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Sunkusis metalas kadmis į aplinką patenka iń įvairių pramonės įmonių, transporto sektoriaus ar cheminių trąńų, naudojamų žemės ūkyje, ir lengvai 

kaupiasi dirvožemyje, o iń jo pasińalina labai sunkiai. Darbe buvo tirta sunkiojo metalo kadmio poveikis dviejų veislių ‚Ambrozija‘ ir ‚Kibukai‘ žirnių 

(Pisum sativum L.) fotosintezei ir augimui. Tirti augalai buvo sėjami į vegetacinius indus su paruońtu durpių substratu, o praėjus deńimt dienų po 
sudygimo – palaistyti stiprios (6 mM) Cd koncentracijos tirpalu. Fotosintezės intensyvumas (CO2 asimiliavimo greitis lape) ir vandens naudojimo 

efektyvumas matuoti fotosintezės intensyvumo matavimo įrenginiu LI-6400. Tirtus žirnius paveikus 6 mM Cd koncentracijos tirpalu augalų fotosintezės 

intensyvumo nuostoliai paskutinę (penktą) eksperimento dieną buvo skirtingi. ‚Ambrozija‘ veislės žirniai į kadmio poveikį reagavo silpniau, t. y. 
paveikus 6 mM Cd nustatytas 34 % (p<0,05) fotosintezės intensyvumo sumažėjimas, lyginant su kontroliniais augalais. Tuo tarpu  ‚Kibukams‘ neigiama 

kadmio įtaka buvo didesnė, nes fotosintezės intensyvumas sumažėjo 40 % (p<0,05), palyginus su kontroliniais augalais. Vandens naudojimo efektyvumo 

pokyčiai panańiai kaip ir fotosintezės intensyvumo ińsiskyrė, t.y. ‚Ambrozijos‘ padidėjo 3 % (p>0,05), o ‚Kibukų‘ – sumažėjo 11 % (p<0,05), lyginant su 
kontroliniais augalais. Sausos biomasės nuostoliai vėlgi didesni buvo ‚Kibukų‘ nei ‚Ambrozijos‘, ir sudarė 30 % (p<0,05) bei 2 % (p>0,05) atitinkamai. 

Remiantis fotosintezės intensyvumo ir vandens naudojimo efektyvumo bei sausos masės pokyčiais, galime daryti prielaidą, jog stiprios 6 mM Cd 

koncentracijos poveikiui ‚Kibukai‘ veislės žirniai yra jautresni nei ‚Ambrozija‘ veislės žirniai. 
Kadmis, fotosintezės intensyvumas, vandens naudojimo efektyvumas, sausa biomasė 

 
Įvadas 

Kadmis – inertińkas metalas, kurio gamtoje nėra daug, 

jis atsiranda dirvožemyje nedideliais kiekiais natūraliu 

būdu dūlėjant mineralams. Tačiau žmonių veikla, ypač kai 

kurie pramoniniai procesai gali padidinti Cd koncentraciją 

(Fusconi et al., 2006). Į aplinką Cd patenka su ińkastinio 

kuro degimo produktais, fosforo turinčiomis trąńomis, 

pesticidais, pramonės įmonių ińmetamais terńalais ir 

nuotėkomis, taip pat deginant atliekas, kuriose yra Cd 

priemaińų (Fusconi et al., 2006). 

Viena iń pagrindinių Cd toksińkumo savybių – 

neigiama įtaka ląstelių metalofermentinėms sistemoms, 

ypač turinčioms SH grupes, kurių aktyviuose centruose 

kadmis pakeičia Cu, Ca, Zn ir kitus metalus (Peraza et al., 

1998). Kadmis taip pat  reaguodamas su baltymo SH 

grupėmis gali vienu metu veikti daugelį mitochondrijų 

fermentų ir tokiu būdu slopinti kvėpavimo grandinę 

(Zhang et al., 2009), didinti vidinės mitochondrijų 

membranos pralaidumą (Baryla et al., 2001) ar veikti Ca 

transporto sistemas. 

