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Pratarmė

Leidinyje pateiktos Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre 2015 m. 

baigtų mokslinių tiriamųjų darbų pagrindu parengtos rekomendacijos žemės 

ūkiui. Tai Centro institutų, filialų ir bandymų stočių mokslo darbuotojų visose 

Lietuvos zonose atliktų naujausių mokslinių tyrimų apibendrinti duomenys. 

Žemės ūkio darbuotojams leidinyje pateikta vertingos informacijos 

apie žemės dirbimą, augalų auginimą, jų produktyvumo didinimą, tręšimą, 

apsaugą, naujausių veislių aprašymai. Prie kiekvienos rekomendacijos 

nurodyti ją parengusių mokslininkų, galinčių konsultuoti aktualiais klausimais, 

kontaktiniai duomenys. 

Leidinys skiriamas ūkininkams, žemės ūkio specialistams ir 

konsultantams, žemės ūkio mokyklų dėstytojams, visiems, siekiantiems 

pažangiai bei efektyviai ūkininkauti. 
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ŽEMDIRBYSTĖS INSTITUTAS

Ilgalaikių žemdirbystės sistemų įtaka dirvožemio savybėms 
ir augalų produktyvumui

Lietuvos žemdirbiams yra aktualūs dirvožemyje vykstantys pokyčiai ir 
žemės ūkio augalų derlingumo kitimas taikant įvairias žemdirbystės sistemas. 

1999–2015 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės 
institute (iki 2010 m. – Lietuvos žemdirbystės institute) tirta: 

trys žemės dirbimo sistemos: •	
tradicinė – ariminė (T), 
supaprastinta – seklus neariminis dirbimas (S), 
tiesioginė sėja (M); 
trys tręšimo lygiai: •	
netręšta, 
tręšta vidutinėmis normomis mineralinių NPK trąšų, 
tręšta didesnėmis normomis mineralinių NPK trąšų. 

Įtaka dirvožemio savybėms 
Ryškiausi pokyčiai vyko dirvožemio 0–10 cm sluoksnyje. Vidutinio 

sunkumo priemolyje taikant seklų neariminį dirbimą ir tiesioginę sėją, smulkintų 
šiaudų įterpimas dirvos paviršiuje didino mezoporų ir kartu augalų pasiekiamo 
vandens kiekį, palyginus su tradicine žemės dirbimo sistema. Smėlingame 
lengvame priemolyje mezoporų kiekį labiausiai didino tradicinis žemės 
dirbimas. 

Vidutinio sunkumo priemolyje vandenyje patvarių dalelių kiekis labiausiai 
padidėjo dirvožemio 0–10 cm sluoksnyje taikant tiesioginę sėją. Smėlingame 
lengvame priemolyje dirvožemio struktūros pokyčių skirtumų taikant skirtingas 
žemės dirbimo sistemas nenustatyta. 

Ilgametis seklaus neariminio dirbimo ir tiesioginės sėjos taikymas lėmė 
ariamojo sluoksnio susiskirstymą į labiau derlingą viršutinį (0–10 cm) ir mažiau 
derlingą apatinį (10–20 cm). Tiesioginė sėja didino judriųjų P2O5 bei K2O ir 
organinės C kiekį, bet tik dirvožemio viršutiniame 0–10 cm sluoksnyje. 

Įtaka piktžolėms 
Trumpaamžių ir daugiamečių piktžolių kiekį iš esmės didino seklaus 

neariminio dirbimo ir tiesioginės sėjos taikymas, palyginus su tradiciniu dirbimu. 
Jų rasta iš esmės daugiau visai netręšus. 

Įtaka derliui 
Vidutinio sunkumo priemolyje iš 16 eksperimento vykdymo metų 

septynerius metus sėjomainos augalų derliai taikant tiesioginę sėją buvo 2–36 % 
mažesni nei žemę dirbant tradiciškai, ketverius metus nesiskyrė, o penkerius buvo 
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vidutiniškai 10 % didesni nei žemę ariant. Smėlingame lengvame priemolyje 
taikant tiesioginę sėją, iš 15 eksperimento vykdymo metų 10 metų derliai buvo 
3–32 % mažesni nei žemę ariant, trejus metus nesiskyrė ir tik dvejus buvo 
vidutiniškai 10 % didesni nei dirbant tradiciškai (pav.). 

Smėlingame lengvame priemolyje augintų vasarinių kviečių 
sedimentacijos indeksas, miltų išeiga, miltų vandens absorbcija ir tešlos stabilumo 
laikas buvo iš esmės mažesni nei juos auginant vidutinio sunkumo priemolyje. 
Tręšimas didino grūdų baltymingumą. 

Paveikslas. Augalų derlingumo skirtumai procentais taikant supaprastintą žemės 
dirbimą (S) ir tiesioginę sėją (M), palyginus su tradiciniu žemės dirbimu (T) 

2000–2015 m.

Taupant energinius išteklius ir darbo laiką, vidutinio sunkumo 
priemolyje vietoj tradicinio žemės dirbimo rekomenduojama taikyti 
supaprastintą (neariminį) – skutimą 10–12 cm gyliu + priešsėjinį dirbimą. 
Mažiau organinės medžiagos turinčiame smėlingame lengvame priemolyje, 
pasižyminčiame nepageidaujama savybe – greitai suslūgti ir sukietėti, 
tinkamiausias yra tradicinis žemės dirbimas – skutimas 10–12 cm gyliu 
+ arimas 20–22 cm gyliu + priešsėjinis dirbimas. Rekomenduojama tręšti 
vidutinėmis normomis mineralinių NPK trąšų, atsižvelgiant į maisto medžiagų 
kiekį dirvožemyje, jo granuliometrinę sudėtį bei planuojamą derlių. 

Parengė ir konsultuoja Virginijus Feiza, Dalia Feizienė,   
Irena Deveikytė, Agnė Putramentaitė, Daiva Janušauskaitė,                                 
Gražina Kadžienė, Vytautas Seibutis, Alvyra Šlepetienė,                           
Inga Liaudanskienė, Jurgita Cesevičienė, Simona Pranaitienė, 

LAMMC Žemdirbystės instituto Dirvožemio ir augalininkystės, 
Augalų mitybos ir agroekologijos skyrių bei 
Cheminių tyrimų laboratorijos mokslo darbuotojai 
Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. 
Tel.: (8 347) 37 275, 37 664 
E. paštas: virginijus.feiza@lzi.lt, dalia.feiziene@lzi.lt

Vidutinio sunkumo priemolis Smėlingas lengvas priemolis
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Javaklupės išplitimas ir kontrolė taikant                          
skirtingų rotacijų sėjomainas

Javaklupė, kurią sukelia grybas Gaeumannomyces graminis, yra per 
dirvą plintanti liga, dažniau aptinkama vidutinių platumų klimato šalyse. Smulkūs 
infekuojantys šio patogeno hifai, prasiskverbę per šaknelių epidermį, sutrikdo 
vandens ir maisto medžiagų apykaitą, o prasiskverbimo vietose audinių ląstelės 
žūva. Pažeistų augalų šaknys nyksta, augalai gelsta, prastai krūmijasi, varpos 
dažnai būna tuščios arba išaugina smulkius grūdus. Pažeisti augalai labai lengvai 
išsirauna iš dirvos, jų šaknys būna supuvusios, o pašaknys pajuodavęs. Javaklupė 
smarkiau išplinta šaltuose ir drėgnuose dirvožemiuose, dažniausiai židiniais, 
atkartojančiais dirvos mikroreljefą, tačiau gali pažeisti ir pavienius augalus. 

Išplitimas ir žala
2013–2015 m. LAMMC Žemdirbystės institute skirtingų rotacijų 

sėjomainose vykdytų tiksliųjų lauko eksperimentų duomenimis, javaklupė 
smarkiausiai išplito užmirkusiame miežių monokultūros lauke, kur ligos išplitimas 
buvo didžiausias – 78,3 proc. Atsėliuotuose kviečiuose ir kviečių monokultūros 
pasėlyje liga pažeidė 25–30 proc. augalų, o po vienų ir trejų metų rapsų intarpo 
– tik 2–6 proc. 

Žieminių javų derlingumas priklausė ir nuo sėjomainos. Užmirkusiame 
miežių monokultūros lauke buvo gautas 3,88 t/ha grūdų derlius. Po vienų ir 
trejų metų trukmės rapsų priešsėlio žieminių kviečių buvo kulta 8,14–8,59 t/ha, 
atsėliuotų kviečių derlingumas buvo 7,46 t/ha, o kviečių monokultūros – 5,42 t/ha. 
Sezono metu plintančios ligos, taip pat ir javaklupė, vertintinos kaip vienas derlių 
lėmusių veiksnių skirtingose sėjomainose. 

Sukėlėjo hifai
šaknelėje

Javaklupės
pažeidimai

Liga dažniausiai        
išplinta židiniais
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Koreliacinė-regresinė duomenų analizė parodė, kad humuso kiekis 
dirvožemyje turi esminės įtakos javaklupės vystymuisi. Ligos intensyvumas buvo 
mažesnis turinčiuose daugiau humuso dirvožemiuose. 

Kontrolė 
Siekiant sumažinti javaklupės išplitimo riziką taikomas visas kompleksas 

priemonių. Atliktų tyrimų duomenimis, svarbūs javaklupės išplitimo mažinimo 
elementai yra sėjomaina su ne miglinių šeimos augalais, javų auginimas 
turinčiuose daugiau humuso dirvožemiuose. Galima ir cheminė šios ligos 
kontrolė sėjant nuo javaklupės sukėlėjo veiksmingais beicais beicuotą sėklą. 
Įvairiose sėjomainose atliktų eksperimentų duomenimis, beicuota Latitude XL 
2 l/t (siltiofamas125 g/l) sėkla sėtų augalų javaklupės pažeidimas (AUDPC) 
sezono metu sumažėjo iki 33 proc. 

Atsėliuojant javus, juos sėjant į užmirkusias, nedaug humuso 
turinčias dirvas, kur javaklupės išplitimo rizika didesnė, tikslinga sėti 
nuo šios ligos veiksmingu beicu apdorotą sėklą. Lietuvoje šiuo metu 
yra registruotas beicas Latitude XL. Taip pat ligos išplitimas gerai 
kontroliuojamas į sėjomainos rotaciją bent vienus metus įvedus nemiglinių 
šeimos augalus. Javaklupės plitimo rizika mažesnė javus auginat turinčiuose 
daugiau humuso, neužmirkusiuose dirvožemiuose. 

Parengė ir konsultuoja Jūratė Ramanauskienė, Irena Gaurilčikienė, 

LAMMC Žemdirbystės instituto 
Augalų patologijos ir apsaugos skyriaus mokslo darbuotojos 

Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. 
Tel. 8 347 37 384
E. paštas: jurate.ramanauskiene@lzi.lt, irenag@lzi.lt 
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Augalinių liekanų įtaka varpų fuzariozės plitimui 
vasariniuose kviečiuose ir jos kontrolė

Varpų fuzariozė, sukeliama Fusarium genties grybų, pastaraisiais metais 
tampa vis dažnesnė miglinių javų liga. Ji smarkiau plinta vasariniuose javuose, ypač 
vasariniuose kviečiuose. Miglinių javų ir kukurūzų liekanos dirvos paviršiuje yra 
įvardijamos kaip vienas svarbiausių infekcijos šaltinių. Siekiant įvertinti javų ir 
kukurūzų liekanų dirvos paviršiuje įtaką varpų fuzariozės plitimui ir šios ligos 
kontrolės efektyvumui, LAMMC Žemdirbystės institute 2014–2015 m. buvo 
įrengtas modelinis lauko eksperimentas. Tyrimas atliktas auginant varpų fuzariozei 
jautrios veislės ‘Tybalt’ vasarinius kviečius. Tyrimas atliktas vykdant Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministerijos projektą „Integruotosios kenksmingųjų 
organizmų kontrolės priemonių tyrimai ekonomiškai svarbiausiuose žemės ūkio 
augaluose (kviečiuose, miežiuose, rapsuose)“. 

Augalų liekanų ir fungicido įtaka:
varpų fuzariozės intensyvumui •	

Tyrimo metais dėl vyravusių skirtingų meteorologinių sąlygų, kurios yra 
labai svarbios užsikrėsti ir plisti varpų fuzariozei, ligos intensyvumas skyrėsi iš 
esmės. 2014 m. buvo nustatytas didelis ligos intensyvumas visuose laukeliuose, 
išryškėjo esminiai skirtumai tarp tirtų priemonių (lentelė). Didžiausias varpų 
fuzariozės intensyvumas buvo laukeliuose su kukurūzų liekanomis dirvos 
paviršiuje. Panaudotas žydėjimo metu fungicidas mažino ligos intensyvumą, 
tačiau jo efektyvumas buvo mažesnis, kai kukurūzų liekanos buvo paskleistos 
dirvos paviršiuje. 

Lentelė. Augalų liekanų ir fungicido įtaka varpų fuzariozės plitimui, grūdų 
užkrėstumui toksinų producentais ir toksinų kiekiui grūduose 

LAMMC Žemdirbystės institutas, 2014 m. 

Augalų 
liekanos 
dirvos 

paviršiuje

Fungicidas 
BBCH 65  (T3)

Varpų 
fuzariozės 
intensyvu-

mas %

Užkrėstų grūdų %
DON 
µg/kg

Grūdų 
derlius

t/ha
Fusarium 

spp.
F. grami
nearum

Nėra – 13,8 92,0 77,0 2292,9 6,91
Kukurūzų – 20,7 98,0 91,0 3028,6 6,74
Kukurūzų Prosaro 1,0 l/ha 9,7 81,5 74,8 1715,0 7,78
Kviečių – 16,3 99,0 89,0 2593,1 7,07
Kviečių Prosaro 1,0 l/ha 5,4 81,3 69,0 921,0 8,05
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grūdų užkrėstumui •	 Fusarium grybais 
Kukurūzų ir kviečių šiaudų liekanų paskleidimas dirvos paviršiuje 2014 

m. nežymiai padidino bendrą Fusarium infekciją grūduose. F. graminearum grūdus 
labiau pažeidė kukurūzų liekanomis padengtuose laukeliuose. Kviečių žydėjimo 
metu panaudojus fungicidą bendras Fusarium ir F. graminearum infekcijos lygis 
grūduose sumažėjo. 

toksino deoksinivalenolio (DON) koncentracijai grūduose •	
2014 m. vasarinių kviečių grūdų užterštumas DON buvo didelis – jo 

koncentracijos viršijo ES Komisijos reglamento (EB) Nr. 1881/2006 reikalavimus. 
Didžiausia koncentracija buvo nustatyta kviečių grūduose iš kukurūzų liekanomis 
padengtų laukelių. Purškimas fungicidu sumažino DON koncentraciją, tačiau ji 
viršijo nustatytas normas. 

grūdų derliui •	
Mažiausias vasarinių kviečių derlius 2014 m. buvo subrandintas 

laukeliuose su kukurūzų liekanomis dirvos paviršiuje. Varpų fuzariozės kontrolei 
panaudojus fungicidą grūdų derlius padidėjo, bet jis buvo 0,27 t/ha mažesnis nei 
laukeliuose, kur dirvos paviršiuje buvo paskleisti kviečių šiaudai ir panaudotas 
fungicidas. 2015 m. nustatyti tik pavieniai varpų fuzariozės požymiai, Fusarium 
genties grybų nustatyta tik 3,3 %, DON aptikta labai nedidelės koncentracijos ir 
tik pavieniuose mėginiuose. 

Siekiant išvengti varpų fuzariozės išplitimo vasariniuose kviečiuose, 
grūdų užsikrėtimo toksinus produkuojančiais Fusarium grybais ir užterštumo 
toksinu DON, būtina vengti kukurūzų ir javų priešsėlio, ypač kai augalų 
liekanos lieka dirvos paviršiuje. Purškimas nuo varpų fuzariozės veiksmingu 
fungicidu sumažina ligos išplitimą, grūdų užsikrėtimą Fusarium grybais ir 
užterštumą DON, bet jo veiksmingumas dirvos paviršiuje esant kukurūzų 
liekanoms yra mažesnis. Vyraujant vėsiems ir sausiems orams vasarinių 
kviečių plaukėjimo bei žydėjimo metu varpų fuzariozės žala yra minimali, o 
purškimas fungicidu netikslingas.

