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Anotacija
Straipsnyje pateikiami 1989–2012 m. Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos
sode atliktų dekoratyvinių augalų rizosferos mikroskopinių grybų įvairovės tyrimai.
Mikroskopiniai grybai buvo išskirti taikant biologinį grynų kultūrų išskyrimo metodą.
Analitiniu–teoriniu metodu atlikus Kauno botanikos sode auginamų dekoratyvinių augalų
rizosferos mikologinius tyrimus, nustatyta grybų komplekso priklausomybė nuo augalo rūšies,
būklės, aplinkos sąlygų.
Raktiniai žodžiai: dekoratyviniai augalai, mikroskopiniai grybai, rizosfera.
Įvadas
Šiuolaikinės technologijos leidžia gilintis į organizmo vidinę sandarą, funkcijas,
struktūrą. Dėl polimorfizmo, greito dauginimosi, gebėjimo įsisavinti įvairius substratus,
mikroorganizmai tapo patogiu molekulinės biologijos, biotechnologijos, biomedicinos ir kt.
tyrimo objektu (Lugauskas ir kt., 2003; Jankevičius, Liužinas, 2007). Pagrindinė terpė, kurioje
gyvena mikroorganizmai: heterogeninis substratas – dirvožemis bei vanduo.
1960 m. vadovaujant dirvožemio mikrobiologijos tyrimų pradininkui Lietuvoje, prof.
A. Lugauskui buvo pradėti Vilniuje Botanikos institute augalų rizosferos grybų įvairovės ir
praktinio pritaikymo tyrimai (Lugauskas, 2012), o 1989 m. Vytauto Didžiojo universiteto
Kauno botanikos sode pradėti dekoratyvinių augalų rizosferos tyrimai (Stankevičienė, 2016).
Augalų būklė didele dalimi priklauso nuo mikrobiologinių procesų vykstančių jų
aplinkoje (Stankevičienė, Lugauskas, 2007). Mikobiotos ir kitų organizmų santykiai nuolat
kinta, juos sąlygoja organizmų biologiniai savitumai, aplinkos veiksniai. Gamtoje nuolat
funkcionuojančių grybų rūšių pažinimas, jų veiklos reguliavimo galimybių paieška yra svarbi
mokslinė ir praktinė problema (Lugauskas, 2003).
Darbo tikslas – apibendriti dekoratyvinių augalų rizosferos mikologinės būklės
tyrimus Lietuvoje.
Metodika (metodai)
1989–2012 m. Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sode (VDU KBS) buvo
atliekami dekoratyvinių augalų rizosferos mikroskopinių grybų įvairovės tyrimai.
Tyrimo objektas. VDU Kauno botanikos sodo oranžerijoje ir lauko kolekcijose augantys
dekoratyviniai augalai.
Mėginio paruošimas. Ėminiai imami iš 4 augalo rizosferos vietų ir dedami į
polietileninius maišelius (konteinerius) su etikete (ėmimo vieta, laikas, pastabos). Atliekant šiuos
darbus būtina laikytis sterilumo: 96% stiprumo spiritu dezinfekuoti įrankius. Siekiant paimti
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ėminį iš gilesnių rizosferos sluoksnių (iki 50 cm), naudojamas kiauraviduris zondas su atviru per
visą ilgį šonu. Mėginiai analizuojami tą pačią dieną, o nesant galimybei jie laikomi šaldytuve prie
4 °C ir analizuojami po 1–4 parų (ne vėliau).
Terpės paruošimas. Į sterilias kolbas (ne daugiau 0,5 talpos) pripilti pirmo varymo
nealkoholinės bemielės alaus misos, atskiestos steriliu distiliuotu vandeniu iki 7% cukringumo
(matuoti sacharometru). Įdėti 25 g agaro į 1 l vandens. Kaitinti autoklave 0,5 val. prie 0,5 atm
(arba kaitinimo spintoje 112 °C temperatūroje 0,5 val.). Šiuo metu galima įsigyti paruoštų terpių
supilstytų į kolbas arba į Petri lėkšteles.
