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Žemės ūkio paskirties dirvožemiuose su augalų apsaugos priemonėmis ir mineralinėmis bei 

organinėmis trąšomis (ypač nuotekų dumblu) yra įterpiamas tam tikras kiekis sunkiųjų metalų, kurie 

kaupiasi dirvožemyje. Dėl padidėjusio poveikio natūraliai aplinkai ir su tuo susijusios rizikos žmonių 

sveikatai dirvožemio užterštumas ekotoksiškais metalais tampa vis svarbesne problema. Sunkiaisiais 

metalais (pagrindiniai – Cu, Cr, Ni, Pb ir Zn) užteršto dirvožemio atkūrimas šiuo metu yra labai aktualus ir 

Lietuvoje, ir visame pasaulyje. Užterštiems dirvožemiams valyti taikomi įvairūs cheminiai ir fiziniai 

metodai, tačiau pastaruoju metu vis didesnis dėmesys skiriamas fitoremediacijos, kitaip fitovalymo 

(fitoekstrakcijos), technologijai, kai augalai, pritaikius jų unikalias savybes akumuliuoti teršalus, gali būti 

panaudoti dirvožemiui valyti ir jo gyvybingumui atkurti.  

2019–2022 m. vykdomas tarptautinis projektas „Baltijos fitoremediacija“ (Nr. STHB.02.02.00-SE-

0155/18), kurio tikslas – didinti žaliųjų technologijų taikymą Pietų Baltijos regione, siekiant sumažinti 

taršos neigiamą įtaką aplinkai, o vienas iš uždavinių – įvertinti sunkiųjų metalų kaupimąsi augalų 

biomasėje, dirvožemyje ir lizimetriniame vandenyje tręšiant nuotekų dumblu. Šiam tikslui pasiekti 

LAMMC ŽI Vėžaičių filiale (Vakarų Lietuva, 55°43′ N, 21°27′ E) vidutiniškai šilto ir drėgno klimato 

sąlygomis įrengtas lauko eksperimentas. Vidutinis metinis kritulių kiekis didesnis nei 970 mm, vidutinė 

metinė oro temperatūra 7,1 °C. Dirvožemis – moreninio priemolio giliau glėjiškas nepasotintasis 

balkšvažemis (Distric Glossic Retisol (loamic, drainic)). Ariamojo sluoksnio pH 4,3–4,6; judriojo aliuminio 

13,7–34,2 mg kg-1, organinės anglies 1,19–1,25 %, judriųjų fosforo 50,3–68,3 ir kalio 251–303 mg kg-1.  

Tirta nuotekų dumblu tręštų augalų: maistinės paskirties vienamečio sėjamojo grikio (Fagopyrum 

esculentum L.) ir daugiamečio nemaistinės paskirties stambiastiebio geltonžiedžio legėsto (Silphium 

perfoliatum L.), fitoremediacinis potencialas biomasėje kaupti sunkiuosius metalus. Grikiai tręšti (2020 m.) 

vieną kartą 15 t ha-1, geltonžiedžiai legėstai (2014 m.) – vieną kartą 45 ir 90 t ha-1 nuotekų dumblo.  

Nuotekų dumblas buvo gautas iš UAB „Šilutės vandenys“ (tręšti legėstai) ir AB „Klaipėdos 

vanduo“ (tręšti grikiai). Nuotekų dumblo, kuriuo tręšti grikiai, sausosiose medžiagose nustatyta 54,6 g kg-

1 suminio azoto, 40,0 g kg-1 suminio fosforo, pH 7,2; legėstai tręšti dumblu, kuriame maisto medžiagų buvo 

gerokai mažiau (lentelė).  

 

Lentelė. Maisto medžiagų ir organinės medžiagos kiekis nuotekų dumble  

Suminis azotas g kg-1 Suminis fosforas g kg-1 Organinė medžiaga % pH 

AB „Klaipėdos vanduo“ 

54,6 40,0 65,80 7,20 

UAB  „Šilutės vandenys“ 

33,4 5,02 64,97 5,56 
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Abiejų telkinių nuotekų dumble organinės medžiagos kiekis sudarė apie 65 %, iš sunkiųjų metalų 

daugiausia buvo cinko (Zn) – 70–78 % ir vario (Cu) – 13–22 % bei švino (Pb) – 2–4 %; likusią dalį (5–6 

%) sudarė chromas (Cr), nikelis (Ni), kadmis (Cd) ir gyvsidabris (Hg).  

