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Struktūrizuoto vandens įtaka augalų daigumui ir augimui 

Regina Malinauskaitė 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 
2011-2012 m. ASU Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto (buv. Biologijos ir augalų apsaugos katedros) laboratorijoje buvo tirta skirtingų 

gamintojų (UAB "Sileka" ir "Blue filters") struktūrizuoto vandens įtaka augalų sėklų daigumui bei gauruotosios sojos (Glycine max (L.) Merr.) 
'DOTNUVOS RUDOJI' augalų augimui vegetacijos pradţioje.  

Struktūrizuoto vandens poveikio sėklų daigumo nustatymui naudotos sėklos: gauruotosios sojos (Glycine max (L.) Merr), vaistinės oţragės 

(Trigonella foenum-graecum (L.) Ser.), sėjamosios pipirnės (Lepidium sativum L.), rapso (Brassica napus L.). Nustatyta, kad struktūrizuotas vanduo 
esminės įtakos sėklų daigumui neturėjo.  

2-jų lapų porų tarpsnyje struktūrizuoto vandens poveikyje sojos augalai (antţeminė dalis) buvo aukštesni, šaknys ilgesnės, lyginant su kontrolės 

variantu. Augalų ţalioji masė padidėjo daugiau nei 1,3 karto, o šaknelių masė - 2,1 karto. Skirtumai esminiai. 4-ių lapų porų tarpsnyje struktūrizuoto 
vandens poveikis augalų dydţiui bei ţaliosios masės kiekiui nenustatytas. Šiame tarpsnyje abiejų kompanijų gaminamas struktūrizuotas vanduo turėjo 

įtakos pigmentų kiekiui: esmingai didino chlorofilų a ir b kiekius, lapuose maţėjant karotinoidų. Bendras chlorofilų kiekis buvo maţesnis nei kontrolės 

variante. Poveikio stiprumui įtakos turėjo ir vandens struktūrizavimui naudojama gamintojų įranga. 
Struktūrizuotas vanduo, daigumas, pigmentai, morfologiniai rodikliai 

 
Įvadas 

Gyvojoje gamtoje vanduo yra vienas iš svarbiausių 

sandaros komponentų. Yra nustatyta, kad vandens 

molekulės susijungia grupėmis (klasteriais). Patalpos 

temperatūroje klasterį gali sudaryti nuo 3 iki 6 vandens 

molekulių (1 pav.). Struktūrizuotas vanduo, susijungęs su 

paprastu, tekančiu vamzdynais vandeniu, pakeičia jį į gėlą, 

t.y. struktūrizuoja. Gaminant  „AQUABIONICA“ vandens 

struktūrizatorius, teigiama, kad toks natūrinis 

struktūrizavimui naudojamas vanduo egzistuoja planetoje 

jos ašigalių ledynuose ir deluvialiniame ţemės ledynų lede 

(Strukturiertes Wasser., 2009).  

Nuo praeito tūkstantmečio pabaigos Europoje 

(Šveicarijoje, Austrijoje, Vokietijoje) pradėta gaminti 

įranga su informaciją suteikiančiu natūriniu vandeniu. Yra 

atlikta tyrimų, kuriais bandyta įrodyti tokio vandens 

teikiamas gydomąsias, antimikrobines, augalų augimą 

veikiančias savybes (Hammer, 2004, ir kt.). Nuo 1999 m. 

Šveicarijoje struktūrizuotas vanduo dėl nepatvirtintų 

tyrimais teiginių uţdraustas naudoti terapiniais tikslais. 

Kai kurie teiginiai apie struktūrizuoto vandens 

išskirtinį poveikį nepagrįsti tyrimų rezultatais arba 

paneigti. Pvz., teiginiai apie geresnį struktūrizuoto vandens 

skonį, jo gebą išlaikyti geresnę kokybę vienerius metus, 

maţesnį molekulės paviršiaus įtempimą buvo paneigti dėl 

netinkamos tyrimų metodologijos (Kitzmüller, 2005).  

Lietuvoje yra prekiaujama įvairių firmų 

struktūrizatoriais arba jų įranga gaminamu struktūrizuotu 

vandeniu. Tačiau pateikti informacijos apie tokio vandens 

pranašumų buvimą ar nebuvimą jie neturi. 

Tyrimų tikslas ir objektas – nustatyti skirtingų firmų 

struktūrizuoto vandens poveikį sėklų daigumui ir 

gauruotosios sojos augalų morfofiziologiniams rodikliams 

ankstyvose vystimosi stadijose. 

