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Santrauka. Eterinių aliejų fungistatiniam poveikiui nustatyti naudotos mikromicetų kultūros: Paecilomyces variotii, 

Cladosporium herbarum, Fusarium moniliforme, Aspergillus versicolor, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, As-
pergillus oryzae, išskirtos iš paukštynų, ir septyni eteriniai aliejai – Malaleuca alternifolia (arbatmedžių), Picea abies L. 
(pušų), Citrus paradisii (greipfrutų), Citrus aurantium (apelsinų), Eucalupthus globulus (eukaliptų), Mentha piperita 
(pipirmėčių), Thymus vulgaris (čiobrelių).   

Eteriniai aliejai Thymus vulgaris (čiobrelių) ir Mentha piperita (pipirmėčių) sudarė maksimalias skaidrias 40 mm 
zonas su visomis tirtomis mikromicetų kultūromis. Gerai grybus veikė ir Malaleuca alternifolia (arbatmedžių) eterinis 
aliejus. Atskirų mikromicetų slopinimo zonos svyravo nuo 27,4±0,55 mm iki 38,0±1,0 mm. Kiti eteriniai aliejai tirtas 
mikromicetų kultūras veikė  silpniau. Mažiausią – 0,5 proc. slopinimo koncentraciją sudarė Thymus vulgaris (čiobrelių) 
eterinis aliejus. 

Silpniausiai veikė Picea abies (pušų) ir Citrus paradisii (greipfrutų) eteriniai aliejai. Susidariusių skaidrių zonų 
skersmuo – 10 mm. 

Raktažodžiai: eteriniai aliejai, mikromicetai, antigrybinės savybės. 
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Summary. The present work was designed to assess the influence of essential oil on mould strains isolated from 

poultry farms. Seven mould strains isolated from poultry farm: Paecilomyces variotii, Cladosporium herbarum, Fusa-
rium moniliforme, Aspergillus versicolor, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Aspergillus oryzae  and seven es-
sential oils: Malaleuca alternifolia, Picea abies L., Citrus paradisii, Citrus aurantium, Eucalypthus globulus, Mentha 
piperitha, Thymus vulgaris were investigated.It was shown that essential oils Thymus vulgaris and Mentha piperitha on 
mould strains created 40 mm diameter inhibition zone. In addition, high antifungal activity was obtained using Mala-
leuca alternifolia essential oil. The antifungal influence of remaining essential oils was markedly lower. However,  in 
the MIC determination assay 0.5% concentration of Thymus vulgaris  essential oil had significant antimould activity. 
The lowest antifungal activity was shown by Picea abies and Citrus paradisii essential oils, which created 10 mm dia-
meter inhibition zones. 

Key words: essential oils, mould strains, antimould activity. 
 
 
Įvadas. 3000 metų pr. Kr. egiptiečiai kvapiuosius au-

galus naudojo medicinoje ir kosmetikoje, taip pat mirusie-
siems balzamuoti. Iš įvairių papirusų  2890 m. pr. Kr. 
sužinome apie kai kuriuos medicinoje naudotus augalus 
bei gydymo būdus (Hansel  et al., 1999). 

Augalai yra biologiškai aktyvių medžiagų šaltinis su 
gydomuoju potencialu. Atrasta tik nedaug  aktyvių  auga-
lų molekulių (Hostettmann et al., 1998; Balandrin et al., 
1985). Eteriniai augalų aliejai gali būti naujų antigrybeli-
nių medžiagų šaltinis (Pepeljnjak, et al., 2003). Cheminės 
medžiagos  veikia mikromicetus,  bet augalų ekstraktai 
yra naudingesni, nes veikia švelniau, lengviau pasisavi-
nami, išlieka nepakitusios jų natūralios proporcijos paly-
ginti su kitomis cheminėmis medžiagomis ir antibiotikais. 
Daugelis eterinių aliejų veikia  fungistatiškai,  o didesnė 

jų koncentracija veikia fungicidiškai (Cassella et al., 
2002). 

Vidutinės mikromicetų  koncentracijos paukščių ap-
linkoje keičiasi nuo 10 ksv/m3 iki 100 ksv/m3. Mikromi-
cetų koncentracija paukščių aplinkoje didėja, kai pelėsinių 
grybų sporų šaltinis yra supeliję lesalai, kompostas, šiukš-
lės, pjuvenos (Joseph et al., 2000; Gabrio et al., 2005; 
Nardoni et al., 2006). 

