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Vytauto Didžiojo universitetas 

 
Šio darbo tikslas – nustatyti ir palyginti ankštinių šeimos kultūrinio augalo – sėjamojo žirnio (Pisum sativum L.) ir piktžolės – baltažiedžio barkūno 

(Melilotus alba Medik.) fotosintezės rodiklius ir augimą ankstyvoje vystymosi stadijoje esant dabartinės (350) ir padidintų koncentracijų (700 ir 1500 

ppm) CO2 poveikiui. Eksperimentai vykdyti uždarose kontroliuojamos aplinkos fitokamerose. Tyrimo pabaigoje įvertintas augalų fotosintezės 

intensyvumas (A), žiotelių laidumas (gs), vandens naudojimo efektyvumas (VNE) bei bendras (daigų ir šaknų) sausos biomasės kiekis. Nustatyta, kad į 
padidintų koncentracijų CO2 poveikį sėjamasis žirnis ir baltažiedis barkūnas reagavo iš esmės skirtingai. Palyginti su dabartine (350) CO2 koncentracija, 

esant 700 ir 1500 ppm koncentracijų CO2 poveikiu nustatytas reikšmingas, 46 % ir 66 %,  sėjamojo žirnio fotosintezės intensyvumo stimuliavimas, 53 % 

ir 39 % žiotelių laidumo sumažėjimas bei  2,3 ir 1,8 karto VNE padidėjimas, atitinkamai. Tuo tarpu baltažiedžio barkūno A reikšmingai (15%) padidėjo 

tik esant 1500 ppm CO2 poveikiui. Tačiau abi 700 ir 1500 ppm CO2 koncentracijos reikšmingai, 39 %  ir 54 %, atitinkamai, padidino piktžolės žiotelių 

laidumą ir reikšmingai, 27 % ir 26 %, atitinkamai, sumažino VNE. 700 ir 1500 ppm CO2 neturėjo reikšmingos įtakos piktžolės biomasei, tačiau 

reikšmingai padidino sėjamojo žirnio bendrą sausą biomasę (7 % ir 5%, atitinkamai). Taigi, padidėjus CO2 koncentracijai ore, sėjamo žirnio galimybės 
įsisavinti papildomą anglies kiekį yra didesnės, lyginant su tos pačios šeimos piktžole baltažiedžiu barkūnu. 

CO2, žirnis, barkūnas, fotosintezė, biomasė 

 
Įvadas 

 

Dirbamų laukų kultūrinė ir piktžolių augalija užima 

daugiau kaip pusę Lietuvos teritorijos ploto. Kaip ir 

kultūrinių augalų augimui ir produktyvumui, taip ir 

piktžolių konkurencingumo pokyčiams, aplinkos veiksniai 

yra labai svarbūs. Viena iš svarbiausių pastaruoju metu 

susirūpinimą pasaulyje keliančių problemų yra sparčiai 

didėjantis CO2 kiekis atmosferoje. Numatoma, kad iki 

2100 CO2 koncentracija gali siekti 730-1020 ppm (Meehl 

et al., 2007). Kadangi dabartinis CO2 kiekis ore yra žemiau 

C3 augalų fotosintetinio prisotinimo ribos, didesnė jo 

koncentracija tiesiogiai veikia C3 augalų fotosintetinius 

procesus. Pirmiausia padidėjęs CO2 kiekis sumažina 

augalų lapų žiotelių laidumą ir transpiracijos intensyvumą, 

tuo pat išsaugant pakankamą CO2 kiekį fotosintezei. Minėti 

augalų atsakai sukelia bendrą vandens naudojimo 

efektyvumo padidėjimą (Ziska, Runion, 2007; Erbs et al., 

2009; Leakey et al., 2009; Davis, Ainsworth, 2012), 

vedantį prie tolimesnio augimo. Eksperimentinių tyrimų 

duomenys su C3 augalais rodo, jog padidėjusi CO2 

koncentracija turėtų palankiai veikti šios grupės augalus 

(Ainsworth, Long, 2005; Leakey et al., 2009). Tačiau iki 

šiol nėra aišku, kokie yra tiesioginio CO2 „tręšimo“ 

padariniai piktžolėms.  

