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Lietuvos žemdirbystės institute Dotnuvoje 2008–2009 m. lauko bandymo metodu atlikti vasarinių miežių tyrimai. Jų tikslas – herbicidais apdorota-

me ir neapdorotame pasėliuose įvertinti ir palyginti  miežių pasėlio tankumo įtaką chlorofilo indekso dinamikai, nustatyti grūdų derliaus ryšį su skirtin-
gais vystymosi tarpsniais gautomis chlorofilo indekso vertėmis. Augintos trys vasarinių miežių veislės – ‛Aura’, ‛Barke’ ir ‛Gustav’. Suformuoti trys 
skirtingo tankumo pasėliai, išsėjant 2 mln., 4 mln. ir 6 mln. daigių sėklų į hektarą, bei du fonai, kuriuose augalai buvo purkšti herbicidais ir auginti be jų. 
Nustatytas trijų veiksnių – veislės, sėklos normos ir herbicidų – bei jų sąveikos įtakos esmingumas chlorofilo indeksui. Veislių reakcija į herbicidus buvo 
nevienoda: dėl herbicidų įtakos veislių ‛Barke’ ir ‛Gustav’ lapijoje chlorofilo indeksas daugeliu atvejų buvo mažesnis, o ‛Aura’ reagavo priešingai – foto-
sintezės pigmento indeksas 2 ir 4 mln. tankumo pasėlyje didėjo.  

Palyginus koreliacinį ryšį tarp chlorofilo indekso ir derliaus herbicidais purkštame bei nepurkštame miežių pasėlyje, nustatyta, jog daugeliu atvejų 
herbicidų naudojimas stiprino šį ryšį. Tyrimų metais herbicidais purkštame pasėlyje chlorofilo indekso ir derliaus ryšys buvo stipresnis 50–67 % tirtųjų 
atvejų nei nepurkštame. Pastebėta tendencija, kad didėjant pasėlio tankumui, chlorofilo indeksas mažėjo. 

Vasariniai miežiai, herbicidai, veislės, sėklos norma, chlorofilo indeksas. 

 
Įvadas 

 
Iš visų fotosintezės proceso pigmentų chlorofilo reikšmė 

fotosintezės intensyvumui yra pati svarbiausia. Siekiant pa-
didinti augalų produktyvumą, gerinamos augimo sąlygos 
taip optimizuojant fotosintezės sistemos darbą (Dreccer et 
al., 2000; Wiesler et al., 2002; Sharma-Natu et al., 2005). 
Pasaulyje atlikta nemažai tyrimų, nustatytas stiprus teigia-
mas koreliacinis ryšys tarp chlorofilo kiekio ir įvairių žemės 
ūkio augalų derliaus: kviečių ir miežių (Follett et al., 1992; 
Denuit, 2002; Ortuzar – Iragorri et al.; 2005; Naud et al., 
2009; Janušauskaitė ir kt., 2009), vasarinių kvietrugių (Janu-
šauskaitė, 2009), bulvių (Denuit, 2002; Gianquinto et al., 
2004); kukurūzų (Schlemmer et al., 2005; Schulte et al., 
2007), cukrinių runkelių (Wiesler et al., 2002), ryžių (Ra-
mesh et al., 2002). Daugelyje tyrimų nustatyta, kad chlorofi-
lo indekso vertės yra tiesiogiai proporcingos bendram chlo-
rofilo kiekiui lapuose (Spaner et al., 2005; Ziadi et al., 2008; 
Naud et al., 2009). Pagal lapijos chlorofilo indeksą galima 
nustatyti papildomo tręšimo azoto trąšomis poreikį bei 
prognozuoti derlių (Gianquinto, 2004; Zebarth et al., 2007). 
Chlorofilo indeksui patikimą įtaką turi mitybos sąlygos (Lo-
pez-Bellido et al., 2004; Janušauskaitė, 2009) ir drėgmės bei 
temperatūros režimai (Guo et. al., 2006; Kim et al., 2007). 
Nustatyta, kad net ir neilgai trunkantis dirvožemio įkaitimas 
gali pastebimai sumažinti augalų antžeminės dalies bei šak-
nų augimą ir fotosintetinį aktyvumą (Tahir et al., 2005). 
Chlorofilo indeksas taip pat priklauso nuo augalo veislės 
(Spaner et al., 2005), augimo tarpsnio (Janušauskaitė, 2009; 
Janušauskaitė ir kt., 2009) ir netgi nuo pasėlio tankumo 
(Samborski et.al., 2009; Janušauskaitė ir kt., 2009). Nustaty-
ta, kad miglinių žolių chlorofilo indeksas skiriasi monopasė-
lyje ir mišinyje su ankštinėmis žolėmis (Olszewska M., 
2008). Trūksta duomenų apie pesticidų įtaką fotosintezės 
pigmento kiekiui vasarinių miežių lapuose.  

Šio darbo tikslas – herbicidais apdorotame ir neapdo-
rotame pasėliuose įvertinti ir palyginti  miežių pasėlio tan-
kumo įtaką chlorofilo indekso dinamikai, nustatyti grūdų 

derliaus ryšį su skirtingais vystymosi tarpsniais užfiksuo-
tomis chlorofilo indekso vertėmis. 

  
Tyrimų sąlygos ir metodika 

 
Tyrimų vieta. Lauko tyrimai atlikti 2008–2009 m. 

LAMMC filiale Žemdirbystės institute, Dotnuvoje.  
Dirvožemis. Bandymas darytas lengvo priemolio giliau 

karbonatingame sekliai glėjiškame rudžemyje (RDg8-k2), 
Endocalcari-Epihypogleyic Cambisol (CMg-p-w-can) lauko 
bandymo metodu. Pagal agrocheminių rodiklių vertes dirvo-
žemis tyrimų metais buvo nuo rūgštoko iki neutraloko (pHKCl 
6,0–6,1), nuo fosforingo iki didelio fosforingumo (170–280 
mg kg-1), nuo kalingo iki didelio kalingumo (160–240 mg kg-

1) bei pagal 0–40 cm dirvožemio sluoksnyje esantį minerali-
nio azoto kiekį – mažo azotingumo (36–55 kg ha-1). 