Parengė ir konsultuoja Roma Semaškienė, Skaidrė Supronienė, 
Akvilė Jonavičienė, Audronė Mankevičienė, Antanas Ronis, 

LAMMC Žemdirbystės instituto 
Augalų patologijos ir apsaugos skyriaus mokslo darbuotojai 

Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. 
Tel.: 8 347 37 038, 8 610 49 326, 8 615 49 346
E. paštas: roma@lzi.lt, skaidre@lzi.lt 
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Grybo Sclerotinia sclerotiorum, sukeliančio rapsų           
sklerotinį puvinį, jautrumas fungicidams

Sklerotinio puvinio kontrolė 
Sklerotinis puvinys yra viena žalingiausių ir kasmet rapsų pasėliuose 

išplintančių grybinių ligų. Jos kontrolei fungicidai naudojami preventyviai 
žydėjimo, tai yra užsikrėtimui palankiausiu metu, kai dar nėra jokių ligos 
požymių. Sklerotinio puvinio kontrolei Lietuvoje yra registruotos trims 
cheminėms grupėms priklausančios veikliosios medžiagos: 

triazolų (DMI) – metkonazolas (Juventus 90), tebukonazolas (Folicur, •	
Mystic, Orius 250 EW, Riza 200 EC, Syrius, Tebusha 25% EW), protiokonazolas 
ir tebukonazolas (Prosaro); 

strobilurinų (QoI) – pikoksistrobinas (Acanto 250 SC), azoksistrobinas •	
(Amistar 250 SC ir Tazer); 

karboksamidų (SDHI) – boskalidas (Cantus); •	
skirtingų cheminių grupių komerciniai mišiniai – azoksistrobinas •	

ir ciprokonazolas (Amistar xtra), tebukonazolas ir prochlorazas (Ampera), 
boskalidas ir dimoksistrobinas (Cantus Gold), boskalidas ir metkonazolas (Efilor), 
fluopiramas ir protiokonazolas (Propulse). 

Nuo sklerotinio puvinio ilgiausiai naudojami triazolai, po to buvo 
registruoti strobilurinų, o naujausi rinkoje yra karboksamidų veikliųjų medžiagų 
turintys fungicidai. 

Fungicidų veiksmingumas nuo sklerotinio puvinio rapsų pasėliuose 
Lauko eksperimentuose, 2012–2015 m. vykdytuose LAMMC 

Žemdirbystės institute, buvo tirtas fungicidų Amistar 250 SC (v. m. azoksistrobinas 
250 g/l), Cantus (v. m. boskalidas 250 g/l), Juventus 90 (v. m. metkonazolas 90 g/l) 
ir Folicur (v. m. tebukonazolas 250 g/l) veiksmingumas nuo sklerotinio puvinio 
žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose. Vidutiniais trejų metų duomenimis, 
sklerotinis puvinys brendimo tarpsniu žieminiuose rapsuose pažeidė 86 %, 
vasariniuose rapsuose – 71 % stiebų. Abu tirti triazolai buvo mažiau veiksmingi 
nei kitų cheminių grupių fungicidai. 

Skirtingą veiksmingumą gali lemti kelios priežastys: pačių fungicidų 
veikimo potencialas, panaudojimo laikas, efektyvumo mažėjimas dėl per dažno 
naudojimo. Viena priežasčių taip pat gali būti patogeno atsparumas naudojamoms 
veikliosioms medžiagoms.
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Grybo Sclerotinia sclerotiorum jautrumas in vitro DMI, QoI ir SDHI 
cheminių grupių veikliosioms medžiagoms 
Sklerotinio puvinio sukėlėjo grybo S. sclerotiorum izoliatai, išskirti iš 

mėginių, surinktų iš rapsų ūkinių pasėlių įvairiose Lietuvos vietose, buvo jautrūs 
visoms tirtoms veikliosioms medžiagoms. Tyrimai parodė, kad S. sclerotiorum 
grybas yra jautrus jo kontrolei naudojamoms veikliosioms medžiagoms. 
Tyrimo metu atsparumas fungicidų veikliosioms medžiagoms metkonazolui, 
tebukonazolui, azoksistrobinui ir boskalidui nebuvo nustatytas, tačiau tiriant in 
vitro sumažėjusios, nors ir nežymiai, triazolų efektyvių koncentracijų reikšmės 
įpareigoja laikytis atsparumo atsiradimo valdymo rekomendacijų. 

Jeigu rapsų pasėliuose jau buvo naudoti triazolų grupės fungicidai, 
turintys augimą reguliuojančių savybių, sklerotinio puvinio kontrolei 
rekomenduojama naudoti registruotus fungicidus (www.vatzum.lt), 
priklausančius kitai cheminei grupei, arba komercinius mišinius, sudarytus 
iš dviejų ar daugiau veikliųjų medžiagų. 

Parengė ir konsultuoja Eglė Petraitienė, Antanas Ronis, 

LAMMC Žemdirbystės instituto 
Augalų patologijos ir apsaugos skyriaus mokslo darbuotojai 

Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. 
Tel.: 8 347 37 384, 8 622 19 183
E. paštas: egle@lzi.lt, antanasr@lzi.lt

Fungicidų veiksmingumas nuo sklerotinio puvinio 
žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, 2012–2015 m.

Sklerotinio puvinio pažeidimai ant rapsų augalų 
brendimo tarpsniu
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Prognozavimo sistemos modelio iMETOS sklerotinio   
puvinio kontrolei pritaikymas Lietuvos sąlygomis 

Vienas iš prioritetinių šiandienos uždavinių yra aplinką tausojančių 
technologijų naudojimas augalininkystės produkcijai išauginti. Siekiant gauti 
konkurencingą rapsų derlių, didelę dalį resursų tenka skirti kenksmingų organizmų 
kontrolei, teikiant prioritetą saugesniems aplinkai metodams. Augalų ligų 
prognozavimas pasitelkiant biologinius matematinius modelius yra svarbus, kad 
purškimai būtų atliekami tik esant ligos rizikai, optimaliu laiku ir ekonomiškai 
efektyvūs. 

Lietuvoje nėra sukurta ligų prognozavimo modelių, susietų su aplinkos 
veiksniais ir ligos sukėlėjo biologija, todėl kitose šalyse naudojamų modelių 
adaptavimas yra vienas iš būdų turėti efektyvius vietos sąlygomis prognozavimo 
modelius. 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos užsakymu LAMMC 
Žemdirbystės institute buvo vykdytas trejų metų (2013–2015 m.) trukmės 
projektas „Integruotosios kenksmingųjų organizmų kontrolės priemonių tyrimai 
ekonomiškai svarbiausiuose žemės ūkio augaluose (kviečiuose, miežiuose, 
rapsuose)“. Vienas iš jo uždavinių buvo nustatyti austriško prognozavimo 
modelio iMETOS tinkamumą vienos žalingiausių rapsų ligų – sklerotinio puvinio 
– kontrolei. 

Lauko eksperimentai buvo vykdyti žieminiuose ir vasariniuose rapsuose. 
Sklerotinio puvinio kontrolei naudoti įvairių cheminių grupių (strobilurinų, 
karboksamidų ir triazolų) fungicidai Amistar 250 SC (v. m. azoksistrobinas 
250 g/l), Cantus (v. m. boskalidas 250 g/l) ir Folicur (v. m. tebukonazolas 250 
g/l). Jie buvo panaudoti pagal: 

•	 prognozavimo sistemos modelio iMETOS duomenis sklerotinio 
puvinio (SCLERO) infekcijai pasiekus piką, 

•	 praktikoje taikomas rekomendacijas, kai nuo šios ligos purškiama 
žydėjimo metu (BBCH 63–65). 

Įtaka sėklų derliui 
Abiem atvejais fungicidai veiksmingai sumažino sklerotinio puvinio 

pažeidimo intensyvumą, ir žieminiai, ir vasariniai rapsai subrandino didesnį derlių 
nei nepurkštuose laukeliuose. Esminių ligos pažeidimo intensyvumo skirtumų 
tarp lygintų purškimo programų nenustatyta. Trejų tyrimų metų vidutiniais 
duomenimis, didesnis derlius žieminiuose ir vasariniuose rapsuose subrendo 
purškiant pagal rekomendaciją žydėjimo metu (pav.). 
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Paveikslas. Žieminių ir vasarinių rapsų derliaus priedas panaudojus fungicidus 
nuo sklerotinio puvinio pagal prognozavimo modelio duomenis ir praktikoje 
taikomas rekomendacijas (BBCH 63–65) (vidutiniai 2013–2015 m. duomenys) 

Ekonominis įvertinimas 
Buvo įvertintas ir purškimo programų ekonominis efektyvumas 

skaičiuojat vidutinį trejų tyrimų metų rapsų sėklų derliaus priedą. Skaičiuojant 
imtos 2015 m. pesticidų, purškimų ir rapsų sėklų supirkimo rinkos kainos. 
Ekonominiu atžvilgiu ir žieminių, ir vasarinių rapsų purškimas nuo sklerotinio 
puvinio buvo naudingesnis pagal praktikoje taikomas rekomendacijas nei pagal 
prognozavimo sistemos modelio iMETOS duomenis. 

Fungicidus nuo sklerotinio puvinio žieminiams ir vasariniams 
rapsams rekomenduojama ir toliau naudoti pagal praktikoje taikomas 
rekomendacijas (rapsų žydėjimo metu – BBCH 63–65). Siekiant sėkmingo 
sklerotinio puvinio prognozavimo modelio iMETOS taikymo, ateityje turėtų 
būti atliekami išsamesni adaptavimo Lietuvos sąlygomis tyrimai, panaudojant 
moksliniais rezultatais patvirtintus biologinius indikatorius. 

Parengė ir konsultuoja Eglė Petraitienė, Roma Semaškienė, 

LAMMC Žemdirbystės instituto 
Augalų patologijos ir apsaugos skyriaus mokslo darbuotojos 

Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. 
Tel.: 8 347 37 384, 8 622 19 183, 8 610 49326
E. paštas egle@lzi.lt 
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Kolorado vabalo atsparumas insekticidams

Kolorado vabalai yra vieni žalingiausių ir dažniausiai išplintančių kenkėjų 
bulvių pasėliuose. Šių kenkėjų kontrolei insekticidai naudojami vyraujant antro 
ir trečio dydžio (3–8 mm ilgio) lervoms, atsižvelgiant į žalingumo ribą. Lietuvoje 
tokia riba laikoma 10 % kenkėjo užpultų kerų, ant kurių randama po 10–15 
lervų. Kolorado vabalų kontrolei šiuo metu Lietuvoje profesionaliam naudojimui 
registruotos dviejų cheminių grupių veikliosios medžiagos: 

•  piretroidų – beta-ciflutrinas (Bulldock 025 EC), cipermetrinas 
(Cyperkill 500 EC), deltametrinas (Decis Mega), alfa-cipermetrinas (Fastac 50), 
zeta-cipermetrinas (Fury 100 EW), lambda-cihalotrinas (Kaiso 50 EG ir Karate 
Zeon 5CS), tau-fluvalinatas (Mavrik 2F);

•  neonikotinoidų – tiametoksamas (Actara 25 WG), acetamipridas 
(Mospilan 20 SP);

•  įvairių cheminių grupių veikliųjų medžiagų mišiniai – tiaklopridas ir 
deltametrinas (Proteus OD). 

Neprofesionaliam naudojimui registruota viena veiklioji medžiaga tau-
fluvalinatas (Mavrik 2F). Bulvių apsaugai nuo kolorado vabalų ilgiausiai buvo 
naudojami piretroidų grupei priklausantys produktai. 

2013–2015 m. LAMMC Žemdirbystės institute tirtas laboratorinėmis 
sąlygomis kolorado vabalų lervų atsparumas piretroidų (deltametrinui, alfa-
cipermetrinui, lambda-cihalotrinui) ir neonikotinoidų (tiametoksamui) cheminėms 
grupėms priklausantys insekticidai (pav.). Atliktas tyrimas parodė, kad Lietuvoje 
įvairiose kolorado vabalų populiacijose yra išsivystęs skirtingo lygmens 
atsparumas tirtiems piretroidams. Lyginant piretroidus tarpusavyje, didesnis 
kiekis jautrių kenkėjų populiacijų buvo nustatytas alfa-cipermetrinui ir lambda-
cihalotrinui. Mažo ir vidutinio atsparumo kolorado vabalų lervų populiacijų kiekis 
buvo didesnis deltametrinui. Visiems tirtiems piretroidų grupės insekticidams 
daugeliu atvejų vyravo labai didelio atsparumo tirtų kenkėjų lervų populiacijos. 
2013–2014 m. visos tirtos kolorado vabalų lervų populiacijos buvo jautrios 
tiametoksamui. 2015 m. buvo nustatytas vienas kolorado vabalų populiacijos, 
surinktos iš Kauno rajono, mažo atsparumo tiametoksamui atvejis. Visos kitos 
tais metais tirtos kolorado vabalų populiacijos buvo neatsparios tiametoksamui. 
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Paveikslas. Kolorado vabalų lervų populiacijų atsparumas grupių piretroidams        
ir neonikotinoidui 

Tiksliųjų lauko tyrimų metu 2012–2015 m. tirtas skirtingoms cheminėms 
grupėms priklausančių insekticidų efektyvumas nuo kolorado vabalų. Lyginant 
piretroidų grupės insekticidus tarpusavyje išryškėjo tendencijos, kad insekticidas 
Karate Zeon (v. m. lambda-cihalotrinas) kolorado vabalų plitimą stabdė 
efektyviau nei tos pačios grupės insekticidas Decis Mega (v. m. deltametrinas). 
Lyginant skirtingų grupių insekticidus tarpusavyje išryškėjo tendencijos, kad 
neonikotinoidų grupės insekticidai buvo efektyvesni nuo kolorado vabalų nei 
piretroidai. 

Kolorado vabalai yra įgiję skirtingo lygmens atsparumą piretroidų 
cheminei grupei priklausantiems insekticidams. Nerekomenduojama 
kolorado vabalų kontrolei piretroidų grupės insekticidų naudoti daugiau kaip 
vieną kartą per sezoną. Bulvių apsaugai nuo kolorado vabalų rekomenduojama 
naudoti skirtingų cheminių grupių registruotus insekticidus (www.vatzum.lt), 
juos kaitaliojant.

Parengė ir konsultuoja Remigijus Šmatas, Kęstutis Tamošiūnas, 

LAMMC Žemdirbystės instituto 
Augalų patologijos ir apsaugos skyriaus mokslo darbuotojai 

Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. 
Tel.: 8 347 37 384, 8 687 88 559 
E. paštas remigijus@lzi.lt
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Grikių kruopų paruošimo būdų įtaka fenolinių junginių          
ir mikotoksinų kiekio kitimui

Vartotojų susidomėjimas grikių produktais nuolat didėja, prekyboje 
atsiranda vis naujų. Itin populiarios tapo „šviesios“ grikių kruopos, kurios 
gaminamos taikant šaltą grūdų nulukštenimo technologiją. Jos plačiai naudojamos 
kūdikių ir mažų vaikų maisto gamyboje. Iš šių ir kitų kruopų mišinių gaminamos 
greitai paruošiamos košės. Be to, iš grikių lukštų gaminamos pagalvės, čiužiniai, 
žaislai vaikams ir kt., todėl jų kokybei turi būti skiriamas didesnis dėmesys. 

Grikių grūduose gausu rutino, kvercetino ir kitų antioksidacinėmis 
savybėmis pasižyminčių fenolinių junginių, todėl iš grikių ruošiant maisto 
produktus labai svarbu, kad šių junginių išliktų kuo daugiau. 

Pagal grikių kruopų gamintojų instrukcijas jos ruošiamos dviem būdais: 
1) karštu (tradiciniu) būdu, kai grūdai sudrėkinami iki 22 % drėgnio, o lukštai 
pašalinami apdorojant karštais garais (150–164 °C). Šiuo būdu paruoštos 
kruopos yra rusvos spalvos (pav. A). 2) šaltu būdu, kai grikių grūdai sudrėkinami 
ir džiovinami, kol lukštai tampa sausi, o branduoliai dar drėgni. Nulukštinama 
specialiais voleliais. Gautos kruopos būna šviesiai žalios spalvos, todėl populiariai 
vadinamos „šviesiomis“ arba „gyvo grūdo“ kruopomis (pav. B). 