 

                                                        

1 pav. Vandens molekulės klasterio pavyzdys (H2O) 196  ir  klasteris (http://www.aquabionica.at/bionicwater/vomeronasal-organ-discovery/) 

Fig. 1. Example of water clusters (H2O) 196 and clusters (http://www.aquabionica.at/bionicwater/vomeronasal-organ-discovery/ 

 

Tyrimų metodika 
 

2011-2012 m. ASU Biologijos ir augalų 

biotechnologijos (buv. Biologijos ir augalų apsaugos 

katedros) laboratorijoje buvo tirta  firmos „Blue filters“ (1 

var.) ir UAB „Sileka“ gaminamo „Tyruma“ struktūrizuoto 

vandens (geriamo stalo) (2 var.) įtaka kai kurių augalų 

sėklų daigumui bei gauruotosios sojos (Glycine max (L.) 

Merr.) 'DOTNUVOS RUDOJI' augalų kai kurių 

morfofiziologinių parametrų pokyčiams vegetacijos 

pradţioje (iki 4-ių lapelių porų susiformavimo). 

Struktūrizuoto vandens poveikis buvo lyginamas su 

kontrolės variantu – distiliuoto vandens poveikiu.  

UAB „Sileka“ struktūrizavimui naudoja gręţinio (180 

m gylis) vandenį veikiant GRANDER revitalizavimo 

technologija. Pramoniniu būdu pagaminto „Blue filters“ 

firmos vandens struktūrizatorius (markė AC-IL-CRD) 

pastatytas prie vandentiekio atbulinio osmoso principu 

veikiančios filtro sistemos.  

Struktūrizuoto vandens poveikio sėklų daigumui 

nustatymui naudotos šių augalų sėklos: gauruotoji soja 

(Glycine max (L.) Merr) (I), vaistinė oţragė (Trigonella 

foenum-graecum (L.) Ser.) (II), sėjamoji pipirnė (Lepidium 

http://www.aquabionica.at/bionicwater/vomeronasal-organ-discovery/
http://www.aquabionica.at/bionicwater/vomeronasal-organ-discovery/
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sativum L.) (III), rapsas (Brassica napus L.) (IV). 

Kiekvieno varianto sėklos diegtos 4-iais pakartojimais 

Petri lėkštelėse ant  filtrinio popieriaus, sudrėkinto 

tyrimuose naudotu vandeniu ir patalpintos daiginimo 

spintoje 22±24 ºC temperatūroje. Po 7 dienų nustatytas 

sėklų daigumas.  

Gauruotosios sojos sėklos diegtos induose komposto ir 

smėlio mišinyje (1:2), 4 pakartojimais, po sudygimo 

paliekant 6 augalus. Pagal poreikį buvo laistoma tyrimuose 

naudotais tirpalais.  

Sausoji masė nustatyta 2  h dţiovinant 105 ºC 

temperatūroje termostate (Stašauskaitė, 1999).  

Bendras chlorofilų kiekis nustatytas etanolinėje 

ištraukoje fotoelektrokolorimetru pagal formulę 

(Stašauskaitė, 1999): 
 

Cx = 
5600

900

d

E  ,                             (1) 

čia C - chlorofilų koncentracija mg l-1;  

E – šviesos ekstinkcija, arba optinis tankis; 

d – kiuvetės storis cm; 

900 – chlorofilų (a+b) molekulinė masė; 

56000 – chlorofilų absorbcijos koeficientas. 

 

Atskirų pigmentų koncentracijos nustatytos 

spekrofotometru ir apskaičiuotos pagal formules 

(Гавриленко и др.1975): 
 

Chl a (mg l-1) = 9,784*D662-0,990*D644         (2) 

Chl b (mg l-1) = 21,426*D644-4,650*D662       (3) 

Karotenoidai (mg l-1) = 4,695*D440,5-0,268 (Chl a+bmg l-1) (4) 
 

čia D – optinis tankis ištraukoje prie nurodytų bangų ilgių. 

 

Apskaičiuotas tyrimų duomenų vidurkio standartinis 

nuokrypis. 

 

Rezultatai ir aptarimas 

Sėklų gyvybingumas ir daigumas priklauso nuo 

vidinių (nepakankamas gemalo susiformavimas, stora 

luobelė ir kt.) ir išorinių (temperatūra, drėgmės kiekis 

reikalingas sėkloms išbrinkti ir kt. ) veiksnių. Tokiais 

atvejais sėklų daigumą gali padidinti naudojamos aktyvios 

medţiagos, stratifikavimas, skarifikavimas ir kt. (Klimas ir 

kt., 2008).  

