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Pastaruoju metu ypač didelis dėmesys skiriamas natūraliems junginiams, pasiţymintiems antioksidaciniu aktyvumu. Tyrimo tikslas - įvertinti ir 

palyginti skirtingų veislių šilkmedţių lapų biocheminę sudėtį. Kauno rajono ūkininko šilkmedyne eksperimento tyrimams buvo renkami baltojo 
šilkmedţio dviejų veislių 'Plodovaja 3' ir 'Smuglianka' lapai. Standartiniais metodais juose buvo nustatyta: sausosios medţiagos, ţali riebalai, ląsteliena, 

baltymai, pelenai, taip pat chlorofilo ir karotenoidų kiekiai. Didţiausi chlorofilo ir karotenoidų kiekiai nustatyti 'Plodovaja 3' veislės lapuose. Šios veislės 

šilkmedţio lapai, savo maistine verte gali būti naudoji maisto ir farmacijos pramonei. 
 Baltasis šilkmedis, lapai, biocheminė sudėtis, veislės. 

 
Įvadas 

 

Baltasis šilkmedis (Morus alba L.) natūraliai paplitęs 

Indijoje, Kinijoje, Japonijoje ir plačiai naudojamas ţemės 

ūkio ir medicinos srityse. Tūkstančius metų jis buvo 

auginamas kaip maisto šaltinis šilkaverpio vikšrams, kurie 

minta tik šilkmedţių lapais ir per keletą savaičių iš 

plonyčių gijų susuka kokonus, iš kurių ir išgaunamas 

šilkas.  

Šilkmedţio lapų sudėtyje yra baltymų, riebalų, 

angliavandenių, kalcio, geleţies, askorbo rūgšties ir t.t. 

(Butt, 2008).  
Šilkmedţio lapai be pagrindinių biocheminių junginių 

turtingi ir biologiškai aktyviais junginiais, pasiţyminčiais 

antioksidaciniu aktyvumu. Pagrindiniai aptinkami lapuose: 

fenoliniai junginiai, flavonoidai (rutinas, kvercetinas, 

izokvercetinas ir kt.) (Jis ir kt., 1999), antocianinai, 

chlorofilas (Yogananda Murthy, 2013), karotenoidų kiekis. 

Nuo jų kokybinės ir kiekybinės sudėties priklauso ne tik 

produkto išvaizda (spalva), aromatas, skonis, bet ir bendras 

produkto antioksidacinis aktyvumas.  

Baltojo šilkmedţio lapai, uogos ir šaknys jau nuo seno 

naudojami ir tradicinėje kinų medicinoje hiperglikemijos, 

uţdegimo, kosulio, vėţio ir karščiavimo gydymui (Chang 

ir kt., 2011; Bown, 1995). 

Skirtingų šilkmedţių rušių ir veislių biocheminė 

sudėtis ir maistinė vertė tiriama visame pasaulyje (Darias-

Martin ir kt., 2003; Lin ir kt., 2007; Yogananda Murthy ir 

kt., 2013). Lietuvoje pavieniai ūkininkai augina gan 

perspektyvius šilkmedţius. Tačiau tyrimų apie šių augalų 

lapų biocheminę sudėtį, jų išskiriamąsias savybes mūsų 

šalyje nėra atlikta.  

Lapai gali būti panaudojami kaip natūralūs spalvos, 

skonio stiprikliai maisto produktų sudėčiai, 

funkcionalumui ir kokybei pagerinti. 

Tyrimo tikslas ir objektas - įvertinti baltojo šilkmedţių 

lapų biocheminę sudėtį. 

 

Tyrimų metodika 

 

Kauno rajono ūkininko šilkmedyne tyrimams birţelio 

pradţioje buvo renkami baltojo šilkmedţio dviejų veislių 

'Plodovaja 3' ir 'Smuglianka' lapai. Tyrimams laboratorinis 

mėginys sudarė 50 g lapų. Cheminės sudėties analizės 

atliktos 3 pakartojimais.  
Standartiniais metodais buvo nustatyta šilkmedţių lapų 

biocheminė sudėtis:  

 sausųjų medţiagų kiekis dţiovinant iki 

nekintamos masės (LST ISO 751:2000); 

