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Skirtingų bulvių veislių, auginamų pagal IKP žemdirbystės sistemos reikalavimus, 

vertinimas 
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Aleksandro Stulginskio universitetas 

 
Bulvių veislių palyginamieji tyrimai IKP ţemdirbystės sistemoje buvo vykdyti Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje. Auginant 

Vokietijoje išvestos veislės ‘Melodi’ bulves iš esmės padidėjo bendras ir prekinių gumbų derlius, palyginti su veislėmis ‘Liepa’ ir ‘Fakse’. Auginant 

Lietuvoje išvestos veislės ‘Liepa’ bulves buvo išaugintas esminiai didesnis bendras ir prekinis gumbų derlius, palyginti su daniška bulvių veisle ‘Fakse’. 
Didţiausia prekinio derliaus išeiga (63,1%) nustatyta auginat ‘Liepa’ veislės bulves, kuri buvo esminiai didesnė nei veislių ‘Melodi’ (59,1%) ir ‘Fakse’ 

(48,8%). Auginant ‘Liepa’ veislės bulves iš esmės padidėjo gumbuose sausųjų medţiagų, palyginti su veislės ‘Melodi’ bulvėmis, o krakmolo, palyginti 

su veislėmis ‘Melodi’ ir ‘Fakse’. Maţiausiai nitratų susikaupė veislės ‘Fakse’ gumbuose ir tai esminiai maţiau nei jų susikaupė veislių  ‘Liepa’ ir 
‘Melodi’ gumbuose. Auginant veislės ‘Melodi’ bulves, palyginti su veislėmis ‘Liepa’ ir ‘Fakse’, iš esmės padidėjo vieno kero stiebų ilgis, vieno kero 

gumbų skaičius ir jų masė. Auginant veislės ‘Fakse’ bulves, palyginti su veislėmis ‘Liepa’ ir ‘Melodi’, esminiai padidėjo vieno kero stiebų skaičius.  

Bulvės, IKP žemdirbystės sistema, derlius, cheminės sudėtis, derliaus struktūros elementai 

 
Įvadas 

 

Lietuvoje beveik visos bulvės auginamos ūkininkų 

ūkiuose, tik labai nedidelė dalis – ţemės ūkio bendrovėse. 

Dauguma bulvių augintojų yra smulkūs: apie 97% visų 

ūkių augina maţiau nei 1 ha bulvių. Nepaisant to, kad 

bulvės yra tradicinis augalas Lietuvoje, bulvininkystė nėra 

intensyvi ţemės ūkio šaka. Bulvės daţniausiai auginamos 

maţai paisant jų biologijos, dėl to bulvių derliai nėra dideli 

(2008–2009 m. vidutinis derlius 14,4 t ha
-1

) (Raţukas, 

2003; Rodiklių..., 2010). 

Šiuo metu yra išvesta bulvių veislių, kurių gumbai 

naudojami maistui, traškučių, krakmolo gamybai ir t.t. 

Šioms bulvių veislėms keliami specifiniai reikalavimai ir 

jų auginimo agrotechnika skiriasi (Kaur et al., 2002, 2007;  

Arvanitoyannis  et al., 2008). 

Viena maţo derlingumo prieţasčių – netinkama arba 

prasta sėklinių bulvių stiebagumbių kokybė. Bulvių 

vystymosi bei laikymo sąlygos turi įtakos jų dygimui. 

Bulvės stiebagumbyje akelės išsidėsčiusios spiralės forma, 

kurių didţiausias kiekis sutelktas viršūninėje stiebagumbio 

dalyje Kiekvienoje akelėje natūraliai yra trys pumpurų 

uţuomazgos, iš kurių pirmiausia dygsta tik labiausiai 

išsivystęs (Allen et al., 1992; Shpaar et al., 2004). 
Nustatyta, kad bulvių gumbų derlius priklauso nuo 

tręšimo lygio, veislės, agrotechnikos, meteorologinių 

sąlygų. Sausringais metais bulvių derlius būna maţas, 

gumbai smulkūs. Nuo sausrų labiausiai nukenčia 

ankstyvųjų ir vėlyvųjų, maţiau – vidutinio ankstyvumo 

veislių bulvės (Raţukas, 203; Makarevičiūtė, 2003; 

Rainys, Rudokas, 2005; Lazauskas ir kt., 2008; 

Asakavičiūtė, Raţukas, 2011; Pekarskas, 2012). 