Daugybės įvairių autorių nustatytas kadmio poveikis 

fotosintetinei sistemai yra labai įvairiapusis ir kartais net 

prieńtaringas. Kadmis trikdo biocheminius procesus ir  

slopina fotosintezės intensyvumą augaluose. Jis ardo 

chloroplastų struktūrą (Gratao et al., 2009), slopina 

chloroplastų replikaciją ir ląstelės dalijimąsi (Vecchia et 

al., 2004), antros fotosistemos (FS II) vandens skaidymo 

aparatą ir fotosintetinių elektronų transportą (Mallick, 

Mohn, 2003). Taip pat dėl kadmio poveikio vyksta 

fotocheminių fermentų aktyvumo slopinimas (Singh et al., 

2008), kuomet pakenkiama Kalvino ciklo reakcijoms (Di 

Cagno et al., 2001), kur pagrindinis kadmio poveikio 

taikinys yra du svarbiausi CO2 fiksacijos fermentai – RuBP 

karboksilazė ir PEPCazė. Įvairių eksperimentų metu 

nustatyta, kad kadmis neigiamai veikia žiotelių funkciją ir 

elektronų transportą (Mysliwa-Kurdziel et al., 2002).  

Be to Cd labai keičia vandens balansą (Mishra et al., 

2006) trikdo transpiracijos procesus ir net nitratų 

pasisavinimo galimybes (Burzynski, Klobus, 2004). Cd 

sukeltas vandens stresas gali skatinti laisvųjų radikalų bei 

aktyvių deguoninių darinių formavimąsi, kurie įvairiais 

būdais pažeidžia augalų metabolizmo procesus (Alexieva 

et al., 2003).  
Augalų genotipų gebėjimas detoksikuoti kadmį surińant 

su baltymais, gali skirtis tarp augalų rūńių (Shamsi et al., 

2010). Cd paėmimas ir pasiskirstymas augalo viduje, taip 

pat, kaip tolerantińkumo laipsnis ir fiziologinės reakcijos į 

ńio metalo poveikį, tos pačios rūńies iń vienodos kultūros ir 

populiacijos augalų, priklausomai nuo genotipo, taip pat, 

kaip ir fenotipo, gali labai skirtis (Lux et al.., 2004). 

Augalų jautrumas sunkiesiems metalams, priklauso nuo 

fiziologinių ir molekulinių mechanizmų sistemos, kuriame 

vyksta metalų įsisavinimas ir kaupimas, neląstelinėje 

terpėje ir ląstelės sienelėse (Hall, 2002). 

Darbo tikslas – ińtirti sunkiojo metalo kadmio poveikį 

dviejų veislių ‚Ambrozija‘ ir ‚Kibukai‘ žirnių (Pisum 

sativum L.) fotosintezei ir augimui. 

Tyrimų metodai 

Siekiant ińsiaińkinti kadmio poveikį dviejų veislių 

‚Ambrozija‘ ir ‚Kibukai‘ žirnių (Pisum sativum L.) 

fotosintezei ir augimui, eksperimentai buvo atlikti VDU 

Aplinkotyros katedros laboratorijoje.  

Atliekant eksperimentus, žirniai  buvo sėjami po 15 

sėklų į 5l talpos vegetacinius indus su paruońtu neutralaus 

rūgńtumo durpių substratu. Pasėti augalai eksperimento 

metu buvo auginami specialioje patalpoje (fotoperiodo 

trukmė 14 val.). Siekiant nustatyti stiprios kadmio 

koncentracijos įtaką žirnių augimui buvo paruońtas 6 mM 

kadmio koncentracijos tirpalas ir praėjus deńimt dienų po 

sudygimo juo sulaistytas durpių substratas. Į 5l talpos 

durpės vegetacinį indą buvo pilamas 1 litras tirpalo. 

Kontroliniai augalai buvo laistomi distiliuotu vandeniu. 

Tirtų augalų fotosintezės intensyvumas (CO2 

asimiliavimo greitis lape, µmol CO2 m
-2

s
-1

) ir vandens 

naudojimo efektyvumas (µmol CO2 m
-2

s
-1

/mmol H2O m
-2

s
-

1
) matuoti fotosintezės intensyvumo matavimo įrenginiu 

LI-6400 (LI-COR, JAV) paskutinę penktą eksperimento 

dieną. Fotosintezės intensyvumas ir vandens naudojimo 

efektyvumas registruoti antros augalo lapelių poros kas 20 
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sekundžių, matavimai tęsėsi 1 valandą. Iń ńių duomenų 

skaičiuotas momentinio fotosintezės intensyvumo ir 

vandens naudojimo efektyvumo vidurkiai. 

