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Skystų organinių trąšų įtakos ekologiškai augintų miglinių javų grūdų derlingumui, cheminei sudėčiai ir elektrocheminėms savybėms tyrimai 2011-

2012 m. vykdyti Juozo Trakymo ir Valentino Genio ekologinės gamybos ūkiuose. Nustatyta, kad ekologiškai auginamus ţieminius kviečius nupurškus 

skystomis organinėmis trąšomis iš esmės padidėjo grūdų derlingumas. Biokal 1 labiau didino grūdų derlingumą nei Durpių oksidatas, bet esminių 

derlingumo skirtumų tarp šių skystų organinių trąšų nenustatyta. Organinių trąšų įtakoje esminiai kviečių grūduose padidino baltymų ir kritimo skaičiaus 
reikšmė, bet neturėjo įtakos sedimentacijos rodikliui. Purškimas Durpių oksidatu iš esmės, palyginti su Biokal 1, didino grūduose baltymų ir šlapiojo 

glitimo kiekį. Visos tirtos trąšos iš esmės padidino ekologiškų ţieminių rugių grūdų derlingumą. Nupurškus Biokal 1 esminiai padidėjo grūdų 

derlingumas, palyginti su purškimu Fitokondi ir Durpių oksidatu. Nupurškus Durpių oksidatu esminiai sumaţėjo kritimo skaičiaus reikšmė, palyginti su 

nepurkštais rugiais. Kitiems cheminės sudėties rodikliams skystos organinės trąšos esminės įtakos neturėjo. Nupurškus kviečius Biokal 1 esminiai 

sumaţėjo grūdų redokso potencialo vertė, palyginti su nepurkštais ir purkštais Durpių oksidatu kviečiais. Ekologiškus ţieminius rugius nupurškus Biokal 

1 esminiai sumaţėjo grūdų pH reikšmė, palyginti su purškimu Durpių oksidatu. Durpių oksidato įtakoje esminiai, palyginti su nepurkštais rugiais ir 
purškimu Biokal 1, Fitokondi, sumaţėjo grūdų elektrinio laidţio vertė, o redokso potencialo vertė esminiai padidėjo. 

Skystos organinės trąšos, kviečiai, rugiai, cheminė sudėtis, elektrocheminės savybės 

 
Įvadas  

 

Ekologinį ūkininkavimą nemaţa dalis Lietuvos 

ūkininkų supranta labai įvairiai (Pekarskas, 2008 a). 

Ekologinis ţemės ūkis toks, kuriame nenaudojamos jokios 

sintetinės cheminės medţiagos (trąšos, pesticidai, augimo 

skatintojai), jos keičiamos natūraliomis organinėmis 

mineralinėmis medţiagomis. Ekologinio ūkininkavimo 

sitemoje siekiama uţdaro maisto ir energijos medţiagų 

apytakos ciklo (Ţekonienė ir kt., 2005). 

Ūkininkaujant ekologiškai labai sunku subalansuoti 

augalų aprūpinimą visomis reikiamomis maisto medţiagomis 

(Pekarskas, 2008 b). Ekologinėje ţemdirbystėje labai 

grieţtai reglamentuotas trąšų ir biologinių preparatų 

naudojimas (Pekarskas, 2012 a). Šiuo metu jų pasirinkimas 

tiek Lietuvoje tiek ir ES šalyse yra pakankamai didelis. 

Vykdant mokslinius tyrimus su biologiniais preparatais, 

pagamintais iš vaistaţolinių ţolių ekstraktų pastebėta, kad 

jie ne tik didina augalų derlingumą, gerina išauginamos 

produkcijos kokybę, bet taip pat turi įtakos augalų ligoms 

ir kenkėjams (Pekarskas, 2011). 

Lietuvos ekologinės gamybos ūkiuose vyrauja 

augalininkystės kryptis ir pasėlių struktūroje dominuoja 

migliniai javai, jie sudaro 48,92 proc (Pekarskas, 2012 b). 

