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Šiuo laikmečiu labai svarbu humuso išsaugojimas ir jo atstatymas, palaikant natūralų dirvoţemio derlingumą. Su humuso kiekiu ir jo kokybine 

sudėtimi glaudţiai susijusios dirvoţemio fizikinės savybės ir augalų derlingumas. Įterpus humifikuotų organinių medţiagų, humuso kiekis dirvoţemyje iš 

esmės padidėja, pakinta ir jo sudėtis. 2007 ir 2010 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje karbonatingame, giliau glėjiškame 
limnoglacialinio priemolio ant moreninio priemolio išplautţemyje tirtas skystųjų kompleksinių trąšų 15-5-5 su humuso rūgštimis efektyvumas 

vasariniams mieţiams. 

Nustatyta, kad vasarinius mieţius, tręšiant skystosiomis kompleksinėmis trąšomis su 1,0 % humuso rūgščių bendras azoto kiekis augale esminiai 
padidėjo 0,30 proc. vnt., lyginant su kontrole bei buvo uţaugintas iš esmės 0,56 t ha-1 gausesnis grūdų derlius. Dėl šių trąšų poveikio ţaliųjų proteinų 

kiekis grūduose padidėjo iki 1,24 proc. vnt. Vasarinių mieţių tręšimui naudojant 0,5 % humuso rūgščių koncentraciją, esminio poveikio šiems rodikliams 

nenustatyta. 
Skystosios trąšos, humuso rūgštys, vasariniai miežiai 

 
Įvadas 

 

Per paskutiniuosius keletą metų šalyje pabrango 

energetiniai ištekliai, kuras, trąšos, pesticidai. Esant 

tokioms ūkininkavimo sąlygoms, ypač aktuali tampa 

tausojančių energetinius resursus sistemų taikymo 

praktikoje galimybė. Vienas iš sprendimų – skystųjų trąšų 

naudojimas bei jų derinimas su kitomis agrotechninėmis 

priemonėmis. Tyrimais nustatyta, kad javai, patręšti 

skystosiomis trąšomis, per 6–10 valandas pasisavina nuo 

70 iki 85 proc. azoto. Trąšų dėka suintensyvėja maisto 

medţiagų pasisavinimas per šaknis, chlorofilo gamyba, 

baltymų sintezė. Šiems procesams suaktyvinti kartu su 

skystosiomis azoto ar kompleksinėmis trąšomis 

rekomenduojama naudoti augalų augimą skatinančias 

medţiagas, pvz. aminorūgštis, humuso rūgštis, vitaminus, 

kt. augimo stimuliatorius. 

Mokslininkų teigimu, humuso rūgštys atlieka 

fiziologinę funkciją ir jos charakterizuojamos kaip augimo 

stimuliatoriai. Yra duomenų, kad humuso rūgštys lemia 

fiziologinius ir biocheminius procesus augale, t. y. 

suaktyvina augalų medţiagų apykaitą, skatina šaknų 

vystymąsi, augalų augimą, chlorofilo kiekį lapuose, 

suintensyvina kvėpavimą, fotosintezę. Manoma, kad 

humuso rūgštis didina fotoaktyvios radiacijos absorbavimą 

(Kefeli, 1997; Nardi et al., 2002; Khaled, Fawy, 2011). 

Kaip natūralus augimo stimuliatorius, humuso rūgštys 

išlaisvina junginiuose esančius fermentus ir suteikia jiems 

aktyvią formą (Merkys, 1993). Jos sumaţina cheminės 

sorbcijos intensyvumą, sudarydamos fosfohumatus, iš 

kurių augalai gali pasisavinti fosforą. Todėl dirvoţemiuose 

su didesniu humuso rūgščių kiekiu augalų pasisavinamo 

fosforo maţiau sujungiama į nejudrius junginius. Humuso 

rūgštys atlieka ir akumuliacinę funkciją – dirvoţemyje 

sukaupia anglį, azotą, fosforą, mikroelementus ir kitas 

maisto medţiagas, reikalingas augalo vystymuisi. 

Reguliavimo funkcija pasireiškia per dirvoţemio 

struktūros, drėgmės ir šilumos reţimo formavimą, 

oksidacinių-redukcinių ir mainų reakcijų bei mineralinės 

mitybos sąlygų reguliavimą. Bandymų duomenys 

patvirtina, kad humuso rūgštys pagerina maisto medţiagų 

pasisavinimą iš dirvoţemio. Šių medţiagų teigiama įtaka 

pasireiškia netiesioginiu būdu, t. y. gerinant dirvoţemio 

fizikines ir chemines savybes. Humuso rūgščių teigiamas 

poveikis gali būti pastebimas per dirvoţemio sorbcijos 

talpos padidėjimą, katijonų judrumą, dirvoţemio struktūrą 

ir kita (MacCarthy, 1990; Hull, Liu, 2005). Veikiami 

humuso rūgščių, augalai būna atsparesni nepalankioms 

aplinkos sąlygoms. Tai aiškinama energinių procesų, 

nukleininių rūgščių ir baltymų sintezės suaktyvėjimu. 

