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SANTRUMPOS 

AFL – aflatoksinai 

aw - vandens aktyvumas  

AFL B1 – aflatoksinas B1 

Cv– įvairavimo koeficientas % 

FAO – Maisto ir žem÷s ūkio organizacija 

KSV – kolonijas sudarantys vienetai 

Sx – vidurkio paklaida 

p – patikomumo kriterijus 

UV – ultravioletiniai spinduliai 

Xv – aritmetinis vidurkis 

S −  vidutiniai kvadratiniai nuokrypiai 

µg/kg – mikrogramai kilograme 

pH – vandenilio potencialas 

ppb – milijardin÷ dalis (part per bilion µg kg-1) 

ppm – milijonin÷ dalis (part per million mg kg-1) 

nuot. aut. − nuotraukos autor÷s 
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Aspergillus genties paplitimą. 

• Palyginti iš įvairių vietų įsigytų riešutų ir saul÷grąžų mikologinę taršą. 

• Ištirti  riešutų bei saul÷grąžų užterštumą aflatoksinais. 

Darbo objektas: įvairių rūšių - anakardžio (Anacardium occidentale L.), bertoletijų (Bertholletia 

excelsa L.), graikinių (Juglans regia L.), lazdyno (Corylus avellana L.), migdolų (Amygdalus 

communis L.) , pistacijų (Pistacia vera L.) ir žem÷s (Arachis hypogea L.) riešutuose bei saul÷grąžose 

(Helianthus annus L.) aptinkami mikromicetai.  

Darbe taikyti metodai 

Siekiant išsiaiškinti m÷ginio paviršiuje esančius mikromicetus ir nustatyti jų paradų kiekį, 

naudotas nuoplovų skiedimo metodas (KSV/g). 

Mikotoksinų kiekiui riešutuose  ir saul÷grąžose nustatyti taikytas ELISA metodas, naudojant 

RIDASCREEN FAST Aflatoxin (total) (R− Biopharm AG, Vokietija)  rinkinius, pagal pateiktą 

gamintojo metodiką. 

Pagrindin÷s išvados 

Tyrimų metu, iš tirtų riešutų ir saul÷grąžų buvo išskirti ir identifikuoti 27 genčių mikromicetai. 
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Identifikuotos Aspergillus genties mikromicetų rūšys: Aspergillus candidus, A. chevalieri, A. 

clavatus, A. fisher, A. flavus, A. fumigatus, A. niger, A. ochraceus, A. oryzae, A. sydowii, A. terreus, A. 

ustus, A. versicolor. 

Ištyrus riešutus bei saul÷grąžas nustatytos vyraujančios mikromicetų gentys: Penicillium − 

51,98% ir Aspergillus − 14,55%. 

Atlikus įvairių riešutų ir saul÷grąžų mikologinius tyrimus nustatytas bendras mikromicetų pradų 

skaičius ant importuotų riešutų ir saul÷grąžų nuo 10,00 iki 1848,67 KSV/g.  

Bendras mikromicetų pradų skaičius ant lietuviškų riešutų svyravo nuo 3,33 iki 833,33 KSV/g.  

Tyrimų laikotarpiu tirtuose skirtingos kilm÷s riešutų m÷giniuose aflatoksinų (bendrai) nustatyta 

nuo 0 iki 60 µg /kg. 

Riešutuose ir saul÷grąžose įsigytose iš prekybos centrų tarša aflatoksinais svyravo tarp 0,1 ir 

46,0 µg/kg. 

Riešutuose ir saul÷grąžose įsigytuose iš Prekybos miestelio „Urmas“ tarša mikotoksinais 

svyravo tarp 0,1 ir 60,0 µg/kg. 

Aflatoksinų skaičius lietuviškuose lazdyno riešutuose tirtuose 2010 m. pavasarį − 2010 m. 

rudenį svyravo tarp 0,6 µg/kg  − 17,6 µg/kg. 

Aflatoksinų skaičius Lietuvoje užaugintuose graikiniuose riešutuose ištirtuose 2010 m. pavasarį 

− 2010 m. rudenį svyravo tarp 610 µg/kg − 49,80 µg/kg 

 

Prasminiai žodžiai: mikromicetai, aflatoksinai, riešutai, saul÷grąžos, tarša. 
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SUNFLOWER 
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Work size: 87 pages, 8 tables, 50 pictures. 

 

Short work description 

The aim of the work: to investigate the diversity of common fungal species on the nuts and 

sunflowers which were grown in Lithuania or were imported to it and to assess their mycotoxicological 

contamination. 

Tasks of work:  

• To assess the variety of fungi genera and the prevalence of the Aspergillus genus found 

on the nuts and sunflowers. 

• To compare mycological contamination of nuts and sunflower purchased from various 

places. 

• To investigate sunflowers and nuts contamination with aflatoxins. 

The object of work: Fungi found on the various kinds of nuts - cashew (Anacardium 

occidentale L.), Brazil nuts (Bertholletia excelsa L.), walnuts (Juglans regia L.), hazelnuts (Corylus 

avellana L.), almonds (Amygdalus communis L.), pistachio nuts (Pistacia vera L.) peanuts (Arachis 

hypogea L.) and sunflowers (Helianthus annuus L.). 

Methods applied in the work 
 

The method of washings dilution (CFU/g) was used in order to investigate the fungi found on 

the surface of the sample and to determine amount of their origins. The nuts and sunflowers samples 

were analyzed by the ELISA method. The RIDASCREEN FAST Aflatoxin (total) test (R− Biopharm 
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AG, Germany) was used for the analysis. Mycotoxins extraction and test performed according to 

manufacturer’s instruction. 

Basics conclusions 

During the studies, the fungi of 27 genera were isolated and identified from the investigated 

nuts and sunflowers. 

The species of the fungi of Aspergillus genus that were identified are Aspergillus candidus, A. 

chevalieri, A. clavatus, A. fisher, A. flavus, A. fumigatus, A. niger, A. ochraceus, A. oryzae, A. sydowii, 

A. terreus, A. ustus, A. versicolor. 

On the nuts and sunflowers dominated Penicillium spp. − 51,98% and Aspergillus spp.− 

14,55%. 

The total number of fungi origins ranged from 10,00 to 1848,67 CFU/g on imported nuts and 

sunflowers. On the Lithuanian nuts the total number of fungi origins ranged from 3,33 to 833,33 

CFU/g. 

During the studies, the concentration of aflatoxins (total) were from 0 to 60,0 µg/kg in the 

samples of different kind and origin nuts. 

Aflatoxins (total) contamination ranged from 0,1 to 46,0 µg/kg in the nuts and sunflowers 

purchased at the supermarket. 

Aflatoxins (total) contamination ranged from 0,1 to 60,0 µg/kg in the nuts and sunflowers 

purchased at the “Urmas” shopping area.  

In the spring of 2009 and in the autumn of 2010 the concentration of aflatoxins (total) were 

detected from 0,6 µg/kg to 17,6 µg/kg in Lithuanian hazelnuts. 

The concentration of aflatoxins (total) ranged from 6,10 µg/kg to 49,80 µg/kg in the walnuts 

grown in Lithuania which were investigated in the spring of 2009 and in the autumn of 2010. 

 

Key words: fungi, aflatoxins, nuts, sunflower seeds, contamination. 
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ĮVADAS 
 

Mikromicetai yra plačiai paplitę gamtoje ir žmogų supančioje aplinkoje. Susidarius palankioms 

jiems vystytis sąlygoms, grybai gali pažeisti augalines žaliavas, maisto produktus, pašarus ir atnešti 

didelius nuostolius žem÷s ūkiui ir maisto pramonei.  

Kai kurių rūšių mikromicetai yra kv÷pavimo organų ligų, astmos, įvairių alerginių negalavimų, 

odos ligų priežastis, neretai sukelia įvairių organų gilumines mikozes, o jų išskiriami toksiški antriniai 

metabolitai – mikotoksinai – ženkliai pablogina maisto kokybę, kelia nuolatinį pavojų jo saugai.  

Pasaulyje vis daugiau d÷mesio skiriama mikromicetų ir jų produkuojamų mikotoksinų 

tyrimams. FAO duomenimis beveik 25 proc. pasaulyje surenkamo derliaus užkr÷sta mikotoksinais. D÷l 

to netenkama 1000 milijonų tonų maisto produktų per metus. 

Valstybin÷s maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai vykdo įvežamų maisto produktų 

valstybinę kontrolę bei siekia užtikrinti, kad būtų importuojami tik kokybiški, pel÷siais ir jų toksinais – 

aflatoksinais – neužteršti riešutai. 

Svarbu ne tik užtikrinti įvežamų riešutų saugą, bet ir sudaryti nepalankias sąlygas 

mikromicetams vystytis sand÷liavimo metu. 

Mikotoksinai yra labai atsparūs aplinkos veiksniams. Kai kurie mikotoksinai suyra tik esant 300 

– 400oC (Bagdonavičius, 2003). 

Darbo tikslas:  Ištirti ant Lietuvoje išaugintų ir importuotų riešutų ir saul÷grąžų paplitusių 

mikromicetų rūšių įvairovę bei įvertinti mikotoksikologinį užterštumą. 

Darbo uždaviniai:  

• Įvertinti ant riešutų ir saul÷grąžų aptinkamų mikromicetų genčių įvairovę bei 

Aspergillus genties paplitimą. 

• Palyginti iš įvairių vietų įsigytų riešutų ir saul÷grąžų mikologinę taršą. 

• Ištirti  riešutų bei saul÷grąžų užterštumą aflatoksinais. 



11 
 

 

1. LITERATŪROS APŽVALGA 

 

1.1. Aplinkos veiksniai turintys įtakos mikromicetų vystymuisi 

 

Mikromicetai kaip ekologijos veiksniai  Lietuvoje prad÷ti tirti 1979 m. Tuo metu buvo 

aprašytos svarbiausios mikromicetų rūšys Lietuvoje: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, 

Aspergillus niger, Aspergillum flavus, Aureobasidium pullulans, Rhizopus nigrious (Olechnovičien÷, 

2005). 

Mikromicetai yra mikroorganizmai, turintys sud÷tingą fermentinę sistemą, kuri jiems leidžia 

augti įvairiomis pH, temperatūros ir dr÷gm÷s sąlygomis (Tabuc, Stefan, 2004). 

Nemaža dalis mikromicetų pradeda vystytis ant augančio augalo, o baigia gyvenimo ciklą 

sand÷liuose, kartais sukeldami gedimą. Tod÷l svarbu išaiškinti žaliavą pažeidžiančius mikromicetus ir 

ištirti jų savybes (Baliukonien÷, 2007). 

Žem÷s ūkio produktuose gali daugintis skirtingų rūšių grybai, kurie skirstomi į dvi pagrindines 

grupes: lauko ir sand÷lio (Bagdonavičius, 2003; Semaškien÷, Mankevičien÷, 2005; Krasauskas, 2002). 

Terminus „lauko ir sand÷lio grybai“ pirmąsyk nurod÷ Christensenas 1957 metais, kurie, 

visuotinai pripažinus, vartojami jau daugiau kaip penkis dešimtmečius, visuomet pabr÷žiant, kad šios 

dvi grup÷s n÷ra taksonomiškai patvirtintos ir toks mikromicetų suskirstymas dažniausiai paremtas tik jų 

poreikiu dr÷gm÷s kiekiui substrate (Krasauskas, 2002). 

Lauko grybams priklauso daugelis mikromicetų genčių tokių kaip: Alternaria, Cladosporium, 

Fusarium ir Drechslera. Šių genčių mikromicetai augalą pažeidžia prieš arba po derliaus nu÷mimo. 

Grybai vystosi derliuje jam esant 20% dr÷gnumo. Sand÷liavimo metu neretai išnyksta (Chelkowski, 

1991). 

Tačiau yra sunku nubr÷žti aiškią ribą tarp lauko ir sand÷lio grybų. Kartais kai kurie Fusarium 

genties mikromicetai gali būti randami sand÷liuose, kai tuo tarpu tipiški sand÷lio grybai kaip 

Aspergillus ir Penicillium gali būti aptinkami prieš derliaus nu÷mimą, ypač šilto ir dr÷gno klimato 

regionuose (Chelkowski, 1991). 

Naujas derlius būna užterštas tiek lauko, tiek sand÷lių mikromicetų sporomis. Taršos lygis 

priklauso nuo temperatūros ir vandens aktyvumo (Chelkowski, 1991). 
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Mikromicetų kiekis ir įvairov÷ kinta derliaus nu÷mimo metu, transportuojant (Baliukonien÷, 

2007). 

Mikroskopinių grybų kiekio did÷jimą augalin÷s produkcijos auginimo metu gali nulemti 

taikomos žemdirbyst÷s sistemos, azoto trąšų kiekis, ypač lietingais metais, fungicidų naudojimas, 

augalų genotipas, užsitęsęs derliaus nu÷mimas, meteorologin÷s sąlygos ir žaliavos dr÷gnis 

(Mankevičien÷ ir kt., 2007). 

Išskiriamų mikotoksinų kiekiai ir proporcijos priklauso ne tik nuo grybų rūšių, bet ir nuo 

substrato (ardomo produkto) chemin÷s sud÷ties, aplinkos sąlygų visumos (Baliukonien÷, 2007). 

Mikromicetų pradai, kurių visada gausu aplinkoje, ima vystytis, kai tik susidaro palankios 

dr÷gm÷s ir temperatūros sąlygos (Lugauskas ir kt., 2004). 

Dr÷gm÷ ir temperatūra yra svarbiausi veiksniai įtakojantys mikromicetų vystymąsi (Lugauskas 

ir kt., 2004; Lacey, Magan, 1991; Arora, 2004). 

 

1.1.1. Dr÷gm÷ 

 

Pagal dr÷gm÷s poreikį mikromicetai skirstomi: 

1. kserofilai (nereiklūs dr÷gmei); 

2. mezofilai (vidutiniškai reiklūs); 

3. higrofilai (vystosi tik labai dr÷gnoje terp÷je). 

Mikromicetai daugiausia yra mezofilai ir kserofilai. Jų normaliai veiklai reikia nedaug dr÷gm÷s 

ir neaukštos temperatūros (Kuzmien÷ ir kt., 1999). 

Kai kurie mikromicetai pradeda vystytis kai substrato santykin÷ dr÷gm÷ pasiekia 67-70%. 

Literatūros šaltiniuose vietoj santykin÷s substrato dr÷gm÷s, nurodytos procentais, dažnai pateikiamas 

kitas dr÷gm÷s rodiklis – aktyviojo vandens kiekis arba tiesiog vandens aktyvumas − aw   (Lacey, 

Magan, 1991; Lugauskas ir kt., 2004). 

Vandens aktyvumas (aw), kaip fizikinis – cheminis rodiklis, prad÷tas naudoti mikrobiologo 

Scott (1957). Jis įrod÷, kad aw turi reikšm÷s tarp dr÷gm÷s maiste ir mikroorganizmų galimyb÷s 

daugintis ir vystytis jame (Pitt, Hocking, 1999). 

Vandens aktyvumas (aw) yra santykinis vandens garų sl÷gis, maisto vandens garų sl÷gis, švarus 

vanduo ir tomis pačiomis sąlygomis išreiškiamas trupmena. Padauginus šį santykį iš 100  gaunamas 

pusiausvyros santykinis dr÷gnumas, kurį maisto produktas pagamintų jei būtų apsuptas oru sandariame 



13 
 

konteineryje pastovioje temperatūroje. Taigi maistas su vandens aktyvumu (aw) 0,7 atitinka 70%  

pusiausvyros santykinį dr÷gnumą  (Whitfried, 1998). 

Vandens aktyvumo skal÷ yra nuo 0 iki 1,0 (grynas vanduo). Tačiau maiste dažniausiai 

pasitaikantis vandens aktyvumas būna nuo 0,2 (labai sausuose produktuose)  iki 0,99 (šviežiame 

maiste). Mikroskopiniai grybai auga, kai aw  yra  nuo 0,62 iki 1 (Whitfried, 1998). 

Lauko mikromicetams priskiriami higrofilai. Šiai grupei priklauso Alternaria, Cladosporium, 

Fusarium ir kitų genčių grybai, kurie retai auga mažesniame kaip 0,90 aw. Tuo tarpu dauguma 

Aspergillus, kai kurios Penicillium rūšys mažiau reiklios dr÷gmei ir priskiriamos kserofilams 

(Lugauskas ir kt., 2004, Chelkowski, 1991).  

J. Lacey, N. Magan (1991) teig÷, kad minimalus aw kiekis įtakoja Penicillium genties 

mikromicetų sporų susidarymą ir augimo temperatūrą. Did÷jant vandens aktyvumui (aw) reikalinga ir 

aukštesn÷ temperatūra, pvz. 0,81 – 0,83 aw reikalinga 160 C, o tuo tarpu 0,83 – 0,86 aw reikalinga 300 C 

temperatūra. Minimalus vandens aktyvumas, lauko ir sand÷lio mikromicetų, dviejų: vystymosi ir 

augimo fazių, esant 250 C temperatūrai  pateikiamas 1 lentel÷je.  

1 lentel÷. Minimalus vandens aktyvumas sand÷lio ir lauko mikroskopiniams grybams 

(Lacey, Magan, 1991) 

Minimalus vandens aktyvumas 
Mikroskopinių grybų rūšis 

Pradeda vystytis Auga 

Alternaria alternata 0,85 0,88 

Cladosporium cladosporioides 0,86 0,88 

C. herbarum 0,85 0,90 

Epicoccum purpurascens 0,88 0,99 

Fusarium culmorum 0,87 0,90 

Verticillium lecanii 0,90 0,92 

Penicillium brevicompactum 0,80 0,82 

P. aurantiogriogriseum 0,80 0,83 

P. piceum 0,79 0,85 

P. roquefortii 0,83 0,83 

Eurotium amstelodami 0,72 0,73 

E. repens 0,72 0,75 

Asperillus candidus 0,78 0,80 

A. fumigatus 0,94 0,94 
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A. versicolor 0,76 0,78 

 

Vandens aktyvumas (aw) ir temperatūra mikromicetams augti ir vystytis bei produkuoti 

mikotoksinus dažnai skiriasi (2 lentel÷). Esant skirtingoms aw ir temperatūros sąlygoms toksinas gali 

būti produkuojamas kelių skirtingų mikromicetų ir taip pat vienas mikromicetas gali produkuoti 

skirtingus mikotoksinus (Chelkowski, 1991; Arora, 2004). 

Nustatyta, kad tą patį mikotoksiną gali gaminti keliomis rūšimis ar net gentimis priklausantys 

mikromicetai, ne visi grybai, priklausantys tai pačiai rūšiai, sintetina tą patį mikotoksiną, tačiau kai 

kuriuos mikotoksinus sintetina tik tam tikrų rūšių grybai (Baliukonien÷, 2007). 

2 lentel÷. Minimalus vandens aktyvumas (aw) mikromicetams augti ir produkuoti 

mikotoksinus (Chelkowski, 1991; Arora, 2004) 

Minimalus aw mikromicetams 
Mikromicetų rūšis Mikotoksinas 

augti produkuoti mikotoksiną 

< 0,80 0,82 
Aspergillus flavus 

0,78 – 0,84 0,84 

A. parasiticus 

Aflatoksinai 

0,84 0,87 

A. ochraceus 0,77 0,85 

Penicillium aurantiogriseum 0,82 - 0,85 0,87 - 0,90 

P. viridicatum 

Ochratoksini 

0,80 - 0,81 0,83 - 0,86 

A. ochraceus 0,77 0,88 

P. aurantiogriseum 

Penicilino 

rūgštis 0,82 - 0,85 0,97 

P. patulinum 0,81 0,95 

P. expansum 0,82 - 0,84 0,99 

A. clavatus 

Patulinas 

– 0,99 

 

 

1.1.2. Temperatūra 

 

Kiekviena mikroorganizmų rūšis intensyviai vystosi tam tikroje temperatūroje. Pagal tai visi 

mikroorganizmai skirstomi į tris grupes: 

1. psichrofilai (optimali temperatūra 10 – 150C); 

2. mezofilai (optimali temperatūra 20 –  400C); 
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3. termofilai (optimali temperatūra 50 – 600C). 

Psichrofilų būna retai, tačiau kai kurie mikroskopiniai grybai gali vystytis net 0 0C 

temperatūroje. Žemoje temperatūroje mikroorganizmų veikla sul÷t÷ja arba visiškai sustoja, tačiau jie 

nežūva. Aukštos temperatūros paveikti mikromicetai žūva. Tačiau esama mikroskopinių grybų, kurie 

trumpai pakelia iki 1080C temperatūrą (Danilčenko ir kt., 2007). 

Termofilai maiste pasitaiko retai (Pitt, Hocking, 1999). Jų sparčiai gaus÷ja kaistančiuose 

grūduose ir tai gali būti rimta problema (Pitt, Hocking, 1999; Danilčenko ir kt. 2007). 

Mikroskopiniai grybai ir mieliagrybiai auga, kai temperatūra yra nuo -3 iki 50 oC (Whitfried, 

1998).  

Penicillium genties grybai geriau auga žemesn÷je 5, 10 ir 150 C temperatūroje, bei v÷sesnio 

klimato zonose. Tuo tarpu temperatūrai tolerantiški mikromicetai gali augti tiek žemoje, tiek aukštoje 

temperatūroje. Aspergillus genties grybai auga plataus intervalo temperatūroje − nuo -8 (A. glaucus) iki 

58 oC (A. fumigatus). Aspergillus flavus ir A. niger gali augti temperatūroje nuo 8 – 45 oC. Šie grybai 

žinomi kaip darantys didžiausią žalą, veikia kancetogeniškai, mutageniškai,  teratogeniškai (Pitt, 

Hocking, 1999; Chelkowski, 1991; Dijksterhuis, Samson, 2007; Tajik, 2007). 

Daugumai Penicillium mikromicetų rūšių augti ir mikotoksinus gaminti optimali temperatūra 

yra 25 – 30 0C, o palankiausia Aspergillus genties mikromicetams yra 30 – 40 0C (Bakutis, 2004). 

Optimali temperatūra Alternaria genties grybams yra 22 – 28 °C. Jie gali augti įvairaus klimato 

regionuose, esant 22 – 28 °C. Tačiau Alternaria genties grybai gali augti ir žemoje temperatūroje, 

minimali -3 0C (Barkai – Golan, Paster, 2008). 

Keletas lauko mikromicetų, tokių kaip, pvz.,  Cladosporium spp., taip pat Penicillium spp., 

pvz., P. aurantiogriseum, gali augti esant minusinei temperatūrai. Tačiau palankiausia temperatūra 

Aspergillus ir Penicillium genties grybams yra tarp 10 ir 40 0C, optimaliausia 25 – 35 0C tod÷l šie 

mikromicetai yra klasifikuojami kaip mezofilai (Chelkowski, 1991). 

 

1.1.3. Kiti veiksniai 

 

Pagrindiniai veiksniai, darantys įtaką mikromicetų augimui, yra temperatūra, substrato dr÷gnis 

(vandens aktyvumas), chemin÷ sud÷tis (C, N), pH, O2 – CO2 lygis,  šviesa, augalo savyb÷s, klimato 

sąlygos (Bakutis, 2004; Chelkowski, 1991). 
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Daugelio tyrimų duomenimis įrodyta, kad mikromicetų augimui ir toksinų produkavimui įtakos 

turi substrato chemin÷ sud÷tis. Labai svarbus terp÷je yra C ir N santykis (3 lentel÷). Šiuos mikotoksinų 

produkavimo veiksnius pateik÷ Hohenheimo universiteto profesorius W. Drochner (1998). 

