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VšĮ „Grunto valymo technologijos" dėkoja 
Vilniaus universiteto Botanikos sodo kolektyvui 
ir jo direktoriui dr. Audriui Skridailai
už iniciatyvos palaikymą ir didžiulę paramą 
įrengiant ir prižiūrint „Gruntą valančių augalų 
ekspoziciją“.



1 – gruntą valantys augalai
2 – teršalams atsparūs smėlynų augalai
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GRUNTĄ VALANČIŲ AUGALŲ 
EKSPOZICIJA



PRATARMĖ

Grunto ir požeminio vandens užteršimas 
naftos produktais, sunkiaisiais metalais ir 
kitomis pavojingomis cheminėmis medžia-
gomis – plačiai Lietuvoje paplitęs reiškinys. 
Žemėje susikaupusiems teršalams sklindant 
užsiteršia vis didesnės teritorijos, kai kur 
tarša net kelia pavojų geriamojo vandens 
šaltiniams ar paviršinio vandens telkiniams. 
Todėl naftos produktų ir kitų cheminių me-
džiagų plitimo geologinėje aplinkoje, teršimo 
sustabdymas ir mažinimas yra vienas svar-
biausių nūdienos uždavinių. Vienas pagrin-
dinių šio uždavinio sprendimo būdų yra už-
terštų teritorijų valymas arba jų izoliavimas.

Tačiau naftos produktais, sunkiaisiais me-
talais ir kitomis pavojingomis cheminėmis 
medžiagomis užteršto grunto ir požeminio 
vandens valymas ar apribojimas yra sudėtin-
gas uždavinys, reikalauja didelių materialinių 
sąnaudų. Todėl šiam procesui vykdyti gali 
būti naudojami augalai, gebantys skatinti sa-
vaiminius dirvožemio valymosi procesus.

Per pastarąjį dešimtmetį vykdytos inten-
syvios paieškos augalų rūšių ir jų genotipų, 
kurie geba įsisavinti didelį teršalų kiekį ir ku-
rie galėtų būti naudojami kaip dirvožemio 
valikliai, kuriuos galima būtų sodinti užterš-
tame grunte be ekologinių pasekmių.

Šio leidinio tikslas – supažindinti Vilniaus 
universiteto Botanikos sodo lankytojus su 
augalais, gebančiais skatinti savaiminius dir-
vožemio valymosi procesus.
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Fitoremediacija (senovės graikų kalba 
φυτο (phyto) – augalas ir lotynų kalba re-
medium – atkurti pusiausvyrą) apibūdina 
taršos problemų sprendimo būdą (biolo-
ginį valymą) naudojant augalus.

Fitoremediacija veiksminga vietovėse, kur 
tarša pasklidusi negiliai dirvožemyje, nes žo
linių augalų šaknų sistema nepasiekia giles
nių dirvožemio sluoksnių. Tik sumedėjusių 
augalų šaknys gali pasiekti giliau įsiskverbu
sius teršalus. Augalų fi toremediacinis povei
kis priklauso nuo medžiagų irimo greičio ir 
koncentracijos. Augalai šiame procese daly
vauja įvairiai:

• gali kaupti teršalus stiebuose ir lapuo
se; 

• skaidyti teršalus į mažiau toksiškas me
džiagas; 

• sudaryti sąlygas kenksmingoms me
džiagoms keliauti augalo organais ir 
išgaruoti per lapus.

FITOREMEDIACIJA

garinimas

kaupimas

transportavimas

teršalų irimas absorbavimas
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Dirvožemiui valyti tinka daug įvairių au-
galų, tačiau ne visi jie gali augti skirtingais 
teršalais (sunkiaisiais metalais, pesticidais, 
naftos produktais ir kt.) užterštame dirvo-
žemyje. Tai priklauso nuo augalo šaknų sis-
temos dydžio, šaknų gebėjimo įsiskverbti į 
skirtingus dirvožemio sluoksnius, dirvože-
mio granuliometrinės sudėties (skirtingos 
vidutinio skersmens mineralinių dalelių 
proporcijos), augalo antžeminės dalies 
masės ir kitų faktorių.