Daugumos C3 kultūrinių augalų konkurencingumo su 

C4 piktžolėmis palyginamųjų tyrimų rezultatai rodo, kad, 

padidėjus CO2 koncentracijai, C3 kultūriniai augalai 

vegetatyvinio augimo atžvilgiu yra pranašesni, palyginti su 

C4 piktžolėmis (Ziska, Runion, 2007; Davis, Ainsworth, 

2012; Miri et al., 2012). Tačiau daug mažiau tyrimų atlikta 

nagrinėjant to paties fotosintetinio metabolizmo piktžolių 

ir kultūrinių augalų sąveikas, o esami šių tyrimų duomenys 

yra labai skirtingi. Ziska ir Runion (2007) nurodo, kad 

padidinta CO2 koncentracija sukėlė reikšmingą piktžolių 

biomasės padidėjimą, kai abu augalai vystėsi tuo pat metu. 

Priešingai lauko bandymų metu nustatyta, kad padidėjusi 

CO2 koncentracija ženkliai sušvelnino sojos pupelių (C3) 

derliaus netekimą dėl C3 ir C4 piktžolių konkurencinio 

poveikio (Davis, Ainsworth, 2012). O Miri ir kitų (2012) 

atliktame tyrime nustatyta, kad sojos pupelių (C3) 

konkurencingumas sumažėjo tuomet, kai jos augo mišinyje 

su C3 piktžole baltąja balanda, bet, kai augalai augo 

monokultūros sąlygomis, sojos pupelės į padidintos 

koncentracijos CO2 poveikį reagavo geriau nei C3 piktžolė.  

Taigi atliktų eksperimentų duomenys rodo, kad ir tarp 

to paties fotosintezės kelio augalų atsakų į padidintų 

koncentracijų CO2 poveikį egzistuoja esminiai skirtumai, 

ypatingai tarp piktžolių ir kultūrinių augalų, ir 

priklausomai nuo mišrios ar monokultūros sąlygų. 

Dauguma augalų Lietuvoje yra C3 fotosintezės tipo 

augalai, įskaitant svarbiausius kultūrinius augalus ir 

dominuojančias piktžoles. Todėl šio darbo tikslas – 

įvertinti vieno iš pagrindinių C3 ankštinių šeimos kultūrinio 

augalo – sėjamojo žirnio (Pisum sativum L.) ir dažnos 

piktžolės iš tos pačios šeimos – baltažiedžio barkūno 

(Melilotus alba Medik.) fotosintezės rodiklius ir augimo 

pokyčius monokultūros sąlygomis, norint nustatyti, ar tarp 

tos pačios šeimos kultūrinio augalo ir piktžolės egzistuoja 

skirtingi fiziologiniai atsakai į padidintų koncentracijų CO2 

poveikį, sąlygojantys augimo intensyvumą. 

 

Tyrimų metodika 
 

Eksperimentai atlikti Vytauto Didžiojo universiteto 

Aplinkotyros katedros kontroliuojamos aplinkos 

fitokamerose 2011 m. Eksperimentams pasirinkta viena C3 

kultūrinio augalo – sėjamojo žirnio (Pisum sativum L. var. 

‘Pinokis’) ir viena C3 piktžolės – baltažiedžio barkūno 

(Melilotus alba Medik.) rūšis iš ankštinių šeimos. 

Eksperimentams augalai auginti 3 l talpos vegetaciniuose 

induose. Substratas paruoštas iš neutralaus rūgštumo (6–

6,5 pH) durpių ir smėlio (3:1). Augalai buvo auginami 

monokultūroje po 20 vienetų kiekviename vegetaciniame 

inde trijose fitokamerose su dabartine (350 ppm – 

kontrolės augalų sąlygos) ir padidintomis (700 ir 1500 

ppm, atitinkamai) CO2 koncentracijomis. Fitokamerose 

buvo palaikomas 14 h fotoperiodas esant 70/80% 

santykiniui oro drėgnumui ir 21 °C/14 °C dieną/naktį oro 

temperatūrai. Augalai buvo laistomi reguliariai. 