3 lentel÷. Mikotoksinų produkavimo sąlygos (pagal W. Drochner, 1998) 

Lauko mikromicetai Sand÷lio mikromicetai 

Pvz., Fusarium genties Pvz., Aspergillus, Penicillium genčių 

F. roseum, F. graminearum, A. parasiticus, 

F. poae, F. tricinctum, A. ochraceus, A. flavus, 

Pagrindiniai 

producentai 

F. moniliforme ir kt. P. viridicatum 

Mikotoksinai Zearalenonas Trichotecenai Aflatoksinai Ochratoksinai 

Optimali toksino 

produkavimo 

temperatūra, 0C 25 8 – 25 27 – 30 16 

Optimali substrato 

dr÷gm÷, % 15,5 20 18 17,6 

Aktyvuojantys     

veiksniai:     

angliavandeniai + + + + 

N - kiekis + + + + 

  

Mikromicetai gali augti plačiose pH ribose – nuo 1,5 iki 9,8. Kai kurie Aspergillus genties 

grybai gali augti žemesn÷je kaip 7,0 ar 5,0 ir net 3,0 pH. A. niger gali augti nuo 2,1 iki 7,7, A. candidus 

− 1,8 – 8,5.  A. flavus, A. ochraceus ir A. chevalieri vienodai auga, kai pH 4,0 ir 6,5 (Chelkowski, 

1991). 

Optimalus terpių pH, kuriuose geriausiai auga mikroskopiniai grybai, tur÷tų būti nuo 4,5 iki 6,5. 

Tačiau grybų antriniai medžiagų apykaitos produktai dažniausiai gaminami esant „ekstremaliomis“ 

grybų augimo sąlygomis t.y. kai grybai patiria stresą.  Tai pasakytina ne tik apie pH, bet ir apie 

temperatūrą bei vandens aktyvumą (Chelkowski, 1991). 

Yra keturios pagrindin÷s priežastys, kada mikromicetai pradeda gaminti mikotoksinus: augalo 

biokonversija, augalų reakcija į grybinę infekciją, augalo-grybo sąjunga (endofoliniai grybai), kai 

grybai patiria stresą (Baliukonien÷, 2007). 
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Šviesos įtaka grybų augimui ir toksinų produkavimui n÷ra didel÷. Keleto Fusarium genties 

grybų sporų produkavimo intensyvumas priklauso nuo apšvietimo (Bakutis, 2004). 

Įvairūs mieliagrybiai gali augti be deguonies (Whitfried, 1998). 

Sand÷lio grybai nors yra skirtingos taksonomijos, tačiau kartu panašūs ekologiniais 

reikalavimais. Ši grup÷ apima kelias rūšis Aspergillus, Penicillium genties grybų, taip pat kai kurias 

Mucor, Rhizopus genčių grybų rūšis. Kai kurie iš jų gali augti net kai yra sumažintas deguonies ir 

padidintas CO2 kiekis (Chelkowski, 1991). 

Fusarium genties grybų vystymuisi įtakos turi klimato veiksniai augalų vegetacijos metu. 

Fuzariotoksinų randama daugiau, kai esti v÷sios ir dr÷gnos vasaros. J. Chelkowski ir A. Viskonti 1987 

metais nustat÷ metų laiko ir mikotoksinų kiekio priklausomybę. 

Svarbus vaidmuo pernešant ir išsklaidant mikoteršalus yra dulk÷s, kurios padeda mikromicetų 

pradams greitai išplisti po didžiulį arealą, pateikia pirminius mitybos elementus, sudaro galimybes 

įsitvirtinti ekstremaliomis gamtos sąlygomis ir funkcionuoti (Lugauskas ir kt., 2009). 

Kai kurie mikroskopiniai grybai savo sporas skleidžia didesniais kiekiais dienos metu, kai v÷jas 

yra stipresnis ir oro temperatūra aukštesn÷. Antras svarbus mikroskopinių grybų išplitimo būdas yra 

vanduo. Mikroskopiniai grybai plinta v÷jo nešamais lietaus lašeliais. Sporos v÷juotą lietingą dieną gali 

būti nuneštos apytikriai 7 m. (Baliukonien÷, 2007). 

Taip pat mikroskopinių grybų išplitimui daro įtaką besikeičiančios agrochemin÷s technologijos: 

s÷jomainos nepaisymas, užsitęsusi s÷ja, šiaudų smulkinimas ir palikimas laukuose, dirvos įdirbimo 

pasikeitimas, augimo reguliatorių panaudojimas, padidintas tręšimas azotu ir t.t. (Baliukonien÷, 2007). 

Kiti veiksniai, darantys įtaką mikromicetų augimui, yra žem÷s ūkio kenk÷jai (Bakutis, 2004).  

Gamtoje grybus – patogenus gali išplatinti v÷jas, vanduo, vabzdžiai ir paukščiai. Vabzdžiai gali 

išnešioti grybų sporas augalu, o taip pat nuo vieno augalo ant kito. Dažnai lipnios grybų sporos 

prilimpa prie vabzdžių, kai jie juda užkr÷stu augalu (Baliukonien÷, 2007). 

 Įvairūs vabzdžiai, pažeisdami žaliavą, atveria kelią grybų infekcijai (Bakutis, 2004). 

1.2. Mikromicetų ir mikotoksinų poveikis žmonių sveikatai 
 

Mikromicetai yra labai įvairi, gyvybinga, aktyvi, įvairiomis veiklos galiomis pasižyminti 

mikroorganizmų grup÷, gebanti aktyviai sintetinti ir išskirti į aplinką įvairios chemin÷s prigimties 

toksiškus metabolitus (Lugauskas, 2006). Jie neigiamai veikia organizmą: hepatotoksiškai, 

nefrotoksiškai, imunosupresyviai, fitotoksiškai, estrogeniškai, kancerogeniškai (Bakutis, 2004; Barkai-

Golan, Paster, 2008; Qazi, Fayyaz, 2006).  
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Mikotoksinai neigiamai veikia beveik visus organus: kepenis, inkstus, virškinimo traktą, 

smegenis ir nervų sistemą. Kepenys, kaip mikotoksinų detoksikacijos organas, pažeidžiamos 

dažniausiai. Paprastai šios nuodingos medžiagos susilpnina imunitetą, taip sukeldamos pavojų 

užsikr÷sti kitomis ligomis (Černauskas, 2006; Swamy, 2006).  

J.W. Bennett, M. Klich (2003) teig÷, kad mikotoksinai gali būti ne tik ligų priežastimi, tačiau 

galimi ir mirties atvejai tiek žmon÷ms, tiek gyvūnams. 

Literatūroje pabr÷žiama, kad ne visuomet mikromicetais ir jų pradais užteršta maistin÷ žaliava 

būna toksiška. Tačiau jei mikotoksinai buvo grybų sintetinami, šie cheminiai junginiai išlieka ilgam ir 

net sunaikinus grybą – producentą, nes yra labai stabilūs (Krasauskas, 2002). 

Esant atitinkamoms sąlygoms, apie 30-40 % visų mikroskopinių grybų gali gaminti 

mikotoksinus (Baliukonien÷, Bakutis, 2002). 

Mikotoksinai – nebaltymin÷s kilm÷s antriniai metabolitai (Baliukonien÷, 2007). 

Mikotoksinų produkcija labai priklauso ir nuo daugelio ekologinių veiksnių: aplinkos 

temperatūros, dr÷gnio, substrato sud÷ties, grybų toksiškumo lygio, konkurencin÷s mikrofloros buvimo, 

mikrobin÷s tarpusavio sąveikos, kenk÷jų bei mechaninio pažeidimo derliaus nu÷mimo ir saugojimo 

metu (Mankevičien÷ ir kt., 2007). 

Labai svarbu, kokios grybų rūšys dominuoja, nes vieni grybai yra potencialūs mikotoksinų 

gamintojai, o kiti, nors ir negamina toksiškų metabolitų, gali sukelti žmon÷ms ir gyvūnams alergines 

reakcijas (Mankevičien÷ ir kt., 2007). 

Daugeliui mikotoksinų būdingos imuninę sistemą slopinančios savyb÷s, visų pirma tai 

pasakytina apie aflatoksinus, ypatingai − aflatoksiną B1, kai kuriuos trichotecenus tai T−2 toksinas, 

deoksinivalenolis, fusareonas X, bei ochratoksinai. Būtent ohratoksinas A, kurį gausiai sintetina ir 

išskiria į aplinką mikroskopinių grybų rūšių, priklausančiu Aspergillus ir Penicillium gentims, yra 

toksiškos paderm÷s (Lugauskas ir kt., 2007). 

Trys pagrindin÷s mikotoksinus gaminančios gentys yra Aspergillus, Fusarium ir Penicillium 

(Baliukonien÷, Bakutis, 2002). 

Aspergillus genties mikromicetų aptinkama visame pasaulyje. Ši mikroskopinių grybų gentis 

turi 150 rūšių, tačiau tik kelios yra pavojingos žmonių ir gyvūnų sveikatai (Bukelskien÷, Baltriukien÷, 

2006). 

 Toksiškų mikromicetų paplitimas ir mikotoksinų kiekis augalininkyst÷s produkcijoje 

dažniausiai priklauso nuo geografinių sąlygų, pvz., toksiškiausios Aspergillus rūšys sutinkamos tik 

tropikuose ir subtropikuose (Mankevičien÷ ir kt., 2007; Youssef, et. al., 2008).  
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Tipišku pavyzdžiu yra aflatoksinai, kuriuos produkuoja toksiškos Aspergillus flavus,  A. 

parasiticus ir A. nominus rūšys (Mankevičien÷, Auškalnien÷, 2007; Lokman, 2010; Veršilovskis, 

Mikelsone, 2006) 

Nors šie mikroskopiniai grybai gyvena ir gamina toksinus subtropikuose, tačiau su riešutais, 

ryžiais, įvairiomis s÷klomis ir maisto bei pašarų priedais atkeliauja į mūsų šalį ir tampa mikotoksikozių 

priežastimi (Mankevičien÷, Auškalnien÷, 2007).  

Aflatoksinai yra patys pavojingiausi mikotoksinai. Jie dažnai pasitaiko ant žem÷s riešutų, 

pistacijų, bei bertoletijų riešutų, tuo tarpu ant migdolų ir graikinių riešutų jų aptinkami mažesni kiekiai 

(Barkai-Golan, Paster, 2008). 

Susirgimo sunkumas tiesiogiai proporcingas į organizmą patekusio mikotoksino kiekiui 

(Mankevičien÷, Auškalnien÷, 2004).  

Aspergillus genties sukeliamos ligos skirstomos į alergijas ir labai sunkias infekcijas 

(Bukelskien÷, Baltriukien÷, 2006). 

Aspergillus genties mikotoksinai skirstomi į šias tris pagrindines grupes:  

1. Aflatoksinai yra produkuojami: A. flavus, A. parasiticus ir  kitų rūšių; 

2. Ochratoksinus produkuoja: A. ochraceus, A. carbonarius, A. niger ir kt.; 

3. Kiti toksiški metabolitai, produkuojami Asperillus genties grybų,  svarbiausi iš jų: 

sterigmatocistinai produkuojami A. flavus, A. flavipes, A. nidulans ir A. versicolor;  ciklopiazono 

rūgštis produkuojama A. flavus, A. tamarii ir A. versicolor; aflatremas produkuojamas A. flavus; 

citrininas produkuojamas A. flavipes, A. carneus, A. niveus ir A. terreus; bei patulinas produkuojamas 

A. terreus (Barkai – Golan, Paster, 2008). 

Bendru pavadinimu „aflatoksinai“ vadinami aflatoksinai B1, B2, G1 ir G2 (AFB1, AFB2, AFG1 ir 

AFG2) (Skurdenien÷ ir kt., 2007; Chun et al., 2006). 

Toronto Research Chemicals tyrimų centras pateikia tokias aflatoksinų : B1, B2, G1, G2, M1 ir M2 

formules: 

     

1 pav. Aflatoksinas B1  2 pav. Aflatoksinas B2 
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3 pav. Aflatoksinas G1   4 pav. Aflatoksinas G2 

 

     

5 pav. Aflatoksinas M1   6 pav. Aflatoksinas M2 

 

Svarbiausias šios grup÷s mikotoksinas yra aflatoksinas B1. Apie jo toksines savybes galima 

spręsti pagal LD50, kuris pel÷ms yra B1 – 0,36 mg kg -1, B2 – 1,70 mg kg -1, G1 – 0,78 mg kg -1, G2 – 

3,45 mg kg -1. Tačiau ir kitų min÷tų šios grup÷s mikotoksinų poveikis organizmui yra identiškas 

(Bakutis, 2004). 

Aflatoksinai yra plataus poveikio spektro toksiniai junginiai. Jie gali sukelti patogeninius 

pakitimus daugelyje organizmo sistemų. Pagrindiniai aflatoksinų sukeliami patologiniai procesai ir jų 

veikimo mechanizmas pateikti 4 lentel÷je. 

4 lentel÷. Aflatoksinų sukeliami pakitimai ir jų toksinis poveikis (Bullerman, 1986) 

Patologinis procesas Poveikis 

Hemoralijos Padid÷ja kapiliarų pralaidumas 

Hepatotoksiniai efektai Lipidų kaupimasis d÷l sutrikusio transportavimo iš kepenų 

Kepenų nekroz÷ Endoplazminio tinklo degeneracija 

Raumenų distrofija Susilpn÷ja sarkolema, sumaž÷ja proteinų sintez÷ 

Humoralinį imunitetą sumažina proteinų sintez÷s sutrikimai 
Imunosupresiniai efektai 

Ląstelių imunitetą sumažina generalizuotas makrofagų išsekimas 

Mutageniniai efektai, 

hepatokarcinogeninis 

veikimas 

Aflatoksinų aktyvaus metabolito – epoksido susidarymas ir 

susijungimas su nukleinin÷mis rūgštimis. D÷l to sukeliamos 

mutacijos ir trukdomas nurašyti DNR informaciją 
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Ūmiai apsinuodijus, aflatoksinai pirmiausia sukelia depresiją, diar÷ją, sumaž÷ja apetitas, 

pagaus÷ja seil÷tekis, pakyla temperatūra (Bakutis, 2004). 

Pasireiškus l÷tiniams susirgimams, pirmiausia išryšk÷ja kepenų degeneraciniai pakitimai, taip 

pat pasireiškia hepatokarcenogenin÷s aflatoksino savyb÷s. Yra duomenų, kad aflatoksinai sukelia ir 

kitų organų v÷žį (Bakutis, 2004). 

Aflatoksinas B1 d÷l sąveikos su DNR tiesiogiai siejamas su kepenų ir inkstų karcinomomis. 

Aflatosinų toksiškumas ir kancerogeniškumas pasireiškia d÷l to, kad d÷l tiesiogin÷s sąveikos su 

fermentais jie slopina nukleorūgščių sintezę. Nustatyta, kad kai kuriose Afrikos ir Pietryčių Azijos 

šalyse aflatoksinų kiekis maisto produktuose gali sukelti kepenų v÷žį žmon÷ms (Bakutis, 2004). 

Aflatoksinai paplitę visame pasaulyje šilto ir dr÷gno klimato zonose. Jų producentai dažniausiai 

aptinkami žem÷s riešutuose. Taip pat paplitę grūduose (sorgų, kukurūzų) ir jų produktuose, 

graikiniuose riešutuose, migdoluose, medviln÷s s÷klose, lazdyno riešutuose, pistacijose (Bakutis, 

2004). 

D÷l griežtos maisto produktų ir pašarų kontrol÷s pastaraisiais metais retai pasitaiko tokia 

aflatoksinų koncentracija, kuri žmon÷ms ir gyvūnams sukeltų ūmią aflatoksikozę (Bakutis, 2004).  

Penicillium genties grybai dažnai siejami su supelijusiu maistu, o tai labai svarbu ekonominiu 

požiūriu. Dažniausiai Penicillium genties grybai būna aptinkami dirvoje, kur dalis jų dalyvauja 

organinių medžiagų ardyme, ir taip pat yra tarp dažniausiai pasitaikančių grybų ore.  

Penicillium genties grybai produkuoja: patuliną, ochratoxiną A, citrininą, penicilino rūgštį, 

ciklopiazono rūgštį, citreoviridiną, peritremą, PR – toksiną ir kitus antrinius metabolitus, kaip 

chaetoglobosiną, komunesiną, rokvefortiną C, eksponsolidą, jantitremą, paksiliną ir kitus mikotoksinus, 

kurie gali toksiškai veikti žmones ir gyvūnus (Barkai-Golan, Paster, 2008). 

Peritremas A yra labai toksiškas. Peritremas A yra produkuojamas P. expansum ir P. crustosum, 

bei kitų Penicillium genties grybų. Graikiniai riešutai būna užteršti P. crustosum rūšies grybais (Barkai-

Golan, Paster, 2008). 

Alternaria genties grybai produkuoja daugiau kaip šimtą dvidešimt antrinių metabolitų, tačiau 

tik ketvirtadalis jų yra toksiški žmon÷ms ir gyvūnams. Dažniausiai pasitaikantis ir pats svarbiausias 

Alternaria genties grybas yra Alternaria alternata (Dijksterhuis, Samson, 2007). 

Dažnai mikozių suk÷l÷jai būna mieliagrybiai, priklausantys Candida, Rhodotorula, Malassezia, 

Geotrichum, Trichosporon, Cryptococcus gentims iš Cryptococcaceae patogeninių grybų šeimos. Šie 
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suk÷l÷jai pažeidžia gleivines, odą ir jos priedus, rečiau – vidaus organus. Jų sukeltos grybelin÷s ligos 

gali būti medicininių manipuliacijų ir imunitetą slopinančio sisteminio gydymo pasekm÷.  

Tiek ekonominiu, tiek sveikatos požiūriu vienas iš svarbiausių mikotoksinų yra 

deoksinivalenolis (DON), arba vomitoksinas. Deoksinivalenolis – Fusarium genties mikroskopinių 

grybų gaminamas toksinas (Juodeikien÷ ir kt., 2004). 

Pastaraisiais metais vis dažniau pasitaiko ir kitų mikroskopinių grybų, priklausančių 

Aspergillus, Penicillium, Fonsecaea, Acremonium, Sporothrix, Alternaria, Scopulariopsis gentims, 

sukeliamos infekcijos (Paškevičius ir kt., 2004). 

Nustatyta, kad su augalin÷s kilm÷s maisto žaliavomis ir produktais atvežti mikromicetai geba 

prisitaikyti prie naujų ekologinių sąlygų, patekti į prekybines, gamybines ir gyvenamąsias patalpas, bei 

praturtinti vietin÷mis sąlygomis esančių mikromicetų rūšių įvairovę, prapl÷sti funkcines, ne visada 

žmon÷ms naudingas, destrukcines galimybes ir ne tik tapti ekonominių nuostolių priežastimi, bet ir 

sukelti pavojų žmonių sveikatai. Kai kurių rūšių mikromicetai yra kv÷pavimo organų ligų, astmos, 

įvairių alerginių negalavimų, odos ligų priežastis, neretai sukelia įvairių organų gilumines mikozes, o jų 

išskiriami toksiški antriniai metabolitai ženkliai pablogina maisto kokybę, kelia nuolatinį pavojų jo 

saugai (Lugauskas ir kt., 2006). 

Siekdami įvertinti potencialų mikotoksinų keliamą pavojų žmonių ir gyvūnų sveikatai, įvairių 

šalių mokslininkai dažniausiai tiria pašarų, javų užterštumą mikroskopiniais grybais, nustato jų 

sintetinamus mikotoksinus. Duomenys apie daržoves, vaisius, riešutus, duonos gaminius gadinančius 

mikromicetus retai siejami su jų produkuojamais mikotoksinais (Stak÷nien÷, 2003). 

Mikotoksinai ne visada destabilizuoja gyvybiškai svarbias gyvūnų organizmo sistemas, tačiau 

gali veikti per produkciją (kiaušinius, m÷są, pieną) ir sukelti neprognozuojamas pasekmes žmon÷ms, 

vartojantiems šiuos produktus (Mankevičien÷ ir kt., 2007; Loiveke et. al., 2004). 

Dažniausiai mikotoksinai yra termostabilūs ir neišnyksta maistą apdorojant termiškai − verdant 

ar kepant  (Loiveke et. al., 2004). 

Mikotoksikozių simptomai gali būti nespecifiniai ir kartais sunku atskirti nuo virusų, bakterijų 

ar parazitų sukeltų ligų. Daugeliu atvejų, mikotoksinai didina organizmo jautrumą kitoms ligoms ir 

sąlygoja imunin÷s sistemos sumaž÷jimą (Swamy, 2006). 
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1.3. Rekomentuojama mikromicetų norma 

 

Maisto ir pašarų saugos reikalavimais mikroskopinių grybų kiekis yra ribojamas. Sąlyginai 

saugu naudoti tokius augalin÷s kilm÷s produktus, kai grybų pradų kiekis viename tiriamo produkto 

grame neviršija 10 tūkst. (5 lentel÷) (Mankevičien÷ ir kt., 2007). 

5 lentel÷. Mikroskopinių grybų kiekio vertinimas pagal maisto ir pašarų saugos 

reikalavimus (Mankevičien÷ ir kt. 2007) 

Mikroskopinių grybų pradų kiekis 1g Nurodymai 

10 – 10 000 Sąlyginai saugus 

10 000 – 100 000 Pereinamoji zona 

100 000 – 10 000 000 Įsp÷jamoji riba 

> 10 000 000 Nerekomenduojama naudoti 

 

Daugelyje Europos šalių mikotoksinai laikomi svarbiais maisto produktų ir pašarų teršalais ir jų 

kiekį reglamentuoja įstatymais (Lugauskas ir kt., 2004). 

Nors aflatoksinų koncentracija žem÷s riešutuose, kitose aliejinių augalų s÷klose, abrikosų 

branduoliuose, riešutuose ir džiovintose figose, kurie turi būti papildomai apdorojami, gali būti didesn÷, 

visoje maisto grandin÷je veikiantys maisto verslo subjektai vis tiek turi imtis visų būtinų atsargumo 

priemonių, kad kuo labiau sumažintų užteršimą aflatoksinais (Europos Komisija). 

 

1.4. Mikromicetų vystymąsi slopinančios priemon÷s ir jų taikymas 

 

Galioja pagrindin÷ taisykl÷, kur n÷ra mikroskopinių grybų augimo, negali būti randama 

mikotoksinų. Ir atvirkščiai – mikotoksinų randame tokiame substrate, kur tam tikrą laiką auga ir 

dauginasi grybai (Baliukonien÷, 2007). 

Jei laikomoje augalin÷je žaliavoje n÷ra nustatoma mikromicetų, tai nereiškia, kad juose n÷ra 

mikotoksinų. Pastarieji gali išlikti ir po to, kai grybai tampa negyvybingi. Toksikogenin÷s gentys 

skiriasi augimo greičiu ir galimybe gaminti toksinus (Lugauskas, 2006). 