Nustatyta, kad naftos taršai atspariau-
si ilgus šakniastiebius ir ilgas liemenines 
šaknis turintys augalai: smiltyninis lendrū-
nas (Calamagrostis epigejos), viksva (Carex 
arenaria), paprastasis varputis (Elytrigia 
repens), kietis (Artemisia campestris), dirvi-
nė usnis (Cirsium arvense), dirvinis vijok
lis (Convolvulus arvensis), dirvinis asiūklis 
(Equisetum arvensis), paprastoji bitkrėslė 
(Tanacetum vulgare) ir kiti augalai.

Sunkiuosius metalus augalai daugiausia 
kaupia šaknyse, tačiau sunkieji metalai pa-
tenka į augalus ne tik per šaknis, bet ir la-
pus. Augalų organuose metalų kaupimosi 
laipsnis mažėja tokia tvarka: šaknys – stie-
bai – lapai – vaisiai (sėklos). Vaisiuose sun-
kieji metalai koncentruojasi taip: 38–59% 
– odelėje, 15–30% – minkštime ir 16% – sul-
tyse.

AUGALŲ PRISITAIKYMAS
KAUPTI TERŠALUS
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Yra keli pagrindiniai būdai, kaip augalai 
gali paveikti dirvožemyje esančius teršalus:

• fitoakumuliacija (fitoekstrakcija)  – 
procesas kai augalai iš dirvožemio  
pasisavina teršalus ir kaupia juos šak
nyse, stiebuose arba lapuose. Auga-
lai, gebantys sukaupti didelį kiekį ter-
šalų, vadinami hiperakumuliatoriais. 
Dažniausiai augalai biomasėje kaupia 
sunkiuosius metalus (Pb, Cd, Zn, As, 
Cu, Cr, Se, U);

• rizofiltracija – procesas, kai vande-
nyje augantys augalai iš jo absorbuo-
ja maisto medžiagas, kartu ir teršalus 
(sunkiuosius metalus, pesticidus ir 
naftos produktus).

• fitotransformacija – procesas, kai 
augalai teršalus paverčia mažiau tok-
siškais, stabilesniais arba mažiau jud
riais, pavyzdžiui, pakeičia metalų va-
lentingumą;

• fitodegradacija – procesas, kai auga-
lo fermentai galutinai mineralizuoja 
arba suskaido teršalus (pvz., aroma-
tiniai angliavandeniliai, herbicidai, tri-
chloretilenas);

• fitoišgarinimas (fitovolatizacija) – 
procesas, kai teršalai išsiurbiami iš 
dirvožemio ir išgarinami per lapus į 
atmosferą. Taip iš dirvožemio galima 
pašalinti As, Hg, etilendibromidą, tri-
chloretileną ir kt.;

FITOREMEDIACIJOS PROCESAI
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• rizodegradacija (fi tostimuliacija)  – 
procesas, kai augalų šaknų zonoje 
(rizosferoje) išsiskiriantys baltymai, 
fermentai ir biogeninės medžiagos 
skatina dirvožemio mikroorganizmus 
daugintis ir skaidyti teršalus. Taip gali 
būti skaidomi pesticidai, aromatiniai 
ir poliaromatiniai angliavandeniliai, 
naftos produktai.

Kartu su augalais fi toremiadiacijos pro
cesuose dalyvauja bakterijos, grybai, virusai, 
dumbliai ir kt. Šiems procesams vykti rei
kia tinkamų sąlygų: dirvožemio struktūra ir 
pH, temperatūra, drėgmė, maisto medžiagų 
kiekis ir kt. Didžiausias šių procesų efekty
vumas pasiekiamas, kai paviršinis dirvože
mio sluoksnis užterštas nuo 2,5 mg/kg iki
100  mg/kg sunkiaisiais metalais. Induočius 
augalus galima panaudoti, kai substrato 
tarša nafta ir jos produktais neviršija 6000– 
7000 mg/kg.

fi todegradacija

fi toekstrakcija

fi tovolatizacija

fi totransformacijarizodegradacija
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FITOEKSTRAKCIJA

