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NAUJAUSIOS REKOMENDACIJOS ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIUI

Pratarmė
Leidinyje pateiktos Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų
centre 2017 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 nuo ligų, kenkėjų atsparumo insekticidams
didėjimą, taip pat naujų, 2018 m. įtrauktų į Nacionalinį augalų veislių
sąrašą bei į LR saugomų augalų veislių sąrašą Nacionaliniame augalų
veislių 2018 m. sąraše ir ES žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį
katalogą 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
Rudžemio poarmenio hidrofizikinės,
fizikinės ir cheminės savybės taikant
skirtingas žemdirbystės sistemas
Dirvožemio tvarumas priklauso nuo jo savybių, naudojimo būdo ir
aplinkos. Tyrimai atlikti LAMMC Žemdirbystės institute. Tirta skirtingo žemės
dirbimo – tradicinio ir tiesioginės sėjos, tręšimo (netręšta ir tręšta NPK trąšomis)
ir šiaudų panaudojimo (iš lauko pašalinti ir palikti bei įterpti į dirvožemį) įtaka
poarmenio vandentalpos ir fizikinėms bei agrocheminėms savybėms.
Šiaudų palikimas lauke sėjant tiesiogiai vidutinio sunkumo priemolio
armenyje (0–20 cm) lėmė vandenyje patvarių trupinėlių padidėjimą, tačiau
poarmenyje (20–40 cm) esmingai nepakito. Smėlingo lengvo priemolio
rudžemyje šiaudų fone armenyje trupinėlių patvarumas beveik nepakito, bet
poarmenyje padidėjo vidutiniškai 5 %, palyginus su fonu be šiaudų. Dirbant
tradiciškai trupinėlių patvarumo pokyčiai buvo nedėsningi.
Vidutinio sunkumo priemolio rudžemio 0–40 cm sluoksnyje
organinės anglies (Corg) buvo 20 % daugiau nei smėlingame lengvame
priemolyje. Tiesioginės sėjos taikymas buvo pranašesnis nei tradicinis
dirbimas organinės anglies kaupimo atžvilgiu. Vidutinio sunkaus priemolio
armenyje Corg kiekio pokyčiai dirbant tradiciškai ir sėjant tiesiogiai buvo
neesminiai, tačiau šiaudų įterpimas paspartino Corg kaupimąsi poarmenyje taikant
abi žemės dirbimo sistemas – atitinkamai 22 % (fone be šiaudų – 13 %) ir 37 %
(fone be šiaudų – tik 7 %). Smėlingo lengvo priemolio armenyje Corg kiekis, šiaudus
įterpus dirbant tradiciškai, padidėjo 4 %, sėjant tiesiogiai – 6 %. Poarmenyje
šiaudų įterpimas dirbant tradiciškai Corg kiekį padidino 23 %, sėjant tiesiogiai –
40 %. Tręšimo mineralinėmis NPK trąšomis įtaka Corg kiekio pokyčiams buvo
neesminė.
Augalų pasiekiamo vandens kiekis vidutinio sunkumo priemolio
0–40 cm sluoksnyje buvo 10 % didesnis nei smėlingame lengvame priemolyje
(pav.).
Vidutinio sunkumo priemolyje sėjant tiesiogiai augalų pasiekiamo
vandens kiekis armenyje buvo 9 %, poarmenyje – 14 % didesnis nei dirbant
tradiciškai. Šiaudų įterpimas šį rodiklį didino tik dirvožemio armens sluoksnyje.
Smėlingame lengvame priemolyje sėjant tiesiogiai augalų pasiekiamo vandens
kiekis armenyje buvo 6 % didesnis, o poarmenyje – 13 % mažesnis nei dirbant
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tradiciškai. Šiaudų fone vidutinio sunkumo priemolyje šis rodiklis armenyje buvo
8 % didesnis, poarmenyje – 18 % mažesnis nei fone be šiaudų. Smėlingame
lengvame priemolyje augalų pasiekiamo vandens kiekis armenyje šiuose fonuose
nesiskyrė, tačiau poarmenyje šiaudų fone buvo 8 % mažesnis nei fone be šiaudų.
Tręšimo įtaka mineralinėmis NPK trąšomis šiam rodikliui buvo neesminė.
Vidutinio sunkumo priemolis

Smėlingas lengvas priemolis

T-1 – tradicinis dirbimas, netręšta, T-2 – tradicinis dirbimas, tręšta, M-1– tiesioginė sėja, netręšta, M-2 –
tiesioginė sėja, tręšta

Paveikslas. Augalų pasiekiamo vandens kiekis (m3/m3) dirvožemio armenyje ir
poarmenyje taikant skirtingas žemdirbystės sistemas
Metano (CH4) koncentracija vidutinio sunkumo priemolio 0–40 cm
sluoksnyje buvo vidutiniškai du kartus mažesnė nei smėlingame lengvame
priemolyje. Vidutinio sunkumo priemolyje sėjant tiesiogiai CH4 koncentracija
armenyje buvo 4 % mažesnė, poarmenyje – 5 % didesnė, smėlingame lengvame
priemolyje – atitinkamai 9 ir 5 % didesnė nei dirbant tradiciškai Vidutinio sunkumo
priemolyje ir armenyje, ir poarmenyje šiaudų fone CH4 koncentracija buvo
vidutiniškai du kartus didesnė, smėlingame lengvame priemolyje – 2–4%
mažesnė nei fone be šiaudų. Vidutinio sunkumo priemolyje tręšimas CH4
koncentraciją armenyje ir poarmenyje sumažino 7–8 %, smėlingame lengvame
priemolyje – padidino 3–12 %. Gerokai didesnę vandenilio sulfido (H2S)
koncentraciją poarmenyje lėmė tiesioginės sėjos taikymas. Nors vidutinio sunkumo
priemolyje šiaudų palikimas lauke sėjant tiesiogiai lėmė H2S koncentracijos
poarmenyje padidėjimą 31 %, o smėlingame lengvame priemolyje – sumažėjimą
14 %, tačiau H2S koncentracija iš esmės buvo nedidelė ir augalams nežalinga.
Dirbant tradiciškai poarmenyje šiaudų įtaka H2S koncentracijos pokyčiams
nebuvo reikšminga.
5
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Vidurio Lietuvos vidutinio sunkumo priemolyje šiaudai veikė kaip
dirvožemį purenanti priemonė, didinanti tranzitinių ir vandenį išlaikančių
porų (mezoporų) tūrį. Tiesioginės sėjos taikymas šiaudus paliekant dirvos
paviršiuje lėmė esminį trupinėlių patvarumo bei augalų pasiekiamo vandens
kiekio padidėjimą ir CH4 koncentracijos sumažėjimą tik armenyje, palyginus
su tradiciniu dirbimu. Poarmenyje esminį Corg kiekio ir CH4 koncentracijos
padidėjimą lėmė sumažėjęs tranzitinių porų kiekis.
Smėlingame lengvame priemolyje šiaudai veikė kaip poras kemšanti
priemonė – mažino tranzitinių porų ir mezoporų kiekį. Tiesioginės sėjos taikymas
šiaudus paliekant dirvos paviršiuje, nors armenyje ir padidino trupinėlių
patvarumą bei augalų pasiekiamo vandens kiekį, tačiau poarmenyje tai
lėmė esminį Corg bei augalų pasiekiamo vandens kiekio sumažėjimą ir CH4
koncentracijos padidėjimą, palyginus su tradiciniu žemės dirbimu.
Siekiant dirvožemio 0–40 cm sluoksnyje didinti organinės medžiagos,
vandenyje patvarių trupinėlių bei augalų pasiekiamo vandens kiekį ir mažinti CH4
koncentraciją armenyje, rekomenduojama šiaudų nepašalinti iš lauko, bet juos
susmulkinti paliekant dirvos paviršiuje ir taikyti tiesioginę sėją. Sėti sėjamąja
su diskiniais noragėliais, kuri turi techninę galimybę sėjant dirvą įdirbti sėklų
įterpimo gyliu. Ši technologija tinkamesnė taikyti vidutinio sunkumo priemolio
nei smėlingo lengvo priemolio rudžemiuose.
Parengė ir konsultuoja
Dalia Feizienė, Virginijus Feiza, Agnė Veršulienė,
Gražina Kadžienė, Simona Pranaitienė
LAMMC Žemdirbystės instituto
Augalų mitybos ir agroekologijos
bei Dirvožemio ir augalininkystės skyrių mokslo darbuotojai
Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.
Tel.: 8 347 37 275, 8 347 37193
E. paštas: dalia.feiziene@lammc.lt, virginijus.feiza@lammc.lt
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Naujų pusiau belapių veislių žirnių
auginimo sąlygų įtaka produktyvumui
ir dirvožemio kvėpavimo ypatumams
Ilgą laiką taikytos dvinarės kviečių ir rapsų sėjomainos gerokai paspartino
dirvožemių degradaciją, juose sumažėjo humuso. Pastaruoju metu sėjomainos
yra optimizuojamos jas papildant pupiniais augalais. Maksimaliai panaudojant
biologinį ir optimaliai – mineralinių trąšų azotą, atsiranda galimybė spręsti azoto
problemą, stabdomas dirvožemio alinimas.
Lietuvoje potencialus žirnių derlingumas gali siekti 5–7 t/ha. Naujos
pusiau belapės žirnių veislės skiriasi ne tik morfologiniais rodikliais, bet ir
lapijos struktūra, pasėlio mikroklimatu, maisto medžiagų pasisavinimu ir pan.
Agronominių priemonių taikymą koreguoja ir kintančio klimato sąlygomis
ilgėjantis vegetacijos laikotarpis. Siekiant panaudoti naujų veislių derliaus
potencialą, reikia tikslinės intensyvios technologijos, tinkančios šalies dirvožemio
ir klimato sąlygoms, kuri iki šiol nebuvo taikoma.
Siekiant įvertinti pusiau belapių žirnių produktyvumo potencialą,
nustatyti optimalias NPK normas ir mitybos sąlygų įtaką dirvožemio kvėpavimui
bei gyvybiniams procesams, 2014–2017 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų
centro Žemdirbystės institute atlikti tyrimai. Dirvožemis – lengvas priemolis,
giliau karbonatingas sekliai glėjiškas rudžemis, nuo mažo iki artimo neutraliam
rūgštumo, mažo azotingumo, mažo fosforingumo – fosforingas, vidutinio
kalingumo – kalingas. Auginti trijų veislių – ‘Respectʼ, ‘Simonaʼ ir ‘Ieva DSʼ –
žirniai. Suformuoti 8 skirtingo NPK intensyvumo variantai: N0P0K0, šeši variantai
– N0, N15, N30, N45, N15+15, N60 – P40K80 fone ir vienas – N60 – dvigubai gausesnio
tręšimo P80K160 fone.
Chlorofilo indekso SPAD vertės iš esmės skyrėsi įvairiais žirnių augimo
tarpsniais ir tarp veislių, tačiau tręšimas nedavė esminių šio rodiklio skirtumų.
Rhizobium genties gumbelių skaičiui ant žirnių šaknų esminės įtakos
turėjo tyrimo metų meteorologiniai veiksniai, o tręšimas dėsningos ir esminės
įtakos neturėjo.
Dirvožemio kvėpavimas. Veislės ‘Respectʼ žirniai, lyginant su veislių
‘Ieva DSʼ ir ‘Simonaʼ, turi didesnį potencialą palaikyti dirvožemio gyvybinius
procesus, gerina dirvožemio CO2 apykaitos intensyvumą. Siekiant palaikyti
dirvožemio gyvybingumą ir padidinti CO2 apykaitos intensyvumą, veislės
7
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‘Ieva DSʼ žirnius tikslinga tręšti N30-60P60K60, ‘Respectʼ – N60P60K60 trąšų, o veislės
‘Simonaʼ žirnių pasėliuose bet koks tręšimas mineralinėmis trąšomis nelėmė
esminių dirvožemio CO2 apykaitos intensyvumo pokyčių.
Žirnių biometriniams rodikliams (augalo aukščiui, ankščių skaičiui m2,
vieno augalo ankščių skaičiui, sėklų skaičiui ir 1000 sėklų masei) esminės įtakos
turėjo tyrimo metų orai, veislė ir tręšimas.
Tręšimas NPK trąšomis mažino žirnių sėklų baltymingumą. Daugiausia
baltymų (23,4 %) sukaupė veislės ‘Simonaʼ žirniai; jų kiekis tarp veislių mažėjo
taip: ‘Simonaʼ → ‘Ieva DSʼ → ‘Respectʼ.
Žirnių produktyvumas. Nustatyta, kad žirnių sėklų derlingumui esminės
įtakos turėjo tyrimo metų orai, veislė ir tręšimas, sąlygoję atitinkamai 39,4, 15,8 ir
11,2 % derliaus svyravimą. Derlingiausi buvo veislės ‘Ieva DSʼ žirniai, subrandinę
vidutinį 4,61 t/ha sėklų derlių, kuris 0,35 t/ha, arba 8,2 %, pranoko eksperimento
vidurkį. Veislės ‘Respectʼ žirniai derlingumu prilygo eksperimento derlingumo
vidurkiui – 4,27 t/ha. Prasčiausiai derėjo veislės ‘Simonaʼ žirniai – jų derlingumas
siekė 3,91 t/ha; tai buvo 0,35 t/ha, arba 9,2 %, mažiau, lyginant su vidurkiu.
Žirnių derlingumą visais atvejais iš esmės didino ir azoto, ir PK trąšos
(paveikslas). Tręšiant N15-45 trąšomis P40K80 fone, žirnių derlingumas buvo 0,42–
0,69 t/ha, arba 11,1–18,3 %, didesnis nei kontrolinio varianto (N0P0K0). Azoto
trąšų normą didinant iki N60, žirnių derlingumas nedidėjo, jų prikulta tiek pat, kiek
ir patręšus N45 (4,45 t/ha). Gausus tręšimas – N60P80K160 – taip pat nedavė esminio
derliaus padidėjimo, lyginant su N60P40K80. N30 normos skaidymas (N15 + N15)
nepranoko jos panaudojimo vienu kartu ir derliumi prilygo N15 efektyvumui.

