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                                                                   ĮVADAS 

 
Skystų organinių trąšų naudojimas žemės ūkyje įvairiose žemdirbystės sistemoje plečiasi, jos           

populiarėja. Pradžioje jos plačiausiai buvo naudojamos ekologinėje žemdirbystėje žemės ūkio          

augalų purškimui jų vegetacijos metu. Šiuo metu šios rūšies trąšos plačiai naudojamos ir intensyviai              

auginant žemės ūkio augalus. 

Skystų organinių trąšų ir biologinių preparatų pasiūla rinkoje labai išsiplėtė. Jos gaminamos            

Lietuvoje, importuojamos iš kitų šalių. Šios rūšies trąšos gaminamos iš įvairių žaliavų, labai skiriasi              

jų cheminė sudėtis. Atlikti tyrimai parodė, kad skystos organinės trąšos yra labai nevienodo             

efektyvumo.  

Skystos organinės trąšos ir biologiniai preparatai gaminami, panaudojant įvairiausias         

technologijas. Nuo gamybos technologijos labai priklauso trąšų kokybė, jų stabilumas, cheminė           

sudėtis ir efektyvumas. 

Yra pateikta įvairiausių rekomendacijų, kad skystas organines trąšas ir biologinius preparatus           

galima maišyti su įvairiais pesticidais: fungicidais, insekticidais, herbicidais ir kt. Rekomendacijose           

ir reklaminėje medžiagoje nurodoma, kad tuomet galima mažinti pesticidų kiekį, o efektyvumas ne             

ti nesumažėja, bet ir padidėja. Tai dažnai yra teiginiai neparemti tyrimų duomenimis. Mokslinių             

tyrimų šioje srityje praktiškai nėra ir labai sunku spręsti kiek šie teiginiai yra teisingi. 

Taip pat nemažai kalbama, kad su skystomis organinėmis trąšomis galima mažinti birių            

mineralinių trąšų normas. Skystos organinės trąšos padeda žemės ūkio augalams geriau įsisavinti            

maisto medžiagas iš birių mineralinių trąšų ir dėl to galima mažinti jų normas. Mokslinių tyrimų,               

kurie patvirtintų ar paneigtų šiuos teiginius taip pat yra labai mažai. 

Skystos organinės trąšos neteršia aplinkos, jos yra efektyvios žemės ūkio augalų auginime.            

Naudojant skystas organines trąšas ir biologinius preparatus žemės ūkio augalai ne tik aprūpinami             

maisto medžiagomis jų vegetacijos metu, bet kartu turi fungicidinį, insekticidinį poveikį, padeda            

pasėlyje stelbti piktžoles, stimuliuoja augalų augimą. Šis poveikis priklauso nuo žaliavos, iš kurios             

gaminamos trąšos, gamybos technologijos, tinkamo jų panaudojimo. 

Į iškylančius probleminius klausimus būtina rasti atsakymą, kad būtų galima pagaminti kuo            

efektyvesnes skystas organines trąšas bei sukurti efektyvias šių trąšų panaudojimo žemės ūkyje            

technologijas. 
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TYRIMŲ METODIKA 

 
Skystų organinių trąšų efektyvumo vasariniams kviečiams tyrimai atlikti 2018 m.          

Kaišiadorių rajone Kaišiadorių apylinkės seniūnijos Kalniškių kaime UAB “Agrolinija”         

gamybiniame vasarinių kviečių lauke. Laukas buvo skirtingo kalvotumo. Viena lauko dalis buvo            

kalvota, o kita lygaus reljefo.  

Laukas buvo suskirstytas juostomis po 20 m. Kalvotame reljefe laukas buvo suskirstytas į             

tris zonas: viršutinę kalvoto reljefo dalį, kalvoto reljefo šlaitą ir kalvoto reljefo. 

Kalvoto reljefo lauke buvo įrengta skystų organinių trąšų formų ir skystų organinių trąšų             

Agrolinija-S su ir be pesticidų įtakos vasariniams kviečiams bandymai. 

 
1 lentelė. Vasarinių kviečių bandymų ploto dirvožemio agrocheminės savybės (kalvotas          

reljefas) 

Kaišiadorių rajonas Kaišiadorių apylinkės seniūnija Kalniškių kaimas, 2018 m. 

Rodiklis Reikšmė Vertinimas 
Viršutinė kalvoto reljefo dalis 

pH 1 mol/1 KCl suspensijoje 6,8-6,9 artimi neutraliems 
Judrusis fosforas (P2O5), mg kg-1 571-581 labai didelio fosforingumo 

Judrusis kalis (K2O), mg kg-1 264-262 didelio kalingumo 
Humusas, % 3,09-3,17 didelio humusingumo 

Organinė medžiaga, % 3,75-4,07 - 
Bendras azotas (N), % 0,130-0,160 - 

B, mg kg-1 0,61-0,62 boringas 
Kalvoto reljefo šlaitas 

pH 1 mol/1 KCl suspensijoje 6,8-7,4 artimi neutraliems, neutralūs ir 
šarmiški 

Judrusis fosforas (P2O5), mg kg-1 268-284 didelio fosforingumo 
Judrusis kalis (K2O), mg kg-1 170-238 kalingas ir didelio kalingumo 

Humusas, % 1,41-2,21 mažo ir vidutinio humusingumo 
Organinė medžiaga, % 3,03-3,33 - 
Bendras azotas (N), % 0,122-0,128 - 

B, mg kg-1 0,56-0,58 vidutinio boringumo 
Kalvoto reljefo klonis 
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pH 1 mol/1 KCl suspensijoje 6,8-6,9 artimi neutraliems 
Judrusis fosforas (P2O5), mg kg-1 379-413 labai didelio fosforingumo 

Judrusis kalis (K2O), mg kg-1 280-300 didelio ir labai kalingumo 
Humusas, % 3,45-5,17 didelio ir labai didelio humusingumo 

Organinė medžiaga, % 4,37-5,12 - 
Bendras azotas (N), % 0,170-0,208 - 

B, mg kg-1 0,64-0,66 boringas 
 

Kalvoto reljefo dirvožemio agrocheminių savybių rodikliai pateikti 1 lentelėje. Dirvožemio          

agrocheminių savybių rodikliai atskirose kalvoto reljefo vietose buvo nevienodi, labai įtręšti fosforo            

ir kalio trąšomis, vidutinio boringumo ir boringi. 

Lygaus reljefo lauke buvo įrengtas amonio salietros normų ir purškimo skystomis           

organinėmis trąšomis Agrolinija-S įtakos vasariniams kviečiams bandymas. Šių bandymų         

dirvožemio agrocheminių savybių charakteristika pateikta 2 lentelėje.  

 

2 lentelė. Vasarinių kviečių bandymų ploto dirvožemio agrocheminių savybių rodikliai          

(lygus reljefas) 

Kaišiadorių rajonas Kaišiadorių apylinkės seniūnija Kalniškių kaimas, 2018 m. 

Tyrimų parametrai Reikšmė Vertinimas 
pH 1 mol/1 KCl suspensijoje 6,3 neutralokas 

Judrusis fosforas (P2O5), mg kg-1 124 vidutinio fosforingumo 
Judrusis kalis (K2O), mg kg-1 184 kalingas 

Humusas, % 5,95 labai didelio humusingumo 
Organinė medžiaga, % 4,53 - 
Bendras azotas (N), % 0,195 - 

B, mg kg-1 0,65  boringas 
 

Skystų organinių trąšų su boru Agrolinija-S+BOR įtakos vasariniams rapsams gamybinis          

bandymas įrengtas Aleksandro Stulginskio universiteto Všį “ASU mokomojo ūkio” gamybiniame          

vasarinių rapsų lauke, kurio agrocheminių savybių charakteristika pateikta 3 lentelėje. 

 
3 lentelė. Vasarinių rapsų bandymų ploto dirvožemio agrocheminių savybių rodikliai          

Kauno rajonas Aleksandro Stulginskio universiteto VšĮ „ASU mokomasis ūkis“, 2018 m. 

Tyrimų parametrai Reikšmė Vertinimas 
pH 1 mol/1 KCl suspensijoje 6,4 neutralokas 
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Judrusis fosforas (P2O5), mg kg-1 136 vidutinio fosforingumo 
Judrusis kalis (K2O), mg kg-1 144 vidutinio kalingo 

Humusas, % 2,05 vidutinio humusingumo 
Bendras azotas (N), % 0,141 - 

B, mg kg-1 0,42  boringas 
 

Dirvožemio agrocheminės savybės ištirtos LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijoje.        

Dirvožemio savybių tyrimų metodai nurodyti 4 lentelėje. 

 
 
 
 

4 lentelė. Dirvožemio savybių tyrimo metodai 

Tyrimų parametrai Metodas 
pH 1 mol/1 KCl suspensijoje LST ISO 10390:250 

Judrusis fosforas (P2O5), mg kg-1 LVP D-07:2016, 9 leidimas, laboratorijos 
parengtas Egnerio-Rimo-Domingo (A-L) 

metodas 
Judrusis kalis (K2O), mg kg-1 LVP D-07:2016, 9 leidimas, laboratorijos 

parengtas Egnerio-Rimo-Domingo (A-L) 
metodas 

Organinė medžiaga, % deginant prie 550° 
Humusas, % ISO 10694:1995 

Bendras azotas (N), % ISO 11261:1995 
B, mg kg-1 GOST R 50688-94 

Bendras azotas (N), % ISO 11261-1995 
 

      
 

Bandymų schemos 
 

Skystų trąšų organinių trąšų formų įtakos vasariniams kviečiams tyrimas 
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Bandymų schema 

1. Nepurkšta skystomis trąšomis; 

2. Purkšta Agrolinija-S 3+3  l ha-1; 

3. Purkšta Agrolinija-S + BOR 3+3 l ha-1; 

4. Purkšta Agrolinija-S + mikrobiologinis preparatas 3+3 l ha-1; 

5. Purkšta Agrolinija-Humic 3+3 l ha-1. 

Skystomis organinėmis trąšomis purkša vasarinių kviečių krūmijimosi ir stiebo augimo tarpsnių           

metu. 

 

Skystų organinių trąšų Agrolinija-S su ir be pesticidų įtakos vasariniams kviečiams tyrimas 

 
Bandymų schema 

1. Nepurkšta skystomis trąšomis; 

2. Purkšta Agrolinija-S 3+3  l ha-1; 

3. Purkšta Agrolinija-S + pesticidai 3+3  l ha-1. 

Skystomis organinėmis trąšomis purkša vasarinių kviečių krūmijimosi ir stiebo augimo tarpsnių           

metu. Vasarinių kviečių krūmijimosi tarpsnyje skystos organinės trąšos Agrolinija-S purkštos          

sumaišytos su herbicidu Mustang Forte 0,8 l ha-1 norma, o vasarinių kviečių stiebo augimo              

tarpsnyje sumaišytos su fungicido Amistar Opti 480 SC 0,9 l ha-1 ir insekticidu Bulldoc 025 0,22                

l ha-1 mišiniu. 

 

Mineralinių trąšų normų ir purškimo skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S įtakos 

vasariniams kviečiams tyrimas 

 

Bandymų schema 

1. Netręšta mineralinėmis trąšomis ir nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis; 

2. Tręšta amonio salietra N68,8; 

3. Tręšta amonio salietra N34,4 ir purkšta Agrolinija-S 3+3  l ha-1. 
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Kaip mineralinės trąšos buvo naudota amonio salietra (N34,4). Skystomis organinėmis          

trąšomis purkša vasarinių kviečių krūmijimosi ir stiebo augimo tarpsnių metu. 