Fitoekstrakcijos metu teršalai kaupiasi 
augalo audiniuose. Augalo šaknys, siurb
damos maisto medžiagas iš dirvožemio, 
kartu su vandeniu pasisavina ir kenksmin
gas medžiagas. Iš augalų teršalai nepasiša
lina, jie kaupiasi augalo lapuose, stiebuose 
ir ūgliuose, pvz., didelis sunkiųjų metalų 
kiekis (švinas (Pb) ir kt.). Fitoekstrakcijai 
panaudoti augalai (pvz., karklai) vėliau nu
pjaunami ar išraunami ir sudeginami, o 
pelenai naudojami perdirbimui ar šalinami 
kaip pavojingos atliekos.

Fitoekstrakcijai tinka ir sumedėję, pvz., 
gluosnis žilvitis (Salix viminalis L.), pušis 
(Pinus sp.), ir žoliniai augalai: didžioji dilgėlė 
(Urtica dioica L.), raudonasis eraičinas 
(Festuca rubra L.), paprastoji kiaulpienė 
(Taraxacum offi  cinale F. H. Wigg.), kukurūzas 
(Zea mays L.), valgomoji bulvė (Solanom 
tuberosum L.), daug kitų augalų.

užterštas
dirvožemis

išvalytas
dirvožemis

teršalas

teršalų patekimas
į audinius
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Pušis (Pinus sp.)

Didžioji dilgėlė (Urtica dioica L.)
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Paprastoji kiaulpienė
(Taraxacum offi  cinale F. H. Wigg.)

Raudonasis eraičinas
(Festuca rubra L.)



10

RIZOFILTRACIJA

Rizofi ltracija – procesas, kai vandenyje 
augantys  augalai iš jo absorbuoja maisto 
medžiagas kartu su teršalais (sunkiuosius 
metalus, pesticidus ir naftos produktus). 
Augalus galima auginti nuotekų susikau
pimo vietose ir kur pakankamai aukštai 
pakilę gruntiniai vandenys, kad juos galėtų 
pasiekti augalų šaknys.

Rizofi ltraciją mūsų klimato sąlygomis 
geriausiai vykdo tikroji saulėgrąža (Helianthus 
annuus L.), paprastoji smilga (Agrostis 
capillaris L.), pievinė miglė (Poa pratensis L.), 
sėjamasis rugys (Secale cereale L.), geltonasis 
vilkdalgis (Iris pseudacorus L.). Daug yra 
šiltųjų kraštų augalų, kurie dalyvauja šiame 
procese, tačiau jiems reikalinga aukšta 
vidutinė metinė temperatūra ir drėgnas 
klimatas. 

pernešimas
į augalo
antžeminę
dalį

teršalas

vanduo
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Sėjamasis rugys (Secale cereale L.)

Geltonasis vilkdalgis (Iris pseudacorus L.)
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FITOTRANSFORMACIJA
IR FITODEGRADACIJA

Fitotransformacija – procesas, kurio 
metu teršalai ne tik sukaupiami aplink augalo 
šaknų sistemą, bet ir suskaidomi iki tam tikrų 
elementų. Šis procesas susideda iš dviejų 
etapų: fi tostabilizacijos ir fi todegradacijos.

Fitostabilizacijos metu augalas kaupia 
teršalus šaknų sistemos zonoje neleisdamas 
jiems patekti į gruntinius vandenis, t. y. 
cheminiai junginiai (sunkieji metalai, naftos 
produktai, pesticidai ir kt.) paverčiami 
netirpiais arba nejudriais (transformuojami į 
mažiau aktyvią formą).

kaupimas
ūgliuose

fi totransformacija

fi tostabilizacija

derliaus
nuėmimas

biomasės
utilizavimas
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Fitodegradacijos metu teršalai suyra 
dėl augalų ir mikroorganizmų simbiozės. 
Didžiausią darbą yrant teršalams atlieka 
mikroorganizmai, o augalai – biologiniai 
filtrai – sukuria jiems buveinę (aprūpina 
anglies dioksidu pagerindami dirvožemį). 
Filtraciją augalai intensyviausiai vykdo 
vegetacijos metu, kai medžiagos augaluose 
juda aktyviausiai. 