Žinoma, kad grybų augimo charakteristikos gali nepilnai koreliuoti su mikotoksinų gamyba, t.y. 

kolonijų kiekis tam tikrame maisto produkte ar pašare yra patikimas rodiklis higienos kokybei įvertinti, 

tačiau jis neturi reikšm÷s įvertinant realų užteršimo mikotoksinais lygį. Grybams būdingas greitas 
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augimas ir antrinių metabolitų produkavimas, o didelis genetinis ir biocheminis kintamumas padeda 

jiems gerai prisitaikyti prie konkrečių aplinkos sąlygų ir ilgam kontaminuoti aplinką (Skurdenien÷, 

2004). 

Žaliavų apdorojimui nuo mikromicetų taršos naudojami įvairūs fiziniai procesai: terminis 

apdorojimas, poveikis aukšto dažnio elektromagnetiniais virpesiais, ultravioletiniais ir 

infraraudonaisiais spinduliais, elektronų srautu, ozonu ir anolitu. Tačiau kai kurių šių procesų 

technologijų realizavimas yra labai brangus, poveikiai žaliava plintantiems mikromicetams išaiškinti 

nepakankamai, nenustatytas vienodomis poveikio sąlygomis palyginamasis vertinimas 

(Steponavičien÷, 2007). 

Terminis žaliavos apdorojimas neigiamai veikia daugelį mikromicetų, jie žūva (Lugauskas, 

2006). 

Kad fiziniai procesai taptų svarbia augalų apsaugos dalimi, jie turi būti efektyvūs ir patikimi 

kaip ir chemin÷ apsauga. Tačiau kai kurios išvardytos technologijos neužtikrina visiško patogeninių 

mikromicetų sunaikinimo. Apdorojus s÷klą elektriniu lauku mikromicetai n÷ra sunaikinami, o tik 

nuvalomi nuo s÷klos paviršiaus (Pož÷lien÷, Lynikien÷, 2006).  

Ultravioletiniai spinduliai veikia nukleinines rūgštis, tod÷l mikrobiota žūsta. Baktericidin÷mis 

savyb÷mis pasižymi tik tie spinduliai, kuriuos absorbuoja mikroląstelių protoplazmos. Ultravioletiniai 

spinduliai sukelia destruktyviai – modifikuotus DNR pažeidimus, sutrikdo ląstelių kv÷pavimą ir DNR 

sintezę, tai nutraukia mikrobinių ląstelių dauginimąsi. DNR sintez÷s suardymas sukelia mikrobiotos 

ląstelių žūtį pirmoje ar antroje kartoje. Autorius teigia, kad spinduliavimo doz÷ (energijos kiekis, 

tenkantis ploto vienetui) yra individuali kiekvienai mikroorganizmų rūšiai, o did÷jant apšvitinamos 

terp÷s dr÷gniui, baktericidinis efektas maž÷ja (Dabkevičius ir kt., 2008). 

Literatūros analiz÷s metu paaišk÷jo, kad tiek Lietuvoje, tiek užsienyje yra labai mažai duomenų 

apie 100 °C temperatūros vandens garo terminių impulsų panaudojimą su s÷kla plintantiems 

mikromicetams naikinti. Sąlygiškai aukšta temperatūra naikina visas gyvyb÷s formas. Tod÷l 100 °C 

vandens garas gali būti nauja ir efektyvi priemon÷ žaliavos užterštumui mikromicetais mažinti. Be to, 

literatūroje trūksta duomenų apie vienalaikių tyrimų, kurių metu s÷klinių grūdų apdorojimui nuo 

patogenų būtų naudojamos fizin÷s ir chemin÷s priemon÷s, palyginimą, neišryškinti tokių priemonių 

privalumai ir trūkumai (Dabkevičius ir kt., 2008). 

Kaip dezinfekcin÷ priemon÷ pastaraisiais metais siūlomas preaparatas Citrosept − 33% 

greipfruto s÷klų ekstraktas − karčiųjų bioflavonoidų ir vitamino C koncentratas (19,7%), išgautas iš 

greipfruto žievel÷s ir s÷klų. Naudojamą farmacijoje preaparatą Citrosept ištyrus in vitro sąlygose 
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nustatyta, kad ši priemon÷ pasižymi stipriu antigrybiniu poveikiu šių mikromicetų micelių linijiniam 

augimui: Alternaria alternata, Botrytis cinerea, Phoma, Sclerotinia sclerotorium. Citrosept 125 µg cm3 

priedas į bulvių − dekstroz÷s agarą (PDA) sumažino visų tyrin÷tų patogenų augimą nuo 93% iki 98%, 

lyginant su kontroliniu variantu (Tarasevičien÷, 2007). 

Eteriniai augalų aliejai gali būti naujų antigrybelinių medžiagų šaltinis. Chemin÷s medžiagos 

veikia mikromicetus, bet augalų ekstraktai yra naudingesni, nes veikia švelniau, lengviau pasisavinami, 

išlieka nepakitusios jų natūralios proporcijos palyginti su kitomis chemin÷mis medžiagomis ir 

antibiotikais. Daugelis eterinių aliejų veikia fungistatiškai, o didesn÷ jų koncentracija veikia 

fungicidiškai (Mickien÷ ir kt. 2007). 

Stipriausiai grybus veik÷ Mentha piperita (pipirm÷čių) ir Thymus vulgaris L. (čiobrelių) 

eteriniai aliejai. Jie efektyviai veik÷ visas pasirinktas kultūras. Kadangi Mentha piperita (pipirm÷čių) ir 

Thymus vulgaris L. (čiobrelių) eteriniai aliejai sudar÷ maksimalias skaidrias zonas, o Malaleuca 

alternifolia (arbatmedių) taip pat stipriai veik÷ grybus, šiems eteriniams aliejams nustatytos minimalios 

slopinamosios koncentracijos. S. Shin ir S. Lim 2004 m. nustat÷, kad Thymus vulgaris (čiobrelių) ir 

Malaleuca alternifolia (arbatmedžių) eteriniai aliejai taip pat stipriai veikia ir Trichophyton spp. 

mikromicetus. Tyrimų su Trichophyton spp. mikromicetais metu Eucalyptus globulus (eukaliptų) 

minimali slopinamoji koncentracija siek÷ 0,25 mg ml -1, Malaleuca alternifolia (arbatmedžių) –1 mg 

ml -1, Thymus vulgaris (čiobrelių) –1 mg ml -1 (Mickien÷ ir kt. 2007). 

 

7 pav. Thymus vulgaris L. (čiobrelių) eterinio aliejaus minimali slopinamoji koncentracija 

(Mickien÷ ir kt. 2007) 

Mentha piperita (pipirm÷čių) eterinio aliejaus minimali slopinamoji koncentracija buvo nuo 4 

iki 10 proc. L÷kštel÷se su Paecilomyces variotii, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, 
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Aspergillus oryzae mikromicetais minimali slopinamoji koncentracija siek÷ 4 proc., o l÷kštel÷se su 

Aspergillus versicolor, Fusarium moniliforme – 8 proc. Aspergillus niger pasiek÷ 10 proc. 

koncentraciją (7 pav). 

Tarp naudojamų mikroskopinių grybų konservantų gana svarbią vietą užima bevandenis 

amoniakas.  Šis nebrangus konservantas turi konservuojančių savybių, paremtų fungicidiniais, 

baktericidiniais ir bakteristatiniais efektais. Panaudojus bevandenį amoniaką sunaikinama mikroflora. 

Tačiau literatūroje aptikta gana prieštaringų duomenų apie bevandenio amoniako panaudojimą 

(Pupinis, Plieskis, 2007) 

Literatūroje pabr÷žiama, kad ne visuomet mikromicetais ir jų pradais užteršta maistin÷ žaliava 

būna toksiška. Tačiau jei mikotoksinai buvo grybų sintetinami, šie cheminiai junginiai išlieka ilgam ir 

net sunaikinus grybą – producentą, nes yra labai stabilūs (Krasauskas, 2002). 

 

1.5. Aflatoksinų detoksikacija 

 

Daug÷jant žinių apie aflatoksinų daromą žalą žmonių ir gyvūnų sveikatai buvo įd÷ta daug 

pastangų toksinų pašalinimui visiškai ar bent jų kiekio sumažinimui maisto produktuose (Yazdanpanah 

et al., 2005). 

Maisto produktų ir pašarų tarša aflatoksinais yra neišvengiama, d÷l šios priežasties buvo 

parengti keletas būdų kaip juos neutralizuoti (Tajik et. al., 2007).  

Aflatoksinai detokiskuojami fiziniais, cheminiais ir mikrobiologiniais metodais (Bozoglu, 2009; 

Mubatanhema, Wilson, 2001). Šių metodų s÷km÷ priklauso nuo žaliavos užsikr÷timo laipsnio ir 

mikotoksinų pasiskirstymo žaliavoje (Baliukonien÷, 2007). 

 

1.5.1. Fiziniai aflatoksinų neutralizavimo metodai 

 

Europos Komisijos teigimu, fizinis apdorojimas, mažinantis užteršimą aflatoksinais – tai bet 

koks apdorojimas nenaudojant cheminių medžiagų, kurį taikant iš tiesų sumažinama aflatoksinų 

koncentracija. Tokio apdorojimo pavyzdys yra blanširavimas, atliekamas kartu su rūšiavimu. 

Apmokytų darbuotojų atliekamas rūšiavimas rankomis taip pat yra veiksmingas užteršimo aflatoksinais 

mažinimo būdas, kurį taikant naudojama ilgabang÷ ultravioletin÷ šviesa, kuria apšviestos aflatoksinais 

užterštos figos skleidžia ryškią žalsvai geltoną fluorescencinę šviesą, aiškiai matomą tamsioje 

patalpoje. Tokio apdorojimo pavyzdys yra blanširavimas, kuris atliekamas kartu su rūšiavimu. 
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Aktyvuotos anglies naudojimas iš riešutų gautam aliejui valyti gali būti laikomas fiziniu apdorojimu, 

mažinančiu užteršimą aflatoksinais. 

Aflatoksinus neutralizuoti galima fizinio atskyrimo, terminio nukenksminimo, švitinimo, 

tirpiklio išskyrimo, mikrobų išaktyvavimo ir fermentacijos būdais (Tajik et.al., 2007).  

Fizinis aflatoksinų neutralizavimas skirstomas į:  mechaninį rūšiavimą ir atskyrimą, terminį 

nukenksminimą, tankio segregaciją, švitinimą, ultragarsą, tirpiklio išskyrimą ir adsorbciją 

(Yazdanpanah et. al., 2005).  

Vienas iš veiksmingiausių fizinių metodų neutralizuoti AFL − veikimas aukšta (900 
− 1500C) 

temperatūra (Yazdanpanah et. al., 2005). 

Yra duomenų, kad skrudinant galima sumažinti aflatoksinų koncentraciją pistacijose. Tačiau 

gerokai sumažinti koncentraciją galima tik tinkamai sudarytomis sąlygomis, tod÷l būtina kontroliuoti 

atitiktį teis÷s aktams po skrudinimo, o skrudinimą galima numatyti tik kaip aflatoksinų koncentracijos 

mažinimo priemonę taikant oficialią kontrolę ir imantis reikiamų kontrol÷s priemonių. Taigi 

skrudinimas gali būti priimtinas tik kaip galimas nustatytos neatitikties šalinimo būdas (Europos 

komisija). 

6 lentel÷je  pavaizuotas skrudinimo poveikis − m÷ginius veikiant 30 min 150 °C temperatūrai 

sumaž÷ja AFL taršos kiekis. 

6 lentel÷.  Aflatoksinų kiekis riešutuose po skrudinimo (Yazdanpanah et. al., 2005) 

Aflatoksino koncentracijos sumaž÷jimas, % 
Nr. M÷ginys 

Aflatoksino 
koncentracija, ppb AFLB1 AFLB2 

1. AFLB1 44 66   
2. AFLB2 5,6   63 
3. AFLB1 91 64   
4. AFLB2  7,4   67 

5. AFLB1 213 24   
6. AFLB2 12   33 

 

Aflatoksinai yra gana stabilūs junginiai ir išgyvena gana aukštoje temperatūroje su mažais 

nuostoliais. Jų šilumos stabilumą lemia kiti veiksniai, tokie kaip dr÷gm÷s lygis ir pH, bet šildymo ar 

virimo procesai negali būti atliekami siekiant sunaikinti aflatoksinus. Pavyzdžiui, skrudininant žalią 

kavą 180oC apie 10 minučių aflatoksino B1 sumaž÷jo 50% (Lawley, 2007). 

Skrudinant ženkliai sumaž÷jo aflatoksinų kiekis pistacijose. Tačiau yra reikšmingas skirtumas 

tarp poveikio sąlygų (p<0,05). Kaitinimas 90 °C temperatūroje 30 min parod÷ nežymų poveikį. Tačiau 
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kaitinant 150 0 C temperatūra ir 120 min veikiant karščiu, mikotoksinų tarša gali sumaž÷ti iki 95%  

(pav. 8), kai užterštumo dydis − 200 ppb AFLB1. 

 

8 pav. Skrudinimo poveikis dirbtinai užterštoms pistacijoms (Yazdanpanah et. al., 2005). 

 

Naudojant aukštą temperatūrą, maisto produktuose gali pasigaminti pavojingų medžiagų. D÷l 

šios priežasties aflatoksinų kiekio sumažinimui maisto produktuose reikia naudoti žemesnę 

temperatūrą, tam kad išvengti žalingų medžiagų susidarymo (Yazdanpanah et. al., 2005). 

Aukšto hidrostatinio sl÷gio taikymas yra dar vienas mikotoksinų nukenksminimo maiste 

metodas. Tačiau didesnis kaip 500 MPa sl÷gis turi žalingą poveikį maisto produktams (Bozoglu, 2009). 

F. Bozoglu (2009) teigia, kad aflotoksinai taip pat yra jautrūs UV spinduliams ir gama 

spinduliuotei. Buvo atliktas tyrimas su dirbtinai aflatoksinais užkr÷stu pienu. Paveiktas UV spinduliais 

išaktyvavo  3,6 − 100% AFL M1 priklausomai nuo poveikio laiko. Tyrimo su dirbtinai užterštomis 

džiovintomis figomis metu AFB1 toksinų lygis buvo sumažintas iki 45,7%. Aflatoksinu B1 užterštus 

žem÷s riešutų miltus, paveikus gama spinduliais taršos sumaž÷jo 75 − 100%, gama spindulių 

apšvitinimo doz÷ buvo 1 ir 10 kg. 

Fizinis užterštos medžiagos atskyrimas gali būti efektyvia priemone mažinant aflatoksino kiekį 

užterštose maisto produktuose. Pavyzdžiui, dažnai naudojamas spalvotas rūšiavimas, siekiant pašalinti 

supel÷jusius žem÷s riešutus iš didmeninių krovinių. Tankumo segregacija, mechaninis atskyrimas ir 

pašalinimas užterštų žaliavų iš tinkamų vartoti grūdų ir riešutų siuntų taip pat gali būti veiksmingos 

priemon÷s (Lawley, 2007). 
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1.5.2. Cheminiai aflatoksinų neutralizavimo metodai 

 

Efektyvią detoksikaciją vykdo cheminiai neutralizavimo metodai (Bozoglu, 2009). 

Įvairių cheminių medžiagų grup÷ buvo patikrinta d÷l geb÷jimo skaidyti ir nukenksminti 

aflatoksinus. Daugelis cheminių medžiagų gali sunaikinti aflatoksinus, tačiau didžioji dalis yra 

nepraktiška ar potencialiai pavojinga d÷l nuodingų likučių susidarymo ir maistinių medžiagų bei 

organoleptinių  produkto ypatybių pakitimo (Mubatanhema, Wilson, 2001). 

Du cheminiai aflatoksinų detoksikacijos metodai, kurie sulauk÷ daugiausiai d÷mesio yra 

neutralizacija su amoniaku ir natrio bisulfitu. Daugelio tyrimų metu buvo įrodyta, jog cheminis 

apdorojimas naudojant amoniaką yra veiksmingas būdas detoksikuoti Aflatoksinus, esančius grūduose 

ir kituose maisto produktuose (Mubatanhema, Wilson, 2001). 

Aflatoksinų nukenksminimo amoniaku tyrimai rodo, kad tai efektyvus ir saugus būdas pašalinti 

mikotoksinus iš maisto ir pašarų (Bozoglu, 2009). 

Šio veikimo principas apima hidroliz÷s laktono žiedą ir chemin÷s konversijos pirminio junginio 

aflatoksino B1 daug produktų, d÷l šios priežasties sumaž÷ja toksiškumas. Kita vertus, buvo įrodyta, kad 

 natrio bisulfitas reaguoja su aflatoksinais (B1, G1, ir M1) įvairiomis sąlygomis: temperatūros, 

koncentracijos bei laiko, ir  pereina į vandenyje tirpius produktus (Department of animal science).  

A.Veršilovskis, V. Mikelsone (2006) atliktų tyrimų metu nustat÷, kad eksrakcija 97.5 %  

etanoliu išvalo pistacijas nuo aflatoksino B1 (75 µg/kg) iki metodo aptikimo ribos (0,7 µg/kg) tai 

sudaro 99% m÷ginio taršos. Ekstrakcijos metu, kur pistacijos buvo  veikiamos etanolio-vandens tirpalo  

santykiu 70/30, aflatoksinų likutis − 20 µg/kg (30%) ir etanolio-vandens santykiu 50/50 koncentracijos 

likutis − 41 µg/kg (55 %) aflatoksino B
1
 (pav. 9) 

  

9 pav. AFL B1 koncentracijos sumaž÷jimas po ekstrahavimo (Veršilovskis, Mikelsone, 

2006) 
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Vidutinis kiekis aflatoksino B1 po ekstrahavimo: A - pistacijų riešutų kontrolinis m÷ginys, B -  

pistacijų riešutų m÷ginys po ekstrahavimo su grynu etanoliu, C - pistacijų riešutų m÷ginys po 

ekstrahavimo su etanolio-vandens tirpalu (santykis 70/30), D - pistacijų riešutų m÷ginys po 

ekstrahavimo su etanolio-vandens tirpalu (santykis 50/50).  

Ekstrahavimas etanoliu (97,5%) neutralizavo aflotoksiną B2 (9.5 µg/kg)  iš pistacijų riešutų 

95%. Naudojant etanolio-vandens tirpalą santykiu 70/30 aflatoksino B2 sumaž÷jo 71% , o taikant 

santykiu 50/50 − 44% (10 pav.) 

 

10 pav. AFL B1 koncentracijos sumaž÷jimas po ekstrahavimo (Veršilovskis, Mikelsone, 

2006) 

Vidutinis kiekis aflatoksino B2 po ekstrahavimo: B -  pistacijų riešutų m÷ginys po ekstrahavimo 

su grynu etanoliu, C - pistacijų riešutų m÷ginys po ekstrahavimo su etanolio-vandens tirpalu (santykis 

70/30), D - pistacijų riešutų m÷ginys po ekstrahavimo su etanolio-vandens tirpalu (santykis 50/50).  

Apdorojimas etanoliu ir etanolio-vandens tirpalu sumažino aflatoksinų B1 ir B2 kiekį 44–99 %, 

priklausomai nuo pradinio aflatoksino kiekio. Grynas etanolis leidžia efektyviai sumažinti aflatoksino 

kiekį, o etanolio − vandens tirpalo efektyvumas buvo ribotas. Apdoroti produktai buvo tinkami maistui 

(Veršilovskis, Mikelsone, 2006). 

Aflatoksinai gali būti sunaikinami šarmų ir rūgščių hidroliz÷s bei paveikti oksidacinio agento. 

Tačiau, daugeliu atvejų, šalutiniai produktai taip pat gali sukelti pavojų, būti nuodingi, arba jų 

padariniai nebuvo identifikuoti (Lawley, 2007). 

Įvairiais mikromicetais užterštose žaliavose gali būti įvairių mikotoksinų, kurių struktūra bei 

fizin÷s ir chemin÷s savyb÷s labai skirtingos, tad, norint efektyviai nukenksminti žaliavas, reikia 

panaudoti keletą būdų, metodų, įgalinčių suardyti ir detoksikuoti mikotoksinus (Baliukonien÷, 2007). 

Kitų autorių duomenimis cheminiai apdorojimo būdai efektyvesni, kai yra derinami su fiziniais 

− mažų dozių spinduliuote, karščiu (Tarasevičien÷, 2007). 
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1.5.3. Biologiniai aflatoksinų neutralizavimo metodai 

 

Kai kurie toksinus produkuojantys grybai sugeba pakeisti savo produktų struktūrą taip, kad jie 

prisitaikytų prie esamų sąlygų. Grynos bakterijų ir grybų kultūros, kurios detoksikuoja mikotoksinus, 

buvo išskirtos iš mišrių populiacijų, naudojant atrankos ir pagausinimo metodus. Genai atsakingi už 

detoksikaciją buvo klonuoti ir įterpti į heterogeninius šeimininkus. Taip pat buvo pranešta ir apie 

aflatoksinų, cerkosporino, fumonizinų, fuzario rūgšties, ochratoksino A, oksalo rūgšties, patulino, 

trichotecenų ir zearalenono detoksikaciją (Bozoglu, 2009). 

Biologinis metodas – tai fermentin÷ mikotoksinų degeneracija arba jų metabolizacija į mažiau 

toksiškus ar netoksiškus junginius. Šiuo metu yra išskirta ir identifikuota daugiau kaip 20 rūšių 

bakterijų ir mielių, galinčių detoksikuoti mikotoksinus (Baliukonien÷, 2007). 

Vienas iš natūralių produktų yra modifikuotas gliukomanatas, gautas iš Saccharomyces 

cerevisiae rūšies mielių sienelių. Jis inaktyvuoja AFL, OT, Fuzariotoksinus (Baliukonien÷, 2007). 

Atliktų tyrimų metu buvo įrodyta, kad viena iš bakterijų rūšių −  Flavobacterium aurantiacum 

pašalino aflatoksiną B1 iš žem÷s riešutų ir kukurūzų (Lawley, 2007). 

Būdai, kuriais siekiama sumažinti mikotoksinų toksiškumą po to kai jie patenka į organizmą 

taip pat yra detoksikavimo strategijos dalis. Viena iš šiuo metu Europoje vystomų krypčių yra siekiama 

surasti medžiagas (vitaminus, baltymus, fermentus, geros kokyb÷s riebalus, antioksidantus ir kt.), kurių 

prid÷jus į potencialiai užkr÷stus maisto produktus, jos gal÷tų sumažinti jų toksiškumą. Šie maisto 

priedai susijungtų su mikotoksinų molekul÷mis ir tokiu būdu sumažintų jų įsisavinimą organizme 

(Bozoglu, 2009). 

Aflotoksinus produkuojančių mikromicetų geb÷jimas augti ant daugelio maisto produktų ir jų 

stabilumas maiste parodo, kad kontrol÷ yra geriausia priemon÷, kuria siekiama užkirsti kelią žaliavos 

užteršimui laukuose ir sand÷liuose. Aptikus užterštą žaliavą, reikia ją pašalinti iš maisto tiekimo 

grandin÷s (Lawley, 2007). 