Paveikslas. Žirnių derliaus vidutinis priedas nuo trąšų, 2014–2017 m.
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Pusiau belapius žirnius auginant lengvo priemolio mažo azotingumo,
mažo fosforingumo – fosforingame, vidutinio kalingumo – kalingame rudžemyje,
optimalus tręšimas yra N30–N45 P40K80. Rekomenduojama azoto trąšų normos
neskaidyti ir tręšti vienu kartu. Tokie NPK trąšų normų deriniai derlingumą
padidina atitinkamai 15,1 ir 18,3 %; vien azoto trąšos rodiklį didina
atitinkamai 6,4 ir 9,3 %.
Parengė ir konsultuoja
Daiva Janušauskaitė, Dalia Feizienė, Kristyna Razbadauskienė
LAMMC Žemdirbystės instituto
Augalų mitybos ir agroekologijos
bei Javų selekcijos skyrių mokslo darbuotojos
Instituto al., 1, Akademija, Kėdainių r. sav.
Tel. 8 347 37 193
E. paštas: daiva.janusauskaitė@lammc.lt, dalia.feiziene@lammc.lt
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Žieminių kviečių pasėlio formavimas
geram žiemojimui ir derliui
Pastarųjų dešimtmečių šalies klimato pokyčiai – švelnesnės žiemos ir
ilgesnis vegetacijos laikotarpis – žieminiams kviečiams yra iš esmės palankūs,
nes leidžia intensyvinti auginimo technologijas ir formuoti labai produktyvius
pasėlius. Tačiau dažnėjantis orų nepastovumas lemia reikšmingos dalies derliaus
praradimą, todėl žemdirbius ne visada tenkina žieminių kviečių pasėlių būklė ir
gaunamas derlius.
Siekiant ištirti žieminių kviečių derliaus formavimo ypatumus pakitusio
klimato sąlygomis, 2015–2017 m. LAMMC Žemdirbystės institute buvo atlikti
tikslieji lauko eksperimentai. Veislių ‘Kenaʼ (vėlyva) ir ‘Famulusʼ (vidutinio
ankstyvumo) žieminiai kviečiai buvo pasėti trimis terminais: ankstyva (rugsėjo
1-asis dešimtadienis), vidutinė (rugsėjo 2-ojo dešimtadienio pabaiga) ir vėlyva
(rugsėjo 3-iojo dešimtadienio pabaiga – spalio pradžia) sėja. Be to, žieminiai
kviečiai buvo auginami skirtinguose rudeninio tręšimo fonuose. Nepalankios
meteorologinės sąlygos 2015 ir 2016 m. vasaros pabaigoje komplikavo dirvos
paruošimą, todėl žieminiai kviečiai buvo pasėti į grumstuotą dirvą ir, nepaisant
sėjos termino, sudygo netolygiai. Tikėtina, kad kintant klimatui panašios
nepalankios sąlygos vyraus dažniau, todėl reikia daugiau dėmesio skirti dirvožemio
kokybės gerinimui ir geros kokybės žemės ūkio technikai.
Veislė ir sėjos laikas
Veislė ir sėjos laikas turėjo esminės įtakos daugeliui augalų vystymosi
ir derliaus formavimosi rodiklių, taip pat gautam derliui ir jo struktūrai. Veislės
turėtų būti prisitaikiusios prie mūsų šalies klimato sąlygų: žiemkentiškos, kuo
mažiau jautrios ligoms ir produktyvios. Sėjos laiką reikėtų parinkti taip, kad
augalai iki rudens vegetacijos pabaigos tolygiai sudygtų ir spėtų pradėti krūmytis.
Tai Vidurio Lietuvoje galima pasiekti žieminius kviečius pasėjus rugsėjo antrąjį
dešimtadienį arba trečiojo dešimtadienio pirmoje pusėje. Javus pasėjus vėliau taip
pat galima gauti gausų derlių, tačiau didėja rizika, kad pasėlis blogiau išsikrūmys,
o nepalankiais metais prasčiau peržiemos, derlius bus menkesnis nei tikimasi.
Rudeninis tręšimas
Žieminiai kviečiai geriau žiemoja ir dera, kai gauna pakankamai fosforo
ir kalio, todėl visą planuojamam derliui skirtą jų normą ar didelę jos dalį reikėtų
įterpti prieš žieminių kviečių sėją arba jos metu. Po gerų azotą kaupiančių priešsėlių
10
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(pupinių augalų) auginamiems žiemkenčiams rudenį azoto trąšų berti nebūtina.
Javus sėjant po kitų priešsėlių, mažai – iki 20 kg/ha – azoto galėtų būti įterpta
pieš sėją kartu su fosforu ir kaliu kaip kompleksinės trąšos. Po javų auginamiems
žieminiams kviečiams laukuose, kurių dirvožemyje yra mažai azoto, gali būti
naudingas rudeninis tręšimas nedidele norma (30 kg/ha) azoto.
Tiksliųjų lauko eksperimento rezultatai parodė, kad siekiant gauti gerą
(8 t/ha ir didesnį) žieminių kviečių grūdų derlių, rekomenduojama suformuoti
pasėlį, turintį ne mažiau kaip 450 brandžių varpų m2 ir 18000 tūkst. grūdų
m2. Svarbiausios žieminių kviečių vystymosi valdymo priemonės yra veislės
ir sėjos laiko parinkimas, o tinkama augalų mityba yra būtina prielaida
gausiam derliui suformuoti.
Parengė ir konsultuoja
Sigitas Lazauskas, Virmantas Povilaitis
LAMMC Žemdirbystės instituto
Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus mokslo darbuotojai
Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.
Tel. 8 347 37 193
E. paštas: sigitas.lazauskas@lammc.lt, virmantas.povilaitis@lammc.lt
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Verticiliozės žala rapsams
Rapsų verticiliozės (Verticillium spp.) priežastis yra per dirvą plintantys,
vandens indus ir gretutinius audinius pažeidžiantys Verticillium spp. grybai,
sukeliantys augalų vytulius. Pagrindinis verticiliozės infekcijos šaltinis yra
sukėlėjo mikroskleročiai, dirvoje išgyvenantys 15 ir daugiau metų. Augalai
verticilioze užsikrečia tuoj pat po rapsų sėjos, o ligos simptomai išryškėja augalų
vegetacijos metu. Priklausomai nuo verticiliozės pažeidimo intensyvumo lygio,
galimi iki 80 % derliaus nuostoliai, o 1000-čio sėklų masė gali sumažėti iki 24%.

Ekspedicinių ir tiksliųjų lauko eksperimentų, 2015–2017 m. vykdytų
LAMMC Žemdirbystės institute, duomenimis, verticiliozė pažeidė 78–100 %
žieminių ir 37–90 % vasarinių rapsų augalų. Didžiausias ligos intensyvumas
žieminiuose (13–41 %) ir vasariniuose (8–35 %) rapsuose nustatytas intensyvaus
rapsų auginimo rajonuose.
Didesnės infekcijos fone, kai dirvos paviršiuje buvo įterptos rapsų
liekanos, nevienodo jautrumo veislių žieminiuose ir vasariniuose rapsuose
vidutinis ligos išplitimas ir intensyvumas buvo daugiau kaip 1,3 karto didesnis
nei natūralios infekcijos fone. Didelio jautrumo veislių žieminiai ir vasariniai
rapsai buvo 3,2 ir 2,4 karto smarkiau pažeisti nei mažo (1,9 karto) ir vidutinio (1,5
karto) jautrumo veislių augalai (1 paveikslas). Mažo ir vidutinio jautrumo veislių
žieminių (iki 319 kg/ha) ir vasarinių (iki 297 kg/ha) rapsų derliaus priedas buvo
didesnis juos auginant natūralios infekcijos sąlygomis nei didesnės infekcijos
fone (2 paveikslas).
Verticiliozės daromą žalą mažino ir rapsų derlingumą iš esmės didino
mažo arba vidutinio jautrumo verticiliozei veislių rapsų auginimas.
12
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1 paveikslas. Verticiliozės intensyvumas skirtingo jautrumo ligai veislių
žieminiuose ir vasariniuose rapsuose

2 paveikslas. Žieminių ir vasarinių rapsų sėklų derlius priklausomai nuo
verticiliozės pažeidimo lygio ir auginamos veislės jautrumo
Verticiliozės plitimą ir žieminiuose, ir vasariniuose rapsuose lemia įvairūs
veiksniai, todėl rapsų apsaugai nuo verticiliozės būtina mažinti infekcijos lygį
dirvoje laikantis tinkamos sėjomainos ir pasirenkant auginti mažiau jautrių
ligai veislių rapsus.
Parengė ir konsultuoja
Eglė Petraitienė, Jūratė Ramanauskienė,
Akvilė Jonavičienė, Roma Semaškienė
LAMMC Žemdirbystės instituto
Augalų patologijos ir apsaugos skyriaus mokslo darbuotojos
Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.
Tel.: 8 347 37 038, 8 622 19 183
E. paštas: egle.petraitiene@lammc.lt, roma.semaskiene@lammc.lt
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Rapsinių ir kryžmažiedinių spragių
atsparumas insekticidams
Vieni pirmųjų rapsus apninkančių kenkėjų yra spragės (Psylliodes
chrysocephala, Phyllotreta spp.). Jos pažeidžia jaunus, tik dygstančius ar vos
išdygusius augalus, dažniausiai išgraužia duobutes viršutinėje lapo pusėje arba
nukanda rapsų augimo kūgelį, ir tuomet augalas žūva.

1 paveikslas. Spragių pažeidimai daigų ir
lapų vystymosi tarpsniais (BBCH 09–15)

2 paveikslas. Rapsinių ir kryžmažiedinių spragių suaugėliai

Visiškai uždraudus neonikotinoidų grupei priklausančius beicus, liko
naudoti tik insekticidai. Spragių antplūdžio metu insekticidus tais pačiais metais
tame pačiame lauke tenka panaudoti net kelis kartus. Dėl dažno insekticidų
naudojimo nustatytas šių produktų veiksmingumo spragėms sumažėjimas.
Šiuo metu rapsų apsaugai nuo spragių registruoti 7 produktai, kurių
veikliosios medžiagos (v. m.) priklauso piretroidų grupei: beta-ciflutrinas
(Baythroid ir Bulldock 025 EC), cipermetrinas (Cyperkill 500 EC), deltametrinas
(Decis Mega), alfa-cipermetrinas (Fastac 50), zeta-cipermetrinas (Fury 100 EW),
lambda-cihalotrinas (Kaiso 50 EC), ir produktas, priklausantis neokotinoidų ir
piretroidų cheminėms grupėms: tiaklopridas ir deltametrinas (Proteus OD).
2015–2016 m. LAMMC Žemdirbystės institute laboratorinėmis sąlygomis
tirtas rapsinių ir kryžmažiedinių spragių suaugėlių atsparumas piretroidų grupės
(v. m. lambda-cihalotrinas ir tau-fluvalinatas) insekticidams. 2015 m. ištyrus
rapsinių spragių populiacijas buvo nustatyta jautrių, vidutinio jautrumo ir tikėtinai
atsparių lambda-cihalotrinui populiacijų. Daugiau kaip pusė (57,1 %) tirtų
populiacijų buvo tikėtinai atsparios šiai veikliajai medžiagai. Antraisiais tyrimų
metais situacija smarkiai skyrėsi nuo pirmųjų – neliko jautrių populiacijų, ir net
90 % tirtų populiacijų buvo tikėtinai atsparios lambda-cihalotrinui.
2015 ir 2016 m. visos tirtos rapsinių spragių populiacijos buvo tikėtinai
atsparios tau-fluvalinatui, o kryžmažiedinių spragių populiacijos ‒ lambdacihalotrinui ir tau-fluvalinatui.
14
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Rapsinių spragių populiacijų kiekis % pagal jaurumo grupes
Atsparumo lygmuo
Jautrios
Vidutinio jautrumo
Tikėtinai atsparios
Jautrios
Vidutinio jautrumo
Tikėtinai atsparios

Lambda-cihalotrinas
2015 m.
28,6
14,3
57,1
2016 m.
0,0
10,0
90,0

Tau-fluvalinatas
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0

Kryžmažiedinių spragių populiacijų kiekis % pagal jaurumo grupes
Jautrios
Vidutinio jautrumo
Tikėtinai atsparios

2016 m.
0,0
0,0
100,0

0,0
0,0
100,0

Nors šio reiškinio dar negalima vadinti atsparumu, tačiau tai rodo, kad
vertėtų ne tik toliau vykdyti šių kenkėjų atsparumo monitoringą, bet ir sutelkti
visas įmanomas priemones bei būdus vykdant spragių atsparumo atsiradimo ir
vystymosi rizikos mažinimo prevenciją.
Rekomenduojama pirmiausia taikyti profilaktines ir agrotechnines
priemones. Rapsų daigų tarpsniu (BBCH 00–09) pasėlyje radus 2–3 sprages
išilginiame metre, arba 5–10 % pažeistų augalų, reikėtų purkšti apsaugai
nuo spragių registruotais insekticidais (www.vatzum.lt).
Rekomendacija parengta vykdant NMA prie Žemės ūkio ministerijos
finansuotą projektą Nr. MT-15-18.
Parengė ir konsultuoja
Roma Semaškienė, Eglė Petraitienė
LAMMC Žemdirbystės instituto
Augalų patologijos ir apsaugos skyriaus mokslo darbuotojos
Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.
Tel.: 8 347 37 038, 8 610 49 326, 8 622 19 183
E. paštas: roma.semaskiene@lammc.lt, egle.petraitiene@lammc.lt
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Stiebinių ir ankštarinių paslėptastraublių
atsparumas insekticidams
Pastaraisiais metais stiebiniai ir ankštariniai paslėptastraubliai tapo vieni
žalingiausių rapsų kenkėjų. Siekiant sumažinti jų gausumą, plitimą ir žalingumą,
taikant šiuolaikines technologijas naudojami insekticidai. Didžiausią žalą rapsams
daro ne šių kenkėjų suaugėliai, o jų lervos, pažeisdamos augalų lapkočius, stiebų
šerdis ir sėklas. Kol kas yra nedaug duomenų apie paslėptastraublių atsparumą
insekticidams, tačiau situacija su rapsiniais žiedinukais skatina atidžiai stebėti, ar
neatsiranda šių rapsų kenkėjų atsparumo insekticidams požymių.