 ţalios ląstelienos kiekis (Methodenbuch - 

VDLUFA, 1983–1999);  

 ţalių baltymų kiekis - Kjeldalio metodu (LST 

1532:1998);  

 ţalių pelenų kiekis - deginant mėginius sausuoju 

būdu (Januškevičius, Mikulionienė, 2004); 

 ţalių riebalų kiekis - Soksleto metodu 

(Januškevičius, Mikulionienė, 2004); 

 chlorofilų kiekis - spektrofotometriniu metodu 

pagal optinį tankį, buvo matuojamas 1 cm 

stiklinėse kiuvetėse, bangos ilgis : 662 nm – 

chlorofilas a; 644 nm – chlorofilas b. (Bluzganas 

ir kt., 1990); 

 karotenoidų kiekis - spektrofotometriniu metodu 

(LST ISO 6558-2:200). 
Šilkmedţių lapų spalva įvertinta spektrofotometru 

ColorFlex, naudojant CIE sistemą (CIE L*a *b*, 1996), 

čia L* vertė apibūdina šviesumą (juoda, kai L*=0 ir balta, 

kai L*=100), a* apibūdina raudonos (a* 0) arba ţalios 

(a* 0) spalvos intensyvumą, b* apibūdina geltonos (b* 0) 

arba mėlynos (b* 0) spalvos intensyvumą. 

Tyrimai atlikti ASU Maisto ţaliavų, agronominių ir 

zootechninių tyrimų ir Agronomijos fakulteto Ţemės ūkio 

ir maisto mokslų instituto Augalinių ţaliavų kokybės 

tyrimų ir Atviros prieigos centro Augalinių ţaliavų 

kokybės laboratorijose. 

Bandymo duomenų vidurkiai ir standartinės paklaidos 

apskaičiuotos naudojant MS excel programą. Duomenų 

statistiniam patikimumui (esmingumui) įvertinti naudota 

statistinė programa ANOVA (Tarakanovas ir kt., 2003). 

 

Rezultatai ir aptarimas 

 

Šilkmedţių lapuose gausu baltymų, angliavandenių, 

mineralinių medţiagų, vitaminų ir antioksidantų (Butt ir 

kt., 2008; Srivastava ir kt., 2006). Lapų biocheminiai 

kokybės rodiklių parametrai priklauso nuo: rūšies, veislės, 

dirvoţemio tipo, trąšų kiekio, lapų skynimo laiko ir t.t 

(Shashidhar ir kt., 2009; Kabi ir kt., 2008). 

Mūsų tirtų šilkmedţių lapuose sausųjų medţiagų 

kiekis buvo labai panašus nuo 90,73 iki 91,57 % (1 

lentelė). Ţalių riebalų kiekiai abiejų veislių šilkmedţių 

lapuose taip pat buvo panašūs nuo 3,79 iki 4,72 % (1 

lentelė). 
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Vienas iš svarbiausių šilkmedţių lapų kokybės rodiklių 

– ţalių baltymų kiekis juose. Šių medţiagų kaupimuisi 

juose gali turėti įtakos lapų subrendimas (Kabi ir kt., 

2008), klimato sąlygos (Wilson ir kt., 1982), dirvoţemio 

tipas ir skynimo laikotarpis (daţnumas) (Benavides ir kt., 

1994; Kabi ir kt., 2008). Išanalizavus gautus tyrimų 

rezultatus, esmingai daugiau (3,94 %) šių medţiagų 

sukaupė „Plodovaja 3‟ nei „Smuglianka‟ šilkmedţio lapai. 

Literatūroje nurodoma, kad ţalių baltymų kiekis 

šilkmedţio lapuose gali kisti nuo 15,31 iki 30,91 % 

(Srivastava ir kt., 2006).  

