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Anotacija 

Nustatėme trumpalaikio sėklų apdorojimo prieš sėją radijo dažnių elektromagnetiniu lauku, vakuumu ir mažos 

temperatūros plazma poveikį daugiamečių augalų Smirnovo rododendrų (Rhododendron smirnowii Trautv.) ir trijų 

miglinių žolių rūšių (Festuca arundinacea, Festuca pseudovina, Deschampsia cespitosa) sėklų daigumui ir sėjinukų 

vystymuisi. Gauti rezultatai rodo, kad sėklų apdorojimo sukelti daigumo ir sėjinukų vystymosi pokyčiai priklauso nuo 

augalo rūšies. Be to, nustatyti morfologinių augalų savybių pokyčiai, kurie gali būti vertingi želdinimo požiūriu. 

Reikšminiai žodžiai: daugiamečiai augalai, sėklų apdorojimas prieš sėją, fizikiniai stresoriai, daigumas, 

vystymasis. 

 

Abstract 

The effects of short-term seed treatment, using radio-frequency electromagnetic field, vacuum and cold plasma, 

on germination and early development of a variety of perennial plants: Smirnov’s rhododendron (Rhododendron 

smirnowii Trautv.) and three true grasses (Festuca arundinacea, Festuca pseudovina, Deschampsia cespitosa) were 

investigated. We report that species dependent effects are induced by seed treatments in germination and in plant 

development. We describe also the changes induced in morphological plant traits that can be valuable for the greenery.  

Key words: perennial plants, pre-sowing seed treatment, physical stressors, germination, development.  

 

Įvadas 

 

Sėklų daigumui paskatinti ir jo išeigai padidinti prieš sėją dažnai taikomas sėklų apdorojimas 

cheminiais ir fizikiniais metodais, nes jie greitina sėklų perėjimą iš ramybės į daigumo būseną. 

Sėklų apdorojimas fizikiniais veiksniais yra ekologiškai draugiškesnis, lyginant su cheminių 

medžiagų poveikiu (Aladjadjiyan, 2012). Atlikta daug vienmečių augalų tyrimų (žr. apžvalgas 

Maffei, 2014; Pietrusziewski, Martinez, 2015) ir nustatyta, kad trumpalaikis elektromagnetinių 

laukų (EL) poveikis spartina dygimą ir daigų vystymąsi, skatina augalų medžiagų apykaitą, 

biomasės susidarymą, vaisių nokimą, gerina maistinę vertę (Bhardwaj et al., 2012). Nustatyta, kad 

prieš sėją sėklas apdorojus EL ir mažos temperatūros plazma (šalta plazma, ŠP) didėja ir augalų 

atsparumas ligoms (Filatova ir kt., 2014; Jiang ir kt. 2014). Tačiau daugiamečių augalų rūšių 

atsakas į trumpalaikį sėklų apdorojimą EL yra menkai ištirtas. Šia tema publikuoti tik keli 

epizodiniai darbai (Chao Walker, 1967; Aladjadjiyan, 2003a; Aladjadjiyan, 2003b). Publikacijoms 

apie ŠP poveikį skirta apžvalga (Randeniya, de Groot, 2015) nurodo tik vieną darbą su 

daugiamečiais augalais, kurio autoriai (Puac ir kt., 2005) nustatė, kad apdorojimas CP gali 5 kartus 

padidinti kininės paulovnijos (Paulownia tomentosa) sėklų daigumą, tačiau netyrė poveikio 

augimui. Tačiau daugiamečių augalų rūšių tyrimai įgalina atlikti ilgesnės trukmės stebėjimus, kurie 

būtini siekiant įvertinti augalų vystymosi pokyčių ilgalaikiškumą, nustatyti galimą poveikį kitoms 

vertingoms augalų savybėms, pavyzdžiui apželdinimui taikomų daugiamečių augalų estetinėms 

savybėms. Todėl šio tyrimo tikslas buvo įvertinti trumpalaikio sėklų apdorojimo radijo dažnio (5,28 

MHz) EL ir ŠP poveikį šių daugiamečių augalų sėklų daigumui ir augalų vystymuisi: lėtai augančių 

dekoratyvinių krūmų Smirnovo rododendrų (Rhododendron smirnowii Trautv.) bei trijų miglinių 
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žolių, kurios gali būti naudojamos pašarui, taip pat gali būti naudojamos vejoms želdinti ar 

apsauginės kelių želdinių juostos erozijai mažinti – nendrinių eraičinų (Festuca arundinacea), 

tikrųjų eraičinų (Festuca pseudovina) ir kūpstinių šluotsmilgių (Deschampsia cespitosa). 