Aktyviai fitotransformacijos procese 
dalyvauja karklai (Salix sp.), tuopos 
(Populus hybr.); vandens augalai: kanadinė 
elodėja (Elodea canadensis Michx.), 
maurė (Spirodela Schleid.), plunksnalapė 
(Myriophyllum L.), kai kurie sausumos 
žoliniai augalai: baltažiedis vairenis 
(Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.), barkūnas 
(Melilotus Mill.) ir kt.

Baltažiedis vairenis 
(Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.)
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FITOIŠGARINIMAS
(FITOVOLATIZACIJA)

Fitoišgarinimas – procesas, kai augalai, 
siurbdami maisto medžiagas ir vandenį, 
pasiima mikroorganizmų perdirbtus 
teršalus, juos apdoroja ir išgarina per 
lapus vandens ir cheminių elementų 
pavidalu. Efektyviausiai šį procesą vykdo 
pušys (Pinus sp.), tuopos (Populus sp.) ir 
karklai (Salix sp.).

garinimas

pernešimas į
antžeminę augalo
dalį

teršalas
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KOKIE AUGALAI TINKA  UŽTERŠTAM 
DIRVOŽEMIUI VALYTI?

Dirvožemiui valyti tinka daug įvairių au-
galų, tačiau ne visi gali augti skirtingais 
teršalais (sunkiaisiais metalais, pesticidais, 
naftos produktais ir kt.) užterštuose dirvo-
žemiuose. Tai priklauso nuo augalo šaknų 
sistemos dydžio, šaknų gebėjimo įsiskverbti 
į skirtingus dirvožemio sluoksnius, dirvo-
žemio granuliometrinės sudėties, augalo 
antžeminės dalies masės ir kitų faktorių.

Gamtoje nėra augalų, kaupiančių visus 
sunkiuosius metalus, naftos produktus, 
augalams nuodingus elementus ir kitus 
teršalus. Kiekvienas augalas kaupia tam 
tikrus elementus ar medžiagas.

SUNKIUOSIUS METALUS KAUPIANTYS 
AUGALAI

• Aliuminį (Al) – sėjamasis grikis (Fagopy-
rum esculentum), hortenzijos (Hydrangea 
sp.), kviečiai (Triticum), paprastoji pušis 
(Pinus sylvestris).

• Chromą (Cr) – kiparisas (Cupressus sar-
gntii), kviečiai (Hordeus sp.), gausiažiedė 
kelreiterė (Koelreuteria paniculata).

• Cinką (Zn) – kviečiai (Triticum), paprastoji 
kiaulpienė (Taraxacum officinale), raudo-
nasis eraičinas (Festuca rubra), paprastoji 
smilga (Agrostis tenuis), kietis (Artemisia 
sp.), paprastoji pušis (Pinus sylvestris), pa-
prastasis ąžuolas (Quercus robur), beržas 
(Betula sp.), 
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• Geležį (Fe) – paprastoji kiaulpienė (Ta-
raxacum officinale), kietis (Artemisia sp.), 
didžioji dilgėlė (Urtica dioica), juodasis 
serbentas (Ribes nigrum).

• Gyvsidabrį (Hg) – dirvinis asiūklis (Equi-
setum arvense), beržas (Betula papyrifera), 
durnaropė (Datura sp.), valgomasis po-
midoras (Lycopersicon esculentum), taba-
kas (Nicotiana tabakum), paparčiai, sama-
nos, pelynas (Artemisia absinthium). Daug 
gyvsidabrio sukaupia kerpės, grybai (Aga-
ricus sp.), valgomoji morka (Daucus sati-
vus), sėjamoji salota (Lactuca sativa). 

• Kadmį (Cd) – durnaropė (Datura sp.), val-
gomasis pomidoras (Lycopersicon escu-
lentum), tabakas (Nicotiana tabakum), 
paparčiai, samanos, kviečiai (Triticum), 
paprastoji kiaulpienė (Taraxacum officina-
le), žemuogė (Fragaria sp.), avietė (Rubus 
sp.), rūgštynės (Rumex sp.), grikiai (Fago-
pyrum sp.), paprastoji pušis (Pinus sylves-
tris), paprastasis ąžuolas (Quercus robur).

