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Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje, atlikus organinių granuliuotų paukščių mėšlo trąšų įtakos bulvėms, jas auginant pagal 

nacionalinės žemės ūkio produktų kokybės sistemos reikalavimus, tyrimus, nustatyta, kad paukščių mėšlo granuliuotos trąšos Friendly Poop ir Activit 

esminiai padidino bendrą ir prekinį bulvių derlių bei prekinio derliaus išeigą, o esminiai sumažino sėklinių bulvių derlių. Granuliuotos paukščių mėšlo 
trąšos iš esmės bulvių gumbuose padidino sausųjų medžiagų, krakmolo, nitratų ir azoto kiekį. Granuliuotas paukščių mėšlo trąšas palyginus su mėsinių 

galvijų mėšlo komposto trąšomis, iš esmės padidino bendrą ir prekinį bei pašarinių bulvių gumbų derlių, o esminių  bulvių prekinio derliaus išeigos 

skirtumų nenustatyta. Tręšimas komposto trąšomis Agrolinija-GRAN-6, palyginti su paukščių mėšlo granuliuotomis trąšomis, bulvių gumbuose iš esmės 
sumažino sausųjų medžiagų ir krakmolo, bet iš esmės padidino nitratų kiekį, o azoto, fosforo ir kalio kiekiui esminės įtakos neturėjo. Patręšus Activit 

trąšomis iš esmės padidėjo bulvių prekinis derlius, bet iš esmės sumažėjo sėklinių bulvių, palyginti su tręšimu Friendly Poop trąšomis. Paukščių mėšlo 

trąšų formos neturėjo esminės įtakos bendram ir pašarinių bulvių derliui bei prekinio derliaus išeigai. Bulves patręšus Activit trąšomis iš esmės, palyginti 
su tręšimu Friendly Poop trąšomis, bulvių gumbuose padidėjo nitratų ir kalio, o sausųjų medžiagų, krakmolo, azoto ir fosforo kiekiui esminės įtakos 

paukščių mėšlo trąšų formos neturėjo. 

Bulvės, granuliuotos paukščių mėšlo  trąšos, nacionalinės žemės ūkio produktų kokybės sistema, derlius, cheminė sudėtis  

 
Įvadas 

 

Bulvės, ilgo vegetacijos periodo augalai, gerai 

išnaudoja maisto medžiagas iš organinių ir mineralinių 

trąšų. Augimo pradžioje iš dirvos paimama palyginti 

nedaug maisto medžiagų, daugiausia maisto medžiagų 

reikia vegetacijos periodo viduryje, bulvėms pradėjus 

žydėti. Bulvės, išaugindamos 20 t ha
-1

 gumbų ir 10 t ha
-1

 

bulvienojų derlių, iš dirvos paima maždaug 100 kg N, 40 

kg P2O5 ir 180 kg K2O. Azotas ir kalis, palyginti su kitais 

maisto elementais, labiausia veikia gumbų kokybę 

(Lazauskas, Simonavičienė, 1995; Lazauskas, Ražukas, 

2001; Ražukas, 2003). 

Bulves auginant intensyvios gamybos ūkiuose, gumbų 

derliui ir cheminei sudėčiai įtakos turi tiek metų 

meteorologinės sąlygos, tiek ir trąšos. Visos trąšos 

sumažino krakmolo kiekį gumbuose, tačiau padidino 

bendrą cukraus ir nitratų kiekį. Daugiausia jų buvo 

bulvėse, kurioms tręštos didžiausia azoto norma (Repšienė, 

Mineikienė, 2006; Staugaitis ir kt., 2006; Baniūnienė, 

Žėkaitė, 2007). 

Bulvių gumbų derlius priklauso nuo tręšimui 

naudojamų trąšų normų ir formų, veislės, agrotechnikos, 

meteorologinių sąlygų ir kt. veiksnių. Nuo sausrų 

labiausiai nukenčia ankstyvųjų ir vėlyvųjų, mažiau – 

vidutinio ankstyvumo veislių bulvės. Yra išvesta bulvių 

veislių, kurių gumbai naudojami traškučių, krakmolo 

gamybai ir t.t. Jų auginimo agrotechnika skiriasi nuo 

bulvių, kurios auginamos maistui, bet neperdirbimui (Kaur 

et al., 2002; Rainys, Rudokas, 2005; Arvanitoyannis  et al., 

2008; Asakavičiūtė, Ražukas, 2011; Pekarskas, 2012). 