 

Tyrimų metodai 

 

Tyrimai buvo atlikti su R. smirnowii sėklomis, gautomis iš VDU Kauno botanikos sodo 

kolekcijų ir miglinių žolių sėklomis, gautomis iš LAMMC Lietuvos žemdirbystės instituto 

kolekcijų. Patikrinus sėklų kokybę, jos buvo supakuotos po 200 arba 300 vienetų į plastikinius 

maišelius ir apdorojamos EL ir ŠP (5,28 MHz), panaudojant įrangą ir poveikio sąlygas, kurios buvo 

veiksmingiausios daugelio vienmečių augalų rūšių atvejais (Filatova ir kt., 2014). Sėklos 

plastikiniame maišelyje buvo talpinamos į EL generuojančios vijos vidinę ertmę ir veikiamos EL 5, 

10 ir 15 min. (šie poveikiai toliau sutrumpintai vadinami EL5, EL10 ir EL15, atitinkamai). Sėklų 

apdorojimo ŠP įranga išsamiai aprašyta straipsnyje (Azharonok et al., 2009). Atvira sterili Petri 

lėkštelė, ant kurios dugno tolygiai paskirstytos sėklos, buvo talpinama į hermetišką poveikio ŠP 

kamerą. Kiekvieno eksperimento metu, prieš plazmos išlydžio generavimą tarp elektrodų, iš 

kameros 7 min. buvo išsiurbiamas oras, sudarant dalinį vakuumą, kol pasiekiamas 60 Pa slėgis. 

Todėl 7 min. trukmės vakuumo poveikis (V7) yra vertinamas kaip papildoma kontrolė ŠP 

eksperimentams. Sudarius dalinį vakuumą, buvo taikomas ŠP poveikis, kurio trukmė 2, 5 arba 7 

min. (tokie poveikiai yra toliau sutrumpintai vadinami ŠP2, ŠP5 ir ŠP7, atitinkamai). Visų augalų 

rūšių sėklų apdorojimas buvo pakartotas tris kartus. 

Sėklų apdorojimo radijo dažnio EL ir ŠP veiksmingumui įvertinti buvo atliekami sėklų 

daigumo tyrimai in vitro (R. smirnowii) arba substrato pripildytose kasetese (miglinės žolės), kurie 

buvo pradedami praėjus 7 dienoms po sėklų apdorojimo fizikiniais veiksniais. R. smirnowii 

daigumo tyrimai Petri lėkštelėse (3 pakartojimai po 50 sėklų) atlikti klimatinėje kameroje (Pol-Eko-

Aparatūra KK 750, Lenkija) su automatiniu drėgmės (60 %), šviesos ir temperatūros valdymu, 

palaikant kintamos šviesos ir temperatūros režimą (tamsa ir 14 °C, 8 val.; šviesa ir 25 °C, 16 val.) 

Miglinių žolių daigumo testai buvo atliekami kontroliuojamomis šiltnamio sąlygomis. Daigus 

skaičiavo kasdien, kol jų skaičius nustojo didėti. EL ir ŠP poveikis sėklų daigumui buvo vertinamas 

pagal tris rodiklius: daigumo indeksą GI (AOAC, 2012), T50, laiką, per kurį sudygsta pusė 

sudygusių sėklų (Coolbear, 1984), ir GP, dygimo išeigą (procentinė sudygusių sėklų dalis). Po 

sudygimo in vitro atlikus R. smirnowii daigų morfometrinius matavimus, daigai buvo perkelti į 

plastikinius augimo konteinerius, pripildytus rūgštaus substrato. Visoms eksperimentinėms grupėms 

buvo palaikomos vienodos augimo sąlygos (šviesa, temperatūra, drėgmės). Periodiškai buvo 

atliekami morfometriniai sodinukų matavimai. 

Statistinė rezultatų analizė atlikta naudojant STATISTICA 10 programinę įrangą. Įvairių 

rodiklių vidurkių skirtumai tarp kontrolės ir poveikio grupių palyginti naudojant nepriklausomų 

bandymų t-testą ir taikant reikšmingumo lygmenį p<0,05.  

