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Tyrimų tikslas – nustatyti skirtingų ekologinių trąšų poveikius bulvių veislės 'Melodi' lapų, stiebų ir gumbų ligotumui.  

Tyrimais nustatyta, kad pagrindinio stiebo augimo tarpsnio metu (BBCH 31-39) Humistar ir BIO- 3 purkštuose pasėliuose ant bulvių lapų nustatyti 
mažiausi maro išplitimai. Žydėjimo tarpsnio metu (BBCH 61-69), bulvių maro intensyvumas efektyviausiai sumažėjo Biokal 1 ir Fertenat tręštuose 

bulvienojuose. BIO-3 ir Biokal 1 efektyviai ir patikimai sumažino paprastųjų rauplių plitimą ant bulvių gumbų. Bulvių gumbų ligotumą šašais 

efektyviausiai apribojo Humistar ir Fitokondi. Visų variantų tirtuose bulvių gumbuose maro pažeidimų nenustatyta. 
Ekologinis ūkininkavimas, bulvių ligos, ekologinės trąšos 

 
Įvadas  

 

Kasmet ekologiškos bulvės įgauna vis didesnę 

paklausą. Deja, ekologiškai ūkininkaujant, ne visada 

pavyksta išauginti gerą ir kokybišką derlių. Sėkmę ar 

nesėkmę lemiančių veiksnių yra labai daug. Bulvių 

augintojams daug nuostolių padaro grybinės, bakterinės ir 

virusinės bulvių ligos, nes Lietuvos klimatas palankus 

joms plisti (Šurkus, Gaurilčikienė, 2002). 

Angliavandeniais ir vandeniu turtingi bulvienojai ir 

gumbai sudaro palankią aplinką vystytis įvairiausiems ligų 

sukėlėjams (Rainys, 2005). 

Šalyje bulves pažeidžia apie 30 grybinių, bakterinių ir 

virusinių ligų (Šurkus, Gaurilčikienė, 2002.). Iš jų bulvėms 

daugiausia žalos padaro bulvių maras (Phytophthora 

infestens (Mont.) de Bary), šašai (rizoktoniozė 

Rhizoctoniasolani Kuhn.), sausasis bei šlapiasis puviniai, 

„juodoji kojelė” (bulvinė pektinbakterė) (Pectobacterium 

phytopthorum (Appel) Waldee) ir įvairių virusų 

sukeliamos ligos (Ražukas ir kt., 2008). Ligų daromi 

nuostoliai yra labai dideli, kadangi bulvės gali būti 

pažeidžiamos dar iki daigų pasirodymo, vegetacijos eigoje 

ir laikymo metu (Rainys, 2005). Lietuvos tyrėjų 

duomenimis, dėl bulvių ligų ir kenkėjų, gumbų derlius 

sumažėja 5–40% (Lazauskas, Simonavičienė, 1999). Iš 

visų ligų žalingiausias yra bulvių maras, jo padaromi 

derliaus nuostoliai kai kuriais metais sudaro apie 30 proc 

(Ražukas ir kt., 2008). Rizoktoniozė išretina bulvių 

pasėlius, suprastėja gumbų kokybė. Rauplės pablogina 

bulvių prekinę vertę (Asakavičiūtė ir kt., 2009). 

Bulves saugant nuo pagrindinių ligų didelę reikšmę 

turi tinkamas tręšimas (Lie et al., 2004). Bulvių 

paprastosios rauplės Lietuvoje labai išplitusios. Ligos 

sukėlėjui vystytis palanku esant kalcio pertekliui ir boro 

trūkumui maitinamajame substrate (Lazauskas ir kt., 

2001). Patręšus azotu, augalai sparčiau auga, suplonėja jų 

ląstelių sienelės ir žalingi mikroorganizmai lengviau 

patenka į augalą (Hardwick, 1998).  