Tačiau neįmanoma reikalauti, kad žem÷s ūkio produktuose visai nebūtų mikotoksinų, kadangi 

žaliavos gali būti užterštos augalams augant, derliaus nu÷mimo metu, juos sand÷liuojant ir 

transportuojant. Didelis žem÷s ūkio žaliavų užterštumas stebimas tose šalyse, kur n÷ra pakankamai 

išvystyta augalų auginimo sistema ir derliaus nu÷mimo technologijos, kurios apsaugo nuo 

mikroskopinių grybų augimo ir mikotoksinų gamybos (Baliukonien÷, 2007). 
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2. TYRIMO METODIKA IR ORGANIZAVIMAS 

 

2.1. Tyrimo objektai 

 

Nuo 2009 iki 2010 metų pagal sezoniškumą atsitiktin÷s atrankos būdu buvo renkami įvairių 

rūšių riešutų ir saul÷grąžų m÷giniai iš prekybos centrų, Prekybos miestelio „Urmas“  ir riešutai 

užauginti Lietuvoje. Iš viso buvo surinkti 64 m÷giniai: iš jų 36 m÷giniai importuotų riešutų, 4 m÷giniai 

importuotų saul÷grąžų (7 lentel÷) ir 24 m÷giniai Lietuvoje užaugintų riešutų (8 lentel÷). 

Darbo objektas: įvairių rūšių - anakardžio (Anacardium occidentale L.), bertoletijų (Bertholletia 

excelsa L.), graikinių (Juglans regia L.), lazdyno (Corylus avellana L.), migdolų (Amygdalus 

communis L.) , pistacijų (Pistacia vera L.) ir žem÷s (Arachis hypogea L.) riešutuose bei saul÷grąžose 

(Helianthus annus L.) aptinkami mikromicetai.  

Riešutai ir saul÷grąžos bandymams buvo paimami steriliai ir patalpinami į sterilius ÷minių 

maišelius. Buvo paimti 7 m÷giniai skirtingų riešutų rūšių ir saul÷grąžų.  

7 lentel÷. Importuotų riešutų ir saul÷grąžų m÷giniai 

  Įsigijimo vieta 

Prekybos centras 
Prekybos miestelis 

„Urmas“ 
Viso: 

M÷ginių skaičius M÷ginių skaičius  
Žaliavos 
(riešutai) Ištirti 

rudenį 
 

Ištirti 
pavasarį 

V
is

o 
m

÷g
in

ių
 

Ištirti 
rudenį 
 

Ištirti 
pavasarį 
 V

is
o 

m
÷g

in
ių

  

m÷ginių pakartojimų 

Anakardžių 1 1 2 1 1 2 4 12 
Bertoletijų  1 1 2 1 1 2 4 12 
Graikiniai  1 1 2 1 1 2 4 12 
Lazdyno  1 1 2 1 1 2 4 12 
Migdolų  1 1 2 1 1 2 4 12 
Pistacijos 1 1 2 1 1 2 4 12 
Negliaudyti 
žem÷s r. 

1 1 2 1 1 2 4 12 

Blanširuoti 
žem÷s r. 

1 1 2 1 1 2 4 12 

Žem÷s r. 1 1 2 1 1 2 4 12 
Saul÷grąžos 1 1 2 1 1 2 4 12 
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Viso: 10 10 20 10 10 20 40 120 
 

 

8 lentel÷. Lietuviškų riešutų m÷giniai 

Lietuviški 
riešutai 

M÷ginių skaičius 
pavasario sezono 

M÷ginių skaičius 
rudens sezono 

Viso m÷ginių  
Viso 
pakartojimų 

Lazdynų riešutai 2 8 10 30 
Graikiniai 
riešutai 6 8 14 42 

 

Tyrimai buvo vykdomi pagal 11 paveiksle pateikiamą darbo schemą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 pav. Darbo schema 

2.1. Mikromicetų išskyrimo ir tyrimo metodai 

 

Siekiant išsiaiškinti m÷ginio paviršiuje esančius mikromicetus ir nustatyti jų paradų kiekį, 

naudotas nuoplovų skiedimo metodas (KSV/g). 

Mikromicetų išskyrimui buvo naudojama Čapeko terp÷ su chloramfenikoliu (0,5 g/l), 

slopinančiu bakterijų vystymąsi. Vanduo išpilstytas į kolbas po 50 ml, užkimšta vatos kamščiais. 

Vandeninis terp÷s tirpalas ir kolbos sterilizuoti autoklave 20 min. 120 0C temperatūroje. Sterili terp÷ 

laminare išpilstyta į sterilias Petri l÷kšteles. Ant sterilaus popieriaus gabaliuko atsverta po 5 g riešutų 

ir saul÷grąžų, supilta į sterilią kolbą, kurioje yra 50 ml sterilaus vandens ir 5 min. maišoma. 

Atliekamas s÷jimas. Gautos suspensijos 0,1 ml supilama į Petri l÷kštelę ant agarin÷s terp÷s 

Riešutų ir saul÷grąžų tyrimai 

Atliekami tyrimai pagal sezoniškumą: ruduo – žiema, pavasaris - vasara 

Mikologinis tyrimas  Mikotoksikologinis tyrimas 

Mikromicetų pradų skaičius  AFL nustatymas riešutuose ir saul÷grąžose 
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plokštel÷s. Suspensija pasklaidyta steriliu sklaidytuvu. Atlikti trys pakartojimai. Užkr÷stos terp÷s 

inkubuotos termostate 26 ± 2 0C temperatūroje. Augančios mikromicetų kolonijos skaičiuotos 5 − 7 

vystymosi parą. Suskaičiavus kolonijas vykdytas kolonijų išskyrimas. Petri l÷kštel÷s krašteliai buvo 

apdeginami liepsna, tada su kilpele paimta nedidel÷ dalis mikromiceto micelio ir pernešta į kitą 

sterilią Petri l÷kštelę. Taip išgrynintos visos Aspergillus genties mikromicetų kolonijos. V÷l 

užkr÷stos terp÷s laikomos termostate 26 ± 2 0C temperatūroje, 5-7 dienas. Daromos ištirtų 

Aspergillus genties mikromicetų kolonijų ir mikroskopin÷s nuotraukos. Išaugę išgryninti grybai 

identifikuojami pagal kultūrinius ir morfologinius požymius šviesin÷s mikroskopijos metodu.  

Tyrimai atlikti vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 26:2006 „Maisto produktų 

mikrobiologiniai kriterijai“, LST EN ISO 4833:2003. 

Mikromicetų rūšys identifikuotos remiantis įvairiais apibūdintojais. 

2.2. Aflatoksinų tyrimų metodai 

 

Mikotoksinų kiekiui riešutuose  ir saul÷grąžose nustatyti taikytas ELISA metodas, naudojant 

RIDASCREEN FAST Aflatoxin (total) (R− Biopharm AG, Vokietija)  rinkinius, pagal pateiktą 

gamintojo metodiką. 

M÷ginių paruošimas. Prieš ruošiant m÷ginius, riešutai ir saul÷grąžos buvo sumalami 

laboratoriniu malūnu. 

Darbo eiga: 5 g sumalto m÷ginio užpilama 25 ml 70% metanolio ir tris minutes maišoma, 

naudojant didelio greičio maišyklę. Filtruojama pro „Watman“ No. 1 filtrą. 1 ml gauto filtrato 

praskiedžiama su 1 ml distiliuoto vandens. Tyrimui naudota 50 µl praskiesto filtrato. 

Nustatant AFL kiekį riešutų ir saul÷grąžų m÷giniuose naudoti standartai – 0; 1,7; 5 ;15; 45 

µg/kg su 48 akučių skaičiumi. Mikotoksino aptikimo riba <1,7 µg/kg. 

 

2.3. Statistinis duomenų įvertinimas 

 

Tyrimo duomenys įvertinti statistiškai „Microsoft Excel“ programa. Buvo apskaičiuoti gautų 

duomenų aritmetiniai vidurkiai (Xv), vidurkių paklaidos (Sx), vidutiniai kvadratiniai nuokrypiai (S), 

įvairavimo koeficientai (Cv). Skirtumo tarp grupių patikimumo kriterijui (p) nustatyti taikytas 

Stjudento daugybinio palyginimo metodas. Statistinių duomenų patikimumas vertintas pagal t kriterijų. 

Duomenys laikomi patikimais pagal Stjudentą, kai p<0,05 (Juozaitien÷, Kerzien÷, 2001). 

Duomenims grafiškai pateikti panaudota Microsoft Excel 7.0 programa. 
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3. REZULTATAI 

 

3.1. Ant riešutų ir saul÷grąžų aptiktų mikromicetų sistematin÷ priklausomyb÷ 

 

Atliktų tyrimų metu buvo vertinamas riešutų ir saul÷grąžų kiekybinis užterštumas 

mikroskopiniais grybais ir mikotoksinais – aflatoksinais. Buvo naudojami importuoti riešutai ir 

saul÷grąžos, bei riešutai užaugę Lietuvoje. 

Tyrimų metu, iš tirtų riešutų ir saul÷grąžų buvo išskirti ir identifikuoti 27 genčių mikromicetai. 

Aspergillus genties mikromicetų buvo identifikuota 13 rūšių. Visus identifikuotus mikronicetus sudar÷ 

mitosporiniai grybai. 0,03% visų mikromicetų sudar÷ sterilus micelis – Mycelia sterilia, kuris ant 

naudotos standartin÷s Čapeko (ČA) agaro terp÷s su chloramfenikoliu, nesudar÷ jokių dauginimosi 

organų. 

Identifikuotų mikromicetų genčių sąrašas: 

Absidia, Acremoniella, Acremonium, Alternaria, Aspergillus, Aureobasidium, Botrytis, 

Chrysonilia, Cylindrocarpon, Cladosporium, Dactylaria, Eurotium, Humicola, Fusarium, Mycelia 

sterilia, Monilia, Mucor, Paecilomyces, Penicillium, Phialophora, Phoma, Rhizopus, Scopulariopsis, 

Trichothecium, Ulocladium , Volutella, Wallemia. 

Identifikuotų Aspergillus genties mikromicetų sąrašas: 

Aspergillus candidus, A. chevalieri, A. clavatus, A. fisher, A. flavus, A. fumigatus, A. niger, A. 

ochraceus, A. oryzae, A. sydowii, A. terreus, A. ustus, A. versicolor. 

2009 m. rudenį nustatytos tokios rūšys Aspergillus genties mikromicetų ant anakardžio riešutų 

iš prekybos centrų: A. ustus, A. versicolor ir A. clavatus. 2010 m. pavasarį Aspergillus genties 

mikromicetų ant anakardžio riešutų iš prekybos centrų nustatyta − A. niger. 2009 m. rudenį Aspergillus 

genties mikromicetų ant anakardžio riešutų iš Prekybos miestelio „Urmas“ neaptikta gyvybingų sporų. 

2010 m. pavasarį Aspergillus genties mikromicetų ant anakardžio riešutų iš Prekybos miestelio 

„Urmas“ nustatyta − A. oryzae. 

Bertoletijų riešutuose Aspergillus genties mikromicetų pradų neaptikta. 

2009 m. rudenį Aspergillus genties mikromicetų ant graikinių riešutų iš prekybos centrų 

nustatyta −  A. niger. 2010 m. pavasarį Aspergillus genties mikromicetų pradų ant graikinių riešutų iš 

prekybos centrų ir  2009 m. rudenį Prekybos miestelio „Urmas“ nebuvo nustatyta. 2010 m. pavasarį 

Aspergillus genties mikromicetų ant graikinių riešutų iš Prekybos miestelio „Urmas“ nustatyta − A. 

sydowii. 
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2009 m. rudenį Aspergillus genties mikromicetų ant lazdyno riešutų iš prekybos centrų 

nustatyta − A. fumigatus. 2010 m. pavasarį Aspergillus genties mikromicetų ant lazdyno riešutų iš 

prekybos centrų nustatyta −  A. terreus. 2009 m. rudenį Aspergillus genties mikromicetų ant lazdyno 

riešutų iš Prekybos miestelio „Urmas“ nustatytos rūšys − A. niger ir A. candidus. 2010 m. pavasarį 

Aspergillus genties mikromicetų ant lazdyno riešutų iš Prekybos miestelio „Urmas“ neaptikta 

gyvybingų mikromicetų sporų. 

2009 m. rudenį Aspergillus genties mikromicetų ant migdolų riešutų iš prekybos centrų 

nustatytos rūšys − A. flavus, A. fumigatusi, A. niger ir A. ochraceus. 2010 m. pavasarį Aspergillus 

genties mikromicetų ant migdolų riešutų iš prekybos centrų nustatytos rūšys − A. chevalieri ir A. 

sydowii. 2009 m. rudenį Aspergillus genties mikromicetų ant migdolų riešutų iš Prekybos miestelio 

„Urmas“ nustatyta −  A. niger. 2010 m. pavasarį Aspergillus genties mikromicetų ant migdolų riešutų iš 

Prekybos miestelio „Urmas“ nustatytos rūšys − A. fumigatus ir A. niger. 

2009 m. rudenį Aspergillus genties mikromicetų ant pistacijų iš prekybos centrų nustatyta  − A. 

fumigatus. 2010 m. pavasarį Aspergillus genties mikromicetų ant pistacijų iš prekybos centrų nustatytos 

rūšys − A. niger ir A. oryzae. 2009 m. rudenį ir 2010 m. pavasarį Aspergillus genties mikromicetų ant 

pistacijų iš Prekybos miestelio „Urmas“  neaptikta mikromicetų pradų. 

2009 m. rudenį Aspergillus genties mikromicetų ant saul÷grąžų iš prekybos centrų nustatytos 

rūšys − A. candidus ir A. fisher. 2010 m. pavasarį Aspergillus genties mikromicetų ant saul÷grąžų iš 

prekybos centrų nustatytos rūšys − A. niger ir A. sydowii. 2009 m. rudenį ant saul÷grąžų iš Prekybos 

miestelio „Urmas“ Aspergillus genties mikromicetų pradų neaptikta. 2010 m. pavasarį Aspergillus 

genties mikromicetų ant saul÷grąžų iš Prekybos miestelio „Urmas“  nustatytos rūšys − A. oryzae, A. 

niger. 

2009 m. rudenį Aspergillus genties mikromicetų ant blanširuotų žem÷s riešutų iš prekybos 

centrų nustatytos rūšys − A. oryzae, A. niger ir A. ochraceus. 2010 m. pavasarį Aspergillus genties 

mikromicetų ant blanširuotų žem÷s riešutų iš prekybos centrų nustatyta −  A. oryzae.  

2009 m. rudenį ant blanširuotų žem÷s riešutų iš Prekybos miestelio „Urmas“ Aspergillus genties 

mikromicetų  pradų neaptikta. 2010 m. pavasarį Aspergillus genties mikromicetų ant blanširuotų žem÷s 

riešutų iš Prekybos miestelio „Urmas“ nustatytos rūšys − A. oryzae ir A. fumigatus. 

2009 m. rudenį Aspergillus genties mikromicetų ant žem÷s riešutų iš prekybos centrų nustatytos 

rūšys − A. fumigatus ir A. ustus. 2010 m. pavasarį Aspergillus genties mikromicetų ant žem÷s riešutų iš 

prekybos centrų nustatytos rūšys − A. oryzae, A. niger, A. sydowii. 2009 m. rudenį Aspergillus genties 
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mikromicetų ant žem÷s riešutų iš Prekybos miestelio „Urmas“ nustatyta − A. niger. 2010 m. pavasarį 

Aspergillus genties mikromicetų ant žem÷s riešutų iš Prekybos miestelio „Urmas“  neaptikta gyvybingų 

mikromicetų sporų. 

2009 m. rudenį Aspergillus genties mikromicetų ant negliaudytų žem÷s riešutų iš prekybos 

centrų nustatytos rūšys − A. fumigatus, A. ustus ir A. niger. 2010 m. pavasarį Aspergillus genties 

mikromicetų ant negliaudytų žem÷s riešutų iš prekybos centrų neaptikta gyvybingų mikromicetų sporų. 

2009 m. rudenį ir 2010 m. pavasarį Aspergillus genties mikromicetų ant negliaudytų žem÷s riešutų iš 

Prekybos miestelio „Urmas“ neaptikta gyvybingų mikromicetų sporų. 

  

A       B 

12 pav. Morfologiniai požymiai mikromiceto −−−− Aspergillus candidus (kolonijų (A) ir 

konidijakočių (B) (vaizdas padidintas 600 kartų)) (nuot. aut.) 

 

  

A       B 

13 pav. Morfologiniai požymiai mikromiceto −−−− Aspergillus clavatus (kolonijų (A) ir 

konidijakočių (B) (vaizdas padidintas 600 kartų)) (nuot. aut.) 
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A       B 

14 pav. Morfologiniai požymiai mikromiceto −−−− Aspergillus fisher (kolonijų (A) ir 

konidijakočių (B) (vaizdas padidintas 600 kartų)) (nuot. aut.) 

 

  

A       B 

15 pav. Morfologiniai požymiai mikromiceto −−−− Aspergillus flavus (kolonijų (A) ir 

konidijakočių (B) (vaizdas padidintas 600 kartų)) (nuot. aut.) 
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A       B 

16 pav. Morfologiniai požymiai mikromiceto −−−− Aspergillus fumigatus (kolonijų (A) ir 

konidijakočių (B) (vaizdas padidintas 600 kartų)) (nuot. aut.) 

 

  

A       B 

17 pav. Morfologiniai požymiai mikromiceto −−−− Aspergillus niger (kolonijų (A) ir 

konidijakočių (B) (vaizdas padidintas 600 kartų)) (nuot. aut.) 
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A       B 

18 pav. Morfologiniai požymiai mikromiceto −−−− Aspergillus  ochraceus (kolonijų (A) ir 

konidijakočių (B) (vaizdas padidintas 600 kartų)) (nuot. aut.) 

 

  

A       B 

19 pav. Morfologiniai požymiai mikromiceto −−−− Aspergillus  oryzae  (kolonijų (A) ir 

konidijakočių (B) (vaizdas padidintas 600 kartų)) (nuot. aut.) 
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A       B 

20 pav. Morfologiniai požymiai mikromiceto −−−− Aspergillus  sydowii (kolonijų (A) ir 

konidijakočių (B) (vaizdas padidintas 600 kartų)) (nuot. aut.) 

 

 

  

A       B 

21 pav. Morfologiniai požymiai mikromiceto −−−− Aspergillus  terreus (kolonijų (A) ir 

konidijakočių (B) (vaizdas padidintas 600 kartų)) (nuot.aut.) 

 

  

A       B 

22 pav. Morfologiniai požymiai mikromiceto −−−− Aspergillus  ustus (kolonijų (A) ir 

konidijakočių (B) (vaizdas padidintas 600 kartų)) (nuot. aut.) 
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A       B 

23 pav. Morfologiniai požymiai mikromiceto −−−− Aspergillus  versicolor (kolonijų (A) ir 

konidijakočių (B) (vaizdas padidintas 600 kartų)) (nuot. aut.) 

 

Ištyrus riešutus bei saul÷grąžas nustatytos vyraujančios mikromicetų gentys: Penicillium − 

51,98 % ir Aspergillus − 14,55% visų m÷ginių taršos, tuo tarpu atsitiktin÷s mikromicetų gentys − 

Acremonium, Botrytis, Mycelia sterilia, Scopulariopsis, Ulocladium, Wallemia tarša siek÷ po − 0,04% 

(24 pav.). 

 

 

24 pav. Vyraujančių mikromicetų gentys, %%%% 

 

3.2. Rezultatų įvertinimas 
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3.2.1. Įvairios kilm÷s riešutų ir saul÷grąžų mikologin÷s taršos palyginimas 

 

2009 -2010 metais atsitiktin÷s atrankos būdu surinktuose riešutų ir saul÷grąžų m÷giniuose buvo 

nustatytas ir įvertintas mikromicetų pradų skaičius, nustatyta kokių genčių sporos aptinkamos ant 

riešutų bei aflatoksinų (bendrai) koncentracija m÷giniuose. 2009 metų rudens ir žiemos laikotarpiu 

buvo ištirti 9 riešutų m÷giniai iš prekybos centrų, 1 m÷ginys saul÷grąžų bei 9 riešutų m÷giniai iš 

Prekybos miestelio „Urmas“ ir 1m÷ginys saul÷grąžų. 2010 žiemą buvo ištirti 2 lazdynų riešutų 

m÷giniai ir 6 m÷giniai graikinių riešutų užaugintų Lietuvoje. 2010 pavasarį ir vasarą buvo ištirti 9 

m÷giniai riešutų ir prekybos centrų ir 1 m÷ginys saul÷grąžų bei 9 m÷giniai riešutų iš Prekybos miestelio 

„Urmas“ ir 1 m÷ginys saul÷grąžų. 2010 metų rudenį buvo ištirti 8 m÷ginai graikinių ir 8 m÷giniai 

lazdynų riešutų užaugintų Lietuvoje.  

Mikromicetų pradų kiekis riešutuose svyravo plačiose ribose. Bendras mikromicetų pradų 

skaičius ant importuotų riešutų ir saul÷grąžų nustatytas nuo 10,00 iki 1848,67 KSV/g. Ant 22,5%  tirtų 

riešutų visai neaptikta mikromicetų sporų.  

Anakardžio riešutuose bendras mikromicetų pradų skaičius svyravo nuo 16,66 KSV/g iki 

110,00 KSV/g. Iš prekybos miestelio „Urmas“ įsigytų, anakardžio riešutų neaptikta mikromicetų pradų 

(25 pav.).  

 

25 pav. Vidutinis mikromicetų pradų kiekis ant anakardžio riešutų, KSV/g 

2009 m. rudenį iš prekybos centrų gautų anakardžio riešutų tarša Penicillium genties 

mikromicetais siek÷ 3,33±4,44 KSV/g, (S − 5,774, Cv − 33,333), kai pavasarį - 13,33±11,11 KSV/g, (S 

− 15,27, Cv − 233,33). Pavasario laikotarpiu ant anakardžių riešutų nustatyta 75% didesn÷ tarša 

Penicillium genties mikromicetais, nei rudens laikotarpiu, p<0,05. 
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2009 m. rudenį iš Prekybos miestelio „Urmas“ gauti anakardžio riešutai nebuvo užteršti 

Penicillium genties mikromicetų sporomis, pavasarį tarša siek÷ − 103,33±17,78 KSV/g, (S − 23,09, Cv 

− 533,33), p<0,05. 

2010 m. pavasarį iš prekybos centrų įsigytų anakardžio riešutų tarša Penicillium genties 

mikromicetais siek÷ 13,33±11,11 KSV/g, (S − 15,27, Cv − 233,33). Prekybos miestelio „Urmas“ 

m÷giniuose nustatyta 103,33±17,78 KSV/g, (S − 23,09, Cv − 533,33). Prekybos centruose įsigyti 

riešutai buvo 87%  daugiau užteršti Penicillium genties mikromicetais, nei riešutai iš Prekybos 

miestelio „Urmas“ p<0,05. 

Nustatyta Aspergillus genties mikromicetų tarša ant anakardžio riešutų, gautų iš prekybos 

centrų rudenį − 10,00 ±6,67 KSV/g, (S  − 10,00, Cv − 100,00), pavasarį − 3,33±4,44 KSV/g, (S  − 

5,77, Cv − 33,33). Rudens laikotarpiu ant anakardžių riešutų nustatyta 66,6% daugiau mikromicetų 

pradų negu pavasarį, p<0,05. 