Mūsų tyrimuose naudotų augalų sėklos yra nereiklios 

šiems veiksniams. Tyrimais nustatyta, kad struktūrizuotas 

vanduo neįtakojo sėklų daigumo (2 pav.). 
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2 pav. Struktūrizuoto vandens įtaka sėklų daigumui: k – distiliuotas 

vanduo, 1 var. – firma “Blue filters" struktūrizuotas vanduo, 2 var. – 

„Sileka“ struktūrizuotas vanduo; objektai: I - Glycine max (L.) Merr, II - 
Trigonella foenum-graecum (L.) Ser.),  III -  Lepidium sativum L., IV - 

Brassica napus L. 

Fig. 2. Structured water influence on seeds germination: c – control 
– distiled water, I var. – structured water (company "Blue filters", II var. 

– structured water (firm „Tycompany "Sileka", objects: I - Glycine max 

(L.) Merr, II - Trigonella foenum-graecum (L.) Ser.,  III -  Lepidium 
sativum L., IV - Brassica napus L. 

 
Literatūros šaltiniuose (Kitzmüller, 2005) yra 

teigiama, kad GRANDER struktūrizuotas (gyvasis, 

vitalusis) vanduo neturėjo įtakos Lolium multiflorum  

augalų aukščiui, t.y. nebuvo aukščių skirtumų laistant 

augalus paprastu vandeniu. Mūsų tyrimuose nustatyta, kad 

2-jų porų lapelių tarpsnyje struktūrizuoto vandens 

poveikyje sojos augalai (antţeminė dalis) buvo aukštesni 

38 mm (2 var.) ir 76 mm (1 var.) (1 lentelė). Šaknys taip 

pat buvo ilgesnės daugiau nei 190 mm (1 – 2 var. ). Augalų 

ţalioji masė padidėjo daugiau nei 1,3 karto, o šaknelių 

masė - atitinkamai 2,1 karto. Skirtumai esminiai. 

4-ių porų lapų tarpsnyje esminės įtakos struktūrizuotas 

vanduo neturėjo šaknelių ilgiui, o 1 variante - augalai buvo 

neesmingai 1,35 karto aukštesni. Augalų ir šaknelių ţalioji 

masė 1 variante (naudojant kompanijos "Blue filters" 

struktūrizatoriaus vandenį) buvo 1,7 ir 1,4 karto maţesnė 

nei kontrolės variante ir atitinkamai 1,5 bei 1,6 karto 

maţesnė  lyginant su 2-ojo varianto augalais. Skirtumai 

esminiai. 

Galima daryti prielaidą, kad vėlyvesniame vystymosi 

tarpsnyje kontrolės ir struktūrizuoto vandens poveikyje 

panašūs augalų dydţio ir masės parametrai susiję su 

intensyvesniu dirvoţemyje buvusių maisto medţiagų 

panaudojimu, augalus laistant struktūrizuotu vandeniu. Šią 

prielaidą patvirtina struktūrizuoto vandens įtaka 

fotosintezės aparato komponentams, t.y. pigmentų kiekiui. 

Lietuvos mokslininkų duomenimis (Sakalauskienė ir kt., 

2009) didţiausias pigmentų kiekis buvo drėgmės deficitą 

patyrusiuose ţirnių lapuose.  Dėl drėgmės deficito maţėjo 

chlorofilo b ir karotinoidų kiekis. 
 

1 lentelė. Struktūrizuoto  vandens įtaka sojos augalų aukščiui ir šaknų ilgiui, jų ţaliosios masės kiekiui 2-jų ir 4-ių (*) porų lapų tarpsnyje 

Table 1. Structured water influence on soya plant height, root lenght and green mass on 2– and 4-pairs (*) of leaves phases 
 

Variantai Variations Aukštis/ilgis mm 

Height/length  

Ţalioji masė Green mass mg 

Kontrolė  Control (distiliuotas vanduo/distilled water) 
 

I - struktūrizuotas vanduo (firma “Blue filters”) 

Structured water (company “Blue filters” )  
II - struktūrizuotas vanduo (UAB “Sileka”) Structured 

water (company “Sileka”) 

162,5± 5,3    391,8±84,9* 
64± 16,1       113±1,79 

238,5±25,5   289,6±68,8* 

110,5±0,5     111,5±2,04 
200,5±8,5    414,2±33,6* 

107,5±20,1  122±13,6 

 