Lietuvoje atliktais tyrimais nustatyta, kad biologinius 

preparatus, kurie naudojami augalų purškimui vegetacijos 

metu, galima sėkmingai panaudoti ir javų sėklų 

priešsėjiniam apdorojimui. Biologiniai preparatai ne tik 

padidina sėklų dygimo energiją ir daigumą, bet ir sumaţina 

sėklų uţterštumą (Pekarskas ir kt., 2007; Gaurilčikienė ir 

kt., 2008; Pekarskas, Sinkevičienė, 2011). Taip pat javų 

derliaus dydį lemia optimalus pasėlio tankumas, varpų 

produktyvumas ir 1000 grūdų masė. Šiuos ir kitus rodiklius 

nulemia ne tik augalo biologinės savybės, bet ir 

dirvoţemio ir klimato sąlygos, taikomos agrotechnikos 

priemonės (Frederick et al., 2001; Feizienė ir kt., 2004). 

Mokslinėje literatūroje randama daug duomenų apie 

ekologinės ir įprastinės gamybos produktų 

palyginamuosius kokybės tyrimus, kuriuose kokybė 

vertinama klasikinės cheminės analizės metodais. 

Elektrocheminės analizės metodų pagrindą sudaro vyksmai 

elektrocheminės celės elektrodų paviršiuje arba 

tarpelektrodinėje erdvėje. Vyksmo metu kinta įvairūs 

sistemos parametrai: tirpalo elektrinis laidumas, elektrodo 

potencialas, elektros srovės dydis (Rutkovienė, Nominaitis, 

2004). 

Tyrimų tikslas – ištirti skystų organinių trąšų įtaką 

ekologiškai augintų miglinių javų grūdų derlingumui, 

cheminei sudėčiai ir elektrocheminėms savybėms.  

 

Tyrimų metodika  
 

Ekologiškų ţieminių kviečių lauko bandymai vykdyti 

2011–2012 metais Juozo Trakymo ekologinės gamybos 

ūkyje Kaišiadorių rajone Rumšiškių seniūnijoje, ţieminių 

rugių – Valentino Genio ekologinės gamybos ūkyje 

Ukmergės rajone Pivonijos seniūnijoje. 

Bendras bandymų plotas – 1,0 ha. Bandymai atlikti 

keturiais pakartojimais. Ţieminių kviečių bendras 

bandymų laukelio dydis 750 m
2
, o ţieminių rugių – 625 

m
2
. 

Juozo Trakymo ekologiniame ūkyje vyravo smėlingo 

lengvo priemolio dirvoţemiai, kurie buvo rūgštoki (pH 

5,6–5,8), maţo humusingumo (1,58–1,93 %), didelio 

fosforingumo (230–292 mg kg
-1

), kalingi (152–199 mg kg
-

1
), bendro azoto nustatyta 0,111–0,118 %, o Valentino 

Genio ekologiniame ūkyje vyravo priesmėliai, kurie buvo 

rūgštoki ir neutraloki (pH 5,7–6,1), vidutinio 

humusingumo (2,10–2,84 %), labai didelio fosforingumo 

(369–532 mg kg
-1

) ir kalingumo (360–380 mg kg
-1

), 

bendro azoto nustatyta 0,114–0,169 %.  

Dirvoţemio ėminiai agrocheminių savybių tyrimui 

imti dirvoţemio grąţtu iš 0–20 cm gylio 10 skirtingų 

laukelio vietų anksti pavasarį miglinių javų vegetacijos 

pradţioje ir sudarytas jungtinis dirvoţemio ėminys. 

Dirvoţemio ėminiai imti trimis pakartojimais.  

Dirvoţemio agrocheminių savybių rodiklių reikšmės 

nustatytos LAMMC Ţemdirbystės instituto Agrocheminių 

tyrimų centro laboratorijoje. Dirvoţemio pHKCl nustatyta 

potenciometriniu (ISO 10390), judriųjų fosforo ir kalio 

kiekis – A–L , humusas – sauso deginimo (ISO 10694) 

(organinės anglies kiekis × 1,724), suminis azotas – 
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Kjeldalio (ISO 11261:1995)  metodais, o dirvoţemio  

granuliometrinė sudėtis pagal ISO 11277:2009 (N).  

Ekologiškų ţieminių kviečių bandymo schema: 1) 

nepurkšta (kontrolinis); 2) Biokal 1 (10+10+10 l ha
-1

); 3) 

Durpių oksidatas (4+4+4 l ha
-1

). Ekologiškų ţieminių rugių 

bandymo schema: 1) nepurkšta (kontrolinis); 2) Biokal 1 

(10+10 l ha
-1

);  3) Fitokondi (6+6 l ha
-1

); 4) Durpių 

oksidatas (6+6 l ha
-1

).  