 

Rezultatai 

 

EM ir CP poveikis daugiamečių augalų sėklų daigumui. Fizikinių veiksnių EM ir ŠP 

poveikis sėklų daigumui R. smirnowii ir miglinių žolių sėklų daigumui buvo vertinamas 

skirtingomis sąlygomis (R. smirnowii – in vitro, miglinių žolių – daiginimo kasetėse), atsižvelgdami 

į tai, kad R. smirnowii sėklos daug mažesnės ir lėčiau dygsta. Panaudojant sėklų daigumo 

dinamikos duomenis, apskaičiuoti kiekybiniai sėklų daigumo rodikliai T50, GI ir GP, kurie pateikti 

1 lentelėje. R. smirnowii sėklos sudygo daug lėčiau (kontrolės T50 didesnis), jų dygimo indeksas ir 

išeiga buvo žymiai mažesni, lyginant su miglinėmis žolėmis. F. arundinacea, F. pseudovina, 

D. cespitosa kontrolinės grupės sėklų T50 reikšmės buvo panašios (1 lentelė), o dygimo indeksas ir 

išeiga buvo didžiausia F. arundinacea.  
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1 lentelė. Sėklų apdorojimo radijo dažnio elektromagnetiniu lauku,  

vakuumu ir šalta plazma įtaka sėklų daigumo rodikliams 

Table 1. The effect of seed treatment with radio frequency electromagnetic field,  

vacuum and cold plasma on parameters of germination 

Poveikis 

R. smirnowii F. arundinacea F. pseudovina D. cespitosa 

T50 GI 
GP 

(%) 
T50 GI 

GP 

(%) 
T50 GI 

GP 

(%) 
T50 GI 

GP 

(%) 

K 14,1 1,6 25 5,8 13,5 91 5,7 11,4 75 5,5 12,3 76 

V7 12,1 3,0 43 5,8 13,5 93 4,8 16,8 94 5,6 13,3 88 

ŠP2  14,4 2,0 33 5,9 13,4 91 5,8 13,8 93 5,9 12,6 85 

ŠP5  12,6 1,8 26 5,6 14,4 91 4,9 14,1 83 5,8 13,7 91 

ŠP7  15,1 1,2 20 5,8 14,2 96 5,1 14,1 85 5,7 13,0 85 

EL5  13,8 2,4 38 5,5 15,6 96 5,1 13,6 81 5,2 13,8 84 

EL10  12,1 2,6 38 5,1 17,1 96 5,2 14,4 85 5,7 13,6 90 

EL15 13,1 3,0 45 5,1 16,4 94 5,0 13,5 79 5,8 11,2 75 

Pastaba: trumpiniai paaiškinti skyrelyje „Tyrimų metodai“.  

 

Fizikinių veiksnių poveikis R. smirnowii sėklų dygimui priklausė nuo poveikio pobūdžio ir 

trukmės. Poveikis vakuumu ir EL15 labai gerino R. sSmirnowii dygimo rodiklius: didino GI 88 %, 

GP – 72 ir 80 %, mažino T50. Poveikiai EL10 ir EL5 taip pat labai (+52 %) padidino GP. ŠP2 ir ŠP5 

poveikis buvo silpnas arba jo nebuvo, o ŠP7 nežymiai blogino dygimo rodiklius. Lyginant su 

R. smirnowii, daug geriau dygstančių miglinių žolių sėklų daigumo rodikliams apdorojimas 

fizikiniais veiksniais turėjo mažesnę įtaką. F. arundinacea sėklų daigumą skatino (nežymiai mažino 

T50, didino GI ir GP) EL poveikis, pvz., EL10 padidino GI 27 %. Beveik visi apdorojimo poveikiai 

teigiamai veikė F. pseudovina daigumo rodiklius, stipriausią teigiamą poveikį turėjo apdorojimas 

vakuumu ir ŠP2, pvz., vakuumas T50 sumažino 1 diena, GI padidino 47 %, GP padidino nuo 75 iki 

94 % (+25 %). D. cespitosa atveju visų sėklų grupių T50 buvo panašus, tačiau visi poveikiai, 

išskyrus EL15, padidino GI ir GP. Stipriausiai D. cespitosa daigumą skatino ŠP5, EL5 ir EL10 

poveikiai. 

EM ir CP poveikis daugiamečių augalų daigų morfometriniams rodikliams. Sėklų ramybės 

būklę nutraukiančių veiksnių poveikis augalams vertinamas, atsižvelgiant ne tik į įtaką dygimo 

rodikliams, bet ir į įtaką morfometriniams daigų rodikliams (Pietrusziewski ir Martinez, 2015). 

Mūsų publikacijos tikslas yra aprašyti ilgesnės trukmės stebėjimų rezultatus, todėl 2 lentelėje 

pateiktas lėtai augančių R. smirnowii stiebų aukštis praėjus 13 mėnesių nuo sėjimo ir greičiau 

augančių miglinių žolių daigų ir šaknų ilgiai praėjus 6 savaitėms nuo sėjimo.  