1 paveikslas. Stiebinių ir ankštarinių paslėptastraublių pažeidimai rapsuose

2 paveikslas. Stiebinių ir ankštarinių paslėptastraublių suaugėliai

Šiuo metu rapsų apsaugai nuo stiebinių ir ankštarinių paslėptastraublių
registruota 12 produktų, kurių veikliosios medžiagos (v. m.) priklauso piretroidų
grupei: beta-ciflutrinas (Baythroid ir Bulldock 025 EC), cipermetrinas (Cyperkill
500 EC), deltametrinas (Decis Mega ir Poleci), alfa-cipermetrinas (Fastac 50),
lambda-cihalotrinas (Kaiso 50 EC ir Karate Zeon 5CS), tau-fluvalinatas (Evure
ir Mavrik Vita) bei neonikotinoidų grupei – tiaklopridas (Biscaya), ir skirtingų
cheminių grupių veikliųjų medžiagų mišiniui: tiaklopridas ir deltametrinas
(Proteus OD).
2015–2017 m. LAMMC Žemdirbystės institute laboratorinėmis
sąlygomis tirtas stiebinių ir ankštarinių paslėptastraublių suaugėlių atsparumas
piretroidų (v. m. lambda-cihalotrinas ir tau-fluvalinatas) ir neonikotinoidų (v. m.
tiaklopridas) grupės insekticidams. 2016 m. kopūstinių stiebinių paslėptastraublių
populiacijos buvo tikėtinai atsparios tau-fluvalinatui ir tiaklopridui, o 2017 m. –
visoms tirtoms insekticidų veikliosioms medžiagoms.
Pirmaisiais tyrimų metais nustatyta jaurių ankštarinių paslėptastraublių
populiacijų, vėliau jų kiekis žymiai sumažėjo ir išryškėjo tikėtinai atsparių
populiacijų didėjimo tendencija. 2017 m. visos ankštarinių paslėptastraublių
populiacijos buvo atsparios tau-fluvalinatui ir tiaklopridui.
Tyrimo rezultatai atskleidžia stiebinių ir ankštarinių paslėptastraublių
jautrumo insekticidams mažėjimo tendenciją, todėl labai svarbu laikytis integruotos
šių kenkėjų kontrolės. Pirmiausia būtina taikyti profilaktines ir agrotechnines
16
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priemones. Insekticidais purškiama tik plintant kenkėjams. Paslėptastraublių
plitimo stebėjimui rekomenduojama naudoti geltonąsias vandens gaudykles.
Kopūstinių stiebinių paslėptastraublių populiacijų kiekis % pagal jaurumo grupes
Atsparumo lygmuo

Lambda-cihalotrinas Tau-fluvalinatas
Tiaklopridas
2016 m.
Tikėtinai jautrios
33,3
0,0
0,0
Tikėtinai vidutinio jautrumo
0,0
0,0
0,0
Tikėtinai atsparios
66,7
100,0
100,0
2017 m.
Tikėtinai jautrios
0,0
0,0
0,0
Tikėtinai vidutinio jautrumo
0,0
0,0
0,0
Tikėtinai atsparios
100,0
100,0
100,0
Ankštarinių paslėptastraublių populiacijų skaičius % pagal jaurumo grupes
2015 m.
Tikėtinai jautrios
100,0
14,3
20,0
Tikėtinai vidutinio jautrumo
0,0
14,3
60,0
Tikėtinai atsparios
0,0
71,4
20,0
2016 m.
Tikėtinai jautrios
25,0
25,0
0,0
Tikėtinai vidutinio jautrumo
0,0
8,3
0,0
Tikėtinai atsparios
75,0
66,7
100,0
2017 m.
Tikėtinai jautrios
0,0
0,0
0,0
Tikėtinai vidutinio jautrumo
16,6
0,0
0,0
Tikėtinai atsparios
83,4
100,0
100,0

Žieminiams rapsams, kai stiebas nuo dirvos paviršiaus pakilęs 10–20 cm
(BBCH 39), ir vasariniuose rapsuose, kai stiebas nuo dirvos paviršiaus pakilęs 20–
30 cm (BBCH 53), apsaugai nuo stiebinių paslėptastraublių rekomenduojama
naudoti registruotus insekticidus (www.vatzum.lt). Apsaugai nuo ankštarinių
paslėptastraublių rekomenduojama purkšti tik tam registruotais insekticidais
žydėjimo metu. Nuo šio kenkėjo pasėlis taip pat efektyviai saugomas insekticidus
panaudojus prieš pat žydėjimą (BBCH 57–59) ir žydėjimo pabaigoje (BBCH 69).
Rapsų vegetacijos metu nuo plintančių kenkėjų turi būti naudojami skirtingo
veikimo pobūdžio insekticidai.
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 37 038, 8 610 49 326, 8 622 19 183
E. paštas: egle.petraitiene@lammc.lt, roma.semaskiene@lammc.lt
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Fusarium graminearum grybų išplitimas piktžolėse
ir įtaka varpų fuzariozės pasireiškimui
Pastarąjį dešimtmetį Šiaurės Europoje stebimas javų varpų fuzariozės
sukėlėjo – Fusarium graminearum išplitimas. Didelė miglinių javų koncentracija
sėjomainose, bearimis žemės dirbimas ir klimato pokyčiai (šiltėjimas) sudaro
palankias sąlygas patogeno epideminiams protrūkiams ir ilgalaikiam įsitvirtinimui
agroekosistemose.
Augalai, kuriuose patogeniniai mikroorganizmai sukelia ligas, vadinami
augalais šeimininkais. Tačiau išgyvenimo tikslu, ypač kai aplinkoje nėra
pagrindinių augalų šeimininkų, jie gali be išreikštų ligos požymių reziduoti ir
kituose augaluose. Ankstesnių tyrimų duomenimis, vienaskilčiai augalai (ryžiai,
kviečiai, kukurūzai ir kt.) taip pat ir piktžolės, yra pažeidžiami F. graminearum
grybų, todėl yra priskiriami pagrindiniams augalams šeimininkams. Tačiau yra
duomenų, kad šis grybas, nesukeldamas ligos požymių, reziduoja kai kuriose
dviskiltėse piktžolėse.
Fusarium graminearum išplitimas piktžolėse
LAMMC Žemdirbystės institute 2015–2016 m. atlikto tyrimo
duomenimis, javų sėjomainose aptinkamos ne mažiau nei 39 rūšių piktžolės,
kurios atlieka alternatyvių F. graminearum augalų šeimininkų vaidmenį (lentelė).
Trisdešimt šešios rūšys iš 39 priklauso dviskilčiams augalams. Šis patogenas
be ligos požymių aptiktas visose augalo dalyse: šaknyse, stiebuose, lapuose,
žiedynuose ir vaisiuose.
Lentelė. Javų sėjomainose aptinkamų piktžolių rūšys, kuriose Fusarium
graminearum reziduoja be vizualiai pastebimų ligos požymių
Piktžolės rūšies pavadinimas
Anagallis arvensis L.*
Lapsana communis L.*
Artemisia vulgaris L.*
Leucanthemum vulgare Lam.*
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Medicago lupulina L.
Carduus crispus L.*
Plantago major L.*
Chaenorhinum minus (L.) Lange.*
Poa annua L.
Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb.
Polygonum aviculare L.*
Chenopodium album L.
Rumex crispus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Senecio vulgaris L.*
Convolvulus arvensis L.
Silene pratensis (Rafn) Godr.*
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beuv.
Sinapis arvensis L.*
Elytrigia repens (L.) Nevski
Sonchus arvensis L.*
18
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Lentelės tęsinys
Piktžolės rūšies pavadinimas
Equisetum arvense L.*
Stellaria media (L.) Vill.*
Euphorbia helioscopia L.*
Taraxacum officinale F. H. Wigg.
Fallopia convolvulus (L.) Löve*
Thlaspi arvense L.*
Fumaria officinalis L.*
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.
Galium aparine L.*
Veronica agrestis L.*
Geranium pusillum L.*
Veronica arvensis L.*
Lamium amplexicaule L.
Veronica persica L.
Lamium hybridum Vill.*
Viola arvensis Murray
Lamium purpureum L.*
* – piktžolių rūšys, kurios ankstesniuose literatūros šaltiniuose nebuvo paminėtos kaip
alternatyvūs F. graminearum augalai šeimininkai

F. graminearum vidutiniškai aptiktas 23 % (173 iš 745 surinktų) augalų,
tačiau nustatyta, kad jo aptikimo dažnis piktžolėse įvairuoja priklausomai nuo
tyrimo metų, sėjomainos ir žemės dirbimo būdo. 2015 m. patogeno aptikimo
dažnis buvo tris kartus mažesnis nei 2016 m. Tarp sėjomainų aptikimo dažnis 2015
m. skyrėsi nuo 1 iki 9,4, 2016 m. – iki 2,2 karto. Sėjomainoje, kurioje bearimis
žemės dirbimo būdas taikomas jau daugiau nei 15 metų, F. graminearum aptiktas
nuo 1,3 (2016 m.) iki 13,6 (2015 m.) karto dažniau nei sėjomainoje, kurioje visą
šį laiką taikytas arimas (1 paveikslas).

A – arta, R – ražieninė sėja

1 paveikslas. Fusarium graminearum aptikimo dažnis 2015 ir 2016 m. skirtingose
sėjomainose surinktose piktžolėse
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Fusarium graminearum patogeniškumas vasariniams kviečiams
F. graminearum patogeniškumo vasariniams kviečiams tyrimų
duomenimis, iš piktžolių išskirti izoliatai dirbtinės infekcijos sąlygomis sukelia
tipiškus varpų fuzariozės požymius (2 paveikslas). Vienodomis aplinkos ir
užkrėtimo sąlygomis iš piktžolių išskirti izoliatai vasarinių kviečių varpas
pažeidžia panašiu intensyvumu, kaip ir išskirti iš javų (atitinkamai 4,8 ir 5,0 %).

2 paveikslas. Iš piktžolių išskirtų Fusarium graminearum izoliatų sukelta varpų
fuzariozė vasariniuose kviečiuose
F. graminearum grybai gali reziduoti ne mažiau nei 39 piktžolių rūšių
vidiniuose audiniuose; tai sudaro per 70 % visų sėjomainose aptinkamų piktžolių
rūšių. Kadangi iš piktžolių išskirti F. graminearum izoliatai yra patogeniški
vasariniams kviečiams, javų sėjomainoje šios piktžolės gali būti papildomas
varpų fuzariozės infekcijos šaltinis.
Siekiant sumažinti galimą piktžolių kaip potencialaus infekcijos
šaltinio įtaką varpų fuzariozės pasireiškimui, rekomenduojama javų
sėjomainose atidžiau taikyti piktžolių kontrolės priemones, taip pat ir žemės
dirbimą, pirmenybę teikiant arimui.
Parengė ir konsultuoja
Skaidrė Supronienė1, Gražina Kadžienė2, Jurgita Kelpšienė1,
Neringa Rasiukevičiūtė1, Donatas Šneideris3, Algirdas Ivanauskas3
LAMMC Žemdirbystės instituto
Mikrobiologijos laboratorijos,
2
Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus ir
3
Gamtos tyrimų centro Augalų patologijos laboratorijos
mokslo darbuotojai
1

Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.
Tel.: 8 615 49 346, 8 686 49 431
E. paštas: skaidre.suproniene@lammc.lt, grazina.kadziene@lammc.lt
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„Juodų taškelių“ įtaka deoksinivalenolio
kiekio kitimui javų grūduose
2016–2017 m. vadinamųjų juodų taškelių (paveikslas, A, B, C) problema
ant grūdų sukėlė daug grūdų augintojų, supirkėjų, gamintojų, mokslininkų ir
vartotojų diskusijų. Ši problema siejama su javų patogeno F. graminearum lytine
stadija Gibberella zeae. Varpų fuzariozę sukelia grybo Fusarium konidijos,
kurios susiformuoja nelytinės grybo vystymosi stadijos metu. Mokslinėje
literatūroje nurodoma, kad nelytinė grybo vystymosi stadija yra pavojingesnė
dėl deoksinivalenolio (DON) ir zearalenono (ZEA) gamybos grūduose. Pagal
superkamų kviečių kokybės reikalavimus, mėginyje negali būti daugiau nei
1 proc. fuzariozės pažeistų grūdų. Kyla klausimas, kokiam pažeidimui priskirti
grūdus su juodais taškeliais: fuzariozės pažeistų ar sugedusių grūdų?
Tyrimo laikotarpiu (2016–2017 m.) kviečių grūdų mėginiai su
juodais taškeliais buvo surinkti iš įvairių Lietuvos grūdų supirkimo įmonių.
Mikotoksikologinės ir grūdų kokybės analizės atliktos LAMMC Žemdirbystės
institute.
Tyrimo etapai:
1) fuzariozinių grūdų ir grūdų su juodais taškeliais įvertinimas,
2) DON nustatymas,
3) DON kitimas didesnio drėgnio grūduose juos laikant skirtingomis
sąlygomis,
4) grūdų kokybės pagrindinių rodiklių (drėgnio, baltymų, krakmolo
kiekio, glitimo, sedimentacijos, hektolitro masės) nustatymas.
A
B
C

Paveikslas. Grybo Fusarium graminearum lytinė stadija ant grūdų (A) ir po grūdo
luobele (B, C)
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2016–2017 m. iš komercinių įmonių gautuose grūdų derliaus mėginiuose
nustatyta nuo 0,3 iki 14 proc. pažeistų (su juodais taškeliais) grūdų. Mėginių
užterštumas juodais taškeliais siekė 79 proc.
Grūdų mėginius, kuriuose nustatytas didesnis kiekis juodų taškelių (4,2–
13,6 proc.), pasėjus ant mitybinės terpės, juose nesusiformavo daugiau Fusarium
spp. kolonijų nei grūduose be taškelių. Tai rodo, kad juodi taškeliai neturi įtakos
užterštumo Fusarium spp. grybais gausumui juos auginant ant mitybinės
terpės.
Juodi taškeliai ant grūdų neturėjo įtakos DON koncentracijos padidėjimui
kviečių grūdų mėginiuose, tačiau mėginiuose su didesniu fuzariozinių grūdų
kiekiu (daugiau nei 1 proc.) nustatyta didesnė DON koncentracija.
Tyrimo duomenys parodė, kad nevienodas kviečių grūdų pažeidimas
juodais taškeliais, didesnis drėgnis (16,2–19,5 proc.), skirtinga laikymo temperatūra
(+4, +16, +20 ir +28 °C) neturėjo reikšmingos įtakos DON koncentracijos
padidėjimui, tačiau didesnio drėgnio grūdus pavojinga laikyti tuomet, kai
fuzariozinių grūdų kiekis mėginyje yra didesnis nei 1 proc. Didesnės drėgmės
Fusarium pažeistuose grūduose DON koncentracija padidėjo iki 25 proc.
Nebuvo nustatyta reikšmingų koreliacinių ryšių tarp pagrindinių kokybės
rodiklių ir fuzariozinių grūdų bei grūdų su juodais taškeliais. Didesnis kiekis (4–
13 proc.) juodų taškelių mėginyje neturėjo įtakos sedimentacijos, hektolitro
masės ir krakmolo rodikliams.
Siekiant pasėlius apsaugoti nuo tolesnio infekcijos plitimo, sėklai
naudojant grūdus su didesniu kiekiu juodų taškelių, juos rekomenduojama
beicuoti.
Parengė ir konsultuoja
Audronė Mankevičienė, Roma Semaškienė,
Akvilė Jonavičienė, Yuliia Kochiieru
LAMMC Žemdirbystės instituto
Augalų patologijos ir apsaugos skyriaus mokslo darbuotojos
Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.
Tel.: (8 347) 37 384, 37 038
E. paštas: audrone.mankeviciene@lammc.lt,
roma.semaskiene@lammc.lt, akvile.jonaviciene@lammc.lt,
yuliia.kochiieru@lammc.lt
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Varroa erkėms naikinti naudojamų preparatų
efektyvumas ir poveikis bičių šeimoms
Dėl erkių Varroa destructor daromos žalos laikui bėgant bičių šeimos
tiesiog išnyks arba žus žiemą, todėl nuolat vyksta šiam kenkėjui naikinti efektyvių
priemonių paieška. LAMMC Žemdirbystės institute 2017 m. tirtas dviejų produktų
nuo Varroa erkių efektyvumas.
Produkto pavadinimas

Apivar

MAQs

Veiklioji medžiaga
ir jos kiekis produkte

amitrazė 3,33 %

68,2 g skruzdžių rūgšties

Produkto pavidalas

plastinis polimeras

avilio juostelės

Veikimo būdas

kontaktinis

nenustatytas

Veikimas

neurotoksinis,
lemiantis erkių
paralyžių

skruzdžių rūgštis iš produkto
išsiskiria smilkant arba garinant,
veikia ant suaugusių bičių
esančias erkes ir žudo erkių
nimfas uždengtose perų akutėse

