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Vermikompostas yra organinė trąša, gaunama Kalifornijos (lot. Eisenia fetida) sliekams perdirbus 

įvairias organines medžiagas (mėšlą, augalines atliekas). Ji yra vadinama vermikompostu, arba biohumusu. 

Įvairių šalių mokslinių tyrimų duomenys rodo, kad tręšiant biohumusu gaunamas didesnis augalų derlius, 

geresnės kokybės produkcija. Vermikompostas dažnai naudojamas ir šiltnamio daržininkystėje tręšti 

dekoratyviesiems augalams, tačiau jo tinkamumas daigų substratų gerinimui mažai ištirtas.  

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto dviguba polimerine plėvele dengtame šiltnamyje 

buvo atlikti tyrimai, siekiant nustatyti biohumuso, įterpto į durpių substratą, įtaką agurkų daigų kokybei, jų 

fiziologiniams rodikliams ir augalų derliui. Agurkų (‘Mandy’ H) daigai auginti durpių, durpių + 10 % 

biohumuso, durpių + 20 % biohumuso ir durpių + 30 % biohumuso substrate. Augalai auginti durpių 

maišuose (20 litrų – 2 augalai), tankis – 2,5 augalo m-2.  

Daigai, auginti durpių ir biohumuso substrate, buvo aukštesni, turėjo daugiau lapų ir jų plotas buvo 

didesnis nei daigų, augintų tik durpių substrate. Didžiausią lapų plotą suformavo daigai, auginti durpių + 

30 % biohumuso substrate. Jie buvo labiau išsivystę, neištįsę, jų stiebo skersmuo didžiausias. Be to, lapuose 

sukaupė daugiausia chlorofilų ir karotenų. Daigai, auginti durpių ir biohumuso substrate, lapuose sukaupė 

daugiau mineralinių medžiagų nei lapai daigų, kurie buvo auginti durpių substrate.  

Didžiausias momentinis fotosintezės intensyvumas ir transpiracijos intensyvumas buvo daigų, 

augintų durpių + 30 % biohumuso substrate. Ši tendencija išliko ir visos augalų vegetacijos metu. Vertinant 

agurkų lapų optines savybes nustatyta, kad daigų, augintų durpių ir biohumuso substrate, fotocheminis 

atspindžio (PRI) ir augalo senėjimo atspindžio (PSRI) indeksai buvo didesni nei kontrolinių augalų.  

Esmingai didžiausias ankstyvasis derlius buvo agurkų, kurių daigai auginti durpių + 10 % 

biohumuso substrate. Suminis derlius buvo didžiausias (skirtumas esminis) agurkų, kurių daigai auginti 

durpių + 30 % biohumuso substrate.  

 

Padėka. Tyrimas atliktas vykdant ilgalaikę LAMMC mokslinių tyrimų programą „Sodininkystė ir 

daržininkystė, agrobiologiniai pagrindai ir technologijos“.  