Tyrimų schema. Pasėtos trys vasarinių miežių veislės: 
‛Aura’, ‛Barke’ ir ‛Gustav’, suformuojant skirtingo tankumo 
pasėlius – išsėjant 2 mln., 4 mln. ir 6 mln. daigių sėklų į hek-
tarą. ‛Aura’ – aukštaūgė, plačių lapų, vidutinio ankstyvumo, 
derlinga, nejautri ligoms. ‛Barke’ veislė vidutinio ankstyvu-
mo, augalai vidutinio aukščio, lapai neplatūs, atspari ligoms. 
‛Gustav’ – žemaūgė, plačių lapų, vidutinio ankstyvumo, at-
spari ligoms. 

Tyrimų metu auginti vasariniai miežiai buvo tręšti 
N60P60K60. Priešsėlis – vasariniai kviečiai. Miežiai buvo au-
ginti dviejuose fonuose – nepurškiant herbicidais ir purš-
kiant. 2008 m. krūmijimosi pabaigoje miežiai buvo purkšti 
herbicidų MCPA (MCPA) ir Linturo 70 WG (triasulfuronas 
+ dikamba) mišiniu (0,75 l ha-1 + 120 g ha-1), 2009 m. – Lin-
turu 70 WG (120 g ha-1) su trendo (etoksilato alkoholio) 
priedu (100 ml ha-1). Pradėjus plisti lapų ligoms, purkšta 
fungicidais: 2008 m. – Arčeriu top 400 EC (propikonazolas 
+ fenpropidinas, 1,0 l ha-1), 2009 m. – Falkonu 460 EC (te-
bukonazolas + triadimenolas + spiroksaminas, 0,6 l ha-1).  

Lapuose chlorofilo indeksas nustatytas spektrofoto-
metru MINOLTA SPAD 502, kuris chlorofilo absorbciją 
matuoja mėlynųjų (400–500 nm) ir raudonųjų (600–
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700 nm) bangų diapazono. Iš šių duomenų prietaisas ap-
skaičiuoja skaitmeninę reikšmę, atitinkančią chlorofilo 
kiekį lapuose, t. y. chlorofilo kiekio indeksą. Matuota ketu-
ris kartus per vegetaciją – kylant pseudostiebui (BBCH 
30), bamblėjimo pradžioje (BBCH 31), miežiams vamzde-
lėjant (BBCH 45) ir išplaukėjus (BBCH 59). Laukelyje 
matuoti trijų augalų paskutinis pilnai išsivystę lapai.  

Grūdų derliaus duomenys perskaičiuoti į 15 % drėgnumo.  
Meteorologinės sąlygos, fiksuotos Dotnuvos agrometeo-

rologinės stoties, tyrimų metais buvo skirtingos (1 pav.). 
2008 m. pavasaris buvo sausas ir šiltas; oro temperatūra ba-
landžio mėn. II ir III dešimtadieniais buvo atitinkamai 
2,7 °C ir 3,6 °C aukštesnė už normą, o kritulių iškrito arti 
daugiametės normos, tik jų pasiskirstymas per mėnesį buvo 

netolygus. Gegužės mėn. orai buvo sausi, produktyviosios 
drėgmės atsargos sumažėjo visame 0–50 cm sluoksnyje, 
mėnesio HTK – 0,4 apibūdina meteorologines sąlygas kaip 
kritiškai sausas. Birželio I dešimtadienio orai buvo šilti ir la-
bai sausi, vidutinė oro temperatūra buvo 2,2 °C aukštesnė už 
normą, kritulių nebuvo, dirvoje stigo drėgmės. Liepos mė-
nuo buvo šiltas, negausus kiekis kritulių – iškrito 65,2 % 
daugiametės normos, mėnesio HTK sudarė 0,8, dirvožemyje 
žymiai sumažėjo drėgmės atsargų. Vasarojus pradėjo leisti 
šalutinius silpnus stiebus. Rugpjūčio orai buvo šilti, nuo 0,8 
°C iki 3,5 °C šiltesni už normą. Per II dešimtadienį iškrito 
215 % dešimtadienio kritulių normos, o per mėnesį – 
123,3 % mėnesio normos. Rugpjūčio HTK – 1,6.  
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1 pav. Meteorologinės sąlygos vasarinių miežių vegetacijos metu, Dotnuva 

Fig.1.The weather conditions during the growing season of spring barely, Dotnuva 

 
2009 m. dirvos drėgmės atsargos du pirmuosius balan-

džio dešimtadienius buvo pakankamos. Balandžio II de-
šimtadienyje lietaus nebuvo, dirvos drėgmė mažėjo, 0–10 
cm sluoksnis liko sausas. Vidutinė mėnesio temperatūra 
buvo 2,9 °C aukštesnė už normą, o kritulių teiškrito 36 % 
normos. Gegužės mėnesį krituliai buvo taip pat negausūs, 
mėnesio HTK 0,5 (norma 1,4). Birželio trečiojo dešimta-
dienio orai išsiskyrė šiluma ir drėgme. Vidutinė dekados 
oro temperatūra buvo 1,4 °C aukštesnė už normą, kritulių 
iškrito 356 % normos. Birželio 23 d. per 4,5 valandos iškri-
to 74 mm kritulių – tai vadinama stichiniu meteorologiniu 
reiškiniu. Dotnuvos MS duomenimis, tai pats lietingiausias 
birželis per paskutiniuosius 47 stebėjimų metus. Lietingi 
buvo ir liepos I bei II dešimtadieniai, kuomet iškrito 85 % 
mėnesio normos kritulių.  