Eksperimentai vykdyti trimis pakartojimais. Baltažiedžio 

barkūno sėklos dėl ilgesnio dygimo laiko buvo sėjamos 
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viena savaite anksčiau nei žirnių sėklos. CO2 paskirstymas 

į augimo kameras su padidintomis (700 ir 1500 ppm) CO2 

koncentracijomis pradėtas pilnai išsiskleidus antrajai 

augalų lapų porai  (BBCH 12) (iki tol buvo palaikoma 350 

ppm CO2 koncentracija), padidinti CO2 lygiai buvo 

palaikomi 24 h/parą iki eksperimentų pabaigos. Poveikio 

trukmė – 10 dienų. 

Paskutinę poveikio dieną fitokamerose nešiojamuoju 

fotosintezės įrenginiu LI-6400 (LI-COR, Inc., Lincoln, NE, 

USA) įvertintas augalų momentinis fotosintezės 

intensyvumas (A, μmol CO2 m
−2

 s
−1

), žiotelių laidumas (gs, 

mmol H2O m
−2

 s
−1

) ir vandens naudojimo efektyvumas 

(VNE, µmol CO2 m
-2

s
-1

/mmol H2O m
-2

s
-1

), kurie buvo 

registruojami 20 min (5 sek. intervalu). Iš šių duomenų 

skaičiuotas momentinio fotosintezės intensyvumo, žiotelių 

laidumo ir vandens naudojimo efektyvumo vidurkis. 

Eksperimentų metu vidutinis lapo apšviestumas 

kvantais svyravo apie 200 μmol m
-2 

s
-1

; vidutinis santykinis 

drėgnis mėginio kameroje 45–50 %; anglies dioksido 

koncentracija mėginio kameroje buvo 350 μmol CO2 mol
-1

 

– dabartinės sąlygos (kontrolė) bei 700 ir 1500 μmol CO2 

mol
−1

 padidntų koncentracijų CO2 poveikio augalams, 

atitinkamai; bloko ir lapo temperatūra buvo apie 25 °C; oro 

srauto greitis – 400 μmol s
-1

. Matavimai atlikti tarp 9.00–

15.00 h trimis pakartojimais, naudojant pilnai 

išsiskleidusius, vienodo amžiaus (5-os nuo apačios lapų 

poros) lapelius.  

Sausai biomasei nustatyti 10-ies (3 pakartojimais) 

atsitiktinai pasirinktų augalų daigai ir šaknys buvo 

džiovinami +60 °C temperatūroje esant 40 % vėdinimui iki 

nekintančios masės (mažiausiai 72 h). 

Matematinei duomenų analizei atlikti bei grafiniam 

gautų rezultatų pateikimui buvo naudojami programiniai 

paketai „STATISTICA“ ir „EXCEL“. Lyginant tyrimų 

atvejus skaičiuota Student’o t-kriterijaus p reikšmė. 

 

Rezultatai ir aptarimas 
 

Fotosintezę vykdantys augalų organai turi tiesioginį 

sąlytį su atmosfera (Long et al., 2004).  Pirminis C3 augalų 

atsakas į padidėjusią CO2 koncentraciją yra padidėjęs 

fotosintezės intensyvumas ir sumažėjęs žiotelių laidumas 

(Nowak et al., 2004; Ainsworth, Rogers, 2007; Rogers et 

al., 2009). Visi kiti pokyčiai augalo ir ekosistemos 

lygmenyje kyla iš šių dviejų pirminių atsakų ir sukelia 

antrinius poveikius (Long et al., 2004; Ainsworth, Rogers, 

2007; Rogers et al., 2009). Pavyzdžiui, žymiai padidina 

augalų vandens naudojimo efektyvumą (Nowak et al., 

2004). Šio tyrimo rezultatai parodė, kad sėjamasis žirnis į 

padidintų koncentracijų CO2 poveikį reagavo tipiškai 

būdingam C3 augalų atsakui. Esant 700 ppm 

koncentracijos CO2 poveikiui nustatytas 46 % (p < 0,05) 