Naudojimo laikas

naudoti rugpjūčio
mėn., iškart po
paskutinio medaus
išėmimo ir bičių lizdų
susiaurinimo

naudoti rugpjūčio mėn.
viduryje, iškart po paskutinio
medaus išėmimo ir bičių lizdų
susiaurinimo, oro temperatūrai
esant 10–29,5° C

Veikimo laikas

6–8 savaitės

7 dienos

Efektyvumas ŽI atliktų
tyrimų duomenimis

bičių šeimoje be perų
– 98,63 %,
bičių šeimose su perais
– 97,93

bičių šeimose be perų – 91,30 %,
su perais – 81,18 %

nenustatytas

didelis mirusių bičių skaičius
pirmomis dienomis po vaistų
panaudojimo, bičių motinų ir
perų žuvimas, šeimos stiprumo
sumažėjimas

Šalutinis poveikis
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Kita informacija

naudojant didesnes
dozes arba preparatą
bičių lizduose
laikant ilgiau
(lizduose paliekant
per žiemą iki kito
sezono pradžios) nei
nurodyta naudojimo
instrukcijoje,
veikliosios medžiagos
likučiai gali kauptis
vaške

maždaug per 10–14 dienų nuo
gydymo pradžios bitės išvalo
visus žuvusius perus su juose
esančiomis erkėmis, motina
pradeda dėti kiaušinėlius
(jei gydymo metu bičių motina
žuvo, duodama nauja),
bičių šeimos gana greitai
atsikuria ir sėkmingai žiemoja

Vartojant aprašytus produktus žūva ne visos erkės, todėl
rekomenduojamas papildomas gydymas. Jį patartina atlikti, kai bičių
lizduose nebelieka perų (spalio mėn. pabaigoje), esant ne žemesnei nei + 5°C
oro temperatūrai, naudojant oksalo rūgštį arba jos pagrindu pagamintus
preparatus (BeeVital, Bienenwohl). Po preparato Apivar panaudojimo gydant
papildomai, nepatartina vartoti amitrazės veikliosios medžiagos turinčių
preparatų (Varidol ir kt.).
Parengė ir konsultuoja
Diana Tamašauskienė
LAMMC Žemdirbystės instituto
Ūkio skyriaus bitininkė
Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.
Tel.: 8 347 37 604, 8 687 14 440
E. paštas diana.tamasauskiene@lammc.lt
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Bičių Apis mellifera carnica linijų ir jų naudingų
savybių, pritaikytų Lietuvos medunešio sąlygoms,
kūrimas ir įtvirtinimas
Pastaraisiais metais dėl klimato kaitos padarinių, Varroa erkių keliamų
problemų, ilgalaikio pesticidų ir kitų cheminių medžiagų naudojimo žemės
ūkyje, ryškaus augalų bioįvairovės sumažėjimo, virusinių ligų greito išplitimo,
bičių imuninės sistemos pažeidimo jų išlikimui kilusi grėsmė verčia ieškoti prie
kintančių gamtos, klimato ir medunešio sąlygų labiausiai prisitaikiusių bičių. Taip
pat svarbu vietos sąlygomis išauginti, platinti ir išlaikyti bites, prisitaikiusias prie
gamtinių ir klimatinių sąlygų, specifinių žiemų, būdingų Baltijos šalių regionui.
Lietuvoje Karnikos rasės bitės veisiamos daug metų ir yra populiarios
dėl puikių adaptacinių bei biologinių savybių. Tai universali bičių rasė, ir vykdant
kryptingą jų selekciją galima išvesti pageidaujamų savybių bites, pritaikytas
konkrečiai vietovei, klimatui, augalams, aviliams, atsparias ligoms. Karnikos
bičių aklimatizacija yra ilgalaikis procesas, kuris turi būti planuojamas su tolima
perspektyva, nes specifinės medunešių bičių selekcijos ypatybės sudaro galimybes
greitai prarasti jau pasiektus teigiamus rezultatus. Tyrimais siekiama, kad ilgainiui
Lietuvoje Karnikos rasės bitės taptų vietinėmis bitėmis, puikiai išnaudojančiomis
visus medunešius, gerai žiemojančiomis ir kurios įgytų bitininkų pasitikėjimą, o
jų selekcijos trumpalaikis uždavinys – taikant tarplinijinį kryžminimą išlaikyti
turimas skirtingas bičių linijas su pačiais aukščiausiais vystymosi ir gyvybingumo
rodikliais.
Bičių linijų kūrimas ir įtvirtinimas
LAMMC Žemdirbystės instituto bityne yra išlaikomos ir tiriamos
Karnikos rasės penkios bičių linijos, kurioms taikoma individuali atranka.
Parinktos įvairių linijų motinos ir tranai vežami poruotis į Pervalkos izoliacinį
bičių motinų poravimosi punktą. Tolesniam dauginimui bitės atrenkamos pagal
morfologinių požymių atitikimą Karnikos bičių rasės standartui: itin geras
žiemojimas, sveikos šeimos, optimalus pavasarinis bičių šeimų sustiprėjimas,
didelis medaus produktyvumas, mažas spietlumas, higieninė elgsena,
taikingumas.
2017 m. tyrimų duomenimis, Karnikos bičių morfologiniai ir biologiniai
požymiai atitinka standartą. Žiemojimas įvertintas gerai (4,1 balo), nors pavasaris
buvo vėlyvas ir šaltas, bičių šeimos vystėsi lėtai ir netolygiai. Bitės spietė žymiai
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gausiau nei ankstesniais metais, palaikė švarą lizduose, agresyvumas buvo
minimalus. Tiriant bičių šeimų higieninę elgseną nustatyta, kad šios savybės neturi
50 % bičių šeimų. Nustatytos 8 bičių šeimos, kurių higieninės elgsenos balas
yra labai aukštas – nuo 81 % iki 100 % išvalytų akučių. Pervalkos izoliaciniame
bičių motinų poravimosi punkte bičių motinos buvo augintos ir formuojamos
tėvinės šeimos iš bičių šeimų, kurios pagal morfologinius, biologinius požymius,
higieninės elgsenos, žiemojimo, produktyvumo ir kitus atrankos rodiklius pasirodė
geriausiai.
Siekiant užtikrinti didelį bičių šeimų produktyvumą, atsparumą ligoms ir
kenkėjams, taikingumą, nedidelį spietlumą ir gyvybingumą, rekomenduojama
veisti ir bitynuose platinti bičių motinas, išaugintas iš patikrintos ir atrinktos
veislinės medžiagos.
Parengė ir konsultuoja
Diana Tamašauskienė, Kristina Jonavičienė, Violeta Čeksterytė
LAMMC Žemdirbystės instituto
Ūkio skyriaus bitininkė
ir Genetikos ir fiziologijos laboratorijos mokslo darbuotojos
Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.
Tel.: 8 347 37 149, 8 687 14 440
E. paštas: diana.tamasauskiene@lammc.lt,
kristina.jonaviciene@lammc.lt
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Žiedadulkių, išskirtų iš medaus ir surinktų rankomis,
baltymų struktūra ir bičių augalų lankomumas
Baltymų kiekis maisto produktuose rodo kokybišką produkto paruošimą
ir jo funkcionalumą. Meduje nesant žiedadulkių, kurios iš medaus šalinamos
siekiant sulėtinti jo kristalizavimąsi, negalima nustatyti medaus kilmės. Taip pat
šis produktas, kai jame yra žiedadulkių, nebepasižymi funkcinėmis savybėmis,
kurias suteikia baltymai. Medaus kilmės nustatymas pagal būdingus žiedadulkių
baltymus taip pat apibūdina Lietuvos augmenijos specifiškumą.
Žiedadulkių baltymai ir jų funkcijos
Rankomis surinktose vyšnių, trešnių, obelų, baltųjų dobilų ir blindžių
žiedadulkėse identifikuota nuo 262 iki 213 skirtingų baltymų, kurie yra lokalizuoti
ląstelių sienelėse ir tarpląstelinėje erdvėje, dalyvauja angliavandenių apykaitos
bei transporto procesuose ir trikarboksilinių rūgščių cikle.
Žiedadulkėse, išskirtose iš karklų, rapsų ir liepų medaus, buvo nustatyti
bičių pienelio baltymai. Baltųjų dobilų meduje identifikuotas nedidelės molekulinės
masės baltymas defensinas. Jis būdingas ir augalinės, ir gyvūninės kilmės
ląstelėms, pasižymi antibakteriniu, priešgrybiniu ir antivirusiniu aktyvumu.
Medaus botaninės kilmės nustatymas pagal baltymus
Medaus identiškumo rodiklis gali būti žiedadulkių baltymuose nustatytas
peptidų kiekis. Siekiant nustatyti ribotą peptidų skaičių ir jų didelę raišką, pagal
kurią būtų galima nusakyti medaus botaninę kilmę (rūšį), turėtų būti atliekami
tolesni tyrimai.
Medus, žiedadulkės ir jų mišiniai gali būti rekomenduojami
žmonėms kaip produktai, stiprinantys imuninę sistemą ir maisto racioną
papildantys įvairiais biologiškai aktyviais baltymais.
Parengė ir konsultuoja
Violeta Čeksterytė, Kristina Jonavičienė
LAMMC Žemdirbystės instituto
Genetikos ir fiziologijos laboratorijos mokslo darbuotojos
Stoties g. 2, Akademija, Kėdainių r.
Tel.: 8 347 37 149, 8 672 52 128, 8 614 72 766
E. paštas: violeta.ceksteryte@lammc.lt, kristina.jonaviciene@lammc.lt
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LAMMC Žemdirbystės instituto augalų veislės,
2018 m. įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir
ES žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą
Žieminių kviečių veislė Minija DS

Į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir ES žemės ūkio augalų rūšių veislių
bendrąjį katalogą veislė įtraukta 2018 m. Registracinių tyrimų metu tirta 2014–
2017 m. Tai pirma amilopektininių kviečių veislė Šiaurės Europos regione.
Veislės ‘Minija DS’ kviečių grūdų derlingumas, gautas Valstybinės
augalininkystės tarnybos padaliniuose ir instituto eksperimentuose, buvo 8,7 t/ha.
Veislės ‘Minija DS’ kviečių grūdų krakmole amilopektino kiekis siekia
97–98 %. Šios veislės kviečiai rekomenduojami tikslingai auginti krakmolo
gamybos pramonei arba kitiems specialiems poreikiams. Kviečių 1000 grūdų ir
hektolitro masė vidutinė – 46 g ir 770 g/l. Anksti išplaukėja ir subręsta, pasižymi
labai geru žiemkentiškumu. 2014 m., esant nepalankioms žiemojimo sąlygoms,
28

NAUJAUSIOS REKOMENDACIJOS ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIUI

vidutinis atsparumas įvertintas 7,9 balo (standartinių veislių – 3,5 balo). Šios
veislės kviečiai aukšti – 102 cm, atsparumas išgulimui – 5,6 balo.
Nerekomenduojama auginti po kviečių dėl galimų kitų veislių priemaišų.
Siekiant sumažinti šaknų ir pašaknio ligų žalą, patartina naudoti tik efektyvius
beicus. Tręšti vidutinėmis normomis P ir K trąšų. Sėklos norma – 4,0–5,0 mln/ha
daigių sėklų.
Rudenį augalai auga greitai, rekomenduojamas sėjos laikas vidutinis –
nuo rugsėjo 15 d. Pavasarį atželia itin greitai. Našiuose dirvožemiuose patartina
tręšti mažomis arba vidutinėmis normomis (90–120 kg/ha N). Siekiant užtikrinti
didesnį grūdų skaičių varpose, dalį azoto reikėtų panaudoti kaip skystas trąšas
tręšiant per lapus. Jei metai sausringi, bendrą azoto normą galima didinti iki
150 kg/ha. Augimo reguliatorius būtina naudoti maksimaliomis normomis. Šios
veislės kviečiai atsparūs sausrai. Esant palankioms sąlygoms plisti ir vystytis
stiebalūžei, tankiuose pasėliuose tikslinga naudoti fungicidus. Fungicidų poreikis
apsaugai nuo lapų ligų yra nuo vidutinio sausesniais metais iki didelio drėgnais,
nes šios veislės kviečiai vidutiniškai jautrūs lapų ligoms. Vidutiniškai atsparūs
grūdų dygimui varpose, todėl nuėmimo laiko nereikėtų vėlinti.
Parengė ir konsultuoja
Žilvinas Liatukas, Vytautas Ruzgas
LAMMC Žemdirbystės instituto
Javų selekcijos skyriaus mokslo darbuotojai
Stoties g. 2, Akademija, Kėdainių r.
Tel.: 8 615 37 683, 8 698 27 648
E. paštas: zilvinas.liatukas@lammc.lt, vytautas.ruzgas@lammc.lt
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Pašarinių motiejukų veislė
DOVAS DS
Autorės: Nijolė Lemežienė,
Eglė Norkevičienė
Veislė vidutinio ankstyvumo –
vidutinio vėlyvumo
2016–2017 m. Pasvalio ir Plungės
AVT skyrių duomenimis, sausųjų
medžiagų (SM) derliaus vidurkis
– 16,95 t/ha

Pašarinių motiejukų veislių agrobiologinių savybių palyginimas
2016–2017 m.
Savybės

Veislė

DOVAS DS

DAINIAI
(standartinė veislė)

Žiemojimas
Pavasarinis atžėlimas
SM derlius t/ha
Augalų aukštis cm
Žiedynų ilgis cm
Lapuotumas %
1000 sėklų masė g
Sėklingumas t/ha
Agrobiologinės savybės
Labai geros (didžiausios, atspariausios)
Geros
Vidutinės
Patenkinamos (mažiausios, jautriausios)
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Pievinių pašiaušėlių veislė
VALENTAS
Autorius
Vaclovas Stukonis
Veislė ankstyva
2016–2017 m. Pasvalio ir Plungės
AVT skyrių duomenimis, sausųjų
medžiagų (SM) derliaus vidurkis
– 12,81 t/ha

Pievinių pašiaušėlių veislės agrobiologinės savybės
2016–2017 m.
Savybės

Veislė

VALENTAS

Žiemojimas
Pavasarinis atžėlimas
SM derlius t/ha
Augalų aukštis cm
Žiedynų ilgis cm
Lapuotumas %
1000 sėklų masė g
Sėklingumas t/ha

