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Šarminio jonizuoto vandens įtaka paprastojo lęšio ‘SMĖLINUKAI’ augalų 

morfofiziologiniams rodikliams II ontogenezės etape 

 
Regina Malinauskaitė  
 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 
Tyrimai atlikti 2014 metais ASU Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto laboratorijoje, siekiant nustatyti šarminio jonizuoto (pH 9,0) 

vandens poveikį paprastojo lęšio augalams II ontogenezės etapais. Buvo nustatyta, kad laistymui naudojant šarminį jonizuotą, paprastojo lęšio augalai 

buvo esmingai aukštesni ir didesnė ţalia antţeminė biomasė 9 lapų tarpsnyje. Esmingai didesnė sausa antţeminė augalų masė buvo 6–7 lapų tarpsnyje 

kontrolės varianto (vanduo iš čiaupo, pH 7,3) augaluose. Šarminio jonizuoto vandens įtakoje lęšio augaluose 9 lapų vystymosi tarpsnyje esmingai 
padidėjo chlorofilų a ir b bei karotenoidų kiekiai. Chlorofilo a kiekio prieaugis buvo 1,37 karto didesnis, nei kontrolės varianto augalų, o chlorofilo b 

kiekis atitinkamai 2,13 karto. Laistant šarminiu jonizuotu vandeniu lęšių lapuose chlorofilų a ir b santykis didėjo nuo 1:2,26 (6–7 lapų vystymosi 

tarpsnis) iki 1:3,13 (9 lapų vystymosi tarpsnis), o chlorofilų sumos ir karotenoidų santykis maţėjo nuo 1:8,30 iki 1:3,74. Kontrolės varianto augaluose 

chlorofilų a ir b santykis didėjo nuo 1:1,74 iki 1:2,26, o chlorofilų sumos ir karotenoidų santykis sumaţėjo nuo 1:14,56 iki 1:3,45. 

Paprastasis lęšis, šarminis jonizuotas vanduo, morfofiziologiniai rodikliai 

 
Įvadas 

 

Pupinių šeimos augalų vegetacijos pradţioje (I–II 

ontogenezės etapai) intensyviai formuojasi šaknų sistema 

ir labai lėtai auga antţeminė dalis ir biomasė. II 

ontogenezės etapu, apimančiu fitomerų formavimąsi ir 

augimą, baigiasi pupinių augalų vystymosi raidos tarpsnis. 

Tai šviesamėgiai augalai, kuriems reikalingas didelis 

šviesos srautas. Trūkstant raudonųjų ir mėlynųjų spindulių 

maţėja visaverčių ţiedų skaičius ţiedynuose, maţesnis 

floralinių meristemų potencialas (Šlapakauskas, 

Duchovskis, 2008). 

 Norint realizuoti augalų biologinį potencialą, svarbu, 

kad vegetacijos metu juos veiktų kaip galima maţesnis 

nepalankių biotinių ir abiotinių aplinkos veiksnių 

kompleksas. Nuo chlorofilų kiekio augalų lapuose ar kitose 

fotosintezę vykdančiose dalyse priklauso fotosintezės 

potencialas. Efektyvią fotosintezės aparato veiklą uţtikrina 

optimalus pigmentų kiekis ir jų santykis (Scebba   ir kt., 

2003). Fotosintezės aktyvumo maţėjimas veikia augalo 

produktyvumą, ţalios ir sausos masės kaupimą, augalo 

aukštį (Wang ir kt., 2010). Nuo stresinio poveikio 

labiausiai nukenčia fotosintezės sistema, maţėja pigmentų, 

ypač chlorofilo a kiekis bei jo santykis su chlorofilu b 

(Brazaitytė ir kt., 2008, Sakalauskienė, Miliauskienė, 

2013).  

Vienas iš pupinių šeimos augalų – paprastasis lęšis – 

Lietuvoje priskiriamas prie auginamų maţais plotais (LR 

ŢŪM įsakymas, 2011). Lęšiai laikomi vertingais 

maistiniais, tačiau pasėlyje nekonkurencingais ir turinčiais 

polinkį išgulti augalais.  

