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Pastaraisiais metais ekologinės gamybos žemės ūkio produkcija sulaukia didelio vartotojų susidomėjimo. Ekologinė gamyba tai ne tik saugūs ir 

aukštos kokybės maisto produktai, bet ir aplinkosauginis ūkininkavimas, kuris sukuria pusiausvyrą tarp žemės ūkio gamybos ir darnios kaimiškosios 

aplinkos išsaugojimo. Panaudojus tyrimo rezultatus, buvo atlikta lyginamoji analizė ir pateikta apibendrinta rekomenduojamoji išvada, kurios Lietuvos 

sąlygomis ekologiškai išaugintos netradicinės veislės topinambų (Helianthus tuberosus L.) gumbų ir baltojo šilkmedžio (Morus albus L.) lapų cheminė 
sudėtis yra vertingesnė naujai gaminamų maisto produktų kūrimui.  

Šilkmedžio lapai, topinambų gumbai, cheminė sudėtis 

 
Įvadas 

 

Pastaruoju metu sparčiai didėja visuomenės 

susidomėjimas sveika gyvensena bei maisto nauda 

sveikatai. Lietuvos rinkoje maisto produktų asortimentas 

yra labai platus. Tačiau vartotojų poreikiai labai įvairūs, 

nuolat besikeičiantys. Vartotojai vis noriau perka naujus, 

padidintos maistinės vertės produktus. Intensyvėjanti 

vaisių ir daržovių rinka bei didėjantis vartotojų reiklumas 

kokybei skatina imtis permainų tiek produktus auginant, 

tiek juos perdirbant. Ieškoma inovatyvių produktų 

gamybos būdų, kurie maksimaliai leistų išsaugoti žaliavoje 

esančias biologiškai aktyvias medžiagas. Siekiama 

moksliniais tyrimais įrodyti maistinės vertės pranašumą 

prieš jau gaminamų produktų kokybę. Šiame straipsnyje 

bus aptariamos netradicinės Lietuvos sąlygomis išaugintos 

ir iki šiol nepakankamai ištirtos naujų maisto produktų 

gamybai žaliavos – topinambai bei šilkmedis. 

Topinambų tėvynė – Šiaurės Amerika, į Europą jie 

pateko 17 amžiuje. Dabar auginami JAV, Prancūzijoje. 

Pradžioje topinambus augino kaip maistinius, o XX a. 

pradžioje ėmė auginti ir kaip pašarinius bei techninius 

(etanolio ir fruktozės gamybai) augalus.  

Gumbai, pasižymintis turtinga biochemine sudėtimi, 

vis daugiau susilaukia vartotojų susidomėjimo. 

Makroelementų ir mikroelementų pusiausvyra 

topinambuose normalizuoja vandens ir druskų pusiausvyrą 

organizme, iš kraujagyslių pašalina druskų ir kitų 

nereikalingų medžiagų perteklių. Augalų biomasėje 

peleniniai elementai (mikro- ir mikroelementai) sudaro 

vidutiniškai 5 proc. sausosios masės (Cieślik, 1998; 

Whitney ir kt., 1999), tame tarpe geležies (0,4-3,7 mg 100 

g
-1

), kalcio (14-37 mg 100 g
-1

) ir kalio (420-657 mg 100 g
-

1
). Su augaliniais maisto produktais organizmas gauna 

žalios ląstelienos, kurios gyvulinės kilmės maisto 

produktuose nėra.  

Be to, topinambų gumbuose gali būti 1 – 2 proc. 

baltymų. Mokslininkai teigia, kad topinambų gumbuose 

esantis baltymų kiekis priklauso nuo jų veislės, auginimo ir 

laikymo sąlygų. Jų pagalba formuojami ląstelių ir audinių 

griaučiai, reguliuojama kita organizmo veikla. Baltymai 

turi įtakos įvairių vitaminų ir mineralinių medžiagų 

transportui per ląstelių membranas. Dėl mažo kaloringumo 

ir esančio gumbuose inulino bei jo darinių 

(fruktooligosacharidų, gliukozės, fruktozės, sacharozės) 

topinambai rekomenduojami sergantiems cukriniu diabetu.  

Per vieną vegetaciją jie išaugina įvairios formos, ant 

stolonų besilaikančius gumbus bei aukštus antžeminius 

stiebus. Gumbai pradedami kasti, kai į juos baigia tekėti 

maisto medžiagos iš augalų antžeminės dalies (Taper ir kt., 

2002; Tungland, 2003). 

