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Uždaruose gruntuose integruotai auginamų pomidorų apsaugos priemonių 

palyginimas 

 
Vytautas Pėstininkas, Rimantas Vaisvalavičius 
 

Aleksandro Stulginskio universitetas  
 

Integruotai auginamų pomidorų tyrimai atlikti 2010-2012 metais polietilenu dengtame privačiame šiltnamyje (Alytaus mieste). Tyrimui parinkti 
Enza Zaden firmos pomidorų hibridai: Cindel H, Loretto H, Fado H, Buran H. Darbo tikslas – įvertinti uţdaruose gruntuose integruotai auginamų 

pomidorų atsparumą grybinėms ligoms, naudojant augalų apsaugos priemones: previkiurą, varios sulfatą, pieno, muilo ir jodo mišinius.  

Augimo ir derėjimo metu kartą per savaitę buvo papildomai tręšiama mineralinėmis trąšomis. Bendras mineralinės mitybos elementų kiekis per 

sezoną  N103P24K151. 2010 m. pomidorai buvo tik tręšiami, 2011 m. papildomai taikytos augalų apsaugos priemonės – vario sulfatas ir previkiuras, o 

2012 m. panaudotas pieno, muilo ir jodo mišinys. 

Tyrimo metu buvo stebima ir fiksuojama grybinių ligų plitimo dinamika bei hibridų atsparumas ligoms. Nustatyta, kad subalansuotame grunte, 
papildomai tręšiant maţomis normomis (N103P24K151) ir nenaudojant augalų apsaugos priemonių, šiltnamyje išplito pomidorų maras, paţeidęs augalus ir 

vaisius. Panaudojus varios sulfatą ir previkiurą, maro plitimas buvo sustabdytas, todėl pomidorų vaisiai liko nepaţeisti. Naudojant pieno, muilo ir jodo 

mišinį maro paplitimas neviršinio 5 %, todėl 2012 metais previkiuras nebuvo panaudotas, o nuimtas pomidorų derlius sėkmingai sunoko. 
Pomidorai, šiltnamiai,  gruntas,  mikroelementai, trąšos,  fungicidai 

 
Įvadas 

 

Natūraliai dirvoţemyje nėra pakankamai maisto 

medţiagų, reikalingų didelę biomasę išauginančioms 

darţovėms, pavyzdţiui tokioms, kaip šiltnamiuose 

auginami pomidorai (Danilčenko, 2000). Ekologiškai 

auginamoms darţovėms  reikia gerai sukultūrintos dirvos, 

naudoti leistinas natūralias trąšas, augalų apsaugos 

priemones (Pekarskas, 2008). Pomidorų daigus šiltnamyje 

rekomenduojama sodinti 4,2 į kvadratinį metrą 

(Jankauskienė, 2008). Tręšimas per lapus aprūpina augalą 

maisto medţiagomis reikiamu momentu ir padidina augalų 

atsparumą ligoms (Bundinienė, 2008). Natūralių gamtos 

priemonių panaudojimas suteikia galimybę aktyvinti 

dirvoje esančius gyvuosius mikroorganizmus ir 

naudingąsias bakterijas. Kaip fungicidą galima naudoti 

pieną purškiant du kartus per savaitę. (Karklelienė, 2006). 

Vario grupės fungicidai naikina netikrųjų miltligių, maro, 

rauplių, dėmėtligių, puvinių sukėlėjus. (Šaluchaitė, 2005). 

 Boras labai svarbus augalus apvaisinant. Boro trūkumas 

sustabdo ţiedų ir sėklų susidarymą (Kučinskas ir kt. 1999).   

Lietuvos Respublikoje purkšti nuo maro registruoti 

produktai, kurių sudėtyje yra veikliosios medţiagos vario 

sulfato ir propamokarbo hidrochlorido (Gaurilčikienė, 

2004). 

Tyrimų tikslas - uţdaruose gruntuose integruotai 

auginamiems pomidorams didinti atsparumą grybinėms 

ligoms naudojant augalų apsaugos priemones: previkiurą, 

varios sulfatą, pieno, muilo ir jodo mišinius. 

 

Metodai ir sąlygos 

 

Tyrimai vykdyti 2010-2012 metais polietilenu 

dengtame privačiame šiltnamyje (Alytaus mieste). 

Pomidorų daigai buvo sodinami kiekvienais metais birţelio 

1 dieną 115×50 cm atstumais juostomis po šešis į 20 cm. 

pločio polietileno lovius. Daigai pasodinti po 2 į kvadratinį 

metrą, kas leidţia geriau išsivėdinti šiltnamiui ir lengviau 

juos priţiūrėti. Tyrimui parinkti Enza Zaden firmos 

pomidorų hibridai: Buran, Loretto, Cindel, Fado. 