 

Skystų organinių trąšų Agrolinija-S+BOR įtakos vasariniams rapsams tyrimas 

 

Bandymų schema 

1. Nepurkšta Agrolinija-S+BOR; 

2. Purkša Agrolinija-S+BOR 3 l ha-1 vasarinių rapsų butonizacijos tarpsnyje. 

 

Vasariniai kviečiai auginti po žieminių kviečių, o 2016 m. tame plote buvo kultūrinė pieva.              

2016 m. laukas iš rudens buvo patręštas kraikinių galvijų mėšlu 20 t ha-1 norma. 

Vasarinių kviečių biologinio derliaus nustatymui iš kiekvienos bandymų juostos iš penkių           

skirtingų vietų iš 0,25 m2 ploto buvo išrausi vasarinių kviečių augalai, kurie buvo surišti į pėdelius.                

Kalvoto reljefo plote vasarinių kviečių augalai buvo paimti iš viršutinės kalvoto reljefo vietos,             

kalvoto reljefo šlaito bei kalvoto reljefo klonio.  

Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir ekologijos          

instituto Agroekologijos centro Ekosistemų laboratorijoje iš kėkvieno paimto vasarinių kviečių          

augalų ėminio buvo atsitinkite tvarka atrinkta po 30 vasarinių kviečių augalų ir jie išanalizuoti. 

Ištirti šie vasarinių kviečių derliaus strukrūros rodikliai: 

● Augalo ilgis, cm; 

● Augalo stiebo ilgis, cm; 

● Varpos ilgis, cm; 

● Grūdų skaičius varpoje, vnt; 

● Varpos masė, g; 

● Vienos varpos grūdų masė, g; 

● Bendras vieni augalo stiebų skaičius, vnt; 

● Vieno augalo produktyvių stiebų skaičius, vnt; 

● Produktyvių ir bendro vieno augalo stiebų santykis. 
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Vasarinių kviečių pėdeliai Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje laboratorite         

kuliamaja buvo iškulti. Susvėrus iškultus grūdus buvo paskaičiuotas biologinis vasarinių kviečių           

derlius t ha-1. 

Segetalinės floros rūšinė sudėtis nustatyta suregistravus visas augančias augalų rūšis, kurios           

augo tame plote. Kalvoto reljefo bandymų plote segetalinės floros rūšinė sudėtis nustatyta pagal             

atskiras zonas: viršutinėje kalvoto reljefo vietoje, kalvoto reljefo šlaite ir jo klonyje. 

Vasarinių kviečių pasėlio ir įvairaus tręšimo įtakos vasarinių kviečių pasėlio piktžolėtumui           

nustatyti kėkvienoje bandymų juostoje, o kalvoto reljefo juostose viršutinėje kalvoto reljefo vietoje,            

kalvoto reljefo šlaite ir jo klonyje iš 12 skirtingų vietų 0,06 m2 (0,2×0,3 m) ploto metalinio lankelio                 

pagalba buvo išrautos visos augančios piktžolės ir jos suskaičiuotos. Piktžolių ėminiai susukti į             

laikraštinį popierių. Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir           

ekologijos instituto Agroekologijos centro laboratorijoje piktžolių ėminiai išdžiovinti ir pasverti. 

Nustatyta: 

1. Piktžolių skaičius, vnt m2; 

2. Piktžolių masė, g m2; 

3. Vienos piktžolės masė, g. 

 
Ekonominio efektyvumo skaičiavime pasinaudota UAB “Agrolinija” ir UAB “Biodinamika”         

pateiktomis skystų organinių trąšų, mineralinių trąšų, augalų apsaugos produktų, vasarinių kviečių           

grūdų pardavimo kainomis, darbų ir paslaugų teikimo įkainiais. 

 

  

 

 
TYRIMŲ REZULTATAI 
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1. Skystų organinių trąšų formų efektyvumo vasariniams kviečiams tyrimas 
 

1.1. Skystų organinių trąšų formų įtakos vasarinių kviečių grūdų derlingumui tyrimas 
 

Vasarinių kviečių bandymai Kaišiadorių rajone, Kalniškių kaime buvo įrengtas kalvotoje          

vietovėje. Dėl to vasarinių kviečių derliaus apskaita buvo vykdoma trejose vietose: viršutinėje            

kalvoto rejefo dalyje, jo šlaite bei kalvoto reljefo klonyje prie melioracijos griovio. Tai galima              

žymiai tiksliau įvertinti tiriamų priemonių efektyvumą kalvoto reljefo vietovėje. Taip pat buvo            

paskaičiuojas vidutinis derlingumas visoje kalvoto reljefo juostoje. 

Ištyrus 2018 m. vasarinių kviečių biologinį derlių, nustatyta, kad visos tirtos skystos            

organinės trąšos (Agrolinija-S, Agrolinija-S + BOR, Agrolinija-S + mikrobiologinis preparatas,          

Agrolinija-Humic) esmingai padidino vasarinių kviečių grūdų derlingumą, palyginti su nepurkštais          

vasariniais kviečiais (5 lentelė). Skystos organinės trąšos vasarinių kviečių grūdų derlių esmingai            

padidino visose kalvoto rejefo vietose: viršutinėje kalvoto reljefo dalyje, kalvoto reljefo šlaite bei jo              

klonyje. Viršutinėje kalvoto reljefo dalyje vasarinių kviečių grūdų derlingumas padidėjo 0,26-1,00 t            

ha-1 arba 9,52-36,63 proc., šlaite – 0,49-0,97 t ha-1 arba 24,87-49,24 proc., klonyje – 0,19-1,15 t ha-1                 

arba 6,11-36,98 proc.  

Didžiausias vasarinių kviečių grūdų derlingumas gautas vasarinius kviečius nupurškus         

skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S. Nupurškus vasarinius kviečius skystomis organinėmis         

trąšomis Agrolinija-S esmingai padidėjo vasarinių kviečių grūdų derlingumas, palyginti su kitomis           

tirtomis skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S + BOR, Agrolinija-S + mikrobiologinis          

preparatas, Agrolinija-Humic. Mažiausias efektyvumas vasariniams kviečiams nustatytas juos        

purškiant skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S + BOR. Nupurškus Agrolinija-S + BOR           

trąšomis, palyginti su purškimu Agrolinija-S + mikrobiologinis preparatas ir Agrolinija-Humic,          

esmingai grūdų derlius sumažėjo višutinėje kalvoto reljefo dalyje ir jo klonyje, o kalvoto reljefo              

šlaite esmingų grūdų derlingumo skirtumų nebuvo nustatyta. Skystos organinės trąšos Agrolinija-S           

+ mikrobiologinis preparatas ir Agrolinija-Humic vasarinių kviečių grūdų derlingumą didino          

panašiai, esmingų derliaus skirtumų nebuvo nustatyta (5 lentelė). 

12 
 
 



 
 

 

 

 

 

Įvertinus vasarinių kviečių grūdų derlingumą visose kalvoto reljefo vietose, nustatyta, kad           

didžiausias vasarinių kviečių grūdų derlius 3,64 t ha-1 buvo gautas vasarinius kviečius nupurškus             

skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S, o mažiausias purškiant Agrolinija-S+BOR        

(Agrolinija-S sumaišytas su preparatu NB7-17). Vidutiniais duomenimis Agrolinija-S įtakoje         

vasarinių kviečių biologinis derlius padidėjo 1,04 t ha-1 arba 40,00 proc. Kitos tirtos skystos              

organinės trąšos savo efektyvumu ženkliai atsiliko nuo Agrolinija-S trąšų. 

 
5 lentelė. Skystų organinių trąšų formų įtaka vasarinių kviečių grūdų derlingumui           

skirtingo kalvotumo dirvožemio vietose 

Kaišiadorių rajonas Kaišiadorių apylinkės seniūnija Kalniškių kaimas, 2018 m. 

Variantai Grūdų  
derlius, 
 t ha-1 

Grūdų 
derliaus 
priedas, 
 t ha-1 

Grūdų 
derliaus 
priedas,  

% 
Viršutinė kalvoto reljefo dalis 

Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 2,73 - - 
Purkšta Agrolinija-S 3,73 1,00 36,63 

Purkšta Agrolinija-S + BOR 2,99 0,26 9,52 
Purkšta Agrolinija-S + mikrobiologinis preaparatas 3,14 0,41 15,02 

Purkšta Agrolinija-Humic 3,15 0,42 15,38 
                R05                                                                                                                                                        0,123 

Kalvoto reljefo šlaitas 
Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 1,97 - - 

Purkšta Agrolinija-S 2,94 0,97 49,24 
Purkšta Agrolinija-S + BOR 2,46 0,49 24,87 

Purkšta Agrolinija-S + mikrobiologinis preaparatas 2,54 0,57 28,93 
Purkšta Agrolinija-Humic 2,48 0,51 25,89 

               R05                                                                                                                                                          0,107 
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Kalvoto reljefo klonis 
Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 3,11 - - 

Purkšta Agrolinija-S 4,26 1,15 36,98 
Purkšta Agrolinija-S + BOR 3,30 0,19 6,11 

Purkšta Agrolinija-S + mikrobiologinis preaparatas 3,56 0,45 14,47 
Purkšta Agrolinija-Humic 3,52 0,41 13,18 

               R05                                                                                                                                                          0,161 
Vidutiniai duomenys 

Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 2,60 - - 
Purkšta Agrolinija-S 3,64 1,04 40,00 

Purkšta Agrolinija-S + BOR 2,92 0,32 12,31 
Purkšta Agrolinija-S + mikrobiologinis preaparatas 3,08 0,48 18,46 

Purkšta Agrolinija-Humic 3,05 0,45 17,31 
                 R05                                                                                                                                                      0,132 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 

1.2. Skystų organinių trąšų formų įtakos vasarinių kviečių derliaus struktūros elementų 

reikšmėms  tyrimas 

Aukščiausi vasariniai kviečiai su ilgiausiais stiebais ir varpomis išaugo juos nupuršus           

skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S. Agrolinija-S įtakoje išaugo aukščiausi vasariniai         

kviečiai su ilgiausiais stiebais bei ilgiausiomis varpomis visose kalvoto reljefo vietose. Jų            

didžiausios reikšmės buvo kalvoto reljefo klonyje, o mažiausios šlaite (6 lentelė). 
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6 lentelė. Skystų organinių trąšų formų įtaka vasarinių kviečių augalų, jų stiebų ir             

varpų ilgiui skirtingo kalvotumo reljefo vietose 

Kaišiadorių rajonas Kaišiadorių apylinkės seniūnija Kalniškių kaimas, 2018 m. 