Gauti rezultatai (2 lentelė), kad trumpalaikio (2–15 min.) R. smirnowii sėklų apdorojimo 

vakuumu, ŠP ir EL poveikis išlieka daugiau kaip metus. Galima pastebėti, kad neigiamą įtaką 

daigumo rodikliams GI ir GP turėjęs ŠP5 poveikis stipriausiai paskatino augimą, nes šios grupės 

augalų stiebai buvo net 69 % didesni, lyginant su kontroline grupe. Nors vakuumas ir EL15 

labiausiai didino GI ir GP (1 lentelė), šie poveikiai augalų aukščiui arba neturėjo įtakos (vakuumas) 

arba ji buvo nedidelė (EL15 – +15 %). 
 

2 lentelė. Sėklų apdorojimo radijo dažnio elektromagnetiniu lauku, vakuumu ir šalta plazma įtaka  

augalų sodinuko aukščio ir ilgio morfometriniams rodikliams (n=30–45) 

Table 2. The effect of seed treatment with radio frequency electromagnetic field, vacuun and cold plasma  

on morphometric seedling parameters (n=30–45) 

Poveikis 

R. smirnowii F. arundinacea F. pseudovina D. cespitosa 

Aukštis, cm 
Stiebo 

ilgis, cm 

Šaknų 

ilgis, cm 

Stiebo ilgis, 

cm 

Šaknų 

ilgis, cm 

Stiebo ilgis, 

cm 

Šaknų 

ilgis, cm 

1 2 3 4 5 6 7 8 

K 9.7±0.4 21,2±0,6 11,1±0,8 12,6±0,5 9,0±1,4 14,5±0,7 14,3±1,6 

V7 10.6±0.4 23,4±0,5* 12,6±1,3 12,8±0,4 12,3±1,0* 19,1±0,5* 17,6±1,5* 

ŠP2 10.9±0.5 23,8±0,6* 12,7±0,5* 12,8±0,4 13,8±0,8* 15,3±0,6 15,5±1,7 

ŠP5 8.0±0.4* 25,0±0,4* 14,0±0,8* 11,9±0,5 13,2±1,0* 14,7±0,5 15,9±1,7 
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2 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ŠP7 16.4±0.8* 25,7±0,5* 14,0±0,9* 11,5±0,3* 15,3±1,2* 17,4±0,6* 18,4±1,3* 

EL5 10.1±0.3 22,9±0,6 14,2±0,8* 12,1±0,4 13,2±1,2* 17,4±0,4* 12,2±1,0 

EL10 9.6±0.4 29,7±0,4* 13,2±1,3 12,3±0,4 11,9±0,7* 17,3±0,4* 17,1±2,2 

EL15 11.0±0.4* 28,4±0,5* 13,0±0,8 12,2±0,4 14,8±2,0* 19,6±0,5* 18,5±1,6* 

Pastaba: trumpiniai paaiškinti skyrelyje „Tyrimų metodai“. Pateikiamos vidurkių reikšmės ± standartinė paklaida. 

* – statistiškai patikimas skirtumas, lyginant su kontroline grupe (p<0.05) 

 

Trumpalaikio miglinių žolių sėklų apdorojimo fizikiniais stresoriais poveikis stiebų ir šaknų 

ilgiui priklausė nuo augalo rūšies. Visi poveikiai, išskyrus EL5, didino F. arundinacea stiebų ilgį, ir 

ypač veiksmingi buvo EL10 ir EL15 (+40 ir +34 %, atitinkamai), daugelio poveikių įtaka šaknų 

ilgiui taip pat buvo stipri ir teigiama. Stipriausiai šaknų augimą paskatino EL poveikis (+28 %), 

nors būtent šis poveikis vienintelis neturėjo įtakos stiebų ilgiui. F. pseudovina atsakas į sėklų 

apdorojimą buvo visiškai kitoks – stiebų augimo nei vienas iš poveikių neskatino (ŠP7 net mažino 

stiebo aukštį –9 %), tačiau visi poveikiai labai smarkiai (nuo 32 iki 70 %) didino F. pseudovina 

šaknų ilgį, ypač veiksmingi buvo ŠP7 ir EL15, kurie didino ir GP (1 lentelė). D. cespitosa stiebų 

ilgį 19–35 % didino visi poveikiai, išskyrus ŠP2 ir ŠP5, o šaknis 23–29 % pailgino vakuumas, ŠP7 

ir EL15. 