Pasiruošimas grybų grynų kultūrų išskyrimui. Grybų kultūrų išskyrimas atliekamas
taikant biologinį grynų kultūrų išskyrimo metodą, laikantis sterilumo. Jungtinis (vienas) bandinys
sudaromas iš 4 gerai sumaišytų ėminių, paimtų iš numatytų tirti augalų šaknyno zonos vietų. Po
to kiekvieno bandinio analizė atliekama trimis pakartojimais, taikant nuplovimo – praskiedimo
metodą. 10 g susmulkinto dirvožemio suberiama į 100 ml sterilaus distiliuoto vandens kolbą. Ji
intensyviai purtoma 15 min. Iš gautos suspensijos ruošiama skiedimų serija iki 10 000 (šis
skiedimas yra optimalus dekoratyvinių augalų rizosferos tyrimams). Pasiruošiama kiekvienam
bandinio pakartojimui po 3 mėgintuvėlius su 10 ml sterilaus distiliuoto vandens: į pirmąjį
mėgintuvėlį įpilame 1 ml suspensijos iš kolbos. Siekiant duomenų tikslumo suspensija šiame
mėgintuvėlyje sumaišoma, t.y. tris kartus neištraukiant pipetės įtraukiama į pipetę ir keičiant jos
panardinimo gylį išpilama. Po to 1 ml pernešamas iš šio mėgintuvėlio į antrą mėgintuvėlį, o iš jo
– į trečią, atliekant juose sumaišymo procedūrą.
Grybų kolonijų auginimas drėgnų kamerų būdu. 1 ml suspensijos iš trečio mėgintuvėlio
supilama į Petri lėkštelę ir sukamuoju judesiu išsklaidoma. Užpilama 10 ml agarizuotos,
atvėsintos iki 30–40 °C (prilietus prie kūno šilta), išlydytos terpės. Taip paruošiamos 4 lėkštelės
(pakartojimai). Palaukiama, kol gerai sustings terpė, o po to apvertus lėkštelę pasėliai dedami į
termostatą. Lėkšteles apversti dugnu į viršų būtina, kad susikaupęs kondensatas netrukdytų augti
grybui. Pasėliai 5–7 paras inkubuojami termostate 26±2 °C temperatūroje, tamsoje.
Grybų kolonijų apskaita. Jei lėkštelėje išaugę daug kolonijų, reikia markeriu ant apatinės
lėkštelės pusės pažymėti atskirus plotus, o vėliau susumuoti juose esančių kolonijų skaičių.
Skaičiuoti atidžiai ir iš lekštelės viršaus, ir iš apačios.
Grybų pradų skaičiaus nustatymas. Nustatomas absoliučiai sausas svoris. Kiekvieno
ėminio atsveriama po 1 g. Atviruose biuksiukuose jie kaitinami 105±2 °C temperatūroje iki
pastovaus svorio 0,0001 tikslumu. Išėmus iš kaitinimo spintos biuksiukus reikia uždengti ir dėti
į eksikatorių (kad neprisigertų drėgmės iš oro) ir sverti. Pradų skaičius 1 g absoliučiai sauso svorio
substrate (a) apskaičiuojamas pagal formulę:
a=bcd/e, čia: b – vidutinis kolonijų skaičius lėkštelėje; c – skiedimas iš kurio atliktas
sėjimas (10000); d – suspensijos kiekis pasėtas į Petri lėkštelę (1 ml); e – absoliučiai sauso
dirvožemio svoris, paimtas analizei.
Grybų rūšių identifikavimas. VDU KBS kolonijos buvo išgrynintos iki monokultūros ir
identifikuotos pagal kultūrinius ir morfologinius požymius auginant ant salyklo ekstrakto agaro
terpės su antibiotiku (250 mg/l – chloamfenikolio, streptomicino ar kt.). Iškilus neaiškumams
identifikuojant grybus, dar galima auginti sintetinėje Čapeko ir kukurūzų ekstrakto terpėse.