Variantai Augalo ilgis, 
cm 

Augalo 
stiebo ilgis, 

cm 

Varpos 
ilgis, 
 cm 

Viršutinė kalvoto reljefo dalis 
Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 47,07 41,77 5,48 

Purkšta Agrolinija-S  60,77 53,29 7,45 
Purkšta Agrolinija-S + BOR 57,18 50,60 6,58 

Purkšta Agrolinija-S + mikrobiologinis preaparatas 56,18 49,56 6,64 
Purkšta Agrolinija-Humic 55,81 49,06 6,75 

R05 1,880 2,907 0,597 
Kalvoto reljefo šlaitas 

Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 47,16 41,92 5,24 
Purkšta Agrolinija-S 61,61 54,50 7,10 

Purkšta Agrolinija-S + BOR 57,92 51,50 6,42 
Purkšta Agrolinija-S + mikrobiologinis preaparatas 59,93 53,86 5,99 

Purkšta Agrolinija-Humic 59,20 53,26 5,94 
R05 1,164 1,082 0,305 

Kalvoto reljefo klonis 
Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 60,21 53,99 6,21 

Purkšta Agrolinija-S 70,62 63,20 7,42 
Purkšta Agrolinija-S + BOR 63,16 56,28 6,88 

Purkšta Agrolinija-S + mikrobiologinis preaparatas 68,50 61,18 7,32 
Purkšta Agrolinija-Humic 68,80 61,55 7,24 

 R05 1,358 1,424 0,223 
Vidutiniai duomenys 

Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 51,48 45,89 5,64 
Purkšta Agrolinija-S 64,33 57,00 7,32 

Purkšta Agrolinija-S + BOR 59,42 52,79 6,63 
Purkšta Agrolinija-S + mikrobiologinis preaparatas 61,54 54,87 6,65 

Purkšta Agrolinija-Humic 61,27 54,62 6,64 
R05 1,498 1,971 0,408 

 

Visos tirtos skystos organinės trąšos esmingai padidino vasarinių kviečių augalų ir jų stiebų bei               

varpų ilgį. Nupuškus vasarinius kviečius skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S esmingai          

padidėjo vasarinių kviečių augalų, jų stiebų ir varpų ilgis, palyginti su purškimu Agrolinija-S +              

BOR, Agrolinija-S + mikrobiologinis preparatas ir Agrolinija-Humic trąšomis. Palyginus         
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tarpusavyje skystų organinių trąšų Agrolinija-S + BOR, Agrolinija-S + mikrobiologinis preparatas ir            

Agrolinija-Humic įtaką vasarinių kviečių augalų ir jų stiebų bei varpų ilgiui tarpusavyje, nustatyta,             

kad jų efektyvumas skirtingo kalvotumo vietose buvo nevienodas. Nupurškus Agrolinija-S+BOR,          

palyginti su purškimu Agrolinija-S + mikrobiologinis preparatas ir Agrolinija-Humic, aukštesni          

augalai ir jų stiebai išaugo viršutinėje kalvoto reljefo dalyje, o ilgesnės varpos – kalvoto reljefo               

šlaite. Kitose vietose efektyvesnės buvo skystos organinės trąšos Agrolinija-S + mikrobiologinis           

preparatas ir Agrolinija-Humic. Jų tarpusavio įtaka vasarinių kviečių ir jų stiebų bei varpų ilgiui              

buvo labai panaši (6 lentelė). 

Visos tirtos skystos organinės trąšos esmingai padidino vasarinių kviečių varpos masę,           

vienos varpos grūdų masę bei grūdų skaičių varpoje, palyginti su nepurkštais vasariniais kviečiais.             

Nupuškus vasarinius kviečius skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S esmingai padidėjo         

vasarinių kviečių varpos masė, vienos varpos grūdų masė bei grūdų skaičius varpoje, palyginti su              

purškimu Agrolinija-S + BOR, Agrolinija-S + mikrobiologinis preparatas ir Agrolinija-Humic          

trąšomis (7 lentelė). 

Skystos organinės trąšos labiausiai didino varpos masės, vienos varpos grūdų masės ir grūdų             

skaičiaus varpoje reikšmių rodiklius kalvoto reljefo klonyje, o mažiausiais – kalvoto reljefo šlaite. 

Palyginus tarpusavyje skystų organinių trąšų Agrolinija-S + BOR, Agrolinija-S +          

mikrobiologinis preparatas ir Agrolinija-Humic įtaką vasarinių kviečių varpos masei, vienos varpos           

grūdų masei bei grūdų skaičiui varpoje, nustatyta, kad mažiausia įtaka šiems derliaus stuktūros             

rodikliams buvo purškiant Agrolinija-S + BOR trąšomis. Agrolinija-S + mikrobiologinis preparatas           

ir Agrolinija-Humic įtaka vasarinių kviečių varpos masei, vienos varpos grūdų masei ir grūdų             

skaičiui varpoje buvo labai panaši (7 lentelė). 

Vasariniai kviečiai 2018 m. kalvotoje teritorijoje krūmijosi silpnai. Tam galėjo turėti esminės            

įtakos meteorologinės sąlygos vasarinių kviečių krūmijimosi laikotariu (8 lentelė). 

Vasarinių kviečių krūmijimuisi esminės įtakos turėjo jų puškimas skystomis organinėmis          

trąšomis bei kalvoto reljefo vieta. 
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7 lentelė. Skystų organinių trąšų formų įtaka vasarinių kviečių varpų ir vienos varpos             

grūdų masei bei grūdų skaičiui varpoje skirtingo kalvotumo reljefo vietose 

Kaišiadorių rajonas Kaišiadorių apylinkės seniūnija Kalniškių kaimas, 2018 m. 

Variantai Varpos 
masė, g 

Grūdų 
skaičius 

varpoje, vnt 

Vienos 
varpos 
grūdų 

masė, g 
Viršutinė kalvoto reljefo dalis 

Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 1,05 24,33 0,89 
Purkšta Agrolinija-S  1,62 31,74 1,22 

Purkšta Agrolinija-S + BOR 1,17 27,09 1,12 
Purkšta Agrolinija-S + mikrobiologinis preaparatas 1,27 27,91 1,13 

Purkšta Agrolinija-Humic 1,30 28,31 1,13 
R05 0,105 1,111 0,094 

Kalvoto reljefo šlaitas 
Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 1,03 22,01 0,80 

Purkšta Agrolinija-S 1,44 27,51 1,04 
Purkšta Agrolinija-S + BOR 1,27 25,65 0,94 

Purkšta Agrolinija-S + mikrobiologinis preaparatas 1,34 26,79 0,96 
Purkšta Agrolinija-Humic 1,30 26,29 0,96 

R05 0,041 0,812 0,050 
Kalvoto reljefo klonis 

Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 1,11 25,98 1,05 
Purkšta Agrolinija-S 1,55 32,91 1,35 

Purkšta Agrolinija-S + BOR 1,37 30,28 1,13 
Purkšta Agrolinija-S + mikrobiologinis preaparatas 1,47 31,54 1,25 

Purkšta Agrolinija-Humic 1,46 31,55 1,23 
 R05 0,047 1,088 0,062 

Vidutiniai duomenys 
Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 1,06 24,11 0,91 

Purkšta Agrolinija-S 1,54 30,72 1,20 
Purkšta Agrolinija-S + BOR 1,27 27,67 1,06 

Purkšta Agrolinija-S + mikrobiologinis preaparatas 1,36 28,75 1,11 
Purkšta Agrolinija-Humic 1,35 28,72 1,11 

R05 0,071 1,013 0,071 
 

Nupuškus vasarinius kviečius skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S esmingai        

padidėjo vasarinių kviečių bendras bei vieno augalo produktyvių stiebų skaičius, palyginti su            

nepurkštais kviečiais. Agrolinija-S įtakoje, palyginti su purškimu Agrolinija-S + BOR, Agrolinija-S           
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+ mikrobiologinis preparatas ir Agrolinija-Humic trąšomis, vasariniuose kviečiuose išaugo daugiau          

stiebų ir produktyvių stiebų, bet vidutiniais duomenimis esminių bendro ir vieno augalo produktyvių             

stiebų skaičiaus skirtumų nebuvo nustatyta. Esminiai skirtumai nustatyti tik palyginus su kaip            

kuriomis skystomis organinėmis trąšomis bei priklausė nuo kalvoto reljevo vietos (8 lentelė). 

Produktyvių ir bendro vasarinių kviečių vieno augalo stiebų santykis buvo labai panašus tiek             

lyginant su nepurkštais kviečiais, tiek lyginant skirtingas skystas organines trąšas tarpusavyje (8            

lentelė). 

 
8 lentelė. Skystų organinių trąšų formų įtaka vasarinių kviečių bendram vieno augalo            

ir vieno augalo produktyvių stiebų skaičiui bei jų santykiui skirtingo kalvotumo reljefo vietose 

Kaišiadorių rajonas, Kaišiadorių apylinkės seniūnija, Kalniškių kaimas, 2018 m. 

Variantai Bendras 
vieno 
augalo 
stiebų 

skaičius, 
vnt 

Vieno 
augalo 

produktyvių 
stiebų 

skaičius, 
vnt 

Produktyvių 
ir bendro 

vieno 
augalo 
stiebų 

santykis 
Viršutinė kalvoto reljefo dalis 

Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 1,07 1,03 0,96 
Purkšta Agrolinija-S  1,30 1,23 0,95 

Purkšta Agrolinija-S + BOR 1,13 1,10 0,97 
Purkšta Agrolinija-S + mikrobiologinis preaparatas 1,20 1,17 0,98 

Purkšta Agrolinija-Humic 1,23 1,17 0,95 
R05 0,117 0,091  

Kalvoto reljefo šlaitas 
Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 1,07 1,07 1,00 

Purkšta Agrolinija-S 1,20 1,10 0,92 
Purkšta Agrolinija-S + BOR 1,07 1,00 0,93 

Purkšta Agrolinija-S + mikrobiologinis preaparatas 1,13 1,07 0,95 
Purkšta Agrolinija-Humic 1,20 1,03 0,86 

R05 0,205 0,156  
Kalvoto reljefo klonis 

Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 1,13 1,10 0,97 
Purkšta Agrolinija-S 1,27 1,20 0,94 

Purkšta Agrolinija-S + BOR 1,10 1,10 1,00 
Purkšta Agrolinija-S + mikrobiologinis preaparatas 1,23 1,13 0,92 

Purkšta Agrolinija-Humic 1,17 1,13 0,96 
 R05 0,100 0,119  

Vidutiniai duomenys 
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Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 1,09 1,07 0,98 
Purkšta Agrolinija-S 1,26 1,21 0,96 

Purkšta Agrolinija-S + BOR 1,10 1,07 0,97 
Purkšta Agrolinija-S + mikrobiologinis preaparatas 1,19 1,12 0,94 

Purkšta Agrolinija-Humic 1,20 1,11 0,92 
R05 0,148 0,125  

Ištyrus skystų organinių trąšų formų įtaką vasarinių kviečių derliaus struktūros rodiklių           

reikšmėms, nustatyta, kad jų įtaka derliaus struktūros rodikliams turėjo tiesioginę reikšmę vasarinių            

kviečių grūdų derlingumui.  

 

   

 
2. Skystų organinių trąšų Agrolinija-S ir jų purškimo su pesticidais efektyvumo 

vasariniams kviečiams tyrimas 

 
2.1. Skystų organinių trąšų Agrolinija-S ir jų purškimo su pesticidais efektyvumo 

vasarinių kviečių grūdų derlingumui tyrimas 

Tiriant skystų organinių trąšų Agrolinija-S sumaišymo su pesticidais įtaką vasariniams          

kviečiams, vasariniai kviečiai krūmijimosi tarpsnyje buvo nupurkšti skystomis organinėmis trąšomis          

Agrolinija-S sumaišytomis su herbicidu Mustang Forte, o stiebo augimo tarpsnyje su fungicido            

Amistar Opti 480 SC ir insekticido Bulldoc 025 mišiniu.  