Paveikslas. Grikių grūdai ir skirtingais būdais nulukštentos jų kruopos: karštu 
(A), šaltu (B); C – grikių lukštai 

LAMMC Žemdirbystės institute atlikti tyrimai parodė, kad, nepriklau-
somai nuo nulukštinimo būdo, lukštuose dominavo fenoliniai junginiai, lyginant 
su kruopomis. Bendras fenolių kiekis buvo 10–15 % didesnis šaltu būdu 
nulukštentose kruopose ir jų lukštuose. 

A B

C
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Rutino kiekiui lukštuose nulukštinimo būdų įtaka nebuvo reikšminga, 
maždaug 10 % daugiau jo nustatyta šaltu būdu paruoštose kruopose. Karštu būdu 
paruoštos kruopos ir lukštai pasižymėjo dideliu kiekiu kvercetino – nustatytos 
20 kartų didesnės koncentracijos lukštuose ir 10 kartų kruopose, lyginant su 
paruoštomis šaltu būdu. 

Fenolinių rūgščių analizė parodė, kad kruopose ir lukštuose, nepriklau-
somai nuo nulukštinimo būdų, dominavo 3,4-dihidroksibenzoinė rūgštis. 
Nustatyta, kad laisvieji fenoliniai junginiai (bendras fenolių ir rutino kiekis) 
yra jautresni terminiam apdorojimui nei chemiškai sujungti su ląstelės sienele 
(fenolinės rūgštys). Nepriklausomai nuo lukštinimo būdo, kruopose nustatyta 
mažesnė fenolinių rūgščių įvairovė nei visame grūde. 

Palyginus grikių kruopų bei lukštų fenolinių junginių ir mikotoksinų 
koncentracijas nustatytas jų tarpusavio ryšys. Tyrimai parodė, kad kruopos ir 
lukštai, kuriuose buvo didžiausios koncentracijos kvercetino, phidroksibenzoinės 
ir 3,4-dihidroksibenzoinės rūgšties, mažiau užteršti aflatoksinu B1 ir T-2 toksinu. 

Karštu būdu pagamintos kruopos pasižymėjo mažesne mikologine 
tarša, o jų lukštai buvo neužteršti arba labai mažai užteršti mikotoksinais. 
Tokie lukštai yra saugūs naudoti žmonių poreikiams. 

Šaltu būdu pagamintose kruopose aptiktos nedidelės koncentracijos 
aflatoksino B1. Tokias kruopas norint naudoti kūdikių ir mažų vaikų mitybai, 
būtina atlikti kruopščią patikrą, nes pagal Europos Komisijos reglamentą Nr. 
1886/2006 šio mikotoksino kūdikiams skirtame maiste negali būti. Šaltu būdu 
paruoštų lukštų tiesiogiai naudoti žmonių poreikiams nerekomenduojama 
dėl juose aptiktų didelių koncentracijų aflatoksino B1 bei T-2 toksino ir 
didelės mikologinės taršos. 

Rekomendacija parengta vykdant LMT finansuotą projektą Nr. SVE-
04/2014. 

Parengė ir konsultuoja Audronė Mankevičienė, Ilona Kerienė,                  
Rūta Česnulevičienė, Saulius Bliznikas, 

LAMMC Žemdirbystės instituto 
Augalų patologijos ir apsaugos skyriaus, Perlojos bandymų stoties ir 
LSMU Gyvulininkystės instituto mokslo darbuotojai 

Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. 
Tel. 8 347 37 384, e. paštas: audre@lzi.lt, ilona.keriene@gmail.com
Perloja, Varėnos r. 
Tel. 8 310 47 624, e. paštas perloja@perloja.lzi.lt
Žebenkos g. 12, Baisogala, Radviliškio r.
Tel. 8 422 65 383, e. paštas saulius@lgi.lt
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Ekologinių sertifikuotų sėklų                                               
kokybinių rodiklių įvertinimas

Pastaraisiais metais Lietuvoje ekologiniai pasėliai užima apie 10 proc. 
žemės ūkio naudmenų. Nors jų auginimas, kaip ir sėklų naudojimas, yra 
reglamentuotas, tačiau ankstesnio Europos Komisijos reglamento EB Nr. 
834/2007 formuluotės neužtikrino griežto ekologinių sėklų naudojimo. Tai 
Lietuvoje ekologinę sėklininkystę pavertė itin menkai funkcionuojančia žemės 
ūkio verslo dalimi. Ekologinėmis sertifikuotomis sėklomis užsėjama mažiau nei 
5 % ekologinių pasėlių. Ekologinėje žemdirbystėje taip pat netaikomos leidžiamos 
apdorojimo priemonės. 

Sėklų, išaugintų ekologiniuoe ir tradicinės gamybos ūkiuose, įtaka 
kokybiniams rodikliams ir derlingumui bei kokybei. Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministerijos užsakymu LAMMC Žemdirbystės institute 2014–
2015 m. buvo vykdytas projektas „Ekologiškos produkcijos kokybei pagerinti, 
atlikti sertifikuotos sėklos privalumų/trūkumų kokybinę analizę ir pateikti 
rekomendacijas dėl naujausių leistinų ekologinėje gamyboje metodų“. Tirti sėklų 
kokybiniai rodikliai. 

Žieminių kviečių, kvietrugių, rugių, vasarinių miežių, kviečių, avižų 
įvairių veislių sėkloms, išaugintoms ekologinės ir tradicinės žemdirbystės ūkiuose, 
buvo nustatyti kokybiniai rodikliai: 

svoris,•	
daigumas,•	
užkrėstumas patogenais (•	 Fusarium spp., Cochliobolus sativus ir 

Pyrenophora spp.),
pasėlių vystymasis lauko bandymuose, įrengtuose naudojant •	

ekologines ir tradicinės gamybos sėklas. 
Tiksliųjų lauko eksperimentų duomenimis, vasarinių miežių ir avižų 

sėklų auginimo būdas (ekologinis ar tradicinis) neturėjo žymios įtakos svoriui 
bei daigumui ir tolesniam pasėlių formavimuisi, lapų ligų plitimui sezono metu ir 
derlingumui. Vasarinių kviečių ekologinės sėklos buvo smulkesnės ir prasčiau dygo, 
tačiau tai neturėjo įtakos pasėlio derlingumui. Fusarium grybų išplitimui visuose 
augaluose neturėjo įtakos pasėlių augimo sąlygos, o Bipolaris ir Pyrenophora 
grybų daugiau buvo ekologinėse sėklose. Naujo derliaus vasarinių miežių sėklų 
užsikrėtimas priklausė nuo naudotų sėklų užkrėstumo lygio; avižų ir kviečių sėklų 
tyrimas tokios ryškios priklausomybės neatskleidė. Viena iš svarbių sąlygų sėklų 
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priešsėjiniam ir popjūtiniam užsikrėtimui patogenais buvo veislių atsparumas 
lapų ir varpų ligoms. Vienų tyrimų metų duomenimis, žieminių kviečių, rugių ir 
kvietrugių grūdų užsikrėtimas grybiniais patogenais nepriklausė nuo to, ar javai 
buvo auginti taikant ekologinį, ar tradicinį gamybos būdą. Tradiciškai augintų 
žieminių javų sėklos buvo sunkesnės, tačiau jų daigumas iš esmės nepriklausė 
nuo sėklų auginimo būdo. Žieminių kviečių ir rugių pasėliai įrengti naudojant 
įtradicines sėklas buvo derlingesni, tačiau žieminių kvietrugių pasėliuose tokia 
priklausomybė nenustatyta. 

Tinkamai paruoštos ir sertifikuotos ekologinės sėklos prilygo 
tradicinės gamybos sėkloms.

Parengė ir konsultuoja Žilvinas Liatukas, Skaidrė Supronienė, 
Vytautas Ruzgas, Algė Leistrumaitė, 

LAMMC Žemdirbystės instituto 
Javų selekcijos ir Augalų patologijos ir apsaugos skyriaus 
mokslo darbuotojai 

Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. 
Tel.: 8 615 37 683, 8 615 49 346 
E. paštas: liatukas@lzi.lt, skaidre@lzi.lt 
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Alternatyvūs ekologinių sėklų apdorojimo būdai                                          

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos užsakymu vykdant 
projektą „Ekologiškos produkcijos kokybei pagerinti, atlikti sertifikuotos sėklos 
privalumų/trūkumų kokybinę analizę ir pateikti rekomendacijas dėl naujausių 
leistinų ekologinėje gamyboje metodų“, LAMMC Žemdirbystės institute 2014–
2015 m. buvo tirtos javų sėklų užkrėstumą ligų sukėlėjais mažinančios priemonės, 
tinkamos naudoti ekologinės žemdirbystės ūkiuose. 

Žieminiuose kviečiuose ir rugiuose tirti 6 sėklų apdorojimo būdai: 

terminis, •	

elektromagnetinis, •	

ozonavimas, •	

beicavimas beicais Cedomon bei Cerall, •	

apdorojimas trąša Bactolive Seed, •	

apdorojimas imunomoduliatoriumi Albit. •	

Vasarinių miežių lauko daigumą ir derlingumą labiausiai didino terminis 
sėklų apdorojimas (14 %) ir trąša Bactolive Seed (21 %), šios priemonės taip pat 
mažino sėklų užkrėstumą Pyrenophora ir Bipolaris grybais. Naujai užaugintuose 
grūduose šių patogenų buvo taip pat mažiau, lyginat su kontroliniu variantu. 

Avižų sėklų užsikrėtimą patogenais labiausiai mažino terminis ir 
elektromagnetinis apdorojimas. Tirtos priemonės avižų derlingumui neturėjo 
didesnės įtakos, tačiau grūdų derliaus priedas gautas taikant terminį bei 
elektromagnetinį apdorojimą ir naudojant preparatą Albit. Vasarinių kviečių sėklų 
patogenų kiekį efektyviausiai mažino terminis apdorojimas ir beicas Cerall, tačiau 
jų derlingumas padidėjo (7 %) dėl sėklų elektromagnetinio apdorojimo. Žieminių 
javų sėklų užkrėstumą patogenais efektyviausiai mažino terminis apdorojimas 
ir trąšos Bactolive Seed naudojimas. Žieminių kviečių derlingumui nedidelę 
(6 %) teigiamos įtakos turėjo sėklų terminis apdorojimas. Žieminių kvietrugių 
derlingumą taip pat didino (11 %) sėklų terminis apdorojimas. Žieminių rugių 
derlingumą labiausiai didino elektromagnetinis apdorojimas (19 %), kiek mažiau 
– preparato Albit (15 %) naudojimas ir sėklų ozonavimas (13 %). 
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Vienas iš geriausių sėklų apdorojimų būdų buvo jų terminis 
apdorojimas, todėl šį būdą tikslinga diegti ruošiant ekologines sėklas. Beicai 
Cedomon ir Cerall turėjo teigiamą įtaką sėklos fitosanitarinei būklei, trąšos 
Bactolive Seed buvo efektyvesnės apdorojant vasarinių miežių ir žieminių 
kviečių, imunomoduliatorius Albit – vasarinių avižų ir žieminių rugių sėklas, 
todėl šie preparatai gali būti naudojami apdorojant ekologines sėklas.

Parengė ir konsultuoja Žilvinas Liatukas, Skaidrė Supronienė, 
Vytautas Ruzgas, Algė Leistrumaitė, 

LAMMC Žemdirbystės instituto 
Javų selekcijos ir Augalų patologijos ir apsaugos skyriaus 
mokslo darbuotojai 

Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. 
Tel.: 8 615 37 683, 8 615 49 346 
E. paštas: liatukas@lzi.lt, skaidre@lzi.lt 
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Ekologinės gamybos agrocenozių agrarinės apkrovos                 
ir augalų fitosanitarinės būklės gerinimas 

Ūkininkaujantiems visuomet aktualūs yra augalų mitybos, dirvožemio 
derlingumo, augalų fitosanitarinės būklės ir kiti klausimai. Žemės ūkio ministerijos 
užsakymu 2012–2014 m. vykdytas mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos 
projektas, kurio tikslas – įvertinti ekologinės gamybos mišrių ir augalininkystės 
krypties ūkių agrocenozių agrarinę apkrovą, auginamų augalų fitosanitarinę 
būklę, dirvožemio derlingumo kitimą ir taikomų augalų auginimo technologijų, 
kitų priemonių pagrįstumą skirtinguose dirvožemiuose. 

Nustatyta, kad mišrių ūkių pasėlių struktūroje vyravo daugiametės 
pašarinės žolės, augalininkystės ūkių – migliniai (varpiniai) javai. Iš pupinių 
(ankštinių) javų dažniausiai buvo auginti žirniai ir pupinių bei miglinių javų 
mišiniai. Daugiausia augalų rūšių nustatyta Vidurio Lietuvos regiono ūkiuose, 
kitur augalų įvairovė buvo nedidelė. Esant mažai augalų įvairovei, dalis augalų 
auginti po prastų priešsėlių arba buvo atsėliuoti. Nors augalų derliai buvo neprasti, 
tačiau nestabilūs. Daugelio ekologinių ūkių gamybos ciklas buvo „atviras“, t. y. 
daugumos derliuje sukauptų maisto medžiagų netekta su parduodama produkcija. 
Mišrūs ekologinės gamybos ūkiai pasigamino nedaug mėšlo (išskyrus Vakarų 
Lietuvos ūkininkus), todėl jo ne visada pakako vėliau augintų augalų mitybai. 
Maisto medžiagų trūkumą ūkininkai kompensavo augalus augindami kaip žaliąją 
trąšą. Ūkio maisto medžiagų balansą skaičiavo labai nedidelė dalis apklaustų 
ūkininkų. Dirvožemio tyrimai parodė, kad jame mažėjo maisto medžiagų (ypač 
fosforo) kiekis. Nemažą pasėlių piktžolėtumą lėmė piktžoles silpnai stelbiančių 
augalų auginimas, gerų priešsėlių trūkumas, nepakankamas apsirūpinimas 
tinkamais žemės dirbimo padargais (ypač smulkių ūkių). Buvo nustatytas gana 
didelis ekologinių pasėlių ir išaugintos produkcijos užsikrėtimas Fusarium spp. ir 
Penicillium spp. grybais. 

Apibendrinus gautus duomenis, rekomenduojama: 
•	 Gerinti pasėlių struktūrą, mišriuose ūkiuose mažinant 

(optimizuojant) daugiamečių žolių, augalininkystės ūkiuose – miglinių javų 
plotus. Ūkyje auginti ne mažiau kaip 4–5 rūšių augalus. Įvairesnių rūšių pupinius 
augalus arba jų mišinius su migliniais (vyraujant pupiniams augalams) 
pagrindiniuose pasėliuose auginti ne rečiau kaip kartą per 4 metus (ne mažiau 
kaip 25 % pasėlių struktūros), kad pupinių augalų azotas tenkintų sėjomainoje 
auginamų nepupinių augalų azoto poreikį. 
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•	 Augalininkystės ūkiuose, kuriuose didelės dalies maisto medžiagų 
netenkama su parduodama produkcija, naudoti papildomus produktus – 
natūralios kilmės organines ir mineralines trąšas, biostimuliatorius, biopesticidus, 
o sėjomainose – alternatyvius augalų auginimo būdus: tarpinius, mišrius, 
dvinarius pasėlius ir kt. Pupinius augalus žaliajai trąšai auginti mišiniuose su 
nepupiniais, taip mažinant jų skaidymosi intensyvumą ir didinant humifikaciją. 

•	 Skaičiuoti ūkio maisto medžiagų balansą ir maisto medžiagų 
nuostoliams sumažinti ar padengti sudaryti priemonių planą, apimantį 
įvairių augalų auginimo būdų derinius, saugius organinių trąšų paruošimo 
ir panaudojimo būdus. Ūkyje sistemingai (kas 4–5 metai) atlikti dirvožemio 
agrocheminius tyrimus. Trūkstant mėšlo (jei tręšiama rečiau kaip kartą per ketverius 
metus) teigiamam maisto medžiagų balansui palaikyti taikyti kitas priemones: 
tarpinius pasėlius, sertifikuotas natūralios kilmės arba organines trąšas. 