Botanikos instituto Biodestruktorių tyrimo laboratorijoje (vėliau FTMC Chemijos institute) buvo
atliekamas grybų rūšių identifikavimas. Morfologiniai požymiai tirti šviesinės mikroskopijos
metodais. Grybų rūšys identifikuotos vadovaujantis įvairių autorių (Domsch et al., 1980; Ellis,
1971; 1976; Ramirez, 1982; Lugauskas ir kt., 2002 ir kt.) apbūdintojais. Kiekvieno tirto objekto
vyraujančioms tipiškoms gentims ir rūšims nustatyti apskaičiuotas aptinkamumo dažnis
(procentinė išraiška santykio tarp pavyzdžių, kuriuose aptikta grybo rūšis ir iš viso tirtų pavyzdžių
skaičius) ir populiacijos tankio (procentinė išraiška santykio tarp tam tikros grybo rūšies izoliuotų
ir iš viso aptiktų izoliuotų skaičiaus) (Mирчинк, 1988).
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Grybai sistematiškai aprašyti pagal D. L. Haksworth ir kt (1995), jų vardai aprašyti
pagal interaktyvų sąvadą`www.indexfungorum.org.
Rezultatai
VDU KBS dekoratyvinių augalų rizosferos mikobiotos tyrimai pradėti 1989 m.
Tyrimams vadovavo dirvožemio mikologijos Lietuvoje pradininkas prof. A. Lugauskas
(Botanikos institutas). Pradžioje tyrimo objektas buvo tikrasis gvazdikas, po to interjere
auginami augalai, lauko kolekcijose auginami dekoratyviniai augalai su pažeista antžemine
dalimi ir t.t. Rezultatai pateikti 1 lentelėje.
1 lentelė. Mikroskopinių grybų įvairovė dekoratyvinių augalų rizosferoje, 1989–2012 m.
Table 1. Fungal diversity of ornamental plant rhizosphere, 1989–2012
Tyrimo objektas (literatūra)
Rezultatai
1989–1993 m. – tikrojo gvazdiko veislė 'Red Sim' Identifikuota 138 rūšys, 43 gentys. Rūšių įvairovė
(Dianthus caryophyllus L. 'Red Sim')
vegetacijos metu mažėjo, o didėjo atskirų rūšių
(Grincevičienė,
Lugauskas,
1993;
Snieškienė, aptinkamumo dažnis. Antroje vegetacijos pusėje
Stankevičienė,
1997;
Stankevičienė,
2000; buvo aptinkami patogeninių grybų pradai: Fusarium
Stankevičienė et al., 2006; Лугаускас и др., 1991)
spp. – 2,33–6,98%, o pačioje vegetacijos pabaigoje
5,88–47,06%; Verticillium spp. 2,33–23,53%;
Sclerotinia sp. – 10,37–23,26%; Botrytis
cinerea – 3,51–11,76%
1991 m.– antagonisto Trichoderma viride Pers. poveikis Augalų, į kurių substratą buvo įterpta grybo
tikrojo gvazdiko šaknų patogenams (Fusarium antagonisto pradai būklė pastebimai buvo geresnė.
oxysporum Schltdl., F. solani (Mart.) Sacc., Umbelopsis
isabellina (Oudem.) W. Gams (sin. Mortierella
isabellina), Verticillium albo-atrum Reinke &
Berthold).
(Grincevičienė,
Snieškienė,
1993;
Stankevičienė, 2000; Stankevičienė, Lugauskas, 1999;
Stankevičienė,
Snieškienė,
2003;
Снешкене,
Гринцявичене, 1991)
1997–2012 m. – vazonuose auginami dekoratyviniai Pradėjus į Lietuvą įvežti įvairius interjero
augalai (Stankevičienė ir kt., 1999).
dekoratyvinius augalus, didelę dalį jų sudarė
šilkmedinių šeimos (Moraceae) Ficus L. augalai.