Pastebėjome ir daugiau R. smirnowii augalų iš sėklų stresoriais paveiktų grupių 

morfometrinių rodiklių skirtumų nuo kontrolinės grupės (3 lentelė). Nepriklausomai nuo sėklų 

apdorojimo poveikių dydžio daigumo rodikliams (1 lentelė) ir augalų aukščiui (3 lentelė), visi be 

išimties poveikiai reikšmingai didino R. smirnowii augalų lapų skaičių ir vidutinį vieno lapo plotą. 

Abu šiuos rodiklius veiksmingiausiai (+92 ir +740 %, atitinkamai) didino neigiamą įtaką daigumo 

rodikliams (1 lentelė) turėjęs ŠP7 poveikis. Dar vienas augalų augimo intensyvumą apibūdinantis 

rodiklis – bendras vieno augalo lapų plotas (apskaičiuotas sudauginus lapų skaičių iš vidutinio 

vieno lapo ploto), taip pat visų poveikių grupių augalams buvo (nuo 3,3 karto – ŠP5 grupės iki 15,8 

karto – ŠP7 grupės) didesnis lyginant su kontrolinės grupės reikšme.  

Tokie dideli skirtumai gali būti paaiškinami tuo, kad visose sėklų apdorojimo grupėse, 

išskyrus EL5, buvo R. smirnowii augalų turinčių du stiebus, o tarp ŠP7 grupės augalų buvo turinčių 

3 ir net 4 stiebus (3 lentelė, 1 pav.).  

 
3 lentelė. Sėklų apdorojimo radijo dažnio elektromagnetiniu lauku, vakuumu ir šalta plazma įtaka sukelti  

R. smirnowii augalų lapų skaičiaus, jų paviršiaus ploto ir stiebų skaičiaus pokyčiai 

Table 2. The effect of seed treatment with radio frequency electromagnetic field, vacuum and cold plasma on 

R. smirnowii plant leave number (n), average surface area of one leaf (S),calculated total plant leave surface area (SB) 

and proportion of plants with different number (n) of stems 

Poveikis 

Lapų skaičius (N), vidutinis vieno lapo plotas 

(S) ir bendras visų lapų plotas (SB) 

Santykinė dalis (%) augalų,  

turinčių stiebų skaičių n 

N S SB 1 2 3 4 

K 7,8±0,3 0,15±0,01 1,2 100,0 0 0 0 

V 9,8±0,4* 0,52±0,05* 5,1 96,3 3,7 0 0 

ŠP2 10,3±0,3* 1,00±0,08* 10,3 97,4 2,6 0 0 

ŠP5 8,6±0,3* 0,47±0,04* 4,0 94,9 5,1 0 0 

ŠP7 15,0±1,1* 1,26±0,10* 19,0 67,6 24,3 5,4 2,7 

EL5 9,8±0,3* 0,68±0,06* 6,7 100,0 0 0 0 

EL10 9,8±0,4* 0,54±0,05* 5,3 96,6 3,4 0 0 

EL15 10,9±0,5* 0,73±0,07* 8,0 95,0 5,0 0 0 

Pastaba: trumpiniai paaiškinti skyrelyje „Tyrimų metodai“. Pateikiamos vidurkių reikšmės ± standartinė paklaida. 

* – statistiškai patikimas skirtumas, lyginant su kontroline grupe (p<0,05) 
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1 pav. ŠP7 poveikio sukeltas ankstyvasis rododendrų R. smirnowii šakojimasis  

(tarp šios eksperimentinės grupės augalų buvo turinčių tris (A) ir keturis (B) stiebus) 

Fig. 1. Early branching of R. smirnowii rhododendrons induced by CP7 treatment  

(several plants from this experimental group had three (A) and four (B) branches) 

 

Rezultatų aptarimas 

 

Sėklų agronominei kokybei gerinti prieš sėją sėklos dažnai apdorojamos įvairiais veiksniais. 

Iš esmės visi šie metodai yra pagrįsti augalų atsako į stresą mechanizmų panaudojimu, nes sėkloms 

sukeliamas stresas mobilizuoja įvairias augalų savybes, didinančias išlikimo nepalankiomis 

sąlygomis galimybes (Considine and Foyer, 2014) – greitina dygimą, didina daigumą, skatina daigų 

augimą ir augalų vystymąsi. Tiriant įvairių veiksnių, taikomų sėkloms prieš sėją apdoroti, poveikį, 

įprasta apsiriboti daigumo testais ir ankstyvojo daigų vystymosi morfometrinių rodiklių nustatymu 

(Maffei, 2014; Pietrusziewski ir Martinez, 2015). Daugiamečių augalų tyrimai suteikia galimybę 

atlikti ilgesnės trukmės augalų vystymosi stebėjimus, kurie gali atskleisti daugiau informacijos apie 

augalų atsako į stresą ypatumus ir galimybes juos panaudoti įvairiais aspektais.  

