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Jonizuoto vandens įtaka Sosnovskio barščio (Heracleum sosnovskyi Mandel.) lapų 

ištraukos alelopatinėms savybėms 
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Aleksandro Stulginskio universitetas 

 
Tyrimais, atliktais 2015 metais Aleksandro Stulginskio universiteto Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto laboratorijoje, buvo nustatyta, 

kad Heracleum sosnovskyi vandeninė ištrauka (HSVI), pagaminta iš jaunų augalų lapų, Lactuca sativa sėklų daigumą sumažino iki 60 %, lyginant su 

kontrolės variantu (distiliuotas vanduo, daigumas – 100 %). HSVI praskiedus distiliuotu vandeniu santykiu 1:1, Lactuca sativa sėklų daigumas buvo 

20 % esmingai mažesnis, o padidinus praskiedimą dvigubai – neesmingai 3,5 % mažiau, nei kontrolės variante. Ištraukai (HSVI) skiesti panaudojus 
jonizuotą vandenį (pH 9,66 ir pH 5,07), buvo nustatytas didesnis alelopatinis Heracleum sosnovskyi poveikis Lactuca sativa sėklų dygimo energijai ir 

daigumui, ypač skiedimo variante 1:1. Padidinus praskiedimą jonizuotu vandeniu dvigubai, Lactuca sativa sėklų daigumas buvo esmingai 33,1 % 

(skiedimui naudojant pH 9,66) ir 26,5 % (skiedžiant pH 5,07) mažesnis, nei HSVI skiedžiant tokiu pat santykiu distiliuotu vandeniu. HSVI skiedimas 

santykiu 1:1 rūgštiniu jonizuotu vandeniu ypač slopino Lactuca sativa sėklų dygimo rodiklius – dygimo energija ir sėklų daigumas buvo esmingai 

mažiausi, lyginant su kitais bandymo variantais ir siekė 10 %. 

Alelopatiniai santykiai, Heracleum sosnowskyi, Lactuca sativa, daigumas 

 
Įvadas 

 

Alelopatija – tai viena iš cheminių konkurencijos 

formų ekosistemoje, veikianti daugelį augalų. Ji 

pasireiškia, kai antžeminės augalų dalys, šaknys ar sėklos 

išskiria fiziologiškai aktyvias (fitoncidus, kumarinus, 

antibiotikus ir kt.) medžiagas. Jos stabdo arba skatina kitų 

augalų augimą ir vystymąsi, sėklų dygimą. Tai galima 

apibūdinti, kaip augalo-donoro išskiriamų antrinių 

metabolitų poveikiu augalui-akceptoriui. Visiems žinomas 

krapas sumažina greta augančių bulvių, morkų, pomidorų 

derlių, bet pagerina kopūstų skonines savybes. 

Pagrindiniai alelochemikai yra fenoliniai junginiai, 

kurių 1-3 % yra susikaupę augalų ląstelėje.  

Piktžolės, turėdamos alelopatinių savybių, neigiamai 

veikia žemės ūkio augalus. Nors kai kurie iš jų, kaip 

kviečiai, miežiai, avižos, patys pasižymi alelopatinėmis 

savybėmis (Ninkovic, 2003).  

Yra nustatyta, kad poveikio pobūdis priklauso nuo 

augalų rūšies, vystymosi tarpsnio ir paruoštų 

koncentracijų. Šaknų ištraukos silpniau slopina sėklų 

daigumą, nei antžeminės dalies ištraukos (Baležentienė, 

Šėžienė, 2010). 

Viena iš invazyvių Lietuvoje rūšių – Sosnovskio 

barštis (Heracleum sosnovskyi ). Tai monokarpiniai 

augalai, kurie pasižymi dideliu sėklų gausumu ir daigumu 

(78 %±0,15) (Baležentienė ir kt., 2013). Jų sėklų 

sudygimui reikalinga stratifikacija, kuri vyksta iki +2-5 °C 

temperatūrose 60-90 dienų, todėl kintančio klimato 

sąlygomis Sosnovskio barščio augalai yra 

konkurencingesni už daugelį fitocenozėse esančių rūšių. 