Ţieminiai kviečiai biologiniais preparatais purkšti 

krūmijimosi (BBCH 23), stiebų augimo (BBCH 31) ir 

pieninės brandos (BBCH 73), o ţieminiai rugiai 

krūmijimosi (BBCH 23) ir pieninės brandos (BBCH 73) 

tarpsniuose. Augalų apsaugos priemonės nenaudotos. 

Auginta ţieminių kviečių veislė ‘Akteur’, o ţieminių 

rugių – „Recrut’. Ţieminiai kviečiai auginti po raudonųjų 

dobilų ţaliajai trąšai, o rugiai atsėliuoti ir auginti po rugių 

‘Recrut’. Į ţieminius rugius pavasarį buvo įsėti baltieji 

dobilai ‘Nemunis’. 

Grūdų cheminių savybių rodiklių reikšmės nustatytos 

LAMMC Ţemdirbystės instituto Cheminių tyrimų 

laboratorijoje: baltymų kiekis Kjeldalio metodu, šlapio 

glitimo kiekis GLUTOMATIC sistema, sedimentacijos 

rodiklis Zeleny metodu, kritimo skaičius pagal LST ISO 

3093, o krakmolo kiekis – skaitmeniniu poliarimetru. 

Pagal patvirtintas metodikas, elektrocheminių savybių 

tyrimai (vandenilio jonų koncentracija (pH), redokso 

potencialas mV ir elektrinis laidumas µS/cm) atlikti ASU 

Aplinkos ir ekologijos instituto Aplinkotyros 

laboratorijoje. 

Tyrimo duomenys matematiškai įvertinti dispersinės 

analizės metodu 95 % tikimybės lygmeniu naudojant 

kompiuterinę programą ANOVA (Clewer, Scarisbric, 

2001). 

Rezultatai ir aptarimas  

 

Didţiausias ekologiškai auginamų ţieminių kviečių 

grūdų derlingumas 4,93 t ha
-1

 gautas tris kartus kviečius  

nupurškus skysta organine trąša Biokal 1. Palyginti su 

nepurkštais kviečiais, derlingumas padidėjo 0,81 t ha
-1

 arba 

19,66 %. Ekologiškai auginamus ţieminius kviečius 

‘Akteur’ nupurškus skystomis organinėmis trąšomis Biokal 

1 ir Durpių oksidatu esminiai padidėjo kviečių grūdų 

derlingumas, palyginti su nepurkštais kviečiais. Biokal 1 

labiau didino grūdų derlingumą nei purškimas Durpių 

oksidatu, bet esminių skirtumų tarp šių skystų organinių 

trąšų negauta (1 lentelė). 

Skystų organinių trąšų įtakoje esminiai grūduose 

padaugėjo baltymų ir iš esmės padidėjo kritimo skaičiaus 

reikšmė, bet neturėjo esminės įtakos sedimentacijos 

rodikliui. Nupurškus kviečius Durpių oksidatu iš esmės, 

palyginti su purškimu Biokal 1, grūduose padidėjo baltymų 

ir šlapiojo glitimo (1 lentelė). 

Ekologiškų ţieminių rugių derlingumą labiausiai 

padidino purškimas Biokal 1 (0,55 t ha
-1

 arba 20,91 %). 

Visos tirtos trąšos iš esmės padidino grūdų derlingumą, 

palyginti su nepurkštais rugiais, o nupurškus Biokal 1 

esminiai padidėjo grūdų derlingumas, palyginti su 

purškimu Fitokondi ir Durpių oksidatu (2 lentelė). 

Ekologiškų ţieminių rugių purškimas biologiniais 

preparatais maţino baltymų kiekį ir kritimo skaičiaus 

reikšmes grūduose, o nupurškus Durpių oksidatu esminiai 

sumaţėjo kritimo skaičiaus reikšmė, palyginti su 

nepurkštais rugiais. Esminių baltymų kiekio skirtumų, 

purškiant skirtingomis trąšomis, nenustatyta. Panaši įtaka 

buvo ir krakmolo kiekiui grūduose (2 lentelė). 