 
9 lentelė. Skystų organinių trąšų Agrolinija-S ir Agrolinija-S, purkštos su pesticidais,           

įtaka vasarinių kviečių grūdų derlingumui skirtingo kalvotumo dirvožemio vietose 

Kaišiadorių rajonas, Kaišiadorių apylinkės seniūnija, Kalniškių kaimas, 2018 m.  
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Variantai  Grūdų  
derlius, 
 t ha-1 

Grūdų 
derliaus 
priedas, 
 t ha-1 

Grūdų 
derliaus 
priedas,  

% 
Viršutinė kalvoto reljefo dalis 

Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 2,73 - - 
Purkšta Agrolinija-S 3,73 1,00 36,63 

Purkšta Agrolinija-S + pesticidai 3,40 0,67 24,54 
                R05                                                                                                                                                        0,033 

Kalvoto reljefo šlaitas 
Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 1,97 - - 

Purkšta Agrolinija-S 2,94 0,97 49,24 
Purkšta Agrolinija-S + pesticidai 2,64 0,67 34,01 

               R05                                                                                                                                                          0,074 
Kalvoto reljefo klonis 

Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 3,11 - - 
Purkšta Agrolinija-S 4,26 1,15 36,98 

Purkšta Agrolinija-S + pesticidai 3,83 0,72 23,15 
               R05                                                                                                                                                          0,191 

Vidutiniai duomenys 
Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 2,60 - - 

Purkšta Agrolinija-S 3,64 1,04 40,00 
Purkšta Agrolinija-S + pesticidai 3,29 0,69 26,54 

                 R05                                                                                                                                                      0,120 
Atliktais 2018 m. tyrimais, nustatyta, kad vasarinius kviečius nupurškus skystomis          

organinėmis trąšomis Agrolinija-S, sumaišytomis su pesticidais, ir palyginus su vasarinių kviečių           

purškimu tik skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S, vasarinių kviečių grūdų derlingumas          

mažėjo esmingai. To priežastį galima paaiškinti tuo, kad vasariniai kviečiai, nupurkšti Agrolinija-S            

su pesticidais, stresavo ir todėl gautas mažesnis grūdų derlingumas nei purškiant vien tik skystomis              

organinėmis trąšomis Agrolinija-S (9 lentelė). 

Nupurškus vasarinius kviečius skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S su pesticidais         

esmingai padidėjo vasarinių kviečių grūdų derlingumas, palyginti su nepurkštais kviečiais. Skystų           

organinių trąšų mišiniai su pesticidais neprarado savo efektyvumo vasariniams kviečiams, bet jis            

buvo gerokai mažesnis nei purškiant kviečius Agrolinija-S trąšomis be pesticidų. 

 

2.2. Skystų organinių trąšų Agrolinija-S ir jų purškimo su pesticidais įtakos vasarinių 

kviečių derliaus struktūros rodiklių reikšmėms tyrimas 
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Tiriant skystų organinių trąšų Agrolinija-S sumaišymo su pesticidais įtaką vasarinių kviečių           

derliaus struktūros rodiklių reikšmėms, nustatyta, kad, palyginti su purškimu tik Agrolinija-S           

trąšomis, jų įtaka vasarinių kviečių augalų, jų stiebo ir varpų ilgiui priklausė nuo kalvoto rejefo               

vietos. Vasarinius kviečius nupurškus Agrolinija-S trąšomis kalvoto reljefo šlaite ir klonyje           

esmingai išaugo aukštesni vasarinių kviečių augalai su ilgesniais stiebais, palyginti su purškimu            

Agrolinija-S su pesticidais, o viršutinėje kalvoto reljefo dalyje esminių šių rodiklių skirtumų nebuvo             

nustatyta. Vasarinius kviečius nupurškus Agrolinija-S su pesticidais, palyginti su purškimu tik           

Agrolinija-S, viršutinėje kalvoto reljefo dalyje ir jo slėnyje esminių varpų ilgio skirtumų nustatyta             

nebuvo, o šlaite varpos ilgis sumažėjo iš esmės (10 lentelė). 

Vidutiniais duomenimis kalvoto reljefo juostoje vasarinius kviečius nupurškus skystomis         

organinėmis trąšomis Agrolinija-S su pesticidais, palyginti tik su purškimu Agrolinija-S, esmingai           

sumažėjo vasarinių kviečių augalų aukštis, jų stiebo ir varpos ilgis (10 lentelė). 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

10 lentelė. Skystų organinių trąšų Agrolinija-S ir Agrolinija-S, purkštos su pesticidais,           

įtaka vasarinių kviečių augalų, jų stiebų ir varpų ilgiui skirtingo kalvotumo vietose 
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Kaišiadorių rajonas, Kaišiadorių apylinkės seniūnija, Kalniškių kaimas, 2018 m. 

Variantai Augalo 
ilgis, cm 

Augalo 
stiebo ilgis, 

cm 

Varpos 
ilgis, cm 

Viršutinė kalvoto reljefo dalis 
Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 47,07 41,77 5,30 

Purkšta Agrolinija-S  60,77 53,29 7,45 
Purkšta Agrolinija-S + pesticidai 60,67 53,35 7,32 

R05 2,703 2,687 0,218 
Kalvoto reljefo šlaitas 

Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 47,16 41,92 5,24 
Purkšta Agrolinija-S 61,61 54,50 7,10 

Purkšta Agrolinija-S + pesticidai 56,02 49,86 6,17 
R05 0,546 0,617 0,349 

Kalvoto reljefo klonis 
Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 60,21 53,99 6,21 

Purkšta Agrolinija-S 70,62 63,20 7,42 
Purkšta Agrolinija-S + pesticidai 67,59 60,39 7,21 

 R05 1,947 2,033 0,261 
Vidutiniai duomenys 

Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 51,48 45,89 5,58 
Purkšta Agrolinija-S 64,33 57,00 7,32 

Purkšta Agrolinija-S + pesticidai 61,43 54,53 6,90 
R05 1,949 1,978 0,281 

 

Tiriant skystų organinių trąšų Agrolinija-S sumaišymo su pesticidais įtaką vasarinių kviečių           

varpos ir vienos varpos grūdų masei bei grūdų skaičiui varpoje reikšmėms, nustatyta, kad, palyginti              

su purškimu tik Agrolinija-S trąšomis, jų įtaka priklausė nuo kalvoto rejefo vietos. Vasarinius             

kviečius nupurškus Agrolinija-S trąšomis kalvoto reljefo šlaite ir klonyje esmingai padidėjo           

vasarinių kviečių varpos ir vienos varpos grūdų masė bei grūdų skaičius varpoje, palyginti su              

purškimu Agrolinija-S su pesticidais, o viršutinėje kalvoto reljefo dalyje esminių šių rodiklių            

skirtumų nebuvo nustatyta (11 lentelė). 

Vidutiniais duomenimis kalvoto reljefo juostoje vasarinius kviečius nupurškus skystomis         

organinėmis trąšomis Agrolinija-S su pesticidais, palyginti tik su purškimu Agrolinija-S, esmingai           

sumažėjo varpos ir vienos varpos grūdų masė bei grūdų skaičius varpoje (11 lentelė). 
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11 lentelė. Skystų organinių trąšų Agrolinija-S ir Agrolinija-S, purkštos su pesticidais,           

įtaka vasarinių kviečių varpos ir vienos varpos grūdų masei bei grūdų skaičiui varpoje             

skirtingo kalvotumo vietose 

Kaišiadorių rajonas, Kaišiadorių apylinkės seniūnija, Kalniškių kaimas, 2018 m. 

Variantai Varpos 
masė, g 

Grūdų 
skaičius 

varpoje, vnt 

Vienos 
varpos 
grūdų 

masė, g 
Viršutinė kalvoto reljefo dalis 

Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 1,05 24,33 0,89 
Purkšta Agrolinija-S  1,62 31,74 1,22 

Purkšta Agrolinija-S + pesticidai 1,58 31,00 1,19 
R05 0,114 1,790 0,133 

Kalvoto reljefo šlaitas 
Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 1,03 22,01 0,80 

Purkšta Agrolinija-S 1,44 27,51 0,98 
Purkšta Agrolinija-S + pesticidai 1,21 25,47 0,84 

R05 0,058 1,292 0,113 
Kalvoto reljefo klonis 

Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 1,11 25,98 1,05 
Purkšta Agrolinija-S 1,55 32,91 1,35 

Purkšta Agrolinija-S + pesticidai 1,27 30,43 1,25 
 R05 0,087 1,893 0,072 

Vidutiniai duomenys 
Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 1,06 24,11 0,91 

Purkšta Agrolinija-S 1,54 30,72 1,18 
Purkšta Agrolinija-S + pesticidai 1,35 28,97 1,09 

R05 0,089 1,679 0,116 
 

Tiriant skystų organinių trąšų Agrolinija-S sumaišymo su pesticidais įtaką vasarinių kviečių           

bendram ir vieno augalo produktyvių stiebų skaičiaus reikšmėms, nustatyta, kad, palyginti su            

purškimu tik Agrolinija-S trąšomis, esminių skirtumų nenustatyta. Tokie pat dėsningumai išliko           

visose kalvoto reljefo vietose. Nupurškus tik skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S bendras           

ir vieno augalo produktyvių stiebų skaičius nustatytas didesnis nei nupurškus Agrolinija-S su            

pesticidais (12 lentelė). 
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12 lentelė. Skystų organinių trąšų Agrolinija-S ir Agrolinija-S, purkštos su pesticidais,           

įtaka vasarinių kviečių bendram ir vieno augalo produktyvių stiebų skaičiui bei jų santykiui             

skirtingo kalvotumo vietose 

Kaišiadorių rajonas, Kaišiadorių apylinkės seniūnija, Kalniškių kaimas, 2018 m. 

Variantai Bendras 
vieno 
augalo 
stiebų 

skaičius, 
vnt 

Vieno 
augalo 

produktyvių 
stiebų 

skaičius, 
vnt 

Produktyvių 
ir bendro 

vieno 
augalo 
stiebų 

santykis 
Viršutinė kalvoto reljefo dalis 

Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 1,07 1,03 0,96 
Purkšta Agrolinija-S  1,30 1,23 0,95 

Purkšta Agrolinija-S + pesticidai 1,23 1,13 0,92 
R05 0,093 0,131  

Kalvoto reljefo šlaitas 
Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 1,07 1,07 1,00 

Purkšta Agrolinija-S 1,20 1,10 0,92 
Purkšta Agrolinija-S + pesticidai 1,13 1,10 0,97 

R05 0,207 0,256  
Kalvoto reljefo klonis 

Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 1,13 1,10 0,97 
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Purkšta Agrolinija-S 1,27 1,20 0,94 
Purkšta Agrolinija-S + pesticidai 1,13 1,10 0,97 

 R05 0,151 0,131  
Vidutiniai duomenys 

Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 1,09 1,07 0,98 
Purkšta Agrolinija-S 1,26 1,21 0,96 

Purkšta Agrolinija-S + pesticidai 1,16 1,11 0,96 
R05 0,157 0,182  
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3. Vasarinių kviečių tręšimo amonio salietra ir tręšimo amonio salietra bei purškimo 

skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S įtakos vasariniams kviečiams tyrimas 

 

3.1. Vasarinių kviečių tręšimo amonio salietra ir tręšimo amonio salietra bei purškimo 

skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S įtakos vasarinių kviečių grūdų 

derlingumui tyrimas 

 
Vykdant azoto trąšų normų ir purškimo skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S          

tyrimus, nustatyta, kad patręšus vasarinius kviečius jų vegetacijos pradžioje amonio salietra N68,8            

norma (200 kg fiziniu svoriu) ir palyginus su tręšimu N34,4 norma (100 kg fiziniu svoriu) ir purškimu                 

skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S du kartus po 3 l ha-1, vasarinių kviečių grūdų             

derlingumas padidėjo 0,21 t ha-1 (13 lentelė). Šis grūdų derlingumo padidėjimas buvo neesminis. 