Paukščiams, ypač jauniems,  laikomiems  labai  už-
terštoje patalpoje, mikromicetai gali sukelti mikozes, 
alergines reakcijas, susilpninti imunitetą (Joseph, 2000; 
Jones and Orosz, 2000). Dažnai paukštynuose sutinkami 
Fusarium spp., Aspergillus spp., Penicillium spp., Cla-
dosporium spp., Acremonium spp. genties grybai. Grybe-
lių alergenai gali būti ne tik struktūrinės šių mikroorga-
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nizmų dalys (sporos, micelio fragmentai), bet ir jų meta-
bolizmo produktai (fermentai, didelės molekulinės masės 
angliavandeniai) (Jones and  Orosz,  2000). 

Dažnai paukštynuose aptinkamas Aspergillus spp. 
genties mikromicetas – Aspergillus fumigatus – gamina 
metabolitus, priklausančius fumigaklavinams, fumitosi-
nams, fumitremorginams, gliotosinams, triptokvivali-
nams, verukulogenams, organinėms rūgštims ir kt. Šios 
grybų sintetinamos medžiagos neigiamai veikia šiltakrau-
jų ir kitų gyvų organizmų funkcijas,  sukelia ryškius paki-
timus, gali sukelti net žūtį (Krikštaponis  ir kt., 2001).  

Pelėsiniams grybams normaliai funcionuoti būtinos 
tam tikros sąlygos – oro srovių judėjimas, adhezijos prie 
substrato galimybės, drėgmė, temperatūra, tamsa, išsklai-
dyta šviesa (Lugauskas, 2002). 

Eterinių aliejų antigrybinis aktyvumas nustatomas 
naudojant popierinius diskus difuzijos į agarą metodu 
(Odds, 1989; Hadaceck's et al., 2000). Šiuo metodu nusta-
tyta, kad visos testuotos kultūros čiobrelių ir pipirmėčių 
eteriniams aliejams  buvo vienodai jautrios, o jautriausia 
kitų eterinių aliejų poveikiui buvo Cladosporium herba-
rum  kultūra. 

Sudėtingi aromatiniai heterocikliniai junginiai sutrik-
do ląstelės veiklą. Jie gali suardyti membranų komponen-
tų jungtis, struktūrą, pernašą, energetiką, vyksta citoplaz-
mos granuliacija, citoplazminės membranos trūkimas; 
sutrinka fermentų veikla, baltymų ir lipidų sintezė 
(Cowan, 1999). 

Darbo tikslas – difuzijos į agarą metodu įvertinti ete-
rinių aliejų antigrybines savybes iš paukštynų oro išskir-
tiems mikromicetams. 

Tyrimo sąlygos ir metodai. Tyrimai atlikti 2005–
2007 metais broilerius auginančiame 1000 m2 X paukšty-
ne ir Lietuvos veterinarijos akademijos Mikotoksikologi-
jos laboratorijoje.  

Paukštyne rasti Aspergillus spp. (40 proc.), Paecilo-
myces spp. (20 proc.),  Cladosporium spp. (15 proc.),  
Fusarium spp. (10 proc.),  Mucor spp. (5 proc.),  Penicil-
lium spp. (10 proc.) genčių grybai. Eterinių aliejų antigry-
biniam aktyvumui įvertinti naudotos didžiausią procentą 
paukštynų ore sudariusios mikromicetų rūšys: Paecilomy-
ces variotii, Cladosporium herbarum, Fusarium monili-
forme, Aspergillus versicolor, Aspergillus fumigatus, 
Aspergillus niger ir Aspergillus oryzae. Mikromicetai iš 
paukštynų oro išskirti sedimentacijos metodu.  Petri lėkš-
telės su Čapeko agaru (Czapek dox agar, Liofilchem S. r . 
l ., Via Scozia 64026 Roseto d. A. (TE) Italy) išdėstytos 
dešimtyje paukštyno vietų, vieno metro aukštyje. Tyrimų 
vietose atidengtos Petri lėkštelės su mitybine terpe laiky-
tos 10 min. Nustatyta, kad vidutiniškai per 5 min. ant 100 
cm² Petri lėkštelės ploto mikroorganizmų nusėda iš 3 l 
oro. Lėkštelės kultivuotos termostate 25±2°C temperatū-
roje. Mikromicetai auginti 10 parų.  