Tyrimais nustatyta, kad tarp ekologiškai auginamų 

bulvių veislių ‘Valor’ ir ‘Vineta’ esminių bendro ir 

prekinio derliaus bei  prekinio derliaus išeigos skirtumų 

nenustatyta. Bulvių veislės ‘Vineta’ gubuose rasta esminiai 

maţiau nitratų bei neţymiai daugiau sausųjų medţiagų ir 

krakmolo nei veislės ‘Valor’ bulvėse. Veislės ‘Valor’ 

gumbuose, palyginti su veisle ‘Vineta’, rasta iš esmės 

daugiau fosforo, o azoto ir kalio kiekių esminių skirtumų 

nenustatyta (Pekarskas, Sinkevičienė, 2013). 

Išskirtinės kokybės ţemės ūkio ir maisto produktų 

(IKP) ţemdirbystės sistema skiriasi nuo ekologinės tuo, 

kad šioje sistemoje galima naudoti sintetines mineralines 

trąšas ir pesticidus. Nuo intensyvios ţemdirbystės sistemos 

IKP sistema skiriasi tuo, kad azoto trąšų norma įterpiama 

per metus negali viršyti 140 kg ha
-1

 bendrojo azoto, o 

augalų apsaugos produktus, kurių sudėtyje yra tokios pat 

veikliosios medţiagos, galima naudoti ne daţniau kaip 2 

kartus per vegetacijos periodą, išskyrus tuos, kurie 

nustatyta tvarka leidţiami naudoti ekologiniuose ūkiuose. 

Pasėlių apsaugai draudţiama naudoti augimo reguliatorius 

bei labai nuodingus ir nuodingus augalų apsaugos 

produktus  (LR ţemės ūkio ministro 2014 04 09 d. 

įsakymas Nr. 3D-204). 

Tyrimų tikslas ir objektas – nustatyti skirtingų bulvių 

veislių, auginamų pagal IKP ţemdirbystės sistemos 

reikalavimus, įtaka gumbų derlingumui, cheminei sudėčiai 

bei derliaus struktūros rodiklių reikšmėms. 

 

Tyrimų metodika 
 

Bulvių veislių palyginimo tyrimai 2014 m. atlikti 

Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje 

priemolio sekliai glėjiškame karbonatingame 

išplautţemyje – IDg8-k (Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisol – 

LVg-p-w-cc), kuris buvo artimas neutraliam ir šarmiškas, 

vidutinio humusingumo, vidutinio fosforingumo ir 

fosforingas, vidutinio kalingumo, o bendro azoto nustatyta 

0,149-0,154 %. 

Tyrimai atlikti su ankstyvų bulvių daniškos veislės 

‘Fakse’, lietuviškos veislės ‘Liepa’ ir vokiškos veislės 

‘Melodi’ augalais. Sėklos norma 2,5 t ha
-1

. Bulvės 

pasodintos mechanizuotai su bulvių sodinamąją. Bulvės 

pasodintos  2014 04 28 d., nukastos – 2014 09 16 d. 

 Bandymų bendro laukelio dydis 14 m
2
 (3,5×4), 

apskaitinio 9 m
2
 (3×3).  

Laukas tręštas NPK 5-15-25 trąšomis norma 

N20P60K100 (400 kg ha
-1

) ir amonio salietra N34 norma N85 

(250 kg ha
-1

 fiziniu svoriu). Viso buvo išberta mineralinių 

trąšų veikliąją medţiaga – N105P60K100. 

Nuo piktţolių po bulvių pasodinimo ant vagų 

nupurkšta herbicidu FENIX 3,0 l ha
-1

 norma. Nuo kolorado 

vabalų 2014 07 09 d. purkšta insekticidu Actara 80 g ha
-1

 

norma. 

Bulvės buvo augintos pagal IKP ţemdirbystės 

sistemos reikalavimus. 
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Rezultatai ir aptarimas 

 

Auginant Vokietijoje išvestos veislės ‘Melodi’ bulves 

iš esmės padidėjo bendras ir prekinių gumbų derlius, 

palyginti su veislėmis ‘Liepa’ ir ‘Fakse’. Atitinkamai 

bendras derlius padidėjo 7,90 ir 10,64 t ha
-1

 arba 46,2 ir 

74,0 proc., o prekinių gumbų derlius – 3,99 ir 7,77 t ha
-1

 

arba 37,0 ir 110,8 proc. Auginant Lietuvoje išvestos veislės 

‘Liepa’ bulves buvo išaugintas esminiai didesnis bendras ir 

prekinis gumbų derlius, palyginti su daniška bulvių veisle 

‘Fakse’ (1 pav.). 