Ūkininkaujant pagal nacionalinės žemės ūkio 

produktų kokybės sistemos reikalavimus (NKP) bulvių 

tręšimui galima naudoti tiek sintetines trąšas tiek ir 

pesticidus. Bendrojo azoto kiekis per metus negali viršyti 

140 kg ha
-1

, iš jo mineralinio azoto kiekis – ne daugiau 

kaip 122 kg ha
-1

. Laukai mėšlu arba srutomis gali būti 

tręšiami tik prieš bulvių sodinimą arba nuėmus derlių. 

Draudžiama bulvių pasėlių apsaugai naudoti labai 

nuodingus ir nuodingus augalų apsaugos produktus. 

Augalų apsaugos produktus, kurių sudėtyje yra tokios pat 

veikliosios medžiagos, galima naudoti ne dažniau kaip 2 

kartus per vegetacijos periodą, išskyrus tuos, kurie 

nustatyta tvarka leidžiami naudoti ekologiniuose ūkiuose.  

Tyrimų tikslas – ištirti organinių granuliuotų paukščių 

mėšlo trąšų įtaka bulvėms, jas auginant pagal nacionalinės 

žemės ūkio produktų kokybės sistemos reikalavimus. 

 

Tyrimų metodika 
 

Organinių granuliuotų paukščių mėšlo trąšų įtakos 

bulvėms tyrimai 2015 m. atlikti Aleksandro Stulginskio 

universiteto Bandymų stotyje priemolio sekliai glėjiškame 

karbonatingame išplautžemyje – IDg8-k (Calc(ar)i-

Epihypogleyic Luvisol – LVg-p-w-cc), kuris buvo 

šarmiškas, vidutinio humusingumo ir kalingumo, didelio 

fosforingumo, bendro azoto nustatyta 0,114 %, o 

mineralinio azoto 0-60 cm dirvožemio sluoksnyje prieš 

bulvių sodinimą rasta 7,64 mg kg
-1

 (1 lentelė). 

 
1 lentelė. Bulvių bandymo ploto dirvožemio agrocheminių savybių 

charakteristika 

Table 1. Agrochemical  soil properties of potatoes trial field   

 

Dirvožemio rodikliai / Indicator of soil Reikšmė 

Value 

pH 7,12 

humusas % / humus  % 2,15 

bendras azotas % / total nitrogen % 0,114 

judrusis fosforas (P205) mg kg
–1

  

mobile phosphorus (P205) mg kg
–1

 

218,6 

judrusis kalis (K20), mg kg
–1

  

mobile potassium (K20), mg kg
–1

 

115,4 

mineralinio azoto kiekis dirvožemyje 

prieš bulvių sodinimą mg kg
-1

  

 the amount of mineral nitrogen prior to 

sowing mg kg
-1

 

8,6 

 

Dirvožemio agrocheminių savybių rodiklių reikšmės 

nustatytos LAMMC Agrocheminių tyrimų centro 

laboratorijoje. Dirvožemio pHKCl nustatyta 

potenciometriniu (ISO 10390), judriųjų fosforo ir kalio 
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kiekis – A–L , humusas – sauso deginimo (ISO 10694) 

(organinės anglies kiekis × 1,724), suminis azotas – 

Kjeldalio (ISO 11261:1995), o mineralinio azoto kiekis 

srauto analizės (FIA) spektrometriniu  metodais. 

Bulvių gumbuose sausųjų medžiagų kiekis nustatytas 

kaitinant prie 105 
0
C iki nekintamos masės, krakmolas – 

pagal lyginamąjį svorį, nitratai – jonometriniu metodu, 

azoto kiekis pagal direktyvos 72/199/EEB, fosforo kiekis 

pagal direktyvos 71/393/EEB, o kalio kiekis pagal 

direktyvos 72/250/EEB reikalavimus. 