Baltasis šilkmedis (Morus alba L.) yra sumedėjęs 

lapuotis augalas, natūraliai paplitęs Kinijos šiaurinėje 

dalyje. 

Šilkmedžio lapų sudėtyje yra baltymų, angliavandenių, 

riebalų, mineralinių medžiagų, vitaminų (Butt, 2008; 

Jarienė ir kt., 2015). Be pagrindinių biocheminių junginių, 

jie turtingi ir biologiškai aktyviais junginiais, 

pasižyminčiais antioksidaciniu aktyvumu. Pagrindiniai 

aptinkami lapuose: fenoliniai junginiai, flavonoidai, 

antocianinai (Jia ir kt., 1999; Memon ir kt., 2010), 

chlorofilas, karotenoidai (Jarienė ir kt., 2015). 

Korėjoje ir Japonijoje šilkmedžio uogos ir lapai yra 

naudojami kaip funkcionalusis maistas, gaminami ledai 

praturtinti džiovintais šilkmedžio lapų miltais ir kt. (Kim ir 

kt., 1999). 

Peru buvo pripažintas daugiafunkcinis šilkmedžio 

panaudojimas. Pagrinde jie buvo auginami kaip maisto 

šaltinis šilkaverpio vikšrams (Zepeda, 1991). Ypatingos ir 

šilkmedžio uogos, kurios turtingos savo maistine verte 

(Gundogdu ir kt., 2011). Žali lapai naudojami kaip lapinė 

daržovė. Iš senų senovės šilkmedis vertinamas kaip 

vaistinis augalas. Baltojo šilkmedžio lapų arbata turi 

gydomųjų savybių. Tradicinėje kinų medicinoje lapai bei 

žievė yra naudojami nuo įvairių negalavimų: peršalimo, 

uždegimo, karščiavimo, diabetui gydyti (Chang ir kt., 

2011; Andallu ir kt., 2002). 

Tyrimo tikslas ir objektas - įvertinti ir palyginti 

skirtingų veislių topinambų gumbų (Helianthus tuberosus 

L.), baltojo šilkmedžio (Morus alba L.) lapų biocheminę 

sudėtį, bei rekomenduoti inovatyvių produktų gamybai. 

 

Tyrimų metodika 

 

Aleksandro Stulginskio universitete tirti 2015 m. 

ekologiniuose ūkiuose išaugintų topinambų 'Rubik', 

'Albik', 'Sauliai', 'Anastas' veislių gumbai bei baltojo 
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šilkmedžio 'Plodovaja 3', 'Turčianka' ir 'Smuglianka' 

veislių lapai. 

Šilkmedžio lapuose bei topinambų gumbuose 

standartiniais metodais buvo nustatyta:  

- sausųjų medžiagų kiekis džiovinant iki 

nekintamos masės (LST ISO 751:2000); 

- žalios ląstelienos kiekis (Methodenbuch - 

VDLUFA, 1983–1999);  

- žalių baltymų kiekis - Kjeldalio metodu (LST 

1532:1998);  

- žalių pelenų (mineralinių medžiagų) kiekis - 

deginant mėginius sausuoju būdu (Januškevičius, 

Mikulionienė, 2004). 

Tyrimai atlikti ASU Maisto žaliavų, agronominių ir 

zootechninių tyrimų ir Agronomijos fakulteto Žemės ūkio 

ir maisto mokslų instituto Augalinių žaliavų kokybės 

tyrimų laboratorijose. 

Duomenų statistiniam patikimumui (esmingumui) 

įvertinti naudota vieno veiksnio statistinė programa 

ANOVA (Tarakanovas ir kt., 2003).  

Rezultatai ir aptarimas  

 

Vienas iš svarbiausių topinambų gumbų kokybės 

rodiklių – sausųjų medžiagų kiekis juose. Pagal tai galima 

spręsti apie būsimųjų perdirbimo produktų išeigą, jų 

kokybę ir pan. Geras aprūpinimas azotu skatina ne tik 

augalų augimą, bet ir sausųjų medžiagų kaupimąsi. 

