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Mikroorganizmų neigiama veikla yra viena pagrindinių ekonominių problemų augalininkystėje ir maisto pramonėje. Maisto pramonėje daugiausiai 

ţalos padaro mikromicetai priklausantys Fusarium, Aspergillus ir Penicillium gentims. Šie mikromicetai gamina daugiausiai visų ţinomų mikotoksinų. 

Darbo tikslas – įvertinti Syzygium aromaticum, Pimpinella anisum ir Mentha x piperita 'Zgadka eterinių aliejų poveikį maisto gaminiuose aptinkamiems 
mikroorganizmams. Eterinių aliejų poveikis mikroorganizmams buvo tiriamas agaro difuzijos metodu. Kontrolė – 2% natrio benzoatas. Ištirta eterinių 

aliejų įtaka Aspergillus flavus, Penicillium funiculosum ir Rhodotorula mucilaginosa mikroorganizmams, išskirtiems iš įvairių maisto gaminių. Tyrimams 

naudoti 100% ir 25% koncentracijų Syzygium aromaticum, Pimpinella anisum ir Mentha x piperita 'Zgadka eteriniai aliejai. 
Nustatyta, kad natrio benzoatas (kontrolė) neturėjo jokio poveikio Aspergillus flavus, Penicillium funiculosum ir Rhodotorula mucilaginosa augimui, tuo 

tarpu tirti Syzygium aromaticum, Pimpinella anisum ir Mentha x piperita 'Zgadka' (100% ir 25%) eteriniai aliejai slopino minėtų mikroorganizmų augimą. 

Tirtieji eteriniai aliejai, priklausomai nuo koncentracijos, pasiţymėjo skirtingu efektyvumu slopinant mikroorganizmų augimą. Rezultatai parodė, kad 100% 

koncentracijos Syzygium aromaticum, Pimpinella anisum ir Mentha x piperita 'Zgadka' eteriniai aliejai pilnai slopino Penicillium funiculosum augimą. 

Syzygium aromaticum 25% eterinio aliejaus koncentracija pasiţymėjo stipriausiu slopinamuoju poveikiu tirtiems mikroorganizmams. 

Mikroorganizmai, eteriniai aliejai, fungicidinis poveikis, maisto gaminiai 

 
Įvadas 

 

Mikroorganizmų neigiama veikla yra viena 

pagrindinių ekonominių problemų augalininkystėje ir 

maisto pramonėje. Mikroorganizmams būdingos lanksčios 

adaptacinės sistemos galimybės, kurių dėka jie plačiai 

paplitę gamtoje. Jie ne tik sukelia derliaus nuostolius ir 

maisto gedimą, tačiau daugelis iš jų, gamindami 

pavojingus antrinius metabolitus (mikotoksinus), sudaro 

labai rimtą pavojų ţmonių ir gyvūnų sveikatai. Maisto 

pramonėje daugiausiai ţalos padaro mikromicetai 

priklausantys Fusarium, Aspergillus ir Penicillium 

gentims. Šių genčių mikromicetai gamina daugiausiai visų 

ţinomų mikotoksinų (Soković et al., 2009; Serra et al., 

2006; Zabka et al., 2009). 

Maisto pramonėje maţinant maisto gaminių 

uţterštumą mikroorganizmais naudojamos įvairios 

cheminės medţiagos (rūgštys, benzoatai, sorbatai ir kt.). 

Cheminės medţiagos dėl nuodingų priemaišų sukelia 

pavojų vartotojų sveikatai ir ne visada apsaugo nuo 

atsparių mikroorganizmų padermių išsivystymo. Todėl 

maisto pramonėje vis labiau didėja poreikis sumaţinti 

sintetinių priedų vartojimą ir naudoti natūralias 

konservuojančias medţiagas (Nasar-Abbas et al., 2004; 

Rahman et al., 2009). 

Augaluose esantys eteriniai aliejai nuo seno naudojami 

liaudies medicinoje, maisto pramonėje, kosmetikoje ir 

farmacijoje kaip natūralios, aplinkai nekenksmingos 

medţiagos, slopinančios bakterijų, mikromicetų bei mielių 

augimą (Elgayyar et al., 2001). Eterinių aliejų biologines 

savybes lemia juos sudarantys 20–60 skirtingos 

koncentracijos junginių, kurių sinergetinis poveikis 

neleidţia išsivystyti net atsparioms mikroorganizmų 

padermėms. Eteriniai aliejai kaip biologiškai aktyvios 

medţiagos gali būti dedami į maisto gaminius, siekiant 

apsaugoti nuo gedimo ir taip prailginti jų galiojimo trukmę. 

Dėl savo antimikrobinių ir antioksidacinių savybių 

eteriniai aliejai gali pakeisti toksiškus sintetinius 

fungicidus (Maggi et al., 2009; Nguefack et al., 2007). 

Darbo tikslas – įvertinti Syzygium aromaticum, 

Pimpinella anisum ir Mentha x piperita 'Zgadka' eterinių 

aliejų fungicidinį poveikį. 