• Nikelį (Ni) – paprastoji pušis (Pinus syl-
vestris, didžiausia koncentracija sukau-
piama pušies spygiuose), rytinė tuja (Thu-
ja orientalis), raukšlėtalapis erškėtis (Rosa 
rugosa), paprastasis kaštonas (Aesculus 
hippocastanum), kviečiai (Triticum sp.), pa-
prastoji kiaulpienė (Taraxacum officinale).

• Šviną (Pb) – durnaropė (Datura sp.), val-
gomasis pomidoras (Lycopersicon escu-
lentum), tabakas (Nicotiana sp.), papar-
čiai (Dryopteris sp.), samanos, kviečiai 
(Triticum sp.), paprastoji kiaulpienė (Ta-
raxacum officinale), raudonasis eraičinas 
(Festuca rubra), avinis eraičinas (F. ovina), 
paprastoji smilga (Agrostis tenuis), pa-
prastasis varputis (Elytrigia repens) ir kiti 
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varpiniai augalai, paprastasis kukurūzas 
(Zea mays), paprastasis agurkas (Cucu-
mis sativus), avietė (Rubus sp.), juodasis 
serbentas (Ribes nigrum), vyšnia (Cerasus 
sp.), kietis (Artemisia sp.), grikiai (Fagopy-
rum sp).

• Varį (Cu) – kavamedis (Coff ea arabica), 
paprastasis kukurūzas (Zea mays), miežis 
(Hordeum sp.), žirnis (Pisum sp.), soja (Gly-
cine sp.), paprastasis ricinmedis (Ricinus 
communis), durnaropė (Datura sp.), val
gomasis pomidoras (Lycopersicon escu-
lentum), tabakas (Nicotiana sp.), paparčiai 
(Dryopteris sp.), samanos, kviečiai (Triti-
cum sp.), paprastoji kiaulpienė (Taraxa-
cum offi  cinale).

Ketursėklis vikis (Vicia tetrasperma (L.) Schreb.)
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NAFTOS PRODUKTUS KAUPIANTYS 
AUGALAI

Miežio (Hordeum) veislė 'Roland', sau
lėgrąžos (Helianthus) veislė 'Peredovik', 
rugių (Secale) veislė 'Veresen', paprastasis 
motiejukas (Phleum pratense), paprastoji 
pušis (Pinus silvestris), kukurūzo (Zea) veis
lė 'Žerebkovskii', smiltyninė viksva (Carex 
arenaria), paprastasis varputis (Elytrigia 
repens), plokščioji miglė (Poa compresa), 
dirvinis kietis (Artemisia campestris), pa
prastasis kietis (Artemisia vulgaris), dirvi
nė usnis (Cirsium arvense), dygioji usnis (C. 
vulgaris), pakrūminė bajorė (Centaurea ja-
cea), dirvinis vijoklis (Convolvulus arvensis), 
dirvinis asiūklis (Equisetum arvensis).

Paprastasis kietis (Artemisia vulgaris L.)
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DRUSKOMS ATSPARŪS AUGALAI

Smiltyninė rugiaveidė (Leymus arenarius 
Hochst.), stambiažiedė gailardija (Gaillardia 
x grandifl ora Hort.), pajūrinė gvaizdė (Arme-
ria vulgaris L.), švelnioji rasakila (Alchemilla 
mollis (Bruser) Rothm.) ir kt. Jei užterštumas 
nedidelis, gali augti katilėliai (Campanula L.), 
kraujažolės (Achillea L.), melsvasis eraičinas 
(Festuca glauca Vill.), ketursėklis vikis (Vicia 
tetrasperma (L.) Schreb.) ir kt.
Festuca glauca Vill.), ketursėklis vikis (

tetrasperma (L.) Schreb.) ir kt.

Melsvasis eraičinas (Festuca glauca Vill.)