Tyrimų tikslas ir objektas – šarminio jonizuoto 

vandens įtaka paprastojo lęšio (Lens culinaris Med.) 

‘Smėlinukai’ veislės augalų morfofiziologiniams 

rodikliams: aukščiui, ţaliai ir sausai masei, pigmentų 

kiekiui, – II-os ontogenezės etapais, 6–7 ir 8 lapų 

formavimosi tarpsniais. 

 

Tyrimų metodika 

 

Tyrimai vykdyti 2014 metais ASU Biologijos ir augalų 

biotechnologijos instituto laboratorijoje. 

Tyrimų objektas – paprastojo lęšio (Lens culinaris 

Med.) ‘Smėlinukai’ veislės augalai. Kiekvienam 

pakartojimui imta po 12 augalų. Bandymas atliktas 4 

pakartojimais. Sėklos pasėtos smėlio ir dirvoţemio 

mišinyje (santykiu 1:1). Dirvoţemio pH – 5,0–6,5. N, P, K: 

100-150, 200–400, 100–200 (mg kg
-1

). Indo talpa 2 l. 

Auginimo temperatūra: 20 - 22 ºC. Naudota natūrali 

apšvieta. Auginimo metu laistoma pagal poreikį.  

Bandymo schema: 1 variantas – kontrolė – laistoma 

vandeniu iš čiaupo (vandens pH 7,3); 2 variantas – 

laistoma šarminiu jonizuotu vandeniu (vandens pH 9,0). 

Padiegta kovo mėn. 04 dieną. Sudygimas fiksuotas 

kovo mėn. 12 d. Tyrimų metu nuo kovo mėn. 17 d. iki 

kovo mėn. 31 d., kas 3–4 dienos, buvo nustatomi augalų 

aukščiai (mm), antţeminės dalies ţalia (mg) ir sausa 

biomasė (proc.). Augalų augimo trukmė tarp 6–7 ir 9 lapų 

susiformavimo buvo ilgiausia – 6 paros. Augalams 

formuojant 6–7 lapus ir 9 lapus (iki šoninių ūglių 

formavimosi) buvo nustatyti pigmentų kiekiai lapuose. 

Chlorofilo a, b ir karotenoidų kiekiai lapuose nustatyti 

spektrofotometru (96,3 % etilo alkoholio ištraukoje prie 

bangos ilgių: chlorofilas a – 662 nm; chlorofilas b – 644 

nm, karotenoidai – 440,5 nm) D. Wettstein metodu 

(Gavrilenko, Zhigalova, 2003). Pigmentų koncentracija 

(mg l
–1

) apskaičiuota pagal formules:  

 

Ca = 9,784 D662 – 0,99 D644 (1) 

Cb = 21,426 D644 – 4,650 D662 (2) 

Ca + Cb = 5,134 D662 + 20,436 D644 (3) 

Ckar. = 4,695 D440,5 – 0,268 (Ca + Cb) (4), 

čia D – eksperimento būdu gauti optinio tankio duomenys 

esant nurodytiems bangos ilgiams;  

koeficientai – chlorofilo sugėrimo koeficientai esant 

tam tikram bangos ilgiui. 

 

Pigmentų kiekis (mg g
–1

) apskaičiuotas pagal formulę:  

 

X = C*V*100/ n*1000 (5), 

čia C – pigmentų koncentracija mg l
–1

;  

V – pigmentų ištraukos tūris (ekstrakto kiekis) ml;  

n – analizuojamo bandinio masė. 
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Pakartojimų esminiai skirtumai įvertinti esant 95 % 

tikimybės lygmeniu (P≤0.05 ir P≤0.01), koreliacijos 

koeficientai apskaičiuoti, naudojant EXEL programų 

paketą. 