Ekologinėje žemdirbystėje išauginami žymiai mažesni 

bulvių derliai nei ūkininkaujat intensyviai. To priežastis 

yra skirtingi reikalavimai bulvių aprūpinimui maisto 

medžiagomis ir visiškai skirtinga augalų apsaugos sistema 

nei intensyvioje žemdirbystėje. (Ražukas, 2003; Pekarskas 

ir kt., 2008; Järvan ir Edesi, 2009). Nustatyta, kad 

naudojant skystas organines trąšas, didėja tiek ekologiškai 

auginamų bulvių derlius, tiek ir prekinio derliaus išeiga. 

Šiuo metu skystų organinių trąšų pasirinkimas ekologinėje 

gamyboje yra labai platus. Skystų organinių trąšų ir 

biologinių preparatų cheminė sudėtis yra labai įvairi. Į jų 

sudėtį be skysto biohumuso ekstrakto gali įeiti vaistažolių 

ekstraktai, biologiškai aktyvus jodas ir kitos medžiagos 

(Pekarskas ir kt., 2008; 2011). Skystos organinės trąšos, į 

kurių sudėtį įeina fitoncidinių medžiagų turinčių augalų 

ekstraktai, gaminamos Vengrijoje – Biokal 1 ir Biokal 2 

pradėta gaminti nuo 1989 m., o Fitokondi - nuo 2010 m. 

Šie biologiniai preparatai skiriasi savo chemine sudėtimi 

bei jų gamyboje naudojamais vaistiniais augalais. 

Fitokondi sudėtyje yra ženkliai didesni vaistinių augalų 

ekstraktų kiekiai nei Biokal 1 ir Biokal 2. Trąšų Humistar 

sudėties pagrindinis komponentas yra biohumuso 

vandeninis ekstraktas (Pekarskas ir kt., 2008).  

Ekologiniame ūkyje yra dvi pagrindinės ekologiškų 

bulvių auginimo problemos: ligos ir aprūpinimas maisto 

medžiagomis, nes trąšų ir augalų apsaugos preparatų 

naudojimą griežtai riboja ES reglamentai (Finch ir kt., 

2006). Labai menkas biologinių augalų apsaugos produktų 

pasirinkimas Lietuvoje yra viena iš priežasčių, ribojančių 

efektyvią kenksmingųjų organizmų kontrolę ekologiniuose 

ūkiuose. Todėl, suprantant problemos aktualumą, tenka 

ieškoti alternatyvių priemonių ir nustatyti jų daromą 

poveikį bulvių atsparumui ligoms. 

Darbo tikslas – nustatyti skirtingos sudėties trąšų 

poveikį ekologiškai augintų bulvių ligoms. 

 

Tyrimų metodika 

 

Lauko bandymai daryti 2013 m. Aleksandro 

Stulginskio universiteto bandymų stotyje. Bandymų 

atlikimo vietoje vyravo priemolio sekliai glėjiški 

karbonatingi išplautžemiai – IDg8-k (Calc(ar)i-

Epihypogleyic Luvisols –LVg-p-w-cc) dirvožemis 

(Buivydaitė ir kt., 2001). Jo agrocheminė charakteristika: 

pH – 6,3–7,0, mažo ir vidutinio humusingumo (1,90–2,21 

ir 1,91–2,30 %), kalingi (K2O 161–171 ir 166–179 mg kg
-

1
), vidutinio fosforingumo ir fosforingi (P2O5 119–181 mg 

kg
-1

), suminio azoto -0,113–0,141%. 

Bulvių bandymo bendro laukelio plotas – 17,5 m
2
, 

apskaitinio – 10 m
2
. Bandymų variantai kartoti po keturis 

kartus. Auginta 'Melodi' veislės bulvės.  

Trąšomis bulvės purkštos tris kartus: pirmą – bulvėms 

esant BBCH 13-18, antrą – BBCH 25-28, trečią – BBCH 

50-55 tarpsniuose. 