TOKSINAMS ATSPARŪS AUGALAI

Šilinis viržis (Calluna vulgaris (L.) Hull.), 
paprastasis čiobrelis (Thymus serpyllum L.), 
didžioji dilgėlė (Urtica dioica L.), didžiagalvė 
bajorė (Centaurea scabiosa L.), daugiametė 
svidrė (Lolium perenne L.), plaukuotoji viksva 
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(Carex hirta L.), paprastasis varputis (Elytrigia 
repens (L.) Nevski), smiltyninis šepetukas 
(Corynephorus canescens (L.) P. Beauv.) ir kt.Corynephorus canescens (L.) P. Beauv.) ir kt.

Daugiametė svidrė (Lolium perenne L.)

GRUNTĄ NUO NETOKSINIŲ MEDŽIAGŲ 
VALANTYS AUGALAI

Augalai, kurie fi ziologiškai prisitaikę kaup
ti audiniuose įvairius junginius (druskas, ni
tratus, fosfatus, karbonatus), dirvožemyje 
viršijančius leistiną konsentraciją.

Karbonatų pertekliui atsparūs geltonasis 
bobramunis (Anthemis tinctoria L.), gelton
žiedė liucerna (Medicago falcata L.) ir t. t.

Azoto pertekliui atsparūs burnočiai (Ama-
ranthus sp.), didžioji dilgėlė (Urtica dioica L.), 
kibusis lipikas (Galium aparine L.), notrelės 
(Lamium sp.) ir t. t.
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Geltonasis bobramunis (Anthemis tinctoria L.)

Geltonžiedė liucerna (Medicago falcata L.)
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Šiame leidinyje daugiausia minimi natū-
ralios floros augalai, tačiau dirvožemį valyti 
gali ir kultūriniai augalai, kuriuos auginame 
darže. Jie ne tik skatina dirvožemio savivalos 
procesus, bet ir savyje kaupia teršalus. Dir-
vožemio savivalos procesus skatina kopūstai 
(Brassica oleracea L.), saulėgrąžos (Helianthus 
annuus L.), avižos (Avena L.), kukurūzai (Zea 
mays L.), baltoji garstyčia (Sinapis alba L.) ir 
kt. Pvz., valgomosios bulvės (Solanom tube-
rosum L.), valgomosios morkos (Daucus sati-
vus (Hoffm.) Röhl.), valgomieji salierai (Apium 
graveolens L.), ridikėliai (Raphnus savivus 
convar. ridicula (Pers.) Sazonova), raudonieji 
burokėliai (Beta vulgaris var. rubra Burenin), 
valgomieji ridikai (Raphanus sativus L.), pa-
prastieji moliūgai (Cucurbita pepo L.), cuki-
nijos (Cucurbita pepo var. Giromontina Alef.), 
pomidorai (Solanum lycopersicum L.) ir sėja-
mosios salotos (Lactuca sativa L.) gali kaupti 
teršalus vaisiuose.

FITOREMEDIACIJOS PRIVALUMAI IR 
TRŪKUMAI

Privalumai:
• galima vykdyti fitoremediaciją užteršto 

grunto slūgsojimo vietoje;
• nedidelės darbo sąnaudos, nes pagrindi-

nį darbą atlieka augalai, nereikia papildo-
mų mechanizmų;

• yra vertingų medžiagų ekstrakcijos galimy-
bė iš žaliosios augalų masės (Ni, Au, Cu);

• nenukenčia aplinka;
• galima kontroliuoti ir stebėti valymo pro-

cesą;
• valymo procesas ne prastesnis už tradi-

cinius valymo metodus, ypač esant nedi-
deliam teršalų kiekiui.
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Trūkumai:
• fitoremediacija veiksminga tik vietovėse, 

kuriose yra mažo ir vidutinio lygio tarša. 
Ši technologija skirta tik paviršinio dirvo-
žemio sluoksnio valymui, kadangi augalai 
gali valyti dirvožemį tik kiek siekia jų šak
nų sistema;

• augalai, kurie teršalus kaupia, o ne trans-
formuoja, turi būti sunaikinami kaip pa-
vojingos atliekos. Jie negali būti naudoja-
mi kaip pašaras;

• proceso efektyvumas priklauso nuo 
metų laiko. Žiemos metu fitoremediacija 
praktiškai nevyksta;

• pagrindinis fitoremediacijos trūkumas  – 
praktinio panaudojimo ribotumas. Di-
delis teršalų kiekis dirvožemyje slopina 
augalų biomasės prieaugį. Augalų efek-
tyvumas absorbuojant sunkiuosius me-
talus iš dirvožemio priklauso nuo metalų 
koncentracijos jame, augalo savybių ir 
rūšies;

• procesas pakankamai ilgas, gali tęstis de-
šimtmečiais.

