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Vaistinių, saugomų augalų, kurių introdukcija sudėtinga, daiginamoji medţiaga turi būti geros kokybės. 2016 m. įvertinus kalninės arnikos (Arnica 

montana L.) sėklų daigumą, buvo nustatyta, kad joms labiau tinkama daiginimo terpė – smėlis (sudygo 28 %).  Tačiau nedezinfekuotos sėklos ir daigai 

sunyko nuo bakterinių ligų.  1 h dezinfekuotų rūgštiniu (pH 2,74) jonizuotu vandeniu sėklų, padiegtų distiliuotu vandeniu sudrėkintame smėlyje, 
maksimalus (20 %) daigumas buvo 21–ą daiginimo dieną. Analogiškame eksperimento variante, smėlį sudrėkinus šarminiu (pH 9,2) jonizuotu vandeniu, 

maksimalus sėklų daigumas – 24,5 % (15–ta daiginimo diena). Gyvybingi daigai išliko iki 28-os daiginimo dienos. Daiginimui panaudojus distiliuotą 

vandenį, sėklas ir daigus veikė bakterinės (max – 3,3 %) ir grybinės (max – 18 %) ligos. Daiginimui panaudojus šarminį jonizuotą vandenį, bakterinės 
ligosa neviršijo 1,5 %, grybinės, atitinkamai – 13 %.  

Kalninė arnika, daiginimas, jonizuotas vanduo, sėklų ligos. 

 
Įvadas 

 

Kalninė arnika (Arnica montana L.) – astrinių 

(Asteraceae) šeimos daugiametis augalas, hemikriptofitas, 

priklauso trečiajai vaistinių ir aromatinių išteklių grupei, 

kurie auga tik tam tikrose buveinėse, jų ištekliai maţi 

(Šveistytė, 2011). Augalas auga tik pietiniuose ir rytiniuose 

Respublikos rajonuose. Mokslininkė nurodo, kad 

Botanikos instituto kolekcijoje auginami pievinis ir miško 

kalninės arnikos ekotipai. Augalų išsaugojimui yra svarbu 

augaviečių stabilumas, nes jų introdukcija sudėtinga 

(Augalų…, 2004).  

 Vidurio Europoje yra ţinomi du šio augalo porūšiai: 

A. montana subsp.  montana ir A. montana subsp. atlantica 

A. Bolos. (Dörr et al., 2004).  Šie vaistiniai augalai, kurių 

šaknys ir antţeminė dalis panaudojamos farmacijoje, yra 

nereiklūs dirvoţemiams, bet geriau auga smėlingose 

dirvose. Juos auginant ex situ, reikalingas pastovus 

laistymas, nes netoleruoja sausros. Dauginant sėklomis, 

rekomenduojama sėti vasaros pabaigoje. Daigeliai įprastai 

pasirodo po mėnesio, nors dygimo laikotarpis gali trukti ir 

ilgiau.  

Kai kurie autoriai (Smallfield, Douglas, 2008) teigia, 

kad po 14–20 dienų sudygsta 20 % sėklų. Kiekviena 

natūraliai sudygusi sėkla yra vertinga, nes ţydintys  sudaro 

ne daugiau kaip 15 % visų augančių augalų. 

Literatūros šaltiniuose (Dyer, 2016) galima rasti  

teiginių, kad kalninė arnika geriau auga silpnai 

šarminiuose dirvoţemiuose. Tačiau kituose šaltiniuose 

(Ladner, 2010) nurodoma, kad augalai toleruoja dirvoţemį, 

kurio pH yra 5–6. Šie augalai yra neturtingų maisto 

medţiagomis ir rūgščių dirvų indikatoriai. 

Vaistaţolininkystė daugelyje Europos šalių laikoma 

perspektyvia ir pelninga ūkine veikla. Lietuvoje, kad 

ūkininkai būtų pajėgūs rinkai pateikti pakankamą kiekį 

vaistaţolių, didţiausia problema yra adaptuotos pirminės 

medţiagos trūkumas. Tai padaryti galima, įvertinus 

pradinio dauginimo centruose atrinktas rūšis pagal 

biologinį produktyvumą ir ūkiškai svarbias savybes. Tokiu 

būdu galima uţkirsti kelią menkavertės dauginamosios 

medţiagos plitimui (Raduišienė, 2005).  