 

Rezultatai ir aptarimas 

 

Tyrimų razultatų pagrindu buvo apskaičiuotos ir 

nustatytos tvirtos priklausomybės tarp antţeminių, augalų 

augimą charakterizuojančių parametrų. Buvo nustatyta, 

kad tarp augalo aukščio ir ţalios masės kontrolės variante 

R
2
 = 0,938, šarminio jonizuoto vandens poveikyje R

2
 = 

0,963; tarp augalo aukščio ir sausos masės – kontrolės 

variante R
2
 = 0,989, šarminio jonizuoto vandens poveikyje 

R
2
 = 0,996; tarp ţalios ir sausos masės – kontrolės variante 

R
2
 = 0,957, šarminio jonizuoto vandens poveikyje R

2
 = 

0,983. 

Variantuose augalų 6–7 lapų vystymosi etape tarp 

vidutinio augalų aukščio ir antţeminės ţalios masės 

esminių skirtumų nebuvo nustatyta (1 lentelė). Tik 

kontrolės variante augalai buvo sukaupę esmingai didesnį 

0,9 proc., lyginant su šarminio jonizuoto vandens poveikiu, 

sausos masės kiekį. Vėlyvesniame vystymosi etape (9 

lapai), laistant šarminiu jonizuotu vandeniu, buvo nustatyta 

esmingai teigiama įtaka augalų aukščiui ir ţalios masės 

kiekiui. Šių rodiklių prieaugis taip pat buvo didesnis nei 

kontrolės varianto augalų. Esminiai sausos masės pokyčiai 

augaluose per tiriamąjį laikotarpį (6–7 ir 9 lapai) buvo 

nustatyti tik šarminio jonizuoto vandens įtakoje.  

Literatūros šaltiniuose nurodoma, kad didţiausias 

sėjamojo ţirnio augalų antţeminės dalies aukštis 

pasiekiamas, kai jie auga vidutinėje temperatūroje (+21/14 

°C) ir vidutinio drėgnio substrate (Rasiukevičiūtė ir kt., 

2011). Ankstyvame vystymosi tarpsnyje augalų sausa 

antţeminė biomasė sumaţėja dėl stresorių poveikio 

(Januškaitienė, Mikulionytė, 2009). Mūsų tyrimuose 

naudotas šarminis vanduo, kurio pH yra aukštesnis uţ 

pupiniams augalams optimalų, neturėjo neigiamos įtakos 

antţeminės biomasės kaitai ir netapo jiems abiotiniu 

stresoriumi. To prieţastimi galėjo būti  vandens 

jonizavimas. 

Fotosintezės procese karotenoidai dalyvauja kaip 

antioksidantai, apsaugantys pigmentų sistemą ir ląsteles 

nuo fotooksidacijos. Jų kiekio didėjimas padeda augalams 

įveikti stresą (Alexieva irk t., 2003). Augalų atsparumą 

aplinkos stresoriams įtakoja jų išsivystymo tarpsnis.  

Literatūroje nurodoma, kad jaunesniame vystymosi 

tarpsnyje UV-B spinduliuotė slopino ţirnių fotosintezės 

intensyvumą (Januškaitienė, Mikelionytė, 2009). Mūsų 

tyrimuose, laistymui naudojant šarminį jonizuotą vandenį 

ir nemaţėjant antţeminės biomasės kaupimuisi augaluose, 

chlorofilų a ir b santykis didėjo, (2 lentelė).  

 
1 lentelė. Šarminio jonizuoto vandens įtaka Lens culinaris ‘Smėlinukai’ antţeminiams augalų augimo rodikliams  

Table 1. Influence of alkaline ionized water on Lens culinaris ‘Smėlinukai’ dry above-ground plant growing indicators 
 

Lapų skaičius 

Number of 

leaves 

Kontrolė (pH 7,3) 

Control 

Šarminis jonizuotas vanduo (pH 9,0) 