Mes atlikome daugiamečių augalų (dekoratyviniais sumedėjusiais augalais R. smirnowii ir 

trijų rūšių miglinėmis žolėmis – nendriniais eraičinais, Festuca arundinacea, tikraisiais eraičinais, 

Festuca pseudovina ir kūpstinėmis šluotsmilgėms, Deschampsia cespitosa) tyrimus ir nustatėme, 

kad trumpalaikio sėklų apdorojimo vakuumu, ŠP ir EL poveikis daugiamečių augalų sėklų 

daigumui gali būti stipresnis (pvz., EL15 R. smirnowii sėklų GI ir GP didino 80 % ir daugiau), nei 

daugelio autorių nurodomi poveikiai (dažniausiai iki 20 %, straipsniai referuojami apžvalgų Maffei, 

2014; Pietrusziewski ir Martinez, 2015) vienmečių augalų daigumui. Šį teiginį patvirtina ir vieno iš 

vos keleto anksčiau atliktų su daugiamečiais augalais tyrimų rezultatai – 30 min. sėklų apdorojimas 

0.15 T (tesla) magnetiniu lauku padidino pupinių (Fabaceae) šeimos medžių baltažiedės robinijos 

(Robinia pseudoacacia) daigumą 300 %, darželinio pupmedžio (Laburnum anagyroides Med.) 

daigumą – net 800 %. 

Ilgesnės trukmės augalų vystymosi stebėjimai atskleidė, kad stresorių poveikis daugiamečių 

augalų augimui išlieka ilgai, pvz., poveikis R. smirnowii išliko daugiau kaip metus, tačiau jo 

pobūdis (eustresas ar distresas) gali būti nevienareikšmiškai susijęs su jų poveikio daigumui 

pobūdžiu. Labiausiai R. smirnowii augimą skatino ŠP7 poveikis, kuris neigiamai veikė daigumą, o 

stipriausiai gerinę daigumo rodiklius veiksniai (vakuumas ir EL15) augimui neturėjo didelės įtakos 

(1 ir 2 lentelės). Miglinių žolių atveju ne visais atvejais buvo stebimas tiesioginis ryšys tarp 

poveikio daigumo rodikliams ir morfometriniams rodikliams. Tik F. arundinacea atveju stiebų ir 

šaknų augimą labiausiai skatino įvairios trukmės apdorojimas EL (El5, EL10, EL15), kuris 

veiksmingiausiai gerino daigumo rodiklius (1 ir 2 lentelės). Vakuumas geriausiai veikė 

F. pseudovina daigumo rodiklius, tačiau šaknų augimą daugiau skatino ŠP7 ir EL15 poveikiai, daug 

mažiau didinę GI ir GP, nei vakuumas. Poveikis EL15, teigiamai neveikęs D. cespitosa daigumo, 
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labiausiai skatino stiebų (+35 %) ir šaknų (+29 %) augimą. Taigi palyginamoji vakuumo, ŠP ir EL 

įtakos tirtų daugiamečių augalų sėklų daigumui ir augalų vystymuisi analizė leidžia teigti, kad 

siekiant įvertinti sėklų apdorojimo stresoriais poveikį, dalis aktualios informacijos gali būti 

prarandama, apsiribojant tik sėklų daigumo rodiklių nustatymo ar daigų morfometrinio matavimo 

metodais.  

Ilgesnės trukmės augalų vystymosi stebėjimas įgalino nustatyti, kad R. smirnowii sėklų 

apdorojimas prieš sėją gali sukelti daug intensyvesnį augalo vystymąsi pirmaisiais augimo metais 

(3 lentelė). Straipsnį apie panašaus dydžio daugiamečių augalų sėklų apdorojimo magnetiniais 

laukais poveikį pupinių šeimos medžių augimui yra publikavusi bulgarų autorė (Aladjadjiyan, 

2003b) – po 10 min. sėklų apdorojimo 0.15 T (tesla) magnetiniu lauku baltažiedės robinijos 

(Robinia pseudoacacia) žalioji masė padidėjo 14 kartų, tridyglės gledičijos (Gleditsia triacanthos) 

– daugiau kaip 40 kartų.  

