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3 kJ UV-B spinduliuotės poveikis Pisum sativum L. ir Lactuca sativa L. fotosintezei 

ir augimui 
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Ultravioletinės B spinduliuotės intensyvumo didėjimas tampa vis aktualesne aplinkos problema. O šių spindulių poveikis augalams yra gana 

įvairiapusis. Darbe buvo tirta 3 kJ m-2 d-1 UV-B spinduliuotės poveikis sėjamojo ţirnio (Pisum sativum L.) ir gūţinės salotos (Lactuca sativa L.) 

fotosintezei ir augimui. Augalai buvo sėjami į vegetacinius indus su paruoštu neutralaus rūgštumo durpių substratu, o praėjus 17 dienų po sudygimo, 

pradėtas UV-B spinduliuotės poveikis. Fotosintezės intensyvumas (CO2 asimiliavimo greitis lape) ir vandens naudojimo efektyvumas matuotas 
fotosintezės intensyvumo matavimo įrenginiu LI-6400, o fotosintetiniai pigmentai nustatyti acetono ekstrakte spektrofotometriškai. Stipriausias 3 kJ m-2 

d-1 UV-B spinduliuotės poveikis buvo nustatytas salotų fotosintezės intensyvumui ir vandens naudojimo efektyvumui, kuomet gauti net 91 % (p<0,05) ir 

90 % (p<0,05) sumaţėjimai atitinkamai, lyginat su kontroliniais augalais, tuo tarpu ţirnio minėtų rodiklių sumaţėjimai buvo kiek maţesni, ir sudarė 74 % 

(p<0,05) ir 44 % (p<0,05) atitinkamai, lyginant su kontroliniais augalais. Chlorofilų a+b kiekio bei sausos biomasės nuostoliai vėlgi didesni buvo salotų 

nei ţirnių, t.y. dėl UV-B poveikio ţirnių ir salotų Chl a+b kiekis sumaţėjo 17 % (p<0,05) ir 45 % (p>0,05) atitinkamai, o sausa biomasė 33 % (p<0,05) ir 

34 % (p>0,05) atitinkamai, lyginant su kontroliniais augalais. Remiantis fotosintezės intensyvumo, vandens naudojimo efektyvumo, chlorofilų a+b kiekio 
bei sausos masės pokyčiais, galime daryti prielaidą, jog 3 kJ m-2 d-1 UV-B spinduliuotės poveikiui gūţinės salotos yra jautresnės nei sėjamieji ţirniai. 

UV-B, fotosintezės intensyvumas, vandens naudojimo efektyvumas, chlorofilai, sausa biomasė 

 
Įvadas 

Ozono sluoksnio storis lemia ultarvioletinių B spindulių 

srautą, tad yrant ozono sluoksniui, didţiausią pavojų 

augalijai ir kelia ši ultravioletinės spinduliuotės spektro 

dalis (Chadyšienė et al., 2005). UV–B yra nedidelio 

skvarbumo spinduliai, todėl labiausiai nukenčia 

daugialąsčių organizmų išorinės ląstelės, tarp jų ir lapų 

ţiotelės, epidermio ir statinės parenchimos audinių ląstelės. 

Daugiausiai UV spindulių absorbuoja išorinis viršutinės 

lapų pusės sluoksnis (Kakani et al., 2003). 

Skirtingų augalų atsakas į UV–B spinduliuotės poveikį 

priklauso nuo augalų genetinių savybių, bendros būklės bei 

kitų aplinkos sąlygų poveikio. Kadangi skirtingų genotipų 

augalai per evoliuciją suformavo skirtingas morfologines, 

fiziologines ir biochemines saugos sistemas (Hollosy, 

2002), todėl ir nevienodai toleruoja UV–B spindulių 

poveikį. 

Įvairių autorių atlikti tyrimai rodo, kad UV–B 

spinduliuotės poveikis augalams yra gana įvairiapusis. 

Pakitimai ir paţeidimai molekuliniame lygmenyje 

neabejotinai keičia augimo ir vystymosi procesus: genų 

aktyvumą, fotosintezės intensyvumą (Wei et al., 2003; 

Jukunen–Tiitto et al., 2005) ir vandens naudojimo 

efektyvumą (Qaderi ir kt., 2007) bei kitus metabolizmo 

procesus. Dėl UV–B spinduliuotės poveikio sumaţėja 

daugelio augalo rūšių augimas ir biomasė (Correia et al., 

1999). UV–B spinduliuotė gali sutrikdyti CO2 patekimą į 

augalą per ţioteles, bei CO2 fiksavimo reakcijas Kalvino 

cikle (Xu, Qiu, 2007). Naujausių tyrimų duomenys rodo, 

jog neigiamas UV–B spinduliuotės poveikis fotosintezei 

labiausiai pasireiškia dėl antrosios fotosistemos (FS II) 

aktyvumo slopinimo (Lesser, 2008; Gao et al., 2008). 