Bandymo schema: 1) Nepurkšta; 2) Biokal 1 10 l ha 
-1

; 

3) Fitokondi 10 l ha 
-1

; 4) Fertenat 10 l ha 
-1

; 5) Humistar 

10 l ha 
-1

; 6) Agrolinija –S 10 l ha 
-1

; 7) BIO-3 10 l ha 
-1

. 
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Biokal 1 pagamintas iš 57,0% vaistinių augalų ir 

38,0% biohumuso ekstraktų, 5,0% eterinių aliejų ir 

mineralinio vandens. Į Biokal 1 preparato sudėtį įeina 

didžiosios dilgėlės (Urtica dioica L.), dirvinio asiūklio 

(Equisetum arvense L.) ir didžiosios ugniažolės 

(Chelidonium majus L). ekstraktai. 

Fitokondi pagamintas iš 80,0% vaistinių augalų ir 

13,3% biohumuso vandeninių ekstraktų. Į jo sudėtį įeina 

6,6% kalio muilo (50,0 ml l
-1

), 0,1% eterinio aliejaus 

(eukalipto aliejus – 1,5 ml l
-1

). Į šio preparato sudėtį įeina 

septynių vaistinių savybių turinčių augalų ekstraktai. 

Fertenat sudaro nitratinis azotas 20 mg l
-1

, P2O5 0,02 

%, K2O 0,03 %, MgO 0,01 %, CaO 0,05 %.  

Į Humistar sudėtį įeina huminės (12%) ir fulvo rūgštys 

(3%), K2O (5%).  

Agrolinija S – N-4,3 %, P-0,8 %, K-13,2%, Ca-3,34%, 

Mg-0,8%, S-0,6%, Fe-0,25%. 

BIO-3 sudaro N-5,56%, P-2,07%, K-7,06%, huminių 

rūgščių -28,30%, fulvo rūgščių-4,47%. 

Lapų ligų apskaitos bulvėse buvo atliktos pagrindinio 

stiebo augimo (BBCH 31–39) ir žydėjimo tarpsnių metu 

(BBCH 61–69). 

Bulvių lapų ligų pažeidimams įvertinti kiekviename 

laukelyje 4 vietose įvertinta po 5 normaliai 

susiformavusius augalus. Vizualiai buvo nustatytos ligos ir 

atskirai įvertintas visų pastebėtų ligų paplitimas (pažeistų 

lapų procentas) ir jų intensyvumas (pažeisto lapo plotas 

procentas) pagal skalę 0, 0,1, 1, 5, 10, 25, 50, 75, 95, 

100%, kurios yra standartizuotos Europos augalų apsaugos 

organizacijos paruoštose metodikose (EPPO Standarts, 

1997). Įvertintas kiekvieno augalo lapų pažeidimo plotas 

procentais. Ligos intensyvumas apskaičiuotas susumuojant 

kiekvieno augalo ligos intensyvumo procentą ir gautą sumą 

padalijus iš patikrintų augalų skaičiaus (Dabkevičius, 

Gaurilčikienė, 2002).  

Apskaitos metu maro intensyvumas vertintas pagal 

skalę: 0 – infekcijos nėra; 0,1-1-3 pažeidimai, 1-10 dėmių 

ant augalo, arba užpulta iki 1 iš 10 lapelių, 5- apie 50 dėmių 

ant augalo, arba užpulta 1 iš 10 lapelių; 10- pažeisti 4 lapeliai 

iš 10, augalai išlaiko normalią formą; 25- beveik kiekvienas 

augalo lapelis su pažeidimais, bet augalas išlaiko normalią 

formą, sklypas pažiūrėjus žalias, nors kiekvienas augalas 

pažeistas; 50- kiekvienas augalas pažeistas ir apie pusė lapų 

ploto sunaikinta maro, laukas žalias su rudomis dėmėmis, 75-

apie 75% lapijos pažeista, laukas žaliai rudos spalvos, 95 – 

tik nedaug lapų likę, bet stiebai dar žali, 100- visi lapai 

sunykę arba nyksta (Dabkevičius, Gaurilčikienė, 2002). 