•	 Įvertinti laukų užkrėtimo trumpaamžėmis bei daugiametėmis 
piktžolėmis intensyvumą sėjomainoje ir numatyti jų plitimo kontrolės 
kasmetinį planą. Daugiametes piktžoles naikinti nuosekliai ir sistemingai. 
Laukuose, gausiai užkrėtusiuose daugiamečių piktžolių vegetatyvinėmis 
dalimis, taikyti sideracinius (juoduosius) pūdymus. 

•	 Siekiant sumažinti neigiamą Penicillium spp. poveikį produkcijai 
ir sėklai, grūdus valyti ir džiovinti iš karto po derliaus nuėmimo. Genčių 
Fusarium spp. ir Penicillium spp. grybai gamina toksinus, todėl ekologiškai 
išaugintus grūdus teikiant perdirbti patikrinti jų kiekį grūduose. 

Parengė ir konsultuoja Aušra Arlauskienė, Žydrė Kadžiulienė, 
Lina Šarūnaitė, Roma Semaškienė, Irena Deveikytė 

LAMMC Joniškėlio bandymų stoties, Žemdirbystės instituto 
Augalų mitybos ir agroekologijos, Augalų patologijos ir apsaugos bei 
Dirvožemio ir augalininkystės skyrių mokslo darbuotojos 

Joniškėlis, Pasvalio r. 
Tel. 8 451 38 280 
E. paštas arlauskiene.ausra@gmail.com

Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. 
Tel.: (8 347) 37 654, 37 397, 37 038, 37 275 
E. paštas: zkadziul@lzi.lt, lina@lzi.lt, roma@lzi.lt, irenad@lzi.lt 
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Bičių produktų ir jų mišinių su aliejais bei dumbliais  
Spirulina gaminimas ir charakteristika 

Lietuvos bitininkai surenka įvairius bičių gaminamus produktus: bičių 
duoną, bičių pienelį, žiedadulkes. Šiuos produktus maišant su medumi jie tampa 
ne tik patogesni vartoti, bet ir gaunamas konservavimo efektas, išlaikomos ir 
paryškinamos sveikatai svarbios jų gydomosios savybės. Siekiant padidinti 
bitininkystės produktų įvairovę, LAMMC ŽI atlikti bičių produktų mišinių su 
papildomais priedais vertinimo tyrimai. Bičių duoną arba žiedadulkes sumaišius 
su medumi santykiu 1:2, papildomai buvo įdėta šių produktų: 

linų sėmenų aliejaus (LSA), •	
šaltalankių aliejaus (ŠA)*, •	
bičių pienelio (BP), •	
dumblių •	 Spirulina (DS).

* – sudėtis: saulėgrąžų aliejus, kuriame yra 30,0 % šaltalankių (Hippoghate 
rhamnoides) aliejaus Plus ir 180 mg beta karoteno.

Pagamintų produktų kompozicinė sudėtis, rūgštumo ir tokoferolių 
duomenys pateikti lentelėje. 

Lentelė. Tirtų mėginių sudėtis ir savybės 

Nr. Mėginių kompozicijos pH

Bend-
rasis
rūgš-
tu-
mas

meq/L

Tokoferoliai 
% Anti-

oksidantų 
aktyvumas*

mg/galfa gama

1. Bičių duona (BD) 3,83 32,1 52,7 21,39 13,02
2. Žiedadulkės (Ž) 4,15 18,99 9,3 6,68 7,18
3. BD ir medus (M) (1:2) 3,92 16,49 14,82 7,32 7,84
4. BD:M (1:2) + LSA (2 %) 3,40 18,47 14,1 21,77 5,76
5. BD:M (1:2) + ŠA (1 %) 3.89 18,19 23,95 7,26 3,96
6. BD:M (1:2) + LSA (2 %) ir ŠA (1 %) 3,98 18,07 26,71 24,92 10,94
7. BD:M (1:2) + DS (0,5%) 3,94 17,82 16,41 6,76 6,04
8. DS (0,5 %) ir M 5,03 14,20 – 1,84 0,5
9. Ž:M (1:2) 4,05 16,27 7,20 3,50 5,42
10. Ž:M (1:2) + LSA (2 %) 3,97 16,53 6,37 17,63 12,5
11. Ž:M (1:2) + ŠA (1 %) 3,82 17,11 14,73 3,93 8,0
12. Ž:M (1:2) + LSA (2 %) ir ŠA (1 %) 3,91 16,82 14,27 19,29 4,84
13. Dumbliai Spirulina 6,46 7,22 20,5 – –
14. Ž:M (1:2) + DS (0,5%) 3,83 18,3 6,6 3,26 7,68

* – antioksidacinis aktyvumas išreikštas trolokso (sintetinio vitamino A analogo) 
ekvivalentais (mg) grame sausos mėginio masės
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Gaminant bičių produktų mišinius su aliejais, rekomenduotina galuti-
niame produkte išlaikyti į juos pridedamų aliejų koncentraciją. 

Pagal dietologų rekomendacijas, mitybai palankiausias polinesočiųjų 
rūgščių santykis yra n-3:n-6, kuris turėtų būti artimas 2,0, nustatytas mėginiuose, 
sudarytuose su abiem naudotais aliejais. Mėginiuose bičių duona su medumi 
(1:2), linų sėmenų aliejumi ir šaltalankių aliejumi (1 %), taip pat žiedadulkės 
su medumi (1:2), linų sėmenų aliejumi ir šaltalankių aliejumi (1%) šis n-3:n-6 
rūgščių santykis buvo palankiausias mitybai ir siekė atitinkamai 1,99 ir 1,64. 

Džiovintą bičių duoną arba džiovintą ir konservuotą su medumi (1:2), 
taip pat į pastarąjį mišinį įdėjus 2,0 % linų sėmenų aliejaus arba 1,0 % šaltalankių 
aliejaus, 0–+5 °C temperatūroje galima laikyti iki trejų metų ir tokius produktus 
naudoti kaip maisto papildus. Šviežias arba konservuotas su medumi (1:2) 
žiedadulkes, taip pat į pastarųjų mišinį įdėjus 2,0 % linų sėmenų aliejaus arba 1,0 
% šaltalankių aliejaus, 0–+5 °C temperatūroje galima laikyti iki 1,5 metų ir tokius 
produktus naudoti kaip maisto papildus. 

Bičių pienelį tikslinga saugoti užšaldytą −18–20 °C temperatūroje 
vienus metus. Jei į mišinius įdedama 2,0 %, bičių pienelio, juos rekomenduotina 
sunaudoti per vienus metus.

Siekiant išvengti hidroksimetilfurfurolo (HMF) formavimosi bičių 
duonoje arba žiedadulkėse, šiuos produktus tikslinga konservuoti su medumi, o 
mišinius geriausia laikyti 0–+5 °C temperatūroje. Siekiant pagaminti mažesnio 
rūgštumo bičių produktus su priedais, tikslinga paruošti šių kompozicijų mišinius: 
medaus, į kurį įdėta 0,5 % dumblių Spirulina; bičių duoną konservuoti su medumi 
(1:2) ir įdėti 0,5 % dumblių Spirulina. 

Bičių produktai: bičių duona, žiedadulkės arba jų mišiniai su medumi ir 
priedais, per dieną naudotini ne daugiau kaip po du arbatinius šaukštelius – 15–
20,0 g. Bičių duonos mišinio su medumi (kai naudojama 15,0 g) energetinė vertė 
yra 49,8 kkal. Produktai vartojami pasirinktinai pagal jų rūšį, esant susirgimams 
būtina pasitarti su gydytoju. 

Padėka. Projektą „Bičių produktų, praturtintų augaliniais komponentais, 
sudėties ir savybių tyrimas“ finansavo Lietuvos mokslo taryba. 

Parengė ir konsultuoja Violeta Čeksterytė, Jonas Balžekas,              
Bogumila Kurtinaitienė, 

LAMMC Žemdirbystės instituto 
Bitininkystės sektoriaus mokslo darbuotojai 

Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. 
Tel. 8 347 37 203 
E. paštas violeta@lzi.lt
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LAMMC Žemdirbystės instituto augalų veislės,                      
2016 m. įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir              
ES žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą

 Žieminiai kviečiai 
Herkus DS

Lietuvoje registruota 2016 m.•	

Kokybės grupė – A •	

Vidutinės brandos•	

2012–2015 m. Pasvalio AVT stotyje pasiektas derlingumo vidurkis – •	
11,4 t/ha; 2015 m. maksimalus derlingumas buvo 13,3 t/ha
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Žieminių kviečių veislių agrobiologinės savybės, 2010–2015 m.

Veislė Vikaras 
DS

Kena 
DS

Sedula 
DS

Gaja 
DS

Herkus 
DS

Žiemojimas
Produktyvių stiebų sk.         
Grūdų sk. varpoje             
1000 grūdų masė g             
Baltymai %             
Glitimas %
Sedimentacija ml
Kritimo skaičius s
Hektolitro masė kg/hl
Derlingumas             
Vegetacijos trukmė             
Aukštis             
Atsparumas išgulimui             
Varpų fuzariozė             
Miltligė             
Lapų septoriozė             
Dryžligė             

   Labai geros (didžiausios, atspariausios)
   Geros
  Vidutinės
 Patenkinamos (mažiausios, jautriausios)

Veislės autoriai Vytautas Ruzgas, Žilvinas Liatukas, 
Kristyna Razbadauskienė, Gintaras Brazauskas, 

Parengė ir konsultuoja LAMMC Žemdirbystės instituto 
Javų selekcijos skyriaus mokslo darbuotojai

Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. 
Tel.: (8 347) 37 192, 37 179 
E. paštas selekcentras@lzi.lt
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Vasariniai miežiai 
Rusnė DS

Lietuvoje registruota 2016 m.•	

Pašarinio tipo•	

Vidutinės brandos•	

Labai gerai krūmijasi•	

2013–2015 m. AVT centre pasiektas derlingumo vidurkis – 8,16 t/ha; •	
2015 m. maksimalus derlingumas Pasvalio AVT stotyje buvo 11,05 t/ha
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Vasarinių miežių veislių agrobiologinės savybės, 2010–2015 m.

Veislė Arka 
DS

Alisa 
DS

Noja 
DS

Ema 
DS

Rusnė 
DS

Produktyvių stiebų sk.                 
Grūdų sk. varpoje                 
Hektolitro masė kg/hl                 
1000 grūdų masė g                 
Baltymai %                 
Krakmolas %                 
Derlingumas                 
Vegetacijos trukmė                 
Aukštis                 
Atsparumas išgulimui                 
Fuzariozė                 
Miltligė                 
Tinkliškoji dryžligė                 
Rudadėmė dryžligė                 
Rinchosporiozė                 
Ramularija                 
Dulkančiosios kūlės                 

         
   Labai geros (didžiausios, atspariausios)

   Geros
  Vidutinės
 Patenkinamos (mažiausios, jautriausios)

Veislės autoriai Algė Leistrumaitė, Kristyna Razbadauskienė, 
Žilvinas Liatukas, Gražina Statkevičiūtė, 

Parengė ir konsultuoja LAMMC Žemdirbystės instituto 
Javų selekcijos skyriaus mokslo darbuotojai

Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. 
Tel.: (8 347) 37 192, 37 179 
E. paštas selekcentras@lzi.lt
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REGIONINIAI PADALINIAI

Pagrindinio žemės dirbimo įtaka augalų derliui,                 
pasėlių piktžolėtumui  ir dirvožemio savybėms 

Tradicinis pagrindinis žemės dirbimas rudenį yra gilus arimas (22–25 cm 
gyliu). Siekiant taupyti energetinius resursus ir išsaugoti dirvožemio derlingumą, 
gali būti taikomas ir mažesnio intensyvumo dirbimas – seklus arimas (10–12 cm) 
ir seklus bearimis dirbimas (8–10 cm). Dėl dirbimo ilgą laiką vienodu gyliu 
sutankėjusius sluoksnius (arimo padus) galima suardyti kas 3–4 metai atliekant 
giluminį (35–40 cm) purenimą. 2012–2015 m. LAMMC Vėžaičių filiale vykdytų 
tiksliųjų lauko eksperimentų duomenimis, Vakarų Lietuvos drėgno klimato 
sąlygomis moreninio priemolio dirvožemyje dvylika metų taikytų tradicinio 
dirbimo – gilaus arimo ir minimalaus dirbimo – seklaus arimo bei bearimio dirbimo 
ir jų fone atlikto vienkartinio giluminio purenimo (2011 m. prieš pagrindinį 
dirbimą žieminių kviečių sėjai) įtaka sėjomainos augalų derliui ir dirvožemio 
savybėms buvo nevienoda. 

Sėjomainos augalai (žieminiai kviečiai, vasariniai rapsai ir raudonieji 
dobilai) gausiausiai derėjo giliai suartame dirvožemyje, o žemę dirbant sekliai jų 
derlingumas buvo mažesnis. Tik vasarinių miežių grūdų derlius buvo didžiausias 
sekliai artame dirvožemyje ir siekė 4,2 t/ha. Giluminis purenimas neturėjo įtakos 
žieminių kviečių ir vasarinių miežių grūdų derliui, o vasarinių rapsų derlių žymiai 
sumažino. 

Dirvos giluminis 
purentuvas

Giluminio purenimo įtaka 
sėjomainos augalų derliui

Įvairaus intensyvumo 
dirbimo įtaka sėjomainos 

augalų derliui
Piktžolėtumo rodikliams visais tyrimo metais esminės įtakos turėjo 

žemės dirbimo būdas. Sekliai dirbtame dirvožemyje buvo iš esmės didesnis 
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bendras piktžolių skaičius ir jų masė. Vienkartinio giluminio purenimo esminė 
įtaka (didesnis piktžolių kiekis ir masė) tiesiogiai pasireiškė pirmaisiais metais. 

Dirvožemio cheminės savybės kito priklausomai nuo žemės dirbimo 
būdo. pHKCl per visą armens sluoksnį buvo didžiausias (5,65) sekliai arto 
dirvožemio, mažiausias (5,0–5,2) – armens apatiniame 10–20 cm sluoksnyje 
beverstuviu padargu įdirbto dirvožemio. Judriųjų fosforo ir kalio didžiausi kiekiai 
(224 ir 359 mg/kg) visame armens gylyje nustatyti sekliai artame dirvožemyje. 
Beverstuviu padargu dirbto dirvožemio armuo pasiskirstė į šių mitybos elementų 
turinčius daug 0–10 cm ir mažiau 10–20 cm sluoksnius. Giluminis purenimas 
šių makroelementų kiekius sumažino 8–11 %. Organinės anglies daugiausia 
(1,72 %) susikaupė armens viršutiniame 0–10 cm sluoksnyje dirvožemio, kuris 
ilgą laiką buvo dirbtas beverstuviu padargu, o gilesniame 10–20 cm sluoksnyje 
nustatyti mažesni kiekiai anglies. Tolygesnis organinės anglies pasiskirstymas 
visame armens sluoksnyje nustatytas sekliai artame dirvožemyje. Dėl giluminio 
purenimo įtakos nustatyta organinės anglies mažėjimo tendencija. 

Dirvožemio fizikinės savybės. Didžiausias (69,4 %) agronominiu 
atžvilgiu vertingų trupinėlių (5–0,25 mm) ir vandenyje patvarių trupinėlių 
(62,7 %) kiekis buvo nustatytas sekliai beverstuviu padargu dirbtame dirvožemyje 
po raudonųjų dobilų derliaus nuėmimo, jų mažiausiai nustatyta giliai artame 
dirvožemyje po vasarinių rapsų derliaus nuėmimo. Drėgniausias (18,8 %) buvo 
armens 0–10 cm sluoksnio dirvožemis, įdirbtas beverstuviu padargu. Taip įdirbus 
žemę, nustatyti didžiausi dirvožemio biologinis aktyvumas ir CO2 emisija. 