Tačiau yra ir prieštaringų rezultatų, kuriuose teigiama, kad 

UV–B spinduliuotė neveikia fotosintezės intensyvumo. 

Manoma, kad UV–B absorbuojantys pigmentai, tokie kaip 

flavonoidai, karotinoidai gali patikimai apsaugoti 

fotosintezės sistemą nuo ţalingo UV–B spinduliuotės 

poveikio (Lidon, Ramalho, 2011). 

 Fotosintezės depresija daţnai lydima lapų 

depigmentacijos, anatomijos ir storio pasikeitimų. Jos eigą 

lemia chlorofilo absorbcinės savybės, o dėl UV–B 

spinduliuotės sumaţėjęs chlorofilų kiekis gali lemti ir 

maţesnį biomasės kaupimąsi bei derlių (Smith ir kt., 2000; 

Qaderi ir kt., 2007).  

Tyrimo tikslas buvo įvertinti UV–B spinduliuotės 

poveikį daţniausiai Lietuvoje auginamų ţemės ūkio augalų 

sėjamojo ţirnio (Pisum sativum L.) ir gūţinės salotos 

(Lactuca sativa L.) fotosintezei ir augimui. 

Tyrimų metodai 

Siekiant išsiaiškinti UV–B spinduliuotės poveikį 

sėjamojo ţirnio ir gūţinės salotos  fotosintezei ir augimui, 

eksperimentai buvo atlikti VDU Aplinkotyros katedros 

laboratorijoje.  

Atliekant eksperimentus, sėjamieji ţirniai ir gūţinės 

salotos buvo sėjami po 15–20 sėklų į 5l talpos vegetacinius 

indus su paruoštu neutralaus rūgštumo durpių substratu. 

Pasėti augalai iki sudygimo buvo auginami specialioje 

patalpoje (fotoperiodo trukmė 14 val.).  Praėjus 17 dienų 

po sudygimo, pradėtas UV–B spinduliuotės poveikis, kuris 

tęsėsi penkias dienas. Kasdien tiriami augalai buvo 

veikiami 3 kJ m
-2

 d
-1

 UV–B spinduliuote. Poveikio 

stiprumas pasirinktas atsiţvelgiant į tai, kad pastaruoju 

metu foninis UVB spindulių kiekis vegetacijos periodo 

metu yra apie 2,5 kJ m
-2

 d
-1

, tačiau ateityje 

prognozuojamas nedidelis stiprėjimas (Chadyšienė et al., 

2005). Kontroliniai augalai augo optimaliomis sąlygomis, 

t.y. be UV–B spindulių poveikio. 

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
) matuotas fotosintezės intensyvumo matavimo įrenginiu 

LI-6400 (LI-COR, JAV) paskutinę eksperimento dieną po 

UV–B poveikio praėjus 1 valandai. Fotosintezės 

intensyvumas registruotas antrosios šakelės ţirnių lapų ir 

antrojo salotų lapo kas 20 sekundţių, matavimai tęsėsi 1 

valandą. Iš šių duomenų skaičiuotas momentinio 

fotosintezės intensyvumo ir vandens naudojimo 

efektyvumo vidurkis. 
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Eksperimentų metu vidutinis lapo apšviestumas 

kvantais svyravo nuo 90 iki 150 μmol m
-2 

s
-1

; vidutinis 

santykinis drėgnis mėginio kameroje 25–40 %; anglies 

dioksido koncentracija bandinio kameroje 300–400 μmol 

CO2 mol
-1

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

srauto greitis – 400 μmol s
-1

. 

Chlorofilo a ir b kiekiai nustatyti paskutinę 

eksperimento dieną pagal Wettstein metodiką (Duchovskis 

et al., 2006) 100 % acetono ekstrakte su spektrofotometru 

DU800 VU/VIS (USA), trimis pakartojimais. Sausai 

biomasei nustatyti, augalų daigai buvo dţiovinami +60 °C 

temperatūroje vieną parą. Vieno augalo sausos biomasės 

vidurkis buvo skaičiuojamas iš 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 reikšmė.  