1997–2008 m. – trijų adaptacijos grupių augalai auginti Silpstant augalui, patogenų veikla suintensyvėja.
optimaliomis
ir
nepalankiomis
sąlygomis Ištyrus 46 taksonus sunkios, 26 – vidutiniškos, 25
(Stankevičiene et al., 2008; 2009; Stankevičienė, lengvos adaptacijos augalus, jų rizosferoje
Lugauskas, 2003a, b; Stankevičienė, Snieškienė, 2010, dominavo Fusarium spp., Pythium spp., Verticiliium
2010a;
Stankevičienė,
Varkulevičienė,
2006a; spp. grybai. Vriesea splendens (Brongn.)
Снешкене и др., 2004; 2006; Stankevičienė, Lem.(sunkios adaptacijos) rizosferoje identifikuotos
Lugauskas, 2007).
grybų 55 rūšys, 22 gentys ir 4 rūšys, 16 genčių
anamorfinių.
Ypatingai
dekoratyvūs
augalai:
Dizygotheca Identifikuota 33 rūšių, 15 genčių grybai-saprotrofai
elegantissima (Veitch.). Vig. et Guillaumin ir Schefflera ir patogenai: Pythium spp., Rhizoctonia sp.,
arboricola (Hayata) Merr. (Stankevičienė ir kt., 2010). Sclerotinia sp., Myrothecium sp.
Įvairių taksonominių grupių augalai: Dieffenbachia, Nustatyta, kad grybų kompleksai šaknyno zonoje
(Snieškienė, Stankevičienė, 1999); Bromeliaceae skyrėsi tarpusavyje, t.y. šaknų metabolitai įtakojo
(Stankevičienė, 2007; Varkulevičienė, Stankevičienė, grybų įvairovę rizosferoje.
2005), Agavaceae (Stankevičienė, Lugauskas, 2001;
Stankevičienė et al., 2003; Stankevičienė ir kt., 2006),
Dracaena
(Stankevičienė,
Snieškienė,
2011),
Marantaceae (Varkulevičienė, Stankevičienė, 2004).
1999–2007 m. – augalai augantys penkiose oranžerijos Identifikuota 115 rūšių, 36 gentys, 3 šeimos, 3 eilės,
sekcijose (atogrąžų – 18 ėminių, drėgnųjų atogrąžų – 15, 3 klasės, 3 skyriai ir anamorfiniai: 94 rūšys, 30
dykumų-pusdykumių – 14, šiltųjų paatogrąžių – 11, genčių. mažiausiai rūšių išskirta vėsiųjų paatogražių
vėsiųjų paatogrąžių – 10 ėminių) (Stankevičienė, 2008; sekcijoje (43), daugiausiai drėgnųjų atogrąžų (58).
Stankevičienė, Lugauskas, 2006, 2008)
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2002 m. – skirtingų ekologinių poreikių augalai
(Hibiscus rosa-sinensis, Ficus elastica, Cyclamen
persicum, Euphorbia trigona): 6 mėnesius augo
optimaliose sąlygose, substrate prisotintame lėtai
tirpstančių maisto medžiagų (Stankevičienė ir kt., 2008;
Stankevičienė, 2012).
2010 m. – daugiamečiai arekinių šeimos (Arecaceae)
augalai, augantys ilgai nekeičiant substrato (iki 20–40
metų)
(Stankevičienė,
Lugauskas,
2011;
Varkulevičienė, Stankevičienė, 2011).
