui, panašaus lygio santykinės drėgmės ir apšvietimo pakeitimas didesnės 
įtakos augalų augimui neturėjo. Į auksčiausią tirtą temperatūrą (17,8-24,50C) jautriausiai reagavo Calathea 
zebrina (Sims) Lindl. ir Maranta leuconeura E.Morr augalai. Atlikus rizosferos mikologinius tyrimus nustatyta, 
kad Calathea genties augalų rizosferoje dominuoja Aspergillus saprofitai, o Ctenanthe genties – dar ir 
Verticillium ir Fusarium patogenai. Oranžerijos sąlygos didžiausią įtaką turėjo chlorofilų fluorescencijos 
elektronų transporto našumui. 

 Marantaceae, augavietė, mikoflra, fruorescencija. 
 

Vytautas ŠLAPAKAUSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Botanikos katedros biomedicinos mokslų daktaras, profesorius. 
Adresas: Studentų g. 11, LT-5331 Akademija, Kauno r. Tel. (8-37) 752385, el. paštas bo@nora.lzua.lt 
Judita VARKULEVIČIENĖ. Vytauto Didžiojo universiteto Kauno Botanikos sodas, biomedicinos mokslų dr. Adresas: Ž.E.Žilibero g. 
6 , LT- 46324, Kaunas. Tel.(8-37) 420348, el.paštas j.varkuleviciene@bs.vdu.lt 
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Kserofitų panaudojimas interjere priklausomai nuo aplinkos veiksnių 
 
Vilija Snieškienė, Vidmantas Juronis 

 
1998-2004 m. Kauno botanikos sode ir įvairių tipų miestų interjere atlikta kserofitų tinkamumo analizė. 

Nustatyta, kad iš tirtų 322 augalų rūšių, priklausančių 107 genčių ir 27 šeimoms, 80% augalų yra tinkami 
daugelyje geru apšviestumu pasižyminčiam interjerui ir tik 20% reikia specifinių sąlygų (ypač vėsaus arba ypač 
šilto interjero) ir jų taikymas yra ribotas. 
Tirtų kserofitų auginimą patalpose ribojantys veiksniai yra šie: 1) apšviestumas (ypač rudens ir žiemos 
laikotarpiu) ir 2) patalpų temperatūra rudens-žiemos periodais. 

Kserofitai, kaip pakankamai dekoratyvūs ir mažiau negu kitos kambarinės gėlės reiklūs augalai, sudaro 
didelį rezervą turtinant interjere auginamų dekoratyvių augalų įvairovę.  

Kserofitai, sukulentai, interjeras. 
 
Vilija SNIEŠKIENĖ. Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo Mokslo skyriaus dr. Adresas: Ž. E. Žilibero 6, LT-
46324, Kaunas. Tel 39 00 33, el. paštas: v.snieskiene@bs.vdu.lt  
Vidmantas JURONIS. Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo Mokslo skyriaus doc. dr. Adresas: Ž. E. Žilibero 6, 
LT-46324, Kaunas. Tel 39 00 33, el. paštas: v.juronis@bs.vdu.lt 
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Kauno botanikos sodo oranžerijoje tropinių augalų rizosferoje funkcionuojančių mikromicetų 
rūšių įvairovė 

 
Antanina Stankevičienė, Albinas Lugauskas 

 
Darbo tikslas - išskirti ir identifikuoti mikromicetus iš rizosferos augalų, auginamų Kauno botanikos sodo 

oranžerijos trijose tropinių augalų sekcijose; identifikuoti potencialius augalų šaknų puvinių sukėlėjus.  
1996 - 2004 m. atlikus rizosferos mikobiotos tyrimus, išskirta ir identifikuota 112 grybų rūšių, 

priklausančių 37 gentims, 8 šeimoms, 5 eilėms, 3 klasėms bei 3 skyriams; aprašyta remiantis D. L. Hawksworth 
et al. (1995) sistema. Didžiąją daugumą identifikuotų izoliatų sudarė mitosporiniai grybai (Mitosporic fungi) - 
90 rūšių, priklausančių 27 gentims. Visuose substratuose dominavo Penicillium genties mikromicetai (išskirtos 
34 rūšys). Mikromicetų, priklausančių Aspergillus ir Fusarium gentims, iškirta po 8 rūšis, Mucor – 7 rūšys, 
Mortierella ir Acremonium - po 6. Rečiau buvo aptinkami Trichoderma genties mikromicetai (išskirtos 4 
rūšys); Verticillium ir Gliocladium - po 3 rūšis; 28 gentyse – po 1-2 rūšis mikromicetų. Aspergillus fumigatus, 
A. niger ir Mortierella alpina rūšių mikromicetai buvo aptikti 50-55 proc. tirtų augalų rizosferos; vidutiniškai 
buvo aptinkamos  šios rūšys: Aureobasidium pululans, Mortierella isabellina bei Candida albicans - 19-29 proc. 
tirtos rizosferos.  