Rezultatai 

1 (A) paveiksle pateikta sėjamųjų ţirnių ir gūţinių 

salotų fotosintezės intensyvumo pokyčiai esant 3 kJ m
-2

 d
-1
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1 pav. Ţirnių ir salotų fotosintezės intensyvumas (A) ir vandens 

naudojimo efektyvumas (B) esant 3 kJ m-2 d-1 UV-B spinduliuotės 

poveikiui  

Fig. 1. Photosynthetic rate (A) and water use efficiency (B) of pea 
and lettuce under 3 kJ m-2 d-1 UV-B dose  impact 

 

Spinduliuote paveiktų sėjamų ţirnių fotosintezės 

intensyvumas svyravo apie 0,8 µmol CO2 m
-2

 s
-1

 ir tai buvo 

net 73,6 % (p < 0,05) maţiau nei kontrolinių augalų, o 

tirtas UV-B spinduliuotės kiekis gūţinių salotų 

fotosintezės intensyvumą veikė dar stipriau, ir paskutinę 

eksperimento dieną nustatytas 90,6 % (p < 0,05) 

fotosintezės intensyvumo sumaţėjimas, lyginant su 

kontroliniais augalais. 

Vandens naudojimo efektyvumo pokyčiai taip pat 

didesni buvo gūţinių salotų nei sėjamųjų ţirnių (1 B pav.). 

3 kJ m
-2

 d
-1

 UV–B spinduliuote paveikus ţirnius, jų 

vandens naudojimo efektyvumas sumaţėjo 44,3 % (p < 

0,05), lyginant su kontroliniais augalais. Tuo tarpu minėtas 

UV-B spindulių kiekis salotų vandens naudojimo 

efektyvumą sumaţino net 89,8 % (p < 0,05), lyginat su 

kontroliniais augalais. 
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2 pav. Ţirnių ir salotų chlorofilų a+b  kiekis esant 3 kJ m-2 d-1 UV-B 

spinduliuotės poveikiui. ŢM – ţalia masė 

Fig. 2. Chlorophyll a+b content  of pea and lettuce under 3 kJ m-2 d-1 
UV-B dose impact. FW – Fresh weight 
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3 pav. Antţeminės dalies vidutinė augalo sausoji biomasė, esant 

3 kJ m-2 d-1 UV-B spinduliuotės poveikiui 

Fig. 3. One plant dry weight of over ground biomass under 3 kJ 
m-2 d-1 UV-B dose impact 
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Sėjamuosius ţirnius  paveikus 3 kJ m
-2

d
-1 

UV-B doze, 

eksperimento pabaigoje nustatytas 17,2 % (p < 0,05) 

chlorofilų a+b kiekio sumaţėjimas palyginus su 

kontroliniais augalais (2 pav.), paskaičiavus chlorofilų a ir 

b santykį nustatytas 21,7 % (p < 0,05) sumaţėjimas 

lyginant su kontroliniais augalais, kadangi chlorofilo b 

sumaţėjimas buvo neţymus. Šia spinduliuote veiktų 

gūţinių salotų lapuose chlorofilų kiekio pokyčiai buvo 

panašūs tik dar didesni. Tiek chlorofilo a tiek ir chlorofilo 

b kiekis dėl UV-B spinduliuotės poveikio maţėjo labiau,  

tad chlorofilų kiekis sumaţėja net 46,6 % (p < 0,05), 

lyginant su kontroliniais augalais (2 pav.). Atitinkamai 

labiau sumaţėja ir chlorofilų santykis, kuris buvo 45,5 % 

maţesnis, lyginant su kontroliniais augalais. 

Sėjamųjų ţirnių ir gūţinių salotų, paveiktų 3 kJ m
-2

 d
-1

 

UV-B spinduliuote, antţeminės vieno augalo sausos 

biomasės kiekiai eksperimento pabaigoje pateikta 3 

paveiksle. Dėl tirtos ultravioletinės B srities spinduliuotės 

poveikio tiek ţirnių tiek ir salotų biomasė maţėjo. Ţirnių 

sausos biomasės sumaţėjimas siekė 32,9 % (p < 0,05), o 

salotų – 33,8 % (p < 0,05), lyginant su kontroliniais 

augalais. 