Tyrimai atlikti su lietuviškos ankstyvų bulvių veislės 

‘Liepa’ bulvėmis. Sėklos norma 2,5 t ha
-1

. Bulvės 

pasodintos mechanizuotai su bulvių sodinamąją (senos 

konstrukcijos TSRS pagaminta bulvių sodinamoji). Bulvių 

priešsėlis – juodasis pūdymas. Bulvės pasodintos  2015 05 

04  d., nukastos – 2015 09 25 d.  Bandymų bendro laukelio 

dydis 14 m
2
 (3,5×4), apskaitinio 9 m

2
 (3×3).  

Bulvės augintos pagal nacionalinės žemės ūkio 

produktų kokybės sistemos reikalavimus. Papildomai 

mineralinėmis trąšomis bandymų plotas netręštas, 

nenaudotos augalų apsaugos priemonės. 

Tyrimuose naudotos trąšos: mėsinių galvijų mėšlo 

komposto granuliuotos trąšos Agrolinija-GRAN-6, 

granuliuotos paukščių mėšlo trąšos Friendly Poop ir 

Activit. Šių trąšų cheminė sudėtis pateikta 2 lentelėje. 

Granuliuotos paukščių mėšlo trąšos Friendly Poop ir 

granuliuotos komposto trąšos Agrolinija-GRAN-6 

gaminamos Lietuvoje, o trąšos Activit gaminamos 

Olandijoje. 

Granuliuotos paukščių mėšlo trąšos Friendly Poop 

gaminamos iš šviežio ir nefermentuoto durpinio paukščių 

mėšlo, o trąšos Activit  iš fermentuoto paukščių mėšlo. 

2 lentelė. Bandymuose naudotų granuliuotų organinių trąšų cheminė 

sudėtis 

Table 2. Chemical composition of applied granular organic fertilisers 

 
Rodikliai 

Parameters 

Agrolinija- 

GRAN-6 

Friendly 

Poop 

Activit 

pH 8,5±0,11 5,8±0,06 6,8±0,08 

Sausosios 

medžiagos, % 

Dry matter % 

87,2±1,42 90,61±1,65 90,32±1,71 

Organinės 

medžiagos, % 

Organic 

matter % 

72,00±1,36 82,02±1,49 74,82±1,65 

C/N 17,00±0,26 9,04±0,11 9,00±0,12 

N, % 2,76±0,06 4,66±0,11 4,46±0,14 

P2O5, % 1,34±0,03 2,68±0,03 3,13±0,03 

K2O, % 5,44±0,11 2,78±0,06 2,52±0,05 

 

Duomenys statistiškai įvertinti dispersinės analizės 

metodu programa ANOVA (Tarakanovas, Raudonius, 

2003). 

 

Rezultatai ir aptarimas 

 

Atlikus tyrimus nustatyta, kad paukščių mėšlo 

granuliuotos trąšos Friendly Poop ir Activit esminiai 

padidino bendrą ir prekinį bulvių derlių bei prekinio 

derliaus išeigą, o esminiai sumažino sėklinių bulvių derlių, 

palyginti su netręštomis bulvėmis. Patręšus Activit  

trąšomis iš esmės padidėjo sėklinių bulvių derlius, o 

tręšimas Friendly Poop trąšomis jam esminės įtakos 

neturėjo (3 lentelė). 

 
3 lentelė.  Granuliuotų organinių trąšų formų įtaka bulvių gumbų derlingumui 

Table 3 .  The efect of granular organic fertilisers on patotoes tuber yield  

 

Variantai / Treatments Bendras 

derlius,  

t ha
-1 

Total yield  

t ha
-1 

Prekinis 

derlius,  

t ha
-1

 

Marketable 

yield  

t ha
-1

 

Sėklinės 

bulvės, 

t ha
-1

 

Seed 

potatoes 

t ha
-1

 

Pašarinės 

bulvės,  

t ha
-1

 

Potatoes 

for feed 

t ha
-1

 

Prekinio derliaus 

išeiga, % 

Output of the 

marketable yield 

% 

Netręšta (N0)/ Without fertilisation (N0) 12,42 4,64 5,73 2,05 37,4 

Agrolinija-GRAN-6 (N60) 18,37 12,80 4,03 1,54 69,7 

Nefermentuoto paukščių mėšlo 

granuliuotos trąšos  

Friendly Poop (N60) 