Bulvių gumbų pažeidimų vertinimas atliktas praėjus 

mėnesiui po bulviakasio. Atsitiktine tvarka saugykloje iš 

kiekvieno bandymo varianto kaupo atrinkta po 20 vidutinio 

dydžio bulvių gumbų. Vertinant bulvių šašų ir paprastųjų 

rauplių išplitimą ir intensyvumą ant bulvių gumbų, 

nustatyta kiek gumbų tirtame pavyzdyje pažeisti, įvertinta 

ligų intensyvumai Apskaičiuoti pažeistų gumbų procentai 

ir ligų intensyvumo procentai. Ligos intensyvumas 

apskaičiuotas susumavus kiekvieno gumbo pažeistą plotą 

procentais ir gautą sumą padalijus iš patikrintų gumbų 

skaičiaus (Valskytė, 2002). 

Vertinant bulvių maro pažeidimus, gumbai buvo 

perpjauti, nustatyta, kiek gumbų tirtame pavyzdyje turi 

būdingą bulvių ligų pažeidimo simptomą (Valskytė, 2002).  

Tyrimų duomenų statistinė analizė atlikta 

naudojantis kompiuterinėmis programomis: ANOVA, 

(Tarakanovas, 2003). 

2013 m. balandžio mėnesio meteorologinės sąlygos 

bulvėms sudygti buvo palankios, pakako tiek šilumos tiek 

ir drėgmės. Bulvės gerai sudygo ir vystėsi. Birželio mėnesį 

bulvių augimui ir vystymuisi trūko drėgmės, o liepos 

mėnesį dėl didelio lietaus vanduo stovėdavo bulvių vagose. 

Tai neigiamai veikė bulvių augimą bei turėjo ženklią įtaką 

tiek bulvių derliui, tiek jo kokybei.  

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Pagrindinio stiebo augimo tarpsnio metu (BBCH 31-

39) bulvių maras kontrolėje buvo paplitęs ant 20,0% tirtų 

augalų, ligos intensyvumas nustatytas labai mažas - tesiekė 

pusę procento (1 lent.). Humistar ir Bio 3 purkštuose 

laukeliuose nustatyti mažiausi bulvienojų pažeidimai maru, 

lyginant su kontrole, maro paplitimas skystųjų trąšų 

poveikiuose sumažėjo atitinkamai nuo 10 iki 5%, o ligos 

intensyvumas – 0,1 ir 0,2%. Kitos tirtos trąšos maro 

išplitimui ir intensyvumui įtakos neturėjo. 

 
1 lentelė. Trąšų įtaka maro išplitimui ir intensyvumui BBCH 31–39 

Table 1. The effect of fertiliser on the incidence and severity of late blight 

 

Variantai 

Treatment 

Norma 

Rate 

Maras 

Late blight 

1 2 

Nepurkšta - 20,0 0,5 

Biokal 1 10 l ha
-1 

25,0 0,6 

Fitokondi 10 l ha
-1

 25,0 0,5 

Fertenat 10 l ha
-1

 20,0 0,6 

Humistar 10 l ha
-1

 10,0* 0,4 

Agrolinija-S 10 l ha
-1

 20,0 0,5 

BIO-3 10 l ha
-1

 15,0 0,3 

R05/LSD05  6,98 1,18 
1 – ligos išplitimas %, 2–ligos intensyvumas % 

1 – disease incidence %, 2 – disease severity % 

 

Žydėjimo tarpsnio metu (BBCH 61-69) 

meteorologinės sąlygos buvo palankios marui plisti, todėl 

jos įtakojo gausų bulvių maro pasireiškimą - bulvių maras 

kontroliniame variante buvo išplitęs 84,5% bulvių lapuose, 

jo intensyvumas siekė 21,6% (2 lent.). Biokal 1 purkštuose 

laukeliuose nustatytas mažiausias maro išplitimas, lyginant 

su visais tirtais variantais, ligos intensyvumas 1,70% buvo 

mažesnis nei kontrolėje. Geri rezultatai nustatyti ir Fertenat 

purkštose bulvėse, nors ligos intensyvumas sumažėjo 

0,6%, tačiau ligos išplitimas sumažėjo iš esmės – 9,5%. 