Iš išaugusių grybų kolonijų išskirtos monokultūros, 
morfologiniai ir kultūriniai požymiai ištirti šviesinės mik-
roskopijos metodu. Mikromicetų rūšys identifikuotos 
vadovaujantis literatūros šaltiniuose pateiktais rūšių apra-
šymais: Domsch et al., 1980; Ellis, 1976; Gams, 1971; 
Larone, 1993; Lugauskas ir kt., 2002; Nelson et al., 1983; 
Ramirez, 1982; Samson and van Reenen-Hoekestra, 1988. 

Naudoti 100 proc. eteriniai  aliejai,  pagaminti „Sen-
sient Essential oils“ (Vokietija). Eterinių aliejų Malaleuca 
alternifolia (arbatmedžių), Picea abies L. (pušų), Citrus 
paradisii (greipfrutų), Citrus aurantium (apelsinų), Euca-
lyptus Globulus (eukaliptų), Mentha piperita (pipirmė-
čių), Thymus vulgaris (čiobrelių) antigrybinis  aktyvumas 
vertintas difuzijos į agarą metodu. Mikromicetai resus-
penduoti steriliame 0,85 proc. fiziologiniame tirpale iki 
0,5 Mac Farland vieneto optinio tankio. Tiriamosios mik-
romicetų  kultūros 1 ml suspencijos  pasėtos į atskiras 
Petri lėkšteles su ištirpintu ir iki 47ºC temperatūros atvė-
sintu Čapeko agaru. Eterinių aliejų  antigrybinėms savy-
bėms nustatyti naudoti filtrinio popieriaus diskai (6 mm) 
(Odds, 1989; Hadaceck and Greger, 2000). Sterilūs filtri-
nio popieriaus diskai  sudrėkinti 0,02 ml kiekvienu eteri-
niu aliejumi  ir padėti Petri lėkštelės centre ant sustingu-
sios  Čapeko terpės su mikromicetų ląstelėmis. Petri lėkš-
telės su pasėtomis kultūromis ir filtrinio popieriaus dis-
kais, sudrėkintais eteriniais  aliejais, 7–10 parų kultivuo-
tos 25ºC temperatūroje. Kultivavimo pabaigoje liniuote 
išmatuotos visų diskų sritys (spindulys mm), kuriose slo-
pintas mikromicetų augimas. Jei susidaręs spindulys apie 
suvilgytą diską siekė 10 mm ar daugiau, laikyta, kad ete-
rinio aliejaus veikimas yra antigrybinis (Lima et al., 
1993).  

Eteriniams aliejams, kurių spindulys apie eteriniais 
aliejais suvilgytą diską siekė 10 mm, difuzijos į agarą su 
įdubomis metodu nustatyta minimali slopinamoji kon-
centracija (MSK)  (Hadaceck and Greger, 2000). Mikro-
micetai iki 0,5 Mac Farland vieneto optinio tankio resus-
penduoti 0,85 proc. steriliame fiziologiniame tirpale. 1 ml 
tiriamosios mikromicetų kultūros  suspensijos  pasėtos į 
atskiras Petri lėkšteles su ištirpintu ir iki 47ºC temperatū-
ros atvėsintu Čapeko agaru. Terpei sustingus padarytos 6  
mm įdubos, į kurias įpilta  po 50 µl skirtingos koncentra-
cijos 0,5 proc.; 1  proc.; 2 proc. 4 proc.; 8 proc. eterinio 
aliejaus. Emulsijai „Tween 20“ gauti (Aniara –JAV)  
terpė  praskiesta  steriliu distiliuotu vandeniu. Kultivuota 
7–10 dienų 25ºC temperatūroje. Antigrybinis poveikis 
vertintas pagal skaidrių zonų, susidariusių aplink įdubas, 
skersmenį, išreikštą mm. Jei aplink įdubas skaidriosios 
zonos nesusidarė, daryta išvada, kad tirtos medžiagos  
koncentracija tiriamai kultūrai fungistatinio poveikio 
nedaro. 