Augalui esant stresinės būsenos, huminių rūgščių molekulė 

gali būti panaudota elektronų transportavimo grandinei 

stiprinti kvėpavimo ir fotosintezės procesų metu (Chen et 

al., 2004). 

Tyrimų tikslas – įvertinti humuso rūgščių efektyvumą 

vasariniams mieţiams. 

 

Metodai ir sąlygos 

 

Tyrimai vykdyti Aleksandro Stulginskio universiteto 

Bandymų stotyje 2007 ir 2010 m. karbonatingame, giliau 

glėjiškame limnoglacialinio priemolio ant moreninio 

priemolio išplautţemyje (Calc(ar)i-Endohypogleyic 

Luvisol). Vasarinių mieţių bandymų dirvoţemis buvo 

artimas neutraliam ir neutralus (pHKCl 6,8–7,0), didelio 

fosforingumo (258 – 290 mg kg
-1

), kalingas (166 –177 mg 

kg
-1

) ir maţo azotingumo (0,13 – 0,14 %). 

Buvo pasirinkta vasarinių mieţių veislė ‘Ūla’. 

Vasariniai mieţiai buvo auginti N60P60K60 trąšų fone ir 

papildomai tręšti 0,5 ir 1,0 % koncentracijos humuso 

(huminių ir fulvo) rūgščių tirpalais derinyje su 

skystosiomis kompleksinėmis NPK (15-5-5) trąšomis 

bamblėjimo tarpsniu 30 kg ha
-1

.  

Bandymai vykdyti keturiais pakartojimais. Bandymų 

laukeliai išdėstyti atsitiktine tvarka. Vasarinių mieţių 

apskaitomojo laukelio plotas – 45 m
2
. Bamblėjimo tarpsnio 

pabaigoje paimti mieţių ėminiai po 10 augalų iš kiekvieno 

laukelio ir nustatytas bendras azoto kiekis vegetatyvinėje 

augalo dalyje Kjeldalio (ISO 11261) metodu. 

Nuėmus derlių nustatytas vasarinių mieţių grūdų 

drėgnis ir derliaus duomenys perskaičiuoti atitinkamai 

esant 14 proc. drėgmės. Sausųjų medţiagų kiekis 

nustatytas grūdus išdţiovinus +105 
o
C temperatūroje (LST 

ISO 751:2000). Mieţių grūduose nustatyti ţaliųjų proteinų 

(LST ISO 1523), ţaliosios ląstelienos (LST ISO 

6865:2001) ir ţaliųjų riebalų kiekiai (ISO 659:1988). 

Tyrimų duomenys įvertinti dispersinės analizės ir 

koreliacinės regresinės analizės metodais naudojantis 



ISSN 1822-1823 Žmogaus ir gamtos sauga 2013, ASU 
 

 

116 

programų paketu „Selekcija“ (Tarakanovas, Raudonius, 

2003) bei „Statistica“ (Hill, Levicki, 2005). 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Vasariniams mieţiams esant pačioje bamblėjimo 

tarpsnio pabaigoje, iš antţeminės augalo dalies buvo 

nustatytas bendras azoto kiekis. Vertinant dvejų metų 

bandymo duomenis, galima konstatuoti, kad humuso 

rūgštys didino bendrojo azoto kiekį augale. Skystosios 

trąšos su 0,5 % humuso rūgščių azoto kiekį padidino 0,18 

proc. vnt., o skystosios trąšos su 1,0 % humuso rūgščių – 

0,30 proc. vnt. (1 pav.). Antruoju atveju tai iš esmės 

daugiau negu mieţiuose, patręštuose tik skystosiomis 

kompleksinėmis trąšomis be humuso rūgščių.  

Vasariniai mieţiai, patręšti bamblėjimo tarpsniu 

skystosiomis trąšomis su 1,0 % humuso rūgščių, uţaugino 

11 %, arba 0,56 t ha
-1

grūdų derlingumo priedą, lyginant su 

kontrole. Derlingumo priedo, lyginant su kontroliniu 

laukeliu, negauta augalus tręšiant skystosiomis trąšomis su 

0,5 % humuso rūgščių (1 pav.). Atlikus koreliacinę 

regresinę analizę, nustatytas esminis priklausomumas tarp 

azoto kiekio mieţiuose bamblėjimo tarpsnio pabaigoje ir 

grūdų derlingumo  (2 pav.) 
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1 pav. Skystųjų  trąšų 15-5-5 su humuso rūgštimis poveikis azoto kiekiui (%) vasariniuose mieţiuose bamblėjimo tarpsnio pabaigoje ir grūdų 

derlingumui (t ha-1) 

Fig. 1. The effect of humic acids liquid fertilizers 15-5-5 on nitrogen content (%) in spring barley at the end of booting stage and on the grain yield (t ha-

1) 

 

1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85

Bendrojo azoto kiekis %

4.2

4.4

4.6

4.8

5.0

5.2

5.4

5.6

5.8

G
rū

d
ų

 d
e

rliu
s

 t h
a

-1

 r = 0,6941; p = 0,0123;  y  = 1,15977685 + 2,32426778*x

 
 

2 pav. Mieţių grūdų derliaus (y, t ha-1) priklausomybė nuo azoto kiekio (x, %)  augale bamblėjimo tarpsniu 

Fig. 2. The relationship between barley grains yield (y, t ha-1) and nitrogen content (x, %) at plant booting stage 

 

Humuso medţiagos turėjo teigiamą poveikį tik 

ţaliųjų proteinų ir ţaliųjų riebalų kiekiams (1 lentelė). 