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

Parengė ir konsultuoja
Eglė Norkevičienė, Vaclovas Stukonis
LAMMC Žemdirbystės instituto
Žolių selekcijos skyriaus mokslo darbuotojai
Stoties g. 2, Akademija, Kėdainių r.
Tel.: 8 347 37 293, 8 672 52173, 8 650 87618
E. paštas: egle.norkeviciene@lammc.lt, vaclovas.stukonis@lammc.lt
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REGIONINIAI PADALINIAI
Sėjomainų įvairinimo, tręšimo intensyvumo įtaka augalų
produktyvumui ir sunkaus priemolio rudžemio kokybei
Intensyviems augalininkystės ūkiams būdinga nedidelė augalų įvairovė,
pasėlių struktūroje dominuoja kelių produktyviausių rūšių augalai. Maksimalaus
derliaus siekimas ūkininkus skatina kasmet naudoti vis didesnes normas azoto
trąšų, kurios pranoksta augalų poreikius. Be to, azoto trąšos yra sąlygiškai pigios,
palyginus su ekonomine nauda, gauta pardavus grūdų derlių. Tačiau dėl žemės
ūkio gamybos intensyvinimo, klimato nepastovumo ir kaitos mineralinių azoto
trąšų efektyvumas mažėja.
Siekiant nustatyti sėjomainos augalų įvairovės didinimo, tręšimo
intensyvumo įtaką dirvožemio kokybės kitimui ir augalų produktyvumui, 2013–
2017 m. LAMMC Joniškėlio bandymų stotyje limnoglacialiniame sunkaus
priemolio rudžemyje buvo atliktas lauko eksperimentas. Prieš jo įrengimą
dirvožemio armenyje pH buvo 6,4–6,5, judriojo fosforo – 168–180 mg/kg
(pakankamai), judriojo kalio – 260–280 mg/kg (daug), humuso – 2,8–3,0 %
(vidutiniškai). Tyrimų schema pateikta lentelėje.
Lentelė. Sėjomainos ir augalų tręšimas
Javų sėjomaina
su rapsais
Augalai
tręšimas
NT-N0P0K0

VM→

TT-N72P21K12
IT-N108P30K15

Javų sėjomaina
su rapsais ir žolių įsėliu
augalai
tręšimas
VM+
RD→

NT-N0P0K0

VR→

ŽK→

ŽK

TT- N73P39K14

VR→

Javų sėjomaina
su žirniais
augalai
tręšimas

NT-N0P0K0
TT-N58P21K12

NT-N0P0K0

VM→

TT-N72P21K12

IT-N86P30K15

IT-N108P30K15

NT-N0P0K0

NT-N0P0K0

Ž→

TT- N73P39K14

TT- N0P20K11

IT- N105P55K8

IT- N105P55K8

IT- N0P24K10

NT-N0P0K0

NT-N0P0K0

NT-N0P0K0

TT-N110P49K0

ŽK→

TT-N110P49K0

ŽK→

TT-N104P38K0

Javų sėjomaina
su žirniais ir posėliu
augalai
tręšimas
VM+
BG→

NT-N0P0K0
TT-N72P21K12
IT-N108P30K15
NT-N0P0K0

Ž→

TT- N0P20K11
IT- N0P24K10
NT-N0P0K0

VR→

TT-N104P38K0

IT-N151P68K20

IT-N151P68K20

IT-N145P44K18

IT-N145P44K18

NT-N0P0K0

NT-N0P0K0

NT-N0P0K0

NT-N0P0K0

TT-N117P40K0
IT-N155P53K20

ŽK

ŽK

TT-N117P40K0
IT-N155P53K20

TT-N117P40K0
IT-N155P53K20

ŽK

TT-N117P40K0
IT-N155P53K20

Pastaba. VM – vasariniai miežiai, VR – vasariniai rapsai, ŽK – žieminiai kviečiai, Ž – žirniai,
RD – raudonieji dobilai, BG – baltosios garstyčios; NT – netręšta, TT – tausojantis tręšimas, IT
– intensyvus tręšimas, NPK – azoto, fosforo ir kalio trąšų normos veikliąja medžiaga kg/ha.
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Mineralinių trąšų normos apskaičiuotos jas patikslinus pagal dirvožemio
agrocheminius rodiklius planuojamam augalų derlingumui gauti. Visiems
augalams taikyta ariminė žemės dirbimo sistema.
Tarpiniai pasėliai. Raudonųjų dobilų įsėlio didžiausias antžeminės masės
derlius ir azoto kiekis jame buvo netręštų vasarinių miežių laukeliuose. Tręšimas
mineralinėmis trąšomis (58 ir 86 kg/ha N) padidino vasarinių miežių stelbiamąją
gebą (grūdų derlius buvo atitinkamai 4,6 ir 5,2 t/ha), raudonųjų dobilų derlių iš
esmės sumažino 3,0 ir 3,5 karto, o azoto sukaupimą jame – 3 kartus, palyginus su
netręštu laukeliu.
Baltųjų garstyčių posėlis turi trumpesnį augimo laikotarpį, jos yra labiau
veikiamos meteorologinių sąlygų, todėl jų antžeminė masė buvo mažesnė. Posėlio
augalus sėjant į skustą ražieną ir kartu įterpiant šiaudus, tarp dygstančių baltųjų
garstyčių ir šiaudus skaidančių dirvožemio mikroorganizmų vyksta konkurencija
dėl azoto. Taigi, baltųjų garstyčių antžeminę masę didino trąšai panaudoti šiaudai
kartu su pradine norma azoto trąšų (30 kg/ha N). Rudens laikotarpiu mineralinio
azoto kiekį dirvožemyje mažino ir baltosios garstyčios, ir raudonieji dobilai.
Rekomenduotina trąšai naudoti javų šiaudus ir auginti tarpinius
pasėlius. Tokiu būdu įvairaus intensyvumo agrosistemose į dirvožemį pateks
daugiau kaip 50 % visų per metus sukauptų organinių medžiagų (5,1–5,7 t/ha SM),
ir dirvožemis bus papildytas pigiomis bei vertingomis trąšomis. Auginant tarpinius
pasėlius ir trąšai naudojant šiaudus, dirvožemyje mažėja laisvojo azoto ir formuojasi
patvaresni organiniai junginiai, didėja sėjomainos augalų derliaus stabilumas.
Žieminių kviečių priešsėliai. Žieminių kviečių priešsėliais parinkti rapsai
bei žirniai ir jų deriniai su tarpiniais pasėliais (atitinkamai raudonieji dobilai ir
baltosios garstyčios) didino be trąšų gaunamą kviečių grūdų derlių (atitinkamai
3,6 ir 4,8, 4,3 ir 5,0 t/ha). Žieminius kviečius patręšus amonio salietra, kiekvienas
100 kg/ha trąšų (34,4 N) lėmė papildomą grūdų derliaus priedą: po žirnių –
824–697 kg/ha, po vasarinių rapsų – 828–995 kg/ha. Žieminių kviečių, augintų
po žirnių, grūdų derlius buvo 471–1181 kg/ha didesnis (priklausė nuo tręšimo
intensyvumo), palyginus su augintais po vasarinių rapsų. Gerai užderėję žirniai
(3,9–5,1 t/ha) yra geras priešsėlis žieminiams kviečiams ir leidžia sumažinti azoto
trąšų normą 45 kg/ha N. Baltųjų garstyčių posėlis padidino žirnių derlių.
Atsėliuotų žieminių kviečių nepatręšus mineralinėmis trąšomis, grūdų
derlingumas, prieš tai auginant vasarinius rapsus, buvo 1,4 t/ha, žirnius – 1,6 t/ha.
Nors mineralinės trąšos buvo efektyvesnės – kiekvienas 100 kg amonio salietros
grūdų derlingumą padidino 1253–1280 ir 1052–1107 kg/ha (atitinkamai tausojantis
ir intensyvus tręšimas), tačiau bendras grūdų derlingumas buvo mažesnis,
palyginus su žieminiais kviečiais, augintais tuoj po rapsų ar žirnių. Didžiausias
augalų produktyvumas buvo sėjomainoje vasariniai miežiai + baltosios garstyčios
→ žirniai → žieminiai kviečiai → žieminiai kviečiai. Mineralinių azoto trąšų
normai sumažinti rekomenduotina žieminiams kviečiams priešsėliais parinkti
kitų rūšių augalus: rapsus, žirnius ar jų derinius su tarpiniais pasėliais; jie
gali lemti daugiau kaip pusę javų grūdų derliaus.
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Produkcijos kokybė. Pirmus metus po rapsų ar žirnių (2015 m.) augintų
kviečių grūdų baltymingumui teigiamas trąšų efektas buvo tris kartus didesnis
nei atsėliuotų (2016 m). Tai lėmė ne tik auginimo metų sąlygos, bet ir 2015 m.
dar juntama prieš 1,5 metų užartų dobilų (+0,8 proc. vnt.) ir priešsėlio – žirnių
(+0,8–1,0 proc. vnt.) teigiama įtaka grūdų baltymų kiekiui. Tačiau antrus metus
iš eilės toje pačioje vietoje augintų kviečių grūdų baltymų kiekio esminis
padidėjimas (+0,35 proc. vnt.) gautas tik ten, kur anksčiau buvo augę dobilai.
Palikti šiaudai kviečių grūdų baltymingumą kasmet padidindavo 0,4 proc.
vnt. Panašios tirtų priemonių teigiamo poveikio tendencijos pastebėtos ir miltų
sedimentacijai bei sukaupto glitimo kiekiui. Be to, nustatyta teigiama tręšimo
įtaka ir miltų išeigai, vandens absorbcijai bei tešlos savybėms, kviečių krakmolo
klampai. Tręšimas ir žirnių priešsėlis padidino kviečių kritimo skaičiaus vertes.
Žieminių kviečių grūdų ir jų produktų kokybei pagerinti rekomenduotina į
javų sėjomainas įtraukti pupinius augalus.
Dirvožemio kokybės rodikliai. Tyrimų duomenimis, eksperimento
pabaigoje esmingai daugiau judriojo fosforo dirvožemyje nustatyta sėjomainoje
auginant žirnius nei vasarinius rapsus. Jo kiekį didino tręšimas mineralinėmis
trąšomis. Judriojo kalio padidėjimą dirvožemyje lėmė šiaudų panaudojimas
trąšai ir augalų tręšimas vidutinėmis normomis trąšų. Trąšai panaudojus šiaudus
arba mineralines trąšas, esmingai padidėjo humuso ir suminio azoto kiekis.
Šie dirvožemio rodikliai mažėjo sėjomainose su rapsais ir didėjo sėjomainose
su žirniais, šiaudus panaudojus trąšai nei juos išvežus iš lauko. Dirvožemio
geriausi fizikiniai rodikliai (tankis, bendrasis poringumas, agronominiu atžvilgiu
vertingiausių 5,5–0,25 mm trupinėlių kiekis) nustatyti sėjomainose su pupiniais
augalais, augintais kaip pagrindiniai ir tarpiniai pasėliai.
Siekiant teigiamo maisto medžiagų balanso dirvožemyje,
rekomenduotina trąšų normas skaičiuoti pagal augalų poreikius ir
planuojamą derlių, trąšai panaudoti šiaudus, kurių įterpimas grąžina didesnę
dalį augalų pasisavinto kalio. Įterpti tarpinių pasėlių augalų masės ir pagrindinių
pasėlių augalų liekanų (šiaudų) deriniai (besiskiriantys anglies ir azoto santykiu)
dirvožemyje didina humuso kiekį.
Parengė ir konsultuoja
Aušra Arlauskienė, Jurgita Cesevičienė
LAMMC Joniškėlio bandymų stotis
Joniškėlis, Pasvalio r.
tel. 8 451 38 280
E. paštas ausra.arlauskiene@lammc.lt
LAMMC Žemdirbystės instituto Cheminių tyrimų laboratorija
Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.
tel. 8 347 37 175
E. paštas jurgita.ceseviciene@lammc.lt
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Organinės anglies atsargų kaupimosi dirvožemyje
dėsningumų įvertinimas sėjomainoje
Vienas pagrindinių šiandienos iššūkių žemdirbiams yra palaikyti didelį
organinės medžiagos kiekį dirvožemyje ir kartu išlaikyti mažas mineralinio azoto
koncentracijas intensyviausiu maisto medžiagų išplovimo laikotarpiu. Dirvožemio
organinė medžiaga yra svarbi anglies ciklui ir lemia jo fizikines savybes bei
atsparumą erozijai. Tai verčia ieškoti racionalių dirvožemio naudojimo būdų,
skatinančių organinės medžiagos kaupimąsi.
Organinės medžiagos mineralizacijos ir anglies kaupimosi dirvožemyje
tyrimai atlikti 2013–2017 m. LAMMC Vėžaičių filiale vykdant ilgalaikį
lauko eksperimentą, kuris buvo įrengtas giliai glėjiškame nepasotintajame
balkšvažemyje. Granuliometrinė sudėtis – smėlingas lengvas priemolis
(<0,002 mm molio dalelių – 13–15 %). Analizuota trys skirtingo intensyvumo
pagrindinio žemės dirbimo būdai: gilus arimas (22–25 cm), seklus bearimis
dirbimas (7–10 cm) ir seklus bearimis dirbimas (7–10 cm) su papildomu giluminiu
purenimu (iki 40 cm gylio kas 4 metai). Žemės dirbimas derintas su tręšimu
organinėmis trąšomis: augalinėmis liekanomis, smulkintais šiaudais, pirmosios
pjūties raudonųjų dobilų biomase ir kraikiniu galvijų mėšlu, kuris sėjomainoje
įterptas kas 4 metai. Organinės anglies susikaupimas vertintas dviejuose
dirvožemio armens (0–10 ir 10–20 cm) sluoksniuose.
Mineralizacijos proceso intensyvumo kaita
Organinės medžiagos ardymo (mineralizacijos) procesas dirvožemyje
vyksta ištisus metus, skiriasi tik jo intensyvumas. Vakarų Lietuvos klimato
sąlygomis mineralizacijos procesas intensyviausias rudenį, nuo spalio mėnesio,
iki kol aplinkos temperatūra nukrinta žemiau 5° C 5 paras (1 paveikslas).
Vidutinis mineralizacijos greitis buvo beveik du kartus didesnis, palyginus su
kitais laikotarpiais. Antruoju tyrimo etapu, kuris sutampa su kalendorine žiema ir
pavasario pradžia – nuo tada, kai temperatūra nukrinta žemiau 5° C 5 paras iki kol
pakyla aukščiau 5° C 5 paras – vidutinis mineralizacijos greitis buvo mažiausias,
tačiau procesas nebuvo sustojęs. Taikyti skirtingi žemės dirbimo būdai organinės
medžiagos mineralizacijos proceso intensyvumo esmingai nelėmė.
Per ketverius eksperimento vykdymo metus organinės anglies kiekis
dirvožemyje padidėjo. Apskaičiuotas vidutinis metinis dirvožemio organinės
anglies pokytis, išreikštas g/kg per metus armens 0–10 ir 10–20 cm sluoksniuose.
Nustatyta, kad taikyti skirtingi žemės dirbimo būdai ir įterptos organinės
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1 paveikslas. Organinės medžiagos mineralizacijos greitis
trąšos turėjo nevienodą poveikį anglies kaupimuisi dirvožemyje. Vidutinis
metinis organinės anglies pokytis svyravo nuo 0,28 g/kg nuostolių iki 0,68 g/
kg susikaupimo per metus. Didžiausias organinės anglies kiekis buvo susikaupęs
tradiciškai dirbtame – giliai artame dirvožemyje, įterpus augalines liekanas ir
žaliąją trąšą (pirmos pjūties dobilų biomasę), o dirvožemyje, kuriame buvo
taikytas seklus neariminis dirbimas su papildomu giluminiu purenimu, nustatytas
organinės anglies kiekio mažėjimas (2 paveikslas).