Statistinis duomenų apdorojimas. Statistinė grūdų der-
liaus ir chlorofilo indekso duomenų trijų veiksnių dispersi-
nė analizė, koreliaciniai ryšiai tarp grūdų derliaus ir chloro-
filo indekso verčių nustatyti bei daugianarės regresijos lyg-
tys skaičiuotos naudojant programų paketą Selekcija (Ta-
rakanovas ir kt. 2003), Fišerio kriterijumi įvertintas veiks-
nių esmingumas. Darbe vartoti simboliai: * ir ** žymėji-
mas reiškia: statistiškai patikima, esant atitinkamai 95 % ir 
99 % tikimybės lygiui; R05 – patikimo skirtumo riba, esant 

95 % tikimybės lygiui; S x  – vidurkio vidutinė kvadratinė 
paklaida; V % – variacijos koeficientas. 
 
Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas 

 
Vidutiniais tyrimo duomenimis, vasariniai miežiai su-

brandino tiek tarp skirtingo tankumo, tiek tarp veislių besi-
skiriantį grūdų derlių. Herbicidais nepurkštame pasėlyje 

visuose skirtingo tankumo laukeliuose miežiai ‛Aura’ ir 
‛Barke’ išaugino atitinkamai 0,07–0,28 t ha-1  ir 0,13–0,31 t 
ha-1 mažesnį derlių, o miežiai ‛Gustav’ – 0,15–0,54 t ha-1 
didesnį nei bandymo vidurkis – 4,78 t ha-1. Herbicidų nau-
dojimas dar labiau paryškino šį skirtumą, kadangi nuo 
piktžolių apsaugotame pasėlyje ‘Aura‘ ir ‘Barke‘ derlius už 
vidurkį (5,27 t ha-1) buvo atitinkamai 0,09–0,48 t ha-1 ir 
0,06–0,25 t ha-1 mažesnis, o ‘Gustav‘ veislės miežių – 
0,24–0,43 t ha-1 didesnis (1 lentelė).  

Herbicidų naudojimas skirtingo tankumo ir veislių pa-
sėlyje derlių padidino vidutiniškai 0,39 t ha-1. Lyginant 
miežių veislių derlingumą tarp herbicidais purkšto ir ne-
purkšto fonų nustatyta, kad nuo piktžolių apsaugotų miežių 
‛Aura’ derlingumas padidėjo 0,20–0,65 t ha-1, ‛Barke’ – 
0,55–0,60 t ha-1, ‛Gustav’ – 0,38–0,57 t ha-1, palyginti su 
augusiais piktžolėtame pasėlyje. Derliaus duomenų varia-
cija skirtingo konkurencingumo pasėlyje buvo nedidelė ar-
ba vidutinė.  

Derliaus duomenų trijų veiksnių dispersinė analizė pa-
rodė, kad veiksnių įtaka tyrimų metais derlingumui buvo 
nevienoda. Įvertinus Fišerio kriterijumi, 2008 m. didžiausią 
įtaką derliui turėjo sėklos norma (Ffakt. = 15,15**, R05 = 
0,113) ir augintų miežių veislė (Ffakt. = 16,31**, R05 = 
0,113). Herbicidų naudojimas esminės įtakos miežių grūdų 
derliui neturėjo. Esmingą įtaką derliui turėjo herbicidų ir 
veislės sąveika (Ffakt. = 4,96*, R05 = 0,160). 2009 m. veislės 
poveikio esmingumas išliko toks pat stiprus – 99 % tikimy-
bės lygio, kaip ir ankstesniais metais (Ffakt. = 9,40**, R05 = 
0,170). Išryškėjo tokio pat aukšto – 99 % tikimybės – lygio 
herbicidų naudojimo esmingumas (Ffakt. = 43,65**, R05 = 
0,120). Skirtingo pasėlio tankumo, kaip ir veiksnių sąveikos, 
įtaka grūdų derliui buvo neesminė (2 lentelė). 
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1 lentelė. Grūdų derliaus duomenų statistiniai rodikliai, Dotnuva, vidutiniai 2008–2009 m. duomenys 
Table 1. Statistical indices of grain yield data, Dotnuva, average of 2008, 2009 

 
Veislė   
Variety 

Sėklos norma mln. ha-1 

 Seed rate million ha-1 
X  vidurkis 

mean 
S x  Min Max V % 

Nepurkšta herbicidais /without herbicides 
‛Aura’ 2 4,59 0,12 4,35 4,93 6,0 
 4 4,80 0,16 4,28 5,20 7,4 
 6 4,71 0,33 3,81 5,52 15,8 
‛Barke’ 2 4,47 0,24 3,91 4,99 10,8 
 4 4,65 0,30 3,84 4,62 14,5 
 6 4,61 0,36 3,71 5,73 17,4 
‛Gustav’ 2 4,95 0,19 4,55 5,59 8,4 
 4 4,93 0,14 4,56 5,33 6,6 
 6 5,32 0,21 4,68 5,91 8,8 

Purkšta herbicidais /with herbicides 
‛Aura’ 2 4,79 0,17 4,48 5,42 7,7 
 4 5,15 0,21 4,62 5,85 9,0 
 6 5,36 0,16 4,99 5,87 6,6 
‛Barke’ 2 5,02 0,06 4,90 5,21 2,5 
 4 5,13 0,23 4,54 5,81 9,9 
 6 5,21 0,15 4,83 5,56 6,6 
‛Gustav’ 2 5,52 0,08 5,23 5,66 3,2 
 4 5,51 0,32 4,27 5,99 12,9 
 6 5,70 0,32 4,47 6,25 12,4 

 
2 lentelė. Sėklos normos, veislės ir herbicidų fonų įtakos vasarinių miežių grūdų derliui esmingumas 

Table 2. Significance of the effect of seed rate, variety and herbicides on spring barley grain yield 
 

 2008 2009 
Veiksniai ir sąveikos 

Factors and interactions 
Kvad- 

ratų vidurkis 
MS 

Fišerio kriterijus 
F faktinis 
F factual 

R 05 

LSD05 
Kvad- 

ratų vidurkis 
MS 

Fišerio kriterijus 
F faktinis 

F factual 

R 05 
LSD05 

Sėklos norma (veiksnys A) 
Seed rate (factor A) 