 
13 lentelė. Amonio salietros ir amonio salietros bei purškimo skystomis organinėmis           

trąšomis Agrolinija-S įtaka vasarinių kviečių grūdų derlingumui  

Kaišiadorių rajonas, Kaišiadorių apylinkės seniūnija, Kalniškių kaimas, 2018 m. 

Variantai  Grūdų derlius,  
t ha-1 

Grūdų derliaus 
 priedas, 

 t ha-1 

Grūdų derliaus 
priedas,  

% 
Netręšta ir nepurkšta 3,11 - - 

N68,8 3,75 0,64 20,14 
N34,4 + Agrolinija-S 3+3 l ha-1 3,72 0,61 19,61 

R05                                                          0,221 

 
 

3.2. Vasarinių kviečių tręšimo amonio salietra ir tręšimo amonio salietra bei purškimo 

skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S įtakos vasarinių kviečių derliaus 

struktūros elementų reikšmėms tyrimas 

 
Atliktais tyrimais, nustatyta, kad patręšus vasarinius kviečius jų vegetacijos pradžioje          

amonio salietra N68,8 norma (200 kg fiziniu svoriu) ir palyginus su tręšimu N34,4 norma (100 kg                

fiziniu svoriu) ir purškimu skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S du kartus po 3 l ha-1,              

vasarinių kviečių augalų ilgis padidėjo 0,81 cm, bet šis padidėjimas buvo neesminis. Kviečių             
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purškimas skystomis organinėmis trąšomis Agrolinja-S 0,16 cm padidino vasarinių kviečių stiebų           

ilgį, bet šis padidėjimas taip pat nebuvo esminis. Tuo tarpu patręšus vasarinius kviečius N68,8 amonio               

salietros norma, esmingai 0,97 cm pailgėjo kviečių varpos, palyginti su tręšimu N34,4 norma ir              

purškimu skystomis Agrolinija-S trąšomis (14 lentelė). 

 
14 lentelė. Amonio salietros ir amonio salietros bei purškimo skystomis organinėmis           

trąšomis Agrolinija-S įtaka vasarinių kviečių augalų ir jų stiebų bei varpų ilgiui 

Kaišiadorių rajonas, Kaišiadorių apylinkės seniūnija, Kalniškių kaimas, 2018 m. 

Variantai Augalo ilgis, cm Augalo stiebo ilgis, cm Varpos ilgis, cm 
Netręšta ir nepurkšta 47,25 41,77 5,48 

N68,8 60,28 53,10 7,18 
N34,4 + Agrolinija-S 

3+3 l ha-1 
59,47 53,26 6,21 

R05 2,221 2,255 0,56 
 

Vasarinių kviečių tręšimas dviguba amonio salietros norma N68,8, palyginti su tręšimu perpus            

mažesnia N34,4 norma ir purškimu skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S, tik nežymiai           

padidino grūdų skaičių varpoje, varpos masę bei vienos varpos grūdų masę (15 lentelė). 

 

15 lentelė. Amonio salietros ir amonio salietros bei purškimo skystomis organinėmis           

trąšomis Agrolinija-S įtaka vasarinių kviečių grūdų skaičiui varpoje, varpos ir varpos grūdų            

masei 

Kaišiadorių rajonas, Kaišiadorių apylinkės seniūnija, Kalniškių kaimas, 2018 m. 

Variantai  Grūdų skaičius 
varpoje, vnt 

Varpos masė, g Vienos varpos grūdų 
masė, g 

Netręšta ir nepurkšta 24,33 1,05 0,89 
N68,8 28,46 1,33 1,13 

N34,4 + Agrolinija-S 
3+3 l ha-1 

28,06 1,32 1,08 

R05 2,186 0,093 0,12 
 

Vasarinių kviečių tręšimas dviguba amonio salietros norma N68,8, palyginti su tręšimu perpus            

mažesnia N34,4 norma ir purškimu skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S, mažai įtakojo           
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bendrą ir vieno augalo produktyvių stiebų skaičių bei jų tarpusavio santykio rodiklį. Palyginus šiuos              

tręšimo variantus su netręštais vasariniais kviečiais, nustatyta, kad bendras ir vieno augalo            

produktyvių stiebų skaičius padidėjo esmingai (16 lentelė). 

 

16 lentelė. Amonio salietros ir amonio salietros bei purškimo skystomis organinėmis           

trąšomis Agrolinija-S įtaka vasarinių kviečių bendram ir vieno augalo produktyvių stiebų           

skaičiui bei jų tarpusavio santykiui 

Kaišiadorių rajonas, Kaišiadorių apylinkės seniūnija, Kalniškių kaimas, 2018 m. 

Variantai  Bendras vieno augalo 
stiebų skaičius, vnt 

Vieno augalo 
produktyvių stiebų 

skaičius, vnt 

Produktyvių ir bendro 
augalo stiebų santykis 

Netręšta ir nepurkšta 1,07 1,03 0,96 
N68,8 1,30 1,23 0,95 

N34,4 + Agrolinija-S 
3+3 l ha-1 

1,27 1,23 0,97 

R05 0,151 0,131  
 

4. Skystų organinių trąšų Agrolinija-S + BOR  įtakos vasariniams rapsams tyrimas 

 

Aleksandro Stulginskio universiteto VšĮ “ASU mokomojo ūkio” gamybiniame vasarinių         

rapsų lauke atlikus gamybinį skaystų organinių trąšų Agrolinija-S + BOR įtakos vasariniams            

rapsams bandymą, nustatyta, kad su vienkartiniu 3 l ha-1 vasarinių rapsų nupurškimu Agrolinija-S +              

BOR trąšomis vasarinių rapsų sėklų derlius padidėjo 0,11 t ha-1 arba 4,30 proc. (17 lentelė). 

 

17 lentelė. Skystų organinių trąšų Agrolinija-S + BOR įtaka vasarinių rapsų sėklų            

derlingumui  

Aleksandro Stulginskio universiteto VšĮ „ASU mokomasis ūkis“, 2018 m. 

Variantai  Sėklų derlius,  
t ha-1 

Sėklų derliaus 
 priedas, 

 t ha-1 

Sėklų derliaus 
priedas,  

% 
Nepurkšta 2,56 - - 

Purkšta Agrolinija-S + BOR 
3 l ha-1 

2,67 0,11 4,30 

R05 2,36   
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5. Skystų organinių trąšų formų, skystų organinių trąšų Agrolinija-S su pesticidais bei 

amonio salietros panaudojimo su Agrolinija-S trąšomis ekonominio efektyvumo 

vertinimas auginant vasarinius kviečius 

 
Vertinant skystų organinių trąšų formų panaudojimo efektyvumą purškiant vasarinius         

kviečius, nustatyta, kad didžiausia grūdų derliaus priedo vertė 208,0 Eur ha-1 bei daugiausiai             

papildomų pajamų 173,0 Eur ha-1 gauta vasarinius kviečius purškiant skystomis organinėmis           

trąšomis Agrolinija-S (18 lentelė). 

 
18 lentelė. Skystų organinių trąšų formų panaudojimo vasarinių kviečių purškimui          

ekonominio efektyvumo skaičiavimas 

Kaišiadorių rajonas Kaišiadorių apylinkės seniūnija Kalniškių kaimas, 2018 m. 

Variantai Grūdų 
derliaus 
priedas, 
 t ha-1 

Grūdų 
derliaus 
priedo 
vertė, 

 Eur ha-1 

Tręšimo 
išlaidos, 

EUR 

Papildomos 
pajamos, 

EUR 

Purkšta Agrolinija-S 1,04 208,0 35,0 173,0 

Purkšta Agrolinija-S + BOR 0,32 64,0 44,0 20,0 

Purkšta Agrolinija-S + mikrobiologinis 

preaparatas 

0,48 96,0 51,0 45,0 

Purkšta Agrolinija-Humic 0,45 90,0 36,8 53,2 

 

Mažiausiai papildomų pajamų gauta kviečius nupurškus Agrolinija-S+BOR, o purškimas         

Agrolinija-Humic buvo ekonomiškai efektyvesnis nei purškimas Agrolinija-S su mikrobiologiniais         

preparatais (18 lentelė). 

Palyginus purškimą skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S su purškimu Agrolinija-S         

su pesticidais, nustatyta, kad purškimas skystomis organinėmis trąšomis su pesticidais yra ženkliai            

mažiau ekonomiškai efektyvus nei purškimas be pesticidų (19 lentelė). 
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19 lentelė. Skystų organinių trąšų Agrolinija-S ir Agrolinija-S, purkštos su pesticidais,           

įtaka vasarinių kviečių grūdų derlingumui skirtingo kalvotumo dirvožemio vietose 

Kaišiadorių rajonas, Kaišiadorių apylinkės seniūnija, Kalniškių kaimas, 2018 m.  

Variantai  Grūdų 
derliaus 
priedas, 
 t ha-1 

Grūdų 
derliaus 
priedas, 

 Eur 

Tręšimo 
išlaidos, 

EUR 

Papildomos 
pajamos, 

EUR 

Purkšta Agrolinija-S 1,04 208 35,00 173,00 

Purkšta Agrolinija-S + pesticidai 0,69 138 60,28 77,72 

 
 

20 lentelė. Amonio salietros ir amonio salietros bei purškimo skystomis organinėmis           

trąšomis Agrolinija-S įtaka vasarinių kviečių grūdų derlingumui  

Kaišiadorių rajonas, Kaišiadorių apylinkės seniūnija, Kalniškių kaimas, 2018 m. 

Variantai Grūdų derliaus 
 priedas, 

 t ha-1 

Grūdų derliaus 
priedas, 
 EUR 

Tręšimo išlaidos, 
EUR 

Papildomos 
pajamos, EUR 

N68,8  0,82 164 64,0 100,0 

N34,4 + Agrolinija-S 

 3+3 l ha-1 

0,71 142 67,0 75,0 
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Paskaičiavus mineralinių azoto trąšų amonio salietros bei purškimo skystomis organinėmis          

trąšomis Agrolinijos-S ekonominį efektyvumą ir jį palyginus su dviguba amonio salietros norma,            

nustatyta, kad ekonomiškai šiek tiek efektyviau yra tręšti pilna amonio salietros norma nei jos normą               

mažinti dvigubai ir papildomai tręsti Agrolinija-S trąšomis (20 lentelė). 

 

6. Skystų organinių trąšų Agrolinija-S + BOR ekonominio efektyvumo vertinimas 

auginant vasarinius rapsus 

 

Paskaičiavus skystų organinių trąšų Agrolinija-S + BOR vienkartinio (3 l ha-1) panaudojimo            

vasarinių rapsų pasėlyje ekonominį efektyvumą, nustatyta, kad purkšti vasarinius rapsus          

Agrolinija-S + BOR skystomis organinėmis trąšomis rapsų butonizacijos tarpsnyje yra ekonomiškai           

efektyvu. Vienkartinio purškimo įtakoje gaunama 18,70 EUR ha papildomų pajamų (21 lentelė). 

 

      

 

21 lentelė. Skystų organinių trąšų Agrolinija-S+BOR ekonominio efektyvumo        

vertinimas auginant vasarinius rapsus 

Aleksandro Stulginskio universiteto VšĮ „ASU mokomasis ūkis“, 2018 m. 