Ligos intensyvumą žymiai sumažino bulvienojuose 

panaudoti Fitokondi ir Agrolinija-S, lyginant su kontrole, 

jis sumažėjo atitinkamai 9,6 ir 2,5%. Kitos tirtos trąšos 

ligos intensyvumą sumažino labai nežymiai, 

 
2 lentelė. Trąšų įtaka maro išplitimui ir intensyvumui BBCH 61–69 

Table 1. The effect of fertiliser on the incidence and severity of late blight 

 

Variantai 

Treatment 

Norma 

Rate 

Maras 

Late blight 

1 2 

Nepurkšta - 84,5 21,6 
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Biokal 1 10 l ha
-1 

68,0* 19,9 

Fitokondi 10 l ha
-1

 80,0 12,0* 

Fertenat 10 l ha
-1

 75,0* 21,0 

Humistar 10 l ha
-1

 81,5 20,2 

Agrolinija-S 10 l ha
-1

 80,2 19,1 

BIO-3 10 l ha
-1

 88,5 21,1 

R05/LSD05  7,02 4,62 
1 – ligos išplitimas %, 2–ligos intensyvumas % 

1 – disease incidence %, 2 – disease severity % 

 

Bulvių vegetacijos metu, panaudojus skystąsias trąšas, 

paprastųjų rauplių (Streptomyces scabies (Thaxter) 

Waksman & Henrici) pažeistų gumbų kiekis įvairavo (3 

lent.). Vegetacijos pradžioje buvo labai palankios sąlygos 

rauplėms plisti – gegužės pabaigoje, birželio pradžioje 

buvo sausa ir karšta. Rauplių pažeistų gumbų gausiai buvo 

nustatyta visuose bandymo laukeliuose. Rauplių pažeisti 

gumbai žiemą blogiau laikosi, per žaizdeles į gumbus 

patenka kitos puvinius sukeliančios ligos, sumažėja gumbų 

prekinė vertė, labai ligoti gumbai silpnai dygsta (Valskytė, 

2002). Bandymo rezultai parodė, kad paprastųjų rauplių 

išplitimas, lyginant su kontrole, ant bulvių sumažėjo BIO-3 

(4,0%) ir Biokal 1 (2,0%) skystosiomis trąšomis tręštose 

bulvėse. Žymus rauplių gumbų pažeidimo intensyvumo 

sumažėjimas nustatytas trąšų Agrolinija –S ir Biokal 1 

poveikiuose. Ligos intensyvumai, lyginant su kontrole, iš 

esmės sumažėjo atitinkamai 2,8 ir 2,15%.  

 
3 lentelė. Trąšų įtaka paprastųjų rauplių išplitimui ir intensyvumui 

Table 1. The effect of fertiliser on the incidence and severity of common 
scab 

 

Variantai 

Treatment 

Norma 

Rate 

Paprastosios rauplės 

Streptomyces scabies 

1 2 

Nepurkšta - 42,0 17,8 

Biokal 1 10 l ha
-1 

40,0 15,7* 

Fitokondi 10 l ha
-1

 41,5 18,0 

Fertenat 10 l ha
-1

 44,5 18,5 

Humistar 10 l ha
-1

 44,0 16,4 

Agrolinija-S 10 l ha
-1

 42,0 15,0* 

BIO-3 10 l ha
-1

 38,0 18,8 

R05/LSD05  5,83 1,42 
1 – ligos išplitimas %, 2–ligos intensyvumas % 

1 – disease incidence %, 2 – disease severity % 

 