Didţiausias sėklinių bulvių derlius buvo išaugintas 

auginant veislės ‘Melodi’ bulves, kuris buvo iš esmės 

didesnis nei veislių  ‘Liepa’ ir ‘Fakse’. Tarp veislių ‘Liepa’ 

ir ‘Fakse’ esminių sėklinių bulvių derliaus skirtumų 

nenustatyta. Pašarinių bulvių daugiausia išauginta auginant 

‘Melodi’ bulves, kurių derlius buvo esminiai didesnis nei 

veislės ‘Liepa’, bet esminių skirtumų nenustatyta, palyginti 

su ‘Fakse’ bulvėmis (1 pav.). 

Didţiausia prekinio derliaus išeiga (63,1%) nustatyta 

auginat ‘Liepa’ veislės bulves, kuri buvo esminiai didesnė 

nei ‘Melodi’ (59,1%) ir ‘Fakse’ (48,8%) veislių. Auginant 

‘Melodi’ veislės bulvės nustatytas esminiai didesnė 

prekinio derliaus išeiga nei veislės ‘Fakse’ (2 pav.). 

Didţiausias kiekis sausųjų medţiagų (21,65%), 

krakmolo (13,15%) ir nitratų (206,25 mg kg
-1

) rasta bulvių 

veislės ‘Liepa’ gumbuose. Auginant ‘Liepa’ veislės bulves 

iš esmės padidėjo gumbuose sausųjų medţiagų, palyginti 

su veislės ‘Melodi’ bulvėmis, bet negauta esminių 

skirtumų, lyginant su veisles ‘Fakse’. Veislės ‘Liepa’ 

gumbuose iš esmės susikaupė daugiau krakmolo nei veislių 

‘Melodi’ ir ‘Fakse’ gumbuose. Maţiausiai nitratų (152,50 

mg kg
-1

) susikaupė veislės ‘Fakse’ gumbuose ir tai 

esminiai maţiau nei jų susikaupė ‘Liepa’ ir ‘Melodi’ 

bulvių gumbuose (1 lentelė). 

Auginant veislės ‘Melodi’ bulves gumbuose susikaupė 

esminiai maţiau azoto, palyginus su veislėmis ‘Liepa’ ir 

‘Fakse’, o veislės neturėjo esminės įtakos fosforo ir kalio 

susikaupimui bulvių gumbuose (1 lentelė). 

Skirtingos bulvių veislės turėjo nevienodą įtaką bulvių 

derliaus struktūros rodiklių reikšmėms. Didţiausias vieno 

kero stiebų ilgis, vieno kero gumbų skaičius ir vieno kero 

gumbų masė nustatyta auginat veislės ‘Melodi’ bulves, o 

didţiausias vieno kero stiebų skaičius nustatytas veislės 

‘Fakse’ bulvėse (2 lentelė). 

Auginant veislės ‘Melodi’ bulves, palyginti su 

veislėmis ‘Liepa’ ir ‘Fakse’, iš esmės padidėjo vieno kero 

stiebų ilgis, vieno kero gumbų skaičius ir jų masė. 

Auginant veislės ‘Fakse’ bulves, palyginti su veislėmis 

‘Liepa’ ir ‘Melodi’, esminiai padidėjo vieno kero stiebų 

skaičius. Auginant veislės ‘Liepa’ bulves ir palyginus su 

veisle ‘Fakse’, iš esmės padidėjo vieno kero stiebų ilgis ir 

vieno kero gumbų masė, bet esminiai sumaţėjo vieno kero 

stiebų ilgis ir vieno kero gumbų skaičius (2 lentelė). 

 

 
 

2 pav. Veislių įtaka bulvių prekinio derliaus išeigai  

Fig. 2. Variety influence on potatoes marketable yield output 

 

 
 

1 pav. Veislių įtaka bulvių gumbų derlingumui 

Fig. 1 Variety influence on potatoes productivity 

(R05=2.277) 

(R05=0,550) (R05=1,388) 

 

 
(R05=1,302) 

 
t ha 

-1
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1 lentelė. Veislių įtaka bulvių derliaus struktūros elementų rodiklių reikšmėms 

Table 1. The influence of potato varieties on values of yield structure elements  

 
Bulvių 

veislės 

Potato 

varieties 

Sausosios 

medţiagos, % 

Dry matter, % 

Krakmolas, % 

Starch, % 

Nitratai, mg kg-1 

Nitrates, mg kg-1 

Azotas (N), % 

Nitrogen (N), 

% 

Fosforas (P), % 

Phosphorus (P), 

% 

Kalis (K), % 

Potasium (K), 

% 

Liepa 21,65 13,15 206,25 0,31 0,05 0,30 

Melodi 19,75 12,10 200,75 0,28 0,06 0,30 

Fakse 20,64 11,95 152,50 0,31 0,06 0,30 

R05 1,127 0,550 21,674 0,026 0,011 0,038 

 
2 lentelė. Veislių įtaka bulvių derliaus struktūros elementų rodiklių reikšmėms 

Table 2. The influence of potato varieties on values of yield structure elements 

 
Bulvių veislės 

Potato varieties  

Vieno kero stiebų ilgis, 

cm 

Length of one scrub 

stems, cm 

Vieno kero stiebų 

skaičius, vnt. 