Tyrimo duomenys parodė, kad grikių žydėjimo tarpsniu dirvožemyje, į kurį prieš 1,5 mėn. buvo 

įterpta 15 t ha-1 nuotekų dumblo, sunkiųjų metalų Cr, Zn ir Ni koncentracija stiebuose buvo didesnė 

atitinkamai 3,3; 2,0 ir 1,8 karto, šaknyse 2,7, 1,7 ir 1,3 karto, palyginus su dumblu netręštame dirvožemyje 

augalais augusiais. Sunkiųjų metalų Cr, Ni, Pb ir Cu koncentracijos 1,3–9,4 karto buvo didesnės grikių 

šaknyse nei stiebuose. Po nuotekų dumblo įterpimo praėjus 3,5 mėn. grikių pilnos brandos tarpsniu, 

palyginus su žydėjimo tarpsniu, ir stiebuose, ir šaknyse padidėjo Ni, Cu ir Zn koncentracija. Grikių 

žydėjimo tarpsniu daugiausia sunkiųjų metalų Cr, Ni ir Zn, atitinkamai 14,4, 20,3 ir 318,4 g ha-1, buvo 

sukaupta antžeminėje biomasėje tų augalų, kurie augo dirvožemyje, patręštame 15 t ha-1 nuotekų dumblo. 

Šių metalų susikaupimas augalų šaknyse buvo 3,1–35,7 karto mažesnis ir priklausė nuo žymiai mažesnės 

augalų šaknų sausųjų medžiagų biomasės, palyginus su antžemine biomase.  

Grikių pilnos brandos tarpsniu lizimetriniame vandenyje, paimtame iš 15 t ha-1 nuotekų dumblo 

patręšto dirvožemio 0–40 ir 0–60 cm sluoksnių, sunkiųjų metalų Cr, Ni ir Zn koncentracijos buvo 1,4–5,2 

karto mažesnės nei netręštame nuotekų dumblu (kontrolinis variantas). Tai siejama su į nuotekų dumblu 

patręštą dirvožemį patekusiu organinės medžiagos kiekiu ir užaugusia žymiai (1,4 karto) didesne biomase, 

kurioje, palyginus su nuotekų dumblu netręštu, susikaupė sunkieji metalai ir jų mažiau išplauta į vandenį.  

Geltonžiedžių legėstų augavietės dirvožemyje, į kurį prieš 3 metus buvo įterpta 45 ir 90 t ha-1 

nuotekų dumblo, palyginus su dirvožemiu be nuotekų dumblo, nustatytas nežymiai didesnis kiekis sunkiųjų 

metalų Cr, Ni bei Pb ir žymiai (2,2 bei 2,5 karto) didesnis Zn.  

Panašios šių metalų koncentracijų kitimo tendencijos išliko po nuotekų dumblo įterpimo praėjus 6 

metams. Palyginus su kontroliniu netręštu variantu, daugiausia sunkiųjų metalų Cd, Cr, Ni, Pb ir Zn buvo 

sukaupta geltonžiedžių legėstų sausųjų medžiagų biomasėje, kai jie augo dirvožemyje, į kurį prieš 6 metus 

buvo įterpta didesnė norma (90 t ha-1) nuotekų dumblo. Sukauptas šių sunkiųjų metalų kiekis buvo 1,6–3,1 

karto didesnis nei biomasėje, užaugusioje nuotekų dumblu netręštame dirvožemyje. Geltonžiedžių legėstų 

biomasėje sukaupti didžiausi kiekiai Zn (įterpus 45 t ha-1 nuotekų dumblo sukaupta 140 g ha-1, o patręšus 

90 t ha-1 sukaupta 1,6 karto daugiau) ir Cu (paveikslas).  

 

 
 

Paveikslas. Sunkiųjų metalų kiekis geltonžiedžių legėstų biomasės sausųjų medžiagų derliuje 2020 m.  

 

Tyrimo duomenimis, Vakarų Lietuvos klimato ir dirvožemio sąlygomis mažų sąnaudų 

reikalaujantys maistinės paskirties augalai grikiai ir nemaistinės paskirties augalai geltonžiedžiai legėstai 

kaupia dirvožemyje esančius sunkiuosius metalus, ypač kai į jį įterptas nuotekų dumblas. Grikiai, augdami 

15 t ha-1 nuotekų dumblo patręštame dirvožemyje, žydėjimo tarpsniu antžeminėje biomasėje daugiausia 

sukaupė cinko, nikelio ir chromo (Zn > Ni > Cr), o geltonžiedžių legėstų antžeminėje biomasėje, augusioje 
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dirvožemyje, prieš 6 metus patręštame 45 ir 90 t ha-1 nuotekų dumblo, daugiausia nustatyta cinko, vario ir 

nikelio (Zn > Cu > Ni).  