Atsiţvelgiant į grunto analizės duomenis, ruošiant gruntą 

pridėta tiek trąšų, kad gautųsi optimalus pradinis maisto 

medţiagų kiekis bandymo grunte (N60P23K90) . Pomidorai, 

auginami mineraliniame grunte, kartą per savaitę 

papildomai tręšti skystomis mineralinėmis trąšomis 

maţomis normomis. 2010 m. nebuvo naudotos augalų 

apsaugos priemonės. 2011 m. pradėjus ţydėti trečiai kekei 

pomidorai kas 10 dienų buvo purškiami vario, geleţies, 

magnio sulfatų ir boro bei azoto rūgščių tirpalu (CuSO4-

5gl
-1

, Fe SO4-5gl
-1

, Mg SO4-10gl
-1

,  B(OH)3-5gl
-1

, HNO3-

1gl
-1

), praskiestu 1:10. Pasirodţius pirmiesiems maro 

poţymiams nupurkšta fungicido Previkiur tirpalu. 

Pomidorų stiebai trumpinti po 6 kekes. 

2012 m. nuo liepos vidurio pomidorai buvo purškiami 

pieno mišiniu (pienas - 100 ml l
-1

, muilas - 2 g l
-1

, spiritinis 

jodo tirpalas – 3 lašai l
-1

) kas 10 dienų. Nuo rugpjūčio 

vidurio maro paţeisti lapai buvo šalinami ir purškiama 

pieno mišiniu. 

Papildomo tręšimo suminis maisto medţiagų kiekis 

bandymo pabaigoje  N103P24K151. 

Mineraliniame grunte auginamuose pomidoruose buvo 

stebima ligų (maro ir rudosios lapų dėmėtligės) plitimo 

dinamika, nenaudojant augalų apsaugos priemonių bei 

naudojant vario grupės fungicidus  propamokarbo 

hidrochloridą ir pieno mišinį. Stebėjimai buvo atliekami 

kas 5 dienos, skaičiuojant lapų, stiebų bei vaisių paţeidimo 

procentą. 

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Lyginant 2010 m. mineraliniame grunte auginamų 

pomidorų ligų plitimo duomenis su 2011 m. ir 2012 m. 

mineraliniame grunte augintų pomidorų ligų plitimo 

duomenimis (1 lentelė) matome, kad yra esminis skirtumas 

tiriamuose poţymiuose. 

2010 m. nenaudojant apsaugos priemonių nuo 

grybinių ligų, o tik taikant subalansuotą tręšimą ir 

reguliuojant drėgmę šiltnamyje nepavyko pomidorų 

apsaugoti nuo maro (Phytophthora infestans). Jo plitimas 

prasidėjo liepos 25 d. nuo orlaidės iš dominuojančios vėjo 

pusės. Tam įtakos galėjo turėti ir gretimais auginamos 

bulvės. Paţeisti lapai buvo šalinami ir sunaikinami. 

Rugpjūčio pabaigoje jau buvo paţeista daugiau negu pusė 

visų augalų. Pavyko uţauginti 6 kekes pomidorų, iš kurių 

dvi buvo dar nesunokusios, tačiau pomidorai laikymui jau 

netiko: vaisiai paţeisti ir nokdami pajuoduodavo. 
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Pomidorai išrauti ir sunaikinti, o gruntas dezinfekuotas 

vario sulfato tirpalu. Nors pomidorai buvo auginami 

polietileno loviuose ir gruntas tarpueiliuose išliko sausas, 

nepalankiomis oro sąlygomis maro plitimo tai nesustabdė. 

Liepos 20 d. rudąja dėmėtlige (Fulvia fulva) susirgo 

neatsparus šiai ligai pomidorų hibridas. Ant likusių 

pomidorų hibridų lapų šios ligos poţymių nesimatė. 

2011 m. buvo mėginama stiprinti augalų atsparumą 

ligoms naudojant mikroelementų tirpalą, pagamintą iš 

vario, geleţies, magnio sulfatų, boro ir azoto rūgščių. 

Mikroelementai parinkti skatinant geresnį apsivaisinimą 

(boras), didinant chlorofilo kiekį lapuose (geleţis, magnis) 

bei saugant nuo grybinių ir virusinių ligų (varis). Pirmieji 

maro poţymiai buvo pastebėti rugpjūčio 5 d. nuo orlaidės 

pusės. Paţeisti lapai buvo nuskinti ir sunaikinti. Rudosios 

dėmėtligės pirmieji poţymiai pastebėti dar liepos 30 d. 