0,780 15,15** 0,113 0,069 0,37 0,170 

Veislė (veiksnys B) 
Variety (factor B) 

0,840 16,31** 0,113 1,773 9,40** 0,170 

Herbicidų fonai (veiksnys C) 
Herbicides (factor C) 

0,043 0,83 0,080 8,235 43,65** 0,120 

AB sąveika / AB interaction 0,049 0,95 0,169 0,079 0,42 0,255 
AC sąveika / AC interaction 0,105 2,04 0,160 0,131 0,70 0,240 
BC sąveika / BC interaction 0,255 4,96* 0,160 0,040 0,21 0,240 
ABC sąveika / ABC interaction 0,016 0,32 0,080 0,185 0,98 0,120 
Paklaida /Error 0,052 - - 0,189 - - 
 

Chlorofilo indekso pokyčiai dėl herbicidų miežių la-
puose tam tikrais tyrimų metais buvo nevienodi. Tai nu-
lemti galėjo skirtingos meteorologinės sąlygos. 2008 m. iki 
herbicidų naudojimo buvo itin sausi orai – teiškrito 25,4 % 
daugiametės kritulių normos. Tokiomis sąlygomis po her-
bicidų purškimo praėjus 3 dienoms (BBCH 31), lapijos 
chlorofilo indeksas turėjo tendenciją didėti, tačiau skirtingų 
veislių miežiai nevienodai reagavo į herbicidą, ir chlorofilo 
reikšmių pokyčiai buvo nevienodi (2 pav.). ‛Aura’ ir 
‛Barke’ 2 bei 4 mln. miežių tankumo pasėlyje nustatyti 
chlorofilo indekso padidėjimai, o tankiausiame pasėlyje, 
esant didesnei konkurencijai tarp augalų, chlorofilo indek-
sas herbicidais purkštame fone buvo mažesnis. Literatūroje 
aptinkama duomenų, kad didėjanti sėklos norma atvirkščiai 
koreliuoja su chlorofilo indeksu (Spaner et al., 2005), ta-
čiau trūksta duomenų apie fotosintezės pigmento miežių 
lapijoje reakciją į herbicidus. Tenka manyti, kad mūsų ty-
rimuose panaudoti herbicidai sukėlė fiziologinį stresą, ku-
ris didžiausios – 6 mln. ha-1

 – sėklos normos fone pastebi-
mai mažino chlorofilo indekso vertes ‛Aura’ ir ‛Barke’ 

miežių veislių augaluose. Augalams pasiekus vamzdelėji-
mo tarpsnį (BBCH 45), chlorofilo indeksas ‛Aura’ veislės 
miežiuose skirtingo tankumo laukeliuose visais atvejais 
buvo didesnis dėl herbicidų poveikio, o ‛Gustav’- tik ma-
žesnio – 2 ir 4 mln. – tankumo pasėlyje. ‛Barke’ veislės 
chlorofilo indeksas šiame tarpsnyje nepriklausomai nuo 
pasėlio tankumo dėl herbicidų mažėjo. 

Miežiams išplaukėjus (BBCH 59) herbicidais purkštų 
miežių lapijoje visais atvejais chlorofilo indeksas buvo 
mažesnis, lyginant su herbicidais nepurkštu pasėliu. Api-
bendrinant skirtingų veislių reakciją į herbicidus 2008 m., 
galima teigti, kad netrukus po jų purškimo veislių ‛Aura’ ir 
‛Gustav’ lapijoje chlorofilo indeksas dažniausiai tenden-
cingai didėjo (atitinkamų veislių 2,2–13,0 %, 8,1–8,4 %). 
Tuo tarpu ‛Barke’ chlorofilo indekso pokyčiai buvo nežy-
mūs. Didesnės chlorofilo indekso vertės herbicidu purkš-
tuose ‛Aura’ veislės miežiuose išliko ir vamzdelėjimo 
tarpsnyje (BBCH 45). Apie nevienodą herbicidų įtaką skir-
tingų javų veislių augalų chlorofilo florescencijos rodik-
liams užsimena ir kiti autoriai (Korres ir kt., 2003).  
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2 pav. Chlorofilo indekso reikšmių dinamika vasarinių miežių vegetacijos metu, Dotnuva 
Fig. 2. The dynamic of chlorophyll index over the spring barley growing period, Dotnuva 

  
2008 m. duomenis įvertinus dispersinės analizės meto-

du nustatyta, kad visuose miežių augimo tarpsniuose chlo-
rofilo indeksas iš esmės skyrėsi tarp veislių (BBCH 31 – 
Ffakt. = 19,57**, R05 = 1,22, BBCH 45 – Ffakt. = 10,49**, 
R05=1,56, BBCH 59 – Ffakt. = 128,59**, R05 = 0,65) 
(3 lentelė). Plaukėjimo pabaigoje (BBCH 59) nustatyti es-

miniai skirtumai tarp sėklos normų (Ffakt.= 16,36**, R05 = 
0,65) ir herbicidų fonų (Ffakt. = 35,27**, R05 = 0,46) bei vi-
sų veiksnių – sėklos normos x veislės x herbicidų fonų – 
sąveikos (Ffakt. = 2,63*, R05 = 1,85). Kitais atvejais veiksnių 
sąveika esminės įtakos chlorofilo indeksui neturėjo. 

 
3 lentelė. Sėklos normos, veislės ir herbicidų fonų įtakos skirtingais miežių vystymosi tarpsniais chlorofilo indeksui esmingumas, Dotnuva, 2008–2009 m. 