Pagrindinio žemės dirbimo būdai – gilus bei seklus arimas ir bearimis 
dirbimas – pagal įtaką sėjomainos augalų derliui, pasėlio piktžolėtumui ir 
dirvožemio savybėms esmingai skyrėsi, todėl rekomenduojama, atsižvelgiant 
į augalų poreikius ir klimatines sąlygas, derinti šiuos žemės dirbimo būdus. 
Siekiant tausoti dirvožemį bei energinius resursus ir patirti kuo mažesnius 
augalų derliaus nuostolius, taikytinas seklus arimas. Saugant dirvožemio 
drėgmę ir formuojant patvarią jo trupininę struktūrą, tinkamiausias yra 
bearimis dirbimas, o piktžolėtumo prevencijos atžvilgiu – tradicinis gilus 
arimas. Nustatyta tendencija, kad vienkartinis giluminis purenimas moreninio 
priemolio dirvožemyje šiek tiek sumažino pagrindinių mitybos elementų, 
organinės anglies kiekį ir kai kurių sėjomainos augalų derlių. 

Parengė ir konsultuoja Danutė Karčauskienė, Regina Skuodienė,        
Dalia Ambrazaitienė, 

LAMMC Vėžaičių filialo mokslo darbuotojos 

Gargždų g. 29, Vėžaičiai, Klaipėdos r. 
Tel.: 8 464 58 233, 8 671 34 605 
E. paštas: danute.karcauskiene@vezaiciai.lzi.lt, filialas@vezaiciai.lzi.lt
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Rūgščių dirvožemių produktyvumo                             
išsaugojimas ir didinimas

Dirvožemis yra ribotas ir savaime neatsinaujinantis bei nykstantis 
išteklius. Prie dirvožemio nykimo ir jo derlingumo mažėjimo prisideda 
dirvožemio rūgštėjimo ir organinės anglies mažėjimo procesai. Dirvožemiai, 
kurių pH mažesnis nei 5,5, yra rūgštūs, mažo sorbcinio imlumo, prastos 
struktūros. Tokie dirvožemiai šalies vakarinėje dalyje sudaro trečdalį, pietrytinėje 
dalyje – ketvirtadalį viso žemės ūkio naudmenų ploto. Juose prastai dera 
dauguma vertingiausių žemės ūkio augalų – kviečiai, miežiai, rapsai, dobilai ir kt. 
Ūkininkaujant tokiuose dirvožemiuose visų pirma reikia kalkinėmis medžiagomis 
neutralizuoti rūgštumą, augalams sudarant kuo palankesnes augimo ir mitybos 
sąlygas. Antra – stabilizuoti arba sumažinti organinės medžiagos degradaciją, 
tręšiant įvairiomis organinėmis trąšomis. 

LAMMC Vėžaičių filiale 2011–2015 m. vykdytame eksperimente 
rūgštaus moreninio priemolio dirvožemyje buvo įvertinta ilgalaikio (nuo 1959 m.) 
kalkinimo (kas 5 metai po 3 t/ha CaCO3) bei tręšimo (40 ir 60 t/ha) galvijų 
kraikiniu mėšlu ir kasmetinio (nuo 2011 m.) kitomis organinėmis trąšomis (žaliąja 
trąša, šiaudais bei kitomis augalinėmis liekanomis) įtaka dirvožemio kokybinių 
rodiklių pokyčiams ir javų produktyvumui. 

Vasarinių miežių grūdų derlingumui esminės įtakos turėjo kalkinimas ir 
tręšimas mėšlu arba kitomis organinėmis trąšomis. Taikant šias priemones miežių 
grūdų derlingumas pakito tik nuo 4,2 iki 4,35 t/ha. Didžiausią įtaką jam turėjo 
kalkinimas, nes dėl jo poveikio toksiškas aliuminis sudarė netirpius junginius ir 

Miežiai kalkintame (kairėje) ir 
nekalkintame dirvožemyje

Miežių pasėlis kalkintame ir tręštame 
60 t/ha mėšlo dirvožemyje
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pH padidėjo iki optimalios reikšmės – 6,0–6,2. Visos naudotos organinės trąšos 
esminės teigiamos įtakos miežių derliui neturėjo. 

Žieminių kviečių grūdų derlingumas priklausė ne tik nuo kalkinimo, bet ir 
tręšimo organinėmis trąšomis. Taikant šias priemones kviečių grūdų derlingumas 
buvo nuo 3,27 iki 3,83 t/ha. Kalkinant ir tręšiant 60 t/ha mėšlo gautas didžiausias 
3,83 t/ha grūdų derlingumas, nes šiame dirvožemyje judriojo Al nebebuvo (sudarė 
netirpius junginius), pasiektas optimalus pH – 6,0–6,1, nustatyta dideli kiekiai 
judriųjų P2O5 (273 mg/kg) ir K2O (313 mg/kg), organinės C buvo 1,55 %. 

Javų (vasarinių miežių bei žieminių kviečių) derliaus ir agrocheminių 
savybių rodikliai kalkintame bei tręštame mėšlu dirvožemyje buvo nežymiai 
geresni nei kalkintame ir tręštame kitomis organinėmis trąšomis. 

Javų pasėlių piktžolėtumas. Neutralizavus judrųjį aliuminį kalkintame 
dirvožemyje bendras piktžolių kiekis sumažėjo 17 %. Visos organinės trąšos javų 
krūmijimosi tarpsniu esminės įtakos piktžolėtumo rodikliams (piktžolių ir jų rūšių 
skaičiui) neturėjo. 

Dirvožemio fizikinėms savybėms įtakos turėjo kalkinimas ir tręšimas 
visomis organinėmis trąšomis. Didžiausias (65,6 %) patvarių grumstelių 
(> 0,25 mm) kiekis nustatytas kalkintame ir kas penkeri metai mėšlu (60 t/ha) 
tręštame dirvožemyje po I naudojimo metų daugiamečių žolių derliaus nuėmimo. 
Dėl organinio tręšimo įtakos nustatytas dirvožemio drėgmės kiekio padidėjimas 
nuo 19,8 % netręštame iki 20,6–20,9 % tręštame 60 bei 40 t/ha mėšlo ir kitomis 
organinėmis trąšomis dirvožemyje. 

Dirvožemio biologiniam aktyvumui esminės įtakos turėjo kalkinimas, 
tręšimas mėšlu ir kitomis organinėmis trąšomis. Šios priemonės skatino azoto 
apykaitoje dalyvaujančių mikroorganizmų aktyvumą. 

Ilgalaikis periodinis kalkinimas ir tręšimas organinėmis trąšomis yra 
veiksmingos priemonės siekiant pagerinti rūgštaus moreninio priemolio 
dirvožemio savybes ir padidinti augalų produktyvumą. Remiantis mokslinių 
tyrimų duomenimis, rekomenduojamas kalkinimas 3 t/ha CaCO3 kas 5 metus 
tręšiant 60 t/ha galvijų kraikinio mėšlo, o jo neturint kasmet naudoti mažiau 
veiksmingesnes kitas organines trąšas – žaliąsias trąšas, šiaudus, augalines 
liekanas. 

Parengė ir konsultuoja Regina Repšienė, Danutė Karčauskienė, 
Dalia Ambrazaitienė, Regina Skuodienė, 

LAMMC Vėžaičių filialo mokslo darbuotojos 

Gargždų g. 29, Vėžaičiai, Klaipėdos r. 
Tel.: 8 464 58 233, 8 615 67 291, 8 615 37 681 
E. paštas: regina.repsiene@vezaiciai.lzi.lt, 
danute.karcauskiene@vezaiciai.lzi.lt 
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Skirtingų inokuliantų įtaka sojų simbiozei 

Pasaulinėje baltymų gamybos rinkoje sojų baltymai sudaro 54 %, 
augalinio aliejaus – 33 %. Tai pagrindinė priežastis, kodėl daugelyje šalių sojos 
yra svarbus augalas. Be to, palankios simbiozės sąlygomis jos gali iš atmosferos 
sukaupti 60–170 kg/ha azoto. Augalų azoto panaudojimo iš atmosferos laipsnis 
yra nevienodas ir siekia 58–68 %, likusi dalis azoto paimama iš dirvožemio. Pagal 
azoto fiksavimo galimybes jas lenkia tik liucernos. Nevienodas per metus fiksuoto 
azoto kiekis priklauso nuo aplinkos sąlygų ir dirvožemyje esančio mineralinio 
azoto kiekio. 

LAMMC Vėžaičių filiale 2012–2015 m. vegetaciniais ir lauko 
eksprimentais buvo vertintas sojų produktyvumas. Tyrimai atlikti lengvo priemolio 
nepasotintame balkšvažemyje. Sojų ir miežių produktyvumas vertintas taikant 
įvairias priemones: tręšta azoto trąšomis (NH4NO3 8,4 mg/kg N dirvožemio), 
naudotas biologinis preparatas (Nitrazon arba PRP) ir sėkla apdorota gumbelinių 
bakterijų preparatu rizogenu, pagamintu Vėžaičių filiale. 

Paveikslas. Sojų ir miežių produktyvumo bei kokybės rodikliai 

Vegetacinių tyrimų duomenimis, didžiausia bendra sojų antžeminės dalies 
ir šaknų biomasė buvo suformuota jas tręšiant mineralinėmis azoto trąšomis (pav.). 
Šiek tiek mažesnė suminė biomasė gauta jas inokuliavus rizogenu. Antžeminė 
dalis dėl inokuliavimo didėjo vidutiniškai nežymiai – 1,7 %, dėl tręšimo – 13 %. 
Tręšimas mineraliniu azotu vegetacijos pabaigoje didino šaknų biomasę; tai rodo 
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intensyvų augalų augimą, dėl to grūdų brendimas gali užtrukti. Kitų bakterinių 
preparatų (Nitrazon ar PRP) naudojimas biomasės kaupimuisi neturėjo įtakos. 

Veislės ‘Merlin’ sojas auginant lauko sąlygomis, vidutiniais duomenimis, 
inokuliavimas rizogenu antžeminės dalies biomasę padidino 65 %, šaknų biomasę 
– 75 %. 

Inokuliavimo įtaka gumbelių bei ankščių formavimuisi ir 
baltymingumui. Vegetacinių tyrimų metu nustatyta, kad daugiausia suminio azoto 
buvo sukaupta sojų augaluose ir grūduose, sėklas inokuliuojant rizogenu. Ant 
rizogenu inokuliuotų sojų augalų susiformavo 27 % daugiau ankščių. Panaudojus 
rizogeną ant sojų šaknų buvo nustatyta 10 kartų daugiau gumbelių nei suformavo 
neinokuliuoti arba mineralinėmis trąšomis tręšti augalai. Augintos lauko sąlygomis 
ir inokuliuotos gumbelinių bakterijų preparatu rizogenu sojos suformavo 45 % 
daugiau ankščių nei pasėjus neapdorotą sėklą, o gumbeliai susiformavo tik ant 
inokuliuotų augalų. 

Efektyvi simbiozė, skatinanti augalų biomasės didėjimą, azoto 
kaupimąsi sojų grūduose ir didesnį ankščių skaičių ant augalų susidaro tik 
sojų sėklą inokuliavus gumbelinių bakterijų preparatu rizogenu. Atmosferos 
azotas efektyviai panaudojamas tik tada, kai ant sojų šaknų susidaro 
gumbeliai. Naudojant kitus tirtus biologinius preparatus (Nitrazon arba 
PRP) ir mineralinės azoto trąšas, sojų grūduose susikaupė mažiau baltymų, 
lyginant su rizogenu apvelta sojų sėkla. 

Parengė ir konsultuoja Dalia Ambrazaitienė, 

LAMMC Vėžaičių filialo mokslo darbuotoja 

Gargždų g. 29, Vėžaičiai, Klaipėdos r. 
Tel.: 8 611 40 566, 8 615 67 291 
E. paštas: filialas@vezaiciai.lzi.lt, dalia.ambrazaitiene@gmail.com 
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Azoto bei sieros kiekis dirvožemyje dėl ilgalaikio tręšimo 
mineralinėmis NPK trąšomis ir jų nuostoliai žiemos metu 

Siekiant išsaugoti dirvožemio derlingumą ir sumažinti cheminių 
elementų nuostolius, svarbu augalams mitybos elementus pateikti reikiamu kiekiu 
ir santykiu. Gerinant azoto trąšų panaudojimo efektyvumą viena svarbiausių 
sąlygų yra subalansuotas žemės ūkio augalų tręšimas. 

Mineralinio azoto kiekis dirvožemyje priklausė nuo žemės ūkio 
augalams tręšti skirtų azoto trąšų normų ir jų santykio su fosforu bei 
kaliu. Vidurio Lietuvos smėlingo priemolio rudžemyje atliktų 10 metų 
tyrimų vidutiniais duomenimis, azotu netręštuose laukeliuose augalų mitybai 
svarbiausiame dirvožemio 0–60 cm sluoksnyje rudenį buvo susikaupę 43,6–55,8 
kg/ha mineralinio azoto. Dirvožemyje daugiausia mineralinio azoto susikaupė 
tuomet, kai augalai buvo tręšti 180 kg/ha azoto trąšų ir ypač  jų netręšus 
fosforu ir kaliu. Augalus tręšus šia norma azoto trąšų P180K180 fone, dirvožemio 
0–60 ir 0–90 cm sluoksniuose rudenį mineralinio azoto buvo susikaupę atitinkamai 
87,6 ir 117,0 kg/ha, o be fosforo ir kalio įterpus tik 180 kg/ha azoto, jo susikaupė 
daugiau – 129,4 ir 174,4 kg/ha. Nedaug mažiau azoto susikaupė dirvožemio 0–60 ir 
0–90 cm sluoksniuose – atitinkamai 126,8 ir 171,1 kg/ha, kai augalai buvo tręšti tik 
180 kg/ha azoto ir kalio, tačiau netręšti fosforo trąšomis. 

Augalus patręšus vidutinėmis normomis (90 kg/ha) azoto trąšų P90K90 
fone, mineralinio azoto rudenį, prieš užšąlant, susikaupė nedaug – dirvožemio 
0–60 ir 0–90 cm sluoksniuose atitinkamai tik 66,7 ir 81,4 kg/ha. Tačiau augalams 
įterpus tik tokią normą azoto trąšų, tai yra netręšus fosforo ir kalio trąšomis, 
dirvožemyje mineralinio azoto susikaupė daugiau – 77,5 ir 120,0 kg/ha. 

Rudenį, prieš užšąlant, dirvožemyje susikaupus dideliam augalų 
nepasisavinto azoto kiekiui, per žiemą nemaža jo dalis išplaunama į drenažo 
bei gruntinius vandenis ir teršia aplinką. Azoto trąšomis netręštuose laukeliuose 
mineralinio azoto kiekis dirvožemyje beveik nesumažėjo, o be fosforo ir kalio, 
180 kg/ha azoto tręštuose laukeliuose dirvožemio 0–60 ir 0–90 cm sluoksniuose 
sumažėjo atitinamai net 54,1 ir 56,1 kg/ha. Tačiau rudenį dirvožemyje susikaupęs 
likutinis azotas per žiemą buvo išplautas ne visas – kur buvo daug susikaupę 
iš rudens, ten daugiau jo buvo rasta ir pavasarį. 

Mineralinės sieros kiekis dirvožemyje ir jos pokyčiai per žiemą. Tyrimo 
metu augalai buvo tręšti paprastu granuliuotu superfosfatu, kurio sudėtyje yra 
maždaug 13 % sieros. Dėl augalų tręšimo superfosfatu rudenį labai padidėjo sieros 
kiekis dirvožemyje. Itin žymų šios maisto medžiagos padidėjimą dirvožemyje 
lėmė ir tai, kad augalai sieros sunaudoja žymiai mažiau, palyginus su azotu. 
Netręštuose laukeliuose rudenį, prieš užšąlant, mineralinės sieros dirvožemio 
0–60 ir 0–90 cm sluoksniuose susikaupė atitinkamai 19,0 ir 29,9 kg/ha. Augalams 
su 180 kg/ha fosforo trąšų įterpus ir 120 kg/ha sieros, šiuose sluoksniuose jos 
rudenį susikaupė net iki 207,6 ir 282,7 kg/ha. Su 90 kg/ha fosforo, azoto ir kalio 
fone įterpus 60 kg/ha sieros, rudenį dirvožemio 0–60 ir 0–90 cm sluoksniuose jos 
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buvo susikaupę atitinkamai 100,9 ir 144,1 kg/ha, o tik azotu ir fosforu tręštuose 
laukeliuose daugiau – 109,1 ir 167,7 kg/ha. Siera dirvožemyje labai judri, todėl 
jos turinčiomis trąšomis tręštuose plotuose per žiemą dideli kiekiai buvo išplauti į 
drenažo ir gruntinius vandenis. Siera netręštuose laukeliuose per žiemą dirvožemio 
0–60 ir 0–90 cm sluoksniuose jos sumažėjo atitinkamai ne daugiau kaip 7,4 ir 
11,3 kg/ha, o tręštuose paprastu superfosfatu –180 kg/ha fosforo, kartu įterpiant 
120 kg/ha sieros – net 104,0 ir 118,7 kg/ha. Mineralinės sieros, kaip ir azoto, 
per žiemą iš dirvožemio išplaunama ne visas kiekis – tuose laukeliuose, kur 
jos buvo daugiau susikaupę iš rudens, ten daugiau liko ir pavasarį. 