Visi bandymai kartoti penkis kartus. Statistinė analizė 
atlikta SSPS statistiniu paketu.  Apskaičiuoti  aritmetiniai 
vidurkiai  (X), standartinė vidurkio paklaida, vidutinis 
kvadratinis nuokrypis (S), vidutinė kvadratinė paklaida 
(Sx), CV proc. – variacijos koeficientas. Skirtumų patiki-
mumas apskaičiuotas pagal Stjudento (t) kriterijų, kai 
paklaidos tikimybė p<0,05. Tyrimo duomenys pateikti 
lentelėje. 

Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas. Vertinant eterinių 
aliejų antigrybinį poveikį,  parinktos septynios mikromi-
cetų kultūros. Tyrimo duomenys rodo, kad nuo individua-
lių kultūrų savybių priklauso jautrumas eteriniams alie-
jams. Mikromicetų kultūros buvo skirtingai jautrios skir-
tingiems eteriniams aliejams. Lentelėje pateikti eterinių 
aliejų atrankos duomenys. Mažiausiu antigrybiniu povei-
kiu pasižymėjo Picea abies L. (pušų) eterinis aliejus. 
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Lėkštelėse su Aspergillus fumigatus, Aspergilus versico-
lor, Fusarium moniliforme – Picea abies L. (pušų) eteri-
nis aliejus buvo neveiksmingas. 

2004 m. O. Motiejūnaitė tyrimais su mikroorganiz-
mais – mikromicetais, mieliagrybiais, mielėmis, bakteri-
jomis – nustatė, kad jautriausiai į pušies išskiriamas lakią-

sias medžiagas reaguoja bakterijos. Mažiausia pušies 
aliejaus koncentracija, slopinusi visų trijų mikroorganiz-
mų vystymąsi, buvo 2,5 proc. aliejaus terpė. Iš mikromi-
cetų pušies eterinis aliejus stipriausiai slopino mikromice-
to Ulocladium oudemansii augimą.  

 
Lentelė. Eterinių aliejų poveikis mikromicetams (augimo spindulys matuotas mm) 
 

 Malaleuca 
alternifolia 
(arbatme-

džių) 

Picea 
abies L. 
(pušų) 

Citrus 
paradisii 

(greipfrutų) 

Citrus au-
rantium 

(apelsinų) 

Eucalyptus 
globulus 

(eukaliptų) 

Mentha 
piperita 

(pipirmė-
čių) 

Thymus 
vulgaris L.
(čiobrelių)

Paecilomyces variotii 
X 
Sx 
CV(%) 

33,8±1,31 
0,58 
3,86 

5,6±0,55 
0,25 
9,78 

8,4±0,55 
0,25 
6,62 

24,2±0,86 
0,38 
3,46 

23,2±1,31 
0,58 
5,62 

40,0 
0 
0 

40,0 
0 
0 

Cladosporium herbarum 
X 
Sx 
CV(%) 

38,0±1,0 
0,45 
2,63 

10,60±1,14 
0,51 
10,55 

10,20±0,84 
0,38 
8,20 

29,8±0,45 
0,20 
1,50 

30,4±0,55 
0,25 
1,80 

40,0 
0 
0 

40,0 
0 
0 

Fusarium moniliforme 
X 
Sx 
CV(%) 

32,60±0,55 
0,25 
1,68 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

13,4±0,89 
0,4 

6,67 

14,20±0,45 
0,2 

3,15 

40,0 
0 
0 

40,0 
0 
0 

Aspergillus versicolor 
X 
Sx 
CV(%) 

30,6±0,55 
0,25 
1,79 

0 
0 
0 

1,4±0,55 
0,25 
9,12 

15,6±0,55 
0,25 
3,51 

10,6±0,55 
0,25 
5,17 

40,0 
0 
0 

40,0 
0 
0 

Aspergillus fumigatus 
X 
Sx 
CV(%) 

28,8±1,1 
0,5 

3,80 

0 
0 
0 

4,0±0,7 
0,32 
17,68 

23,2±0,84 
0,38 
3,61 

21,0±0,71 
0,32 
3,37 

40,0 
0 
0 

40,0 
0 
0 

Aspergilus niger 
X 
Sx 
CV(%) 