Table 3. The significance of the influence of seed rate, variety and herbicides on chlorophyll index in different growth stages spring barley, Dotnuva, 2008–2009 
 

Veiksniai ir sąveikos 2008 2009 
Factors and  interactions Kvadratų  

vidurkis 
MS 

Fišerio  
kriterijus 
F faktinis 

F factual 

R 05 

LSD05 

Kvadratų  
vidurkis 

MS 

Fišerio  
kriterijus 
F faktinis 

F factual 

R 05 

LSD05 

1 2 3 4 5 6 7 
Chlorofilo indeksas  BBCH 30 tarpsniu / Chlorophyll index in BBCH 30 growth stage 

Sėklos norma (veiksnys A) 
Seed rate (factor A) 

- - - 19,902 0,87 1,05 

Veislė (veiksnys B) 
Variety (factor B) 

- - - 164,065 7,19** 1,05 

Herbicidų fonai (veiksnys C) 
Herbicides (factor C) 

- - - 168,871 7,40** 0,74 

AB sąveika / AB interaction - - - 13,970 0,61 1,57 
AC sąveika / AC interaction - - - 63,414 2,78 1,48 
BC sąveika / BC interaction - - - 103,567 4,54* 1,48 
ABC sąveika /  ABC interaction - - - 7,538 0,33 2,95 
Paklaida / Error - - - 22,815 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 
Chlorofilo indeksas  BBCH 31 tarpsniu / Chlorophyll index inBBCH 31 growth stage 

Sėklos norma (veiksnys A) 
Seed rate (factor A) 

76,396 2,22 1,22 17,942 1,00 0,93 

Veislė (veiksnys B) 
Variety (factor B) 

674,184 19,57** 1,22 767,768 42,7** 0,93 

Herbicidų fonai (veiksnys C) 
Herbicides (factor C) 

28,164 0,82 0,86 58,681 3,26 0,66 

AB sąveika / AB interaction 52,350 1,52 1,83 8,412 0,47 1,40 
AC sąveika / AC interaction 87,024 2,53 1,73 18,850 1,05 1,32 
BC sąveika / BC interaction 12,863 0,37 1,73 48,654 2,71 1,32 
ABC sąveika / ABC interaction 24,722 0,72 3,46 13,069 0,73 2,62 
Paklaida / Error 34,446 - - 17,980 - - 

Chlorofilo indeksas BBCH 45 tarpsniu / Chlorophyll index in BBCH 45 growth stage 
Sėklos norma (veiksnys A) 
Seed rate (factor A) 

53,144 0,94 1,56 5,915 0,20 1,20 

Veislė (veiksnys B) 
Variety (factor B) 

591,912 10,49** 1,56 526,106 17,73** 1,20 

Herbicidų fonai (veiksnys C) 
Herbicides (factor C) 

16,806 0,3 1,11 1,245 0,04 0,85 

AB sąveika / AB interaction 46,090 0,82 2,35 21,671 0,73 1,80 
AC sąveika / AC interaction 36,504 0,65 2,21 6,899 0,23 1,69 
BC sąveika / BC interaction 20,795 0,37 2,21 27,653 0,93 1,69 
ABC sąveika / ABC interaction 78,620 1,39 4,42 38,405 1,29 3,36 
Paklaida /Error 56,416 - - 29,673 - - 

Chlorofilo indeksas BBCH 59 tarpsniu / Chlorophyll index in BBCH 59 growth stage 
Sėklos norma (veiksnys A) 
Seed rate (factor A) 

160,916 16,36** 0,65 237,197 7,15** 1,27 

Veislė (veiksnys B) 
Variety (factor B) 

1264,870 128,59** 0,65 107,767 3,25* 1,27 

Herbicidų fonai (veiksnys C) 
Herbicides (factor C) 

346,944 35,27** 0,46 21,853 0,66 0,90 

AB sąveika / AB interaction 32,200 3,27* 0,98 111,668 3,37* 1,90 
AC sąveika / AC interaction 3,626 0,37 0,92 6,662 0,20 1,79 
BC sąveika / BC interaction 5,588 0,57 0,92 45,284 1,36 1,79 
ABC sąveika / ABC interaction 25,852 2,63* 1,85 22,697 0,68 3,55 
Paklaida / Error 9,836 - - 33,182 - - 
 

2009 m. esant sausam pavasariui, iki herbicidų naudoji-
mo buvo išdžiūvęs viršutinis dirvos sluoksnis. Herbicidų įta-
ką lapijos chlorofilo indeksui sąlygojo orai – prieš purškimą 
herbicidais vidutinė gegužės mėnesio III dešimtadienio tem-
peratūra buvo 2,7 °C aukštesnė nei daugiametė norma, o kri-
tulių tebuvo iškritę tik 51,3 % normos. Taigi, nors ir neatitin-
kantis normos, tačiau dvigubai didesnis kritulių kiekis nei 
2008 m. galėjo lemti kitokį chlorofilo indekso reikšmių kiti-
mo dėsningumą. Panašiai kaip ir 2008 metais, į herbicidus 
tuoj pat po purškimo reagavo tik ‛Aura’ veislės miežiai – 2 ir 
4 mln. sėklos normos laukeliuose BBCH 30 tarpsnyje chloro-
filo indeksas nupurkštuose herbicidu augalų lapuose buvo 3,4 
ir 10,3 % didesnis, lyginant su nepurkštais. Tokia pat šios 
veislės reakcija į herbicidą išliko ir bamblėjimo pradžioje 
(BBCH 31) – minėto rodiklio vertės buvo atitinkamai 1,5 % 
ir 7,6 % didesnės. ‛Barke’ ir ‛Gustav’ veislių miežiuose visų 
skirtingo konkurencingumo variantų herbicidais purkštuose 
laukeliuose tuoj pat po herbicidų naudojimo ir bamblėjimo 
pradžioje (BBCH 30 ir BBCH 31) chlorofilo indeksas nusta-
tytas mažesnis. Vamzdelėjimo tarpsnyje (BBCH 45) herbici-
dais purkštuose laukeliuose chlorofilo indeksas buvo 42 %, o 
plaukėjimo pabaigoje (BBCH59) – 50 % tirtų atvejų didesnis 
nei nepurkštuose herbicidais nepriklausomai nuo pasėlio tan-
kumo. Trijų veiksnių dispersinė analizė parodė, kad chlorofi-