2 paveikslas. Organinės anglies kaupimasis dirvožemyje taikant skirtingas
agronomines priemones
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Giliai arto dirvožemio armens apatiniame (10–20 cm) sluoksnyje buvo
nustatytos organinės anglies kaupimosi tendencijos, o sekliai dirbtame dirvožemyje
anglies akumuliacijos procesai vyko armens paviršiniame sluoksnyje. Šios
tendencijos siejamos su organinių medžiagų įterpimo gyliu. Nustatyta, kad kokiu
gyliu dirbamas dirvožemis, tiek giliai ir kaupiasi organinė anglis. Sekliai dirbtame
dirvožemyje, kuriame papildomai buvo taikytas giluminis purenimas, abiejuose
armens sluoksniuose nustatytas organinės anglies kiekio mažėjimas.
Vakarų Lietuvos klimato sąlygomis mineralizacijos procesas giliai
glėjiškame nepasotintajame balkšvažemyje vyksta ištisus metus, tačiau
intensyviausias rudens laikotarpiu. Taikyti žemės dirbimo būdai ir įterptos
skirtingos organinės trąšos esminės įtakos mineralizacijos greičiui neturėjo,
tačiau nustatyta tendencija, kad giliai artame dirvožemyje mineralizacijos
procesas buvo lėtesnis, lyginant su sekliu žemės dirbimu. Mineralizacijos
procesas intensyvesnis dirvožemio armens apatiniame sluoksnyje.
Papildomas giluminis purenimas kas 4 metai skatina organinės anglies
mažėjimą dirvožemyje.
Parengė ir konsultuoja
Dalia Ambrazaitienė, Monika Vilkienė
LAMMC Vėžaičių filialo mokslo darbuotojos
Gargždų g. 29, Vėžaičiai, Klaipėdos r.
Tel.: 8 611 40 566, 8 615 37 684, 8 615 67 291
E. paštas: vezaiciai@lammc.lt, dalia.ambrazaitiene@gmail.com
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Bioskaidžių atliekų kompostų tręšimo normos
keturlaukei sėjomainai
Šalyje sumažėjus auginamų gyvulių kiekiui, daugelis žemdirbių laukus
tręšia tik mineralinėmis trąšomis. Dėl šios priežasties dirvožemyje sparčiai
mažėja humuso atsargos, iš ariamojo sluoksnio išplaunama daug kalcio, magnio,
intensyviai vyksta rūgštėjimo procesas. Siekiant dirvožemį papildyti organinėmis
medžiagomis ir išvengti jo nualinimo, viena alternatyvų yra augalų tręšimas
kompostais. Šalies žemdirbiai kartu su tradicinėmis organinėmis trąšomis vis
dažniau naudoja iš įvairių bioskaidžių atliekų pagamintus kompostus, kuriuose
gausu augalams reikalingų pagrindinių maisto medžiagų. Pramoniniu būdu
kompostuojama nuotekų dumblas, miesto žaliosios ir biodujų gamybos atliekos.
2012–2017 m. atliktas tyrimas, kurio tikslas – ištirti galvijų mėšlo, žaliųjų bei
biodujų gamybos atliekų ir nuotekų dumblo kompostų kokybę, jų įtaką keturlaukės
sėjomainos augalams ir dirvožemio agrocheminėms savybėms.
Tyrimo metu naudoti kompostai:
1) galvijų mėšlo kompostas, paruoštas iš galvijų kraikinio mėšlo; kraikui
naudoti šiaudai;
2) miesto žaliųjų atliekų komposto gamybai naudota nupjauta parkų žolė,
medžių lapai, nedidelė dalis smulkintų šakų; žaliavos surinktos iš miestų aplinką
tvarkančių komunalinių įmonių;
3) biodujų gamybos atliekų kompostas, paruoštas iš atliekų, susidariusių
grūdus perdirbant į bioetanolį, vėliau į biodujas;
4) nuotekų dumblo komposto gamybai naudotas dumblas, gautas iš
Vilniaus miesto nuotekų valymo įrenginių ir sumaišytas su durpėmis (15 % tūrio).
Kompostai į dirvožemį įterpti du kartus rudenį: 2012 m. žieminiams
kviečiams ir 2014 m. bulvėms. Pagal ES nitratų direktyvą 91/676/EEB jų normos
apskaičiuotos 170 kg/ha N kiekiui.
Tyrimas atliktas keturlaukėje sėjomainoje: žieminiai kviečiai (2012–
2013 m.) → vasariniai miežiai (2014 m.) → bulvės (2015 m.) → vasariniai rapsai
(2016 m.).
Nustatyta, kad antraisiais sėjomainos metais vasarinių miežių derlių
didino visi be mineralinių trąšų naudoti bioskaidžių atliekų kompostai: biodujų
gamybos atliekų – 72,9 %, žaliųjų atliekų – 68,6 %, galvijų mėšlo – 58,9 %,
nuotekų dumblo – 45,2 %. Miežius patręšus mineralinėmis trąšomis, kompostų
įtaka grūdų derliui buvo neesminė.
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Bulves patręšus skirtingais bioskaidžių atliekų kompostais, jų gumbų
derlius, palyginus su netręštu variantu, buvo esmingai didesnis, tačiau dėl
nevienodų kompostų įtakos jų derliai tarpusavyje esmingai nesiskyrė. Bulves
patręšus biodujų gamybos atliekų kompostu, jų gumbų derlius padidėjo 48,0 %,
žaliųjų atliekų – 43,5 %, galvijų mėšlo – 33,9 %, nuotekų dumblo – 27,5 %.
Vertinant vidutinį metinį azoto (N) balansą sėjomainoje nustatyta, kad
augalus du kartus patręšus bioskaidžių atliekų kompostais, gautas neigiamas
vidutinis metinis N balansas. Augalus patręšus biodujų gamybos atliekų, nuotekų
dumblo ir galvijų mėšlo kompostais, gautas teigiamas vidutinis metinis fosforo
(P2O5) balansas, tik žaliųjų atliekų – neigiamas. Augalus patręšus nuotekų dumblo,
biodujų gamybos atliekų ir žaliųjų atliekų kompostais, gautas neigiamas vidutinis
metinis kalio (K2O) balansas, tik galvijų mėšlo – teigiamas.
Apibendrinus tyrimo duomenis, rekomenduojama:
• keturlaukėje sėjomainoje augalų tręšimas du kartus tik kompostais, kai jų
normos pagal ES nitratų direktyvą 91/676/EEB apskaičiuotos 170 kg/ha N kiekiui,
nepatenkina azoto poreikio, ypač kai tręšiama biodujų gamybos atliekų ir žaliųjų
atliekų kompostais. Apskaičiavus vidutinį metinį balansą nustatyta, kad, patręšus
visais tirtais bioskaidžių atliekų kompostais ir mineralinėmis trąšomis, jis buvo
teigiamas. Daugiausia azoto sėjomainos augalai įsisavino juos patręšus galvijų
mėšlo ir biodujų gamybos atliekų, mažiausiai – nuotekų dumblo kompostais.
Augalus patręšus kompostais bei mineralinėmis trąšomis ir esant teigiamam
azoto balansui nustatytas nedidelis mineralinio azoto kiekio pokytis dirvožemyje,
palyginus su tręšimu vien kompostais. Taigi, rekomenduojama augalų tręšimą
kompostais papildyti 40–50 kg/ha N mineralinių trąšų.
• augalus tręšiant bioskaidžių atliekų kompostais įterpiamas pakankamas
kiekis fosforo (P2O5), išskyrus žaliųjų atliekų kompostą; šiuo atveju būtina
papildomai tręšti 30 kg/ha P2O5 mineralinių trąšų.
• per sėjomainą su žaliųjų atliekų, nuotekų dumblo ir biodujų gamybos
atliekų kompostais įterpus mažai kalio (K2O), jo kiekis buvo nepakankamas,
palyginus su sukauptu derliuje. Taigi, patręšus šiais kompostais augalams
neužtikrinamas reikiamas kiekis kalio; jo trūkumas turi būti kompensuojamas
tręšiant 30–40 kg/ha K2O mineralinių trąšų. Išimtis – galvijų mėšlo
kompostas, kuriame gausu kalio, todėl papildomai tręšti mineralinėmis trąšomis
nerekomenduojama.
Parengė ir konsultuoja
Gediminas Staugaitis, Jonas Arbačauskas, Ieva Narutytė
LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijos mokslo darbuotojai
Savanorių pr. 287, Kaunas
Tel. 8 37 311 684
E. paštas bandymai@agrolab.lt
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Beginklių dirsuolių ir nendrinių dryžučių auginimas
biokurui, tręšiant nuotekų dumblo kompostu
Lietuvoje kietasis biokuras turi didžiausią atsinaujinančios energijos
potencialą. Veislės ‘Galindaʼ beginklė dirsuolė (Bromopsis inermis Leyss.)
ir veislės ‘Alaušas’ nendrinis dryžutis (Phalaroides arundinacea L.) išvestos
Žemdirbystės instituto Vokės filiale (autoriai – J. Šedys ir R. Vaičiulytė). Jos
yra geriausiai adaptuotos Pietryčių Lietuvos regiono lengviems dirvožemiams ir
klimatinėms sąlygoms ir yra plačiai auginamos pašarui. Tyrimo tikslas – nustatyti
šių veislių augalų auginimo kietajam biokurui galimybes, jų tręšimui naudojant
nuotekų dumblo kompostą.
Visuotinai aktuali yra nuotekų dumblo utilizavimo problema. Europoje
populiarėja nuotekų dumblo kompostavimas ir tokio komposto panaudojimas
įvairiems augalams tręšti. Tačiau kartu su kompostu į dirvožemį patenka sunkiųjų
metalų. Dėl to, trąšai naudojant kompostą ir siekiant išvengti didelės taršos, yra
svarbu stebėti jų kiekio pakitimus dirvožemyje. Vienas tyrimo uždavinių buvo
nustatyti, kaip tręšimas kompostu veikia dirvožemio cheminius rodiklius (ir
sunkiųjų metalų kiekį), taip pat tirtų žolių augimą ir jų biomasės kokybės kaip
kietojo biokuro rodiklius.
Eksperimentas buvo vykdytas LAMMC Vokės filiale, priesmėlio
paprastajame išplautžemyje (pagal FAO klasifikaciją – sandy loam Haplic
Luvisol). 2014–2017 m. beginklės dirsuolės ir nendriniai dryžučiai buvo pasėti
gryname pasėlyje. Beginklių dirsuolių sėklos norma buvo 20 kg/ha, nendrinių
dryžučių – 10 kg/ha.
2014 m., prieš eksperimento įrengimą, buvo nustatyta nuotekų dumblo
cheminė sudėtis. Nendrinių dryžučių ir beginklių dirsuolių sausųjų medžiagų
(SM) biomasės derlius buvo nustatytas kiekvienais auginimo metais, išskyrus
pirmuosius. Augalų generatyvinių ir vegetatyvinių stiebų aukštis, jų biomasės
tinkamumas biokurui, sunkiųjų metalų koncentracijos žolių biomasėje buvo
nustatyti vieną kartą eksperimento pabaigoje, 2017 m. Prieš eksperimento įrengimą
ir eksperimento pabaigoje buvo paimti dirvožemio mėginiai (iš 0–20 cm gylio) ir
juose nustatytos agrocheminių rodiklių bei sunkiųjų metalų koncentracijos.
Tręšta pagal schemą: kontrolinis variantas (be trąšų); mineralinės trąšos
N90P60K90, 25, 75 ir 125 t/ha nuotekų dumblo komposto SM. Mineralinės NPK
trąšos buvo išbertos kasmet pavasarį, prasidėjus vegetacijai. Dirvožemis
kompostu buvo tręštas vieną kartą per ketverius metus pavasarį, prieš
eksperimento įrengimą, 2014 m.
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Veislės ‘Galindaʼ
beginklės dirsuolės

Veislės ‘Alaušasʼ
nendriniai dryžučiai

Žolių augimo dinamika
Nendrinių dryžučių stiebai buvo aukštesni nei beginklių dirsuolių (p <
0,05). Tręšimas mineralinėmis trąšomis esmingai didino (p < 0,05) tirtų žolių
stiebų aukštį. Tręšimas 75 ir 125 t/ha komposto žolių stiebų aukštį esmingai didino
(p < 0,05) tik intensyviausio augimo laikotarpiu (balandžio–gegužės mėn.). Kitu
metu komposto įtaka beginklių dirsuolių ir nendrinių dryžučių augimui nebuvo
nustatyta.
Žolių biomasės derlius
2015–2017 m. nendrinių dryžučių ir beginklių dirsuolių SM biomasės
suminis derlius buvo labai panašus (atitinkamai vidutiniškai 6,64 ir 6,59 t/ha). Jį
iš esmės didino (p < 0,05) tik tręšimas mineralinėmis NPK trąšomis ir 125 t/ha
komposto.
Žolių biomasės kokybė
Biomasės kaloringumas iš esmės didesnis (p < 0,05) buvo beginklių
dirsuolių (19,0 MJ/kg) nei nendrinių dryžučių (18,7 MJ/kg). Jų biomasėje buvo iš
esmės mažesnės (p < 0,05) S (0,12–0,14 %) ir P (0,181–0,186 %) koncentracijos nei
nendrinių dryžučių biomasėje. Tai rodo geresnę beginklių dirsuolių nei nendrinių
dryžučių biomasės kokybę. Tačiau beginklių dirsuolių biomasės santykinis
drėgnis (43,4–51,5 %) ir N (1,46–1,61 %) bei K (1,320–1,525 %) koncentracijos
buvo didesni (p < 0,05) nei nendrinio dryžučio biomasės.
Tręšimas kompostu tyrimo metu esmingai neveikė tirtų žolių biomasės
kokybės rodiklių, lemiančių jos kaip kietojo biokuro kokybę.
Dirvožemio agrocheminės savybės
Nustatyta, kad po ketverių tyrimo metų tręšimas didžiausiomis tirtomis
normomis (75 ir 125 t/ha) komposto esmingai padidino (p < 0,05) dirvožemio pH
(0,13–0,40) ir P2O5 koncentraciją. Tręšimas 125 t/ha komposto esmingai padidino
K2O koncentraciją dirvožemyje, kuriame augo beginklės dirsuolės.
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Sunkieji metalai žolių biomasėje ir dirvožemyje
Pb ir Zn iš esmės daugiau (p < 0,05) buvo nendrinių dryžučių (0,069–
0,083 ir 22,75–25,55 mg/kg) nei beginklių dirsuolių (0,027–0,044 ir 8,40–
9,28 mg/kg) biomasėje, tačiau Cd esmingai daugiau buvo beginklių dirsuolių
biomasėje. Nustatyta, kad dirvožemį patręšus 125 t/ha komposto Pb koncentracija
nendrinių dryžučių biomasėje padidėjo iš esmės (p < 0,05). Patręšus 125 t/ha
komposto Cd koncentracija beginklių dirsuolių biomasėje esmingai sumažėjo.
Nustatyta, kad tręšimas 75 ir 125 t/ha komposto iš esmės padidino (p < 0,05) Cu,
Zn ir Cd koncentracijas dirvožemyje.
Pietryčių Lietuvos regiono klimatinėmis sąlygomis priesmėlio
paprastajame išplautžemyje beginkles dirsuoles ir nendrinius dryžučius
mineralinėmis trąšomis rekomenduojama tręšti laikantis Lietuvos teisės aktų
reikalavimų. Beginklių dirsuolių ir nendrinių dryžučių biomasės kaip kietojo
biokuro kokybė yra beveik lygiavertė. Vieni rodikliai parodo beginklių dirsuolių,
kiti – nendrinių dryžučių pranašumą. Šių žolių biomasės SM derlius taip pat yra
labai panašus.
Tyrimo rezultatai parodė neesminę nuotekų dumblo komposto įtaką
beginklių dirsuolių ir nendrinių dryžučių biomasės kokybei ir SM derliui. Tačiau
po tręšimo kompostu buvo nustatytas kai kurių sunkiųjų metalų koncentracijų
padidėjimas dirvožemyje. Taigi, nuotekų dumblo kompostą naudoti
beginklėms dirsuolėms ir nendriniams dryžučiams tręšti Pietryčių Lietuvos
regiono klimatinėmis sąlygomis priesmėlio paprastajame išplautžemyje
nerekomenduojama.
Parengė ir konsultuoja
Jelena Titova, Eugenija Bakšienė, Almantas Ražukas
LAMMC Vokės filialo
Lengvų dirvožemių ir augalininkystės mokslų skyriaus
mokslo darbuotojai
Žalioji a. 2, Trakų Vokė, Vilnius
Tel.: 8 5 264 5439, 8 612 89 241, 8 685 49 446
E. paštas: jelena.titova@lammc.lt, eugenija.baksiene@lammc.lt
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Lubinų auginimo ekologinėje žemdirbystėje technologija
Ekologinės gamybos sąlygomis pašariniai mažo alkaloidingumo
ir sideraciniai lubinai gali padėti apsirūpinti geros kokybės pašarais, kartu
maksimaliai išsaugoti ekologiškų pašarų, taip pat ir maisto produktų, natūralias
savybes, palaikyti ir didinti dirvožemio derlingumą.
Technologiniai
elementai