Non-fermented poultry manure 

granular fertilizer  

Friendly Poop (N60) 

19,77 13,41 3,93 2,43 67,8 

Fermentuoto paukščių mėšlo 

granuliuotos trąšos Activit (N60) 

Fermented poultry manure granular 

fertilizer Activit (N60) 

20,18 14,65 2,53 3,00 72,6 

R05/LSD05 0,78 0,52 0,50 0,63 7,45 

 

Patręšus granuliuotomis paukščių mėšlo trąšomis, 

palyginti su netręštomis bulvėmis, iš esmės bulvių 

gumbuose padidėjo sausųjų medžiagų, krakmolo, nitratų ir 

azoto, o fosforo kiekiui esminės įtakos neturėjo. Patręšus 

Activit trąšomis iš esmės bulvių gumbuose sumažėjo kalio 

(4 lentelė). 

Granuliuotas paukščių mėšlo trąšas, palyginus su 

mėsinių galvijų mėšlo komposto granuliuotų trąšų 

efektyvumu, nustatyta, kad patręšus granuliuotomis 

paukščių mėšlo trąšomis  iš esmės padidėjo bendras ir 

prekinis bei pašarinių bulvių gumbų derlius, o esminių  

bulvių prekinio derliaus išeigos skirtumų nenustatyta. 
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Patręšus Activit trąšomis iš esmės sumažėjo sėklinių bulvių 

derlius, palyginti su tręšimu Agrolinija-GRAN-6 (3 

lentelė). 

Patręšus granuliuotomis komposto trąšomis bulvių 

gumbuose mažiau rasta sausųjų medžiagų ir krakmolo, bet 

daugiau nitratų, azoto, fosforo ir kalio. Tręšimas komposto 

trąšomis Agrolinija-GRAN-6, palyginti su paukščių mėšlo 

granuliuotomis trąšomis, bulvių gumbuose iš esmės 

sumažino sausųjų medžiagų ir krakmolo, bet iš esmės 

padidino nitratų kiekį, o azoto, fosforo ir kalio kiekiui 

esminės įtakos neturėjo (4 lentelė). 

Palyginus granuliuotas paukščių mėšlo trąšas 

tarpusavyje, nustatyta, kad patręšus Activit trąšomis iš 

esmės padidėjo bulvių prekinis derlius, bet iš esmės 

sumažėjo sėklinių bulvių. Paukščių mėšlo trąšų formos 

neturėjo esminės įtakos bendram ir pašarinių bulvių derliui 

bei prekinio derliaus išeigai (3 lentelė). 

Bulves patręšus Activit trąšomis iš esmės, palyginti su 

tręšimu Friendly Poop trąšomis, bulvių gumbuose padidėjo 

nitratų ir kalio, o sausųjų medžiagų, krakmolo, azoto ir 

fosforo kiekiui esminės įtakos paukščių mėšlo trąšų formos 

neturėjo (4 lentelė). 

 
4 lentelė. Granuliuotų organinių trąšų formų įtaka bulvių gumbų cheminei sudėčiai 

Table 4. The efect of granular organic fertilisers form on chemical composition of potatoes tuber  

 

Variantai / Treatments Sausosios 

medžiagos, 

% 

Dry matter, 

% 

Krakmolas, 

% 

Starch, % 

Nitratai, 

mg kg-1 

Nitrates, 

mg kg-1 

Azotas (N), 

% 

Nitrogen (N), 

% 

Fosforas (P), 

% 

Phosphorus 

(P), % 

Kalis (K), 

% 

Potasium 

(K), % 

Netręšta (N0)/ Without 

fertilisation (N0) 

18,89 13,40 38,30 0,31 0,047 0,36 

Agrolinija-GRAN-6 (N60) 20,98 13,71 62,65 0,35 0,048 0,36 

Nefermentuoto paukščių mėšlo 

granuliuotos trąšos  

Friendly Poop (N60) 

Non-fermented poultry manure 

granular fertilizer  

Friendly Poop (N60) 