Tyrimų metodika 

 

Eterinių aliejų aktyvumui nustatyti buvo pasirinkti iš 

maisto gaminių (duonos, dţiovintų vaisių, darţovių) 

išskirti mikroorganizmai: Aspergillus flavus BIAF25, 

Penicillium funiculosum BIPF11 ir Rhodotorula 

mucilaginosa BIRH6. Naudoti skirtingų koncentracijų 

(100% ir 25%) kvapniojo gvazdikmedţio (Syzygium 

aromaticum L.) (Rudugys, Lietuva), anyţinės oţiaţolės 

(Pimpinella anisum L.) (Rudugys, Lietuva) ir pipirmėtės 

(Mentha x piperita L.) 'Zgadka' (Botanikos institutas, 

Lietuva) eteriniai aliejai. Skirtingos eterinių aliejų 

koncentracijos gaunamos praskiedţiant juos 96,3% 

etanoliu. Kontrolė – 2% natrio benzoatas. 

Eterinių aliejų poveikis mikroorganizmams buvo 

tiriamas agaro difuzijos metodu. Testuojamų 

mikroorganizmų ląstelių suspensija buvo lygi McFarlando 

1 drumstumo standartui. Į Petri lėkšteles (90 mm 

skersmens) su Saburo terpe (Liofilchem, Italija) įnešama 

100 µl suspensijos ir išsklaidoma sklaidytuvu. Eterinių 

aliejų aktyvumo nustatymui ant terpės buvo dedami 

filtrinio popieriaus diskeliai (6 mm skersmens), ant kurių 

buvo uţlašinama 10 µl eterinio aliejaus. Bandymas 

atliekamas 3 pakartojimais. Petri lėkštelės su pasėliais 

inkubuojamos termostate 3 paras 26±2°C temperatūroje. 

Eterinių aliejų aktyvumas įvertinamas pagal 

mikroorganizmų augimo slopinimo zonos diametrą (mm). 

Tyrimo duomenys statistiškai apdoroti su SSPS 17 

statistine programa, naudojant dispersinę analizę 

(ANOVA) ir maţiausio esminio skirtumo ribą (R). 

Duomenys statistiškai patikimais laikomi, kai p<0,05. 

 

Rezultatai ir aptarimas 

 

Nustatyta, kad natrio benzoatas (kontrolė) neturėjo 

jokio poveikio A. flavus, P. funiculosum ir R. mucilaginosa 

augimui,  tuo  tarpu  tirti  S. aromaticum, P. anisum ir M. x 
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1 lentelė. Eterinių aliejų poveikis mikroorganizmų augimui 

Table 1. Influence of essential oils on growth of microorganisms 

 

Eteriniai aliejai, 

Essential oils 

Koncentracija, % 

Concentration, % 

Mikroorganizmai, 

Microorganisms 

Aspergillus flavus Penicillium 

funiculosum 

Rhodotorula 

mucilaginosa 

Slopinimo zona, mm 

Growth suppression zone, mm 

Syzygium aromaticum 100 49,3*±6,9 90,0±0 54,5±5,6 

25 37,5±2,7 46,5±0,5 43,2±2,4 

Pimpinella anisum 100 90,0±0 90,0±0 90,0±0 

25 6,0±0 11,3±2,6 6,0±0 

Mentha x piperita 'Zgadka' 100 28,7±1,1 90±0 26,0±2,3 

25 7,0±0 14,3±0,5 7,0±0 

Natrio benzoatas (kontrolė) 2 0 0 0 
*Visi vidurkiai statistiškai patikimai skiriasi nuo kontrolės 

 

piperita 'Zgadka' (100% ir 25%) eteriniai aliejai slopino 

minėtų mikroorganizmų augimą (1 lentelė). Išaiškinta, kad 

visų tirtų eterinių aliejų (100%) didesnės koncentracijos ne 

tik įtakojo mikroorganizmų augimą, bet ir mikromicetų 

sporų susidarymo procesą. 

Rezultatai parodė, kad 100% S. aromaticum, P. 

anisum ir M. x piperita 'Zgadka' eteriniai aliejai pilnai 

slopino P. funiculosum augimą. S. aromaticum (100%) 

eterinis aliejus pasiţymėjo stipresniu poveikiu slopinant A. 

flavus ir R. mucilaginosa nei M. x piperita 'Zgadka' 

(100%) eterinis aliejus. S. aromaticum eterinio aliejaus 

veiklioji medţiaga yra eugenolis, kuris pasiţymi stipriu 

slopinamuoju poveikiu mikroorganizmams (Fu et al., 

2007). Chaieb et al. (2007) tyrimų metu nustatė, jog 1% 

gvazdikėlio eterinis aliejus slopina gramteigiamų ir 

gramneigiamų bakterijų augimą, susidariusios zonos siekė 

daugiau negu 16 mm. 

Maţesnė S. aromaticum (25%) eterinio aliejaus 

koncentracija ne tik stipriai slopino mikroorganizmų 

augimą (susidariusios zonos siekė nuo 37,5 iki 46,5 mm) 

(1 pav.), bet ir įtakojo sporų susidarymo procesą. 

