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Anotacija 
Straipsnyje pateikti 2006–2012 m. surinkti duomenys, tiriant VDU Kauno botanikos sodo Vaistinių augalų 

mokslo sektoriuje auginamų vaistinių ir prieskoninių augalų ligas, pasireiškiančias pavasarį, taip pat identifikuoti 
infekcinių ligų sukėlėjai. Pavasarį pirmiausiai pastebimos neinfekcinės ligos – žiemos pažeidimai. 2006–2012 m. tirti 
augalai buvo pažeisti 10 genčių ir 8 rūšių grybų – ligų sukėlėjų. Žalingiausios infekcinės ligos buvo rūdligės, dėmėtligės 
ir puviniai. Dauguma vaistinių ir prieskoninių augalų, auginamų botanikos sode, pavasarį būna be infekcinių ligų 
požymių. Didesnė dalis ligų sukėlėjų aktyvesni tampa nuo vasaros vidurio.  

Reikšminiai žodžiai: vaistiniai ir prieskoniniai augalai, ligos. 
 
Abstract 
Data for the 2006-2012 spring seasons on detected diseases of examined medicinal and spice plants cultivated in 

Medicinal plants science sector of Kaunas Botanical Garden of Vytautas Magnus University, as well as the 
identification of the infectious agents are presented in the article. In spring, primarily were observed non-infectious 
diseases due to winter damage. In 2006-2012 examined plants were damaged by pathogenic fungi of 10 genus and 8 
species. The most dangerous infectious diseases were rust, leaves spots and rot. In spring most of the medicinal and 
spice plants in Botanical Garden are without symptoms of infectious diseases. Most of the diseases agents become more 
active in the middle of summer.  

Key words: medicinal and spice plants, diseases. 

 

Įvadas 
 

Lietuvoje kaip vaistiniai ir prieskoniniai augalai auginami tiek vietinės floros, tiek ir įvežti iš 
kitų kraštų augalai. Introdukuotais galima laikyti ir vietinius augalus, kurie perkeliami iš natūralių 
augaviečių ir auginami ne natūraliomis sąlygomis. Mokslinėse įstaigose vykdoma tokių augalų 
formų, pasižyminčių veikliųjų medžiagų gausumu, atranka; jie visapusiškai tiriami.  

Tuoj po Kauno botanikos sodo įkūrimo, jame buvo įkurtas ir Vaistinių augalų skyrius. Nuo 
1924 m. šiame skyriuje auginami vaistiniai ir prieskoniniai augalai; įkurtos šių augalų kolekcijos ir 
ekspozicijos (Juknevičienė, Juronis, 2000).  

Dauguma vaistinių ir prieskoninių augalų į aplinką išskiria medžiagas, atbaidančias kenkėjus, 
ir kaupia savo audiniuose medžiagas, apsaugančias nuo ligų sukėlėjų. Natūraliomis sąlygomis 
augantys šie augalai rečiau pažeidžiami patogenų. Bet kai šie augalai patenka į naujas sąlygas ne 
visada sėkmingai prisitaiko prie jų. Kompleksas biotinių ir abiotinių veiksnių ir nulemia adaptacijos 
sėkmę. Biotiniai veiksniai – tai įvairūs gyvi organizmai, darantys įtaką augalų būklei. Neigiamai 
augalus veikia ligų sukėlėjai: grybai, bakterijos, virusai, fitoplazmos ir kenkėjai (vabzdžiai, erkės, 
moliuskai). Daugeliui žemės ūkyje auginamų augalų apsaugoti nuo ligų sukėlėjų naudojamos 
cheminės medžiagos – pesticidai. Auginant vaistinius augalus ir prieskonines daržoves reikia 
apsieiti be šių medžiagų. Pačiam augalui nedidelis kiekis dėmių ant lapų gali būti nežalingas, bet 
vaistams ar maistui tokia žaliava jau netinkama. Todėl svarbu nustatyti vaistams ar prieskoniams 
naudojamų augalų ligų sukėlėjus, išaiškinti jų biologines savybes, nustatyti jų daromos žalos mastą 
ir parinkti priemones tai žalai sumažinti.  