Augalai pasižymi herbicidiniu potencialu: iš sėklų 

ekstrahuoti eteriniai aliejai slopina Avena fatua augimą, o 

jų poveikiui yra atsparūs kukurūzai ir paprastoji rietmenė. 

Todėl Sosnovskio barščio ištraukos gali būti panaudotos 

prieš piktžoles kukurūzų pasėliuose (Synowiec, Kalemba, 

2015). Lapuose, stiebuose ir vaisiuose esančių eterinių 

aliejų sudėtyje esantys furanokumarinai (arba 

furokumarinai) pasižymi toksinėmis savybėmis 

(Jakubovitz et al., 2012). 

Įvairių Heracleum rūšių šaknų eterinių aliejų sudėtis 

yra panaši, tačiau jų kiekis ir sudėtis keičiasi vegetacijos 

metu (Tkachenko, 2009). Toksinės Heracleum augaluose 

esančios medžiagos pasižymi alelopatinėmis savybėmis, o 

poveikis skiriasi, priklausomai nuo ekstrakto 

koncentracijos (Pyšek, Hulme, 2011, Ridenour, Callaway, 

2011). Yra nustatyta (Burgėlaitė ir kt., 2012), kad 

vandeniniai ekstraktai statistiškai patikimai slopino 

Triticum aestivum, Sinapsis alba, Avena sativa, Lactuca 

sativa sėklų daigumą. 

Tyrimų tikslas ir objektas – nustatyti jonizuoto 

(šarminio ir rūgštinio) vandens poveikį Sosnovskio barščio 

ekstraktų alelopatinėms savybėms, t.y. sėjamosios 

pipirinės sėklų daigumui.  

 

Tyrimų metodika 

Tyrimai vykdyti 2015 metais Aleksandro Stulginskio 

universiteto Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto 

laboratorijoje. 

Tyrimų objektas – Sosnovskio barščio (Heracleum 

sosnovskyi Mandel.) lapų vandeninė ištrauka ir sėjamosios 

pipirinės (Lepidium sativum L.) sėklos.  

Kiekvienam pakartojimui Petri lėkštelėse ant filtrinio 

popieriaus, sudrėkinto tirpalais pagal bandymo schemą,  

buvo padiegtos sėjamosios pipirinės sėklos. Bandymas 

atliktas 4 pakartojimais, diegta po 50 sėklų. Daiginta 

reguliuojamo klimato kameroje Ecocell MMM 20±22 ºC 

temperatūroje. 

Sosnovskio barščio ištrauka buvo pagaminta iš žalių 

lapų. Kiekvienam variantui buvo paimta 10 g žaliavos, 

susmulkinta ir supilta į kaitinimo kolbą bei užpilta 120 ml 

šalto distiliuoto vandens. Kolba kaitinta vandens vonelėje 

apie 1 h, po to turinys atvėsintas ir filtruotas (Velžienė ir 

kt., 2002).   

Bandymo schema: 

kontrolė – distiliuotas vanduo; 

I variantas – 100 % ištrauka (HSVI); ištrauka skiesta 

distiliuotu vandeniu santykiais 1:1 ir 1:2; 

II  variantas – ištrauka (HSVI) skiesta šarminiu 

jonizuotu (pH 9,66) vandeniu santykiais 1:1 ir 1:2; 

III variantas – ištrauka (HSVI) skiesta rūgštiniu 

jonizuotu (pH 5,07) vandeniu  santykiais 1:1 ir 1:2. 

Buvo nustatyta: dygimo energija %, dygimo pradžia, 

arba pradinis dygimas (sėklos sudygimas buvo fiksuojamas 
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pasirodžius gemalinei šaknelei), sudygimo pabaiga 

(dygimas buvo stebimas 10-ies dienų intervale) ir 

apskaičiuotas bendras varianto vidutinis sėklų daigumas.  

Apskaičiuotas tyrimų duomenų vidurkio standartinis 

nuokrypis, naudojant EXEL programų paketą. 