Išskirtos Fusarium, Verticillium, Pythium ir Sclerotinia genčių  mikromicetų rūšys – augalų ligų sukėlėjos. 
Įvairovė, mikromicetai, patogeninės rūšys, tropiniai augalai, rizosfera. 

 
Antanina STANKEVIČIENĖ. Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas, biomedicinos mokslų daktarė. Adresas: Ž. E. 
Žilibero g. 6, LT-46324 Kaunas. Tel. (8 37) 39 00 33, el. paštas: a.stankeviciene@bs.vdu.lt 
Albinas LUGAUSKAS. Botanikos instituto Biodestruktorių tyrimo laboratorija, profesorius habil. dr. Adresas: Žaliųjų ežerų g. 47, LT 
- 08406 Vilnius. Tel. (8 5) 279 66 41, el. paštas: lugauskas@botanika. lt 
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Mikromicetų įvairovė tikrojo gvazdiko (Dianthus caryophyllus L.) rizosferoje 
 
Antanina Stankevičienė, Elena Survilienė, Alma Valiuškaitė 

 
Darbo tikslas – išskirti mikromicetų rūšis funkcionuojančias tikrojo gvazdiko (Dianthus caryophyllus L.) 

rizosferoje; ištirti micromicetų kaitą gvazdikų vegetacijos metu; nustatyti patogeninių rūšių funkcionavimą jų 
rizosferoje.  

Iš D. caryophyllus rizosferos išskirta ir identifikuota 138 rūšys mikromicetų, priklausančių 43 gentims. 
Substrate, paruoštame augalų auginimui, ir augalų rizosferoje augalų vegetacijos metu dominavo Penicillium, 
Aspergillus, Mucor, Trichoderma, Mortierella mikromicetų gentys bei Acremonium strictum, Gliocladium 
radicicola, Paecilomyces variotii rūšių mikromicetai. Rūšių įvairovė augalų vegetacijos metu mažėjo, tuo tarpu 
atskirų rūšių aptinkamumo dažnis – didėjo. Antroje vegetacijos pusėje buvo aptinkama patogeninių grybų 
pradai: Fusarium genties mikromicetų aptinkamumo dažnis (A%) – nuo 2,33 -.6,98% vegetacijos pabaigoje 
padidėjo iki 5,88 - 47,06%; Verticillium – nuo 2,33 iki 23,53%; Sclerotinia – 10,37 - 23,26%, Botrytis cinerea 
– 3,51 - 11,76%. 

Mikromicetų įvairovė ir jų aptinkamumo dažnis augalų rizosferoje kinta priklausomai nuo augalų amžiaus. 
Dianthus caryophyllus L., rizosfera, mikromicetai, aptinkamumo dažnis, patogeninės rūšys. 

_________________________________________________________________________________________ 
Antanina STANKEVIČIENĖ. VDU Kauno botanikos sodas, biomedicinos mokslų daktarė. Adresas: Ž. E. Žilibero g. 6, Kaunas, LT-
46324. Tel. (8 37) 39 00 33, el. paštas a.stankeviciene@bs.vdu.lt 
Elena SURVILIENĖ. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, biomedicinos mokslų daktarė. Adresas: Kauno g. 30, LT-
54333 Babtai, Kauno raj., tel. (8-37) 55 52 17, el paštas e.surviliene@lsdi.lt 
Alma VALIUŠKAITĖ. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, biomedicinos mokslų daktarė. Adresas: Kauno g. 30, LT-
54333 Babtai, Kauno raj., tel. (8-37) 55 52 17, el paštas a.valiuskaite@lsdi.lt 
Antanina STANKEVIČIENE. Doctor of biomedical sciences, Kaunas Botanical Garden of VMU. Address: Ž. E. Žilibero str. 6, LT- 
46321, Kaunas distr. Phone: (8 37) 39 00 33, e-mail: a.stankeviciene@bs.vdu.lt. 
Elena SURVILIENĖ. Doctor of biomedical sciences, Lithuanian Institute of Horticulture. Address: Kauno str. 30, LT- 54333 Babtai, 
Kauno distr., Lithuania. Phone: (8-37) 55 52 17, e-mail: e.surviliene@lsdi.lt 
Alma VALIUŠKAITĖ. Doctor of biomedical sciences, Lithuanian Institute of Horticulture. Address: Kauno str. 30, LT- 54333 Babtai, 
Kauno distr., Lithuania. Phone: (8-37) 55 52 17, e-mail: a.valiuskaite@lsdi.lt 
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Ficus benjamina L. vegetatyvaus dauginimo galimybės panaudojant sintetinius augimo reguliatorius 
  