Rudenį ištirtų anakardžio riešutų iš prekybos centrų tarša Mucor genties mikromicetais siek÷ 

20% visos nustatytos taršos. 

2009 m. rudenį ištirtuose anakardžio riešutuose įsigytuose iš Prekybos miestelio „Urmas“ 

neaptikta gyvybingų mikromicetų sporų. 

Mikromicetų pradų skaičius bertoletijų riešutuose nustatytas tik ant pavasarį įsigytų iš Prekybos 

miestelio „Urmas“ − 10,00 KSV/g (26 pav.). 

 

26 pav. Vidutinis mikromicetų pradų kiekis ant bertoletijų riešutų, KSV/g 

Ant prekybos centruose įsigytų bertoletijų riešutų rudenį ir pavasarį neaptikta mikromicetų 

pradų. 

2009 m. rudenį ištirti bertoletijų riešutai Penicillium genties mikromicetų pradais nebuvo 

užteršti. Pavasarį ištirtuose riešutuose nustatyta − 6,67±4,44 KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33), p<0,05. 



45 
 

Pavasarį ištirtų bertoletijų riešutų iš prekybos miestelio „Urmas“ tarša Acremoniella genties 

mikromicetais siek÷ 33,33 % visos nustatytos taršos.  

Didžiausias užterštumas nustatytas graikinių riešutų m÷giniuose. Bendras mikromicetų pradų 

skaičius ant graikinių riešutų svyravo nuo 336,67 KSV/g iki 1846,67 KSV/g (27pav.). 

 

27 pav. Vidutinis mikromicetų pradų kiekis ant graikinių riešutų, KSV/g 

Atlikus rudenį paimtų graikinių riešutų, įsigytų prekybos centruose, tyrimus nustatyta 

163,33±22,22 KSV/g, (S − 30,55, Cv − 933,3) Penicillium genties mikromicetų tarša. Pavasarį 

paimtuose m÷giniuose nustatyta 1763,33±115,56 KSV/g, (S − 165,63, Cv − 2743,33). Pavasarį ištirti 

riešutai buvo 88,85% daugiau užteršti Penicillium genties mikromicetais, nei riešutai tirti rudenį, 

p<0,05. 

2009 m. rudenį Penicillium genties mikromicetų ant graikinių riešutų, įsigytų iš Prekybos 

miestelio „Urmas“, nustatyta 563,33±157,77 KSV/g, (S − 225,90, Cv − 51033,33). 2010 m. pavasarį 

įsigytuose riešutuose nustatyta 1043,33±8,89 KSV/g, (S − 11,55, Cv − 133,33).  Pavasario laikotarpiu 

ant anakardžių riešutų nustatyta 85,2% daugiau Penicillium genties mikromicetų pradų, p<0,05. 

Penicillium genties mikromicetų vidurkis graikiniuose riešutuose tirtuose rudenį iš prekybos 

centrų, buvo 163,33±22,22 KSV/g, (S − 30,55, Cv − 933,33)  ir 563,33±157,77 KSV/g, (S − 225,90, 

Cv − 51033,33)   riešutuose iš Prekybos miestelio „Urmas“. Riešutuose iš Prekybos miestelio „Urmas“ 

nustatyta 71,70% didesn÷ Penicillium genties mikromicetų pradų tarša, nei iš prekybos centrų, p<0,05. 

2010 m. pavasarį ištyrus graikinių riešutų m÷ginius užterštus Penicillium genties mikologine 

tarša, iš Prekybos miestelio „Urmas“ nustatyta − 1763,33±115,56 KSV/g, (S − 165,63, Cv − 2743,33). 

2010 m. pavasarį ištyrus graikinių riešutų m÷ginius iš prekybos centrų nustatyta − 1043,33±8,89 



46 
 

KSV/g, (S − 11,55, Cv − 133,33). Riešutuose iš Prekybos miestelio „Urmas“ nustatyta 40%  daugiau 

Penicillium genties mikromicetų pradų, nei iš prekybos centrų, p<0,05.  

2009 m. rudenį graikiniuose riešutuose iš prekybos centrų nustatyta Aspergillus genties 

mikromicetų tarša 170,00±33,33 KSV/g, (S − 45,83, Cv − 2100,00), pavasarį įsigytų riešutų tašos 

Aspergillus genties mikromicetais nebuvo nustatyta,  p<0,05. 

2009 m. rudenį ištyrus graikinius riešutus iš Prekybos miestelio „Urmas“ nebuvo nustatyta 

taršos Aspergillus genties mikromicetais. Rudenį ištyrus m÷ginius buvo nustatyta − 0,30% visos taršos 

šiais mikromicetais. 

2009 m. rudenį graikiniuose riešutuose iš prekybos centrų nustatyta 1,01% tarša Paecilomyces 

genties mikromicetais.  

2010 m. pavasarį Alternaria genties mikromicetų nustatyta 0,18% tarša ant graikinių riešutų iš 

prekybos centrų. 

Graikiniuose riešutuose įsigytuose 2009 m. rudenį iš prekybos centrų neaptikta Mucor genties 

mikromicetų pradų, 2010 m. pavasarį šios genties mikromicetų vidutiniškai nustatyta 80,00±6,67 

KSV/g, (S − 10,00, Cv − 100,0), p<0,05. 

Riešutuose įsigytuose iš Prekybos miestelio „Urmas“ pavasarį neaptikta Mucor genties 

mikromicetų pradų, rudenį nustatyta − 16,67±15,56 KSV/g, (S − 20,82, Cv − 433,33) tarša Mucor 

genties mikromicetais, p<0,05. 

Bendras mikromicetų pradų skaičius ant lazdyno riešutų svyravo nuo 56,67 KSV/g iki 203,33 

KSV/g (28 pav.). 

 

28 pav. Vidutinis mikromicetų pradų kiekis ant lazdyno riešutų, KSV/g 
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2009 m. rudenį Penicillium genties mikromicetų ant lazdyno riešutų įsigytų iš prekybos centrų, 

nustatyta 23,33±4,44 KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33). 2010 m. pavasarį įsigytuose riešutuose − 

30,00±13,33 KSV/g, (S − 20,00, Cv − 400,00). Rudenį ištirtuose riešutuose nustatyta 22% mažiau 

Penicillium genties mikromicetų pradų, nei ištirtuose pavasarį, p<0,05. 

2009 m. rudenį Penicillium genties mikromicetų ant lazdyno riešutų, įsigytų iš Prekybos 

miestelio „Urmas“ nustatyta 6,67±4,44 KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33). 2010 m. pavasarį įsigytuose 

riešutuose − 166,67±22,22 KSV/g, (S − 30,55, Cv − 93,33). Pavasarį tirti riešutai buvo 25 kartus 

daugiau užteršti Penicillium genties grybais, negu rudenį tirti riešutai, p<0,05. 

Penicillium genties mikromicetų užterštumas lazdyno riešutuose, tirtuose rudenį iš prekybos 

centrų buvo 23,33±4,444 KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33) ir 6,67±4,44 KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33) 

riešutuose iš Prekybos miestelio „Urmas“. Rudenį iš prekybos centrų tirti riešutai buvo 71,43% daugiau 

užteršti Penicillium genties grybais, negu riešutai iš Prekybos miestelio „Urmas“ , p<0,05. 

2010 m. rudenį Penicillium genties mikromicetų ant lazdyno riešutų, įsigytų iš prekybos centrų 

nustatyta 30,00±13,33 KSV/g, (S − 20,00, Cv − 400,00). Riešutuose iš Prekybos miestelio „Urmas“ 

nustatyta − 166,67±22,22 KSV/g, (S − 30,55, Cv − 93,33). Pavasarį ištirti lazdyno riešutai buvo 5,6 

kartus daugiau užteršti, nei riešutai iš  Prekybos miestelio „Urmas“, p<0,05. 

2009 m. rudenį Aspergillus genties mikromicetų ant lazdyno riešutų įsigytų iš prekybos centrų, 

nustatyta 6,67±4,44 KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33), 2010 m. pavasarį įsigytuose riešutuose −  

6,67±8,89 KSV/g, (S − 11,55, Cv − 133,33). Rudenį ir pavasarį įsigytų lazdyno riešutų nustatyta 

vienoda tarša Aspergillus genties mikromicetais (p = 1). 

2009 m. rudenį Aspergillus genties mikromicetų ant lazdyno riešutų, įsigytų iš Prekybos 

miestelio „Urmas“, nustatyta 36,67±15,56 KSV/g, (S − 20,82, Cv − 433,33), 2010 m. pavasarį 

įsigytuose riešutuose neaptikta mikromicetų pradų, p<0,05. 

Aspergillus genties mikromicetų vidurkis lazdyno riešutuose, tirtuose rudenį iš prekybos centrų, 

buvo 6,67±4,44 KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33) ir 36,67±15,56 KSV/g, (S − 20,82, Cv − 433,33) 

riešutuose iš Prekybos miestelio „Urmas“. Riešutuose iš Prekybos miestelio „Urmas“ nustatyta 81,82% 

daugiau Aspergillus genties mikromicetų pradų, nei iš prekybos centrų, p<0,05. 

2009 m. pavasarį Aspergillus genties mikromicetų ant lazdyno riešutų įsigytų iš prekybos centrų 

nustatyta 6,67±8,89KSV/g, (S − 11,55, Cv − 133,33), ant pavasarį įsigytų riešutų mikromicetų pradų 

neaptikta, p<0,05. 
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2009 m. rudenį Absidia genties mikromicetų ant lazdyno riešutų, įsigytų iš prekybos centrų, 

nustatyta 30,00±26,67 KSV/g, (S − 36,06, Cv − 1300,00) 2010 m. pavasarį taršos mikromicetų pradais 

neaptikta, p<0,05. 

2009 m. rudenį Absidia genties mikromicetų ant lazdyno riešutų, įsigytų iš Prekybos miestelio 

„Urmas“, neaptikta. 2010 m. pavasarį įsigytų riešutų iš Prekybos miestelio „Urmas“ nustatyta tarša 

siek÷ 33,33±17,78 KSV/g, (S − 25,17, Cv − 633,33), p<0,05. 

Absidia genties mikromicetų vidurkis lazdyno riešutuose, gautuose rudenį iš prekybos centrų, 

buvo 30,00±26,67 KSV/g, (S − 36,06, Cv − 1300,00),  o gyvybingų mikromicetų sporų riešutuose iš 

Prekybos miestelio „Urmas“ neaptikta, p<0,05. 

2010 m. pavasarį Absidia genties mikromicetų ant lazdyno riešutų įsigytų iš Prekybos miestelio 

„Urmas“, nustatyta 33,33±17,78 KSV/g, (S − 25,17, Cv − 633,33). Pavasarį, ištyrus m÷ginius iš 

prekybos centrų taršos mikromicetų pradais neaptikta, p<0,05. 

2009 m. rudenį Trichothecium genties mikromicetų ant lazdyno riešutų įsigytų iš prekybos 

centrų nustatyta 20,00±13,33KSV/g, (S − 20,00, Cv − 400,00). 2010 m. pavasarį įsigytų riešutų taršos 

mikromicetų pradais neaptikta, p<0,05. 

2009 m. rudenį Trichothecium genties mikromicetų ant lazdyno riešutų įsigytų iš Prekybos 

miestelio „Urmas“ buvo nustatyta 3,33±4,44 KSV/g, (S − 4,44, Cv − 33,33). 2010 m. pavasarį įsigytų 

riešutų tarša siek÷ 3,33±4,44 KSV/g, (S − 4,44, Cv − 33,33). Rudenį ir pavasarį ištyrus lazdyno riešutus 

nustatyta vienoda tarša Trichothecium genties mikromicetais (p=1). 

Trichothecium genties mikromicetų vidurkis lazdyno riešutuose, tirtuose rudenį iš prekybos 

centrų, buvo 20,00±13,33 KSV/g, (S − 20,00, Cv − 400,00) ir riešutuose iš Prekybos miestelio 

„Urmas“ nustatyta − 3,33±4,44 KSV/g, (S − 4,44, Cv − 33,33). Iš prekybos centrų įsigytų riešutų tarša 

Trichothecium genties mikromicetais nustatyta 83,33% didesn÷, nei iš Prekybos miestelio „Urmas“, 

p<0,05. 

Ištyrus lazdyno riešutų m÷ginius, įsigytus 2010 m. pavasarį, iš prekybos centrų nebuvo 

nustatyta Trichothecium genties mikologin÷ tarša. Pavasarį ištyrus m÷ginius iš Prekybos miestelio 

„Urmas“ nustatyta − 3,33±4,44 KSV/g, (S − 4,44, Cv − 33,33) p> 0,05. 

2010 m. pavasarį ištyrus lazdyno riešutų m÷ginius iš prekybos centrų buvo nustatyta 

mikromicetų tarša: Eurotium − 30,43%, Cladosporium − 8,70%, Fusarium− 8,70%, Rhizopus − 4,35% 

mikromicetų gentimis. 

2009 m. rudenį ištyrus lazdyno riešutų m÷ginius iš Prekybos miestelio „Urmas“ nustatyta tarša 

mikromicetų gentimis: Ulocladium − 5,88%, Cladosporium − 5,88%, Wallemia − 5,88% . 
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Bendras mikromicetų pradų skaičius ant migdolų riešutų svyravo nuo 10,00 KSV/g iki 366,67 

KSV/g (29 pav.). 

 

29 pav. Vidutinis mikromicetų pradų kiekis ant migdolų riešutų, KSV/g 

2009 m. rudenį Penicillium genties mikromicetų ant migdolų riešutų, įsigytų iš prekybos centrų, 

nustatyta 23,33±8,89 KSV/g, (S − 11,55, Cv − 133,33), 2010 m. pavasarį įsigytų riešutų − 3,33±4,44 

KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33). Rudenį ištirtų riešutų tarša Penicillium genties mikromicetais nustatyta 

85,71 % didesn÷, nei tirtų pavasarį, p<0,05. 

2009 m. rudenį nebuvo aptikta Penicillium genties mikromicetų pradų ant migdolų riešutų 

įsigytų iš Prekybos miestelio „Urmas“. 2010 m. pavasarį įsigytų riešutų aptikta 33,33±4,44 KSV/g, (S 

− 5,77, Cv − 33,33), p<0,05. 

Penicillium genties mikromicetų vidurkis migdolų riešutuose, tirtuose rudenį iš prekybos 

centrų, buvo 23,33±8,89 KSV/g, (S − 11,55, Cv − 133,33),  riešutuose iš Prekybos miestelio „Urmas“ 

neaptikta mikromicetų pradų, p> 0,05. 

2010 m. pavasarį tirtuose migdolų riešutuose iš prekybos centrų nustatyta − 3,33±4,44 KSV/g, 

(S − 5,77, Cv − 33,33) Penicillium genties mikologin÷ tarša. Ištyrus m÷ginius iš Prekybos miestelio 

„Urmas“ nustatyta − 33,33±4,44 KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33). Prekybos miestelyje „Urmas“ įsigyti 

riešutai buvo 90% daugiau užkr÷sti Penicillium genties mikromicetais, nei m÷giniai iš prekybos centrų. 

2009 m. rudenį Aspergillus genties mikromicetų ant migdolų riešutų įsigytų iš prekybos centrų 

nustatyta 330,00±13,33 KSV/g, (S − 17,32, Cv − 300,00). 2010 m. pavasarį įsigytų riešutų tarša − 

6,67±4,44 KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33). Iš prekybos centų įsigyti riešutai rudenį buvo 97,98% 

daugiau užteršti, nei m÷giniai tirti pavasarį, p<0,05. 
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2009 m. rudenį Aspergillus genties mikromicetų ant migdolų riešutų įsigytų iš Prekybos 

miestelio „Urmas“ nustatyta 270,00±93,33 KSV/g, (S − 124,90, Cv − 15600,00), 2010 m. pavasarį 

įsigytų riešutų − 156,67±24,44 KSV/g, (S − 32,15, Cv − 1033,33). Rudenį tirti m÷giniai 42% daugiau 

užteršti, nei pavasarį, p<0,05. 

Aspergillus genties mikromicetų vidurkis migdolų riešutuose tirtuose rudenį iš prekybos centrų 

buvo 330,00±13,33 KSV/g, (S − 17,32, Cv − 300,00)  ir 270,00±93,33 KSV/g, (S − 124,90, Cv − 

15600,00) riešutuose iš Prekybos miestelio „Urmas“. Riešutai iš prekybos centų 22% daugiau užteršti 

Aspergillus genties mikromicetais lyginant su Prekybos miestelio „Urmas“ tirtais m÷giniais rudenį, 

p<0,05. 

2010 m. pavasarį tirti migdolų riešutai iš prekybos centrų Aspergillus genties mikologine tarša 

buvo užteršti− 6,67±4,44 KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33), pavasarį ištyrus m÷ginius iš Prekybos 

miestelio „Urmas“ nustatyta 156,67±24,44 KSV/g, (S − 32,15, Cv − 1033,33) p<0,05. Prekybos 

miestelio „Urmas“ m÷giniai 97, 87% daugiau užkr÷sti Aspergillus genties mikromicetais lyginant su 

prekybos centrų riešutais. 

2009 m. rudenį prekybos centruose įsigyti riešutai buvo užteršti − 3,64% Trichothecium genties 

mikromicetais. 

2010 m. pavasarį ištyrus migdolų riešutų m÷ginius iš Prekybos miestelio „Urmas“ nustatyta: 

Phoma − 4,76% , Rhizopus − 3,14%, Monilia − 1,59% genčių mikromicetų. 

Bendras mikromicetų pradų skaičius ant pistacijų svyravo nuo 30,00  KSV/g iki 1900,00 

KSV/g. Prekybos miestelyje „Urmas“ įsigytų pistacijų tarša mikromicetų pradais nebuvo nustatyta (30 

pav.). 
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30 pav. Vidutinis mikromicetų pradų kiekis ant pistacijų, KSV/g 

2009 m. rudenį Penicillium genties mikromicetų ant pistacijų, įsigytų iš prekybos centrų, 

nustatyta 66,67% visos nustatytos taršos. 

2009 m. rudenį Aspergillus genties mikromicetų ant pistacijų įsigytų iš prekybos centrų 

nustatyta 3,33±4,44 KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33). 2010 m. pavasarį ant įsigytų riešutų nustatyta − 

310,00±13,33 KSV/g, (S − 20,00, Cv − 400,00). Ištyrus rudenį pistacijų riešutų m÷ginius nustatyta 

98,92% mažesn÷ tarša, nei riešutuose, ištirtuose pavasarį, p<0,05. 

Ant 2010 m. pavasarį įsigytų pistacijų riešutų iš prekybos centrų nustatyta tarša 50% 

Paecilomyces ir  1,05% Cylindrocarpon genties mikromicetais. 

 Bendras mikromicetų pradų skaičius ant saul÷grąžų svyravo nuo 63,33 KSV/g iki 470,00 

KSV/g (31 pav.). 

 

31 pav. Vidutinis mikromicetų pradų kiekis ant saul÷grąžų, KSV/g 

2009 m. rudenį Penicillium genties mikromicetų ant saul÷grąžų, įsigytų iš prekybos centrų, 

nustatyta 113,33±28,89 KSV/g, (S − 37,86, Cv − 1433,33). Ant 2010 m. pavasarį įsigytų saul÷grąžų 

nustatyta 180,00±33,33 KSV/g, (S − 45,83, Cv − 2100,00). Pavasarį nustatyta 37% daugiau Penicillium 

genties mikromicetų, nei rudenį, p<0,05. 

2009 m. rudenį Penicillium genties mikromicetų ant saul÷grąžų įsigytų iš Prekybos miestelio 

„Urmas“, nustatyta 63,33±35,56 KSV/g, (S − 50,33, Cv − 2533,33). 2010 m. pavasarį įsigytų 

saul÷grąžų − 443,33±75,56 KSV/g, (S − 105,99, Cv − 11233,33). Pavasarį nustatyta 85,71% didesn÷ 

tarša nei rudenį Penicillium genties mikromicetais, p<0,05. 

Penicillium genties mikromicetų vidurkis saul÷grąžose tirtuose rudenį iš prekybos centrų buvo 

113,33±28,89 KSV/g, (S − 37,86, Cv − 1433,33) ir 63,33±35,56 KSV/g, (S − 50,33, Cv − 2533,33)   
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saul÷grąžose iš Prekybos miestelio „Urmas“ . Penicillium genties mikromicetų tarša didesn÷ 44% ant 

rudenį tirtų saul÷grąžų iš prekybos centrų, nei iš Prekybos miestelio „Urmas“ p<0,05. 

2010 m. pavasarį Penicillium genties mikromicetų ant saul÷grąžų, įsigytų iš prekybos centrų, 

nustatyta 180,00±33,33 KSV/g, (S − 45,83, Cv − 2100,00). Pavasarį ištyrus m÷ginius iš Prekybos 

miestelio „Urmas“ nustatyta 443,33±75,56 KSV/g, (S − 105,99, Cv − 11233,33). Penicillium genties 

mikromicetų tarša didesn÷ 59,40% ant saul÷grąžų įsigytų iš Prekybos miestelio „Urmas“ , nei iš 

prekybos centrų, p<0,05. 

2009 m. rudenį Aspergillus genties mikromicetų ant saul÷grąžų įsigytų iš prekybos centrų 

nustatyta 13,33±4,44 KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33). Ant 2010 m. pavasarį įsigytų saul÷grąžų − 

10,00±6,67 KSV/g, (S − 10,00, Cv − 100,00). Aspergillus genties mikromicetų nustatyta 25%  daugiau 

rudenį ištirtų saul÷grąžų, nei pavasarį, p<0,05. 

2009 m. rudenį Aspergillus genties mikromicetų ant saul÷grąžų įsigytų iš Prekybos miestelio 

„Urmas“ nebuvo gyvybingų mikromicetų sporų. Ant 2010 m. pavasarį įsigytų saul÷grąžų − 6,67±4,44 

KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33), p<0,05. 

Aspergillus genties mikromicetų vidurkis ant saul÷grąžų, tirtų rudenį iš prekybos centrų, buvo 

13,33±4,44 KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33). 2009 m. rudenį Aspergillus genties mikromicetų ant 

saul÷grąžų, nupirktų iš Prekybos miestelio „Urmas“, neaptikta mikromicetų pradų, p<0,05. 

2010 m. pavasarį Aspergillus genties mikromicetų ant saul÷grąžų įsigytų iš prekybos centrų, 

nustatyta 10,00±6,67 KSV/g, (S − 10,00, Cv − 100,00), pavasarį ištyrus m÷ginius iš Prekybos miestelio 

„Urmas“ − 6,67±4,44 KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33). Iš prekybos centų įsigyti m÷giniai buvo 33,33% 

daugiau užteršti Aspergillus genties mikromicetais, nei iš Prekybos miestelio „Urmas“, p<0,05. 

2009 m. rudenį Acremoniella genties mikromicetų ant saul÷grąžų, įsigytų iš prekybos centrų, 

nustatyta 6,67±4,44 KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33). 2010 m. Acremoniella genties mikromicetų ant 

pavasarį įsigytų saul÷grąžų − 6,67±4,44 KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33). Atlikus tyrimus nustatyta 

vienoda  Acremoniella genties mikromicetų tarša ant saul÷grąžų iš prekybos centų (p=1). 