 

Rezultatai ir aptarimas 

 

Sosnovskio barščio antžeminėje dalyje ir šaknyse yra 

sukaupiamas nevienodas furakumarinų kiekis 

(Baležentienė, Šėžienė, 2010). Literatūros šaltinų 

duomenimis (Tkachenko, 2009) eterinių aliejų kiekis kinta 

ir vegetacijos metu.  

Mūsų tyrimams naudoti gegužės mėnesio pradžioje 

surinkti Sosnovskio barščio lapai. Sosnovskio barščio 

(Heracleum sosnovskyi) lapų vandeninė ištrauka (HSVI) 

buvo pagaminta iš augalų, kurie kasmet mechaniškai 

nupjaunami. Šiam laikotarpiui augalai buvo suformavę 3-4 

lapus.  

Gauti rezultatai rodo, kad kontrolės varianto 

sėjamosios pipirnės sėklų daigumas buvo 100 %, pilnai 

sudygo jau pirmą dieną po padiegimo (1 lentelė). 

Pagaminta ištrauka (HSVI) turėjo esminės įtakos sėklų 

dygimo rodikliams: dygimo energija siekė 33,3 %, ji 

nustatyta 7-ą padiegimo dieną, o sėklų daigumas buvo 

60 %. Skiedžiant HSVI distiliuotu vandeniu, buvo 

slopinamas Sosnovskio barščio negatyvus poveikis 

pipirnės sėklų daigumui. Skiedimo intensyvumas turėjo 

esminės įtakos sėklų dygimo energijai, pradiniam dygimui 

bei sėklų daigumui. Dvigubai (1:2) praskiedus HSVI 

distiliuotu vandeniu, pipirnės sėklų daigumas buvo 

neesmingai 3,5 % mažesnis, nei kontrolės variante. 

HSVI skiedimui panaudojus jonizuotą (šarminį ir 

rūgštinį) vandenį, buvo nustatyta, kad jonizuotas vanduo, 

ypač mažesnis skiedimas (1:1) esmingai slopino 

sėjamosios pipirnės sėklų dygimo energiją ir bendrą sėklų 

daigumą, t.y. didino Sosnovskio barščio alelopatinį poveikį 

Lactuca sativa daigumui. 

 
1 lentelė. Šarminio jonizuoto vandens įtaka Sosnovskio barščio ir sėjamosios pipirinės alelopatiniams  santykiams 

Table. 1. Impact of alkaline ionized water on Heracleum sosnowskyi and Lactuca sativa allelopatic interaction 

 

Variantai 

Treatmens 

Sėklų daigumas, % 

Seeds germination,  

% 

Dygimo energija, % 

Germination energy, 

% 

Pradinis dygimas, dienos 

The initial germination, 

days 

Sudygimo pabaiga, 

dienos 

End of sprouting, days 

Kontrolė (distiliuotas vanduo) 
Control (distilet water) 

100 100 1 1 

HSVI (100 %) 

HSAE (100 %) 

60,0÷5,0 33,3÷3,5 7 10 

HSVI : distiliuotas vanduo 1:1 

HSAE: distilet water 1:1 

80,0÷7,5 40,0÷7,5 7 8 

HSVI : distiliuotas vanduo 1:2 

HSAE: distilet water 1:2 

96,5÷3,5 80,0÷3,0 1 3 

HSVI : jonizuotas (pH 9,66) vanduo 1:1 
HSAE: ionized (pH 9,66) water 1:1 

26,7÷6,5 26,7÷6,5 7 7 

HSVI : jonizuotas (pH 9,66) vanduo 1:2 

HSAE: ionized (pH 9,66) water 1:2 

63,4÷8,6 8,3÷3,5 2 7 

HSVI : jonizuotas (pH 5,07) vanduo 1:1 
HSAE: ionized (pH 5,07) water 1:1 

10÷1,5 10÷1,5 4 8 

HSVI : jonizuotas (pH 5,07) vanduo 1:2 

HSAE: ionized (pH 5,07) water 1:2 

70÷5,5 10÷1,5 1 3 

Pastaba: Heracleum sosnovskyi vandeninės ištraukos (HSVI). 
Note: Heracleum sosnovskyi aqueous extracts (HSAE). 