Laimutė Štuopytė, Vanda Lukoševičiūtė 
 

Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje pastebima tendencingai didėjanti dekoratyvinių interjero augalų paklausa. 
Svarbu ištirti ir moksliškai pagrįsti introdukuotų augalų rūšių vegetatyvaus dauginimo būdus, augimo 
reguliatorių pritaikymą šaknidinant šių augalų auginius (rizogenezės metu) bei juos auginant mūsų Respublikos 
sąlygomis. Bandymas atliktas 2000 - 2001 m. Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo šiltnamyje. 
Tyrimo objektas – benjamino fikuso (Ficus benjamina L.) pusiau sumedėję auginiai. Svarbu nustatyti sintetinių 
augimo reguliatorių ST-14, ST-85, VM-II-33 ir VM-28-683 efektyvumą įšaknidinant benjamino fikuso (Ficus 
benjamina L.) pusiau sumedėjusius auginius.  

Pateikiami duomenys ištyrus benjamino fikuso (Ficus benjamina L.) pusiau sumedėjusių auginių, 
indukuojamų sintetiniais augimo reguliatoriais, rizogenezę. Ištyrus ST-14, ST-85, VM-II-33 ir VM-28-683 1,0 
% tirpalų poveikį auginių rizogenezei nustatyta, kad šaknų masė labiausiai padidėjo paveikus ST-14 ir  ST-85 
tirpalais, o gausiausią šaknų skaičių suformavo auginiai, indukuoti augimo reguliatoriumi VM-II-33. 
Efektyviausias sintetinis augimo reguliatorius benjamino fikuso (Ficus benjamina L.) pusiau sumedėjusių 
auginių įsišaknijimui – ST-14. 

Benjamino fikusas, auginiai, reguliatorius, rizogenezė. 
 

Laimutė ŠTUOPYTĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Namų ūkio ir sodininkystės katedros docentė, biomedicinos mokslų daktaras. 
Adresas: Studentų g. 11, LT - 53361 Akademija, Kaunas. Tel. (8 37) 75 23 41, el. paštas: ns@nora.lzua.lt  
Vanda LUKOŠEVIČIŪTĖ. Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo agronomė. Adresas: Ž.E.Žilibero g. 2, LT - 46324 
Kaunas. Tel. 8-610 31603, el. paštas: v.lukoseviciute@bs.vdu.lt 
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Tropinių ir subtropinių juostų flora Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo oranžerijoje  
 
Judita Varkulevičienė, Ona Ragažinskienė, Antanina Stankevičienė 
 

Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo oranžerijoje nuo 1923 m. iki šiol kaupiamos ir 
gausinamos dekoratyvinių augalų kolekcijos – tai mokslinio tiriamojo darbo sudedamoji dalis bei tyrimo 
objektas. Šie tyrimai yra aktualūs ir vykdomi pagal pasaulinę augalų apsaugos strategiją ir Tarptautinę 
biologinės įvairovės konvenciją.  

2002–2004 m. atliktais tyrimų duomenimis, iš viso šešiose oranžerijos sekcijose auginamos 1234 rūšys 
dekoratyvinių augalų, priklausančių 413 genčiai, 129 šeimoms, 14 poklasių, 8 klasėms, 62 eilėms ir 4 skyriams. 
Magnoliophyta skyriaus taksonų skaičius yra gausiausias, Lycopodiopsida – mažiausias. Gausiausios genčių ir 
rūšių šios šeimos: Cactaceae (48 gentys, 180 rūšių), Araceae (16, 49), Arecaceae (15, 27) Crassulaceae (15, 
67), Aizoaceae (14, 32), Bromeliaceae (15, 56), Agavaceae (13, 95), Acanthaceae. (11, 19); 108 šeimose 
nustatytas mažiausias taksonų skaičius (1- 4 rūšys) ir 14 šeimų – vidutiniškas (5-10 rūšių).  

Tropinių ir subtropinių juostų flora, oranžerija. 
 
Judita VARKULEVIČIENĖ. Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas, biomedicinos mokslų daktarė. Adresas: Ž. E. 
Žilibero g. 6, LT-46324 Kaunas. Tel. (8 37) 39 00 33, el. paštas: j.varkuleviciene@bs.vdu.lt 
Ona RAGAŽINSKIENĖ. Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas, biomedicinos mokslų daktarė. Adresas: Ž. E. Žilibero 
g. 6, LT-46324 Kaunas. Tel. (8 37) 295287, el. paštas: o.ragazinskiene@bs.vdu.lt 
Antanina STANKEVIČIENĖ. Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas, biomedicinos mokslų daktarė. Adresas: Ž. E. 
Žilibero g. 6, LT-46324 Kaunas. Tel. (8 37) 39 00 33, el. paštas: a.stankeviciene@bs.vdu.lt 
 