Variantai Grūdų derliaus 
 priedas, 

 t ha-1 

Grūdų derliaus 
priedas, 
 EUR 

Tręšimo išlaidos, 
EUR 

Papildomos 
pajamos, EUR 

Nepurkšta  - - - - 

Purkšta Agrolinija-S + BOR 

3 l ha-1 

0,11 40,70 22 18,70 
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7. Vasarinių kviečių bandymo laukų pasėlio piktžolėtumo, segetalinės floros rūšinės 

sudėties vertinimas bei tręšimo įtaka pasėlio piktžolėtumui 

 
7.1. Vasarinių kviečių bandymų laukų segetalinės floros rūšinės sudėties vertinimas 

 

Vasarinių kviečių bandymai buvo įrengti dviejuose skirtinguose greta esančiuose laukuose.          

Kalvoto reljefo lauke buvo įrengta skystų organinių trąšų formų bei skystų organinių trąšų             

Agrolinija-S be ir su pesticidais bandymai. Lygaus reljefo lauke buvo įrengta mineralinių trąšų su ir               

be skystų organinių trąšų Agrolinija-S bandymas. Šie laukai skyrėsi savo segetalinės floros rūšine             

sudėtimi ir pasėlio piktžolėtumu (22 ir 23 lentelės). 

Kalvoto reljefo laukas buvo padalintas į tris skirtingas juostas: viršutinė kalvoto reljefo dalis,             

kalvoto reljefo šlaitas ir papėdė prie įrengto melioracijos griovio.  

Kalvoto reljefo viršutinėje dalyje ir jo šlaite nustatyta po 31 segetalinės floros rūšį, o klonyje               

rasta 26 segetalinės floros rūšys.  

Jei viršutinėje kalvotos teritorijos dalyje rasta gausiai augančių žaliosios šerytės (Setaria           

viridis (L.) P.Beauv.), baltosios balandos (Chenopodium album L.) ir vijoklinio palėvirkštio           

(Fallopia convolvulus (L.) augalų, kurie priskiriami trumpaamžių vasarinių piktžolių kategorijai, tai           

šlaite gausiai augo trumpaamžių vasarinių piktžolių augalai žalioji šerytė (Setaria viridis (L.)            

P.Beauv.), baltoji balanda (Chenopodium album L.) bei paprastoji rietmenė (Echinochloa crus-gali           

(L.) P.Beauv.) ir daugiamečių plintančių sėklomis kategorijai priskiriamas paprastasis kietis          

(Artemisia vulgaris L.). Pasėlio segetalinės floros sudėtis klonyje esmingai skyrėsi nuo kalvoto            

reljefo viršutinės dalies bei šlaito. Klonio juostoje vyravo daugiamečių plintančių sėklomis bei            

daugiamečių plintančių sėklomis ir vegetatyviai piktžolių augalai: paprastasis kietis (Artemisia          

vulgaris L.), ankstyvasis šalpusnis (Tussilago fanfara L.), paprastasis varputis (Elytrigia repens (L.)            

Nevski.) ir dirvinis vijoklis (Convolvulus arvensis L.) (22 lentelė). 

Lygaus reljefo vasarinių kviečių pasėlyje rasta 45 segetalinės floros augalų rūšys (23            

lentelė). Segetalinės floros rūšinė sudėtis lygaus reljefo pasėlyje buvo pasiskirsčiusi tolygiau ir buvo             

praktiškai neįmanoma išskirti kelių dominuojančių segetalinės floros rūšių. 

32 
 
 



 
 
 

     

 

22 lentelė. Kalvotame reljefe vasarinių kviečių pasėlyje augusių segetalinės floros augalų           

rūšinė sudėtis 

Kaišiadorių rajonas, Kaišiadorių apylinkės seniūnija, Kalniškių kaimas, 2018 m. 

Eil. 
Nr. 

Segetalinės floros rūšis Viršutinė 
kalvoto 

reljefo dalis 

Kalvoto 
reljefo 
šlaitas 

Kalvoto 
reljefo klonis 

Trumpaamžės vasarinės 
1. Dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit L.)  - - + 
2. Baltasis šakinys (Silene pratensis (Rafn) Godr.) - + + 
3. Žalioji šerytė (Setaria viridis (L.) P.Beauv.) + D + D - 
4. Šiurkščioji pienė (Sonchus asper (L.) Hill.) + + - 
5. Baltoji balanda (Chenopodium album L.) + D + D - 
6. Vijoklinis palėvirkštis  (Fallopia convolvulus (L.) A.Löve) + D + + 
7. Trumpamakštis  rūgtis (Persicaria lapathifolia (L.) Gray.) + - + 
8. Dėmėtasis rūgtis (Persicaria maculosa Gray.) + - - 
9. Paprastoji takažolė (Polygonum aviculare L.) + + - 

10. Dirvinė karpažolė (Euphorbia helioscopia L.) + + + 
11. Dirvinis garstukas (Sinapis arvensis L.) + + + 
12. Paprastoji rietmenė  (Echinochloa crus-gali (L.) P.Beauv.) - +D - 
13. Gauruotasis vikis (Vicia hirsuta (L.) Gray.) + - + 
14. Dirvinė žvirbliarūtė (Fumaria vaillantii Loisel.) - + - 

VISO 10 10 7 
Trumpaamžės žiemojančios 

1. Dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis (L.) Hill.) - + + 
2. Apskritalapė notrelė (Lamium amplexicaule L.) - - + 
3. Raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum L.) - - + 
4. Dirvinė čiužutė (Telapsi arvense L.) + + + 
5. Bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum (Merat) 

M.Lainz) 
+ + - 
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6. Dirvinė veronika (Veronika arvensis L.) - + + 
7. Trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris (L.) Med.) + + + 
8. Dirvinė našlaitė (Viola arvensis Murray) + + + 
9. Rugiagėlė (Centaurea cyanus L.) - + - 

VISO 4 7 7 
Dvimetės 

1. Paprastoji varnalėša  (Arctium tomentosum Mill.) + + - 
2. Vienametis šemenis (Phalacroloma annuum (L.) Dumort.) - + - 

VISO 1 2 0 
Daugiametės plintančios sėklomis 

1. Paprastoji kiaulpienė (Taraxacum officinale F.H.Wigg.) + - + 
2. Paprastasis kietis (Artemisia vulgaris L.) + + D + D 
3. Rauktalapė rūgštynė (Rumex crispus L.) + - + 
4. Apyninė liucerna (Medicago lupulina L.) + + - 
5. Geltonžiedė liucerna (Medicago falcata L.) + + - 
6. Raudonasis dobilas (Trifolium pratense ) + + - 
7. Paprastoji naktižiėdė (Silene vulgaris (Moench) Garcke) + + - 
8. Vaistinis godas (Anchusa officinalis L.) + + - 
9. Pakrūminė bajorė (Centaurea jacea L.) + - - 

10. Krūminis builis (Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.) - - + 
11. Valgomasis krienas (Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Mey 

et Scherb.) 
+ + - 

12. Paprastoji trūkažolė (Cichorium intybus L.) + - - 
VISO 11 7 4 
Daugiametės plintančios sėklomis ir vegetatyviai 

1. Pelkinė notra (Stachys palustris L.) - + + 
2. Ankstyvasis šalpusnis (Tussilago fanfara L.) + - + D 
3. Dirvinė usnis (Cirsium arvense (L.)) - - + 
4. Paprastasis varputis (Elytrigia repens (L.) Nevski.) + + + LD 
5. Mėlynžiedis vikis (Vicia cracca L.) - + + 
6. Dirvinis vijoklis (Convolvulus arvensis L.) + + + LD 
7. Dygusis dagys (Carduus acanthoides L.) - + + 
8. Smulkioji rūgstynė (Rumex acetosella L.) + - - 
9. Didžioji dilgėlė (Urtica dioica L.) + - + 
 VISO 5 5 8 
 IŠ VISO 31 31 26 

 
23 lentelė. Lygaus reljefo vasarinių kviečių pasėlyje augusių segetalinės floros augalų           

rūšinė sudėtis 

Kaišiadorių rajonas, Kaišiadorių apylinkės seniūnija, Kalniškių kaimas, 2018 m. 

Eil. 
Nr. 

Segetalinės floros rūšis Vasarinių kviečių 
pasėlis 

 (lygus reljefas) 
Trumpaamžės vasarinės 

1. Dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit L.)  + 
2. Vienametė miglė (Poa annua L.) + 
3. Paprastoji gaiva (Lapsana communis L.) + 
4. Šiurkščioji pienė (Sonchus asper (L.) Hill.) + 
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5. Baltoji balanda (Chenopodium album L.) + 
6. Dirvinis kežys (Spergula arvensis L.)  + 
7. Paprastoji gaiva (Lapsana communis L.) + 
8. Dėmėtasis rūgtis (Persicaria maculosa Gray.) + 
9. Kartusis rūgtis (Persicaria hydropiper (L.) Spach.) + 
10. Paprastoji takažolė (Polygonum aviculare L.) + 
11. Dirvinė karpažolė (Euphorbia helioscopia L.) + 
12. Dirvinis garstukas (Sinapis arvensis L.) + 
13. Daržinė žliūgė (Stellaria media (L.) Vill.) + 
14. Gauruotasis vikis (Vicia hirsuta (L.) Gray.) + 
15. Dirvinė žvirbliarūtė (Fumaria vaillantii Loisel.) + 
16. Paprastoji rietmenė  (Echinochloa crus-gali (L.) P.Beauv.) + 

VISO  16 
Trumpaamžės žiemojančios 

1. Dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis (L.) Hill.) + 
2. Apskritalapė notrelė (Lamium amplexicaule L.) + 
3. Raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum L.)  
4. Dirvinė čiužutė (Telapsi arvense L.) + 
5. Bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum (Merat) M.Lainz) + 
6. Dirvinė veronika (Veronika arvensis L.) + 
7. Trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris (L.) Med.) + 
8. Dirvinė našlaitė (Viola arvensis Murray) + 
9. Rugiagėlė (Centaurea cyanus L.) + 
10. Smalkinis tvertikas (Erysimum cheiranthoides L.) + 

VISO 10 
Dvimetės 

1. Paprastoji varnalėša  (Arctium tomentosum Mill.) + 
2. Smulkusis snaputis (Geranium pusillum Burm. f.) + 
3. Dygusis dagys (Carduus acanthoides L.) + 

VISO 3 
Daugiametės plintančios sėklomis 

1. Paprastoji kiaulpienė (Taraxacum officinale F.H.Wigg.) + 
2. Paprastasis kietis (Artemisia vulgaris L.) + 
3. Rauktalapė rūgštynė (Rumex crispus L.) + 
4. Apyninė liucerna (Medicago lupulina L.) + 
5. Baltasis dobilas (Trifolium repens L.) + 
6. Pašarinis motiejukas (Phleum pratense L.) + 
7. Vaistinis godas (Anchusa officinalis L.) + 
8. Pelkinė ožkiarožė (Epilobium palustre L.)  + 
9. Paprastasis gyslotis (Plantago major L.) + 
10. Dirvinis vijoklis (Convolvulus arvensis L.) + 

VISO 10 
Daugiametės plintančios sėklomis ir vegetatyviai 

1. Pelkinė notra (Stachys palustris L.) + 
2. Dirvinė usnis (Cirsium arvense (L.)) + 
3. Paprastasis varputis (Elytrigia repens (L.) Nevski.) + 
4. Mėlynžiedis vikis (Vicia cracca L.) + 
5. Paprastoji kraujažolė (Achillea millefolium L.) + 
6. Dirvinis asiūklis (Equisetum arvense L.) + 
 VISO 6 
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 IŠ VISO 45 
 
 

7.2. Tręšimo įtaka vasarinių kviečių pasėlio piktžolėtumui 

 

Atlikus vasarinių kviečių pasėlio piktžolėtumo, juos purškiant skirtingomis skystų organinių          

formų trąšomis, vertinimą kalvotame reljefe, nustatyta, kad didžiausias vasarinių kviečių pasėlio           

piktžolėtumas nustatytas kalvoto reljefo klonyje (24 lentelė). 