Pomidorai mezgėsi gerai, suformavo 6 kekes. Rugpjūčio 

10 d. vėl radus kelis lapus su maro paţeidimais, visas 

šiltnamis nupurkštas Previkiur tirpalu, o vėliau kas 10 d. 

buvo purškiama mikroelementų tirpalu. Taip maro plitimas 

buvo pilnai sustabdytas, tik nepavyko paveikti lapų 

rudosios dėmėtligės. Derlius nuimtas rugsėjo 30 d. 

Uţaugintos 6 kekės pomidorų, iš kurių tik paskutinė buvo 

nesunokusi. Pomidorai išrūšiuoti ir didesni palikti nokti 

šaltame rūsyje. Pomidorai išsilaikė iki gruodţio pradţios, 

noko tolygiai ir vaisiai nebuvo paţeisti. Cindel hibridas, 

paţeistas lapų rudosios dėmėtligės, išrautas rugsėjo 

pradţioje.

1 lentelė. Maro ir rudosios dėmėtligės plitimo dinamika šiltnamyje 

Table 1. Dynamics of fungal diseases (Phytophthora infestans, Fulvia fulva)  of tomato greenhouse 

 

Stebėjimų data 

2010 metai 2011 metai 2012 metai 

Maras 

Phytophthora 

infestans 

% 

Rudoji 

dėmėtligė 

Fulvia fulva 

% 

Maras 

Phytophthora 

infestans 

% 

Rudoji 

dėmėtligė 

Fulvia fulva 

% 

Maras 

Phytophthora 

infestans 

% 

Rudoji 

dėmėtligė 

Fulvia fulva 

% 

Liepos 20 d. 0 5 0 0 0 0 

Liepos 25 d. 5 5 0 0 0 5 

Liepos 30 d. 5 10 0 5 0 5 

Rugpjūčio 5 d. 10 10 5 5 0 10 

Rugpjūčio 10 d. 10 15 5 10 5 10 

Rugpjūčio 15 d. 20 15 0 10 5 15 

Rugpjūčio 20 d. 30 20 0 15 5 15 

Rugpjūčio 25d. 50 20 0 15 5 20 

Rugpjūčio 30 d. 75 30 0 20 5 30 

Rugsėjo 5 d. 100 40 0 30 5 40 

Rugsėjo 10 d.  50 0 40 5 50 

Rugsėjo 15 d.  60 0 50 5 60 

Rugsėjo 20 d.  70 0 60 5 70 

Rugsėjo 25 d.  80 0 70 5 80 

Rugsėjo 30 d.  90 0 80 5 80 

2012 m.  buvo mėginama stiprinti augalų atsparumą 

ligoms purškiant pieno mišiniu (pienas - 100 ml l
-1

, muilas 

- 2 g l
-1

, spiritinis jodo tirpalas -3 lašai l
-1

). Pirmieji maro 

poţymiai pastebėti rugpjūčio 5 d., paţeisti lapai buvo 

nuskinti ir sunaikinti, nupurkšta pieno mišiniu. Pomidorai 

mezgėsi gerai,  suformavo 6 kekes. 10 d. radus vėl kelis 

lapus su maro paţeidimais visi sergantys lapai pašalinti ir 

nupurkšta pieno mišiniu. Maro plitimas nebuvo pilnai 

sustabdytas, o paţeidimai neviršijo 5 procentų.  Todėl 

buvo pasirinktas paţeistų lapų šalinimas nenaudojant 

Previkiur. Rudosios dėmėtligės plitimo pieno mišinys 

nesustabdė. Paţeisti lapai buvo šalinami, o rugsėjo 

pradţioje buvo pašalinti ir neatsparūs lapų rudajai 

dėmėtligei hibridai (Cindel). Derlius nuimtas rugsėjo 30 d. 

Uţaugintos 6 kekės pomidorų, iš kurių tik paskutinė buvo 

nesunokusi. Pomidorai išrūšiuoti ir didesni palikti nokti 

šaltame rūsyje. Pomidorai išsilaikė iki gruodţio pradţios, 

noko tolygiai ir vaisiai nebuvo paţeisti.  

Apibendrinant galima teigti, kad stiprinant augalų 

atsparumą grybinėms ligoms ir parenkant hibridus, 

atsparius lapų rudajai dėmėtligei, galima išauginti 

šiltnamiuose pilnas 6 kekes, išgaunant vidutiniškai 10 kg 

pomidorų derliaus iš kvadratinio metro. Sodinant daigus 

geguţės mėnesio pradţioje galima išauginti 8-10 kekių. 