Sėklomis prekiaujančios įmonės (tame tarpe 

internetinė prekyba) negarantuoja daiginamosios 

medţiagos kokybės, gero sėklų gyvybingumo.  

Tyrimų tikslas ir objektas – daiginimo terpės poveikio 

kalninės arnikos (Arnica montana L.) sėklų daigumui ir 

būklei vertinimas.  

 

Tyrimų metodika 

Eksperimentas, norint įvertinti kalninės arnikos sėklų 

(platintojas UAB „Originalios Erfurto sėklos“) 

gyvybingumą (daigumą ir jį maţinančias prieţastis), 

atliktas dviem etapais.  

Pirmasis etapas –  sėklos (po 30 sėklų kiekvienam 

pakartojimui) daigintos Petri lėkštelėse kvarciniame 

smėlyje ir ant filtrinio popieriaus. Padiegimo terpė buvo 

sudrėkinta distiliuotu vandeniu.  

Antrasis etapas – sėklos 1 h buvo pamerktos į rūgštinį 

(pH 2,74) jonizuotą vandenį, po to padiegtos kvarciniame 

smėlyje, sudrėkintame distiliuotu (kontrolė) ir šarminiu 

(pH 9,2) jonizuotu vandenimis. Daiginta  reguliuojamo 

klimato kameroje Ecocell MMM 111 (22±25) ºC 

temperatūroje.  

Kiekvieno eksperimento variantas pakartotas keturis 

kartus. Po 7 parų buvo nustatytas sėklų daigumas. Vėliau 

buvo įvertintos prieţastys (paţaidos), veikiančios sėklų ir 

daigų gyvybingumą.  

Buvo įvertinta bendras sėklų ir daigų ligotumas 

(Ţemės ūkio augalų…, 2002)  pagal formulę: 

 

      100/ NnP                          (1) 

čia P – sėklų paţaida (ligotumas), %; 

n – paţeistų sėklų skaičius, vnt.; 

N – padiegtų sėklų skaičius, vnt.         

 

Apskaičiuotas tyrimų duomenų patikimumas, 

naudojant vieno veiksnio statistinę programą Stata (One-

way Anova). 

 

Rezultatai ir aptarimas 

 

Literatūros šaltiniuose (Smallfield, Douglas, 2008) 

nurodoma, kad sėklos dygsta ilgai. Pirmojo eksperimento 

etapo rezultatai parodė, kad 7–tą daiginimo parą smėlyje 

sudygo 28 % sėklų, o ant filtrinio popieriaus – vos 3 % (1 

pav.). Tačiau po savaitės, t.y. 14–ą daiginimo dieną, visi 

daigai sunyko dėl bakterinių ligų. Likusios sėklos 

nesudygo. 
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Kadangi tinkamesnė daiginimo terpė buvo smėlis, 

antrajam eksperimento etapui jis ir buvo naudotas.  

Norint apsaugoti sėklas, vėliau ir daigus, nuo 

paţeidimų, jos buvo mirkomos rūgštiniame jonizuotame 

vandenyje, kuris, kaip nurodoma literatūros šaltiniuose 

(Kim et al., 2000), pasiţymi baktericidinėmis savybėmis.  

Po 7 dienų distiliuotu vandeniu sudrėkintame smėlyje 

kalninės arnikos sėklų daigumas siekė 6,7 %, o šarminiu 

jonizuotu – atitinkamai 11,7 %. Tai esmingai maţiau, nei 

analogiškame pirmojo eksperimento etapo variante. Tačiau 

dezinfekuotų sėklų daiginimas šarminiu jonizuotu 

vandeniu sudrėkintame smėlyje buvo 1,7 karto didesnis nei 

kontrolėje. 