Purškimas skystomis organinėmis trąšomis įtakojo vasarinių kviečių pasėlio piktžolėtumą.         

Visos organinės trąšos sumažino piktžolių skaičių pasėlyje, bet nupurškus Agrolinija-S + BOR,            

Agrolinija-S + mikrobiologinis preparatas ir Agrolinija-Humic padidėjo piktžolių masė. Nupurškus          

vasarinius kviečius Agrolinija-S trąšomis esminiai sumažėjo vasarinių kviečių pasėlyje piktžolių          

skaičius ir masė, bet iš esmės padidėjo vienos piktžolės masė pasėlyje (24 lentelė) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 lentelė. Skystų organinių trąšų formų įtaka vasarinių kviečių pasėlio piktžolėtumui           

skirtingo kalvotumo reljefo vietose 

Kaišiadorių rajonas, Kaišiadorių apylinkės seniūnija, Kalniškių kaimas, 2018 m. 

Variantai Piktžolių 
skaičius,  
vnt m2 

Piktžolių 
masė,  
g m2 

Vienos 
piktžolės 

masė,  
g 

Viršutinė kalvoto reljefo dalis 
Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 138,92 128,64 0,926 

Purkšta Agrolinija-S  97,24 75,27 0,774 
Purkšta Agrolinija-S + BOR 130,58 169,39 1,297 
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Purkšta Agrolinija-S + mikrobiologinis preaparatas 136,14 189,29 1,390 
Purkšta Agrolinija-Humic 127,80 139,64 1,093 

R05 16,21 15,62 0,126 
Kalvoto reljefo šlaitas 

Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 130,58 98,33 0,753 
Purkšta Agrolinija-S 108,36 116,50 1,075 

Purkšta Agrolinija-S + BOR 138,92 146,11 1,052 
Purkšta Agrolinija-S + mikrobiologinis preaparatas 136,14 147,78 1,086 

Purkšta Agrolinija-Humic 119,47 122,25 1,023 
R05 20,23 16,52 0,144 

Kalvoto reljefo klonis 
Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 197,26 185,62 0,941 

Purkšta Agrolinija-S 144,47 173,03 1,198 
Purkšta Agrolinija-S + BOR 175,04 186,68 1,066 

Purkšta Agrolinija-S + mikrobiologinis preaparatas 169,48 175,81 1,037 
Purkšta Agrolinija-Humic 183,37 169,01 0,922 

 R05 15,54 13,58 0,097 
Vidutiniai duomenys 

Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 155,59 137,53 0,884 
Purkšta Agrolinija-S 116,69 121,60 1,042 

Purkšta Agrolinija-S + BOR 148,18 167,39 1,130 
Purkšta Agrolinija-S + mikrobiologinis preaparatas 147,25 170,96 1,161 

Purkšta Agrolinija-Humic 143,55 143,63 1,001 
R05 17,45 15,29 0,124 

 
Tiriant Agrolinija-S su pesticidais įtaką vasarinių kviečių pasėlio piktžolėtumui, nustatyta,          

kad pirmas Agrolinija-S purškimas, sumaišius skystas organines trąšas su herbicidu Mustang Forte,            

turėjo įtakos pasėlio piktžolėtumui, jį mažino, bet piktžolėtumo problemos neišsprendė. Palyginus           

su purškimu tik Agrolinija-S, pasėlyje purkštame Agrolinija-S su herbicidais, rasta didesnis skaičius            

piktžolių, bet jų masė buvo mažesnė , o vienos piktžolės masė iš esmės sumažėjo (25 lentelė). 

 
 

25 lentelė. Skystų organinių trąšų Agrolinija-S ir Agrolinija-S, purkštų su herbicidais,           

įtaka vasarinių kviečių pasėlio piktžolėtumui skirtingo kalvotumo reljefo vietose 

Kaišiadorių rajonas, Kaišiadorių apylinkės seniūnija, Kalniškių kaimas, 2018 m. 

Variantai Piktžolių 
skaičius,  
vnt m2 

Piktžolių 
masė,  
g m2 

Vienos 
piktžolės 

masė,  
g 
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Viršutinė kalvoto reljefo dalis 
Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 138,92 128,64 0,926 

Purkšta Agrolinija-S 97,24 75,27 0,774 
Purkšta Agrolinija-S + pesticidai 113,91 63,46 0,557 

R05 12,36 9,47 0,015 
Kalvoto reljefo šlaitas 

Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 130,58 98,33 0,753 
Purkšta Agrolinija-S 108,36 116,50 1,075 

Purkšta Agrolinija-S + pesticidai 111,13 82,57 0,743 
R05 10,36 10,11 0,045 

Kalvoto reljefo klonis 
Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 197,26 185,62 0,941 

Purkšta Agrolinija-S 144,47 173,03 1,198 
Purkšta Agrolinija-S + pesticidai 183,37 173,73 0,947 

R05 11,65 10,68 0,021 
Vidutiniai duomenys 

Nepurkšta skystomis organinėmis trąšomis 155,59 137,53 0,884 
Purkšta Agrolinija-S 116,69 121,60 1,042 

Purkšta Agrolinija-S + pesticidai 136,14 106,59 0,783 
R05 11,49 10,10 0,030 

 
 

26 lentelė. Tręšimo azoto trąšomis ir purškimo Agrolinija-S trąšomis įtaka vasarinių 

kviečių pasėlo piktžolėtumui 

Kaišiadorių rajonas, Kaišiadorių apylinkės seniūnija, Kalniškių kaimas, 2018 m. 

Variantai Piktžolių skaičius,  
vnt m2 

Piktžolių masė,  
g m2 

Vienos piktžolės 
masė,  

g 
Netręšta ir nepurkšta 197,26 185,62 0,941 

N68,8 209,76 178,28 0,850 
N34,4 + Agrolinija-S 

3+3 l ha-1 
179,20 200,35 1,118 

R05 15,24 11,47 0,021 
 

Vasarinių kviečių pasėlio tręšimas amonio salietra N68,8 norma didino piktžolių skaičių           

kviečių pasėlyje, bet mažino jų masę bei vienos piktžolės masę. Patręšus dvigubai mažesne amonio              

salietros norma ir pasėlį purškiant skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S, palyginti tik su            

tręšimu mineralinėmis trąšomis, vasarinių kviečių pasėlyje mažėjo piktžolių, bet esminiai padidėjo           

jų masė bei vienos piktžolės masė (26 lentelė). 
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                                                                    IŠVADOS 

 
Atlikus skystų organinių trąšų, pagamintų naudojant maltą mėsinių galvijų mėšlo kompostą           

bei inovatyvią kavitacinę įrangą, ir skirtingo tręšimo azoto trąšomis bei skystų organinių trąšų             

panaudojimo efektyvumo žemės ūkio augalams tyrimus galima padaryti sekančias išvadas: 

1. Skystos organinės trąšos vasarinių kviečių grūdų derlių esmingai padidino visose kalvoto           

rejefo vietose: viršutinėje kalvoto reljefo dalyje, kalvoto reljefo šlaite bei jo klonyje.  

2. Nupurškus vasarinius kviečius skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S esmingai        

padidėjo vasarinių kviečių grūdų derlingumas, palyginti su kitomis tirtomis skystomis          
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organinėmis trąšomis Agrolinija-S + BOR, Agrolinija-S + mikrobiologinis preparatas,         

Agrolinija-Humic. Mažiausias efektyvumas vasariniams kviečiams nustatytas juos purškiant        

skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S + BOR. 

3. Įvertinus vasarinių kviečių grūdų derlingumą visose kalvoto reljefo vietose, nustatyta, kad           

didžiausias vasarinių kviečių grūdų derlius 3,64 t ha-1 buvo gautas vasarinius kviečius            

nupurškus skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S. Vidutiniais duomenimis       

Agrolinija-S įtakoje vasarinių kviečių biologinis derlius padidėjo 1,04 t ha-1 arba 40,00 proc.             

Kitos tirtos skystos organinės trąšos savo efektyvumu ženkliai atsiliko nuo Agrolinija-S           

trąšų. 

4. Visos tirtos skystos organinės trąšos esmingai padidino vasarinių kviečių augalų ir jų stiebų             

bei varpų ilgį. Nupuškus vasarinius kviečius skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S          

esmingai padidėjo vasarinių kviečių augalų, jų stiebų ir varpų ilgis, palyginti su purškimu             

Agrolinija-S + BOR, Agrolinija-S + mikrobiologinis preparatas ir Agrolinija-Humic         

trąšomis. 

5. Nupuškus vasarinius kviečius skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S esmingai        

padidėjo vasarinių kviečių varpos masė, vienos varpos grūdų masė bei grūdų skaičius            

varpoje, palyginti su purškimu Agrolinija-S + BOR, Agrolinija-S + mikrobiologinis          

preparatas ir Agrolinija-Humic trąšomis. 

6. Nupuškus vasarinius kviečius skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S esmingai        

padidėjo vasarinių kviečių bendras bei vieno augalo produktyvių stiebų skaičius, palyginti su            

nepurkštais kviečiais.  

7. Vasarinius kviečius nupurškus skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S, sumaišytomis        

su pesticidais, ir palyginus su vasarinių kviečių purškimu tik skystomis organinėmis trąšomis            

Agrolinija-S, vasarinių kviečių grūdų derlingumas mažėjo esmingai. To priežastį galima          

paaiškinti tuo, kad vasariniai kviečiai, nupurkšti Agrolinija-S su pesticidais, stresavo ir todėl            

gautas mažesnis grūdų derlingumas nei purškiant vien tik skystomis organinėmis trąšomis           

Agrolinija-S. 

8. Nupurškus vasarinius kviečius skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S su pesticidais         

esmingai padidėjo vasarinių kviečių grūdų derlingumas, palyginti su nepurkštais kviečiais.          
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Skystų organinių trąšų mišiniai su pesticidais neprarado savo efektyvumo vasariniams          

kviečiams, bet jis buvo gerokai mažesnis nei purškiant kviečius Agrolinija-S trąšomis be            

pesticidų. 

9. Kalvoto reljefo juostoje vasarinius kviečius nupurškus skystomis organinėmis trąšomis         

Agrolinija-S su pesticidais, palyginti tik su purškimu Agrolinija-S, esmingai sumažėjo          

vasarinių kviečių augalų aukštis, jų stiebo ir varpos ilgis. 

10. Kalvoto reljefo juostoje vasarinius kviečius nupurškus skystomis organinėmis trąšomis         

Agrolinija-S su pesticidais, palyginti tik su purškimu Agrolinija-S, esmingai sumažėjo          

varpos ir vienos varpos grūdų masė bei grūdų skaičius varpoje. 