27,4±0,55 
0,25 
2,0 

4,6±0,55 
0,25 
11,91 

4,0±0,71 
0,32 
17,68 

26,6±1,14 
0,51 
4,29 

17,6±0,55 
0,25 
3,11 

40,0 
0 
0 

40,0 
0 
0 

Aspergilus oryzea 
X 
Sx 
CV(%) 

29,2±1,31 
0,58 

27,58 

4,0±1,0 
0,45 
2,76 

5,0±0,71 
0,32 
4,12 

11,6±2,1 
0,93 
9,03 

12,4±2,51 
1,12 
9,283 

40,0 
0 
0 

40,0 
0 
0 

 
X– aritmetinis  vidurkis;  Sx – vidutinė kvadratinė paklaida; CV (%)  – variacijos koeficientas  
 
Mūsų tyrimais su pušų lakiosiomis medžiagomis mi-

nimali skaidri zona (10 mm) susidarė tik lėkštelėse su 
Cladosporium herbarium kultūra. 

Antigrybinį poveikį prieš  Cladosporium herbarium 
turi Cinnamomum zeylanicum eterinis aliejus, kurio mi-
nimali slopinamoji  koncentracija – 125 µl/ml (Moreira  et 
al., 2007). 

Tokiu pat silpnu antigrybiniu veikimu pasižymėjo ir 
Citrus paradisii (greipfrutų) eterinis aliejus. Minimalios 
skaidrios zonas, siekančios nuo 8,4±0,55 iki 10,20±0,84 
mm, susidarė tik lėkštelėse su Paecilomyces variotii ir 
Cladosporium herbarum kultūromis. Citrus paradisii 
antigrybinio poveikio neturėjo ir Aspergillus spp. genties 
mikromicetams. Lėkštelėse su šiais grybais skaidrių zonų 
ribos siekė nuo 1,4±0,55  iki 5,0±0,71 mm.  

Stipresniu antigrybeliniu poveikiu išsiskyrė Malaleuca 
alternifolia (arbatmedžių), Citrus aurantium (apelsinų) ir 
Eucalypthus globulus (eukaliptų) eteriniai aliejai. Jais 
suvilgyti diskai skaidrias zonas sudarė nuo 10,6±0,55 iki 
38,0±1,0 mm. Jautriausiai į Malaleuca alternifolia (ar-
batmedžių) eterinį aliejų reagavo Cladosporium herba-
rium kultūra: skaidrios zonos lėkštelėje siekė 38,0±1,0 
mm. Mažiausias slopinimo zonas, siekiančias iki 
27,4±0,55 mm, sudarė Aspergillus niger. Citrus auran-
tium (apelsinų) ir Eucalyptus globulus (eukaliptų) eteri-
niai aliejai visus mikromicetus veikė silpniau už  Mala-
leuca alternifolia (arbatmedžių) eterinį aliejų. 

Aspergillus niger  mikromicetus  veikia Lippia  alba 
eterinis aliejus – sudaro 24 mm slopinimo zoną, minimali 
slopinamoji koncentracija – 4 proc.,  nors yra duomenų, 
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kad šis aliejus  turi stipresnį antibakterinį nei antigrybinį 
poveikį (Lemos et al., 1990; Lima, 1996). 

Stipriausiai grybus veikė Mentha piperita (pipirmėčių) 
ir Thymus vulgaris L. (čiobrelių) eteriniai aliejai. Jie efek-
tyviai veikė visas mūsų pasirinktas kultūras ir sudarė 
maksimalias 40,0±0,0 mm skersmens slopinimo zonas.  

Kadangi Mentha piperita (pipirmėčių) ir Thymus vul-
garis L. (čiobrelių) eteriniai aliejai sudarė maksimalias 
skaidrias zonas, o  Malaleuca alternifolia (arbatmedių) 
taip pat stipriai  veikė grybus, šiems eteriniams aliejams 

nustatėme minimalias slopinamąsias  koncentracijas.  
S. Shin ir   S. Lim 2004 m. nustatė, kad Thymus vul-

garis (čiobrelių) ir Malaleuca alternifolia (arbatmedžių) 
eteriniai aliejai taip pat stipriai veikia ir Trichophyton spp. 
mikromicetus. Tyrimų su Trichophyton spp. mikromice-
tais metu Eucalyptus globulus (eukaliptų) minimali slopi-
namoji koncentracija siekė 0,25 mg ml -1, Malaleuca al-
ternifolia (arbatmedžių) –1 mg ml -1, Thymus vulgaris 
(čiobrelių) –1 mg   ml -1. 