 
1 lentelė. Skystų organinių trąšų įtaka ekologiškai auginamų ţieminių kviečių ‘Akteur’ grūdų derlingumui ir cheminei sudėčiai 

 Table 1. Effect of organic fertilizers on ecologically grown winter wheat ‘Akteur’ grain yield and chemical composition 

 

Variantai 
Treatments 

Derlingumas 

(t ha-1) 

Yield (t ha-1) 

Baltymai (%) 
Proteins (%) 

Šlapiasis glitimas 

(%) 

Wet gluten (%) 

Kritimo skaičius (s) 
Falling number (s) 

Sedimentacijos rodiklis (s) 
Sedimentation (s) 

Nepurkšta 

Unsprayed 
4,12 9,60 16,0 343 30,0 

Biokal 1 
10+10+10 l ha-1 4,93 10,00 16,3 370 31,0 

Durpių oksidatas 

4+4+4 l ha-1 4,74 10.90 17,9 382 32,5 

R05/LSD05 0,40 0,36 0,45 21,22 4,36 

 
2 lentelė. Skystų organinių trąšų įtaka ekologiškai auginamų ţieminių rugių‘Recrut’ grūdų derlingumui ir cheminei sudėčiai 

Table 2. Effect of organic fertilizers on ecologically grown winter rye‘Recrut’ grain yield and chemical composition 

 

Variantai 

Treatments 

Derlingumas 

(t ha-1) 

Yield (t ha-1) 

Baltymai (%) 

Proteins (%) 

Kritimo skaičius (s) 

Falling number (s) 

Krakmolas (s) 

Starch (s) 

Nepurkšta 

Unsprayed 
2,63 7,41 236 62,9 

Biokal 1 

10+10 l ha-1 3,18 7,40 215 62,8 

Fitokondi 

6+6 l ha-1 2,95 7,30 227 63,2 

Durpių oksidatas 

6+6 l ha-1 
2,82 6,93 207 62,4 

R05/LSD05 0,18 0,56 25,44 1,69 
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Tiriant skystų organinių trąšų įtaką ekologiškų 

ţieminių kviečių grūdų elektrocheminėms savybėms, 

nustatyta, kad skystos organinės trąšos maţino grūdų pH 

vertę, bet šis sumaţėjimas nebuvo esminis, o elektrinio 

laidţio reikšmes Biokal 1 neţymiai padidino, o purškimas 

Durpių oksidatu neţymiai sumaţino, palyginti su 

nepurkštais kviečiais. Nupurškus kviečius Biokal 1 

esminiai sumaţėjo grūdų redokso potencialo vertė, 

palyginti su nepurkštais ir purkštais Durpių oksidatu 

kviečiais (3 lentelė).  
 

3 lentelė. Skystų organinių trąšų įtaka ekologiškai auginamų ţieminių 
kviečių ‘Akteur’ grūdų elektrocheminėms savybėms 

Table 3. Effect of organic fertilizers on ecologically grown wheat 

‘Akteur’grain electrochemical properties 

 

Variantai 

Treatments 
pH 

Elektrinis laidumas 
µS/cm 

Electrical 

conductivity µS/cm 

Redokso 

potencialas 

mV 
Redox potential 

mV 

Nepurkšta 

Unsprayed 
6,59 1055 151,5 

Biokal 1 

10+10+10 l ha-1 6,58 1078,5 146,5 

Durpių oksidatas 
4+4+4 l ha-1 6,58 999,5 150 

R05/LSD05 0,018 98,79 1,76 

 

Ekologiškus ţieminius rugius nupurškus Biokal 1 

esminiai sumaţėjo grūdų pH reikšmė, palyginti su 

purškimu Durpių oksidatu. Durpių oksidato įtakoje 

esminiai, palyginti su nepurkštais rugiais ir purškimu 

Biokal 1 ir Fitokondi, sumaţėjo grūdų elektrinio laidţio 

vertė, o redokso potencialo vertė atvirkščiai esminiai 

padidėjo (4 lentelė). 
 