21,83 14,10 50,60 0,35 0,046 0,35 

Fermentuoto paukščių mėšlo 

granuliuotos trąšos Activit (N60) 

Fermented poultry manure 

granular fertilizer Activit (N60) 

22,14 14,20 57,30 0,35 0,047 0,33 

R05/LSD05 0,536 0,251 4,584 0,016 0,002 0,019 

 

Išvados 

 

1. Paukščių mėšlo granuliuotos trąšos Friendly Poop ir 

Activit esminiai padidino bendrą ir prekinį bulvių derlių bei 

prekinio derliaus išeigą, o esminiai sumažino sėklinių 

bulvių derlių. Granuliuotos paukščių mėšlo trąšos iš esmės 

bulvių gumbuose padidino sausųjų medžiagų, krakmolo, 

nitratų ir azoto kiekį. Fosforo kiekiui esminės įtakos 

neturėjo. 

2. Granuliuotų paukščių mėšlo trąšų įtakoje, palyginti 

su mėsinių galvijų mėšlo komposto granuliuotomis 

trąšomis, iš esmės padidėjo bendras ir prekinis bei 

pašarinių bulvių gumbų derlius, o esminių  bulvių prekinio 

derliaus išeigos skirtumų nenustatyta. Tręšimas komposto 

trąšomis Agrolinija-GRAN-6, palyginti su paukščių mėšlo 

granuliuotomis trąšomis, bulvių gumbuose iš esmės 

sumažino sausųjų medžiagų ir krakmolo, bet iš esmės 

padidino nitratų kiekį, o azoto, fosforo ir kalio kiekiui 

esminės įtakos neturėjo. 

3. Patręšus Activit trąšomis iš esmės padidėjo bulvių 

prekinis derlius, bet iš esmės sumažėjo sėklinių bulvių, 

palyginti su tręšimu Friendly Poop trąšomis. Paukščių 

mėšlo trąšų formos neturėjo esminės įtakos bendram ir 

pašarinių bulvių derliui bei prekinio derliaus išeigai. 

4. Bulves patręšus Activit trąšomis iš esmės, palyginti 

su tręšimu Friendly Poop trąšomis, bulvių gumbuose 

padidėjo nitratų ir kalio, o sausųjų medžiagų, krakmolo, 

azoto ir fosforo kiekiui esminės įtakos paukščių mėšlo 

trąšų formos neturėjo. 
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Juozas Pekarskas, Algirdas Gavenauskas, Anželika Dautartė, Ramūnas Gegužis 
 

Effect of organic granular poultry manure fertilizers on potatoes, grown by the national agricultural product quality system requirements 
 

Summary  

 
The research of organic granular poultry manure fertilisers effect on potatoes grown by the national agricultural product quality system 

requirements, carried out at Experimental Station of Aleksandras Stulginskis University, has showed the significant increase of total and marketable yield 
and significant decrease of seed potatoes yield due to the application of granular poultry manure fertilisers Friendly Poop and Activit. Granular poultry 

manure fertilisers significantly increased amount of dry matter, starch, nitrates and nitrogen in potatoes tuber. Comparison of granular poultry manure 

fertilisers and beef cattle composted manure fertilisers shoved the significant increase of total, marketable and feed potatoes tuber yield due to the 

positive effect of investigated fertilisers, but had no significant effect on output of potatoes marketable yield. Application of compost fertilisers 

Agrolinija-GRAN-6 compared to the poultry manure granular fertiliser, significantly decreased the amount of dry matter and starch, significantly 

increased the amount of nitrates and had no significant effect on amount nitrogen, phosphorus and potassium in potatoes tuber. Application of Activit 
fertilisers significantly increased the potatoes marketable yield, at the same time decreasing the seed potatoes yield, compared to application of Friendly 

Poop. The forms of poultry manure fertilisers had no significant effect on total and feed potatoes yield and output of marketable yield. Application of 

Activit fertilisers significantly, compared to application of Friendly Poop fertilisers, increased the amount of nitrates and potassium in potatoes tuber. The 
forms of poultry manure fertilisers had no significant effect on amount of dry matter, starch and phosphorus. 

Potatoes, granular poultry manure fertilisers, the national agricultural product quality system, yield, chemical composition 
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