2009 m. rudenį ir 2010 m. pavasarį neaptikta Acremoniella genties mikromicetų ant saul÷grąžų 

įsigytų iš Prekybos miestelio „Urmas“ pradų. 

2009 m. rudenį Rhizopus genties mikromicetų ant saul÷grąžų, nupirktų iš prekybos centrų, 

nustatyta 6,98% visos m÷ginio taršos. 

2009 m. pavasarį ant saul÷grąžų, nupirktų iš prekybos centrų, nustatyta tarša: Trichothecium − 

4,29%, Mucor − 4,29%, Absidia − 2,86%, Eurotium − 2,86%, Paecilomyces − 1,43%. 
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2010 m. pavasarį ant saul÷grąžų nupirktų iš Prekybos miestelio „Urmas“, nustatyta tarša: 

Monilia − 2,13% , Phoma − 1,42%,   Botrytis − 0,71%.  

Bendras mikromicetų pradų skaičius ant blanširuotų žem÷s riešutų svyravo nuo 70,00 KSV/g 

iki 163,33 KSV/g (32 pav.). 

 

32 pav. Vidutinis mikromicetų pradų kiekis ant blanširuotų žem÷s riešutų, KSV/g 

2009 m. rudenį Penicillium genties mikromicetų ant blanširuotų žem÷s riešutų, įsigytų iš 

prekybos centrų nustatyta 6,67±4,44 KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33). Ant 2010 m. pavasarį įsigytų 

riešutų − 46,67±22,22 KSV/g, (S − 30,55, Cv − 933,33). Rudenį ištirtų riešutų tarša 14,29 % didesn÷, 

nei pavasarį tirtų m÷ginių, p<0,05. 

2009 m. rudenį neaptikta gyvybingų Penicillium genties mikromicetų sporų ant blanširuotų 

žem÷s riešutų įsigytų iš Prekybos miestelio „Urmas“. Ant 2010 m. pavasarį įsigytų riešutų − 

13,33±8,89KSV/g, (S − 11,55, Cv − 133,33), p<0,05. 

Penicillium genties mikromicetų vidurkis blanširuotuose žem÷s riešutuose tirtuose rudenį iš 

prekybos centrų, buvo 6,67±4,44 KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33). Riešutuose iš Prekybos miestelio 

„Urmas“ mikromicetų nebuvo nustatyta , p<0,05. 

2010 m. pavasarį, ištyrus blanširuotų žem÷s riešutų m÷ginius užterštus Penicillium genties 

mikologine tarša iš prekybos centrų nustatyta − 46,67±22,22 KSV/g, (S − 30,55, Cv − 933,33), 

pavasarį ištyrus m÷ginius iš Prekybos miestelio „Urmas“ − 13,33±8,89 KSV/g, (S − 11,55, Cv − 

133,33). Pavasarį tirtų m÷ginių iš prekybos centų tarša Penicillium genties mikromicetais 71,43% 

didesn÷, nei riešutų tirtų iš Prekybos miestelio „Urmas“, p<0,05. 

2009 m. rudenį Aspergillus genties mikromicetų ant blanširuotų žem÷s riešutų, įsigytų iš 

prekybos centrų, nustatyta 156,67±4,44 KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33). Ant 2010 m. pavasarį įsigytų 
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riešutų 56,67±11,11 KSV/g, (S − 15,28, Cv − 233,33). Prekybos centruose įsigytuose m÷giniuose 

nustatyta Aspergillus genties mikromicetų tarša 63,83% didesn÷ rudenį, nei pavasarį, p<0,05. 

2009 m. rudenį Aspergillus genties mikromicetų ant blanširuotų žem÷s riešutų nupirktų iš 

Prekybos miestelio „Urmas“ neaptikta mikromicetų pradų, 2010 m. pavasarį įsigytų riešutų − 

46,67±8,89KSV/g, (S − 11,55, Cv − 133,33), p<0,05. 

Aspergillus genties mikromicetų vidurkis ant blanširuotų žem÷s riešutų, tirtų rudenį iš prekybos 

centrų buvo 111,67±64,44 KSV/g, (S − 83,72, Cv − 7008,33) ir riešutuose iš Prekybos miestelio 

„Urmas“ neaptikta gyvybingų mikromicetų sporų, p<0,05. 

2010 m. pavasarį, ištyrus blanširuotų žem÷s riešutų m÷ginius, užterštus Aspergillus genties 

mikromicetų tarša, iš prekybos centrų, nustatyta 56,67±11,11 KSV/g, (S − 15,28, Cv − 233,33). 

Pavasarį ištyrus m÷ginius − 46,67±8,89 KSV/g, (S − 11,55, Cv − 133,33). Iš prekybos centrų įsigytų 

riešutų tarša Aspergillus genties mikroskopiniais grybais didesn÷ 17,65%, nei iš Prekybos miestelio 

„Urmas“, p<0,05. 

2010 m. pavasarį, ištyrus blanširuotų žem÷s riešutų m÷ginius iš prekybos centrų, nustatyta: 

Mucor − 8,57%, Acremonium − 2,86%  taršos genčių mikromicetais. 

2009 m. rudenį Mucor genties mikromicetų ant blanširuotų žem÷s riešutų, įsigytų iš Prekybos 

miestelio „Urmas“, buvo nustatyta 156,67±37,78 KSV/g, (S − 49,33, Cv − 2433,33). 2010 m. pavasarį 

neaptikta gyvybingų mikromicetų sporų, p<0,05. 

2010 m. pavasarį ištyrus blanširuotų žem÷s riešutų m÷ginius iš Prekybos miestelio „Urmas“ 

nustatyta 14,29% tarša Phoma genties mikromicetais. 

Bendras mikromicetų pradų skaičius ant žem÷s riešutų svyravo nuo 113,33 KSV/g iki 636,67 

KSV/g. 2010 m. pavasarį įsigytuose žem÷s riešutuose iš Prekybos miestelio „Urmas“ neaptikta 

gyvybingų mikromicetų sporų (33 pav.). 
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33 pav. Vidutinis mikromicetų pradų kiekis ant žem÷s riešutų, KSV/g 

2009 m. rudenį Penicillium genties mikromicetų ant žem÷s riešutų įsigytų iš prekybos centrų 

nustatyta 83,33±11,11 KSV/g, (S − 15,28, Cv − 233,33). Ant 2010 m. pavasarį įsigytų riešutų − 

133,33±11,11 KSV/g, (S − 15,28, Cv − 233,33). Pavasarį ištirtų m÷ginių tarša Penicillium genties 

mikromicetais 37% didesn÷, nei rudenį, p<0,05. 

2009 m. rudenį Penicillium genties mikromicetų ant žem÷s riešutų, įsigytų iš Prekybos 

miestelio „Urmas“, nustatyta 610,00±386,67 KSV/g, (S − 507,15, Cv − 257200,00). Ant 2010 m. 

pavasarį įsigytų riešutų neaptikta mikromicetų pradų, p<0,05. 

Penicillium genties mikromicetų vidurkis žem÷s riešuose,  tirtuose rudenį iš prekybos centrų 

buvo 83,33±11,11 KSV/g, (S − 15,28, Cv − 233,33) ir 610,00±386,67 KSV/g, (S − 507,15, Cv − 

257200,00) riešutuose iš Prekybos miestelio „Urmas“. Rudenį atlikus žem÷s riešutų tyrimus nustatyta 

86,34% didesn÷ Penicillium genties tarša mikromicetais ant m÷ginių iš Prekybos miestelio „Urmas“, 

nei iš prekybos centrų, p<0,05. 

2010 m. pavasarį Penicillium genties mikromicetų ant žem÷s riešutų įsigytų iš prekybos centrų, 

nustatyta 133,33±11,11 KSV/g, (S − 15,28, Cv − 233,33), pavasarį ištyrus m÷ginius iš Prekybos 

miestelio „Urmas“ neaptikta mikromicetų pradų, p<0,05. 

2009 m. rudenį Aspergillus genties mikromicetų ant žem÷s riešutų įsigytų iš prekybos centrų 

nustatyta 26,67±11,11 KSV/g, (S − 15,28, Cv − 233,33), o ant 2010 m. pavasarį įsigytų riešutų − 

26,67±4,44KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33). Rudenį ir pavasarį nustatyta vienoda tarša ant žem÷s riešutų 

Aspergillus genties mikromicetais (p= 1). 
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Iš Prekybos miestelio „Urmas“ 2009 m. rudenį nupirktų žem÷s riešutų nustatyta 23,33±4,44 

KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33) Aspergillus genties mikromicetų. 2010 m. pavasarį įsigytuose riešutuose 

neaptikta mikromicetų pradų, p<0,05. 

Aspergillus genties mikromicetų vidurkis ant žem÷s riešutų, tirtų rudenį iš prekybos centrų, 

buvo 26,67±4,44 KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33) ir 23,33±4,44 KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33) ant 

riešutų iš Prekybos miestelio „Urmas“. M÷giniuose iš Prekybos miestelio „Urmas“ nustatyta 12,52% 

didesn÷ tarša nei iš prekybos centrų, p<0,05. 

2010 m. pavasarį Aspergillus genties mikromicetų ant žem÷s riešutų įsigytų iš prekybos centrų 

nustatyta 26,67±4,44 KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33). Pavasarį ištyrus m÷ginius iš Prekybos miestelio 

„Urmas“ neaptikta gyvybingų mikromicetų sporų, p<0,05. 

2009 m. rudenį, ištyrus žem÷s riešutų m÷ginius iš prekybos centrų nustatyta 2,94% taršos 

Cladosporium genties mikromicetais. Pavasarį ištyrus žem÷s riešutų m÷ginius iš prekybos centrų 

nustatyta 5,88% taršos Mucor genties mikromicetais. 

Ištyrus žem÷s riešutų m÷ginius iš Prekybos miestelio „Urmas“ 2009 m. rudenį nustatyta − 

0,52% taršos Mucor genties mikromicetais. 

Bendras mikromicetų pradų skaičius ant negliaudytų žem÷s riešutų svyravo nuo 33,33 KSV/g 

iki 103,33 KSV/g. 2010 m. pavasarį įsigytuose žem÷s riešutuose neaptikta mikromicetų pradų (34 

pav.). 

 

34 pav. Vidutinis mikromicetų pradų kiekis ant negliaudytų žem÷s riešutų, KSV/g 

Ištyrus negliaudytų žem÷s riešutų m÷ginius iš prekybos centrų 2009 m. rudenį, nustatyta 

Penicillium genties mikromicetų tarša siek÷ 76,67±15,56 KSV/g, (S − 20,82, Cv − 433,33). Ant 2010 

m. pavasarį įsigytų riešutų neaptikta mikromicetų pradų,  p<0,05. 
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2009 m. rudenį Penicillium genties mikromicetų ant negliaudytų žem÷s riešutų įsigytų iš 

Prekybos miestelio „Urmas“, neaptikta gyvybingų mikromicetų sporų. Ant 2010 m. pavasarį įsigytų 

riešutų − 23,33±4,44 KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33), p<0,05. 

Nustatytų Penicillium genties mikromicetų sporų vidurkis ant negliaudytų žem÷s riešutų, tirtų 

rudenį iš prekybos centrų, buvo 76,67±15,56 KSV/g, (S − 20,82, Cv − 433,33) ir  riešutuose iš 

Prekybos miestelio „Urmas“ neaptikta mikromicetų pradų, p<0,05. 

2010 m. pavasarį Penicillium genties mikromicetų ant negliaudytų žem÷s riešutų, įsigytų iš 

prekybos centrų, neaptikta mikromicetų pradų. Pavasarį ištyrus m÷ginius iš Prekybos miestelio 

„Urmas“ nustatyta − 23,33±4,44 KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33) taršos Penicillium genties 

mikromicetais, p<0,05. 

Negliaudytuose žem÷s riešutų m÷giniuose 2009 m. rudenį iš prekybos centrų nustatyta:  

Aspergillus − 19,36 % , Cladosporium − 3,23%, Trichothecium − 3,23% taršos mikromicetais. 

2010 m. pavasarį, ištyrus negliaudytų žem÷s riešutų m÷ginius iš Prekybos miestelio „Urmas“, 

nustatyta:  Acremonella − 20%, Phialophora − 10% tarša mikromicetų pradais. 

Lietuviški riešutai tyrimams buvo išgliaudomi. Bendras mikromicetų pradų skaičius ant 

lietuviškų riešutų ištirtų 2010 m. svyravo nuo 3,33 KSV/g iki 613,33 KSV/g. Ant lazdynų riešutų iš 

Alytaus raj. ištirtų 2010 pavasarį mikromicetų pradų neaptikta (35 pav.). 

 

35 pav. Vidutinis mikromicetų pradų kiekis ant lietuviškų riešutų tirtų pavasarį, KSV/g 

Ant lietuviškų lazdyno riešutų iš K÷dainių raj. nustatyta: 50% Trichothecium ir 50%  Alternaria 

genčių mikromicetų tarša. 
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 Gyvybingų mikromicetų sporų neaptikta ant graikinių riešutų iš Šakių raj. ištirtų 2010 m. 

rudenį. 

Ant lietuviškų graikinių riešutų iš Kauno nustatyta 260,00±46,67 KSV/g, (S − 62,45, Cv − 

3900,00) Penicillium genties mikromicetų tarša. Lyginant su graikinių riešutų iš Kaišiadorių  6,67±4,44 

KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33) tarša, Kaune užaugę riešutai 97,44% labiau užteršti, p<0,05. 

Graikiniuose riešutuose iš Kauno nustatyta − 4,88% taršos Fumicola genties mikromicetais. 

Ištyrus graikinius riešutus iš Alytaus raj. nustatyta − 3,33±4,44 KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33) 

Penicillium grybų sporų. Ant Kauno rajono graikinių riešutų nustatyta − 6,67±8,89 KSV/g, (S − 11,55, 

Cv − 133,33). Kauno raj. graikiniai riešutai 50% daugiau užkr÷sti Penicillium genties grybais nei 

riešutai iš Alytaus rajono. 

Vienodas Penicillium genties mikromicetų pradų užterštumas nustatytas ant riešutų iš Kauno 

raj. 6,67±8,89 KSV/g, (S − 11,55, Cv − 133,33) ir Kaišiadorių raj.− 6,67±4,44 KSV/g, (S − 5,77, Cv − 

33,33) (p=1). 

Daugiausiai taršos Penicillium genties grybais nustatyta ant riešutų iš Raseinių raj. 

613,33±182,22 KSV/g, (S − 246,85, Cv − 60933,33). 

Ant graikinių riešutų iš Kauno, ištirtų 2010 m. pavasarį, nustatyta 260,00±46,67 KSV/g, (S − 

62,45, Cv − 3900,00) Penicillium genties mikromicetų. Ant Raseinių raj. ištirtų riešutų − 

613,33±182,22 KSV/g, (S − 246,85, Cv − 60933,33). Riešutuose iš Raseinių raj. nustatyta 57,60% 

didesn÷ tarša nei ant riešutų iš Kauno rajono, p<0,05. 

Ant Lietuvoje užaugintų graikinių riešutų, ištirtų 2010 m. rudenį, nustatyti vyraujantys 

Penicillium − 30%  ir Acremonium − 23% genčių mikromicetai (36 pav.). 
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36 pav. Ant Lietuvoje užaugintų graikinių riešutų nustatytos gentys 

Bendras mikromicetų pradų skaičius ant Lietuvoje užaugintų graikinių riešutų ištirtų 2010 m. 

rudenį,  svyravo nuo 6,66 KSV/g iki 340,00 KSV/g. Buvo palyginta tarša tarp skirtingų Kauno ir kitų 

vietovių atskirų m÷ginių. Penktame m÷ginyje iš Kauno mikromicetų pradų nebuvo nustatyta (37 pav.). 

 

37 pav. Vidutinis mikromicetų pradų kiekis ant Lietuvoje užaugintų graikinių riešutų, 

KSV/g 

Iš skirtingų Kauno miesto vietų buvo tirti 5 graikinių riešutų m÷giniai. Pirmame m÷ginyje iš 

Kauno miesto nustatyta 20,00±6,67 KSV/g, (S − 10,00, Cv − 100,00), antrame m÷ginyje 30,00±6,67  

KSV/g, (S − 10,00, Cv − 100,00) taršos Penicillium genties mikromicetais. Antrame m÷ginyje 
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nustatyta 50% didesn÷ tarša, nei pirmame, p<0,05. 3 ir 4 m÷ginyje iš Kauno miesto tarša Penicillium 

genties mikromicetais nebuvo nustatyta.  

Daugiausia taršos Penicillium genties grybais nustatyta ant riešutų iš Kauno raj. Voškonių 

užaugintų graikinių riešutų − 110,00±13,33 KSV/g, (S − 20,00, Cv − 400,00). Mažiausiai taršos 

nustatyta ant riešutų iš Šakių raj. − 3,33±4,44 KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33) ir riešutų užaugintų 

Vilkijoje − 6,67±4,44 KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33). Riešutuose iš Vilkijos nustatyta   50% didesn÷ 

tarša, nei m÷giniuose iš Šakių raj., p<0,05. 

Vienodas Cladosporium genties mikromicetų pradų skaičius nustatytas ant riešutų iš Šakių raj. 

− 6,67±8,89 KSV/g, (S − 11,55, Cv − 133,33), Vilkijos − 6,67±8,89 KSV/g, (S − 11,55, Cv − 133,33) 

ir 3 m÷ginio iš Kauno 6,67±4,44KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33), (p=1). 

Cladosporium genties mikromicetų pradų užterštumas nustatytas ir ant riešutų, surinktų iš 

Voškonių 20,00±6,67 KSV/g, (S − 10,00, Cv − 100,00), ant Kaune užaugintų riešutų (2 m÷ginys) rasta 

46,67±28,89 KSV/g, (S − 37,86, Cv − 1433,33). Riešutuose iš Voškonių nustatyta 42,86% mažiau 

Cladosporium genties mikromicetų pradų, p<0,05. Mažiausia Cladosporium grybų sporų tarša 

nustatyta ant 4 m÷ginio iš Kauno 3,33±4,44KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33). 

Lietuvoje užaugintuose graikiniuose riešutuose nustatyta 12% Fusarium genties mikromicetų. 

Vienodas Fusarium genties mikromicetų pradų skaičius nustatytas ant Kaune surinktų riešutų 3 

m÷ginio 3,33±4,44KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33) ir 4 m÷ginio − 3,33±4,44KSV/g, (S − 5,77, Cv − 

33,33), Voškonyse paimtų m÷ginių nustatyta 95 % didesn÷ tarša 66,67±55,56KSV/g, (S − 76,38, Cv − 

5833,33), p<0,05. 

Riešutuose surinktuose iš Kauno rajono Voškonių nustatyta: Acremonium − 40,80%, Mucor − 

2,04%, Alternaria − 1,02% taršos mikromicetų gentimis. 

2 m÷ginyje iš Kauno nustatyta − 4,17%  Alternaria genties mikromicetų.  

Kaune surinktuose riešutuose trečiame m÷ginyje rasta − 90,91% Absidia genties mikromicetų 

sporų lyginant su visa tarša m÷ginyje. 

5 m÷ginyje iš Kauno neaptikta gyvybingų mikromicetų sporų. 

Ant Lietuvoje užaugintų lazdyno riešutų, ištirtų 2011 m. rudenį nustatyti vyraujantys 

Acremonium − 33,92%, Acremoniella − 31,55%, Cladosporium − 15,71%, Alternaria − 8,23% genčių 

mikromicetai (38 pav.).  
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38 pav. Ant Lietuvoje užaugintų lazdyno riešutų nustatytos vyraujančios gentys 

2011 m. rudenį bendras mikromicetų pradų skaičius ant Lietuvoje užaugintų lazdyno riešutų 

svyravo nuo 83,33 KSV/g iki 833,33 KSV/g.  Buvo palyginta tarša tarp skirtingų Šakių bei 

Marijampol÷s atskirų m÷ginių ir kitų vietovių (39 pav.). 

 

39 pav. Vidutinis mikromicetų pradų kiekis ant Lietuvoje užaugintų lazdyno riešutų, 

KSV/g 

2011 m. rudenį, ištyrus lietuviškus lazdyno riešutus, daugiausia taršos Penicillium genties 

grybais nustatyta ant m÷ginių iš Lazdijų − 10,00±6,67 KSV/g, (S − 10,00, Cv − 100,00). Vienodas 
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užterštumas Penicillium genties grybais nustatytas tarp riešutų iš Marijampol÷s  6,67±4,44 KSV/g, (S− 

5,77, Cv − 33,33) ir Kaišiadorių − 6,67±4,44 KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33), Riešutai iš Lazdijų 50% 

daugiau buvo užteršti Penicillium genties grybais nei riešutai iš Marijampol÷s ir Kaišiadorių. Vienodas 

užterštumas Penicillium genties grybais nustatytas ir tarp Šakių 1 m÷ginio 3,33±4,44 KSV/g, (S − 5,77, 

Cv − 33,33) ir Šakių 2 m÷ginio 3,33±4,44 KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33). Šakių 1 m÷ginio ir Šakių 2 

m÷ginio užterštumas Penicillium genties mikromicetų sporomis 50 % mažesnis nei Marijampol÷s ir 

Kaišiadorių bei mažesnis 66,67% už riešutus iš Lazdijų, p<0,05. 

Daugiausia taršos Cladosporium genties mikromicetais nustatyta ant lazdyno  riešutų 1 m÷ginio 

iš Šakių 106,67±71,11 KSV/g, (S − 94,52, Cv − 8933,33). 3,23 % mažesnis užterštumas nustatytas ant 

Lazdijuose užaugintų lazdyno riešutų 103,33±37,78 KSV/g, (S − 49,33, Cv − 2433,33), p<0,05. 2 

m÷ginyje iš Šakių nustatytas 90,00±13,33KSV/g, (S − 17,32, Cv − 300,00) užterštumas Cladosporium 

genties sporomis. Lyginant su 2 m÷giniu iš Marijampol÷s, nustatytas 56,67±37,78 KSV/g, (S − 49,33, 

Cv − 2433,33) užterštumas. 2 m÷ginyje iš Šakių nustatyta 58,82% daugiau taršos Cladosporium genties 

mikromicetais nei 2 m÷ginyje iš Marijampol÷s. 

Vienodas užterštumas Cladosporium genties mikromicetais nustatytas 1 m÷ginyje iš 

Marijampol÷s 10,00±6,67 KSV/g, (S − 10,00, Cv − 100,00) ir Alytaus 10,00±6,67 KSV/g, (S − 10,00, 

Cv − 100,00), (p=1). 

M÷ginyje iš Kaišiadorių − 20,00±6,67 KSV/g, (S − 10,00, Cv − 100,00), nustatyta 93,75% 

mažiau taršos Cladosporium genties mikromicetais, lyginant su didžiausia tarša rasta 1 m÷ginyje iš 

Šakių, p<0,05. 16,67% didesn÷ tarša nustatyta ant riešutų iš Šalčininkų 23,33±17,78 KSV/g, (S − 

25,17, Cv − 633,33) lyginant su riešutais iš Kaišiadorių, p<0,05. 