Taikymas
žaliajai trąšai

sėklai
VB Antaniai, VB Vilniai,
Probor, Kadryl, Tango, Sonate,
Boregini, Boruta;
sunkesnės granuliometrinės
sudėties dirvožemiuose
rekomenduojama auginti
determinantinės veislės
‘Borutaʼ lubinus

Veislės

VB Derliai, VB Ugniai

Sėklos kokybė

Sėjamos tik kokybiškos, sertifikuotos, ekologiniuose ūkiuose
išaugintos sėklos; trūkstant ekologinės sėklos sėti pagal
sertifikavimo įstaigos leidimą; siekiant apsisaugoti nuo
antraknozės plitimo ankstyvaisiais augalų augimo tarpsniais,
sėti ne trumpiau kaip trejus metus išlaikytas sėklas
Lubinai sėjami kuo anksčiau,
dirvoms pradžiūvus,
optimalu – balandžio trečią
dešimtadienį; sėklos įterpimo
gylis – 2–3 cm, sausesnėse
dirvose – 3–4 cm

Sėjos laikas

Po gegužės 15 dienos

Sėklos norma

Vien lubinų sėti 1,4 mln. daigių sėklų į ha; mišiniuose su
vasariniais kviečiais sėti 1,5 mln. lubinų ir 3,0 mln. kviečių;
sėją suvėlinus (gegužės pirmą arba antrą dešimtadienį)
siauralapių lubinų ir vasarinių kviečių sėklos normą reikėtų
padidinti 10–15 % rekomenduojamos išsėjimo normos
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Dirvos savybės

Lengvos ir sunkesnės
granuliometrinės sudėties
dirvožemis,
optimalus pH – 5–6

Sėjomaina

Į tą patį lauką sėti ne anksčiau Į tą patį lauką sėti ne anksčiau
kaip po 5 metų
kaip po 5–6 metų

Priešsėlis

Tinkamiausi – vasariniai ir žieminiai migliniai javai

Žemės dirbimas

Dirvos rudeninis arimas; pavasarinis kultivavimas;
lengvos granuliometrinės sudėties dirvožemį,
suartą iš rudens, galima paruošti akėčiomis sėklos įterpimo
(3–4 cm) gyliu, išsaugant dirvos drėgmę

Dirvos dirbimas
po sėjos

Posėjinis volavimas, pasėjus plačiaeiliu būdu –
tarpueilių purenimas ir akėjimas

Sukultūrintas lengvas
priemolis ir priesmėlis,
optimalus pH – 5–6.

Tręšimas

Šoninių ūglių vystymosi
(BBCH 21–25) ir žiedynų
susidarymo (BBCH 51–59)
tarpsniais tręšti per lapus
ekologiniams ūkiams
skirtomis trąšomis

Užariama su ankštimis
Derliaus nuėmimas likus 2–3 savaitėms iki
žieminių javų sėjos

Kai paruduoja 80–90 %
pagrindinio stiebo ankščių

Sandėliavimas

Nukūlus nedelsiant išvalyti
ir išdžiovinti; sandėliuoti
ne didesnio kaip 14–15 %
drėgnio

Parengė ir konsultuoja
Zita Maknickienė, Rita Asakavičiūtė
LAMMC Vokės filialo
Lengvų dirvožemių ir augalininkystės mokslų skyriaus
mokslo darbuotojos
Žalioji a. 2, Vilnius
Tel. 8 5 264 5439
E. paštas zita.maknickiene@lammc.lt
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Biologiškai aktyvių produktų panaudojimas
bulvių meristeminių mikroklonų produktyvumui didinti
Šiuolaikinėje bulvių sėklininkystėje plačiai taikomas meristeminis
augalų dauginimo metodas, kai iš sveikų, cheminiais ir termoterapiniais būdais
nuo virusų bei bakterinių ir grybinių ligų pradų išvalytų, gumbų paimamos
daigo augimo kūgelio meristeminės ląstelės ir iš jų laboratorinėmis sąlygomis
išauginami mikroklonų augalai. Bulvių augalai in vitro auginami optimaliomis
temperatūros, drėgmės, apšvietimo ir mitybos sąlygomis, todėl mikroklonus
persodinant į šiltnamius tolesniam auginimui, jie patiria didelį stresą dėl abiotinių
veiksnių pokyčių. Siekiant atkurti pažeistą vandens balansą, augalai ląstelėse
pradeda kaupti daugiau specifinių metabolitų, pavyzdžiui, manitolo, prolino,
glicino betaino ir įvairių cukrų.

Bulvių
meristemos
mikroklonai

Meristeminių augalų auginimas
šiltnamyje

Meristeminių
mikroklonų
minigumbai

Gumbų regeneracijos skatinimo priemonės
Augalų patiriamam stresui mažinti gali būti naudojami įvairūs bioaktyvūs
produktai, augalams padedantys atkurti pažeistą vandens balansą, prisitaikyti prie
didesnės druskų koncentracijos substrate, paskatinti šaknų sistemos vystymąsi.
Eksperimento metu buvo tirta bioakyvių produktų Prolis (99,5 proc. L-α-prolino)
ir Pompa (196 g kg-1 L-ά- glutamo aminorūgšties, 344 g kg-1 K, 144 g kg-1 S)
poveikis įvairių veislių bulvių mikroklonų produktyvumui.
Šaknų ir stolonų vystymąsi taip pat galima suaktyvinti stimuliuojant
naujos lapijos augimą – pašalinant stiebų viršūnes (taikant stiebų dekapitaciją).
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Tokia priemonė padidina gumbų susidarymą ir atitinkamai bendrą augalų
produktyvumą, tačiau jos efektyvumas priklauso nuo augalų vystymosi tarpsnio
ir bulvių genotipo.
Bulvių mikroklonų produktyvumo didinimas
A. Bioaktyvių produktų Pompa ir Prolis poveikis gumbų reprodukcijai
priklausė nuo bulvių vegetacijos trukmės. Dėl bioaktyvių produktų
panaudojimo ilgesnio vegetacijos periodo veislės ‘VB Aistaʼ bulvių
mikroklonų gumbų derlius padidėjo labiau nei ankstyvosios veislės
‘Godaʼ bulvių.
B. Ankstyvosios veislės ‘Godaʼ bulvių mikroklonų gumbų derlių
labiau didino (13,7–22,4 %) bioaktyvus produktas Prolis (0,005 %
koncentracijos) arba jo mišinys su produktu Pompa (0,5 % koncentracijos),
juos panaudojus du kartus per vegetaciją – po mikroklonų išsodinimo į
substratą ir po 30 d. Vėlyvosios veislės ‘VB Aistaʼ bulvių mikroklonai
didesnį gumbų derlių (94,7 %, palyginus su kontroliniu variantu)
suformavo, kai po pasodinimo į substratą jie buvo apdoroti produktu
Prolis (0,005 % koncentracijos).
C. Stiebų viršūnių pašalinimas kaip gumbų regeneracijos didinimo
priemonė buvo efektyvus tik vėlyvosios veislės ‘VB Aistaʼ bulvėms –
minigumbų derlius padidėjo 22,8 %. Viršūnių pašalinimą geriau atlikti
pilnos butonizacijos tarpsniu.
Bulvių meristemos mikroklonų, auginamų in vitro, stresui sumažinti po
persodinimo į šiltnamius tinka naudoti bioaktyvius aminorūgščių produktus
Prolis ir Pompa. Ankstyvosios veislės ‘Godaʼ mikroklonus rekomenduojama
tręšti produktu Prolis arba jo mišiniu su produktu Pompa du kartus per
vegetaciją (po pasodinimo į substratą ir po 30 d.). Vėlyvosios veislės ‘VB
Aistaʼ mikroklonus produktu Prolis užtenka patręšti po augalų pasodinimo į
substratą. Šios veislės bulvių mikroklonų produktyvumą taip pat galima padidinti
stiebų viršūnių pašalinimą atliekant pilnos butonizacijos tarpsniu.
Parengė ir konsultuoja
Liudmila Tripolskaja, Almantas Ražukas
LAMMC Vokės filialo mokslo darbuotojai
Žalioji a. 2, Vilnius
Tel. 8 5 264 5439
E. paštas: liudmila.tripolskaja@lammc.lt
46

NAUJAUSIOS REKOMENDACIJOS ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIUI

SODININKYSTĖS IR DARŽININKYSTĖS
INSTITUTAS
Įvairiu laiku sunokstančių veislių braškės, tinkamos
versliniam auginimui kintančio klimato sąlygomis
Didėjant gyventojų perkamajai galiai, nuolat didėja ir kokybiškų šviežių
desertinių uogų kuo ilgesnį laikotarpį poreikis. Neatsitiktinai ieškoma įvairaus
sunokimo laiko veislių braškių, kad Lietuvos klimato sąlygomis pigiausiais
būdais kuo ilgiau būtų pratęstas šviežių desertinių uogų tiekimas į rinką, parenkant
tinkamiausias įvairaus sunokimo laiko braškių veisles.
Įvairaus sunokimo laiko veislių braškės 2015–2017 m. tirtos LAMMC
Sodininkystės ir daržininkystės institute. Vykdyti du bandymai. Pirmojo
bandymo metu atvirame lauke tirtos ankstyvesnio sunokimo veislių ‘Flair’,
‘Daroyal’, ‘Rumba’, ‘Darselekt’, ‘Vivaldi’, ‘Syria’, ‘Deluxe’, ‘Elegance’, ‘Asia’
ir ‘Sonata’ braškės. Antrojo bandymo metu tirtos vėlyvo sunokimo veislių ‘Salsa’,
‘Jive’, ‘Alfa Centauri’, ‘Florence’, ‘Pandora’ ir ‘Malvina’ braškės. Bandomasis
braškynas įveistas 2015 m. rugpjūčio 20 d., pasodinti kasetėse išauginti (pikuoti)
daigai. Daigų sodinimo schema: 1,0 + 0,35 + 0,35 × 0,2 m (88 235 vnt./ha).
Braškės augintos balta plėvele mulčiuotose žemose trieilėse lysvėse, panaudojant
drėkinimo ir tręšimo sistemą.
Vidutiniais dvejų metų tyrimo duomenimis, iš tirtų ankstyvesnio
sunokimo veislių grupės jau pakankamai plačiai auginamos (kontrolinės) veislės
‘Rumba’ braškės derėjo pakankamai gausiai (16,2 t/ha). Panašus derlingumas
buvo ir veislių ‘Syria’, ‘Elegance’, ‘Flair’, ‘Daroyal’, ‘Deluxe’ bei ‘Darselect’
braškių. Veislių ‘Asia’ ir ‘Vivaldi’ braškės išlaikė tendenciją derėti gausiau (19,2–
19,6 t/ha), o iš esmės gausiausiai (20,5 t/ha) derėjo veislės ‘Sonata’ braškės.
Iš ankstyvųjų veislių grupės geriausios išvaizdos yra ‘Syria’, ‘Rumba’,
‘Asia’ ir ‘Sonata’, už ‘Rumba’ geresnio skonio – ‘Syria’, ‘Flair’, ‘Deluxe’ ir
‘Sonata’, geriausias bendras kokybės įvertinimas – ‘Syria’, ‘Rumba’, ‘Flair’,
‘Asia’, ‘Deluxe‘ ir ‘Sonata’ braškių uogų. Prasčiausiai įvertinta veislių ‘Darselekt’
ir ‘Vivaldi’ braškių kokybė.
Už ‘Rumba’ tvirtesnės uogos yra veislių ‘Darselekt’, ‘Syria’ ir ‘Vivaldi’
braškių, ‘Daroyal’ uogos yra panašaus tvirtumo, o ‘Flair’, ‘Deluxe’, ‘Asia’ ir
‘Sonata’ išaugino iš esmės minkštesnes uogas.
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Pagal uogos vidutinę masę daugelio tirtų veislių braškės išaugino
panašaus dydžio uogas, kaip ir kontrolinės veislės ‘Rumba’, tik pirmojo skynimo
metu ir derėjimo pabaigoje iš esmės didesnes uogas išaugino veislės ‘Asia’
braškės. Iš esmės mažesnes už kontrolinės veislės braškių uogas pirmojo skynimo
metu išaugino veislių ‘Flair’, ‘Vivaldi’ ir ‘Darselekt’, derėjimo viduryje – ‘Flair’ְ,
‘Vivaldi’ ir ‘Elegance’, pabaigoje – ‘Vivaldi’, ‘Flair’, ‘Elegance’ ir ‘Daroyal’
braškės.
Iš vėlyvojo sunokimo veislių grupės gausiai (20,1 t/ha) derėjo kontrolinės,
jau pakankamai plačiai auginamos veislės ‘Pandora’ braškės. Panašiai kaip
‘Pandora’ derėjo veislių ‘Alfa Centauri’ (23,2 t/ha) ir ‘Florence’ (20,0 t/ha)
braškės. Už veislės ‘Pandora’ iš esmės gausiau derėjo ‘Salsa’ (29,4 t/ha), iš esmės
prasčiau – veislių ‘Jive’(12,4 t/ha) ir ‘Malvina’(9,4 t/ha) braškės.
Iš vėlyvųjų veislių grupės geriausios išvaizdos yra veislių ‘Pandora’ ir
‘Malvina’, geriausio skonio – ‘Malvina’, ‘Pandora’ ir ‘Salsa’, geriausias bendras