Ţaliųjų proteinų kiekis mieţių grūduose (1,24 proc. vnt.) 

buvo esminiai didesnis, lyginant su kontrole, patręšus 

skystosiomis specialiosiomis trąšomis 15-5-5 su 1,0 % 

humuso rūgščių. Naudojant maţesnę humuso rūgščių 

koncentraciją, ţaliųjų proteinų kiekis grūduose padidėjo 

0,59 proc. vnt., tačiau esminio poveikio nenustatyta. 

Atlikus koreliacinę regresinę analizę nustatytas patikimas 

ryšys (r=0,82) tarp ţaliųjų proteinų kiekio ir azoto kiekio 

bamblėjimo tarpsniu, - šią priklausomybę aprašė regresinė 

lygtis: y=5,55169107 + 3,86297071x. 

Mieţius tręšiant skystosiomis trąšomis 15-5-5 su 0,5 % 

koncentracijos huminėmis rūgštimis, nustatytas esminis 

ţaliųjų riebalų padidėjimas (0,23 proc. vnt.), tačiau 

naudojant didesnę šių rūgščių koncentraciją ţaliųjų riebalų 

kiekis sumaţėjo, lyginant su kontrole (1 lentelė). 

Ţaliosios ląstelienos sintezei huminių rūgščių trąšos 

esminio poveikio neturėjo. Ţaliosios ląstelienos kiekis 

padidėjo tik 0,35 ir 0,39 proc. vnt., lyginant su kontrole.  

Pagal gautus eksperimento rezultatus galima 

konstatuoti, kad vasarinius mieţius rekomenduotina tręšti 

skystosiomis kompleksinėmis trąšomis 15-5-5 su 1,0 % 

humuso rūgščių. 
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1 lentelė. Skystųjų trąšų 15-5-5 su humuso rūgštimis poveikis ţaliųjų 

proteinų, ţaliųjų riebalų ir ţaliosios ląstelienos kiekiams mieţių grūduose 
Table 1. The effect of humic acids liquid fertilizers 15-5-5 on crude 

protein, crude fat and crude fibre content in barley grains 
 

 

Variantai / Treatment 

Ţalieji 

proteinai 

% 

Crude 

protein 

% 

Ţalieji 

riebalai 

% 

Crude 

fat  

% 

Ţalioji 

ląsteliena
 

%
 

Crude 

fibre  

% 

Kontrolė (fonas) / 

Control (backround) 

11,24 0,92 4,10 

Fonas (backround) + 

N30 (15-5-5 + 0,5% 

humuso rūgščių 

/humic acids) 

11,83 1,15 4,45 

Fonas (backround) + 

N30 (15-5-5 + 1,0% 

humuso rūgščių 

/humic acids) 

12,48 0,74 4,49 

R05/LSD05 1,18 0,23 1,56 

 

Išvados 

 

1. Vasariniai mieţiai, tręšti skystosiomis trąšomis 15-

5-5 su 1,0 % humuso rūgščių gerokai padidino azoto kiekį 

(0,3 proc. vnt.) augale bamblėjimo tarpsniu, o grūdų 

derlingumo priedas siekė net (0,56 t ha
-1

).  

2. Ţaliųjų proteinų kiekį grūduose (1,24 proc. vnt.) 

esmingai didino skystosios trąšos 15-5-5 su 1,0 % humuso 

rūgščių, o ţaliųjų riebalų kiekis esminiai didėjo naudojant 

0,5 % humuso rūgščių koncentraciją. Ţaliosios ląstelienos 

kiekiui huminės rūgštys įtakos neturėjo. 
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The use of humic acids for increse of barley biological potential 
 

Summary 

 
Nowadays a preservation of humus and its restoration maintaining natural soil fertility is very important. Soil physical and chemical properties and 

plant yield is closely related with a humus content and its qualitative composition. When inserting humic organic substances the humus content 
significantly increases in the soil, also, its composition changes.   

Experiments involving a spring barley were conducted at Aleksandras Stulginskis University’s Experimental Station on a medium textured 

Cal(ca)ri-Epihypogleyic Luvisol (LVg-n-w-cc)during 2007 and 2010. Spring barley were grown on the background of N150P90K90 mineral fertilization and 
were additionally foliar-fertilized 15-5-5 with with humic and fulvic acids (humic and fulvic acids fertilizers).  

Experimental evidence showed that a 1.0 % concentration solution of humic and fulvic acids increased total nitrogent in the plant (0,3 %) and spring 

barely grain yield (0.56 t ha-1. The humic and fulvic acids fertilizers improved technological properties of grain. Under the effect of this fertilizers, grain 
protein content increased by 1,24 percent in a unit.  

Liquid fertilizers, humic acids, spring barley 
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