Aptarimas 

Augalai gali prisitaikyti ir toleruoti nedidelius UV-B 

spinduliuotės kiekius, tačiau jiems didėjant augalų 

atsparumas maţėja. Kaip jau minėta aukščiau, poveikio 

stiprumas dar priklauso ir nuo rūšies. Kai kurie augalai į 

vidutinio stiprumo UV-B radiaciją reaguoja teigiamai, 

tačiau daugumai šis poveikis yra neigiamas. Nepalankus 

UV-B spinduliuotės poveikis fotosintezei siejamas su lapų 

anatomo-morfologiniais ir citologiniais (Kakani et al., 

2003), fotosintetinių fermentų ir pigmentų sudėties 

(Coleman, Day, 2004; Lidon, Ramalho, 2011) pokyčiais.  
3 kJ m

-2
 d

-1
 UV-B spinduliuotės poveikis mūsų tirtiems 

ţirniams ir salotoms buvo neigiamas. Tačiau salotų 

fotosintezės intensyvumo pokyčiai buvo didesni nei ţirnių 

(1A pav.).  Fotosintezės intensyvumo sumaţėjimą lemia 

antrosios fotosistemos aktyvumo slopinimas (Lesser, 2008; 

Gao ir kt., 2008) bei CO2 fiksavimo reakcijų Kalvino cikle 

sutrikimas (Xu ir Qiu, 2007; Lidon, Ramalho, 2011). Kitų 

autorių tyrimuose, UV-B spinduliuotė taip pat slopino 

kukurūzų (Ambasht, Agrawal, 1998) ir pupų (Pal ir kt., 

1999) fotosintezės intensyvumą, tačiau kitoms 

agrokultūroms poveikis buvo silpnas arba statistiškai 

nereikšmingas (Searles ir kt., 2001). 

Ryškus UV-B poveikis fotosintezei taip pat siejamas su 

chloroplastų ir kitų ląstelės membranų (Lidon, Ramalho, 

2011), transpiracijos ar ţiotelių laidumo bei vandens 

naudojimo efektyvumo (Qaderi ir kt., 2007) pokyčiais. 

Maţėjant fotosintezės intensyvumui, kartu maţėjo ir ţirnių 

ir salotų vandens naudojimo efektyvumas (ţr. 1 pav.). Kitų 

autorių duomenimis, kiek didesnė nei šiame tyrime tirta, 

4,2 kJ m
-2 

d
-1

 UV-B spinduliuotė rapsų (Brassica napus) 

vandens naudojimo efektyvumą sumaţino 17,8 %, lyginant 

su kontroliniais augalais (Qaderi ir kt., 2007), tuo tarpu 

kitame tyrime rapsų vandens naudojimo efektyvumas, dėl 

UV-B poveikio, sumaţėjo dar daugiau (Sangtarash et al., 

2009). 

Fotosintezės eigą lemia chlorofilo absorbcinės savybės, 

o dėl UV-B spinduliuotės sumaţėjęs chlorofilų kiekis gali 

lemti ir maţesnį biomasės kaupimąsi bei gali būti 

indikatorius UV-B spinduliuotei jautriems augalams 

nustatyti. Mūsų tirtų augalų fotosintetinių pigmentų kiekis 

dėl UV-B spinduliuotės poveikio maţėjo, nors gūţinių 

salotų chlorofilų pokyčiai buvo gerokai didesni (2 pav.).  

Smith ir kiti  (2000) yra nustatę, kad augalai, kurie gali 

išlaikyti nepakitusį chlorofilų kiekį per UV-B poveikį, yra 

maţiau jautrūs neigiamai stresoriaus įtakai. Literatūroje 

pateikiama skirtingų duomenų apie UV-B spinduliuotės 

poveikį fotosintezės pigmentams. Vieni autoriai teigia, kad 

UV-B spinduliuotė ypač sumaţina chlorofilų ir karotinoidų 

kiekį, ir net vienos rūšies augalų skirtingų veislių reakcija 

gali labai skirtis (Smith ir kt., 2000; Carletti ir kt., 2003). 

Kiti teigia, kad chlorofilo a ir karotinoidų kiekis lieka 

stabilus, o tik šiek tiek sumaţėja chlorofilo b kiekis 

(Barsing ir kt., 2000), dar kiti – kad, atvirkščiai, UV-B 

poveikis mieţius (Hordeum vulgare L.) skatina sintetinti 

daugiau chlorofilų ir karotinoidų (Dėdelienė, 2006). 