Eksperimentų metu vidutinis lapo apńviestumas 

kvantais svyravo nuo 190 iki 200 μmol m
-2 

s
-1

; vidutinis 

santykinis drėgnis mėginio kameroje 25–30 %; anglies 

dioksido koncentracija bandinio kameroje 390–400 μmol 

CO2 mol
-1

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

srauto greitis – 400 μmol s
-1

. 

Sausai biomasei nustatyti, augalų daigai buvo 

džiovinami +60 °C temperatūroje vieną parą. Vieno augalo 

sausos biomasės vidurkis buvo skaičiuojamas iń penkių 

augalų. 

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 reikńmė.  

Rezultatai 

Nustatyta, kad 6 mM Cd koncentracija abiejų veislių 

žirnių fotosintezės intensyvumą veikė neigiamai (1 pav.). 

Paskutinę eksperimento dieną ‚Ambrozija‘ veislės žirnių 

fotosintezės intensyvumo nuostoliai dėl kadmio poveikio 

buvo 33,6 % (p<0,05), palyginti su kontroliniais augalais, 

tuo tarpu ‚Kibukai‘ veislės žirnių fotosintezės intensyvumo 

nuostoliai buvo ńiek tiek  didesni – 39,4 % (p<0,05).  
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1 pav. ‚Ambrozija‘ ir ‚Kibukai‘ veislių žirnių fotosintezės intensyvumo 
pokyčiai esant 6 mM Cd  poveikiui  

Fig. 1. Changes of photosynthetic rate of ‚Ambrozija‘ and ‚Kibukai‘ 

pea cultivar under impact of  6 mM Cd   

 

2 paveiksle pateikta tirtų augalų vandens naudojimo 

efektyvumo pokyčiai dėl kadmio poveikio. ‚Kibukai‘ 

veislės žirnių vandens naudojimo efektyvumas, esant 

kadmio poveikiui, sumažėjo 10,6 % (p < 0,05), o 

‚Ambrozijos‘ prieńingai – padidėjo 3,0 %, bet statistińkai 

nereikńmingai (p > 0,05).   

Tirtų žirnių veislių  paveiktų 6 mM Cd koncentracija 

antžeminės vieno augalo sausos biomasės kiekiai 

eksperimento pabaigoje pateikta 3 paveiksle.  
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2 pav. Ambrozija‘ ir ‚Kibukai‘ veislių žirnių vandens naudojimo 

efektyvumo pokyčiai esant 6 mM Cd poveikiui 

Fig. 2. Changes of water use efficiency of ‚Ambrozija‘ and ‚Kibukai‘ 

pea cultivar under impact of  6 mM Cd   
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3 pav. Antžeminės dalies vidutinė augalo sausoji biomasė, esant 

6 mM Cd poveikiui 

Fig. 3. One plant dry weight of over ground biomass under 
impact of 6 mM Cd 

Dėl kadmio poveikio tiek ‚Ambrozija‘ tiek ir ‚Kibukai‘ 

veislės žirnių biomasė mažėjo. Tačiau vėlgi ‚Kibukų‘ 

veislės žirnių sausos biomasės nuostoliai buvo didesni nei 

‚Ambrozijos‘, t.y. esant 6 mM Cd koncentracijos poveikiui 

‚Kibukų‘ sausa biomasė vidutinińkai sumažėjo 29,7 % (p < 

0,05), o ‘Ambrozijos’ tik 1,8 % ir statistińkai 

nereikńmingai (p > 0,05), palyginti su kontroliniais 

augalais. 