Tipingi rizoktoniozės simptomai ant bulvių – šašai, yra 

viena pagrindinių bulvių daigumą mažinančių ligų 

(Valskytė, 2002). Bulvių šašų (Rhizoctonia solani Kuhn.) 

išplitimas ant bulvių gumbų kontroliniame variante sudarė 

28,0%, ligos intensyvumas siekė 32,0% (4 lent.). Kai kurių 

autorių duomenimis, ligos sukėlėjo plitimas labai priklauso 

nuo meteorologinių sąlygų, rizoktoniozė suaktyvėja vėsiu 

ir lietingu oru (Lazauskas, 1999, Valskytė, 2002). Gausų 

rizoktoniozės išplitimą galėjo įtakoti vegetacijos viduryje 

vyravę drėgni ir vėsūs orai. Vertinant bulves, augintas 

skirtingomis trąšomis tręštuose laukeliuose, mažiausias 

ligos išplitimas nustatytas tręštų Humistar ir Fitokondi 

bulvių. Bandymo rezultatai parodė, kad laukeliuose, 

kuriuose buvo panaudotas Fitokondi, šašų išplitimas ir 

intensyvumas ant bulvių gumbų sumažėjo iš esmės. Geri 

rezultatai gauti Humistar trąšomis tręštose bulvėse, jos 

patikimai sumažino šašų išplitimą ant bulvių. 

 
4 lentelė. Trąšų įtaka bulvių šašų išplitimui ir intensyvumui 

Table 1. The effect of fertiliser on the incidence and severity of 

rhizoctonia canker 

 

Variantai 

Treatment 

Norma 

Rate 

Bulvių šašai 

Rhizoctonia canker 

1 2 

Nepurkšta - 28,0 32,0 

Biokal 1 10 l ha
-1 

26,0 32,5 

Fitokondi 10 l ha
-1

 24,0* 28,5* 

Fertenat 10 l ha
-1

 26,0 30,0 

Humistar 10 l ha
-1

 22,5* 32,5 

Agrolinija-S 10 l ha
-1

 26,5 34,5 

BIO-3 10 l ha
-1

 26,0 32,5 

R05/LSD05  3,60 2,93 
1 – ligos išplitimas %, 2–ligos intensyvumas % 

1 – disease incidence %, 2 – disease severity % 

 

Išvados 

 

1. Humistar ir Bio 3 trąšos, BBCH 31-39 tarpsnyje 

maro išplitimą sumažino atitinkamai nuo 10 iki 5%, o ligos 

intensyvumą – 0,1 ir 0,2%. 

2. Biokal 1 trąšos BBCH 61-69 tarpsnyje, maro 

išplitimą sumažino 16,5%, intensyvumą - 1,70%. Fertenat 

purkštose bulvėse, ligos išplitimas sumažėjo 9,5%, ligos 

intensyvumas - 0,6%. 

3. Paprastųjų rauplių mažiausiai pažeisti bulvių 

gumbai užaugo BIO-3 ir Biokal 1, bulvių šašų - Humistar 

ir Fitokondi tręštuose laukeliuose. Mažiausias rauplių 

gumbų pažeidimo intensyvumas nustatytas trąšų Agrolinija 

–S ir Biokal 1 poveikiuose. 
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Influence of different fertilizer on the disease of organically grown potatoes  
 

Summary  

 
Research purpose - to identify different organic fertilizers on potato variety 'Melody' leaves, stems and tubers morbidity. 

Studies have shown that the main stem growth phase at the time (BBCH 31-39) Humistar and bio- 3 sprayed crops on potato leaves set minimum 

spread of the plague. During the flowering stage (BBCH 61-69), blight intensity effectively decreased Biokal 1 and Fertenat fertilized vines. BIO -3 and 1 
Biokal efficiently and reliably reduced the spread of the common scab of potato tubers. Potato tuber diseases scurvy, effectively limiting Humistar and 

Fitokondi. All options investigated in potato tubers fever violations were found. 
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