 
1 lentelė. Šilkmedţių lapų cheminė sudėtis, % 

Table 1. Biochemical composition of mulbery leaves, % 
 

Kokybės rodikliai 

Quality indices 

Veislė 

Cultivar 

'Plodovaja 3' 'Smuglianka' 

Sausosios medţiagos 

Dry matter 

90,73±0,18a 91,57±0.08a 

Ţali riebalai 

Raw fat 

4,72±0,09a 3,79±0,07a 

Ţali baltymai 

Raw protein 

17,69±1,32a 13,75±0,47b 

Ţalia ląsteliena 

Raw fiber 

13,20±0,54a 9,71±2,07b 

Ţali pelenai 

Raw ash 

16,09±0,06a 10,22±0,03b 

*- toje pačioje eilutėje esantys vidurkiai paţymėti skirtingomis raidėmis 

statistiškai patikimai skiriasi, kai p 0,05 
*- means located on the same line and marked with different letters differ 

significantly, when p<0,05 

 

Vertingas maisto komponentas - ląsteliena. Remiantis 

literatūros duomenimis, ląstelienos kiekis yra nedidelis 

šilkmedţio lapuose, lyginant su kitų augalų lapija. Įvairių 

tyrėjų duomenimis, šilkmedţių lapuose ţalios ląstelienos 

randama nuo 9,1 iki 15.3 % (Kabi ir kt., 2008;  Kandylis ir 

kt., 2009; Signh ir kt., 1989). Mūsų tyrimais nustatyta, kad 

esmingai didesnis ţalios ląstelienos kiekis buvo 'Plodovaja 

3' šilkmedţio lapuose 3,49 % daugiau nei 'Smuglianka' (1 

lentelė).  

Ţalių pelenų kiekis augaluose ir atskiruose jų 

organuose labai svyruoja ir priklauso nuo augalų 

biologinių ypatybių, vystymosi tarpsnio. Kai kuriuose 

literatūros šaltiniuose teigiama, kad šilkmedţio lapuose 

ţalių pelenų randama 6,4 -13,3 % (Bamikole ir kt., 2005; 

Kabi ir kt., 2004). Mūsų eksperimento rezultatai parodė, 

kad ţalių pelenų 5,87 % esmingai daugiau sukaupė 

'Plodovaja 3' nei 'Smuglianka' šilkmedţio lapai (1 lentelė).  

Fotosintezės pigmentų kiekis ir jų santykis rodo lapo ir 

viso augalo fiziologinę buklę. Chlorofilų a ir b kiekis bei 

chlorofilų santykis lemia augalo fotosintezės efektyvumą. 

Nuo chlorofilų kiekio augalo lapuose tiesiogiai priklauso 

fotosintezės potencialas ir pirminė produkcija (Datt, 1998). 

Teigiama, kad didţiausia chlorofilų koncentracija 

sukaupiama lapuose prieš pat ţydėjimą, o patys pigmentai 

dalyvauja morfogenezės procesuose (Bojovic ir kt., 2005). 

Jų kiekis keičiasi, kintant aplinkos sąlygoms, vystantis 

augalams (Семичев, 1970). Mokslinėse publikacijose 

tyrėjų duomenimis šilkmedţių lapuose bendras chlorofilo 

kiekis gali kisti nuo 2,18 iki 6,38 mg g
-1

 (Yogananda 

Murthy, 2013). Nustatyta kad bendras chlorofilo kiekis 

lapuose buvo labai panašus ir svyravo nuo 115,16 iki 

118,33 mg 100g
-1

. Tiek chlorofilo a, tiek chlorofilo b 

kiekiai buvo labai panašūs atitinkamai nuo 81,16 iki 86,57  

mg 100g
-1

, bei nuo 28,66 iki 37,16 mg 100g
-1

. 
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Stulpeliai paţymėti vienodomis raidėmis statistiškai patikimai nesiskiria, 

kai p>0,05 

Bars marked with the same  latter do not differ significantly, when p>0,05 
 

1 pav. Chlorofilų a ir b kiekis skirtingų veislių šilkmedţių lapuose 

Fig. 1. Chlorophylls a and b content of different varieties of mulberry 
leaves 

 

Ţmogaus organizme karotenoidai atlieka 

antioksidacines funkcijas, o kai kurie virsta vitaminu A. 