Aptarimas 

Moksliniais tyrimais įrodyta, kad augalų reakcija į 

nepalankius aplinkos veiksnius labai priklauso nuo augalų 

rūńies, veislės, genetinių savybių, amžiaus ar ińsivystymo 

lygio (Abdul Jaleel et al., 2007). Taip pat ir Cd paėmimas 

ir pasiskirstymas augalo viduje bei tolerantińkumo laipsnis 

irgi gali skirtis tarp tos pačios rūńies ar augalų  genotipo ir 

fenotipo (Lux et al., 2004). Ńiame tyrime kadmio poveikis 

mažino abiejų tirtų veislių fotosintezės intensyvumą, nors 

‚Kibukų‘ veislės fotosintezės intensyvumas buvo 

slopinamas kiek stipriau nei kad ‚Ambrozijos (žr. 1 pav.). 

Fotosintezės intensyvumo slopinimas dažniausiai įvyksta 

netiesiogiai, pavyzdžiui, dėl chlorofilo kiekio sumažėjimo 

(Gratao et al., 2009), ar dėl sumažėjusio žiotelių laidumo 

(Nakayama et al., 2007), ar dėl kitų fiziologinių procesų 

pakitimų minėtų aukńčiau (Zhang et al., 2009).  
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Patekęs į augalus kadmis keičia transpiracijos procesus 

ir vandens pasiskirstymą (Burzynski, Klobus, 2004; 

Mishra et al., 2006). Kaip jau buvo minėta aukńčiau, ńio 

toksińko metalo poveikis gali sukelti vandens deficito 

stresą (Alexieva et. al., 2003; Burzynski, Klobus, 2004). 

Neigiamą įtaką mūsų tirtų augalų vandens balansui 

atspindi vandens naudojimo efektyvumo pokyčiai (žr. 2 

pav.), kurie gerokai didesni buvo ‚Kibukai‘ veislės žirnių. 

Panańius rezultatus yra gavę ir kiti autoriai. Popova et al. 

(2009) nustatė, jog, stiprėjant Cd poveikiui, mažėja ne tik 

augalų fotosintezės intensyvumas, bet ir vandens 

naudojimo efektyvumas, kuomet stipriai intensyvėja 

transpiracija, vedanti link vandens deficito streso. Tačiau 

mažėjant fotosintezės intensyvumui, vandens naudojimo 

efektyvumas gali ir nežymiai didėti, kadangi minėti 

pokyčiai labai priklauso ir nuo augalo veislės (Leon et al., 

2002).  

 Tirta 6 mM kadmio koncentracija abiejų augalų 

biomasę veikė neigiamai (žr. 3 pav.), tačiau statsitińkai 

reikńmingas (p < 0,05) skirtumas gautas tik ‚Kibukai‘ 

veislės žirnių atveju. Literatūroje taip pat galima rasti 

duomenų apie tai, kad kadmis nesumažina biomasės 

prieaugio arba ńis sumažėjimas yra nedidelis bei neesminis 

(Wu et al. 2003). Nors didžioji dauguma duomenų yra apie 

tai, kad slopinantis kadmio poveikis augalų augimui 

pasireińkia net esant mažoms Cd koncentracijoms, o 

stiprėjant neigiamam kadmio poveikiui augalų sausos 

biomasės nuostoliai atitinkamai didėja (Januskaitiene, 

2012), kuomet yra slopinamas augalų augimas ir 

vystymasis (Popova et al., 2009). Ńis netiesioginis poveikis 

daugiausia pasireińkia dėl būtinųjų mineralinių maistingų 

medžiagų kiekio pokyčių (Zhang et al., 2009) ir 

fotosintezės tempo sumažėjimo, bei dėl chlorofilų kiekio 

sumažėjimo (Gratao et al., 2009), ar kaip žiotelių 

užsidarymo pasekmė (Sing et al., 2008). 

Į kadmio streso poveikį augalai reagavo kiek skirtingai. 

Kadmio poveikio pradžioje ‚Ambrozija‘ žirnių fotosintezės 

intensyvumas vyko gana sparčiai ir sulėtėjo tik paskutinę 

poveikio dieną. Be to nors ir sumažėjus fotosintezės 

intensyvumui, vandens naudojimo efektyvumas buvo net 

didesnis nei kontrolinių augalų, todėl ir ‚Ambrozija‘ žirnių 

biomasės sumažėjimas eksperimento pabaigoje buvo 

gerokai mažesnis nei „Kibukų‘. Įvertinus ‚Ambrozija‘ ir 

‚Kibukai‘ žirnių fotosintezės intensyvumo, vandens 

naudojimo efektyvumo ir sausos biomasės nuostolius dėl 6 

mM kadmio poveikio, leidžia daryti prielaidą, jog stiprios 

kadmio koncentracijos poveikiui ‚Kibukai‘ yra jautresnės 

nei ‚Ambrozija‘. 