Siekiant sumažinti mineralinio azoto ir sieros nuostolius dirvožemyje 
žiemos metu, augalus tręšiant azoto ir sieros trąšomis reikia atsižvelgti į šių 
maisto medžiagų kiekį dirvožemyje, taip pat optimizuoti augalų mitybą kitais 
elementais, ypač fosforu ir kaliu. 

Parengė ir konsultuoja Gediminas Staugaitis, Jonas Arbačiauskas, 
Lina Žičkienė, Aistė Masevičienė, 

LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijos mokslo darbuotojai 

Savanorių pr. 287, Kaunas 
Tel. 8 37 311 684 
E. paštas bandymai@agrolab.lt

Lentelė. Ilgalaikio tręšimo įtaka mineralinio azoto ir sieros kiekiams dirvožemyje 
ir jų pokyčiams žiemos laikotarpiu 

Trąšų vidutinė
norma 
kg/ha

Gylis
cm

Mineralinis azotas Mineralinė siera

rudenį pavasarį pokyčiai
žiemos metu rudenį pavasarį pokyčiai

žiemos metu
kg/ha

N0P0K0
0–60 46,2 49,1 2,9 19,0 14,5 −4,5
0–90 57,1 62,2 5,1 29,9 24,7 −5,2

N0P90K90
0–60 43,6 47,7 4,1 84,1 56,3 −27,8
0–90 56,8 61,6 4,8 137,1 95,5 −41,6

N0P180K180
0–60 55,8 42,4 −13,4 180,7 57,5 −123,2
0–90 65,6 56,3 −9,3 260,1 118,2 −141,9

N90P0K0
0–60 77,5 59,3 −18,2 13,9 11,0 −2,9
0–90 120,0 81,8 −38,2 22,1 18,0 −4,1

N90P0K90
0–60 80,6 58,9 −21,7 22,4 15,0 −7,4
0–90 104,4 79,9 −24,5 29,6 18,3 −11,3

N90P90K0
0–60 65,0 55,9 −9,1 109,1 77,7 −31,4
0–90 81,4 73,4 −8,0 167,7 144,7 −20,0

N90P90K90
0–60 66,7 57,2 −9,5 100,9 43,7 −57,2
0–90 83,6 77,2 −6,4 144,1 77,5 −66,6

N180P0K0
0–60 129,4 75,3 −54,1 15,0 12,0 −3,0
0–90 174,4 118,3 −56,1 22,1 17,6 −4,5

N180P0K180
0–60 126,8 82,1 −44,7 17,5 13,2 −4,3
0–90 171,1 126,6 −44,5 26,3 20,8 −5,5

N180P180K0
0–60 97,9 75,2 −22,7 197,1 107,9 −89,2
0–90 129,9 106,2 −23,7 276,9 176,3 −100,6

N180P180K180
0–60 87,6 67,7 −19,9 207,6 103,6 −104,0
0–90 117,0 101,9 −15,1 282,7 164,0 −118,7
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Tręšimo įtaka kurui auginamų įvairių veislių gluosninių 
žilvičių biomasei, jos kokybei ir dirvožemio savybėms 

Energinių augalų plantacijoms veisti plačiausiai naudojami gluosniniai 
žilvičiai (Salix spp.). Turėdami galingas, giliai į dirvą prasiskverbiančias šaknis 
jie gerai pasisavina maisto medžiagas ir kartu dirvožemį išvalo nuo kenksmingų 
elementų. Jie auga net 10 kartų greičiau nei įprastinių rūšių medžiai, yra atsparūs 
ligoms ir įvairiems kenkėjams. 

 Siekiant užauginti didesnę 
biomasę, gluosnius reikia tręšti. Tuo 
tikslu galima panaudoti nuotekų 
dumblo kompostą (NDK). Tai būtų 
vienas iš būdų utilizuoti miestų 
valymo įrenginiuose susikaupusią 
atlieką – nuotekų dumblą – ir kartu 
gauti ekonominės naudos. Tačiau 
nuotekų dumblo komposte, kaip 
ir nuotekų dumble, yra didelės 
koncentracijos sunkiųjų metalų, todėl 
itin svarbu reguliuoti tręšimą, kad jie 
neigiamai nepaveiktų aplinkos, taip 
pat ir dirvožemio savybių.

Šiuo metu Lietuvoje kom-
postuoti ir po to naudoti tręšimui 
galima I ir II kategorijos A ir B klasės 
dumblą. 

Eksperimentas vykdytas 
LAMMC Vokės filiale lauko ban-
dymuose, įrengtuose 2005 m. 

priesmėlio paprastajame išplautžemyje. Jame veislių ‘Tora’, ‘Tordis’ ir ‘Gudrun’ 
gluosniai augo iki 2012 m. pavasario. Prasidėjus vegetacijai, po nupjovimo jie 
buvo patręšti mineralinėmis N90P60K90 trąšomis ir mulčiuoti Vilniaus miesto 
nuotekų dumblo kompostu pagal schemą: 

1) be trąšų (kontrolinis variantas), 
2) N90P60K90, 
3) 20 t/ha nuotekų dumblo komposto sausųjų medžiagų (SM). 
Mineralinės trąšos buvo beriamos kasmet, viena norma nuotekų dumblo 

komposto – tik prieš bandymo įrengimą. Nuotekų dumblo komposto sudėtis: Nsum 

Gluosniniai žilvičiai (Salix spp.)
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– 1,49 %, Psum – 8292, Ksum – 4082, Cd – 4,21, Cr – 53,4, Ni – 58,5, Pb – 50,6, 
Cu – 120,6, Zn – 770,0, Fe – 6187 mg/kg. 

Augalai auginti trejus metus (2012–2014 m.). Gluosniai buvo pasodinti 
dviem eilutėmis su 0,70 m tarpueiliais. Tarp eilučių su skirtingais atstumais tarp 
augalų paliktas 1,5 m tarpas. Eilutėse sodinti 0,65 ir 0,50 m atstumu. 

Įtaka dirvožemio savybėms. Nustatyta, kad tręšimas nuotekų dumblo 
kompostu padidino Nsum, judriųjų fosforo (P2O5) ir kalio (K2O) koncentracijas 
dirvožemyje. Jis tapo rūgštesnis (0,03–1,1 %). Organinės anglies (Corg) koncent-
racija dėl tręšimo NPK ir NDK nepakito. Palyginus su netręštu dirvožemiu, 
gluosnių tręšimas nuotekų dumblo kompostu esmingai padidino Zn ir Cu 
koncentracijas, bet leistinų normų neviršijo. 

Įtaka biomasės derliui. Visais tyrimo metais didžiausią sausųjų 
medžiagų (SM) masės derlių suformavo veislių ‘Tora’ (29,2–62,0 t/ha) ir ‘Tordis’ 
(29,0–58,2 t/ha), mažiausią – veislės ‘Gudrun’ gluosniai (23,1–35,0 t/ha). Visų 
veislių gluosniai, patręšti NPK ir NDK, davė didesnį sausųjų medžiagų derlių 
nei netręšti. Eilutėse 0,50 m atstumu augantys gluosniai suformuodavo didesnį 
sausųjų medžiagų biomasės derlių nei augantys 0,65 m atstumu. 

Įtaka biomasės kokybei. Iš tirtųjų veislės ‘Tora’ gluosniai pasižymėjo 
didžiausiu peleningumu (1,59–2,03 %), sieros (S) kiekiu (0,095–0,097 %) ir 
santykiniu drėgniu (55,04–55,95 %). Veislės ‘Tordisʼ biomasės peleningumas 
(1,58–1,69 %) ir S koncentracija (0,081–0,091 %) biomasėje buvo esmingai 
mažesni. Veislės ‘Gudrun’ gluosnių biomasės peleningumas (1,56–1,77 %) ir 
S koncentracija (0,083–0,092 %) biomasėje buvo panašūs į veislės ‘Tordis’. 
Visų veislių gluosniai turėjo labai panašų biomasės kaloringumą (19,1–19,4 
MJ/kg). Sunkiųjų metalų koncentracijos gluosnių biomasėje dažniausiai nekito 
priklausomai nuo veislės, tik Cd ir Fe daugiausia buvo veislės ‘Toraʼ augalų 
biomasėje. 

Lengvos granuliometrinės sudėties priesmėlio paprastajame 
išplautžemyje labiausiai tinka auginti veislių ‘Tora’ ir ‘Tordis’ gluosninius 
žilvičius. Šių veislių gluosniai geriau dera ir užaugina kokybiškos biomasės 
kurui pasodinti 0,65 m atstumu ir patręšti N90P60K90 trąšomis bei 20 t/ha (SM) 
nuotekų dumblo komposto. 

Parengė ir konsultuoja Eugenija Bakšienė, Jelena Titova, 

LAMMC Vokės filialo 
Lengvų dirvožemių ir augalininkystės skyriaus mokslo darbuotojos 

Žalioji a. 2, Trakų Vokė, Vilnius 
Tel.: 8 5 2465 439, 8 685 49 446, 8 622 19 183 
E. paštas: eugenija.baksiene@voke.lzi.lt, jelena.titova@voke.lzi.lt 
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Bioenerginių augalų biomasės formavimasis įvairiai 
patręštame lengvos granuliometrinės sudėties dirvožemyje

Bioenerginių daugiamečių žolinių augalų auginimas leidžia užtikrinti 
pakankamą kiekį energijos, nes juos kartą pasodintus arba pasėtus ilgą laiką 
galima auginti vienoje vietoje. Sutaupoma žemės dirbimo, sėklų pirkimo, sėjos 
darbų kaštų, lieka tik trąšų, tręšimo ir derliaus nuėmimo išlaidos. 

Tręšimas miestų komunalinių nuotekų dumblo kompostu (NDK) padėtų 
sutaupyti išlaidas trąšoms, nes šio komposto galima gauti nemokamai iš įvairių 
Lietuvos miestų nuotekų valymo įmonių. Be to, tręšimas nuotekų dumblo 
kompostu yra vienas iš nuotekų dumblo utilizavimo būdų. 

Tyrimai atliki LAMMC Vokės filiale 2012–2014 m. priesmėlio pap-
rastajame išplautžemyje. Auginti netradiciniai daugiamečiai žoliniai augalai 
– sida (Sida hermaphrodita (L.) Rusby), pavėsinis kietis (Artemisia dubia 
Wall.) ir drambliažolė (Miscanthus × giganteus) – pasodinti daigais: kiečiai –                           
4 augalai/m2, sidos ir drambliažolės – 2 augalai/m2. Augalai auginti pagal ariminę 
žemės dirbimo technologiją. 

Energiniai žoliniai augalai tręšti mineralinėmis trąšomis ir nuotekų 
dumblo kompostu pagal schemą: 

1) be trąšų (kontrolinis variantas), 
2) N90P60K90, 
3) NDK 20 t/ha, 
4) NDK 40 t/ha, 
5) NDK 80 t/ha.
Mineralinės trąšos buvo beriamos kasmet, nuotekų dumblo kompostas 

įterptas tik prieš bandymo įrengimą. Nuotekų dumblo komposto sudėtis: Nsum – 
1,49 %, Psum – 8292, Ksum – 4082, Cd – 4,21, Cr – 53,4, Ni – 58,5, Pb, 50,6, Cu 
– 120,6, Zn – 770,0, Fe – 6187 mg/kg. 

Sida 
(Sida hermaphrodita (L.) 

Rusby)

Pavėsinis kietis 
(Artemisia dubia Wall.)

Drambliažolė 
(Miscanthus × giganteus)
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Įtaka dirvožemiui. Po trejų tyrimo metų tręšimas 40 ir 80 t/ha nuotekų 
dumblo kompostu dažniausiai esmingai, palyginus su netręštu dirvožemiu, 
didino Nsum, Corg ir P2O5 koncentraciją (atitinkamai iki 0,089–0,113, 1,24–1,67 % 
ir 300–378 mg/kg). Palyginus su didesnėmis normomis (40 ir 80 t/ha), 20 t/ha 
nuotekų dumblo komposto įtaka buvo neesminė. K2O koncentracija esmingai 
padidėjo (0,67–29,00 mg/kg) tik dirvožemį patręšus 80 t/ha komposto. Per trejus 
eksperimento metus buvo nustatyta dirvožemio rūgštėjimo tendencija. Daugelio 
sunkiųjų metalų (Cr, Cu, Pb, Zn ir Ni) koncentracijos nuotekų dumblo kompostu 
tręštuose dirvožemiuose, kur augo žoliniai augalai, buvo iš esmės didesnės nei 
netręštuose, bet leistinų normų neviršijo. 

Įtaka biomasės derliui. Iš tirtų žolinių augalų didžiausias buvo 
drambliažolių biomasės sausųjų medžiagų derlius (14,9 t/ha), mažesnis – kiečių 
biomasės derlius. Tręšimas nuotekų dumblo kompostu kiečių biomasės sausųjų 
medžiagų derlių iš esmės padidino tik trečiaisiais auginimo metais, patręšus 20 ir 
80 t/ha komposto (atitinkamai nuo 4,9 iki 7,0 ir 6,8 t/ha). Sidų biomasės sausųjų 
medžiagų derliui tręšimas nuotekų dumblo kompostu neturėjo įtakos. 

Įtaka biomasės kokybei. Drambliažolių biomasė turėjo esmingai 
mažiausią peleningumą (1,96–3,01 %), sieros (0,082–0,098 %) ir suminio azoto 
(0,24–0,41 %) kiekius, bet didžiausią Si kiekį (0,108–0,137 %). Kaloringumas 
buvo tik 18,4–18,7 MJ/kg, t. y. esmingai mažiau nei sidų (18,5–19,0 MJ/kg) ir 
kiečių (19,3–19,5 MJ/kg). Pastarieji savo biomasėje sukaupė daugiausia Cu, Pb, 
Ni, Cd, ir Fe, kartu esmingai mažindami, palyginus su kitais tirtais augalais, jų 
kiekius dirvožemyje. Tačiau šių sunkiųjų metalų susikaupimas nepriklausė nuo 
žolių tręšimo įvairiomis normomis nuotekų dumblo komposto. Atitinkamai panaši 
komposto įtaka buvo auginant sidas ir drambliažoles. Kiečių biomasėje buvo 
daug S (0,096–0,117 %) bei Nsum. (0,30–0,57 %) ir mažai Si (0,073–0,095 %). 
Peleningumas buvo daugiau kaip 1,5 karto didesnis už kitų žolinių augalų 
biomasės (4,35–5,21 %) peleningumą. Nuotekų dumblo kompostas iš esmės 
nekeitė ir augalų biomasės kaloringumo bei Si kiekio. 

Žolinius augalus sidas, pavėsinius kiečius ir drambliažoles auginant 
bioenerginiais tikslais, dirva ruošiama taikant tradicinę ariminę technologiją. 

Rekomenduojama tręšti 40–80 t/ha nuotekų dumblo komposto atsi-
žvelgiant į tai, kad šios trąšos veiks ne mažiau kaip trejus metus, o augalus sodinti 
tokiu tankumu: kiečiai – 4 augalai/m2, sidos ir drambliažolės – 2 augalai/m2. Gero 
biomasės derliaus galima tikėtis antraisiais energinių žolių auginimo metais. 