Riešutuose iš Šakių (1 m÷ginys) nustatyta 60,00±26,67 KSV/g, (S − 34,64, Cv − 1200,00) 

Alternaria genties mikromicetų, lyginant su Kaišiadoryse užaugintais riešutais 66,67±11,11 KSV/g, (S 

− 15,28, Cv − 233,33). Nustatyta, kad Kaišiadoryse užauginti riešutai 11,11% daugiau užteršti 

Alternaria genties grybų sporomis nei 1 m÷ginys riešutų iš Šakių, p<0,05. 

Alternaria genties mikromicetų pradų užterštumas nustatytas ant riešutų surinktų iš 

Marijampol÷s:  1 m÷ginys − 36,67±15,56 KSV/g, (S− 20,82, Cv − 433,33), lyginant su 2 m÷giniu iš 

Marijampol÷s − 13,33±11,11 KSV/g, (S − 15,28, Cv − 233,33). 2 m÷ginys iš Marijampol÷s buvo 63% 

mažiau užterštas už 1 m÷ginys iš Marijampol÷s, p<0,05. 

Marijampol÷s 2 m÷ginys 33,33% daugiau užterštas Alternaria genties grybų sporomis nei 

riešutai iš Šalčininkų − 10,00±6,67 KSV/g, (S − 10,00, Cv − 100,00), p<0,05. 
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Riešutuose iš Lazdijų nustatytas 33,33±8,89 KSV/g, (S − 11,55, Cv − 133,33) užterštumas 

Alternaria genties mikromicetais. Lyginant su Marijampol÷s (1m÷ginys) nustatytas mažesnis 22,22%  

užterštumas ant riešutų iš Lazdijų, p<0,05. 

Daugiausia taršos Acremonium genties mikromicetais nustatyta ant lazdyno  riešutų iš Lazdijų − 

436,67±17,78 KSV/g, (S − 23,09, Cv − 533,33),  1 m÷ginyje iš Šakių 203,33±22,22 KSV/g, (S − 30,55, 

Cv − 933,33) bei Alytaus − 186,67±17,78 KSV/g, (δ − 23,09, Cv − 533,33). 1 m÷ginys iš Šakių 

46,56% mažiau užterštas ir riešutai iš Alytaus 42,75% mažiau užteršti už daugiausiai užterštus 

Lazdijuose užaugintus riešutus, p<0,05. 

1 m÷ginys iš Marijampol÷s užterštas  73,33±73,33 KSV/g, (S − 102,14, Cv − 10433,33) 

lyginant su 2 m÷giniu iš Marijampol÷s − 6,67±8,89 KSV/g, (S − 11,55, Cv − 133,33) Acremonium 

genties mikromicetais. 1 m÷ginys iš Marijampol÷s 91% daugiau užterštas Acremonium genties grybų 

sporomis nei 2 m÷ginys iš Marijampol÷s, p<0,05. 

Daugiausiai Acremoniella genties mikromicetais buvo užteršti lazdyno  riešutai iš Šalčininkų 

800,00±133,33 KSV/g, (S − 200,00, Cv − 40000,00) ir Kaišiadorių 66,67±8,89 KSV/g, (S − 11,55, Cv 

− 133,33). Riešutai iš Šalčininkų buvo užteršti Acremoniella genties sporomis 91,67% daugiau, nei 

m÷giniai iš Kaišiadorių, p<0,05. 

Riešutuose iš Šakių (2 m÷ginys) nustatyta 20,00±20,00 KSV/g, (S − 26,46, Cv − 700,00), 

palyginus su Marijampol÷je užaugintais riešutais 13,33±17,78 KSV/g, (S − 23,09, Cv − 533,33). Ant 

riešutų iš Šakių ( 2m÷ginys) nustatyta 50% daugiau taršos Acremoniella genties mikromicetais nei 

riešutų iš Marijampol÷s, p<0,05. 

 Lazdijuose užaugintuose riešutuose nustatyta mažiausia tarša Acremoniella genties 

mikromicetais − 3,33±4,44 KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33). Tai 25% mažiau taršos, nei riešutuose iš 

Marijampol÷s, p<0,05. 

2011 m. rudenį ištyrus lietuviškus lazdyno riešutus daugiausia taršos Fusarium genties 

mikromicetais rasta ant riešutų iš Alytaus − 56,67±24,44 KSV/g, (S − 32,15, Cv − 1033,33), palyginus 

Lazdijuose − 23,33±17,78 KSV/g, (S − 23,09, Cv − 533,33) ir Marijampol÷je (2 m÷ginys) − 

23,33±17,78 KSV/g, (S − 23,09, Cv − 533,33) nustatytas vienodas užterštumas Fusarium genties 

grybais. Lazdijuose ir Marijampol÷je nustatytas 58,82% mažesnis užterštumas negu iš Alytaus, p<0,05. 

Šakiuose (1 m÷ginys) užaugintuose riešutuose nustatytas 16,67±15,56 KSV/g, (S − 20,82, Cv − 

433,33) Fusarium genties mikromicetų užterštumas, palyginus su Marijampol÷je surinktais m÷giniais  
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− 10,00±6,67 KSV/g, (S − 10,00, Cv − 100,00). Marijampol÷je užauginti riešutai 40% mažiau užkr÷sti 

Fusarium genties mikromicetų sporomis, p<0,05. 

Fusarium genties mikromicetų ištirtų iš Šalčininkuose surinktų lazdynų riešutų, nustatyta  

6,67±8,89 KSV/g, (S − 11,55, Cv − 133,33), palyginus su  Šakiuose (2 m÷ginys) − 3,33±4,44 KSV/g, 

(S − 5,77, Cv − 33,33). Šalčininkuose surinktų lazdynų riešutų tarša Fusarium genties grybų sporomis 

buvo 50% didesn÷, nei riešutų iš Šakių (2 m÷ginys), p<0,05. 

Mucor genties grybų tarša Lazdijuose surinktų lazdynų riešutų nustatyta 16,67±11,11 KSV/g, 

(S − 15,28, Cv − 233,33), Alytuje − 26,67±35,56 KSV/g, (S − 46,19, Cv − 2133,33). Alytuje surinkti 

lazdynų riešuti 60% daugiau užkr÷sti Mucor genties mikromicetų sporomis, nei riešutai iš Lazdijų, 

p<0,05. 

Vienodas užkr÷timas Aspergillus genties mikromicetais ant lazdynų riešutų nustatytas ant 

riešutų iš Kaišiadorių − 13,33±11,11 KSV/g, (S − 15,28, Cv − 233,33), Šakių (1 m÷ginys) − 

13,33±4,44 KSV/g, (S − 5,77, Cv − 33,33), Šakių (2 m÷ginys) 13,33±4,44 KSV/g, (S − 5,77, Cv − 

33,33). Mažiausiai Aspergillus genties taršos nustatyta ant  Marijampol÷je (1m÷ginys) užaugintų 

riešutų 6,67±8,89 KSV/g, (S − 11,55, Cv − 133,33). Kaišiadoryse surinktų lazdynų riešutų tarša 

Aspergillus genties grybų sporomis buvo 50% didesn÷, nei riešutuose iš Marijampol÷s (1 m÷ginys), 

p<0,05. 

Volutella genties grybų tarša Šakiuose (2m÷ginys)  surinktų lazdynų riešutų nustatyta 6,67±8,89 

KSV/g, (S − 11,55, Cv − 133,33) palyginus Marijampol÷je (1m÷ginys) − 3,33±4,44 KSV/g, (S − 5,77, 

Cv − 33,33). Alytuje surinkti lazdynų riešuti 60% daugiau užkr÷sti Volutella genties mikromicetų 

sporomis, nei riešutai iš Lazdijų, p<0,05. 

2010 m. pavasarį ištyrus lazdynų riešutus iš Šakių (1 m÷ginys) surinktuose lazdynų riešutuose, 

nustatyta: 2,40% − Aureobasidium, 0,80% − Chrysonilia tarša genčių mikromicetais. Šakiuose (2 

m÷ginys) nustatyta 6,82% tarša Dactylaria genties mikromicetais. 

Riešutuose iš Kaišiadorių nustatytas 5,41% Trichothecium genties mikromicetų užterštumas lyginant su 

visa m÷ginio tarša. 

 

3.2.2. Riešutų ir saul÷grąžų užterštumas aflatoksinais 
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Atlikus mikotoksikologinius tyrimus riešutuose ir saul÷grąžose nustatyta AFL B1, B2, G1 ir G2 suma. 

Mikotoksinų kiekis riešutuose svyravo plačiose ribose. Per tyrimų laikotarpį tirtuose skirtingos kilm÷s 

riešutų m÷giniuose aflatoksinų (bendrai) nustatyta nuo 0 iki 60 µg /kg. 

Riešutuose ir saul÷grąžose, įsigytose iš prekybos centrų, tarša aflatoksinais svyravo tarp 0,1 − 

46,0 µg/kg. Aflatoksinų nebuvo nustatyta bertoletijų riešutuose ištirtuose rudenį bei pavasarį iš 

prekybos centrų, rudenį ištirtuose migdoluose, bei negliaudytuose žem÷s riešutuose. 

Riešutuose ir saul÷grąžose, įsigytose iš Prekybos miestelio „Urmas“, tarša aflatoksinais 

(bendrai) svyravo tarp 0,1 − 60,0 µg/kg. Aflatoksinų nebuvo nustatyta bertoletijų riešutuose, tirtuose 

rudenį bei pavasarį iš Prekybos miestelio „Urmas“, rudenį − saul÷grąžose bei pavasarį − migdoluose, 

blanširuotuose žem÷s riešutuose ir pistacijose. 

Anakardžio riešutuose bendras aflatoksinų skaičius svyravo tarp 1,3 µg/kg − 24,0 µg/kg. 

Prekybos miestelyje „Urmas“ pavasarį įsigytuose riešutuose aflatoksino (bendrai) neaptikta (40 pav.). 

 

40 pav. Aflatoksinų (bendrai) koncentracija anakardžių riešutuose, µg/kg 

2009 m. rudenį tirti anakardžių riešutai iš prekybos centrų AFL (B1,B2, G1 ir G2 suma) buvo 

užteršti 5,5 µg/kg, 2010 m. pavasarį − 1,3 µg/kg. Pavasarį ištirti anakardžių riešutai 76,34% mažiau 

buvo užteršti AFL (bendrai), nei riešutai ištirti rudenį. 

2009 m. rudenį ištirti anakardžių riešutai iš Prekybos miestelio „Urmas“ AFL (B1, B2, G1 ir G2 

suma) buvo užteršti 24,0 µg/kg.  

2009 m. rudenį tirti anakardžių riešutai iš Prekybos miestelio „Urmas“ AFL (B1,B2, G1 ir G2 

suma) buvo užteršti 24,0 µg/kg, 2009 m. rudenį ištirtų anakardžių riešutai iš prekybos centrų AFL 
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(bendrai) buvo užteršti − 5,5 µg/kg. Anakardžių riešutai iš Prekybos miestelio „Urmas“ AFL (bendrai) 

77,08% daugiau buvo užteršti, nei riešutai iš prekybos centrų. 

Ištyrus bertoletijų riešutus iš Prekybos miestelio „Urmas“ ir prekybos centrų taršos AFL 

(bendrai) nebuvo nustatyta. 

Graikiniuose riešutuose bendras mikotoksinų skaičius svyravo tarp 3,9 µg/kg − 60,0 µg/kg (41 

pav.). 

 

 

 

41 pav. Aflatoksinų (bendrai) koncentracija graikiniuose riešutuose, µg/kg. 

Ištyrus 2009 m. rudenį graikinius riešutus iš prekybos centrų nustatyta 3,9 µg/kg  AFL (B1, B2, 

G1 ir G2 suma),  2010 m. pavasarį − 46,0 µg/kg AFL (bendrai). Rudenį ištirti graikiniai riešutai buvo 

91,52% mažiau užteršti AFL (bendrai), nei riešutai ištirti pavasarį. 

Ištyrus 2009 m. rudenį graikinius riešutus iš Prekybos miestelio „Urmas“ nustatyta 60,0 µg/kg  

AFL (B1, B2, G1 ir G2 suma), 2010 m. pavasarį − 50,0 µg/kg AFL (bendrai). Rudenį ištirti graikiniai 

riešutai buvo 20% daugiau užteršti AFL (bendrai), nei riešutai ištirti pavasarį. 

2009 m. rudenį graikiniuose riešutuose iš prekybos centrų nustatyta 3,9 µg/kg. Riešutuose iš 

prekybos miestelio „Urmas“ − 60,0 µg/kg  AFL (bendrai). Riešutai iš Prekybos miestelio „Urmas“ 

buvo 15,40 kartų daugiau užkr÷sti nei riešutai iš prekybos centrų. 

2010 m. pavasarį graikiniuose riešutuose iš prekybos centrų nustatyta 46,0 µg/kg  AFL 

(bendrai). Graikiniuose riešutuose iš  prekybos miestelio „Urmas“ − 50,0 µg/kg. Riešutai iš Prekybos 

miestelio „Urmas“ buvo 8,7% daugiau užteršti AFL (bendrai), nei riešutai iš prekybos centrų. 
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Lazdyno riešutuose bendras mikotoksinų skaičius svyravo tarp 2, 6 µg/kg − 26,5 µg/kg (42 

pav.). 

 

 

42 pav. Aflatoksinų (bendrai) koncentracija lazdyno riešutuose, µg/kg 

2009 m. rudenį ištirti lazdyno riešutai iš prekybos centrų AFL (B1,B2, G1 ir G2 suma) buvo 

užteršti 24 µg/kg, 2010 m. pavasarį − 26,5 µg/kg. Pavasarį ištirti anakardžių riešutai 10,42%  daugiau 

buvo užteršti AFL (bendrai), nei riešutai ištirti rudenį.  

2009 m. rudenį ištirti lazdyno riešutai iš Prekybos miestelio „Urmas“ AFL (B1, B2, G1 ir G2 

suma) buvo užteršti 2,6 µg/kg, 2010 m. pavasarį nustatyta − 4,0 µg/kg AFL (bendrai). Pavasarį ištirti 

lazdyno riešutai 53,85% daugiau buvo užteršti AFL (bendrai), nei riešutai ištirti rudenį.  

2009 m. rudenį ištirti lazdyno riešutai iš prekybos centrų AFL (bendrai) buvo užteršti 24 µg/kg. 

Lazdyno riešutai iš Prekybos miestelio „Urmas“ rudenį buvo užteršti 2,6 µg/kg AFL (bendrai). Riešutai 

iš prekybos centų buvo 9,23 kartų daugiau užkr÷sti AFL (bendrai) nei riešutai iš Prekybos miestelio 

„Urmas“. 

2010 m. pavasarį lazdyno riešutuose iš prekybos centrų nustatyta 26,5 µg/kg  AFL (bendrai). 

Lazdyno riešutuose iš Prekybos miestelio „Urmas“ nustatyta 4,0 µg/kg. Riešutai iš prekybos centrų 

buvo 6,63 kartus daugiau užkr÷sti AFL (bendrai) nei riešutai iš Prekybos miestelio „Urmas“. 

Migdolų riešutuose bendras mikotoksinų skaičius svyravo tarp 2,4 µg/kg  − 25,5 µg/kg . 

Prekybos miestelyje „Urmas“ pavasarį ir rudenį įsigytuose riešutuose AFL (bendrai) neaptikta (43 

pav.). 
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43 pav. Aflatoksinų (bendrai) koncentracija migdolų riešutuose, µg/kg 

2010 m. pavasarį tirti migdolų riešutai iš prekybos centrų AFL (bendrai) buvo užteršti 25,5 

µg/kg , rudenį įsigytuose riešutuose AFL (B1, B2, G1 ir G2 suma) neaptikta. 

Ištyrus 2009 m. rudenį paimtų migdolų riešutus iš Prekybos miestelio „Urmas“ nustatyta  2,4 

µg/kg AFL (B1, B2, G1 ir G2 suma), pavasarį įsigytuose riešutuose AFL (bendrai) neaptikta. 

Pistacijose bendras mikotoksinų skaičius svyravo tarp 1,4 µg/kg − 2,5 µg/kg. Prekybos 

miestelyje „Urmas“ pavasarį įsigytuose riešutuose AFL (B1, B2, G1 ir G2 suma) neaptikta. (44 pav.). 

 

44 pav. Aflatoksinų (bendrai) koncentracija migdolų riešutuose, µg/kg 

2009 m. rudenį ištirtos pistacijos iš prekybos centrų AFL (B1, B2, G1 ir G2 suma) buvo užterštos 

1,4 µg/kg, 2010 m. pavasarį ištirtos pistacijos  − 2,4 µg/kg AFL (bendrai). Pavasarį ištirtos pistacijos 

41,67% daugiau buvo užterštos AFL (bendrai), nei pistacijos rudenį.  
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2009 m. rudenį ištirtos pistacijos iš Prekybos miestelio „Urmas“ AFL (B1, B2, G1 ir G2 suma) 

buvo užterštos 2,5 µg/kg, 2010 m. pavasarį įsigytose pistacijose AFL (bendrai) neaptikta. 

2009 m. rudenį ištirtos pistacijos iš prekybos centrų AFL (bendrai) buvo užterštos 1,4 µg/kg, 

Prekybos miestelio „Urmas“ rudenį − 2,5 µg/kg AFL (bendrai). Riešutai iš Prekybos miestelio 

„Urmas“ buvo 78,60%  daugiau užkr÷sti AFL (bendrai) nei riešutai iš prekybos centrų. 

Saul÷grąžose bendras mikotoksinų skaičius svyravo tarp 0,1 µg/kg − 1,5 µg/kg. Prekybos 

miestelio „Urmas“ rudenį įsigytose saul÷grąžose AFL (bendrai) neaptikta. (45 pav.). 

 

45 pav. Aflatoksinų (bendrai) koncentracija saul÷grąžose, µg/kg 

2009 m. rudenį tirtos saul÷grąžos iš prekybos centrų AFL (B1, B2, G1 ir G2 suma) buvo 

užterštos 1,2 µg/kg, 2010 m. pavasarį 1,5 µg/kg AFL (bendrai). Rudenį ištirtos saul÷grąžos buvo 80% 

mažiau užterštos AFL (bendrai), nei saul÷grąžos pavasarį. 

Ištyrus 2010 m. pavasarį saul÷grąžas iš Prekybos miestelio „Urmas“ nustatyta 0,1 µg/kg  AFL 

(B1, B2, G1 ir G2 suma), 2009 m. rudenį įsigytose saul÷grąžose AFL (bendrai) neaptikta. 

2010 m. pavasarį saul÷grąžose iš prekybos centrų nustatyta 1,5 µg/kg  AFL (bendrai). Prekybos 

miestelio „Urmas“ saul÷grąžose nustatyta 0,1 µg/kg. Riešutai iš prekybos centrų buvo 15 kartų daugiau 

užkr÷sti AFL (bendrai) nei riešutai iš Prekybos miestelio „Urmas“. Blanširuotuose žem÷s riešutuose  

bendras mikotoksinų skaičius svyravo tarp 0,1 µg/kg − 0,2 µg/kg. Prekybos miestelyje „Urmas“ rudenį 

įsigytuose riešutuose AFL (bendrai) neaptikta (46 pav.). 
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46 pav. Aflatoksinų (bendrai) koncentracija blanširuotuose žem÷s riešutuose, µg/kg 

2009 m. rudenį ištirti blanširuoti žem÷s riešutai iš prekybos centrų AFL (B1, B2, G1 ir G2 suma) 

buvo užteršti 0,1 µg/kg, 2010 m. pavasarį − 0,2 µg/kg AFL (bendrai). Rudenį ištirti blanširuoti žem÷s 

riešutai 50% mažiau buvo užteršti AFL (bendrai), nei riešutai ištirti pavasarį. 

2009 m. rudenį ištirti blanširuoti žem÷s riešutai iš Prekybos miestelio „Urmas“ AFL (B1, B2, G1 

ir G2 suma) buvo užteršti 0,2 µg/kg, 2010 m. pavasarį įsigytuose blanširuotuose žem÷s riešutuose AFL 

(bendrai) neaptikta. 

2009 m. rudenį ištirti blanširuoti žem÷s riešutai iš prekybos centrų AFL (bendrai) buvo užteršti 

0,1  µg/kg, rudenį iš Prekybos miestelio „Urmas“ − 0,2 µg/kg AFL (B1, B2, G1 ir G2 suma). Riešutai iš 

prekybos centų buvo 50% mažiau užkr÷sti AFL (bendrai) nei riešutai iš Prekybos miestelio „Urmas“. 

Žem÷s riešutuose  bendras mikotoksinų skaičius svyravo tarp 1,9 µg/kg − 2,7 µg/kg (47 pav.). 
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47 pav. Aflatoksinų (bendrai) koncentracija žem÷s riešutuose, µg/kg 

2009 m. rudenį tirti žem÷s riešutai iš prekybos centrų AFL (B1, B2, G1 ir G2 suma) buvo užteršti 

2,7 µg/kg, 2010 m. pavasarį − 2,5 µg/kg AFL (bendrai). Rudenį ištirti anakardžių riešutai buvo 2,6% 

daugiau užteršti AFL (bendrai), nei riešutai ištirti pavasarį. 

2009 m. rudenį tirti žem÷s riešutai iš Prekybos miestelio „Urmas“ AFL (B1, B2, G1 ir G2 suma) 

buvo užteršti 1,9 µg/kg,  2010 m. pavasarį 2,0 µg/kg AFL (B1, B2, G1 ir G2 suma). Pavasarį ištirti 

anakardžių riešutai buvo 5,26 % daugiau užteršti AFL (bendrai), nei riešutai ištirti rudenį. 

2009 m. rudenį ištirti žem÷s riešutai iš prekybos centrų AFL (bendrai) buvo užteršti 2,7  µg/kg, 

riešutai iš Prekybos miestelio „Urmas“ rudenį − 1,9  µg/kg AFL (bendrai). Riešutai iš prekybos centų 

buvo 42,11% daugiau užkr÷sti AFL (bendrai) nei riešutai iš Prekybos miestelio „Urmas“. 

2010 m. pavasarį žem÷s riešutuose iš prekybos centų nustatyta 2,5 µg/kg  AFL (bendrai), žem÷s 

riešutuose iš Prekybos miestelio „Urmas“ nustatyta 2,0 µg/kg. Riešutai iš prekybos centų buvo 25% 

daugiau užkr÷sti AFL (bendrai) nei riešutai iš Prekybos miestelio „Urmas“. 

Negliaudytuose žem÷s riešutuose  bendras mikotoksinų skaičius svyravo tarp 1,8 µg/kg − 3,1 

µg/kg. Prekybos centruose įsigytuose riešutuose rudenį AFL (bendrai) neaptikta (48 pav.). 



72 
 

 

48 pav. Aflatoksinų (bendrai) koncentracija negliaudytuose žem÷s riešutuose, µg/kg 

2010 m. pavasarį ištirti negliaudyti žem÷s riešutai iš prekybos centų AFL (B1, B2, G1 ir G2 

suma) buvo užteršti 2,6 µg/kg, 2010 m. rudenį aflatoksinų (bendrai) neaptikta. 

2009 m. rudenį ištirti negliaudyti žem÷s riešutai iš Prekybos miestelio „Urmas“ AFL (B1, B2, G1 

ir G2 suma) buvo užteršti 3,1 µg/kg, 2010 m. pavasarį 1,8 µg/kg AFL (bendrai). Rudenį ištirti 

negliaudyti žem÷s riešutai 72,22% daugiau buvo užteršti AFL (bendrai), nei riešutai ištirti pavasarį. 