Išvados 

1. ‚Kibukai‘ veislės žirnių paveiktų stipriu (6 mM) 

kadmio koncentracijos tirpalu augimo nuostoliai paskutinę 

eksperimento dieną buvo didesni nei ‚Ambrozija‘ veislės.  

2. ‚Kibukai‘ veislės žirnius paveikus 6 mM Cd 

nustatytas 39,4 % (p < 0,05) fotosintezės intensyvumo 

sumažėjimas, lyginant su kontroliniais augalais. Tuo tarpu 

‚Ambrozijos‘ žirnių fotosintezės intensyvumas sumažėjo 

mažiau 33,6 % (p < 0,05), palyginus su kontroliniais 

augalais.  

3. Vandens naudojimo efektyvumo pokyčiai taip pat 

ińsiskyrė, t.y. Kibukai‘ veislės žirnių vandens naudojimo 

efektyvumas, esant kadmio poveikiui, sumažėjo 10,6 % (p 

< 0,05), o ‚Ambrozija‘ veislės – padidėjo 3,0 %, (p > 

0,05), palyginti su kontroliniais augalais.  

4. Sausos biomasės nuostoliai vėlgi didesni buvo 

‚Kibukai‘ veislės nei ‚Ambrozija‘ veislės žirnių, ir sudarė 

29,7 % (p < 0,05) bei 1,8 % (p > 0,05) atitinkamai. 

Padėka 

Nuońirdus ačiū Loretai Vaivadaitei už pagalbą atliekant 

tyrimus.  
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Irena Januńkaitienė 
 

The impact of high cadmium concentration on two cultivar ‚Ambrozija‘ and ‚Kibukai‘ pea photosynthesis and growth  
 

Summary 

 
Heavy metal cadmium pollution comes from atmospheric deposition, commercial fertilizers, sewage sludge and other wastes used as soil 

amendments. Cd accumulates in the soils easily but it is hard to remove. The impact of cadmium on ‚Ambrozija‘ and ‚Kibukai‘ cultivars of pea (Pisum 
sativum L.) photosynthetic rate and growth was investigated in this work. Investigated plants were sown in vegetative pots with prepared peat substrate. 

Ten days after germination plants were watered with 6 mM concentration of cadmium solution. Photosynthetic rate (CO2 assimilation rate in leaf) and 

water use efficiency were measured with portable photosynthesis system LI-6400 on the last (5th) day of the experiment. Under the impact of 6 mM 
cadmium solution the photosynthetic response of cv. ‘Ambrozija’ to cadmium stress was slightly different from cv. ‘Kibukai’ ones. Response to 

cadmium stress of ‚Ambrozija‘ cv. was weaker, i.e. photosynthetic rate decreased by 34 % (p< 0.05) after 6 mM Cd impact, compare to the reference 

treatment. While the negative effect of cadmium to ‘Kibukai’ cv. was stronger, and photosynthetic rate decreased by 40 % (p< 0.05), compare to the 
reference treatment. Changes of water use deficiency were different too, i. e. for ‘Ambrozija’ it increased by 3 % (p> 0.05), and for ‘Kibukai’ – decreased 

by 11 % (p<0.05), compare to the reference treatment. Decreases of dry biomass of ‘Kibukai’ were higher than ‘Ambrozija’, and there were 30 % (p< 

0.05) for ‘Kibukai’ and 2 % (p> 0.05) for ‘Ambrozija’. According to photosynthetic rate, water use efficiency and dry biomass losses during the 
experiment, we can make the assumption, that cv. ‘Kibukai’ is more sensitive to high 6 mM cadmium concentration impact than cv. ‘Ambrozija’.   

Cadmium, photosynthetic rate, water use efficiency, dry biomass. 
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