 

Tokį jonizuoto vandens poveikį galima susieti su 

didesne skvarba per ląstelių membraną (Huang et al., 2008; 

Pratt et al., 2007). Jonizuotas vanduo į pipirnės sėklas 

greičiau transportavo jų sudygimą slopinančias medžiagas. 

Rūgštinis jonizuotas vanduo pasižymi baktericidinėmis 

savybėmis, todėl, tikėtina praskiedus HSVI 1:1 santykiu, 

sėklų daigumas buvo esmingai mažiausias, lyginant su 

kitais bandymo variantais, arba 16,7 % mažesnis, nei 

ištrauką tokiu pat santykiu praskiedus šarminiu (pH 9,66) 

jonizuotu vandeniu. 

Literatūros šaltinių duomenimis (Burgėlaitė ir kt., 

2012) nurodo, kad rūgštinėje terpėje pipirnės sėklos, 

veikiamos Sosnovskio barščio ištrauka, iš viso nedygo. 

Mūsų gauti rezultatai iš dalies patvirtina šį teiginį, nes 

skiedžiant 1:1 santykiu rūgštiniu jonizuotu vandeniu HSVI, 

buvo nustatyti mažiausi dygimo energija ir sėklų 

daigumas. Tačiau padidinus rūgštinio jonizuoto vandens 

kiekį, tikėtina, dėl savo bakteriocidinių savybių jis slopino 

alelopatinį Sosnovskio barščio poveikį Lactuca sativa 

sėkloms. 

 

Išvados 

 

1. Heracleum sosnovskyi vandeninė ištrauka (HSVI), 

pagaminta iš jaunų augalų lapų, Lactuca sativa sėklų 

daigumą sumažino iki 60 %, lyginant su kontrole 

(distiliuotas vanduo, daigumas 100 %. HSVI praskiedus 

distiliuotu vandeniu santykiu 1:1, Lactuca sativa sėklų 

daigumas buvo 20 %  esmingai mažesnis, o padidinus 

prasiedimą dvigubai – neesmingai 3,5 % mažiau, nei 

kontrolės variante. 

2. Ištraukai (HSVI) skiesti panaudojus jonizuotą 

vandenį (pH 9,66 ir pH 5,07), buvo nustatytas didesnis 

alelopatinis Sosnovskio barščio poveikis sėjamosios 

pipirnės sėklų dygimo energijai ir daigumui, ypač 

skiedimo variante 1:1. 

3. HSVI skiedimas santykiu 1:1 rūgštiniu jonizuotu 

vandeniu ypač slopino Lactuca sativa sėklų dygimo 

rodiklius – dygimo energija ir sėklų daigumas buvo 

esmingai mažiausi, lyginant su kitais bandymo variantais ir 

siekė 10 %. 
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Summary 

 
Research was carried out in the University of Aleksandras Stulginskis, Institute of Biology and Plant Biotechnology. Results of experiment showed 

that Heracleum sosnovskyi extract (HSVI), diluted with water inhibited Lactuca sativa seed germination by 60 %, compare to control variant (treated 

with distilled water). After HSVI dilution (1:1 ratio, distilled water as solvent) Lactuca sativa seed germination was significantly reduced by 20 %. 
Dilution with 1:2 ratio reduced germination insignificantly by 3.5 %. HSVI dilution with ionized water (pH 9.66 and pH 5.07) additionally increased 

allelopatic properties especially with 1:1 dilution ratio, compare to variants diluted with distilled water. Lactuca sativa seed germination was reduced by 

33.1 % and 26.5 % after application of alkaline pH 9.66 and acidic pH 5.07 ionized water respectively, compare to HSVI diluted with distilled water. 
Highest suppressive effect was observed after application of 1:1 ratio acidic HSVI treatment and respectively reduced seed germination and its energy to 

10 %.  

Allelopatic properties, Heracleum sosnowskyi, Lactuca sativa, germination 

 
Gauta 2016 m. sausio mėn., atiduota spaudai 2016m. balandžio mėn. 
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