 

 
1 pav. Daiginimo terpės įtaka Arnica montana L. sėklų daigumui: S+D 
– smėlis + distiliuotas vanduo; P+D – filtrinis popierius + distiliuotas 

vanduo; K – kontrolė (mirkyta pH 2,74 + smėlis + distiliuotas vanduo); 

S+pH 9,2 – mirkyta pH 2,74 + smėlis + jonizuotas pH 9,2 vanduo (* –
statistiškai patikimi P≤0,05). 

Fig. 1. The influence of media for Arnica montana L. seed germination: 

S+D –  sand+distilled water; P+D – filter paper+distilled water; C – 
control (soaked in pH 2.74+sand+distilled water); S+pH 9.2 – soaked in 

pH 2.74+sand+ionized water pH 9.2 (* –stastically significant, P≤0,05). 
 

Įvertinus sėklų sudygimo tendencijas, nustatyta, kad 

kontrolėje sėklų daigumas didėjo iki 21 daiginimo dienos 

ir siekė 20,0 % (1 lentelė), kas patvirtina literatūros šaltinių 

(Smallfield, Douglas, 2008) duomenis apie daiginimo 

trukmės įtaką daigumui. 

Šarminiu jonizuotu vandeniu sudrėkintame smėlyje 

maksimalus – 24,5 % – sėklų daigumas buvo 15–tą 

daiginimo dieną, vėliau sudygusių sėklų skaičius maţėjo. 

Paskutinę tyrimų dieną taip pat buvo nustatytas teigiamas 

šarminio jonizuoto vandens poveikis daigų gyvybingumui. 

Bet sėklų daigumas buvo maţesnis, nei nurodytas kai 

kuriuose literatūros šaltiniuose (Jurkiewicz et al., 2010). Jų 

tyrimuose kalninės arnikos sėklų daigumas 14–tą 

sudygimo dieną sąveikoje su mikoriziniais grybais siekė 

50–70 %.  

Antrasis eksperimento etapas parodė, kad prieš 

daiginimą sėklų mirkymas rūgštiniame jonizuotame 

vandenyje sumaţino bakterinių ligų plitimą kaip ant 

kontrolės sėklų ir daigų, taip ir daiginimui naudojant 

šarminį jonizuotą vandenį (2 lentelė). Pirmojo 

eksperimento etapo nedezinfekuotų sėklų daigai ţuvo dėl 

bakterinių ligų. Daigų atsparumą bakterinėms ligoms 

padidino ir daiginimui panaudotas šarminis jonizuotas 

vanduo. 
 

1 lentelė. Arnica montana L. sėklų, paveiktų rūgštiniu jonizuotu 

vandeniu, daigumo ir ligų įvertinimas 
Table 1. Arnica montana L. seed germination and damage after soaked 

by acidic ionized water 

 

Variantai 

Treatments 

Daiginimo trukmė, dienos 

Germination duration in days 

7 15 17 21 28 

Kontrolė1  

Control1 
6,7 11,5 14,5 20,0 18,0 

S+pH 9,22 

S+pH 9.22 

11,7* 

 

24,5* 

 

23,0* 

 

23,0 

 

19,5 

 
 

Pastaba: K1 – kontrolė (mirkyta pH 2,74 + smėlis + distiliuotas 

vanduo); S+pH 9,22 – mirkyta pH 2,74 + smėlis + jonizuotas pH 9,2 

vanduo; * - statistiškai patikimi P≤0,05. 
Note: C1 – control (soaked in pH 2.74+sand+distilled water); S+pH 

9.22 – soaked in pH 2.74+sand+ionized water pH 9.2;* - stastically 

significant, P≤0,05). 

 

Mūsų eksperimento antrajame etape sėklas ir daigus 

labiausiai paţeidė grybinės ligos. Kontrolėje maksimalus 

paţeidimas mikromicetais siekė 18 %. Šarminio jonizuoto 

vandens poveikyje grybinių ligų buvo 13 %, arba 1,38 

karto esmingai maţiau, nei kontrolės sėklų. 
 