lo indeksas visuose tarpsniuose iš esmės skyrėsi tarp veislių 
(BBCH 30 – Ffakt. = 7,19**, R05 = 1,05, BBCH 31 – Ffakt. = 
42,7**, R05 = 0,93, BBCH 45 – Ffakt. = 17,73**, R05 = 1,20, 
BBCH 59 – Ffakt. = 3,25*, R05 = 1,27) (3 lentelė). Sėklos 
normos esminė įtaka šiam rodikliui išryškėjo tik plaukėjimo 
pabaigoje – Ffakt. = 7,15**, R05 = 1,27. Herbicidų esminis po-
veikis, pasireiškęs per augalų pasėlyje konkurenciją, nustaty-
tas tik vienintelį kartą – tuoj pat po jo naudojimo bamblėjimo 
pradžioje Ffakt. = 7,40**, R05 = 0,74.  

Literatūroje neaptikta duomenų apie herbicidų įtaką 
vasarinių miežių lapijos chlorofilo indeksui. Aptikta tik 
negausių duomenų apie herbicidų, kaip stresą sukeliančio 
veiksnio, įtaką chlorofilui saulėgrąžų lapuose: nustatyta, 
kad herbicidai neturėjo neigiamos įtakos chlorofilo kiekiui 
(Channappagoudar et al., 2008). Augimo reguliatorių įtaka 
žieminių kviečių fotosintetiniams rodikliams priklausė nuo 
kviečių veislės (Auškalnienė et al., 2006), o melionų la-
puose augimo reguliatoriai iš esmės mažino chlorofilo kie-
kį (Ouzounidou et al., 2008). Mūsų tyrimų vidutiniais dve-
jų metų duomenimis, veislių reakcija į herbicidus buvo ne-
vienoda: herbicidų paveiktoje veislių ‛Barke’ ir ‛Gustav’ 
lapijoje chlorofilo indeksas daugeliu atvejų buvo mažesnis, 
o ‛Aura’ reagavo priešingai – fotosintezės pigmento indek-
sas 2 ir 4 mln. tankumo pasėlyje didėjo.  
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Augalų derlius koreliuoja su lapijos chlorofilo indeksu 
– tai atskleista atlikus žieminių kviečių ir vasarinių miežių 
tyrimus, derlių siejant su skirtingais vystymosi tarpsniais 
nustatytu chlorofilo indeksu (Ortuzar-Iragorri et al., 2005; 
Spaner et al., 2005). Prieštaringi duomenys gauti tiriant 
kukurūzus: grūdų derliaus ir chlorofilo indekso ankstyvuo-
se tarpsniuose ryšys buvo silpnas ir neesminis. Tik vėles-
niame, 10–11 lapo tarpsnyje, nustatytas ryšys buvo esminis 
(Argenta et al., 2004).  

Koreliacijos metodu įvertintas vasarinių miežių grūdų 
derliaus ir skirtingais vystymosi tarpsniais nustatyto chloro-

filo indekso ryšys skirtingo tankumo pasėliuose bei palygin-
tas ryšio stiprumas tarp herbicidais purkšto ir nepurkšto pa-
sėlių (3 pav.). Tyrimų metais skyrėsi ryšio stiprumas, o kai 
kuriais atvejais – ir jo pobūdis. Tam įtakos galėjo turėti metų 
meteorologinės sąlygos. 2008 m. herbicidais purkštų miežių 
lapijos chlorofilo indekso ir derliaus ryšys dažniausiai (67 % 
atvejų) buvo stipresnis nei herbicidais nepurkštame pasėlyje. 
2009 m. tokios tendencijos būdingos 50 % tirtų atvejų. Ty-
rimų metais ryšio esmingumas, esant 95 % tikimybės lygiui, 
nustatytas tik pavieniais atvejais.  
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3 pav. Vasarinių miežių grūdų derliaus ir skirtingo tankumo pasėlyje vertinto chlorofilo indekso tarpusavio koreliacijos koeficientai 

Fig. 3. Correlation coefficients of grain yield and leaf chlorophyll index under the conditions of different spring barley density 
 

Daugianarės regresijos metodu įvertintas koreliacinis 
ryšys tarp nepurkštų ir purkštų herbicidais skirtingų miežių 
veislių grūdų derliaus ir skirtingais vystymosi tarpsniais 
nustatyto chlorofilo indekso. Vidutiniais dvejų metų duo-
menimis, nepurkštuose herbicidais miežiuose stiprus ir sta-
tistiškai patikimas ryšys (atitinkamai R = 0,897**, R = 
0,813*) nustatytas veislių ‛Aura’ ir ‛Barke’. Veislės 

‛Gustav’ ryšys buvo vidutinio stiprumo, tačiau pagal Fiše-
rio kriterijaus F faktinio ir F05 reikšmes neesminis. Vertinant 
vidutinius trijų veislių duomenis, herbicidais neapdorotame 
pasėlyje koreliacinis ryšys buvo vidutinis (R = 0,531), ta-
čiau statistiškai nepatikimas. Vidutinės be herbicidų augin-
tų miežių veislių chlorofilo indekso reikšmės lėmė 28,1 % 
grūdų derliaus duomenų variacijos (4 lentelė). 