Alkaline ionized water 

Augalų aukštis 

Height of plant 

mm 

Ţalia masė 

Fresh 

weight mg 

Sausa masė 

Dry weight 

% 

Augalų aukštis 

Height of plant 

mm 

Ţalia masė 

Fresh weight 

mg 

Sausa masė 

Dry weight 

% 

6–7 199,9 

+9,45* 

199,7 

+1,19* 

10,8 

+0,94* 

207,4 

+10,40* 

225,2 

+19,90* 

9,9 b 

+0,19* 

9 211,0 

+1,59* 

240,1 

+5,80* 

11,0 

+0,20* 

253,5 a,b 

+6,60* 

320,5 a, b 

+13,61* 

10,8 a 

+0,13* 

Pastaba.* Vardiklyje – rodiklio duomenų prieaugis tarp stebėjimo terminų, a – esminiai skirtumai tarp tyrimo pakartojimų, b – esminiai skirtumai tarp 

variantų.  

Note.*  The denominator in terms of observation data between the growth rate of the index, a –fundamental differences between the repetitions, b – of the 
essential differences between the variants. 

 

2 lentelė. Šarminio jonizuoto vandens įtaka Lens culinaris ‘Smėlinukai’ pigmentų kiekiui lapuose 
Table 2. Influence of alkaline ionized water on Lens culinaris ‘Smėlinukai’ pigment quantity in leaves 

 

Lapų 

skaičius 

Number of 

leaves 

Kontrolė (pH 7,3) 

Control 

Šarminis jonizuotas vanduo (pH 9,0) 

Alkaline ionized water 

Ca Cb Ckar. Ca/ Cb Ca Cb Ckar. Ca/ Cb 

6–7 0,4440 b 0,2549 b 0,048 a,b 1:1,74 0,4816 b 0,2130 b 0,0837 a,b 1:2,26 

9 0,6365 a,b 0,2310 a,b 0,2512 a,b 1:2,76 0,7450 a,b 0,2638 a,b 0,2624 a,b 1:3,13 

Pastaba. a – esminiai skirtumai tarp tyrimo pakartojimų, b – esminiai skirtumai tarp variantų.  

Note. a –fundamental differences between the repetitions, b – of the essential differences between the variants. 

 

Tyrimų laikotarpiu dėl šarminio jonizuoto vandens 

augalų lapuose buvo nustatyti esmingai didesnis nei 

kontrolės variante chlorofilo a, karotenoidų kiekiai bei 

palankus augalų vystymuisi chlorofilų a ir b santykis.  

Augalams suformavus 9 lapus, chlorofilo a  prieaugis siekė 

0,2634 mg l
-1

, arba 1,37 karto daugiau nei laistymui 

naudojant vandenį iš čiaupo. Chlorofilo b kiekis padidėjo 

0,0580 mg l
-1

, arba net 2,13 karto daugiau nei kontrolės 

variante.  Kontrolės varianto augaluose chlorofilo b kiekis 

sumaţėjo 1,1 karto. Šiam laikotarpiui chlorofilų a ir b 

santykis atitiko optimalų pupinių šeimos augalams santykį 

(Šlapakauskas, Duchovskis, 2008).  

Augalus laistant vandeniu iš čiaupo ir šarminiu 

jonizuotu 9 lapų laikotarpyje nustatytas didelis karotenoidų 
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kiekio padidėjimas. Kontrolės variante šių pigmentų 

padidėjo 4,2 karto, o šarminio jonizuoto vandens poveikyje 

atitinkamai 3,14 karto. Tačiau kontrolės varianto (vanduo 

iš čiaupo) augaluose chlorofilų (a ir b sumos) ir 

karotenoidų kiekio santykis sumaţėjo. 6–7 lapų vystymosi 

tarpsnyje jis siekė 1:14,56, o šiame vystymosi tarpsnyje 

sumaţėjo iki 1:3,45. Laistymui naudojant šarminį 

jonizuotą vandenį pigmentų santykio pokyčiai buvo 

maţesni, atitinkamai sumaţėjo nuo 1:8,30 iki 1:3,74. 