Parengė ir konsultuoja Eugenija Bakšienė, Jelena Titova, 

LAMMC Vokės filialo 
Lengvų dirvožemių ir augalininkystės skyriaus mokslo darbuotojos 

Žalioji a. 2, Trakų Vokė, Vilnius 
Tel.: 8 5 2465 439, 8 685 49 446, 8 622 19 183 
E. paštas: eugenija.baksiene@voke.lzi.lt, jelena.titova@voke.lzi.lt 



NAUJAUSIOS REKOMENDACIJOS ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIUI

42

SODININKYSTĖS IR DARŽININKYSTĖS 
INSTITUTAS

Priešsėlio augalų liekanų apdorojimo azoto trąšomis                 
ir humistaru bei jų mišiniais naudojimo įtaka                

baltagūžių kopūstų produktyvumui, produkcijos kokybei          
ir dirvožemio savybėms

Intensyvus dirvos dirbimas, gausus trąšų ir cheminių augalų apsaugos 
produktų naudojimas išbalansuoja biologinius procesus dirvožemyje ir sudaro 
nepalankias sąlygas vykti makro- bei mikrobiologiniams procesams. Augalų 
šaknys atsiduria nepalankiose augimui sąlygose. Taigi, svarbus vaidmuo tenka 
organinių liekanų mineralizacijos procesui. Kuo greičiau suyra šiaudai ar 
kitos organinės liekanos, tuo greičiau iš jų atpalaiduojami mitybos elementai. 
Mineralizacijos procesui paspartinti priešsėlio liekanos (ražienos ir smulkinti 
šiaudai) gali būti apdorojami įvairiais preparatais ir/ar azoto trąšomis. 

Eksperimentai atlikti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro 
(LAMMC) Sodininkystės ir daržininkystės institute, įrengti lauke, kur vyrauja 
priesmėlio ant lengvo priemolio karbonatingas sekliai glėjiškas dirvožemis. 
Tirta priešsėlio liekanų apdorojimo azoto trąšomis (50 kg/ha amonio salietros 
bei 40 kg/ha karbamido) ir skirtingomis normomis (10 bei 20 l/ha) humistaro 
ir jų mišinių panaudojimo įtaka augintų baltagūžių kopūstų produktyvumui, 
produkcijos kokybei ir dirvožemio savybėms. 

Įtaka dirvožemio savybėms 
Tyrimų duomenys parodė, kad susmulkintas priešsėlio (žieminių kviečių 

ražienas bei šiaudus) liekanas apdorojus huminėmis medžiagomis ir azotu       
(20 l/ha humistaro ir 50 kg/ha amonio salietros), jas įmulčiavus į 10–12 cm gylį, 
o vėlai rudenį dirvą giliai suarus, auginimo metais pagerėjo dirvožemio fizikinės 
savybės: drėgmė antroje vegetacijos pusėje buvo didžiausia, o tankis ir kietis 
mažesni nei neapdorotuose arba kitais preparatais apdorotuose laukeliuose. 

Daugiausia organinės medžiagos, humuso ir suminio azoto dirvožemyje 
auginimo metų pavasarį nustatyta priešsėlio liekanas apdorojus 20 l/ha humistaro 
ir 50 kg/ha amonio salietros. Organinių medžiagų kiekis, palyginti su kiekiu, 
kai priešsėlio liekanos buvo neapdorotos, padidėjo vidutiniškai 2,6 %, humuso 
– 17,4 %, suminio azoto – 30,1 %. Rudenį, nuėmus derlių, dirvožemyje liko 
daugiausia organinės medžiagos ir humuso. 
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Įtaka produkcijos kokybei 
Kopūstų produkcijoje vitamino C kiekis, palyginti su kiekiu, nustatytu 

neapdorojus priešsėlio liekanų, padidėjo 56,5 %, cukrų – 3,6 %, nitratų kiekis 
nepadidėjo. 

Įtaka derliui 
Didžiausias prekinis derlius (59,3 t/ha) gautas panaudojus 20 l/ha 

humistaro ir 50 kg/ha amonio salietros. Prekinis baltagūžių kopūstų derlius, 
palyginti su derliumi, gautu į dirvožemį įterpus neapdorotas ražienas ir šiaudus, 
padidėjo 16,7 t/ha (paveikslas). 

Paveikslas. Priešsėlio augalų liekanų apdorojimo azoto trąšomis (AS – amonio 
salietra,  Karb – karbamidu) ir humistaru (H) bei jų mišiniais įtaka baltagūžių 
kopūstų derlingumui

Siekiant padidinti priešsėlio liekanų efektyvumą baltagūžių kopūstų 
pasėlyje, jas rekomenduojama susmulkinti, tolygiai paskleisti ant dirvos pavir-
šiaus, apdoroti humistaro ir azoto trąšų mišiniu (20 l/ha humistaro ir 50 kg/ha 
amonio salietros), įmulčiuoti į 10–12 cm gylį, o vėlai rudenį giliai aparti. 

Parengė ir konsultuoja Ona Bundinienė, Vytautas Zalatorius,                    
Roma Starkutė, 

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto 
Daržininkystės technologijų sektoriaus mokslo darbuotojai 

Kauno g. 30, Babtai, Kauno r. 
Tel.: (8 37) 555 226, 555 535
E. paštas: o.bundiniene@lsdi.lt, vytautas.z@lsdi.lt, r.starkute@lsdi.lt



NAUJAUSIOS REKOMENDACIJOS ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIUI

44

Intensyvios baltagūžių kopūstų auginimo technologijos 
taikymas kintančio klimato ir ūkininkavimo sąlygomis

Intensyviai auginant baltagūžius kopūstus pagrindinis tikslas yra gauti 
didelį ir geros kokybės prekinės produkcijos derlių laikantis aplinkosaugos, 
dirvožemio atkūrimo ir tausojimo reikalavimų, naudojant neigiamos įtakos 
aplinkai nedarančias chemines priemones. 

Technologiniai 
elementai Taikymas

Veislės ir/ar 
hibridai

Sėjamos tik kokybiškos sėklos. Auginami atsparių ligoms ir 
kenkėjams veislių bei hibridų baltagūžiai kopūstai. 

Sėja, 
sodinimas

Iš daigų, 
sėjami tiesiai į dirvą (vėlyvesnių veislių). 

Daigų 
auginimas

Plastikinėse daigyklose (labiausiai paplitęs):
ankstyvųjų veislių ar hibridų daigams daigyklos arba indeliai 
turėtų būti 6–5 × 6–5 cm (406 vnt./m2) dydžio, vėlyviesiems gali 
būti mažesni (600–800 vnt./m2); 
ankstyvųjų veislių daigai auginami šildomuose šiltnamiuose, 
vėlyvesnių gali būti auginami po priedanga arba daigynuose. 
Dėžutėse: 
sėklos normos: sėjant pakrikai 300–350 vnt./m2 (150–200 augalų), 
sėjant eilutėmis – tarp eilučių 10–12 cm, eilutėse tarp sėklų – apie 3 cm. 
Savaitę prieš sodinimą daigai grūdinami. 
Rekomenduojama įsigyti iš specializuotų daigų auginimo ūkių. 

Tiesioginė 
sėja į dirvą

Sėjama gegužės pradžioje, lygiame paviršiuje, priklausomai nuo 
dirvožemio granuliometrinės sudėties, 1–2 cm gyliu, 50(75) × 20, 
70 × 10 arba 70 × 20 cm atstumais, vėliau pasėlis išretinamas. 

Vieta Atviras, gerai prapučiamas plotas, gali būti su nedideliu, 
iki 2 % nuolydžiu. 

Dirvožemis Vandeniui laidus, sukultūrintas, humusingas, nuo lengvo iki 
vidutinio sunkumo nerūgštus priemolis. 

Sėjomaina
Į tą patį lauką sodinami kas 4–5 metai. Jei dirva užkrėsta 
nematodais ar ligų sukėlėjais (šaknų gumbu, bakteriniu puviniu, 
juoduoju pelėsiu), būtina 7–8 metų pertrauka. 

Priešsėlis

Tinkamiausias: grūdiniai augalai, bulvės, braškės, agurkai, 
žirniai, salierai, kukurūzai, morkos, svogūnai, porai, salotos, 
pupos, tulpės, pūdymas; 
tinkamas: pupelės, žoliniai augalai, burokėliai, špinatai. 
Sėjomainoje netinka tos pačios šeimos augalai. 
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Dirvos 
dirbimas

Sudaromos sąlygos kauptis organinėms medžiagoms, 
didėti dirvožemio biologiniam aktyvumui. 

Darbai 
priešsėlio 
lauke 

Giluminis (iki 45–50 cm) purenimas kas 3–4 metai, siekiant 
sunaikinti arimo padą. 
Siekiant pagerinti ir pagreitinti mineralizaciją, augalinės liekanos 
ir šiaudai smulkinami iki 4–6 cm ilgio, tolygiai paskleidžiami 
dirvos paviršiuje, apdorojami huminėmis medžiagomis ir/ar azoto 
trąšomis, nedelsiant įmulčiuojami į 10–12 cm gylį. 
Pradėjus dygti piktžolėms, laukas nupurškiamas herbicidais ir 
vėlai rudenį, 2–3 savaitės po purškimų, giliai apariamas. 

Darbai 
pavasarį

Lyginimas arba seklus kultivavimas atliekamas kartu su akėjimu, 
pašiaušiant dirvos paviršių ir kartu išsaugant drėgmę, nesugadinant 
dirvožemio struktūros. 

Daigų ir 
dirvos 
paruošimas 
sodinimui 

Daigai prieš sodinimą palaistomi, kartu su vandeniu naudojant 
produktus, stiprinančius ir skatinančius šaknijimąsi 
(Rutter AA, razorminą). 
Jei dirva sausa, dieną iki sodinimo paliejama sunaudojant 
150–200 m3/ha vandens. 

Daigų 
sodinimas 

Lygiame paviršiuje. Kad daigai prigytų, esant sausam orui laistoma 
1–2 kartus po 50–100 m3/ha; po 4–6 d. atsodinama. 

Daigų 
sodinimo 
laikas 

Nuo balandžio pabaigos iki gegužės vidurio, 
priklausomai nuo ankstyvumo: 
50 × 25–30–50 cm atstumu, išsodinant atitinkamai 
80 000, 60 000 ir 40 000 vnt./ha daigų; 
70 × 50 cm, išsodinant 30 000 vnt./ha daigų; 
75 × 50 cm, išsodinant 27 000 vnt./ha daigų. 

Pasėlio 
laistymas
(reikalinga, 
bet 
neprivaloma)

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute atliktų tyrimų 
metu nustatyta, kad optimali laistymo norma (vandens kiekis, 
išliejamas per kartą) yra 60 m3/ha. Laistoma, kai dirvožemio 
drėgnis siekia 75 % pilno drėgmės imlumo. Laistant pasėlį būtina 
įrengti dirvožemio drėgmės kiekio stebėjimo sistemą. Tam gali 
būti naudojamos meteorologinių prognozių stotelės, stacionariai 
visam sezonui įrengti drėgnomačiai ir pagalbiniai momentinio 
matavimo drėgnomačiai. Laistyti baigiama 2–3 savaitės iki 
derliaus nuėmimo. 
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Tręšimas, 
trąšų normos

Trąšų normos nustatomos remiantis dirvožemio agrocheminių 
tyrimų duomenimis ir atsižvelgiant į numatomos gauti produkcijos 
kiekį. Sudaromas tręšimo planas: 
vidutinės normos: N – 60–170, P2O5 – 60–150, 
K2O – 80–240 kg/ha), azotu tręšiama per tris kartus.
Kopūstinės daržovės gali būti tręšiamos mėšlu – 40–80 t/ha, 
priklausomai nuo dirvožemio sudėties ir maisto medžiagų kiekio 
dirvožemyje. 
Lengvesniuose dirvožemiuose rekomenduojama išberti 
50–70 kg/ha, sunkesniuose – 25–50 kg/ha Mg. 
Atsižvelgiant į mineralinės sieros kiekį dirvožemyje ir ja dar 
netręštuose plotuose rekomenduojama išberti 20–30 kg/ha S. 

Papildomas 
tręšimas 
vegetacijos 
metu

Du kartus biriomis azoto trąšomis, antrajam tręšimui naudojant 
kalcio turinčias azoto trąšas ir jas tuoj pat įterpiant į dirvą; 
tris kartus per lapus tirpiomis kompleksinėmis trąšomis; 
du tris kartus (atsižvelgiant į meteorologines sąlygas) boro 
turinčiomis trąšomis; tręšimas gali būti derinamas su purškimu 
augalų apsaugos produktais. 
LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute atliktų tyrimų 
duomenimis, papildomas tręšimas biriomis azoto trąšomis kopūstų 
prekinį derlių padidino 35,2 %, o papildomai tręšiant per lapus – 26,9 %.

Augalų 
apsauga

Nuo piktžolių, kenkėjų ir ligų naudojami pesticidai turi būti 
registruoti Lietuvoje. 
Leidžiamų naudoti ir registruotų kopūstams skirtų pesticidų sąrašas 
yra pateiktas ir nuolat atnaujinamas Valstybinės augalininkystės 
tarnybos tinklalapyje www.vaatzum.lt (augalų apsaugos produktų 
registracija → registruotų augalų apsaugos produktų sąrašas → 
profesionaliam naudojimui). 
Herbicidais pirmą kartą purškiama daigams prigijus ir dygstant pirmo-
sioms piktžolėms, kol dirvos paviršius yra drėgnas arba po lietaus. 
Vegetacijos metu, kol lapai neuždengė tarpueilių, taikomos mechaninės 
piktžolių naikinimo priemonės ‒ tarpueilių purenimas, siekiant 
sunaikinti dalį piktžolių ir pagerinti dirvožemio aeracines savybes. 
Paplitę kenkėjai: kopūstinė kandis, kopūstinis baltukas, ropinis 
baltukas, kopūstinis pelėdgalvis, kopūstinė musė, kopūstinis 
gumbauodis, kopūstinis amaras, kryžmažiedės spragės; 
paplitusios ligos: kopūstų sklerotinis puvinys, kopūstų fomozė, 
juodoji dėmėtligė (alternariozė), kryžmažiedžių kekerinis puvinys, 
kopūstų fuzariozė, kopūstų netikroji miltligė. 
Apsaugai nuo ligų ir kenkėjų cheminės medžiagos purškiamos 
patikrintais purkštuvais, naudojant didesnį kiekį vandens. 



NAUJAUSIOS REKOMENDACIJOS ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIUI

47

Derliaus 
nuėmimas

Gali būti atliekamas trimis būdais: 
1) kombainais, kai produkcija skirta perdirbti arba tuoj pat 
realizuojama; 
2) nukertant rankomis ir pakraunant į specialius kopūstinius 
konteinerius, į kuriuos gūžės guldomos panaudojant transporterius, 
rankomis atsargiai dedamos kotais žemyn (rekomenduojama 
šachmatine tvarka); kotai paliekami iki 4 cm, nukertami statmenai, be 
aštrių kampų; 
3) mažesniuose ūkiuose kopūstai nuimami rankomis. 
Nuimant derlių kopūstų negalima mėtyti ir trankyti, nes gūžės 
gali būti pažeistos ir susidaryti sąlygos infekcijoms plisti. 

Parengė ir konsultuoja Vytautas Zalatorius, Ona Bundinienė,                   
Julė Jankauskienė, Roma Starkutė, Danguolė Kavaliauskaitė,                  
Elena Survilienė, Laisvūnė Duchovskienė, 

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto 
Daržininkystės technologijų sektoriaus ir 
Augalų apsaugos laboratorijos mokslo darbuotojai 

Kauno g. 30, Babtai, Kauno r.
Tel.: (8 37) 555 226, 555 535, 555 217 
E. paštas: vytautas.z@lsdi.lt, o.bundiniene@lsdi.lt, j.jankauskiene@lsdi.lt, 
r.starkute@lsdi.lt, d.kavaliauskaite@lsdi.lt, e.surviliene@lsdi.lt, 
laisve.d@lsdi.lt
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Poskiepių įtaka obelų derėjimo stabilumui

Pramečiavimo problema 
Pramečiavimas būdingas daugeliui Lietuvoje auginamų verslinių veislių 

obelų vaismedžiams. Po gausaus derėjimo metų seka nederlingi, todėl specializuoti 
sodininkystės ūkiai patiria ekonominių nuostolių. Gausaus derėjimo metais prastėja 
obelų kokybė, nes vaismedis yra nepajėgus augančių vaisių optimaliai aprūpinti 
maisto medžiagomis ir asimiliatais. Derėjimo stabilumas yra būtina sąlyga tvariai 
sodininkystės plėtrai. Vaismedžių pramečiavimą galima sumažinti subalansuota 
mityba, racionaliu genėjimu, o efektyviausia priemonė yra žiedynų ir/ar užuomazgų 
retinimas. Pastaroji priemonė obelų derėjimo stabilumui pasiekti Lietuvoje taikoma 
labai retai. 