Darbo tikslas – identifikuoti vaistinių ir prieskoninių augalų, auginamų VDU Kauno 
botanikos sode, ligų sukėlėjus, pasireiškiančius pavasarį, ir įvertinti jų daromą žalą. 
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Tyrimų metodika 

 
Darbo objektas – VDU Kauno botanikos sodo Vaistinių augalų mokslo sektoriuje auginami 

vaistiniai ir prieskoniniai augalai (apie 350 rūšių) ir jų grybinių ligų sukėlėjai. Tyrimai buvo 
atliekami kiekvieną 2006–2012 m. pavasarį (gegužės mėn.). Vaistinių augalų mokslo sektoriaus 
kolekcijose augalai auginami ploteliuose, kurių dydis nuo 1,20 x 1,00 m iki 1,20 x 5,00 m. Augalų 
skaičius šiuose ploteliuose nevienodas (priklauso nuo augalo rūšies), bet ne mažiau negu 5 augalai 
ir ne mažiau kaip 1 m², jei augalai kiliminiai. 

Augalų ligoms vertinti buvo pritaikytos metodikos, naudojamos žemės ūkio augalų būklei 
vertinti (Šurkus, Gaurilčikienė, 2002). Buvo apskaičiuojamas ligos paplitimas (procentais) ir 
pažeidimo intensyvumas (balais). 

Pažeidimo intensyvumas – tai kokybinis ligų vystymosi proceso rodiklis, kuris buvo 
nustatomas įvertinus augalo pažeistą paviršiaus plotą (organai padengti dėmėmis, apnašu ar 
pustulėmis). 0 balo – augalas be pastebimų ligų požymių. 1 balas – ant lapų pavienės įvairaus 
dydžio ir formos dėmės. Pažeidimai (dėmės) apima iki 10 % viso augalo paviršiaus. 2 balai – dėmės 
sudaro nuo 11 iki 25 % augalo paviršiaus. Ant pūvančių augalo dalių gali būti grybų sporų. 3 balai – 
dėmių daug, dalis jų susiliejusios. Apvytusių lapų, pūvančios ar dėmėtos vietos sudaro nuo 26 % iki 
50 % viso augalo paviršiaus. 4 balai – dėl dėmių ir puvinių išplitimo bei vytimo viso augalo būklė 
labai bloga. Ant dėmių ar puvinio apimtų vietų grybų sporos. Šie pažeidimai ar nekrozės, vytuliai 
apima didesnę pusę augalo paviršiaus. 

Augalų infekcinės ligos pagal išorinius požymius buvo nustatomos remiantis literatūroje 
esančiais jų aprašymais (Синадский, 1985; Labanowski, Orlikowsk et al., 2005). Iš augalų pažeistų 
dalių išskirti grybai ir į juos panašūs organizmai buvo identifikuojami pagal (Пидопличко, 1977; 
Билай, 1988; Minkevičius, Ignatavičiūtė, 1991; 1993; Erwin, Ribeiro, 2005; Kirk, Cannon et al., 
2008; Gallegly, Hong, 2008). Grybų nomenklatūra pateikta pagal Index Fungorum (2004). 

 
Rezultatai 

 
2006–2012 m. buvo įvertinta 350 rūšių augalų būklė ir aptikta 10 genčių ir 8 rūšių grybai, 

sukeliantys vaistinių ir prieskoninių augalų, auginamų Kauno botanikos sodo vaistinių augalų 
sektoriuje, grybines ligas, pasireiškiančias pavasarį. Tyrimų rezultatai pateikti 1 lentelėje. Dauguma 
infekcinių ligų, pasireiškiančių pavasarį, per visą tyrimų laikotarpį (7 metus) augalus pažeidė 
vienodai.  

 
1 lentelė. Vaistinių ir prieskoninių augalų grybinės ligos, aptiktos 2006-2012 m. pavasarį  

Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sode 
Table 1. Fungal diseases of medicinal and spice plants in Kaunas Botanical Garden of  

Vytautas Magnus University in 2006–2012 spring seasons 

Augalo vardas Pažeidimo požymiai Ligos sukėlėjas 
Balai / pažeistų 

augalų % 
Pastabos 

Alium ursinum L. – 
meškinis česnakas  

Rūdys Puccinia sessilis J. 
Schröt. 

1/1 Pavieniai 
augalai 

Alium giganteum Regel – 
didysis česnakas 

Rūdys Melampsora sp. 1/0,2 Pavieniai 
augalai 

Bergenia crassifolia 
(L.) Fritsch. –  
storalapė bergenija 

Dėmės ant lapų Cercospora sp., 
Septoria sp. 