  
4 lentelė. Vasarinių miežių derliaus (y, t ha-1) ryšys su chlorofilo indeksu, nustatytu skirtingais vystymosi tarpsniais (a – BBCH 301), b – BBCH 32,  

c – BBCH 45, d – BBCH 59), Dotnuva, vidutiniai 2008–2009 m. duomenys 
Table 4. Relationship between grain yield (y, t ha-1) and chlorophyll index in different growth stages of spring barley (a – BBCH 301), b – BBCH 32,  

c – BBCH 45, d – BBCH 59), Dotnuva, average of 2008 – 2009 
 

Veislė/ Variety Regresijos lygtis/ Regression equation R R2 F Faktinis 
F factual 

Nepurkšta herbicidais / Without herbicides 
‛Aura’ y=10,60-0,049a-0,054b-0,028c-0,012d 0,897 80,4 10,28** 
‛Barke’ y=8,49+0,073a-0,135b-0,050c+0,020d 0,813 66,1 4,86* 
‛Gustav’ y=9,99-0,016a-0,073b+0,002c-0,013d 0,679 46,1 2,14 
Vid. 3 veislių  
Average 3 varieties 

y=4,10-0,013a-0,013b-0,010c+0,046d 0,531 28,1 3,92** 

Purkšta herbicidais / With herbicides 
‛Aura’ y=4,99-0,019a+0,047b+0,008c-0,031d 0,388 15,1 0,44 
‛Barke’ y=10,48-0,014a-0,039b-0,010c-0,055d 0,661 43,6 1,94 
‛Gustav’ y=6,44+0,011a-0,075b-0,041c-0,056d 0,729 53,1 2,84 
Vid. 3 veislių  
Average 3 varieties 

y=4,09-0,007a+0,078b-0,016c-0,026d 0,612 37,5 4,22** 

Nepurkštų ir purkštų herbicidais miežių vidutiniai duomenys / Average of both data: with  and without herbicides 
‛Aura’ y = 5,91-0,034a+0,010b-0,004c+0,004d 0,267 7,1 0,483 
‛Barke’ y = 10,16+0,009a-0,094b-0,030c-0,007d 0,692 47,9 5,74** 
‛Gustav’ y = 11,16+0,005a-0,053b-0,037c-0,034d 0,578 33,4 3,13** 
Pastaba: 1) - 2008 m. herbicidais purkštame fone chlorofilo indeksas šiame tarpsnyje vertintas prieš herbicidų naudojimą. 
Note: 1) – Chlorophyll index in BBCH 30 growth stage was measured before application of herbicides  2008 
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Herbicidais purkštame pasėlyje koreliacinis ryšys tarp 
grūdų derliaus ir chlorofilo indekso skirtingais vystymosi 
tarpsniais buvo nuo silpno iki stipraus, tačiau visų veislių 
statistiškai nepatikimas. Vidutiniškai visų veislių koreliaci-
ja tarp minėtų rodiklių buvo vidutinė ir esminė (R = 
0,612**), o chlorofilo indeksas lėmė 37,5 % grūdų derliaus 
duomenų variacijos.  

Vidutiniais purkštų ir nepurkštų herbicidais miežių 
duomenimis, skirtingoms veislėms būdinga nevienodo 
stiprumo bei esmingumo koreliacija. Vidutinio stiprumo 
ryšys buvo ‛Barke’ir ‛Gustav’ (atitinkamai R = 0,692**, 
R = 0,578**) miežių. ‛Aura’ miežių minėti rodikliai kore-
liavo silpnai ir neesminiai. 

Įvertintas herbicido sąlygoto grūdų derliaus priedo ryšys 
su lapijos chlorofilo indeksu (5 lentelė). ‛Aura’ veislės mie-
žių grūdų derliaus priedo ir chlorofilo indekso koreliacija 
50 % tirtų atvejų buvo nuo vidutinės iki stiprios, ‛Barke’ – 
50 % stipri, ‛Gustav’ – 33 % atvejų vidutinė ir 33 % – stipri. 
Visais kitais atvejais koreliacija buvo silpna. Esminis ryšys 

visų veislių miežiuose nustatytas tik 3 atvejais. Vertinant ko-
reliaciją skirtingo tankumo pasėlyje visų veislių bendrai, nu-
statyta, kad stipriausia tiesioginė koreliacija buvo mažiausio 
tankumo pasėlyje bamblėjimo pradžioje (r = 0,453) ir vamz-
delėjimo tarpsnyje (r = 0,624*). Tankėjant pasėliui ryšys 
tarp minėtų rodiklių silpnėjo ir 50 % atvejų įgavo priešingą 
pobūdį – buvo atvirkštinis. Herbicido sąlygoto tam tikrų 
veislių derliaus priedo ir chlorofilo indekso koreliacija paro-
dė, kad veislės nevienodai reagavo į herbicidą. Veislės 
‛Aura’ derliaus priedo ir chlorofilo indekso ryšys po herbi-
cidų naudojimo, vegetacijos pradžioje, buvo atvirkštinis ir 
silpnas. Vegetacijos metu pasikeitė ryšio pobūdis, vamzdelė-
jimo tarpsnyje jis buvo tiesioginis, vidutinio stiprumo ir es-
minis (r = 0,573*). Teigiamai į herbicidą reagavo veislės 
‛Barke’ miežiai. Stipriausia ir esminė koreliacija tarp minėtų 
rodiklių buvo vegetacijos pradžioje (r = 0,572*), vėliau ry-
šys silpnėjo, įgaudamas priešingą pobūdį. Veislės ‛Gustav’ 
miežių grūdų derliaus priedas su chlorofilo indeksu visuose 
vystymosi tarpsniuose koreliavo silpnai.  