Tirta 3 kJ m
-2

 d
-1

 UV-B spinduliuotė tiek ţirnių tiek ir 

salotų biomasę veikė neigiamai (3 pav.). Literatūroje  

galima rasti gana skirtingų duomenų apie tai, kad UV-B 

spinduliuotė nesumaţina biomasės arba šis sumaţėjimas 

yra nedidelis (Hakala ir kt., 2002). Tačiau dauguma teigia, 

kad sausos biomasės sumaţėjimą lemia sumaţėjęs bendras 

fotosintezės intensyvumas dėl neigiamo UV-B spindulių 

poveikio (Lidon, Ramalho, 2011). 

Paskaičiavus sėjamųjų ţirnių ir gūţinių salotų 

fotosintezės intensyvumo, vandens naudojimo efektyvumo, 

chlorofilų kiekio ir sausos biomasės nuostolius dėl 3 kJ m
-2

 

d
-1

 UV-B spinduliuotės poveikio, gauta, kad salotų 

nuostoliai yra didesni nei ţirnių. Taigi galime daryti 

prielaidą, jog 3 kJ m
-2

 d
-1

  UV-B spinduliuotės poveikiui 

gūţinės salotos yra jautresnės nei sėjamieji ţirniai.  

Išvados 

1. Neigiamas 3 kJ m
-2

 d
-1

 UV-B spinduliuotės poveikis 

gūţinei salotai buvo didesnis nei sėjamąjam ţirniui. 

2. Dėl 3 kJ m
-2

 d
-1

 UV-B spinduliuotės poveikio salotų 

fotosintezės intensyvumas sumaţėjo net 91 % (p<0,05), o 

ţirnių tik 74 % (p<0,05), lyginant su kontroliniais augalais. 

 3. Vandens naudojimo efektyvumo nuostoliai vėlgi 

didesni buvo gūţinės salotos, ir siekė net 90 % (p<0,05), 

tuo tarpu ţirnio tesudarė 44 % (p<0,05), lyginant su 

kontroliniais augalais.  

4. Salotas ir ţirnius paveikus 3 kJ m
-2

 d
-1

 UV-B 

spinduliuotė, Chl a+b kiekis jų lapuose sumaţėjo 45 % 

(p<0,05) ir  17 % (p>0,05) atitinkamai, o sausa biomasė 34 

% (p<0,05) ir 33 % (p>0,05) atitinkamai, lyginant su 

kontroliniais augalais. 

Padėka 

Nuoširdus ačiū Jurgitai Mikelionytei ir Indrei Dikinienei 

uţ pagalba atliekant tyrimus.  
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Irena Januškaitienė 
 

The mmpact of 3 kJ UV-B radiation on Pisum sativum L. and Lactuca sativa L. photosynthesis and growth  
 

Summary 

 
The effects of UVB radiation on photosynthesis and plant growth vary among species. The aim of this work was to investigate the impact of 3 kJ m-

2 d-1 UV–B radiation on lettuce (Lactuca sativa L.) and pea (Pisum sativum L.) photosynthesis and growth. Investigated plants were sown in vegetative 
pots with prepared peat substrate. After 17 days after germination the impact of UV-B radiation was started. Photosynthetic rate (CO2 assimilation rate in 

leaf) and water use efficiency were measured with portable photosynthesis system LI-6400 and photosynthetic pigments were analyzed in acetone extract 

using a spectrophotometer on the last (5th) day of the experiment. The highest negative impact of 3 kJ m-2 d-1 UV-B radiation was detected on 
photosynthetic rate and water use efficiency of lettuce, when photosynthetic rate decreased by 91 % (p<0.05) and water use efficiency by 90 % (p<0.05) 

respectively, compare to the reference treatment, whereas mentioned indices of peas decreased only by 74 % (p<0.05) and 44 % (p<0.05) respectively, 

compare to the reference treatment. Chlorophyll a+b and dry biomass contents varied the same tendency: for the lettuce decreases were higher than pea. 
Under UV-B radiation impact pea and lettuce Chl a+b content in leaves decreased by 17 % (p<0.05) and 45 % (p>0.05) respectively, compare to the 

reference treatment. And dry biomass decreases were 33 % (p<0.05) and 34 % (p>0.05) for pea and lettuce respectively. According to the variations of 

photosynthetic rate, water use efficiency, chlorophylls and dry biomass, we can make the assumption, that lettuce is more sensitive to 3 kJ m-2 d-1 UV-B 
radiation impact than pea.       

UV-B, Photosynthetic rate, water use efficiency, chlorophyll, dry biomass 
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