1/100  

Hedera helix L. – 
gebenė lipikė 

Stambios dėmės ant 
lapų  

Boeremia hedericola 
(Durieu & Mont.) 
Aveskamp, Gruyter & 
Verkley 

1 Labai nedaug 
dėmių 

Hepatica nobilis Mill. – 
triskiautė žibuoklė  

Dėmės ant lapų Phyllosticta hepaticae 
Brunaud 

1–2/100  



V. Snieškienė, A. Stankevičienė, O. Ragažinskienė / Miestų želdynų formavimas 2013 1(10) 256–260 

258 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 
© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2013                                                     http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

Oenothera biennis L. – 
dvimetė nakviša 

Smulkios dėmės ant 
lapų  

Septoria oenotherae 
Westend. 

1/100  

Paeonia anomala L. – 
sibirinis bijūnas 

Stiebo puvinys Botrytis paeoniae 
Oudem 

1–2/30 Pavieniai 
stiebai 

Paeonia officinalis L. – 
vaistinis bijūnas 

Pūva stiebų pagrindai Botrytis paeoniae 
Oudem. 

1–2/30 Pavieniai 
stiebai 

Primula veris L. – 
pavasarinė raktažolė 

Dėmės ant pernykščių 
lapų 

Ramularia primulae 
Thüm. 

2/20 Jauni lapai 
sveiki 

Sanguisorba minor 
Scop. –  
mažoji kraujalakė 

Rūdys Phragmidium 
sanguisorbae (DC.) 
Scheoet. 

1/100  

Vinca minor L. – 
mažoji žiemė 

Puvinys pašaknyje ir 
šaknyse 

Phytophthora sp. 5/10  

Viola odorata L. – 
kvapioji našlaitė 

Pūslės ant lapų Puccinia violae 
(Schumach.) DC. 

1/100 Pažeisti 
pavieniai lapai 

 
Prasidėjus naujam vegetacijos periodui pirmiausiai pastebimos neinfekcinės ligos, t. y. augalų 

pažeidimai atsiradę po žiemos. 7 metų tyrimų duomenys parodė, kad daugumos rūšių augalų 
apšalimo laipsnis labiausiai priklausė nuo augalų amžiaus, o ne nuo oro temperatūros žiemą. Kuo 
senesni, tuo neatsparesni šalčiui tampa šių rūšių augalai: šviesialapė skopolija (Scopolia lurida 
(Link et Otto) Dunal, vaistinė šunvyšnė (Atropa belladonna L.), tikroji levanda (Lavandula 
angustifolia Mill.), vaistinis šalavijas (Salvia officinalis L.), pankolinė kinmėtė (Agastache rugosa 
(Fisch and C. A. Mey.) Kuntze (sin. Lophanthus rugosus). Jauni, vienų-dvejų metų augalai išlieka ir 
po labai šaltų žiemų. Šalčiui neatsparūs iš šiltesnių kraštų kilę augalai: kasmet apšąla krūmokšninės 
sekurinegos (Securinega suffruticosa (Pall.) Rechder) smulkios šakutės. Tik apdengti išlieka 
kanadinė auksašaknė (Hydrastis canadensis L.), vaistinė mandragora (Mandragora officinarum L.) 
ir paprastasis pankolis (Foeniculum vulgare Mill.). Sausų vietų (net ir vietinės floros) ar iš kalnų 
kilę augalai blogai peržiemoja, jei sąlygos jiems augti netinkamos: blogas drenažas, per sunki ir 
įmirkusi dirva. Tokie augalai yra: paprastasis raudonėlis (Oryganum vulgare L.), vaistinis čiobrelis 
(Thumus vulgaris L.), kaukazinis eleboras (Helleborus orientalis Lam.).  

Dauguma botanikos sodo kolekcijose ir ekspozicijose auginamų augalų atsparūs Lietuvos 
klimato sąlygoms ir peržiemoja pakankamai gerai. 

Kai kurios grybinės ligos taip pat pastebimos anksti pavasarį, tik nutirpus sniegui. Tai lapų 
dėmėtligės, kurios pasireiškia praėjusiais metais ir išlieka ant peržiemojusių lapų. Tokios ligos 
kasmet pastebimos ant dvimetės nakvišos (Oenothera biennis), pavasarinės raktažolės (Primula 
veris), gebenės lipikės (Hedera helix) ir storalapės bergenijos (Bergenia crassifolia), o ligų 
sukėlėjai Boeremia, Septoria, Ramularia, Cercospora genčių grybai.  

Triskiautės žibuoklės (Hepatica nobilis) dėmėtligė, kurios sukėlėjas Septoria hepaticae, 
pasireiškia bebaigiant žibuoklėms žydėti ir augalui nužydėjus, didesnė jo lapų dalis būna su 
vidutinio dydžio netaisyklingomis dėmėmis. 