didesnis sėjamojo žirnio fotosintezės intensyvumas, o 1500 

ppm CO2 – net 66 % (p < 0,05), lyginant su kontroliniais 

augalais (1a pav.). Tų pačių 700 ir 1500 ppm koncentracijų 

CO2 kiekiai ore žirnių žiotelių laidumą sumažino 53 ir 39 

% (p < 0,05) (1b pav.), o vandens naudojimo efektyvumą 

padidino 2,3 ir 1,8 karto (p < 0,05), atitinkamai, lyginant 

su kontroliniais augalais (1c pav.). 

Tuo tarpu piktžolės atsakas buvo visiškai skirtingas. 

Pirmiausia, net esant dabartinei CO2 koncentracijai ore 

piktžolės fotosintezės intensyvumas buvo 3 kartus didesnis 

už žirnio (1a pav.). Dvigubai didesnė nei dabartinė CO2 

koncentracija baltažiedžio barkūno fotosintezės 

intensyvumui statistiškai reikšmingo poveikio neturėjo, o 

esant 1500 ppm CO2 koncentracijos poveikiui nustatytas 

tik 15 % (p < 0,05) stimuliavimas, lyginant su kontroliniais 

augalais. Padidintų 700 ir 1500 ppm koncentracijų CO2 

poveikis barkūno žiotelių laidumui vėlgi buvo priešingas 

būdingam C3 augalų atsakui. Baltažiedžio barkūno lapų 

žiotelių laidumas ne sumažėjo, o 39 ir 54 % (p < 0,05),  

atitinkamai, padidėjo (1b pav.), o tai sukėlė reikšmingą, 27 

ir 26 %, atitinkamai, vandens naudojimo efektyvumo 

sumažėjimą, lyginant su kontroliniais augalais (1c pav.). 

 

 

 

 
1 pav. Sėjamojo žirnio ir baltažiedžio barkūno lapų fotosintezės 

intensyvumas (A) (a), žiotelių laidumas (gs) (b) ir vandens naudojimo 

efektyvumas (VNE) (c) paskutinę poveikio dieną 
Fig. 1. Leaves photosynthetic rate (A) (a), stomatal conductance (gs) (b) 

and water use efficiency  (WUE) (c) of pea and white melilot at the end of 

experiment 

Kaip buvo minėta, tyrimų duomenys apie C3 žemės 

ūkio augalų ir piktžolių atsaką į besikeičiančias aplinkos 

sąlygas yra labai skirtingi. Kontroliuojamose kamerose 

atlikti tyrimai rodo, kad dvigubai didesnė už dabartinę CO2 

koncentracija C3 augalų lapų fotosintezės intensyvumą 

vidutiniškai stimuliavo apie 53 % (Long et al., 2004). 

Lauko bandymuose esant mažesnėms (475–600 ppm) 

padidintoms CO2 koncentracijoms nustatytas atitinkamai 
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mažesnis fotosintezės intensyvumo stimuliavimas – 

vidutiniškai 31 %, lyginant su dabartiniu CO2 kiekiu 

(Ainsworth, Long, 2005; Ainsworth, Rogers, 2007). 