11. Patręšus vasarinius kviečius jų vegetacijos pradžioje amonio salietra N68,8 norma (200 kg            

fiziniu svoriu) ir palyginus su tręšimu N34,4 norma (100 kg fiziniu svoriu) ir purškimu              

skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S du kartus po 3 l ha-1, vasarinių kviečių grūdų             

derlingumas padidėjo 0,11 t ha-1. Šis grūdų derlingumo padidėjimas buvo neesminis. 

12. Vertinant skystų organinių trąšų formų panaudojimo efektyvumą purškiant vasarinius         

kviečius, nustatyta, kad didžiausia grūdų derliaus priedo vertė 208,0 Eur ha-1 bei daugiausiai             

papildomų pajamų 173,0 Eur ha-1 gauta vasarinius kviečius purškiant skystomis organinėmis           

trąšomis Agrolinija-S. Mažiausiai papildomų pajamų gauta kviečius nupurškus        

Agrolinija-S+BOR, o purškimas Agrolinija-Humic buvo ekonomiškai efektyvesnis nei        

purškimas Agrolinija-S su mikrobiologiniais preparatais. 

13. Palyginus purškimą skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S su purškimu Agrolinija-S         

su pesticidais, nustatyta, kad purškimas skystomis organinėmis trąšomis su pesticidais yra           

ženkliai mažiau ekonomiškai efektyvus nei purškimas be pesticidų. 

14. Paskaičiavus skystų organinių trąšų Agrolinija-S + BOR vienkartinio (3 l ha-1) panaudojimo            

vasarinių rapsų pasėlyje ekonominį efektyvumą, nustatyta, kad purkšti vasarinius rapsus          

Agrolinija-S + BOR skystomis organinėmis trąšomis rapsų butonizacijos tarpsnyje yra          

ekonomiškai efektyvu. Vienkartinio purškimo įtakoje gauta 18,70 EUR ha papildomų          

pajamų. 
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15. Kalvoto reljefo viršutinėje dalyje ir jo šlaite nustatyta po 31 segetalinės floros rūšį, o klonyje               

rasta 26 segetalinės floros rūšys. Lygaus reljefo vasarinių kviečių pasėlyje rasta 45            

segetalinės floros augalų rūšys. 

16. Visos organinės trąšos sumažino piktžolių skaičių pasėlyje, bet nupurškus Agrolinija-S +            

BOR, Agrolinija-S + mikrobiologinis preparatas ir Agrolinija-Humic padidėjo piktžolių         

masė. Nupurškus vasarinius kviečius Agrolinija-S trąšomis esminiai sumažėjo vasarinių         

kviečių pasėlyje piktžolių skaičius ir masė, bet iš esmės padidėjo vienos piktžolės masė             

pasėlyje.  

17. Agrolinija-S purškimas, sumaišius skystas organines trąšas su herbicidu Mustang Forte,          

turėjo įtakos pasėlio piktžolėtumui, jį mažino, bet piktžolėtumo problemos neišsprendė.          

Palyginus su purškimu tik Agrolinija-S, pasėlyje purkštame Agrolinija-S su herbicidais, rasta           

didesnis skaičius piktžolių, bet jų masė buvo mažesnė, o vienos piktžolės masė iš esmės              

sumažėjo. 

18. Vasarinių kviečių pasėlio tręšimas amonio salietra N68,8 norma didino piktžolių skaičių           

kviečių pasėlyje, bet mažino jų masę bei vienos piktžolės masę. Patręšus dvigubai mažesne             

amonio salietros norma ir pasėlį purškiant skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S,          

palyginti tik su tręšimu mineralinėmis trąšomis, vasarinių kviečių pasėlyje mažėjo piktžolių,           

bet esminiai padidėjo jų masė bei vienos piktžolės masė. 

 
 
 

 
 
 
 

                                                                        SANTRAUKA 
 

Atlikus skystų organinių trąšų, pagamintų naudojant maltą mėsinių galvijų mėšlo kompostą           

bei inovatyvią kavitacinę įrangą, ir skirtingo tręšimo azoto trąšomis bei skystų organinių trąšų             

panaudojimo efektyvumo žemės ūkio augalams tyrimus, nustatyta, kad skystos organinės trąšos           

vasarinių kviečių grūdų derlių esmingai padidino visose kalvoto rejefo vietose: viršutinėje kalvoto            

reljefo dalyje, kalvoto reljefo šlaite bei jo klonyje. Nupurškus vasarinius kviečius skystomis            
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organinėmis trąšomis Agrolinija-S esmingai padidėjo vasarinių kviečių grūdų derlingumas, palyginti          

su kitomis tirtomis skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S + BOR, Agrolinija-S +           

mikrobiologinis preparatas, Agrolinija-Humic. Mažiausias efektyvumas vasariniams kviečiams       

nustatytas juos purškiant skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S + BOR. Įvertinus vasarinių           

kviečių grūdų derlingumą visose kalvoto reljefo vietose, nustatyta, kad didžiausias vasarinių kviečių            

grūdų derlius 3,64 t ha-1 buvo gautas vasarinius kviečius nupurškus skystomis organinėmis trąšomis             

Agrolinija-S. Agrolinija-S įtakoje vasarinių kviečių biologinis derlius padidėjo 1,04 t ha-1 arba 40,00             

proc. Kitos tirtos skystos organinės trąšos savo efektyvumu ženkliai atsiliko nuo Agrolinija-S trąšų. 

Nupuškus vasarinius kviečius skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S esmingai        

padidėjo vasarinių kviečių augalų, jų stiebų ir varpų ilgis, palyginti su purškimu Agrolinija-S +              

BOR, Agrolinija-S + mikrobiologinis preparatas ir Agrolinija-Humic trąšomis. Nupuškus vasarinius          

kviečius skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S esmingai padidėjo vasarinių kviečių varpos          

masė, vienos varpos grūdų masė bei grūdų skaičius varpoje, palyginti su purškimu Agrolinija-S +              

BOR, Agrolinija-S + mikrobiologinis preparatas ir Agrolinija-Humic trąšomis. Agrolinija-S įtakoje          

esmingai padidėjo vasarinių kviečių bendras bei vieno augalo produktyvių stiebų skaičius, palyginti            

su nepurkštais kviečiais.  

Vasarinius kviečius nupurškus skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S, sumaišytomis        

su pesticidais, ir palyginus su vasarinių kviečių purškimu tik skystomis organinėmis trąšomis            

Agrolinija-S, vasarinių kviečių grūdų derlingumas mažėjo esmingai. To priežastį galima paaiškinti           

tuo, kad vasariniai kviečiai, nupurkšti Agrolinija-S su pesticidais, stresavo ir todėl gautas mažesnis             

grūdų derlingumas nei purškiant vien tik skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S. Nupurškus           

vasarinius kviečius skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S su pesticidais esmingai padidėjo          

vasarinių kviečių grūdų derlingumas, palyginti su nepurkštais kviečiais. Skystų organinių trąšų           

mišiniai su pesticidais neprarado savo efektyvumo vasariniams kviečiams, bet jis buvo gerokai            

mažesnis nei purškiant kviečius Agrolinija-S trąšomis be pesticidų. Kalvoto reljefo juostoje           

vasarinius kviečius nupurškus skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S su pesticidais, palyginti          

tik su purškimu Agrolinija-S, esmingai sumažėjo vasarinių kviečių augalų aukštis, jų stiebo ir varpos              

ilgis. Kalvoto reljefo juostoje vasarinius kviečius nupurškus skystomis organinėmis trąšomis          
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Agrolinija-S su pesticidais, palyginti tik su purškimu Agrolinija-S, esmingai sumažėjo varpos ir            

vienos varpos grūdų masė bei grūdų skaičius varpoje.  

Patręšus vasarinius kviečius jų vegetacijos pradžioje amonio salietra N68,8 norma (200 kg            

fiziniu svoriu) ir palyginus su tręšimu N34,4 norma (100 kg fiziniu svoriu) ir purškimu skystomis               

organinėmis trąšomis Agrolinija-S du kartus po 3 l ha-1, vasarinių kviečių grūdų derlingumas             

padidėjo 0,11 t ha-1. Šis grūdų derlingumo padidėjimas buvo neesminis. 

Vertinant skystų organinių trąšų formų panaudojimo efektyvumą purškiant vasarinius         

kviečius, nustatyta, kad didžiausia grūdų derliaus priedo vertė 208,0 Eur ha-1 bei daugiausiai             

papildomų pajamų 173,0 Eur ha-1 gauta vasarinius kviečius purškiant skystomis organinėmis           

trąšomis Agrolinija-S. Mažiausiai papildomų pajamų gauta kviečius nupurškus Agrolinija-S+BOR,         

o purškimas Agrolinija-Humic buvo ekonomiškai efektyvesnis nei purškimas Agrolinija-S su          

mikrobiologiniais preparatais. Palyginus purškimą skystomis organinėmis trąšomis Agrolinija-S su         

purškimu Agrolinija-S su pesticidais, nustatyta, kad purškimas skystomis organinėmis trąšomis su           

pesticidais yra ženkliai mažiau ekonomiškai efektyvus nei purškimas be pesticidų. 

Paskaičiavus skystų organinių trąšų Agrolinija-S + BOR vienkartinio (3 l ha-1) panaudojimo            

vasarinių rapsų pasėlyje ekonominį efektyvumą, nustatyta, kad purkšti vasarinius rapsus          

Agrolinija-S + BOR skystomis organinėmis trąšomis rapsų butonizacijos tarpsnyje yra ekonomiškai           

efektyvu. Vienkartinio purškimo įtakoje gauta 18,70 EUR ha papildomų pajamų. 

Kalvoto reljefo viršutinėje dalyje ir jo šlaite nustatyta po 31 segetalinės floros rūšį, o klonyje               

rasta 26 rūšys. Lygaus reljefo vasarinių kviečių pasėlyje rasta 45 segetalinės floros augalų rūšys.               

Visos organinės trąšos sumažino piktžolių skaičių pasėlyje, bet nupurškus Agrolinija-S + BOR,            

Agrolinija-S + mikrobiologinis preparatas ir Agrolinija-Humic padidėjo piktžolių masė. Nupurškus          

vasarinius kviečius Agrolinija-S trąšomis esminiai sumažėjo vasarinių kviečių pasėlyje piktžolių          

skaičius ir masė, bet iš esmės padidėjo vienos piktžolės masė pasėlyje. Agrolinija-S purškimas,             

sumaišius skystas organines trąšas su herbicidu Mustang Forte, turėjo įtakos pasėlio piktžolėtumui,            

jį mažino, bet piktžolėtumo problemos neišsprendė. Palyginus su purškimu tik Agrolinija-S,           

pasėlyje purkštame Agrolinija-S su herbicidais, rasta didesnis skaičius piktžolių, bet jų masė buvo             

mažesnė, o vienos piktžolės masė iš esmės sumažėjo.Vasarinių kviečių pasėlio tręšimas amonio            

salietra N68,8 norma didino piktžolių skaičių kviečių pasėlyje, bet mažino jų masę bei vienos              
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piktžolės masę. Patręšus dvigubai mažesne amonio salietros norma ir pasėlį purškiant skystomis            

organinėmis trąšomis Agrolinija-S, palyginti tik su tręšimu mineralinėmis trąšomis, vasarinių          

kviečių pasėlyje mažėjo piktžolių, bet esminiai padidėjo jų masė bei vienos piktžolės masė. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
 
 



 
 

 

46 
 
 