Kita ligų, pasireiškiančių pavasarį, grupė yra rūdligės. Česnako (Alium) genties augalai gali 
būti kelių rūdgrybių genčių šeimininkai. Meškinis česnakas (Allium ursinum) – vienas iš svogūninės 
tuopinės svylarūdės (Puccinia sessilis) augalų-šeimininkų. Eciai (I grybo vystymosi stadija) būna 
ryškiai oranžinės spalvos, apie 1–2 cm skersmens, ant apatinės meškinio česnako lapo pusės. Kitos 
grybo vystymosi stadijos (uredžiai ir teliai) pereina ant nendrinio dryžučio (Phalaroides 
arundinacea) (Facts..., 2012). Puccinia sessilis gali pažeisti ir kitus vaistinius augalus (paprastąją 
pakalnutę (Convalaria majalis) ir keturlapę vilkauogę (Paris quadrifolia) (Facts..., 2012), tačiau 
Kauno botanikos sode ant šių augalų iki šiol rūdžių nebuvo aptikta. 

Didįjį česnaką (Allium giganteum) pažeidžia Melampsora genties rūdgrybiai. 
Grybas Puccinia violae pažeidžia daug našlaitės rūšių. Šis grybas vystosi ant vieno augalo 

šeimininko – našlaitės. Pavasarį ant lapų apatinės pusės susidaro ecių sankaupos, tose vietose 
lapalakštis būna šiek tiek deformuotas (įdubęs), ir pažeisti lapai atrodo pūslėti. 
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Ant jaunų mažosios kraujalakės (Sanguisorba minor) lapų kasmet pasirodo kraujalakinio 
dedervio (Phragmidium sanguisorbae) eciai. Dalis jaunų lapų ir lapkočių padengti ryškiai oranžinės 
spalvos ecių su lengvai nubyrančiomis sporomis. Visos grybo sporofikacijos stadijos praeina ant tos 
pačios rūšies augalo – mažosios kraujalakės (Minkevičius, Ignatavičiūtė, 1991). Vaistinių augalų 
sektoriaus kolekcijose augančios mažosios kraujalakės būna pažeistos visos, bet pažeidimo balas 
nedidelis. Liga kol kas nėra labai žalinga, nes vėliau išauga nauji sveiki, be rūdžių lapai.  

Pavasarį mūsų klimato sąlygos palankios puvinius sukeliantiems grybams, ypač Botrytis 
genties grybams. Daug žalos gali padaryti Botrytis paeoniae, kuriam neatsparūs sibirinis (Paeonia 
anomala) ir vaistinis (P. officinalis) bijūnai. Jauni ūgliai nuo pašaknio aukštyn juoduoja, nustoja 
augti, jų viršūnės parausta. Jei oras drėgnas, pažeistos vietos apsitraukia pilku apnašu – grybo 
konidijakočiais su lengvai nudulkančiomis konidijomis (Grigaliūnaitė, 2001). Kuo drėgnesnis ir 
vėsesnis buvo pavasaris (2010–2012 m.), tuo stipriau (iki 2 balų) pažeisti bijūnai. 

Pastaruosius kelerius metus Lietuvoje plinta Phytophthora genties patogenai (Stankevičienė, 
Snieškienė ir kt., 2011; Stankeviciene, Snieskiene et al., 2011). Tai nėra tikri grybai, bet į grybus 
panašūs organizmai. Jiems neatsparios žiemės (Vinca). Apie 2008–2009 m. dalis mažųjų žiemių 
(Vinca minor) žuvo, o likusios šiuo metu sveikos. Ligos požymiai: seni lapai ruduoja nuo pagrindo. 
Augalai sunyksta atskiruose ploteliuose. Pažeidimas plinta iš šaknų vandens indais.  

 
Rezultatų aptarimas 

 
Daugumos grybinių ligų sukėlėjai aktyviausi būna vasarą (Исиков, 2011), todėl pavasarį ligų 

ant visų augalų aptinkama nedaug. Iš 350 rūšių vaistinių ir prieskoninių augalų, auginamų Kauno 
botanikos sode, su grybinių ligų požymiais pavasarį buvo aptikta tik 12 rūšių, t. y. tik 3,4 %. Bet tai 
dažniausiai yra specifinės tik šiam sezonui būdingos ligos. Jas tirti taip pat reikia, nes tik žinant šių 
ligų sukėlėjų biologiją, sėkmingiau galima jų išvengti. 