Topinambų gumbuose sausųjų medžiagų, priklausomai 

nuo auginamos veislės, gali būti iki 28 proc. (Taper ir kt., 

2002; Tungland, 2003). Tyrimai parodė, kad esmingai 

daugiausiai sausųjų medžiagų sukaupė 'Rubik' ir 'Аnastas' 

veislės topinambų gumbai – po 25,9 %, o mažiausiai − 

'Albik' 19,38 % (1 lentelė). Literatūros duomenimis, 

sausųjų medžiagų kiekis gumbuose priklauso nuo jų rūšies, 

veislės savybių, meteorologinių sąlygų ir dirvožemio 

(Chekroun ir kt., 1994).  
Skirtingų veislių šilkmedžio lapuose sausųjų medžiagų 

kiekiai buvo labai panašūs: 'Smuglianka' veislės 

šilkmedžio lapuose jis buvo nežymiai didesnis 93,06 % (1 

lentelė).

 
1 lentelė. Topinambų gumbų ir baltojo šilkmedžio lapų kokybės rodikliai % 

Table 1. The amount of quality indices in Jerusalem artichoke tubers and mulberry leaves %

Kokybės rodikliai 

Quality indices 

Topinambų gumbai  

Jerusalem artichoke tubers 

Šilkmedžio lapai 

       Mulberry leaves 

'Sauliai' 'Albik' 'Rubik' 'Anastas' 'Plodovaja 3' 'Turčianka' 'Smuglianka' 

Sausosios medžiagos 

Dry matter 
23,66±0,35

b*
 19,38±0,44

a 
25,9±0,32

b 
25,9±0,25

b 92,67±0,19
a
 92,64± 0,04

a
 93,06±0,07

a
 

Žali baltymai 

Raw protein  
5,12±0,09

a 
7,79±0,5

b 
6,74±1,6

b 
7,35±0,36

b 10,78±0,21
a
 10,51±0,47

a
 16,07±0,56

b
 

Žalia ląsteliena 

Raw fiber 
3,49±0,02

a 
4,10±0,39

b 
4,28±0,18

b 
4,76±0,45

b 10,16±0,53
a
 10,54±1,24

a
 15,29±0,15

b
 

Žali pelenai 

Raw ash  
4,58±0,16

a 
5,5±0,17

b 
6,75±0,14

b 
7,26±0,21

b 10,09±0,03
b
 8,98±0,03

a
 11,67±0,11

b
 

*
-

 
toje pačioje eilutėje esantys vidurkiai pažymėti skirtingomis raidėmis statistiškai patikimai skiriasi, kai p0,05  

*
 -

 
means located on the same line and marked with different letters differ significantly, when p<0,05 

 

Baltymai – svarbi mitybos raciono dalis. Jų pagalba 

formuojami ląstelių ir audinių griaučiai, reguliuojama kita 

organizmo veikla. Baltymai turi įtakos įvairių vitaminų ir 

mineralinių medžiagų transportui per ląstelių membranas 

(Aleknavičienė ir kt., 2009). Tyrimų rezultatai parodė, kad 

žalių baltymų daugiausiai sukaupė 'Albik' veislės gumbai − 

7,79 %, mažiausiai “Sauliai” − 5,12 % (1 lentelė). 

Topinambų gumbuose esantys baltymai yra aukštesnės 

kokybės nei daugelio kitų augalų. Baltymų ir azoto kiekis 

gumbų augimo metu nekinta. Baltymų kiekis gumbuose 

sudaro 3,2 % sausosios medžiagos. Baltymuose randama 

nepakeičiamų amino rūgščių, tokių kaip lizinas, 

metioninas, dėl to gumbai laikomi aukštos kokybės 

maistinės vertės. Šis augalas sukaupia ne tik platų 

asortimentą vitaminų, mineralinių medžiagų, pektininių 

medžiagų, bet ir visas nepakeičiamas aminorūgštis. Tai 

rodo, kad topinambas neturi toksinio ir alergizuojančio 

poveikio (Cheroun ir kt., 1994). 

Baltymai lengvai pasisavinama organizmo medžiaga. 

Jų vertė priklauso nuo nepakeičiamųjų amino rūgščių 

kiekio ir jų santykio. Įrodyta, kad šilkmedžio lapai - 

vertingas azoto šaltinis dėka didelio baltymų kiekio (Matei 

ir kt., 2006). Baltymų kiekis priklauso nuo lapų 

subrendimo laipsnio (Kabi ir kt., 2008). Lapams bręstant 

(senstant) baltymų kiekis juose mažėja, o ląstelienos - 

didėja (Matei ir kt., 2006). Vu ir kt. nustatė, kad 

šilkmedžio lapuose baltymų kiekis gali būti apie 22,3 % 

sausojoje medžiagoje. Atlikus tyrimus nustatytas esmingai 

didžiausias (16,93 %) baltymų kiekis - 'Smuglianka' veislės 

šilkmedžio lapuose. 