Daigo šaknų zonos izoliavimas neleidţia plisti kenkėjams, 

esantiems grunte tarp tarpueilių. Pomidorų auginimas 

polietileno loviuose leidţia taupyti brangų  kompostą ir 

vandenį, tiksliai dozuoti trąšas ir kontroliuoti augalų 

augimą uţdaruose gruntuose. Maţas daigų skaičius (1,6-2) 

kvadratiniame metre uţtikrina lengvą augalų prieţiūrą ir 

gerą šiltnamio ventiliaciją. Laiku panaudoti 

mikroelementai ir pieno mišinys stiprina augalų atsparumą 

grybinėms ligoms, o pastebėjus pirmuosius maro poţymius 

patariama panaudoti  fungicidus.  

Ekologiniuose ūkiuose galima naudoti fungicidus vario 

sulfato pagrindu. Tai Bordo skystis ir Champion. Kadangi 

2011 m. pomidorai reguliariai kas 10 dienų buvo purškiami 

mikroelementais, turinčiais vario sulfato, pasirinktas 

sintetinis fungicidas marui sustabdyti Previkiur. 2011 m. šis 

derinys pasiteisino ir maro plitimas buvo sustabdytas 

sintetinį fungicidą panaudojus tik vieną kartą.  

Rugsėjo pabaigoje nuėmus derlių bei ruošiant 

šiltnamius ţiemai buvo išimti polietileniniai loviai, 

kuriame augo pomidorai. Spalio mėnesį auginant 
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pomidorus šiltnamius reikia šildyti ypač naktimis. 

Mineraliniame grunte išliko trupininė struktūra. Tarp šaknų 

susidarė oro tarpai, uţtikrinantys gerą oro ir vandens 

patekimą į šaknų zoną. Pomidorų šaknys peraugo visą lovį 

ir skverbėsi gilyn į gruntą. Naudojant šią pomidorų 

auginimo technologiją, priverčiame pomidorų šaknis leistis 

ţemyn, o ne pasklisti grunto paviršiuje.  

 

Išvados 

 

1. Pomidorai, auginami mineraliniame grunte taikant 

subalansuotą tręšimą maţomis N103P24K151 normomis ir 

reguliariai purškiant lapus mikroelementais bei pieno 

mišiniu tampa atsparesni grybinėms ligoms.  

2. Pastebėjus pirmuosius maro poţymius pomidorų 

lapus patariama nupurkšti fungicidais (Previkiur). 

3. Pomidorus rekomenduojame išrauti rugsėjo 

pabaigoje ir šiltnamį dezinfekuoti.  Auginant pomidorus 

spalio mėnesį, šiltnamius reikia šildyti naktimis. 
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Vytautas Pėstininkas, Rimantas Vaisvalavičius 
 

The comparison of protection means for integrated tomato growing in greenhouses 
 

Summary 

 
The investigations on the integrated tomato growing were carried out in 2010-2012 in the private greenhouse in Alytus town. For the experiment 

the following hybrid tomato breeds of Enza Zaden plant breeding company have been selected: Buran, Loretto, Cindel and Fado. The aim of the 

investigation was to evaluate the resistance of integrated grown tomato to fungal deceases in relation to the applied protection means: Previcur, copper 

sulphate and milk-soap-iodine mixture. 
The additional mineral fertilization was applied once a week over the tomato growth and maturing periods. Thus, through the tomato growing 

season the ratio of mineral nutrients in total concluded 103:24:151 (N:P:K). In 2010 tomatoes were only fertilised, while in 2011 - the protection means 

(copper sulphate and Previcur) were additionally applied, thus, in 2012 - the mixture of milk-soap-iodine was used. 

The dynamics of fungal decease spread and hybrid resistance to fungal decease was observed during the investigation. It was found, that despite the 

well-balanced substrate and additional fertilization with N103P24K151 in small rates the outspread of the tomato pestilence in greenhouse caused significant 

damage on tomato plants and fruits. In this case the protection means were not applied. Having applied the copper sulphate and the Previcur, the 
outspread of tomato pestilence has been significantly stopped, therefore, the tomato fruits survived undamaged. In case of the milk-soap-iodine mixture 

application, the outspread of tomato pestilence did not exceed 5 percents, for that in 2012 the Previcur was not applied. However, the maturing of tomato 

has been successful. 
Tomato, greenhouse, substrate, microelements, fertilizers, fungicides 
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