Nustatyta, jog C3 augalų lapų žiotelių laidumas esant 

dvigubai didesnės koncentracijos CO2 poveikiui 

vidutiniškai sumažėjo ~ 40 % (Allen, Prasad, 2004), o 

skirtingų augalų vandens naudojimo efektyvumas padidėjo 

50–150 % (Jianlin et al., 2008). Jianlin ir kiti (2008) atlikę 

tyrimą su 9 skirtingomis augalų rūšimis nustatė, jog C3 

augalų VNE padidėjimą daugiausia sukėlė fotosintezės 

intensyvumo padidėjimas. Šio tyrimo rezultatai parodė, jog 

dvigubai didesnės koncentracijos CO2 poveikis sėjamojo 

žirnio vandens naudojimo efektyvumą didino dėl 

padidėjusio fotosintezės intensyvumo ir sumažėjusio 

žiotelių laidumo, o 1500 ppm CO2 poveikis dėl žymiai 

daugiau padidėjusio fotosintezės intensyvumo. Lauko 

bandymo eksperimente, kur buvo tiriamas padidintos 

(dabartinė + 150 μmol mol
-1

) koncentracijos CO2 poveikis 

vasarinių kviečių asociacijai su tipiškomis ariamų laukų 

piktžolėmis, Erbs ir kiti (2009) nustatė, kad vasariniai 

kviečiai reagavo reikšmingai skirtingai nei visos kitos 

tirtos rūšys. Minėtame bandyme kviečiai pasižymėjo 

didžiausiu VNE padidėjimu, palyginus su piktžolėmis.  

Nors padidinus CO2 koncentraciją ore daugumos C3 

augalų fotosintezės intensyvumas padidėja, tačiau augimo 

atsakai dažniausiai yra žymiai mažesni nei tikėtasi iš 

fotosintetinio augalų atsako (Nowak et al., 2004; 

Ainsworth, Long, 2005). Tai patvirtino ir šio tyrimo 

rezultatai. Dvigubai didesnės nei dabartinė CO2 

koncentracijos poveikyje augusių sėjamųjų žirnių bendras 

(daigų ir šaknų) sausos masės kiekis padidėjo reikšmingai, 

tačiau tik 7 %, o esant 1500 ppm CO2 poveikiui dar mažiau 

– 5% (p < 0,05),  lyginant su kontroliniais augalais (2 

pav.).  

 

 
2 pav. Sėjamojo žirnio ir baltažiedžio barkūno bendra (daigų ir šaknų) 

sausa biomasė paskutinę poveikio dieną 

Fig. 2. Total (shoots and root) dry weight of pea and white melilot at the 

end of experiment 

Kirschbaum (2004) atlikto tyrimo rezultatai parodė, 

kad augalų produktyvumo atsakai į dvigubai didesnės 

koncentracijos CO2 poveikį gali skirtis nuo beveik nulinio 

atsako iki 70 % padidėjimo, priklausomai nuo augimo 

sąlygų. Augimo atsakai taip pat gali skirtis priklausomai 

nuo augalo amžiaus, rūšies genetinių savybių (pvz., 

įgimtas santykinis augimo greitis), poveikio trukmės ir 

maisto medžiagų prieinamumo. Šio tyrimo rezultatai 

parodė, jog nei dvigubai didesnis CO2 kiekis ore, nei 1500 

ppm koncentracijos CO2 poveikis baltažiedžio barkūno 

bendro sausos biomasės kiekio reikšmingai nepadidino (2 

pav.), nepaisant 15 % padidėjusio fotosintezės 

intensyvumo ore esant 1500 ppm CO2 koncentracijai. 

Kirschbaum (2011) teigia, kad papildomas anglies kiekis 

gali padidinti augalų augimą tik tuo atveju, jei augalams jis 

yra reikalingas. Tačiau, jeigu augalo augimas yra apribotas 

genetinių suvaržymų, augalas reaguos į padidėjusį išteklių 

tik iki genetinių suvaržymų ribos, o papildomo anglies 

kiekio tokiu atveju augalai bus nepajėgūs įsisavinti. Taigi, 

palyginus tos pačios šeimos kultūrinio augalo ir piktžolės 

fotosintetinius ir augimo atsakus į padidntų (700 ir 1500 

ppm) koncentracijų CO2 poveikį, ir, remiantis 

prielaidomis, kurias pateikė Kirschbaum (2011), galima 

teigti, kad piktžolė baltažiedis barkūnas yra nepajėgus 

įsisavinti papildomo anglies kiekio, priešingai sėjamasis 

žirnis tai sugeba. 