 

 
 
1 pav. S. aromaticum (25%) įtaka P. funiculosum augimui ir vystymuisi 

Fig. 1. The influence of S. aromaticum essential oils on growth of P. 

funiculosum. 

 

Nustatyta, kad Penicillium genties rūšys gali 

produkuoti net 27 skirtingus mikotoksinus, iš jų svarbiausi 

ochratoksinai, patulinas ir citrininas (Pitt et al, 2009). 

P. anisum 25% koncentracijos eterinio aliejaus 

poveikis, lyginant su 100% koncentracija, tirtiems 

mikroorganizmams buvo ţymiai silpnesnis. A. flavus ir R. 

mucilaginosa augimo slopinimas sumaţėjo 15 kartų. 

Panašius tyrimus atliko ir kiti tyrėjai. Tepe et al., (2006) 

nurodo, kad P. anisetum eterinis aliejus, kurio veiklioji 

medţiaga (E)–anetholis, stipriai slopina bakterijų ir mielių 

augimą. Kosalec et al., (2005) nustatė, kad P. anisum 

eterinis aliejus slopina patogeninių Candida mielių 

augimą. 

Išaiškinta, kad M. x piperita 'Zgadka' 100% ir 25% 

eterinio aliejaus koncentracijos pasiţymėjo silpniausiu 

slopinamuoju poveikiu tirtiems mikroorganizmams, 

lyginant su kitais tirtais eteriniais aliejais, slopinimo zonos 

siekė tik 7,0±0 mm. Literatūroje esama duomenų apie tai, 

jog Mentha sp. eterinis aliejus pasiţymi stipresniu 

fungicidiniu aktyvumu negu bifonazolas (sintetinis 

fungicidas), tačiau silpnesniu poveikiu negu grynas 

mentolis (Soković et al., 2009). Freire et al. (2012) atlikti 

tyrimai parodė, kad M. piperita 0,2% eterinis aliejus 

visiškai slopino Aspergillus, Fusarium grybų, išskirtų iš 

kukurūzų grūdų, papajos, bananų bei pupelių, augimą; 

maţesnė (0,1%) eterinio aliejaus koncentracija veikė 

silpniau. 

Atlikti tyrimai leidţia manyti, kad eteriniai aliejai gali 

būti panaudoti maisto gaminių apsaugai nuo neigiamos 

mikroorganizmų veiklos. 

 

Išvados 

 

1. Išaiškinta, kad Syzygium aromaticum, Pimpinella 

anisum ir Mentha x piperita eterinių aliejų 100% ir 25% 

koncentracijos pasiţymėjo ne tik fungicidiniu poveikiu 

mikroorganizmams, bet ir slopino mikromicetų A. flavus, 

P. funiculosum sporų susidarymo procesą. 

2. Nustatyta, kad Syzygium aromaticum eterinio 

aliejaus 100% ir 25% koncentracijos pasiţymėjo 

stipriausiu fungicidiniu poveikiu tirtiems 

mikroorganizmams. 

3. Nustatyta, kad tirti eteriniai aliejai galėtų būti 

naudojami maisto gaminių saugos, nuo neigiamos 

mikroorganizmų veiklos, gerinimui. 
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Evaluation of antifungal properties of essential oils 
 

Summary 

 
Pathogenic and toxinogenic microorganisms are one of the major economic problems of crop and food production. In terms of food safety, fungi of 

Fusarium, Aspergillus and Penicillium are considered the most significant because they produce the great majority of the known mycotoxins. 

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of Syzygium aromaticum, Pimpinella anisum and Mentha x piperita 'Zgadka essential oil for 
the food contaminating microorganisms. 

The influence of essential oils on microorganisms was ascertained by the method of agar diffusion. Control was 2% sodium benzoate. The influence 

of essential oils on Aspergillus flavus, Penicillium funiculosum and Rhodotorula mucilaginosa isolated from various food products were estimated. The 
essential oils of Syzygium aromaticum, Pimpinella anisum and Mentha x piperita 'Zgadka at 100% and 25% concentrations were used in the experiments. 

It was found that sodium benzoate (control) had no effect on Aspergillus flavus, Penicillium funiculosum and Rhodotorula mucilaginosa growth, 

while investigating Syzygium aromaticum, Pimpinella anisum and Mentha x piperita 'Zgadka' (100% and 25%) the essential oils inhibited the growth of 
the mentioned microorganisms. The tested essential oils, depending on the concentration revealed different effectiveness of the growth inhibition of the 

microorganisms. The results showed that Syzygium aromaticum, Pimpinella anisum and Mentha x piperita 'Zgadka' essential oils at 100% concentration 
completely inhibited the growth of Penicillium funiculosum. Syzygium aromaticum essential oil at concentration of 25% exhibited the strongest inhibitory 

effect upon studied microorganisms. 

Microorganisms, essential oils, fungicidal effects, food products 
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