Number of one scrub 

stems  

Vieno kero gumbų 

skaičius, vnt. 

Number of on scrub 

tubers  

Vieno kero gumbų 

masė, g 

Weight of one scrub 

tubers  

Liepa 35,92 2,93 7,06 797,5 

Melodi 49,15 3,45 13,63 1018,75 

Fakse 27,01 4,05 10,21 546,63 

R05 1,941 0,269 2,154 118,79 

 

Išvados 

 

1. Auginant Vokietijoje išvestos veislės ‘Melodi’ 

bulves iš esmės padidėjo bendras ir prekinių gumbų 

derlius, palyginti su veislėmis ‘Liepa’ ir ‘Fakse’. Auginant 

Lietuvoje išvestos veislės ‘Liepa’ bulves buvo išaugintas 

esminiai didesnis bendras ir prekinis gumbų derlius, 

palyginti su daniška bulvių veisle ‘Fakse’. 

2. Didţiausias sėklinių bulvių derlius buvo išaugintas 

auginant veislės ‘Melodi’ bulves, kuris buvo iš esmės 

didesnis nei veislių  ‘Liepa’ ir ‘Fakse’. Tarp veislių ‘Liepa’ 

ir ‘Fakse’ esminių sėklinių bulvių derliaus skirtumų 

nenustatyta.  

2. Didţiausia prekinio derliaus išeiga (63,1%) 

nustatyta auginat ‘Liepa’ veislės bulves, kuri buvo 

esminiai didesnė nei veislių ‘Melodi’ (59,1%) ir ‘Fakse’ 

(48,8%).  

3.  Auginant ‘Liepa’ veislės bulves iš esmės padidėjo 

gumbuose sausųjų medţiagų, palyginti su veislės ‘Melodi’ 

bulvėmis, o krakmolo, palyginti su veislėmis ‘Melodi’ ir 

‘Fakse’. Maţiausiai nitratų susikaupė veislės ‘Fakse’ 

gumbuose ir tai esminiai maţiau nei jų susikaupė veislių  

‘Liepa’ ir ‘Melodi’ gumbuose. 

4. Auginant veislės ‘Melodi’ bulves gumbuose 

susikaupė esminiai maţiau azoto, palyginus su veislėmis 

‘Liepa’ ir ‘Fakse’, o veislės neturėjo esminės įtakos 

fosforo ir kalio kaupimuisi gumbuose. 

5. Auginant veislės ‘Melodi’ bulves, palyginti su 

veislėmis ‘Liepa’ ir ‘Fakse’, iš esmės padidėjo vieno kero 

stiebų ilgis, vieno kero gumbų skaičius ir jų masė. 

Auginant veislės ‘Fakse’ bulves, palyginti su veislėmis 

‘Liepa’ ir ‘Melodi’, esminiai padidėjo vieno kero stiebų 

skaičius.  
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Assessment of different varieties potatoes grown under requirements of PEQ farming system 
 

Summary 

 
Comparative studies of potato varieties under PEQ farming system were carried out at Experimental Station of Aleksandras Stulginskis University. 

Significant increase in total and marketable tuber yield observed cultivating breaded in Germany variety 'Melody', compared with the varieties 'Liepa' and 

‘Fakse’. Significant increase in total and marketable tuber yield was harvested growing breaded in Lithuania potato variety 'Liepa', compared with 

Danish potato variety 'Fakse'. The highest yield of marketable yield (63.1%) found growing potato varieties 'July', which was higher comparing with 
varieties 'Melody' (59.1%) and 'Fakse' (48.8%). Growing potato variety 'Liepa' was observed significant increase in tuber dry matter compared with the 

potato variety 'Melody' and starch compared with varieties 'Melody' and 'Fakse'. 'Fakse' variety potato tubers had the lowest amount of accumulated 

nitrates and it was significant difference comparing to 'Liepa' and 'Melody' tubers. Significant increase of 'Melody' variety one scrub stems length, 
number and weight of one scrub tubers was found compared to 'Liepa' and 'Fakse'. Significant increase in number of one scrub stems was found in 

cultivars of 'Fakse' potatoes compared with varieties 'Liepa' and 'Melody'. 

Potatoes, PEQ farming system, yield, chemical composition, yield structural elements 
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