KONKRETAUS APLINKOS UŽTERŠTUMO 
VERTINIMAS NAMŲ SĄLYGOMIS

Aplinkos (vandens, dirvožemio) taršai 
(toksiškumui) įvertinti yra daug būdų. Daž-
niausiai vartojami biologiniai testai, tačiau 
tai galima padaryti ir namų sąlygomis. Dir-
vožemis gali būti užterštas cheminėmis 
medžiagomis (herbicidais, fungicidais, in-
sekticidais, mineralinėmis, ypač azoto (ni-
tratai), trąšomis, nafta ir jos produktais, 
įvairiomis organinėmis atliekomis), kitais 
teršalais.
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Norint atlikti bandymą, reikia geros koky-
bės kviečių ir rugių sėklos. Sėkloms daiginti 
naudojami daigintuvai – Petri lėkštelės. Jei 
neturime, daigintuvus gaminame iš pieno 
pakuočių. Jas išilgai perpjauname padalin-
dami pakuotę į dvi lygias dalis ir jau turime 
daigintuvus. 

Juos išplauname šiltu vandeniu, džiovina-
me. Išklojame polietileno plėvele (2 sluoks-
niais). 

Reikia filtrinio popieriaus daigintuvų pa-
klotei. Juo (2–3 sluoksniais) išklojame daigin-
tuvų dugną (keli filtrinio popieriaus sluoks-
niai dedami, kad sudrėkintas popierius 
pernelyg greit neišdžiūtų).

Atliekant bandymus, pavyzdžiui, tiriant 
nuodingais teršalais užterštą gruntą, paklo-
tei imamas smėlis. Smėlis gerai perplauna-
mas, džiovinamas (iškaitinamas), persijoja-
mas per sietą (geriausiai tinka smėlis, kuris 
išbyra per sietą su 1 mm dydžio skylutėmis). 
Smėlis į daigintuvus pilamas 2 cm sluoks-
niu, sudrėkinamas. Jo paviršiuje (geriausiai 
pincetu) išdėstomos sėklos (po 100 sėklų į 
kiekvieną daigintuvą), kad nesiliestų. Išdės-
tytos sėklos buka lazdele (tinka pieštukas) 
įspaudžiamos į smėlį lygiai su smėlio pavir-
šiumi. Daigintuvai pridengiami dangteliais 
(gali būti popieriniai), paliekamas siauras 
plyšelis orui patekti. Indai pažymimi – nu-
rodoma darbo pradžia (data), bandymo va-
rianto numeris. Pradžioje nustatomas ban-
dymams naudojamų kviečių ir rugių sėklų 
daigumas – jis turi būti ne mažesnis kaip 
90% (kitu atveju – ieškoti kitos sėklos). Tok-
siškumui įvertinti imame ne mažiau 0,5 kg 
dirvožemio. Dirvožemį iškasame kastuvėliu. 
Dirvožemio bandinį imame iš 3–5 cm gylio. 
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Jį pilame į kartoninę dėžutę arba polietileno 
maišelį. Etiketėje, kurią įdedame į maišelį ar 
dėžutę, užrašome bandinio paėmimo datą, 
vietą, dirvožemio mechaninę sudėtį (smėlis, 
priemolis, lengvas priemolis, vidutinio sun-
kumo priemolis, sunkus priemolis, molis, 
juodžemis) ir įtariamos taršos pobūdį.