Dėmėtligės, kurios išlieka ant dvimečių arba daugiamečių augalų pernykščių lapų, pavasarį 
subrandina sporas ir toliau plinta. Šios ligos nėra labai žalingos kolekcijose ir ekspozicijose, bet 
pramoniniu būdu auginamiems augalams gali padaryti didelių nuostolių. Pavyzdžiui, nakvišų 
septoriozė yra dažniausia nakvišų liga, nuo kurios pavasarį žūsta nemaža dalis pramoniniu būdu 
auginamų augalų (O‘Connell, Kethees Wararajah et al., 2005). Pavasarinės raktažolės ir storalapės 
bergenijos pernykščiai lapai su dėmėmis nunyksta ir išauga nauji sveiki lapai. Bet nepašalinus 
senųjų dėmėtų lapų, vėliau nuo jų patekusios patogenų sporos vasarą apkrečia juos. Ant gebenės 
lipikės (Hedera helix) pavienių lapų pasitaiko didelių (iki 2 cm skersmens), netaisyklingų tamsiai 
rudų dėmių, išsidėsčiusių dažniausiai lapalakščio pakraščiuose. Dėmių cente – ligos sukėlėjo 
Boeremia hedericola – vaisiakūniai. Ši liga nėra išplitusi ir gebenėms nežalinga. 

Česnako genties augalai – pavasariniai efemeroidai, todėl pavasarį plintančios jų ligos gali 
labai pakenkti šių augalų derliui. Stipriai rūdėti meškinio ar kitų česnakų lapai visai netinkami 
maistui.  

Botrytis paeoniae kenkia visoms bijūnų rūšims, bet didžiausią žalą padaro anksčiausiai 
vegetaciją pradedantiems. Jei pašaknio puviniai kelerius metus iš eilės pažeidžia tuos pačius kerus, 
jie silpnėja ir augalai gali žūti.  

Pavasarį pasireiškiantiems ne tik fiziologiniams pažeidimams, bet ir grybinėms ligoms 
didžiausią įtaką daro aplinkos sąlygos. Kuo sąlygos artimesnės natūralioms, tuo augalai sveikesni. 
Iš sausų vietų ir kalnų kilę augalai blogai auga ir nukenčia per žiemą, jei yra pasodinti drėgnose, 
užmirkstančiose vietose ar sunkiame dirvožemyje. Kauno botanikos sode kai kurie vaistiniai ir 
prieskoniniai augalai auga įvairiose sodo vietose ir jų būklė skirtinga. Meškiniai česnakai, auginami 
dekoratyvinių augalų skyriuje, kur auga daug česnako genties augalų rūšių, rūdžių pažeisti 
stipriausiai (iki 4 balų). Parke augantys česnakai būna arba visai be pažeidimų, arba rūdėti tik 
pavieniai lapai. Triskiautės žibuoklės augančios parke taip pat sveikos, o vaistinių augalų 
kolekcijose jų lapai stipriai dėmėti.  
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Išvados 

 
1. VDU Kauno botanikos sode su grybinių ligų požymiais kiekvieną 2006–2012 metų pavasarį 

buvo nedidelė dalis (3,4 %) iš visų 350 rūšių vaistinių ir prieskoninių augalų. 
2. Vaistiniams ir prieskoniniams augalams, auginamiems VDU Kauno botanikos sode, grybines 

ligas 2006-2012 m. pavasarį sukėlė 10 genčių ir 8 rūšių mikroskopiniai grybai ir į grybus 
panašūs organizmai.  

3. Žalingiausios ligos yra dėmėtligės, rūdligės ir puviniai, pažeidžiantys 12 rūšių vaistinių ir 
prieskoninių augalų. 

4. Vaistinių ir prieskoninių augalų būklė po žiemos labiau priklauso nuo augalo amžiaus, jo 
kilmės vietos negu nuo klimato sąlygų. 
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Summary 

 
The results of medicinal and spice plant diseases detected in Medicinal plants sector collections and expositions 

of Kaunas Botanical Garden of Vytautas Magnus University in 2006–2012 spring seasons are presented in this article. 
Every year in the beginning of vegetation it is possible to notice blight on last year leaves on some perennial plants 
(Bergenia crassifolia, Hedera helix, Oenothera biennis, Primula veris). Peonies (Paeonia anomala, Paeonia officinalis) 
are also not resistant to Botryris rot. During spring season there are detected less diseases than during summer season 
when diseases appear mostly. 