2008–2010 m. – ruošiamo komposto mikobiotos analizė
(Stankevičienė, 2013)
2006–2009 m. – augalai su pažeista antžemine
dalimi – sumedėję (Abies balsamea, Picea sp., Thuja
sp., Rhododendron spp.) ir žoliniai (Dahlia sp., Paeonia
spp.) (Stankevičienė,
Snieškienė,
2010b,
c;
Stankevičienė
ir
kt.,
2010;
Stankevičienė,
Varkulevičienė, 2006b; Varkulevičienė, Stankevičienė,
2006).
Paeonia lactiflora x hibridus hort veislės 'Virgilijus' ir
'Darius-Girėnas'
2010–2012 m. – intensyviai plintantis Europoje
agresyvus
patogenas
(Phytophthora
spp.):
Rhododendron sp., Pieris sp., Alnus glutinosa rizosfera
(Snieškienė ir kt., 2012; Vitas et al., 2012)

Pradų skaičius buvo atvirkščiai proporcingas maisto
medžiagų kiekiui, t. y. senkant maisto medžiagų
atsargoms, daugėjo grybų pradų skaičius šaknyne.
Identifikuota 82 rūšys, 30 genčių, 3 šeimos, 1 klasės,
1 skyriui ir anamorfiniai grybai: 71 rūšis, 24 gentys.
Identifikuota 47 rūšys, 26 gentys grybų; dominavo:
Mucor (50%), Mortierella (35,4%), Trichoderma
(35,4%), Aspergillus (33,3%) ir Penicillium (23%).
Nedidelis aptinkamumo dažnis (nuo 2,1 iki 22,9%).
Įvairovė nedidelė: 21 rūšis, 13 genčių, o vyravo, kaip
įprasta substratuose Penicillium spp. – 5 rūšys
Identifikuoti grybai priklausantys 62 rūšims, 26
gentims, 5 šeimoms, 4 eilėms, 3 klasėms bei 3
skyriams ir anamorfinių grybai: 20 genčių, 54 rūšys.

Aptikti patogenai: Fusarium oxysporum bei Botrytis
cinerea (pavojingas bijūno pažeidėjas).
Genominės DNR, išskirtos iš dirvožemio,
koncentracija (svyravo nuo 5,8 iki 10,0 ng/ml),
patvirtino, kad šių augalų šaknyno zonoje yra
Phytophthora spp. pradai.

Analitiniu – teoriniu metodu atlikus 1989–2012 m. VDU KBS auginamų dekoratyvinių
augalų rizosferos mikologinius tyrimus, nustatyta priklausomybė nuo augalo rūšies, būklės, aplinkos
sąlygų. Nustatyta, kad daugiamečių augalų (Dianthus caryophyllus) vegetacijos eigoje grybų rūšių
įvairovė mažėjo, o didėjo aptinkamumo dažnis. Ištyrus trijų adaptacijos grupių augalų auginimo
sąlygų įtaką (auginti optimaliomis ir nepalankiomis sąlygomis) nustatyta, kad silpstant augalui,
patogenų veikla suintensyvėja. Ištyrus 46 taksonus sunkios (Bromeliaceae šeimos augalai, Maranta
spp., Dierffenbachia spp., Spathiphyllum spp. ir kt. ), 26 – vidutiniškos (Echeveria sp., Ficus spp.,
Scheflera spp. ir kt.) ir 25 lengvos adaptacijos (Yucca sp., Dracaebna spp., Agave spp. ir kt.) augalus,
dominavo Fusarium spp., Pythium spp., Verticillium spp. grybai. Vriesea splendens (Brongn.)