Tokius pokyčius galima susieti su fotosintezės proceso 

suintensyvėjimu. Kaip teigiama literatūros šaltiniuose 

(Alexieva ir kt., 2003, Brazaitytė ir kt., 2008), karotenoidai 

apsaugo pigmentų sistemą nuo fotooksidacijos, todėl 

maţesnius chlorofilų ir karotenoidų kiekių santykio 

pokyčius, laistant šarminiu jonizuotu vandeniu, galima 

paaiškinti vandens jonizavimu. Dėl jonizavimo proceso 

vanduo su pertekliniu elektronų kiekiu sugeba neutralizuoti 

aktyvias deguonies formas. Natūraliai augaluose šią 

funkciją atlieka karotenoidai. Didėjant šviesos srautui ir 

ilgėjant fotoperiodui (tyrimuose naudota natūrali apšvieta),  

kontrolės varianto augaluose labai padidėjo karotenoidų 

kiekis. Tokiomis sąlygomis šarminis jonizuotas vanduo, 

neutralizuodamas aktyvią deguonies formą bei 

išsklaidydamas šviesą, sudarė palankesnes sąlygas 

chlorofilų biosintezei.     

 

Išvados 

 

1. Esmingai aukštesni paprastojo lęšio augalai ir 

didesnė jų ţalia antţeminė biomasė buvo nustatyta 9 lapų 

tarpsnyje, laistymui naudojant šarminį jonizuotą vandenį. 

Esmingai didesnė sausa antţeminė augalų masė buvo 

nustatyta 6–7 lapų tarpsnyje kontrolės variante (vanduo iš 

čiaupo, pH 7,3).  

2. Šarminio jonizuoto vandens įtakoje lęšio augaluose 

9 lapų vystymosi tarpsnyje esmingai padidėjo chlorofilų a 

ir b bei karotenoidų kiekiai. Chlorofilo a kiekio prieaugis 

buvo 1,37 karto didesnis, o chlorofilo b – atitinkamai 2,13 

karto, nei kontrolės varianto augaluose. 

3. Šarminio jonizuoto vandens poveikyje lęšių lapuose 

chlorofilų a ir b santykis didėjo nuo 1:2,26 (6–7 lapų 

vystymosi tarpsnis) iki 1:3,13 (9 lapų vystymosi tarpsnis), 

o chlorofilų sumos ir karotenoidų santykis maţėjo nuo 

1:8,30 iki 1:3,74. Kontrolės varianto augaluose chlorofilų a 

ir b santykis didėjo nuo 1:1,74 iki 1:2,26, chlorofilų sumos 

ir karotenoidų santykis sumaţėjo nuo 1:14,56 iki 1:3,45. 
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Regina Malinauskaitė 
 

The influence of alkaline ionized water to on lentil 'Smėlinukai' plant morphophysiological indicators in II ontogenesis phase 
 

Summary 

 
Influence of alkaline ionized water (pH 9.0) on lentil 'Smėlinukai' plant morphophysiological indicators in II ontogenesis phases was investigated 

in ASU Institute of biology and plant biotechnology laboratory in 2014. It was found that a highly ionised water for irrigation with an alkaline solution, 
the lentil plants were taller and more which basically green ground biomass of leaf phase 9. Which basically higher dry ground plant mass was 6 to 7 leaf 

stage version control (water from tap water, pH 7.3) in plants. Influence of alkaline ionized water on leaf development in phase 9 of the lentils which 

basically increased chlorophylls a and b and carotenoid quantities. Chlorophyll a content of the gains was 1.37 times higher, than the version of the 
control of the plant, while chlorophyll b content accordingly, 2.13 times. Watering an alkaline ionized water lentils on the tabs (a) and (b) the ratio 

between the increased chlorophylls from 1: 2.26 (6 – 7 leaf stage of development) to 1: 3.13 (9 leaves phase of development), and the chlorophylls and 

carotenoid ratio decreased from 1: 8.30 to 1: 3.74. Version control of chlorophylls a and b plants, increased the ratio of 1: 1: 1.74 2.26, and chlorophylls 
and carotenoid ratio decreased from 1: 14.56 to 1: 3.45. Normal lentils, alkaline ionized water, morphophysiological indicators. 

Lentil, alkaline ionized water, morphophysiological indicators 
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