Ląsteliena (skaidulinės medžiagos) – tai ligninas ir  

polisacharidai (celiuliozė, hemiceliuliozė, pektinas ir kt.), 

kurių žmogaus organizmas nevirškina, tačiau mažina 

cholesterolio koncentraciją kraujyje, veikia prevenciškai 

žarnyno veiklos sutrikimui, vidurių užkietėjimui ir kitoms 

ligoms. Kuo daugiau maistinių skaidulų, tuo topinambų 

gumbai būna grubesnės ir kietesnės konsistencijos. Mūsų 

tyrimų rezultatai parodė, kad esmingai didžiausias jos 

kiekis buvo nustatytas 'Аnastas' veislės gumbuose − 

4,76%, o mažiausias − 'Sauliai' – 3,49%.  
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Kai kuriuose literatūros šaltiniuose teigiama, kad 

šilkmedžio lapuose žalios ląstelienos randama 8,74 – 15,3 

% (Adeduntan ir kt., 2009; Kandylis ir kt., 2009). 

Remiantis mūsų tyrimų rezultatais galime teigti, kad 

esmingai daugiau (5,13 %) žalios ląstelienos sukaupė 

'Smuglianka' veislės lapai, mažiausiai - 'Plodovaja 3' – 

10,16 % (1 lentelė). 

Mineralinių medžiagų (žalių pelenų) kiekis, 

susikaupęs topinambų gumbuose, yra labai svarbus 

kokybės rodiklis. Topinambuose yra daug mineralinių 

druskų. Juose ypač daug kalio druskos – ji iš organizmo 

pašalina nereikalingą skystį. Tai medžiagos, 

dalyvaujančios įvairiuose labai svarbiuose organizmo 

fiziologiniuose procesuose (Cheroun ir kt., 1994). Žalių 

pelenų kiekio tyrimai parodė, kad jų daugiausiai sukaupė 

'Аnastas' gumbai − 7,26 %, o mažiausiai − 'Sauliai' − 4,58 

%. 

Įvairiuose žemės ūkio augaluose susikaupia skirtingas 

kiekis peleninių elementų. Literatūros šaltinių duomenimis 

(Adeduntan ir kt., 2009; Güven, 2012) šilkmedžio lapuose 

žalių pelenų randama 8,19 – 15,40 %. Iš mūsų atliktų 

tyrimų matyti, kad žalių pelenų kiekis šilkmedžio lapuose 

svyravo nuo 8,98 iki 11,67 %, o esmingai didžiausias 

kiekis nustatytas 'Smuglianka' lapuose (1 lentelė). 

 

Išvados  

 

1. Daugiausiai sausųjų medžiagų, žalios ląstelienos, 

žalių pelenų sukaupė 'Anastas', o žalių baltymų - 'Albik' 

topinambų veislės gumbai. 

2. Esmingai daugiau baltymų, žalios ląstelienos, 

pelenų nustatyta 'Smuglianka' veislės šilkmedžių lapuose. 

Apibendrinant išvadas inovacijų diegėjams galima 

rekomenduoti sekančiai: atsižvelgiant į žaliavų 

maistingumą ir sveikatingumą, galime teigti, kad tiek 

tirtųjų veislių topinambų gumbai, tiek šilkmedžių lapai yra 

skaidulinių medžiagų šaltinis, o 'Smuglianka' šilkmedžių 

lapai dar ir baltymų šaltinis (Reglamentas (EB) Nr. 

1924/2006), todėl gali būti rekomenduojamas naujų 

funkcionaliųjų produktų kūrimui. 
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Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) and white mulberry (Morus alba L.) – friendliness for sustainable environment 
 

Summary 

 
Organic production of agricultural products attract a lot of consumer interest in recent years. Organic production is not only safe and high quality 

food products, but also in sustainable farming, which creates a balance between agricultural production and sustainable rural environment conservation. 

Using the results, it was a comparative analysis and summarizes the recommended procedure for finding varieties of Jerusalem artichoke (Helianthus 

tuberosus L.) tubers and white mulberry (Morus alba L.) leaves the chemical composition of the valuable new food products development. 
Mulberry leaves, Jerusalem artichoke, biochemical compound. 
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