Paimtas dirvožemis (gruntas) pasklei-
džiamas plonu sluoksniu (ant popieriaus ar 
kartono lapo) ir džiovinamas kambario tem-
peratūroje iki orasausės būklės. Dirvožemio 
bandiniai imami iš labiausiai būdingų taršos 
vietų. Bandymai atliekami pagal aprašytą 
schemą, bet vietoje filtrinio popieriaus nau-
dojamas smėlis. Bandymo schema:

Kontrolė – grynas smėlis;

1 variantas – užterštas dirvožemis;

2 variantas – smėlis (S) + užterštas dirvože-
mis (UD) santykiu 50% + 50%, arba 1:1;

3 variantas – S + UD santykiu 25% + 75%, 
arba 1:3;

4 variantas – S + UD santykiu 12,5% + 87,5%, 
arba 1:7 ir t. t.

Paruoštas substratas (smėlis + užterštas 
dirvožemis) su sėklomis drėkinamas van-
dentiekio vandeniu. Ir kontrolinis, ir bandy-
minis variantai turi būti drėkinami vienodai.

Paėmę bandinius iš įvairių vietų aplink 
spėjamą užteršimo židinį, galėsime nustatyti, 
kur baigiasi pavojingo užterštumo zona (sėk
lų daigumas mažesnis kaip 50%), tokį dirvo-
žemį reikia išvalyti.
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Dirvožemio užterštumo metodiką parengė 
prof. Karolis Jankevičius, Rapolas Liužinas ir 
Ieva PaunksnytėMarkevičienė remdamiesi 
ilgamete VšĮ „Grunto valymo technologijos“ 
patirtimi tiriant ir valant dirvožemį, gruntą 
ir vandenį, užterštus nafta ir jos produktais, 
kitomis organinėmis medžiagomis.
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VšĮ „Grunto valymo technologijos“ biologi
nio valymo metodų diegimo šalies aplinko
saugoje pradininkė (toliau GVT) 1997 metais 
Aplinkos ministerijos įsteigta, ji vykdydama 
savo pagrindinę funkciją – teritorijų, už
terštų naftos produktais, kitomis organinė
mis kilmės pavojingomis medžiagomis ir 
sunkiaisiais metalais valymą, ieškojo naujų 
mūsų sąlygomis veiksmingų, ekonomiškų ir 
„draugiškų aplinkai“ metodų ir technologi
nių sprendimų. GVT parengta kompleksinė 
grunto valymo technologija apima organi
nes medžiagas ardančių mikroorganizmų, jų 
dauginimosi ir aktyvą skatinančių mikroele
mentų ir fermentų, taršai atsparių aukštes
niųjų augalų, adhezijos metodų naudojimą. 
Svarbią vietą užima fi toremediacija ir fi to
melioracija, kurių įdiegimu ir plėtra valant 
dirvožemį, gruntą ir vandens telkinius rūpi
nosi ilgametis GVT mokslinis vadovas prof. 
Karolis Jankevičius. Jo iniciatyva ir betarpiš
kai vadovaujant užpatentuoti išradimai – 
„Biopreparatas nafta ir jos produktais už
terštam gruntui ir vandeniui valyti, jo gavimo 
būdas ir panaudojimas“ (patento Nr. 5057), 
„Grunto, užteršto nafta arba jos produktais, 
biologinio valymo būdas“ (patento Nr. 5579), 
„Biogenų kiekiui ir „vandens žydėjimui“ gė
lavandeniuose telkiniuose sumažinti būdas 
ir įrenginys“ (patento Nr. 5201), „Augalinio 
nuotekų valymo įrenginys ir jo panaudojimo 
būdas“ (patento Nr. 5496) ir kt., monografi 
ja „Aplinkos biologinis valymas“, „Ekologijos 
terminų aiškinamasis žodynas“ ir kt.



28

Norėdami supažindinti visuomenę, ypač 
jaunąją kartą su „draugiškomis aplinkai“ 
technologijomis, atskleisti visiems prieina-
mų biologinių valymo metodų privalumus ir 
galimybes, su VU Botanikos sodu įrengėme 
aukštesniųjų kultūrinių ir laukinių augalų, 
naudojamų fitoremediacijoje, kolekcijas.

 
Daugiau informacijos apie VšĮ „Grunto 

valymo technologijos“ veiklą galite rasti: 
www.gvt.lt

VšĮ „Grunto valymo technologijos“ 
specialistai renka medžiagą fitoremediacijos 

eksperimentiniams tyrimams, 2005 m.
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