Ankstyvoji braškių
veislė ‘Daroyal’

Ankstyvoji braškių
veislė ‘Rumba’

Vidutinio ankstyvumo
braškių veislė ‘Asia’

Vidutinio ankstyvumo
braškių veislė ‘Deluxe’

Vidutinio vėlyvumo
braškių veislė ‘Sonata’

Vėlyvoji braškių
veislė ‘Pandora’
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kokybės įvertinimas – ‘Pandora’ ir ‘Malvina’ braškių uogų. Prasčiausiai įvertinta
veislių ‘Alfa Centauri’ ir ‘Florence’ braškių uogų kokybė.
Už ‘Pandora’ iš esmės tvirtesnės yra veislių ‘Alfa Centauri’ ir ypač
‘Malvina’ braškių uogos, ‘Florence’ yra panašaus tvirtumo, o veislės ‘Salsa’
užaugo iš esmės minkštesnės uogos.
Pagal uogų sunokimo laiką prie ankstyvųjų priskirtinos veislių ‘Flair’,
‘Daroyal’ ir ‘Rumba’, vidutinio ankstyvumo – ‘Asia’, ‘Darselekt’, ‘Vivaldi’,
‘Deluxe’ ir ‘Elegance’, vidutinio vėlyvumo – ‘Syria’ ir ‘Sonata’ braškės. Prie
vėlyvųjų priklauso veislių ‘Salsa’, ‘Jive’, ‘Alfa Centauri’ ir ‘Florence’, labai
vėlyvų – ‘Pandora’ ir ‘Malvina’ braškės.
Pagal ūkinių ir biologinių savybių kompleksą Lietuvos agroklimato
sąlygomis iš tirtų veislių geriausiai tinkamos auginti ankstyvosios ‘Daroyal’
ir ‘Rumba’, vidutinio ankstyvumo ‘Asia’ ir ‘Deluxe’, vidutinio vėlyvumo
‘Sonata’, vėlyvosios ‘Salsa’ ir labai vėlyvos ‘Pandora’ braškės. Tiesa, auginant
veislės ‘Pandora’ braškes dėl geresnio apsidulkinimo būtina pasodinti iki 20 %
kitų, tuo pačiu metu žydinčių, veislių braškių, pavyzdžiui, ‘Salsa’, ‘Pegasus’ arba
‘Florence’.
Parengė ir konsultuoja
Nobertas Uselis, Juozas Lanauskas, Pranas Viškelis, Alma Valiuškaitė,
Neringa Rasiukevičiūtė, Loreta Buskienė, Darius Kviklys
LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto
mokslo darbuotojai
Kauno g. 30, Batai, Kauno r.
Tel. 8 375 55 432
E. paštas n.uselis@lsdi.lt
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Obelų sodo technologinių priežiūros priemonių įtaka
biologiškai aktyviems junginiams vaisiuose
Obuoliai yra vieni labiausiai pasaulyje vartojamų vaisių, todėl sodininkai
taiko įvairias technologines ir biologines priemones, garantuojančias optimalų
vaisių kokybės ir derliaus santykį. Labai svarbu įvertinti, kokią įtaką šios
priemonės turi įvairių biologiškai aktyvių junginių kaupimuisi vaisiuose. Žmogaus
organizmui fenoliniai junginiai yra naudingi dėl antioksidacinių, o triterpeniniai
junginiai – dėl farmakologinių savybių. Didesnis šių junginių kiekis ne visais
atvejais yra naudingas; pavyzdžiui, dėl stiprios fenolinių junginių reakcijos
su taninais bei makromolekulėmis, pavyzdžiui, baltymais ir polisacharidais,
fenoliai skatina nuosėdų susidarymą ir daro įtaką sulčių skaidrumo rodikliams.
Taikytos technologinės obels vaisių krūvio, vaismedžių vegetatyvinio augumo bei
konkurencinės įtampos ir vaisių augimo vietos vainike reguliavimo priemonės
skatina arba slopina įvairių fenolinių bei triterpeninių junginių kaupimąsi
vaisiuose.
Vaisių krūvio reguliavimas
Didėjant vaisių krūviui vaismedyje, didėja ir bendras fenolinių junginių
kiekis obuoliuose. Obels vaisiai, auginti didžiausią vaisių krūvį (12 vaisių/cm2
kamieno skerspjūvio plotui (KSP)) turinčiose obelyse, sukaupia iki 23 proc.
daugiau fenolinių junginių nei vaisiai, auginti mažiausią vaisių krūvį (4 vaisiai/
cm2 KSP) turinčiuose vaismedžiuose. Obuoliai, skinti nuo didelį vaisių krūvį
turinčių vaismedžių, sukaupia iki 17 proc. didesnį kiekį triterpeninių junginių.
Vaisių vieta obels vainike
Obels vaisiai, augę vainiko viršūnėje, sukaupia iki 1,7 karto didesnį kiekį
kvercetino glikozidų ir iki 15 proc. daugiau flavan-3-olių, lyginant su vaisiais,
augusiais obels vainiko viduje. Bendras fenolinių junginių kiekis vaisiuose,
augusiuose obels vainiko viršūnėje, būna iki 24 proc. didesnis nei vaisiuose,
augusiuose kitose vainiko vietose. Obuoliai, skinti iš vaismedžio vidinės dalies,
sukaupia iki 14 proc. didesnį kiekį individualių triterpeninių junginių nei iš obels
viršūnės ar vakarų pusės skinti obuoliai.
Vaismedžių augumo vegetatyvinis reguliavimas
Šaknų (kai prieš žydėjimą vaismedžių šaknys 20 cm atstumu nuo
kamieno ir iki 40 cm gyliu nupjautos iš abiejų pusių) ir vasarinis (kai vaismedžių
ūgliai išgenėti rugpjūčio viduryje) genėjimas obuoliuose susikaupiančių
kvercetino glikozidų kiekį didina iki 27 proc., bendrą fenolinių junginių kiekį
– iki 9 proc. Vaismedžių augumą reguliuojanti priemonė kalcio proheksadionas
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(vaismedžiai nupurkšti 2,5 kg/ha vieną kartą, iškart po žydėjimo, kai jauni
ūgliai turėjo po 5 lapelius) šių junginių kaupimąsi vaisiuose mažina iki 29 proc.,
bendrą fenolinių junginių kiekį vaisiuose – iki 24 proc. Obelų kamieno įpjovimas
(kai prieš žydėjimą vaismedžių kamienai įpjauti iki pusės 20 cm aukštyje nuo
žemės paviršiaus iš vienos pusės ir 60 cm aukštyje iš kitos pusės) sąlygoja iki
14 proc. mažesnį triterpeninių junginių kiekį obuoliuose. Šaknų genėjimas,
kalcio proheksadiono naudojimas ir vasarinis ūglių genėjimas turi įtakos tik
betulino rūgšties kiekio padidėjimui vaisiuose – lyginant su vaisiais iš kontrolinių
vaismedžių, jis padidėja iki 72 proc., tačiau tai neturi reikšmingos įtakos bendram
triterpenų kiekiui vaisiuose.
Vaismedžių konkurencinė įtampa
Vaismedžių sodinimo atstumas bendram fenolinių junginių kiekiui obels
vaisiuose įtakos neturi, tačiau triterpeninio junginio betulino rūgšties kiekis
obuoliuose, augusiuose rečiausiai pasodintuose vaismedžiuose (sodinimo schema
3 × 1,50 m, 2 222 vaism./ha), buvo iki 34 proc. didesnis. Ir priešingai, oleonolo
rūgšties iki 25 proc. daugiau nustatyta obuoliuose iš tankiausiai pasodintų
vaismedžių (sodinimo schema 3 × 0,50 m, 6 667 vaism./ha). Šis individualių
junginių kiekybinis skirtumas lėmė, jog bendras triterpenų kiekis tarp skirtingais
atstumais pasodintų vaismedžių esmingai nesiskyrė.
Siekiant užauginti obels vaisius, turinčius didesnį kiekį fenolinių
junginių, rekomenduojama didinti vaisių krūvį vaismedžiuose ir reguliuoti
vegetatyvinį augimą, taikant vasarinį ūglių ir pavasarinį šaknų genėjimą.
Norint užauginti obels vaisius su mažesniu kiekiu fenolinių junginių,
rekomenduojama mažinti vaisių krūvį vaismedyje ir vegetatyvinį augimą
reguliuoti augumo reguliatoriumi kalcio proheksadionu. Siekiant užauginti
obels vaisius, turinčius didesnį kiekį triterpeninių junginių, rekomenduojama
vaisius auginti taip, kad jie gautų mažiau tiesioginės saulės šviesos; tam reikia
vaisius skinti iš vainiko vidaus arba obelyse palikti didelį vaisių krūvį.
Parengė ir konsultuoja
Jonas Viškelis, Mindaugas Liaudanskas, Nobertas Uselis,
Marina Rubinskienė, Darius Kviklys
LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto
Sodininkystės technologijų skyriaus
ir Biochemijos ir technologijos laboratorijos
mokslo darbuotojai
Kauno g. 30, Babtai, Kauno r.
Tel. 8 37 555 439
E. paštas: j.viskelis@lsdi.lt, d.kviklys@lsdi.lt
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LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto
augalų veislės, 2018 m. įrašytos į Lietuvos Respublikoje
saugomų augalų veislių sąrašą, Nacionalinį augalų
veislių sąrašą ir ES žemės ūkio augalų rūšių veislių
bendrąjį katalogą
Naminės obels (Malus domestica Borkh.) veislė
Poema
Vasarinė obelų veislė, kilmė – ‘Red Free’ × ‘Sylvia’.
Veislės autoriai: Bronislovas Gelvonauskis, Dalia Gelvonauskienė,
Audrius Sasnauskas.
Vaismedžiai žiemą ištvermingi, vidutinio augumo, vidutinio
tankumo, derlingi (35 t/ha), kompleksiškai atsparūs rauplėms ir filostiktozei.
Rekomenduojamas B.396 poskiepis. Vaisiai sunoksta rugpjūčio III dešimtadienį,
stambūs (180 g), skanūs (7,4 balo) ir labai gražūs (7,6 balo), vientisai raudoni su
aiškiai išsiskiriančiais dryžiais, saugykloje išsilaiko iki lapkričio mėnesio.
Išskirtinės savybės: tinka vartoti iki lapkričio mėnesio, rekomenduojama
ekologinei sodininkystei.
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Naminės obels (M. domestica Borkh.) veislė
Alemanda
Vasarinė obelų veislė, kilmė – ‘Red Free’ × ‘Sylvia’.
Veislės autoriai: Bronislovas Gelvonauskis, Dalia Gelvonauskienė,
Audrius Sasnauskas.
Vaismedžiai žiemą ištvermingi, vidutinio augumo, vidutinio
tankumo, derlingi (45 t/ha), kompleksiškai atsparūs rauplėms ir filostiktozei.
Rekomenduojami B.396 ir P60 poskiepiai. Vaisiai sunoksta rugpjūčio II
dešimtadienį, vidutinio stambumo (140 g), labai skanūs (7,6 balo) ir labai gražūs
(7,6 balo), raudoni, be aiškių spalvos ribų, su išsiskiriančiais dryžiais.
Išskirtinė savybė – rekomenduojama ekologinei sodininkystei.
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Dekoratyvinės obels (M. sieboldii Rehd.) veislė
Perlas
Kilmė – laisvai apsidulkinusios M. sieboldii Rehd. sėjinukas.
Veislės autoriai: Bronislovas Gelvonauskis, Dalia Gelvonauskienė,
Audrius Sasnauskas.
Vaismedžiai žiemą ištvermingi, vidutinio augumo, išsišakoję, atsparūs
grybinėms ligoms. Žydi vėlai, žiedai balti. Vaisiai rutuliški, vientisai raudoni su
rožiniu atspalviu, maži.
Išskirtinė savybė – rekomenduojama dekoratyvinei sodininkystei ir
apželdinimui.
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Dekoratyvinės obels (M. baccata Borkh.) veislė
Vaja
Kilmė – laisvai apsidulkinusios M. baccata Borkh. sėjinukas.
Veislės autoriai: Bronislovas Gelvonauskis, Dalia Gelvonauskienė,
Audrius Sasnauskas.
Vaismedžiai žiemą ištvermingi, vidutinio augumo, išsišakoję, atsparūs
grybinėms ligoms. Žydi anksti, žiedai violetiniai su rausvu atspalviu. Lapai su
rausvu atspalviu. Vaisiai rutuliški, tamsiai raudoni su violetiniu atspalviu, maži.
Išskirtinė savybė – rekomenduojama dekoratyvinei sodininkystei ir
apželdinimui.
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Dekoratyvinės obels (M. domestica Borkh.) veislė
Rylio
Kilmė – laisvai apsidulkinusios
veislės ‘Arbat’ sėjinukas.
Veislės autoriai: Bronislovas
Gelvonauskis, Dalia Gelvonauskienė,
Audrius Sasnauskas.
Vaismedžiai žiemą ištvermingi,
stipraus augumo, išsišakoję, atsparūs
grybinėms ligoms. Žydi labai vėlai,
žiedai skaisčiai raudoni. Lapai tamsiai
žali. Vaisiai rutuliški, raudoni su rusvu
atspalviu, maži.
Išskirtinė savybė – rekomenduojama dekoratyvinei sodininkystei ir
apželdinimui.

Parengė ir konsultuoja
Dalia Gelvonauskienė, Audrius Sasnauskas
LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto
Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus
mokslo darbuotojai
Kauno g. 30, Babtai, Kauno r.
Tel. 8 37 555 210
E. paštas: d.gelvonauskiene@lsdi.lt, a.sasnauskas@lsdi.lt
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Valgomosios morkos
JOLA
• Nantes tipo hibridinė veislė
• Vidutinio vėlyvumo
• Kaišiadorių AVT skyriaus
2016–2017 m. tyrimų duomenimis,
vidutinis derlingumas siekė
54,84 t/ha
Hibridinės veislės ‘Jola’ valgomųjų morkų agrobiologinės savybės
2014–2015 m.
Veislė
Savybės
Augalo lapijos spalvos intensyvumas
Augalo lapo ilgis
Šakniavaisio ilgis
Šakniavaisio plotis
Šakniavaisio išilginio pjūvio forma
Šakniavaisio išorės spalvos intensyvumas
Šakniavaisio vidinės spalvos intensyvumas
Prekinių šakniavaisių derliaus procentas
Vidutinė prekinio šakniavaisio masė g
Karoteno kiekis mg/100 g
Tirpių sausųjų medžiagų %
Bendrojo cukraus %
Derlingumas
Vegetacijos trukmė

JOLA

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

Veislės autorės – Rasa Karklelienė, Jolita Nėniūtė.
Parengė ir konsultuoja Rasa Karklelienė
LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto
Daržo augalų selekcijos sektoriaus mokslo darbuotoja
Kauno g. 30, Babtai, Kauno r.
Tel. 8 37 555 370
E. paštas r.karkleliene@lsdi.lt
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