Literatūros šaltiniuose teigiama, kad bendras karotenoidų 

kiekis tik švieţiuose šilkmedţio lapuose būna nuo 31 iki 

97,9 mg 100g
-1

 (Thabti ir kt., 2011). Atlikus tyrimus buvo 

nustatyta, kad bendrasis karotenoidų kiekis šilkmedţio 

lapuose kito nuo 25,08 iki 32,16 mg 100g
-1

 (2 pav.) 

esmingai didesnis jo kiekis nustatytas 'Plodovaja 3' 

lapuose.  
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Stulpeliai paţymėti skirtingomis raidėmis statistiškai patikimai skiriasi, 

kai p 0,05 

Bars marked with the different latter differ significantly at p 0,05 
 

2 pav. Karotenoidų kiekis skirtingų veislių šilkmedţio lapuose. 

Fig. 2. Carotenoids content of different varieties of mulberry leaves 
 

Ţaliavos ir maisto produkto spalva priklauso nuo jame 

esančių daţančiųjų medţiagų (Rubinskienė ir kt., 2007). 

Šilkmedţių lapų spalva iš esmės priklauso nuo jame 
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esančio chlorofilo kiekio. Mūsų tyrimų rezultatais 

nustatyta, kad didesnės šviesumo L* reikšmės buvo 

'Smuglianka' nei 'Plodovaja 3' veislės lapuose. 

'Smuglianka'  veislės lapai buvo šviesesni 3,07 %  (3 pav.).  
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3 pav. Spalvos L*koordinatės 

Fig. 3. Coordinates of the colours L* 

 

Buvo vertintos raudonos ir ţalios šilkmedţių lapų 

koordinatės a* reikšmės. Mūsų tyrimų rezultatai parodė, 

kad šios reikšmės dominavo ţalios spalvos skalėje. 

Intensyvesnis ţalios spalvos atspalvis (4 pav.) nustatytas 

'Plodovaja 3' veislės lapuose. 'Smuglianka' lapuose jis buvo 

1,23 % maţesnis.  
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4 pav. Spalvos a* koordinatės 

Fig. 4. Coordinates of the colours a* 

 

Buvo vertintos geltonos ir mėlynos koordinatės b* 

reikšmės. Mūsų tyrimų rezultatai parodė, kad intensyvesnė 

geltona spalva (5 pav.) nustatyta 'Smuglianka' lapuose. 

'Plodovaja 3'  lapuose ji buvo 3,19 % maţesnė.  
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5 pav. Spalvos b* koordinatės 

Fig. 5. Coordinates of the colours b* 

 

Išvados 

 

1. Esmingai didesni ţalių baltymų, ląstelienos, pelenų 

kiekiai nustatyti 'Plodovaja 3' veislės šilkmedţių lapuose. 

2. Didţiausias karotenoidų kiekis (32,16 mg 100g
-1

) 

nustatytas 'Plodovaja 3' veislės šilkmedţių lapuose.  

3. Tirtų veislių šilkmedţio lapuose bendras chlorofilo 

kiekis buvo panašus ir svyravo nuo 81,16 iki 86,57  mg 

100g
-1

. 

4. Šviesesni, geltonesni buvo 'Smuglianka' veislės 

šilkmedţio lapai lyginant su 'Plodovaja 3' veislės lapais. 
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Elvyra Jarienė, Honorata Danilčenko, Judita Černiauskienė, Dovilė Levickienė 
 

Antioxidative compounds in leaves of white mulberry (Morus alba L.)  
 

Summary 

 
The study of antioxidants from natural sources has gained popularity in recent years. The aim of this research is to determine and compare the 

content of some antioxidant compounds accumulated in the leaves of different mulberry cultivars. The leaves of two white mulberry cultivars 'Plodovaja 
3' and 'Smuglianka' have been selected for determination and comparison of the amounts of dry matter, raw fat, protein, fiber, ash, chlorophyll and 

carotenoids. Mulberry leaves have been collected from the farmer‟s garden which is located in the region of Kaunas (Lithuania). The biochemical 

composition of mulberry leaves was determined by the standard methods. Significant higher accumulation amount of chlorophyll and carotenoid were 
determined in leaves of cv 'Plodovaja 3'. From these results, it is inferred that 'Plodovaja 3' mulberry leaves, with their high nutritional value in term of 

biochemical composition could be used as a potential source of natural antioxidants in food and pharmaceutical industry. 

White mulberry, leaves, biochemical compound, species 

 
Gauta 2015 m. kovo mėn., atiduota spaudai 2015 m. balandžio mėn. 
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