 
5 lentelė. Vasarinių miežių grūdų derliaus priedo, gauto panaudojus herbicidą, ir chlorofilo indekso vegetacijos metu koreliacijos koeficientai,  

Dotnuva, vidutiniai 2008–2009 metų duomenys 
Table 5. Correlation coefficients  between additional spring barley grain yield and herbicide and chlorophyll index, Dotnuva, average data of 2008 – 2009 

 

Sėklos norma/ Vystymosi tarpsnis / Growth stage 
Seed rate BBCH 30 1) BBCH 31 BBCH 45 BBCH 59 

‛Aura’ 
2 mln 0,037 0,721 0,457 0,828 
4 mln 0,699 -0,013 0,401 -0,019 
6 mln 0,638 0,926* 0,990* -0,061 

‛Barke’ 
2 mln 0,803 0,841 0,794 -0,479 
4 mln -0,725 0,360 0,115 0,187 
6 mln 0,191 0,322 0,931* 0,874 

‛Gustav’ 
2 mln 0,718 0,710 0,643 -0,652 
4 mln 0,408 0,571 -0,015 -0,828 
6 mln 0,051 0,567 -0,282 -0,819 

Vidutiniškai veislių / Average data of varieties 
2 mln 0,101 0,453 0,624* 0,337 
4 mln 0,308 0,090 0,097 -0,297 
6 mln -0,215 0,193 -0,102 -0,363 

Nepriklausomai nuo pasėlio tankumo / Independend from crop density 
‛Aura’ -0,147 0,088 0,573* -0,032 
‛Barke’ 0,572* 0,471 0,245 -0,211 
‛Gustav’ 0,237 0,250 -0,188 -0,273 

Pastaba: 1) – 2009 metų duomenys 

Note: 1) – date of  2009  

 
Išvados 
 

1. Chlorofilo indeksas visuose vystymosi tarpsniuose 
iš esmės skyrėsi tarp miežių veislių. Esminė sėklos normos 
įtaka chlorofilo indeksui nustatyta tik miežių plaukėjimo 
pabaigoje. Chlorofilo indeksui didesnės įtakos turėjo metų 
orų sąlygos: 2008 m., herbicidų naudojimo metu susidarius 
drėgmės deficitui, herbicidų esminė įtaka išryškėjo tik 
plaukėjimo pabaigoje, 2009 m., esant kiek palankesnėms 
drėgmės sąlygoms, – tuoj pat po herbicidų purškimo, 
bamblėjimo pradžioje. Veislių reakcija į herbicidus nevie-
noda: dėl herbicidų įtakos veislių ‛Barke’ ir ‛Gustav’ lapi-
joje chlorofilo indeksas dažniausiai buvo mažesnis, o 

‛Aura’ reagavo priešingai – fotosintezės pigmento indeksas 
2 ir 4 mln. tankumo pasėlyje didėjo. 

2. Herbicidais purkštame pasėlyje išryškėjo stipres-
nio ryšio tarp chlorofilo indekso ir derliaus tendencijos – 
2008 m. – 67 %, 2009 m. – 50 % tirtų atvejų. 

3. Daugianarės koreliacijos ryšys tarp derliaus ir 
chlorofilo indekso skirtinguose vystymosi tarpsniuose bu-
vo vidutinio stiprumo: herbicidais purkštame pasėlyje 
chlorofilo indeksas lėmė 37,5 %, o nepurkštame – 28,1 % 
grūdų derliaus duomenų variacijos. 
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The Dymamics of Chlorophyll Index under the Conditions of Different Density of Spring Barley with and Without Herbicides 
 

Summary 
 
 The aim of investigations was to evaluate the influence of plant density on the dynamics of chlorophyll index in the spring barley crops treated and 
untreated with herbicide and to establish relationship between grain yield and values of chlorophyll index in different growth stages of spring barley. 
Three varieties of spring barley: ‛Aura’, ‛Barke’ and ‛Gustav’ were grown at three densities 2, 4 and 6 million germinal seeds per ha. Spring barley was 
grown with and without herbicide application. 
  Significant influence of three factors and their interaction on chlorophyll index was established. Respond of varieties to weed control was unequal: 
the chlorophyll index of cv. ‛Barke’ and ‛Gustav’ in most cases decreased in treated with herbicide spring barley plots whereas cv ‛Aura’ reacted diffe-
rently – with lower seed rate of 2 and 4 million germinal seeds the value of chlorophyll index increased in the plots treated with herbicide. 
 Comparison of relationship between chlorophyll index and grain yield in treated and untreated with herbicide spring barley crops showed, this rela-
tionship to be substantial (in 50–67 percent from total number of examinated cases) in treated with herbicide spring barley crops. At the increasing crop 
density chlorophyll index tended to decrease.  
 Spring barley, herbicide, variety, seed rate, chlorophyll index, grain yield. 

 



27 

Дайва Янушаускайте, Она Аушкалнене, Габреле Пшибишаускене 
 

Динамика хлорофиллового индекса в посевах ярового ячменя различной густоты,  опрысканных и не опрысканных гербицидами 
 

Резюме 
  

Исследования методом полевого опыта проводились в 2008, 2009 годах в Литовском институте земледелия. Цель работы – оценить и 
сравнить динамику хлорофиллового индекса в посевах ярового ячменя различной густоты, обработанных и не обработанных гербицидами, а 
также установить корреляционную связь между урожаем и хлорофилловым индексом в разные периоды развития ярового ячменя. Выращива-
лись три сорта ярового ячменя: ‛Aura’, ‛Barke’ и ‛Gustav’. Были сформированы три посева с различной нормой высева (2 млн·га-1, 4 млн·га-1 и 
6 млн·га-1 всхожих семян) и два фона, в которых растения опрыскивались гербицидами и выращивались без них. Установлено существенное 
влияние трёх факторов – сорта, нормы высева и применения гербицидов, а также их взаимодействия на хлорофилловый индекс. Реакция сор-
тов на применение гербицидов была неодинакова: во многих случаях в листьях сортов ‛Barke’ и ‛Gustav’ хлорофилловый индекс уменьшался, 
а растения ярового ячменя сорта ‘Aura’ реагировали иначе – индекс фотосинтетического пигмента в посевах при норме высева 2 млн·га-1 и 
4 млн·га-1 повышался.  

При сравнении корреляционной связи между урожаем и хлорофилловым индексом в посевах, обработанных и не обработанных гербици-
дами, установлено, что во многих случаях (50-67 %) использование гербицидов усиливало эту связь. Замечена тенденция уменьшения хлоро-
филлового индекса при увеличении густоты посева. 

Яровой ячмень, гербициды, сорт, норма высева, хлорофилловый индекс, урожай зерна 
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