970,7± 0,24           2629±94,9* 
177,8±  0,52           628±7,80 

1317±41,7            1529±73,7* 

372,7±21,0            460±24,8 
1317±69,9            2322±9,20* 

373±22,1               733±16,2 
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Mūsų tyrimuose struktūrizuotas vanduo esmingai 

didino chlorofilų a ir b kiekius, lapuose maţėjant 

karotenoidų (atitinkamai 1,3 karto 1 variante ir 1,4 karto 2-

ame variante) (2 lentelė). Bendras chlorofilų kiekis buvo 

1,1 (1 var.) ir 1,02 karto (2 var.) maţesnis nei kontrolės 

variante.  

Mūsų tyrimų duomenys prieštaravo literatūros šaltinio 

(Kitzmüller, 2005) rezultatams ir iš dalies patvirtino kitų 

tyrėjų duomenis apie struktūrizuoto vandens poveikį. Mūsų 

atveju struktūrizuotas vanduo turėjo įtakos augalų 

fiziologiniams procesams, sėkloms sudygus, kai tapo 

ląstelių struktūros komponentu. Poveikio stiprumas 

priklausė nuo struktūrizavimui naudojamos įrangos, nes 

tyrimuose naudotų kompanijų struktūrizuoto vandens 

poveikis, ypač chlorofilo b ir karotenoidų kiekiams, 

esmingai skyrėsi. 
 

2 lentelė. Struktūrizuoto  vandens įtaka sojos augalų pigmentų kiekiui 4-ių porų lapų tarpsnyje 

Table 2. Structured water influence on pigments quantity of soya plants content on 4-pairs of leaves phases 
 

 

Variantai Variations 

Pigment  kiekis  Pigments quantity mgl-1 

Chlorofilų kiekis 

Quantity of 
chlorophylls  

Chlorofilas a 

Chlorophyll a 

Chlorofilas b 

Chlorophyll b 

Karotenoidai 

Carotenoids 

Kontrolė  Control (distiliuotas vanduo/ distilled water) 

I - struktūrizuotas vanduo (firma “Blue filters”) 

Structured water (company “Blue filters” )  
II - struktūrizuotas vanduo (UAB “Sileka”) Structured 

water (company “Sileka”) 

21,3±0,37 

19,03±0,29 

 
20,92±0,16 

25,15±0,004 

25,29±0,014 

 

25,51±0,002 

16,97±0,03 

17,65±0,02 

 
23,12±0,04 

4,16±0,047 

3,13±0,007 

 
2,95±0,322 

 

Išvados 

1.  Kompanijų „Blue filters“ ir „Sileka“ įranga 

gaminamas struktūrizuotas vanduo neįtakojo tirtų augalų 

sėklų daigumo. 

2.  Struktūrizuotas vanduo turėjo įtakos gauruotosios 

sojos augalų dydţiui ir ţaliosios masės kiekiui. 

3.  Laistymui naudojant struktūrizuotą vandenį, 

gauruotosios sojos augalų lapuose didėjo chlorofilo b ir 

maţėjo karotenoidų kiekis. 
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Regina Malinauskaitė 

Structured water influence on plants germination and growth 

Summary 

During the period 2011-2012, experiments were conducted to investigate the influence of different companies ("Sileka" and "Blue filters") 
structured water on plants seed germination and vegetation at plant growth beginning of soybean (Glycine max (L.) Merr.) 'DOTNUVOS RUDOJI' at 

ASU Biology and Plant Biotechnology Institute (formerly Biology and Plant Protection Department) laboratory. 

There were used different plants seeds: soybean (Glycine max (L.) Merr), fenugrek (Trigonella foenum-graecum (L.) Ser.), garden cress (Lepidium 
sativum L.), rape (Brassica napus L. ). Structured water on seed germination was not significant.   

Structured water influenced on soybean height, roots and green mass at 2-leaf stage. The plants were higher, roots longer, mass increased more than 

1,3 times. The root weight increased 2,1 times. The differences were significant. At 4-leaf stage structured water didn’t influence on plant size and quality 
of green material. During at this stage structured water affected the pigment quality: chlorophyll a and b increased significant. In leaves the amount of 

carotenoids and total chlorophyll quantity were little than the control variant. The equipments used for prepare structured water had an impact on plant 

morphological and physiological changes. 

Structured water, germination, pigments, morphological. physiological parameters. 

 
Gauta 2013 m. vasario mėn., atiduota spaudai 2013 m. balandžio mėn. 
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