Aukštesni R. smirnowii augalai, turintys daugiau ir didesnių lapų, neįprastai ankstyvas jų 

šakojimasis (3 lentelė, 1 pav.) – šie stresorių poveikio sukelti požymiai gali būti itin svarbūs 

estetiniu požiūriu, nes suteikia daugiau galimybių formuojant dekoratyvinių krūmų lają. Sudaryta 

eksperimentinių augalų kolekcija, kurią antraisiais augimo metais planuojama panaudoti nustatant, 

ar tokie stresorių poveikiai turi įtakos R. smirnowii žydėjimo pradžiai, žiedų skaičiui ir dydžiui, 

užmegztų sėklų kiekiui.  

Gauti rezultatai leidžia teigti, kad trumpalaikis sėklų apdorojimas vakuumu, ŠP ir EL leidžia 

keisti ne tik miglinių žolių daigumo rodiklius, bet ir kitas, jų taikymui (pašarams ir / ar želdiniams) 

svarbias savybes. Pabrėžtina tai, kad priklausomai nuo miglinių žolių rūšies, gali būti gaunami 

skirtingi viršžeminės augalo dalies ir šaknų dydžio pokyčių deriniai, tarp kurių yra ir aktualių 

pašarų gamybos požiūriu (ženkliai padidėjęs F. arundinacea ir D. cespitosa stiebų bei šaknų ilgis) ir 

svarbių želdinimui derinių (pvz., kelkraščių erozijos kontrolės požiūriu gali būti naudingi 

F. pseudovina augalai, kurių šaknų ilgis labai padidėjęs, stiebų ilgis nepakitęs).  

 

Išvados 

 

1. Daugiamečių augalų sėklų apdorojimas prieš sėją vakuumu, radijo dažnio ŠP ir EL gali 

veiksmingai gerinti sėklų daigumo rodiklius. Kiekybinis ir kokybinis poveikio pobūdis 

priklauso nuo poveikio trukmės ir augalo rūšies, tačiau galimi stipresni poveikiai nei 

anksčiau kitų autorių nustatyti vienmečiams augalams. 

2. Ilgalaikiai stebėjimai atskleidė, kad teigiamas stresorių poveikis daigumo rodikliams ne 

visada susijęs su augimo skatinimu; atvirkščiai, nustatyti atvejai (R. smirnowii – ŠP7, 

F. pseudovina – ŠP7, EL15, D. cespitosa – EL15), kai augalo augimą labiausiai skatina 

poveikiai, kurie neturi įtakos daigumui arba neigiamai veikia daigumą. Tai reiškia, kad 

stresorių poveikio daigumo rodikliams ar daigelių morfometriniams rodikliams 

įvertinimas nėra pakankamas stresorių poveikiui augalams įvertinti.   

3. Daugiamečių augalų sėklų apdorojimas prieš sėją vakuumu, ŠP ir EL gali būti taikomas, 

kuriant technologijas, skirtas želdinimo požiūriu svarbioms augalų savybėms moduliuoti. 

Trumpalaikis sėklų apdorojimas sukelia ilgai išliekančius poveikius, gali didinti augalų 

viršžeminės dalies aukštį, lapų skaičių ir plotą, sukelti ankstyvą šakojimąsi 

(R. smirnowii); priklausomai nuo rūšies, gali labai keisti miglinių žolių stiebų bei šaknų 

ilgį. 

 

Literatūra 

 
1. Aladjadjiyan A. The effect of pre-sowing treatment by physical methods on seed germination in some 

ornamental tree species. Rastenievudni Nauki 30, 2003a. P. 176–179.  

2. Aladjadjiyan A. The effect of pre-sowing treatment by physical methods on seedlings length and fresh mass in 

some ornamental tree species. Rastenievudni Nauki 30, 2003b. P. 278–282. 



G. Paužaitė, A. Malakauskienė, Z. Naučienė, I. Filatova, V. Liuškevič, V. Mildažienė / Miestų želdynų formavimas 2016 1(13) 272–278 

278 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2016                                                                                              http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

3. Aladjadjiyan A. Physical factors for plant growth stimulation improve food quality. In: Food production-

approaches, challenges and tasks. Rijeka: In Tech, 2012. P.145–168. 

4. AOAC. Official methods of analysis of AOAC international, 19th Ed. AOAC International, Gaithersburg, MD, 

2012.  

5. Azharonok VV, Krat’ko LE, Nekrashevich YI, Filatova II, Mel’nikova LA, Dudchik NV, Yanetskaya SA, 

Bologac MK. Bactericidal action of the plasma of high-frequency capacitive and barrier discharges on 

microorganisms. Journal of Engineering Physics and Thermophysics, 82, 2009. P. 419–426. 