2 lentelė. Arnica montana L. sėklų, paveiktų rūgštiniu jonizuotu 

vandeniu, ligų įvertinimas 
Table 2. Arnica montana L. seed damage after soaked by acidic ionized 

water 

 

Variantai 

Treatments 

Daiginimo trukmė, dienos 

Germination duration in days 

7 15 17 21 28 

Kontrolė1  

Control1 

0 

0 

3,0 

3,3 

11,0 

1,5 

15,0 

3,0 

18,0 

0 

S+pH 9,22 

S+pH 9.22 

0 

0 

8,0 

1,5* 

9,5 

1,5 

10,0* 

0* 

13,0* 

0 
 

Pastaba: K1 – kontrolė (mirkyta pH 2,74 + smėlis + distiliuotas 

vanduo); S+pH 9,22 – mirkyta pH 2,74 + smėlis + jonizuotas pH 9,2 

vanduo; skaitiklyje – grybinės ligos (%), vardiklyje – bakterinės ligos 
(%), * - statistiškai patikimi P≤0,05. 

Note: C1 – control (soaked in pH 2.74+sand+distilled water); S+pH 

9.22 – soaked in pH 2.74+sand+ionized water pH 9.2; in  numerator - 
fungal damage (%), in denominator - bacterial seed damage (%), * - 

stastically significant, P≤0,05). 

 

Eksperimento rezultatai parodė, kad kalninės arnikos 

sėklas reikia dezinfekuoti. Tam tikslinga panaudoti rūgštinį 

jonizuotą vandenį. Neinokuliuojant sėklų mikoriziniais 

grybais, kurie, kaip teigiama literatūros šaltiniuose 

(Jurkiewicz et al., 2010), padidina sėklų daigumą ir veikia 

antrinių metabolitų sintezę, rekomenduojama daiginimui 

panaudoti šarminį jonizuotą vandenį. Jis ne tik padidina 

sėklų daigumą, bet ir sumaţina daigų paţeidimus 

bakterinėmis ir grybinėmis ligomis.  

 

Išvados 

 

1. Kalninės arnikos sėklas prieš jų sudaiginimą 

rekomenduojama dezinfekuoti rūgštiniu (pH 2,74) 

jonizuotu vandeniu, kuris slopina bakterinių ligų plitimą 

ant sėklų ir daigų.  
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2.  Dezinfekuotų ir distiliuotu vandeniu sudrėkintame 

smėlyje padiegtų sėklų maksimalus daigumas  (20 %) buvo 

21–ą eksperimento dieną. Dėl bakterinių ligų ţuvo  3,3 % 

daigų. Paţeidimų grybinėmis ligomis daugėjo viso 

eksperimento metu ir pabaigoje siekė 18 %. 

3.  Dezinfekuotų ir šarminiu (pH 9,2) jonizuotu 

vandeniu sudrėkintame smėlyje padiegtų sėklų maksimalus 

(24,5 %) daigumas  buvo 15–tą dieną. Viso eksperimento 

metu dėl bakterinių ligų ţuvo 1,5 % daigų; paţeidimų 

grybinėmis ligomis daugėjo – eksperimento pabaigoje (28–

tą daiginimo dieną) siekė 13 %. 
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Regina Malinauskaitė 
 

The studies of Arnica montana L. seed viability 
 

Summary 

 
Medicinal, protected plants whose introduction is difficult, the material for germination must be of good quality. In 2016 assessment of mountain 

arnica (Arnica montana L.) seed viability, it was found that they are more suitable for germination medium is sand (28 % germination). But did not 
disinfect seeds and seedlings were disappeared from bacterial damage. The seed germination on soaked with distilled water sand after the seeds 

disinfected in acidic (pH 2.74) of ionized water in 1 hour, the maximum (20%) of germination was on the 21st day. The maximum germination of seeds – 

24.5% (15th day of germination) was in analogous experimental version, soaked sand with alkaline (pH 9.2) ionized water. Viable seedlings survived 
until the 28th day of germination. Seeds and seedlings were damaged with bacterial (max – 3.3%) and fungal (max – 18%) diseases after when for 

germination was used distilled water. Bacterial damage of seeds did not exceed 1.5%, fungal respectively - 13% when was used alkaline ionized water for 

germination. 
Mountain arnica, germinating, ionized water, seed damage. 

 
Gauta 2017 m. vasario mėn., atiduota spaudai 2017 m. balandžio mėn. 
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