 

0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20%

Paecilomyces variotii

Cladosporium herbarum

Fusarium moniliforme

Aspergillus versicolor

Aspergillus fumigatus

Aspergillus niger

Aspergillus oryzae

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

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00%

Paecilomyces variotii

Cladosporium herbarum

Fusarium moniliforme

Aspergillus versicolor

Aspergillus fumigatus

Aspergillus niger

Aspergillus oryzae

 
 
2 pav. Mentha piperita (pipirmėčių) eterinio aliejaus minimali slopinamoji koncentracija  
 
Nustatėme, kad prieš Aspergillus oryzae, Aspergillus 

versicolor, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Cla-
dosporium herbarum, Fusarium moniliforme, Paecilomy-
ces variotii mikromicetus mažiausia slopinamoji koncent-
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racija buvo Thymus vulgaris (čiobrelių) eterinio aliejaus 
(1 pav). Lėkštelėse su Paecilomyces variotii, Aspergillus 
versicolor, Aspergillus oryzae, Aspergillus niger, Clados-
porium herbarum jau 0,5 proc. Thymus vulgaris (čiobre-
lių) eterinis aliejus sudarė minimalias zonas, siekiančias 
10 mm. Šiek tiek didesnės koncentracijos reikėjo Asper-
gillus fumigatus ir Fusarium moniliforme mikromicetams, 
kai minimalią slopinamąją  koncentraciją sudarė 1 proc.  

Mentha piperita (pipirmėčių) eterinio aliejaus mini-
mali slopinamoji koncentracija buvo nuo 4 iki 10 proc. 
Lėkštelėse su Paecilomyces variotii, Aspergillus fumiga-
tus, Cladosporium herbarum, Aspergillus oryzae mikro-

micetais minimali slopinamoji koncentracija siekė 4 proc., 
o lėkštelėse su Aspergillus versicolor, Fusarium monili-
forme – 8 proc.  Aspergillus niger pasiekė 10  proc. kon-
centraciją (2 pav). 

Malaleuca alternifolia (arbatmedžių) eterinis aliejus 
išsiskyrė didžiausia minimalia koncentracija: lėkštelėse su 
Aspergillus versicolor, Aspergillus fumigatus, Aspergillus 
niger, Aspergillus oryzae ir Fusarium moniliforme mini-
mali slopinamoji koncentracija siekė iki 10 proc., lėkšte-
lėse su Paecilomyces variotii, Cladosporium herbarum 
mikromicetais – 8 proc. (3 pav). 

 

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00%
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Fusarium moniliforme
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3 pav. Malaleuca alternifolia  (arbatmedžių) eterinio aliejaus minimali slopinamoji koncentracija 
 
Išvados: 
1. Eteriniai aliejai Thymus vulgaris  (čiobrelių) ir 

Mentha piperita (pipirmėčių) maksimalias skaidrias 40,0 
mm zonas sudarė su visomis mūsų tirtomis mikromicetų 
kultūromis – Paecilomyces variotii, Cladosporum herba-
rum, Fusarium moniliforme, Aspergillus versicolor, As-
pergillus fumigatus, Aspergillus niger, Aspergillus ory-
zae. Malaleuca alternifolia (arbatmedžių) eterinis aliejus 
sudarė nuo  27,4±0,55 iki 38,0±1,0 mm slopinimo zonas. 

2. Mažiausią slopinamąją koncentraciją – 0,5 proc. – 
sudarė Thymus vulgaris (čiobrelių) eterinis aliejus.  As-
pergillus niger mikromicetą  eterinis aliejus veikė 20 
kartų stipriau nei kiti eteriniai aliejai.  

3.  Picea abies L. (pušų) ir Citrus paradisii (greipfru-
tų) aliejai sudarė minimaliausias skaidrias zonas – nuo 
1,4±0,55 iki 10,60±1,14 mm. Picea abies L. (pušų) visiš-
kai neveikė Fusarium moniliforme, Aspergillus versico-
lor, Aspergillus fumigatus mikromicetų. Citrus paradisii 
(greipfrutų) visiškai neveikė Fusarium moniliforme  kul-
tūros. 
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