4 lentelė. Biologinių preparatų įtaka ekologiškai auginamų ţieminių rugių 

‘Recrut’ grūdų elektrocheminėms savybėms 

Table 4. Effect of organic fertilizers on ecologically grown rye 
‘Akteur’grain electrochemical properties 

 

Variantai 

Treatments 
pH 

Elektrinis laidumas 
µS/cm 

Electrical 

conductivity µS/cm 

Redokso 

potencialas 
mV 

Redox 

potential 
mV 

Nepurkšta 

Unsprayed 
6,65 1235,5 130,5 

Biokal 1 
10+10 l ha-1 6,64 1263 131,5 

Fitokondi 

6+6 l ha-1 6,65 1205 132,5 

Durpių 

oksidatas 
6+6 l ha-1 

6,67 1071,5 140,5 

R05/LSD05 0,022 116,16 2,25 

 

Išvados  

 

1. Ekologiškai auginamus ţieminius kviečius 

nupurškus skystomis organinėmis trąšomis iš esmės 

padidėjo grūdų derlingumas. Biokal 1 labiau didino grūdų 

derlingumą nei Durpių oksidatas, bet esminių derlingumo 

skirtumų tarp šių skystų organinių trąšų nenustatyta. 

2. Organinių trąšų įtakoje esminiai kviečių grūduose 

padidino baltymų ir kritimo skaičiaus reikšmę, bet neturėjo 

įtakos sedimentacijos rodikliui. Purškimas Durpių oksidatu 

iš esmės, palyginti su Biokal 1, didino grūduose baltymų ir 

šlapiojo glitimo kiekį. 

3. Visos tirtos trąšos iš esmės padidino ekologiškų 

ţieminių rugių grūdų derlingumą. Nupurškus Biokal 1 

esminiai padidėjo grūdų derlingumas, palyginti su 

purškimu Fitokondi ir Durpių oksidatu. Nupurškus Durpių 

oksidatu esminiai sumaţėjo kritimo skaičiaus reikšmė, 

palyginti su nepurkštais rugiais. Kitiems cheminės sudėties 

rodikliams skystos organinės trąšos esminės įtakos 

neturėjo. 

4. Nupurškus kviečius Biokal 1 esminiai sumaţėjo 

grūdų redokso potencialo vertė, palyginti su nepurkštais ir 

purkštais Durpių oksidatu kviečiais. 

5. Ekologiškus ţieminius rugius nupurškus Biokal 1 

esminiai sumaţėjo grūdų pH reikšmė, palyginti su 

purškimu Durpių oksidatu. Durpių oksidato įtakoje 

esminiai, palyginti su nepurkštais rugiais ir purškimu 

Biokal 1 ir Fitokondi, sumaţėjo grūdų elektrinio laidţio 

vertė, o redokso potencialo vertė esminiai padidėjo. 
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Impact of liquid organic fertilizers on organic cereal grain productivity, chemical composition and electrochemical properties 
 

Summary  

 
Impact of liquid fertilizer on the ecological grains„ productivity, chemical composition and electrochemical features was analysed in the ecological 

farms of Juozas Trakymas and Valentinas Genys in 2011 – 2012. It was found that productivity of winter wheat was much better because of the use of 

liquid fertilizers. Liquid fertilizer Biokal 1 increased the productivity of grains more than Peat Oxidizer but there were no significant differences. Organic 

fertilizers significantly increased values of proteins and falling number. Peat Oxidizer significantly increased proteins and wet gluten value more to 
compare with Biokal 1. All investigated fertilizers significantly increased productivity of ecological winter rye„s. To compare Biokal 1 with Fitokondi 

and Peat Oxidizer productivity was significantly higher after spray with Biokal 1. To compare unsprayed grains falling number with sprayed by Peat 

Oxidizer – it decreased considerably. Liquid fertilizers had no significant impact for the other chemical indicators. Biocal 1 significantly decreased value 
of grains„ redox potential to compare with those which were sprayed by Peat Oxidizer or unsprayed. In comparison with Peat Oxidizer, application of 

Biocal 1 significantly decreased pH value of ecological winter rye„s. Peat Oxidizer significantly increased redox potential and decreased value of 

electrical conductivity more than Biokal 1 and Fitokondi. The tendency was the same to compare with unsprayed grains. 
Liquid organic fertlizers, wheat, rye, chemical composition, electrochemical properties 
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