 

Išvados 

 

1. Į padidintų koncentracijų anglies dioksido poveikį 

ankštinių šeimos kultūrinis augalas sėjamasis žirnis ir 

piktžolė baltažiedis barkūnas reagavo iš esmės skirtingai. 

2. Sėjamojo žirnio fiziologiniai ir augimo atsakai buvo  

tipiški būdingam C3 augalų atsakui. Palyginti su dabartiniu 

(350 ppm) CO2 kiekiu, padidintų (700 ir 1500 ppm) 

koncentracijų CO2 poveikis sumažino žirnio žiotelių 

laidumą (53 ir 39 %, atitinkamai, p < 0,05) bei padidino 

fotosintezės intensyvumą (46 ir 66 %, atitinkamai, p < 

0,05), vandens naudojimo efektyvumą (2,3 ir 1,8 karto, 

atitinkamai, p < 0,05) ir bendrą sausą biomasę (7 ir 5%, 

atitinkamai, p < 0,05).  

3. Piktžolės baltažiedžio barkūno fiziologiniai ir 

augimo atsakai į padidintų (700 ir 1500 ppm) 

koncentracijų CO2 poveikį buvo visiškai skirtingi. Barkūno 

fotosintezės intensyvumas reikšmingai (15 %) padidėjo tik 

esant 1500 ppm CO2 poveikiui. Tačiau abi padidintos CO2 

koncentracijos, lyginant su kontroliniais augalais,  

padidino piktžolės žiotelių laidumą (39 ir 54 %, 

atitinkamai, p < 0,05) ir sumažino vandens naudojimo 

efektyvumą (27 ir 26 %, atitinkamai, p < 0,05). Barkūno 

biomasei 700 ir 1500 ppm koncentracijų CO2 poveikis 

reikšmingos įtakos neturėjo.  

4. Padidėjus CO2 koncentracijai ore, sėjamo žirnio 

galimybės įsisavinti papildomą anglies kiekį yra didesnės, 

lyginant su tos pačios šeimos piktžole baltažiedžiu 

barkūnu. 
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Austra Dikšaitytė, Irena Januškaitienė, Irma Šliumpaitė 
 

The impact of elevated CO2 concentrations on legume crop Pisum sativum L. and weed Melilotus alba Medik. photosynthetic parameters and 

growth  
 

Summary 

 
The aim of this work was to determine and to compare legume crop pea (Pisum sativum L.) and weed white melilot (Melilotus alba Medik.) 

photosynthetic parameters and growth at the early stage under current (350 ppm) and elevated (700 and 1500 ppm) CO2 concentrations. Experiments 

were conducted in the closed environment-controlled chambers. Photosynthetic rate (A), stomatal conductance (gs), water use efficiency (WUE) and total 

(shoots and roots) dry weight of plants were evaluated at the end of experiment. The results showed that responses of pea and white melilot to the impact 
of elevated CO2 concentrations were rather different. Under elevated (700 and 1500 ppm) CO2 concentrations there were significant, 46 and 66 %, 

increase in A and 53 and 39 % decrease in gs, also 2.3 and 1.8 times, respectively, increase in WUE of pea leaves, compared to reference treatment (350 

ppm). While significant increase in A (+15%) of white melilot was determined only under 1500 ppm CO2 concentration. However under elevated 700 and 
1500 ppm CO2 concentrations impact there were detected significant increase in gs (39 and 54 %, respectively) and decrease in WUE (27 and 26 %, 

respectively) of white melilot. Elevated CO2 concentrations had no significant effect on total dry weight of weed. Whereas the total dry weight of peas 

increased by 7 % (p < 0.05) and 5 % (p < 0.05) under 700 and 1500 ppm CO2 concentrations impact, respectively. Thus under elevated (700 and 1500 
ppm) CO2 concentrations impact the ability of pea to assimilate additional carbon is higher, compared to white melilot – a weed of the same family.  

CO2, pea, white melilot, photosynthesis, biomass 
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