6. Bhardwaj J., Anand A., Nagarajan S. Biochemical and biophysical changes associated with magnetopriming in 

germinating cucumber seeds. Plant Physiology and Biochemistry, 57, 2012. P. 67–73.  

7. Chao L., Walker D.R. Effect of a magnetic field on the germination of apple, apricot, and peach seeds. 

Horticultural Science 2, 1967. P. 152–153. 

8. Considine M. J., Foyer C. H. Redox regulation of plant development. Antioxidants & Redox Signaling, 21, 2014. 

P. 1305–1326.  

9. Coolbear P. The effect of low temperature pre-sowing treatment on the germination performance and membrane 

integrity of artificially aged tomato seeds. Journal of Experimental Botany, 35, 1984. P. 1609–1617. 

10. Filatova I.I., Azharonok V.V., Goncharik S.V., Lyushkevich V.A., Zhukovsky A.G., Gadzhieva G.I. An 

influence of capacitively coupled RF plasma treatment on germination and phytosanitary condition of seeds. 

Journal of Applied Spectroscopy, 81, 2014. P. 250–256.  

11. Jiang J., Lu Y., Li J., Li L., He X., Shao H., Dong S. Effect of seed treatment by cold plasma on the resistance of 

tomato to Ralstonia solanacearum (bacterial wilt). PLoS ONE 9, 2014. P. e97753. 

12. Maffei M.E. Magnetic field effects on plant growth, development, and evolution. Frontiers in Plant Science, 5, 

2014. P. 445.  

13. Marks N., Szecowka P.S. Impact of variable magnetic field stimulation on growth of aboveground parts of 

potato plants. International Agrophysics, 24, 2010. P. 167–170. 

14. Pietrusziewski S., Martinez E. Magnetic field as a method of improving the quality of sowing material: a review. 

International Agrophysics, 29, 2015. P. 377–389. 

15. Puac N., Petrovic Z.L., Zivkovic S., Giba Z., Grubisic D., Dordevic A. R. Plasma Processes and Polymers (Eds: 

R. d’Agostino,P. Favia, C. Oehr, M. R. Wertheimer), Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, FRG 

2005. 

16. Randeniya L.K., de Groot G.J.J.B. Non-Thermal Plasma Treatment of Agricultural Seeds for Stimulation of 

Germination, Removal of Surface Contamination and Other Benefits: A Review. Plasma Processes Polym., 12, 

2015. P. 608–623.  

17. Šerá B, Spatenka B, Serý P, Vrchotová M, Rusková N. 2010. Influence of plasma treatment on wheat and oat 

germination and early growth. Plasma Sci IEEE Transact, 38, 2963–2968. 

 

Investigation of the Morphological Changes in Perennial Plant Development 

Induced by Pre-sowing Seed Treatment with Physical Stressors 
(Received in January, 2016; Accepted in April, 2016; Available Online from 10th of May, 2016) 

 
Summary 

 
In this study we evaluated the effects of pre-sowing seed treatment (for 2–15 min), using vacuum, radio-

frequency electromagnetic field (EF) and cold plasma (CP), on germination and early development of different 

perennial plants: Smirnov’s rhododendron (Rhododendron smirnowii Trautv.) and three true grasses (Festuca 

arundinacea, Festuca pseudovina, Deschampsia cespitosa). The obtained results show that the used treatments can 

effectively improve seed germination parameters. The induced effects are much stronger than earlier described by other 

authors for annual plants, these effects qualitatively and quantitatively depend on plant species, the applied stressor and 

the duration of treatment.  

Longer-term observations revealed that positive effects of stressors on germination rates are not always 

associated with the same effects on plant growth and development; on the contrary, we present cases (R. smirnowii – CP 

7 min; F. pseudovina – CP 7 min, EF 15 min, D. cespitosus – EF 15 min), when plant growth is the most effectively 

stimulated by stressors that do not affect germination or even suppress germination. Therefore we conclude that 

commonly used estimates of stressor effects, such as germination rate or seedling morphology, are not sufficient to 

qualify the stress response, at least for perennials. 

The pre-sowing treatment of perennial plant seeds by vacuum, CP and EL can be applied for developing 

technologies in terms of modulation of the plant traits relevant for greenery. Short-duration seed treatment by vacuum, 

CP and EF causes such long-lasting effects: increase height of the aerial parts of the plant, increase number and area of 

leaves, induce early plant branching (R. smirnowii); depending on the species, induce various combinations of changes 

in the length of stems and roots of Poaceae grasses. 