2010 m. pavasarį ištirti negliaudyti žem÷s riešutai iš prekybos centų AFL (bendrai) buvo 

užteršti 2,6 µg/kg, riešutai iš Prekybos miestelio „Urmas“ − 1,8 µg/kg. Riešutai iš prekybos centų buvo 

30,77% daugiau užkr÷sti AFL (bendrai) nei riešutai iš Prekybos miestelio „Urmas“. 

Aflatoksinų skaičius lietuviškuose lazdyno riešutuose tirtuose 2010 m. pavasarį − 2010 m. 

rudenį svyravo tarp 0,6 µg/kg  − 17,6 µg/kg. Lazdynų riešutų iš: Šalčininkų, Kaišiadorių, Alytaus ir  2 

m÷ginio iš Marijampol÷s tarša aflatoksinais (bendrai) neaptikta (49 pav.). 
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49 pav. Aflatoksinų (bendrai) koncentracija lietuviškuose lazdyno riešutuose, µg/kg 

2010 m. pavasarį tirtuose lazdyno riešutuose iš Alytaus raj. nustatyta 17,6 µg/kg  AFL (B1, B2, 

G1 ir G2 suma), pavasarį tirtuose riešutuose iš K÷dainių raj. nustatyta − 5,1 µg/kg  AFL (bendrai). 

Riešutuose iš Alytaus raj. nustatyta 71,02 % didesn÷ tarša nei riešutuose iš K÷dainių raj.  

2010 m. rudenį didžiausia tarša nustatyta lazdyno riešutuose iš Marijampol÷s (1 m÷ginys) − 

1,90 µg/kg. 10,53% mažesn÷ tarša nustatyta  riešutuose iš Šakių (2 m÷ginys) − 1,70 µg/kg. 

2010 m. rudenį mažiausia tarša nustatyta lazdyno riešutuose iš Šakių (1 m÷ginys) − 0,6 µg/kg , 

40% didesn÷ tarša nustatyta riešutuose iš Lazdijų − 1,0 µg/kg. 

2010 m. pavasarį tirti lazdyno riešutai iš Alytaus raj. 29,33 kartus, o riešutai iš K÷dainių raj. 8,5 

karto daugiau užteršti AFL (bendrai), nei riešutai ištirti pavasarį iš Šakių (1 m÷ginys). 

2010 m. pavasarį ištirti lazdyno riešutai iš K÷dainių raj. 2,68  karto, o riešutai iš Alytaus raj. 

9,26 karto daugiau užteršti AFL (bendrai), nei riešutai ištirti pavasarį iš Marijampol÷s (1 m÷ginys). 

2010 m. pavasarį ištirti lazdyno riešutai iš Alytaus raj. 10,35 kartus, o riešutai iš K÷dainių raj. 3  

kartus daugiau užteršti AFL (bendrai), nei riešutai ištirti pavasarį iš Šakių (2 m÷ginys). 

2010 m. pavasarį ištirti lazdyno riešutai iš K÷dainių raj. 5,1 karto, o riešutai iš Alytaus raj. 17,6 

kartus daugiau užteršti AFL (bendrai), nei riešutai ištirti pavasarį iš Lazdijų. 

Aflatoksinų skaičius Lietuvoje užaugintuose graikiniuose riešutuose ištirtuose 2010 m. pavasarį 

− 2011 m. rudenį svyravo tarp 6,10 µg/kg − 49,80 µg/kg (50 pav.). 
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50 pav. Aflatoksinų (bendrai) koncentracija Lietuvoje užaugintuose graikiniuose 

riešutuose, µg/kg 

2010 m. pavasarį didžiausia tarša nustatyta graikiniuose riešutuose iš Kaišiadorių − 35,80 µg/kg 

AFL (B1,B2, G1 ir G2 suma), 52,23% mažesn÷ tarša nustatyta graikiniuose riešutuose iš Raseinių − 

17,10 µg/kg AFL (bendrai). 

  2010 m. pavasarį riešutuose iš Kauno nustatyta 8,2 µg/kg AFL (B1, B2, G1 ir G2 suma), 

25,61% mažesn÷ tarša nustatyta riešutuose iš Šakių raj. − 6,1 µg/kg AFL (bendrai). 

Alytaus raj. nustatyta 17,6 µg/kg  AFL (B1, B2, G1 ir G2 suma), pavasarį ištirtuose riešutuose iš 

K÷dainių raj. nustatyta 5,1 µg/kg  AFL (bendrai). Riešutuose iš Alytaus raj. nustatyta 71,02 % didesn÷ 

tarša nei riešutuose iš K÷dainių raj.  

2010 m. rudenį didžiausia tarša nustatyta graikiniuose riešutuose iš Kauno (5 m÷ginys) − 49, 80 

µg/kg AFL (B1, B2, G1 ir G2 suma), 7,63% mažiau nustatyta riešutuose iš Kauno (2 m÷ginys) − 46,0 

µg/kg AFL (bendrai).  

2010 m. rudenį graikiniuose riešutuose iš Kauno (1 m÷ginys) nustatyta 12,5 µg/kg AFL (B1, B2, 

G1 ir G2 suma), 8,8% mažiau taršos nustatyta riešutuose iš Voškonių − 13,6 µg/kg AFL (bendrai). 

2010 m. rudenį graikiniuose riešutuose iš Kauno (3 m÷ginys) nustatyta 18,5 µg/kg, AFL (B1, 

B2, G1 ir G2 suma), 15,68 % mažiau taršos nustatyta riešutuose iš Kauno (4 m÷ginys) − 15,6 µg/kg 

AFL (bendrai). 

2010 m. rudenį graikiniuose riešutuose iš Šakių raj. nustatyta 11,2 µg/kg AFL (B1, B2, G1 ir G2 

suma), 30,36 % mažiau taršos nustatyta riešutuose iš Vilkijos − 7,8 µg/kg AFL (bendrai). 
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2010 m. pavasarį didžiausia tarša nustatyta lazdyno riešutuose iš Kaišiadorių − 35,80 µg/kg 

AFL (B1, B2, G1 ir G2 suma). 2010 m. rudenį didžiausia tarša nustatyta graikiniuose riešutuose iš 

Kauno (5 m÷ginys) − 49,80 µg/kg AFL (bendrai). Graikiniuose riešutuose ištirtuose rudenį iš Kauno (5 

m÷ginys) nustatyta 39,1% daugiau AFL (bendrai) nei riešutuose iš Kaišiadorių ištirtuose pavasarį. 

2010 m. pavasarį graikiniuose riešutuose iš Raseinių nustatyta 17,10 µg/kg AFL (bendrai), 

riešutuose iš Kauno (2 m÷ginys) rudenį − 46,0 µg/kg AFL (bendrai). Riešutuose iš Kauno (2 m÷ginys) 

nustatytas 2,69 kartus didesnis užterštumas AFL (B1, B2, G1 ir G2 suma) lyginant su riešutais iš 

Raseinių. 

2010 m. pavasarį graikiniuose riešutuose iš Kauno nustatyta 8,20 µg/kg AFL (bendrai), 

riešutuose iš Kauno (3 m÷ginys) rudenį − 18,5 0 µg/kg AFL (bendrai). Riešutuose iš Kauno (3 

m÷ginys) ištirtuose rudenį nustatytas 2,26 kartus didesnis užterštumas AFL (B1, B2, G1 ir G2 suma) 

lyginant su riešutais iš Kauno pavasarį. 

2010 m. pavasarį graikiniuose riešutuose iš Šakių raj. nustatyta 6,10 µg/kg AFL (bendrai), 

riešutuose iš Kauno (4 m÷ginys) rudenį − 15,60 µg/kg AFL (bendrai). Riešutuose iš Šakių raj. ištirtais 

pavasarį nustatyta 2,56 kartus didesnis užterštumas AFL (B1, B2, G1 ir G2 suma) lyginant su riešutais iš 

Kauno (4 m÷ginys) ištirtais rudenį. 
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REZULTATŲ APTARIMAS 
 

Daugeliu atvejų mikromicetai savo gyvenimo ciklą ir mikotoksinų produkavimą pradeda 

augalui augat. Derlių nuimant ir sand÷liuojant mikologin÷ tarša did÷ja, tod÷l labai svarbu išaiškinti 

maisto žaliavas pažeidžiančius mikromicetus ir ištirti jų savybes.  

Literatūros šaltiniuose teigiama, kad tą patį mikotoksiną gali gaminti kelioms rūšims, ar net 

gentims, priklausantys mikromicetai, ne visi grybai, priklausantys tai pačiai rūšiai, sintetina tą patį 

mikotoksiną, tačiau kai kuriuos mikotoksinus sintetina tik tam tikrų rūšių grybai. Reikia pažym÷ti tai, 

kad mikromicetais užterštos maisto žaliavos ne visada būna pažeistos mikotoksinų ir mikromicetams 

išnykus d÷l netinkamų jiems gyvenimo sąlygų, ar išnaikinus juos specialiai mikotoksinai išlieka 

žaliavoje. 

Mikologiniai tyrimai parod÷, kad dažniausiai pasitaikantys mikromicetai ant įvairių riešutų yra 

Aspergillus (A. flavus, A. niger, A. flavus var. columnaris, A. fumigatus), Penicillium (P. chrysogenum), 

Rhizopus (R. stolonifer), Mucor, Fusarium, Paecilomycetes, Eurotium genčių ir mieliagrybiai 

(Khosravi et. al., 2007; Abdel-Gaward, Zohri, 1993 ). 

Mūsų atliktais tyrimais nustatyta riešutuose ir saul÷grąžose dominavusios Penicillium − 51,98% 

ir Aspergillus − 14,55% mikromicetų gentys. Gautus rezultatus palyginus su kitų mokslininkų gautais 

duomenis matoma, kad  riešutus dažniausiai užteršia, jiems yra būdingi Penicillium ir Aspergillus 

genties mikromicetai. Aspergillus genties grybai produkuoja mikotoksinus – aflatoksinus, kurie yra 

paplitę visame pasaulyje šilto ir dr÷gno klimato zonose.  

Jų toksinai visame pasaulyje aptinkami žem÷s riešutuose. Taip pat paplitę grūduose ir jų 

produktuose, graikiniuose riešutuose, migdoluose, medviln÷s s÷klose, lazdyno riešutuose, pistacijose 

(Bakutis, 2004). 

V. Baliukonien÷s ir kt. (2010) tyrimų laikotarpiu tirtuose skirtingos kilm÷s riešutų m÷giniuose 

aflatoksinų (bendrai) nustatyta nuo 0 iki 10,5 µg kg-1 . Aflatoksinais daugiausiai buvo užteršti graikiški 

riešutai iš Ukrainos, nustatyta aflatoksinų koncentracija 5 proc. viršijo leistiną koncentraciją. 

Mūsų atliktais tyrimais nustatyta riešutuose ir saul÷grąžose aflatoksinų (bendrai) nuo 0 iki 60,0 

µg/kg. Aflatoksinais daugiausia užteršti buvo graikiniai riešutai įsigyti iš prekybos centrų pavasarį 

(46,0 µg/kg) ir Prekybos miestelio „Urmas“ rudenį (60,0 µg/kg) bei pavasarį (50 µg/kg). 
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Įvairių tyrimų duomenimis išskirtos dominuojančios gentys ant anakardžio riešutų (Anacardium 

occidentale L.) atvežtų iš Tailando buvo Aspergillus gentis (A. flavus, A. niger ir A. sydowii), 

Chaetomium gentis (C. globosum ir C. funicola), Nigrospora oryzae, Penicillium citrinum ir 

Cladosporium cladosporoides. Riešutuose iš Nigerijos Aspergillus flavus, A. fumigantus,  A. tamarai, 

A. niger, A. restrictus, A. ochraceus, Rhizopus stolonifer, R. nigricans, R. arrhizus, Mucor pusillus, 

Penicillium citrinum, P. digitatum, P. brevicompactum, P.glabrum, Fusarium ir Gliocladium gentys, 

kurios susijusios su sausuoju puviniu, kuris būdingas anakardžio riešutų branduoliams (Pitt, Hocking, 

1999; Adebajo, Diyaolu, 2003; Freire et. al., 1999). 

Freire et. al. (2000) išskyr÷ septyniolika rūšių mikromicetų ant bertoletijų riešutų (Bertholletia 

excelsa L.) branduolių. Dominavo Aspergillus flavus, A. niger, Penicillium citrinum ir  P. glabrum. 

Pirmą kartą rastos Acremonium curvulum, Cunninghamella elegans, Exophiala spp., Fusarium 

oxysporum, Pseudoallescheria boydii, Rhizopus oryzae, Scopulariopsis, Thielavia terricola ir 

Trichoderma citrinoviride mikromicetų rūšys. 

Mūsų atliktų tyrimų metu mažiausia tarša pel÷siniais grybais nustatyta ant bertoletijų riešutų, 

keturiuose m÷giniuose, ištirtos trys, dažnai pasitaikančių Penicillium genties grybų sporos. 

K. S. Punam, A. N. Shukla (2007) ištyr÷ šviežius ir sand÷liuojamus, Indijoje užaugusius 

graikinių riešutų (Juglans regia L.) branduolius. Vyravo Alternaria, Aspergillus ir Penicillium genčių 

grybai.  

Ant graikinių riešutų, atvežtų iš Ukrainos, gausu buvo Arthroderma tuberculatum rūšies grybų 

(Lugauskas, Stak÷nien÷, 2001). 

Lietuvos Botanikos instituto mokslininkų atlikti tyrimai parod÷, kad įvairių rūšių grybais 

užkr÷sti buvo ir iš Lenkijos atvežti lazdynų riešutai (Corylus avellana L.) su kevalais, kuriuose, šalia 

įvairių rūšių Penicillium genties grybų, intensyviai vyst÷si Trichotecium roseum, Aspergillus niger, 

Hirsutella saussurei, Stachylidium verticillatum (Lugauskas, Stak÷nien÷, 2001). Literatūroje yra 

nedaug informacijos apie saul÷grąžų (Helianthus annus L.) užterštumą mikroskopiniais grybais. 

Pakistane D. Shanaz, A. Ghaffar (1991) atliktų tyrimų duomenimis rasti tokie grybai:  Rhizoctonia 

solani, Macrophomina phaseolina, Fusarium moniliforme, F. solani, F. semitectum, F. equiseti, 

Drechslera gentis, Alternaria alternata, ir A. tenuissima, kartu su dažnai pasitaikančiom Aspergillus 

flavus ir A. niger rūšimis. 

Indijoje užaugusiose saul÷grąžose randama Macrophomina phaseolina, Alternaria alternata ir 

Aspergillus flavus.  
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Australijoje išaugintose saul÷grąžų s÷klose buvo rasta Alternaria alternata, Cladosporium ir 

Stemphylium genčių pel÷sinių grybų ( Pitt, Hocking, 1999). 

Jimenez et. al. (1990) Ispanijoje atliktais tyrimais vyravo Aspergillus (A. niger, A. flavus, A. 

glaucus), Penicillium ir Rhizopus genčių grybai. 

Nuo saul÷grąžų  s÷klų, atvežtų iš Vengrijos ir pardavin÷jamų Lietuvoje, šalia Penicillium, 

Gliocladium, Rhizopus, Sporotrichum gentims priklausančių rūšių grybų buvo išskirti retesni grybai 

Bdellospora helicoides, bei Puccinia helianti, laikomi parazitais (Lugauskas, Stak÷nien÷, 2001). 

Saudo Arabijos mokslininkų duomenimis pistacijų riešutuose (Pistacia vera L.) pasitaikančios 

mikromicetų gentys yra: Alternaria, Aspergillus, Chladosporium, Eurotium Fusarium, Penicillium, 

Trichoderma, Ulocladium, Epicoccum ir Rhizopus. Ant subrendusių pistacijų riešutų iš Turkijos vyravo 

A. niger, A. flavus, A. ochraceus ir Penicillium spp. Sezono pabaigoje intensyvus lietus skatina 

Botrydiplodia dathidea vystymąsi (Lubna, 2008).  

M. A. Doster, T. J. Michailides (1994) išskyr÷ 14 Aspergillus genties grybų rūšių nuo pistacijų 

riešutų užaugusių Kalifornijoje, vos praskilusiuose riešutuose buvo rasta A. niger. Nustatyta ir  A. 

flavus, A. parasiticus, A. ochraceus bei A. melleus rūšių mikromicetai. 

 Įvairiose vystymosi stadijose ant riešutų kilusių iš Irano aptinkama Aspergillus ir Penicillium 

genties grybų (Doster, Michailides, 1994). 

Ant šviežiai nuimto derliaus pistacijų iš Australijos randama Fusarium genties grybų, tokių kaip 

F. equiseti ir F. acuminatum taip pat dažnai pasitaiko Aspergillus flavus, A. niger ir A. terreus, 

Alternaria genties grybų. Coelomycetes ir įvairūs mieliagrybiai taip pat dažnai pasitaikantys grybai po 

derliaus (Doster, Michailides, 1994). 

Rhizopus genties grybai greitai plinta ant naujai nuimto derliaus,  nesūdytų, išlukštentų riešutų 

(Pitt, Hocking, 1999). 

Naują žem÷s riešutų (Arachis hypogea L.) derlių ir jo kevalus gali kolonizuoti daug įvairių 

mikroskopinių grybų genčių. Kadangi riešuto kevalas kontaktuoja su žeme, susidaro palanki situacija 

mikromicetams vystytis. Nors kevalas apsaugo branduolį nuo grybų invazijos, tačiau mikromicetai gali 

patekti pro įtrūkimus ar pažeidus kevalą. Jungtin÷se Amerikos Valstijose ant žem÷s riešutų kevalų 

randamos mikromicetų gentys: Alternaria, Culvularia, Fusarium, Lasiodiplodia, Mucor, Nigrospora, 

Phoma, Rhizoctonia ir Trichoderma. Aspergillus genties grybų dažniausiai randama A. niger ir A. 

flavus, taip pat dažnai pasitaikantis A. parasiticus. Kitos dažnai pasitaikančios pel÷sinių grybų gentys 

ant žem÷s riešutų yra Fusarium (F. solani, F. semitectum ir F. oxysporum), Macrophomina phaseolina, 

Rhizoctonia solani, Rhizopus (R. stolonifer ir R. oryzae), Chaetomium ir Curvularia gentys. Palyginti 
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paplitę ir Penicillium genties grybai ant žem÷s riešutų : P. citrinum, P. aurantiogriseum, P. glabrum, P. 

chrysogenum, P. pinophilum ir P. janthinellum (Pitt, Hocking, 1999). 

Youssef et. al. (2008) ant Egipte užaugusių žem÷s riešutų aptiko šešiasdešimt tris rūšis 

mikromicetų. Iš jų dominavo trys gentys: Aspergillus (A. niger, A. flavus, A. ficuum), Penicillium (P. 

citrinum) ir Fusarium (F. oxysporum). 

Ant iš Turkijos atvežtų žem÷s riešutų vyravo Chaetomium ochraceum, kuris iki šiol Lietuvoje 

nebuvo išskirtas (Lugauskas, Stak÷nien÷, 2001). 

Daugelyje literatūros šaltinių yra teigiama, kad dažniausiai aflatoksinais būna užteršti žem÷s 

riešutai ir pistacijos, tačiau mūsų atliktų tyrimų metu riešutuose aflatoksinai leistinos normos neviršijo. 
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IŠVADOS 

1. Tyrimų metu, iš tirtų riešutų ir saul÷grąžų buvo išskirti ir identifikuoti 27 genčių 

mikromicetai. 

1.1. Identifikuotos Aspergillus genties mikromicetų rūšys: Aspergillus candidus, A. 

chevalieri, A. clavatus, A. fisher, A. flavus, A. fumigatus, A. niger, A. ochraceus, A. oryzae, A. sydowii, 

A. terreus, A. ustus, A. versicolor. 

1.2. Ištyrus riešutus bei saul÷grąžas nustatytos vyraujančios mikromicetų gentys: Penicillium 

− 51,98% ir Aspergillus − 14,55% visų m÷ginių taršos, tuo tarpu atsitiktin÷s mikromicetų gentys − 

Acremonium, Botrytis, Mycelia sterilia, Scopulariopsis, Ulocladium, Wallemia tarša siek÷ po − 0,04%. 

2. Atlikus įvairių riešutų ir saul÷grąžų mikologinius tyrimus nustatytas bendras 

mikromicetų pradų skaičius ant importuotų riešutų ir saul÷grąžų nuo 10,00 iki 1848,67 KSV/g.  

2.1. Bendras mikromicetų pradų skaičius ant lietuviškų riešutų svyravo nuo 3,33 iki 833,33 

KSV/g. Lietuviškuose riešutuose 2010 m. pavasarį tarša svyravo nuo 3,33 KSV/g iki 613,33 KSV/g. 

Lazdynų riešutuose iš Alytaus raj. ir graikiniuose riešutuose iš Šakių raj. neaptikta mikromicetų pradų. 

Lietuvoje užaugintų lazdyno riešutų ištirtų 2010 m. rudenį  mikromicetų pradų skaičius vidutiniškai 

svyravo nuo 83,33KSV/g iki 833,33KSV/g. Lietuvoje užaugintų graikinių riešutų ištirtų 2010 m. 

rudenį mikromicetų pradų skaičius svyravo nuo 6,66KSV/g iki 340,00KSV/g. Tirtų lazdynų riešutų iš 

Alytaus raj. ir Kauno (5 m÷ginyje) neaptikta mikromicetų sporų. 

3. Tyrimų laikotarpiu tirtuose skirtingos kilm÷s riešutų m÷giniuose aflatoksinų (bendrai) 

nustatyta nuo 0 iki 60 µg /kg. 

3.1. Riešutuose ir saul÷grąžose įsigytose iš prekybos centrų tarša aflatoksinais svyravo tarp 

0,1 ir 46,0 µg/kg. Aflatoksinų nebuvo nustatyta prekybos centruose įsigytuose bertoletijų riešutuose 

ištirtuose rudenį bei pavasarį, taip pat rudenį ištirtuose migdolų, bei negliaudytuose žem÷s riešutuose. 

3.2. Riešutuose ir saul÷grąžose įsigytuose iš Prekybos miestelio „Urmas“ tarša mikotoksinais 

svyravo tarp 0,1 ir 60,0 µg/kg. Aflatoksinų nebuvo nustatyta bertoletijų riešutuose ištirtuose rudenį ir 

pavasarį bei rudenį ištirtose saul÷grąžose, pavasarį įsigytuose migdolų, blanširuotuose žem÷s riešutuose 

ir pistacijose. 

3.3. Aflatoksinų skaičius lietuviškuose lazdyno riešutuose tirtuose 2010 m. pavasarį − 2011 

m. rudenį svyravo tarp 0,6 µg/kg  − 17,6 µg/kg. Lazdynų riešutų iš: Šalčininkų, Kaišiadorių, Alytaus ir  

2 m÷ginio iš Marijampol÷s tarša aflatoksinais (bendrai) neaptikta. 
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3.4. Aflatoksinų skaičius Lietuvoje užaugintuose graikiniuose riešutuose ištirtuose 2010 m. 

pavasarį − 2011 m. rudenį svyravo tarp 6,10 µg/kg − 49,80 µg/kg.
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