Lem.(sunkios adaptacijos) rizosferoje identifikuota 55 rūšys, 22 gentys grybų ir 4 rūšys, 16 genčių
anamorfiniai grybai. Atlikus maisto medžiagų įtaką rizosferoje funkcionuojantiems grybams
nustatyta, kad skirtingų ekologinių poreikių augalų (Hibiscus rosa-sinensis, Ficus elastica,
Cyclamen persicum, Euphorbia trigona) rizosferoje pradų skaičius buvo atvirkščiai proporcingas
maisto medžiagų kiekiui, t. y. senkant maisto medžiagų atsargoms, daugėjo grybų pradų skaičius
šaknyne. 6 mėnesius auginti optimaliomis sąlygomis augalai, kurių substratas buvo prisotintas lėtai
tirpstančių maisto medžiagų, identifikuota 82 rūšys, 30 genčių grybai priklausantys 3 šeimoms, 1
klasei, 1 skyriui ir anamorfiniai grybai: 71 rūšis, 24 gentys. Tiriant Arecaceae šeimos augalus
nustatyta, kad ilgalaikis auginimas, nekeičiant substrato, sąlygoja augalų šaknų metabolitų
įtaką – mažėja įvairovė, dominuoja rūšys, būdingos tai augalo rūšiai. Patogeninių grybų pradai
aptinkami dar augalui esant geros būklės. Lauko kolekcijose augančių augalų (Abies balsamea,
Picea sp., Thuja sp., Rhododendron spp., Dahlia sp., Paeonia spp.) su antžeminės dalies
pažeidimais, šaknyno zonoje aptikti patogenai: Fusarium spp., Botrytis cinerea, Phoma exiqua ir kt.
Jau 2003 m. prof A. Lugauskas nuogąstavo, kad atliekama mažiau dirvožemio
mikroorganizmų tyrimų, be kurių sunku įvertinti procesus, kurie vyksta rizosferoje veikiant
įvairiems antropogeniniams veiksniams (Lugauskas, 2003). Šiuo metu Lietuvoje dekoratyvinių
augalų rizosferos tyrimai neatliekami.
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Išvados
1989–2012 m. analitiniu – teoriniu metodu atlikus Vytauto Didžiojo universiteto Kauno
botanikos sode auginamų dekoratyvinių augalų rizosferos mikologinius tyrimus, nustatyta
rizosferos mikobiotos priklausomybė nuo augalo rūšies, būklės, aplinkos sąlygų. Nustatyta, kad
daugiamečių augalų (Dianthus caryophyllus) vegetacijos eigoje grybų rūšių įvairovė mažėjo, o
didėjo aptinkamumo dažnis. Ilgalaikis auginimas, nekeičiant substrato, sąlygoja stiprią augalų
šaknų metabolitų įtaką – mažėja grybų rūšių įvairovė, dominuoja rūšys, būdingos augalo rūšiai.
Patogeninių grybų pradai aptinkami dar augalui esant geros būklės. Lauko kolekcijose augančių
augalų (Abies balsamea, Picea sp., Thuja sp., Rhododendron spp., Dahlia sp., Paeonia spp.) su
antžeminės dalies pažeidimais, rizosferoje aptikti patogenai: Fusarium spp., Botrytis cinerea,
Phoma exiqua ir kt.
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Summary
Article presents the research data of microscopic fungi studies on rhizosphere of
ornamental plants, carried out during 1989–2012 at Kaunas Botanical Garden of Vytautas Magnus
University. Microscopic fungi were isolated by applying biological isolation method of pure
cultures. The dependence between plant species, status, environmental conditions were assessed
using analytical-theoretical research method during the mycological study (1989–2012) on
rhizosphere of ornamental plants grown at Kaunas Botanical Garden of Vytautas Magnus
University. Study disclosed the decreasing variety of fungi species and increasing detection
frequency during vegetation stage of perennial plants (Dianthus caryophyllus). The long term
growth at one substrata results plant root metabolite – diversity decreases, prevail species specific
to species of this plant. The rudiments of pathogenic fungi are detected while the plant is still
healthy. At the root zone of plants with over ground injuries (Abies balsamea, Picea sp., Thuja sp.,
Rhododendron spp., Dahlia sp., Paeonia spp.) grown at the outdoor collections there were detected
pathogens: Fusarium spp., Botrytis cinerea, Phoma exiqua, etc.
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