Poskiepio svarba sodininkystėje
Lietuvos sodininkystės ūkiuose veisiami įvairaus intensyvumo sodai: nuo 

labai tankių su nykštukiniais ar žemaūgiais poskiepiais iki ekstensyvesnių su pusiau 
žemaūgiais ar vidutinio augumo poskiepiais. Vaismedžiai su įvairiais poskiepiais 
skiriasi ne tik derliumi, derėjimo pradžia ar vaisių kokybe. Poskiepis turi įtakos 
aktyviųjų medžiagų sintezei vaisiuose, lemia vaismedžio fiziologinius procesus, o tai 
gali lemti obelų derėjimo stabilumą. 

Poskiepių tyrimai
Obelų poskiepių įtaka vaismedžių derėjimo tolygumui ir pramečiavimo indeksui 

buvo tirta 2000–2014 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute. Tirtos veislių 
‘Auksis’ (2000 ir 2005 m. sodinimo), ‘Belaruskoje malinovoje’ (2000 m. sodinimo) ir 
‘Ligol’ (2005 m. sodinimo) su pusiau žemaūgiais M.26, Bulboga bei B.146, žemaūgiais 
M.9, B.9, B.491, B.396, P 2, P 60, P 66, P 67, Jork 9 bei Pure 1, nykštukiniais P 59, P 
22, P 61, P 62 bei PB.4 poskiepiais obelys. Siekiant nustatyti poskiepio įtaką vaismedžių 
pramečiavimui, tyrimų metu derlius nebuvo normuojamas. 

2005 m. įrengtame eksperimente, nepaisant vaismedžių augumo ir 
derėjimo skirtumų, nulemtų poskiepio, esminis pramečiavimo indekso skirtumas 
buvo nustatytas tik tarp kelių poskiepių. Veislių ‘Auksis’ ir ‘Ligol’ vaismedžiai 
vidutiniškai tolygiau derėjo su Pure 1, P 59 ir B.396 poskiepiais. Labiausiai 
pramečiavo vaismedžiai su P 67, P 62 ir M.9 poskiepiais. 

2000 m. įrengtame eksperimente veislės ‘Auksis’ vaismedžiai tolygiau 
derėjo su P 22 ir B.9, o ‘Belaruskoje malinovoje’ – su Pure 1 poskiepiu. Veislės 
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‘Auksis’ vaismedžiai labiausiai pramečiavo su M.26, o ‘Belaruskoje malinovoje’ – 
su M.26 ir Bulboga poskiepiais. 

Poskiepio augumas, vidutinis derlius ar produktyvumas nelemia 
vaismedžių derėjimo stabilumo. 

Nors pakankamai didelis pramečiavimas nustatytas su visais poskiepiais, 
tačiau gauti esminiai skirtumai tarp poskiepių leidžia daryti prielaidą, kad obelis 
auginant su mažiausią pramečiavimo indeksą turinčiais poskiepiais (Pure 1, B.396 
ir P 59), pramečiavimą mažinančios technologinės priemonės būtų efektyvesnės. 

Intensyviai auginamame sode nustatytas didesnis pramečiavimas, todėl obelis 
auginant intensyviai turi būti taikomos visos be išimties technologinės priemonės. 

Parengė ir konsultuoja Darius Kviklys, Alina Čeidaitė, Nobertas Uselis, 
Juozas Lanauskas, Loreta Buskienė, Giedrė Samuolienė, 

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto 
Sodininkystės technologijų skyriaus mokslo darbuotojai 

Kauno 30, Babtai, Kauno r. 
Tel. 8 37 555 304, e. paštas d.kviklys@lsdi.lt
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Antocianinų kiekis Lietuvoje auginamų                                 
aviečių veislių uogose

Antocianinai yra raudonai mėlyni vandenyje tirpūs pigmentai, dažniausiai 
sudarantys didžiausią polifenolinių junginių dalį sunokusiose uogose. Aviečių 
uogose esantys antocianinai unikalūs tuo, kad jie daugiausia yra cianidino 
gliukozidai. Šie pigmentai aviečių uogoms ne tik suteikia būdingą spalvą ir išorinį 
patrauklumą, tačiau pasižymi ir biocheminiu bei farmakologiniu aktyvumu. 
Epidemiologinių tyrimų duomenimis, antocianinų vartojimas mažina riziką 
susirgti širdies bei kraujagyslių ligomis, diabetu, artritu, vėžiu ir kitomis ligomis. 
Antocianinų apsauginis poveikis siejamas su jų antioksidaciniu aktyvumu ir geba 
ląsteles apsaugoti nuo oksidacinio streso. 

Maisto ir farmacijos pramonėje antocianinai svarbūs kaip natūralūs 
maistiniai dažai, pasižymintys mažu toksiškumu. 

Nors uogose esančių polifenolinių junginių sudėtis ir kiekis kinta 
priklausomai nuo daugelio sąlygų, yra žinoma, jog lemiamos įtakos turi uogų 
genotipas. Žinios apie antocianinų kiekį įvairių veislių aviečių uogose naudingos 
ne tik technologiniu atžvilgiu, auginant perdirbti tinkamiausių veislių avietes, 
bet ir jas parenkant didesnės pridedamosios vertės produktų ar jų ingredientų 
gamybai. 

Aviečių uogos tirtos LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute 
2007–2014 m. Tirtos Rubus idaeus rūšies 29 veislių (vasarinės ‘Sputnica’, 
‘Norna’, ‘Novokitajevskaja’, ‘Aborigen’, ‘Miraž’, ‘Laška’, ‘Glen Moy’, ‘Meeker’, 
‘Zorinka’, ‘Siveli’, ‘Benefis’, ‘Ottawa’, ‘Husar’, ‘Peresvet’, ‘Willamette’, 
‘Volnica’, ‘Nagrada’, ‘Toma’, ‘Canby’, ‘Malling Seedling’, ‘Meteor’, ‘Solnyško’ 
bei ‘Veten’ ir remontantinės ‘Polesie’, ‘Polana’, ‘Polka’, ‘Pokusa’, ‘Ariadne’ bei 
‘Austrijas remontanta’) avietės. Jos pasodintos 3,0 × 0,5 m atstumu, augintos 
pagal priimtas uogynų auginimo technologijas „Intensyvios uoginių augalų 
auginimo technologijos“ (2002). Augalų juostos plotis – apie 60 cm, stiebų 
skaičius nenormuotas. Apskaitinio bandymų laukelio plotis – 3 m, ilgis –3–5 m. 

Antocianinų koncentracija tirtose aviečių veislių uogose kito nuo 22 
iki 110 mg/100 g. Didžiausią kiekį antocianinų sukaupė veislės ‘Glen Moy’, 
mažiausią – veislės ‘Nagrada’ uogos (paveikslas). Pagal tai tirtas raudonųjų aviečių 
veisles galima suskirstyti į tris grupes: 1) kaupiančias didelį antocianinų kiekį – 
>70 mg/100 g, 2) kaupiančias vidutinį antocianinų kiekį – ~40–70 mg/100 g ir        
3) kaupiančias mažą antocianinų kiekį – <40 mg/100 g. 
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Paveikslas. Antocianinų kiekis įvairių veislių aviečių uogose 

Antocianinų kiekio indikatorius uogose yra spalva, todėl tamsesnės, 
sodresnės raudonos spalvos uogos pasižymi didesniu kiekiu dažančiųjų pigmentų 
(antocianinų). 

Lietuvos agroklimato sąlygomis didžiausią kiekį antocianinų sukaupia 
veislių ‘Glen Moy’, ‘Polesie’, ‘Sputnica’, ‘Zorinka’, ‘Polana’, ‘Husar’, 
‘Polka’, ‘Miraž’, ‘Benefis’ ir ‘Pokusa’ uogos. Jos yra tinkamiausios perdirbti 
ir gaminti didelės biologinės vertės maisto produktus ar jų priedus. 

Parengė ir konsultuoja Ramunė Bobinaitė, Pranas Viškelis, 
Loreta Buskienė, Česlovas Bobinas, Dalia Urbonavičienė, 

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto 
Biochemijos ir technologijos laboratorijos mokslo darbuotojai 

Kauno g. 30, Babtai, Kauno r. 
Tel. 8 37 555 439 
E. paštas biochem@lsdi.lt
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LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto augalų 
veislės, 2016 m. įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą        

ir ES žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą

Valgomasis pomidoras

Adas 

Sukurta LAMMC SDI, Lietuvoje registruota 2016 m.•	

Hibridinė •	

Indeterminantinio tipo •	

Ankstyva •	

Vaisiaus vidutinė masė 30–40 g •	

Vaisiai raudonos spalvos, apvalūs •	

Vaisiai gero ir malonaus skonio •	

Vidutinis derlingumas siekia 17kg/m•	 2
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Ainiai 

Sukurta LAMMC SDI, Lietuvoje registruota 2016 m.•	

Hibridinė •	

Determinantinio tipo •	

Vidutinio ankstyvumo •	

Vaisiaus vidutinė masė 70–80 g •	

Vaisiai raudoni, cilindro formos, šiek tiek kampuoti •	

Prie pagrindo turi žalią dėmę •	

Vidutinis derlingumas siekia 16 kg/m•	 2

Veislių autorius Audrius Radzevičius, 

Parengė ir konsultuoja 
LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto 
Daržo augalų selekcijos sektoriaus mokslo darbuotojas 
Kauno g. 30, Babtai, Kauno r. 
Tel. 8 37 555 370, e. paštas a.radzevicius@lsdi.lt
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Bulvinė saulėgrąža

Sauliai 

Sukurta LAMMC SDI, Lietuvoje registruota 2016 m.•	

Daugiametė, žolinė, žydinti •	

Antžeminė dalis suformuoja 1,7–1,9 m aukščio ir                              •	
1,8–2,4 cm skersmens tvirtus stiebus, vidutinio dydžio lapus               
ir geltonai žydinčius žiedus 

Požeminė dalis išaugina įvairaus dydžio ir formos gumbus •	

Odelės spalva balta •	
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Veislės autoriai Nijolė Maročkienė, Rasa Karklelienė, 
Povilas Gumbelevičius,

Parengė ir konsultuoja 
LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto 
Daržo augalų selekcijos sektoriaus mokslo darbuotojai 

Kauno g. 30, Babtai, Kauno r. 
Tel. 8 37 555 370 
E. paštas: n.marockiene@lsdi.lt, r.karkleliene@lsdi.lt

Gumbo masė 90–185 g •	

Švieži gumbai sukaupia vidutiniškai 15,1 % sacharozės bei               •	
0,5 % monosacharidų ir 4,6 mg 100 g askorbo rūgšties

Derlingumas siekia 86 t/ha•	
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Valgomasis česnakas

Dangiai

Lietuvoje registruota 2016 m.•	

Tinkama sodinti rudenį•	

Vidutinio vėlyvumo•	

Ropelėje yra 6–7 vnt. skiltelių•	

2014–2015 m. Kaišiadorių AVT stoties tyrimų duomenimis,         •	
vidutinis derlingumas – 19,65 t/ha.
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Veislės ‘Dangiai’ valgomojo česnako agrobiologinės savybės  
2013−2014 m.

Savybės

Žiemojimas
Augalo aukštis
Lapijos statumas     
Lapų spalvos intensyvumas     
Žiedynstiebių formavimas     
Orinių svogūnėlių skaičius žiedyne vnt.     
Ropelės masė g
Skiltelių skaičius ropelėje vnt.     
Skiltelių masė g
Išorinių skiltelių formavimasis
Ropelės išorinių lukštų kiekis vnt.
Skiltelių išorinių lukštų kiekis vnt.
Derlingumas     
Vegetacijos trukmė     

   Labai geros (didžiausios, atspariausios)
   Geros (didelės)
  Vidutinės
 Patenkinamos (mažiausios, jautriausios)

Veislės autorės Danguolė Juškevičienė, Rasa Karklelienė, 

Parengė ir konsultuoja 
LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto 
Daržo augalų selekcijos sektoriaus mokslo darbuotojos 
Kauno g. 30, Babtai, Kauno r. 
Tel. 8 37 555 370 
E. paštas: d.juskeviciene@lsdi.lt, r.karkleliene@lsdi.lt
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Paprastoji žemuogė

Dena

Sukurta LAMMC SDI, Lietuvoje registruota 2016 m. •	

Kereliai statūs, tankūs arba vidutinio tankumo, neturi ūsų (palaipų) •	

Ankstyva, remontantinė•	

Uogos gana didelės (1,3–2,8 g), iš pradžių apvalios, vėliau ovalo •	
formos, raudonos, labai patrauklios, minkštimas baltas, skanios, 
aromatingos 

Labai derlinga – 2011–2012 m. LAMMC SDI gauta 2,2–2,8 t/ha •	
(‘Regina’ – 1,3–1,5 t/ha) 
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Meda

Sukurta LAMMC SDI, Lietuvoje registruota 2016 m.•	

Kereliai statūs, tankūs arba vidutinio tankumo, neturi ūsų (palaipų) •	

Žydi vidutiniškai anksti, dera anksti, remontantinė•	

Uogos gana didelės (1,4–3,3 g), iš pradžių ovalios, vėliau pailgos •	
širdelės formos, gana vienodos, patrauklios, raudonos, minkštimas 
baltas; skanios, labai aromatingos

Labai derlinga – 2011–2012 m. LAMMC SDI gauta 3,8–4,4 t/ha •	
(‘Regina’ – 1,3–1,5 t/ha) 
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Redita

Sukurta LAMMC SDI, Lietuvoje registruota 2016 m.•	

Kereliai statūs, tankūs arba vidutinio tankumo, neturi ūsų (palaipų)•	

Žydi vidutiniškai anksti, dera anksti, remontantinė •	

Uogos gana didelės (1,9–3,3 g), iš pradžių ovalios, vėliau pailgos, •	
labai patrauklios, raudonos, minkštimas baltas; uogos skanios, 
aromatingos, lengvai skinamos.

Labai derlinga – 2011–2012 m. LAMMC SDI gauta 1,3–3,3 t/ha •	
(‘Regina’ 1,3–1,5 t/ha) 
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Veislių autorius Rytis Rugienius,

Parengė ir konsultuoja 
LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto 
Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus mokslo darbuotojas 
Kauno g. 30, Babtai, Kauno r. 
Tel. 8 37 555 253 
E. paštas r.rugienius@lsdi.lt

Elina

Sukurta LAMMC SDI, Lietuvoje registruota 2016 m.•	

Kereliai vidutinio statumo ir tankumo, ūsų (palaipų) daug arba •	
vidutiniškai 

Žydi vidutiniškai anksti, dera anksti, remontantinė•	

Uogos gana didelės (1,1–2,5 g), kūgio formos, labai patrauklios, •	
gelsvai baltos, minkštimas baltas, skanios aromatingos. 

Labai derlinga – 2011–2012 m. LAMMC SDI gauta 2–3 t/ha       •	
(‘Yellow Wonder’ 1–1,5 t/ha) 
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tURINyS

Pratarmė ............................................................................................ 3

ŽEMDIRBYSTĖS INSTITUTAS

Ilgalaikių žemdirbystės sistemų įtaka dirvožemio savybėms 
ir augalų produktyvumui (V. Feiza, D. Feizienė, I. Deveikytė, 
A. Putramentaitė, D. Janušauskaitė, G. Kadžienė, V. Seibutis, 
A. Šlepetienė, I. Liaudanskienė, J. Cesevičienė, S. Pranaitienė) ...... 4

Javaklupės išplitimas ir kontrolė taikant skirtingų rotacijų 
sėjomainas (J. Ramanauskienė, I. Gaurilčikienė) .............................6

Augalinių liekanų įtaka varpų fuzariozės plitimui vasariniuose 
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