
ISSN 1822-1823 Žmogaus ir gamtos sauga 2017, ASU 

136 

Ekologiškų bioorganinių preparatų Nagro įtaka žieminių kviečių produktyvumui 

padidinti ir aplinkos taršai sumažinti 

 
Vidmantas Spruogis, Anželika Dautartė, Julija Bytautaitė 
 

Aleksandro Stulginskio universitetas 

 
2015–2016 m. Aleksandro Stulginskio universitete buvo vykdomi bioenergetiko NAGRO ir bioorganinių trąšų NAGRO universal įtakos ţieminių 

kviečių derliui ir kokybei Lietuvos agroklimatinėmis sąlygomis tyrimai. Apibendrinus tyrimų duomenis galima padaryti atitinkamas išvadas – 

bandymuose nustatyta, kad galima sumaţinti sintetinių pesticidų panaudojimą 39–60 %, juos pakeičiant gerai subalansuotomis bioorganinėmis NAGRO 

universal trąšomis ir bioenergetiku NAGRO. Padidinti auginamos ţemės ūkio produkcijos derlingumą 40–59 % ir pagerinti produkcijos kokybę, 
panaudojant bioorganinius NAGRO preparatus. Ţieminiams kviečiams „Olivin‘ beicavimo metu kartu su beicu Kinto naudojant bioenergetiką NAGRO, 

pakanka pusės beico normos - sutaupoma beico. Suderinus rudeninį purškimą su NAGRO, gaunamas didţiausias grūdų derlius 7,14 t ha-1  

Bioorganiniai preparatai NAGRO, žieminiai kviečiai, ekologiškos trąšos, grūdų derlingumas, produkcijos kokybė, aplinkos taršos mažinimas. 

 
Įvadas 

 

Ţemės ūkyje vienas iš svarbesnių rudeninių darbų yra 

tinkamas sėklos paruošimas. Labai gerai tam tinka 

biopreparatai NAGRO. Jie taip pat gerai tinka tręšimui per 

lapus iš rudens ţieminiams javams ir pavasarį. Ţenkliai 

padidina augalų derlių ir pagerina produkcijos kokybės 

rodiklius. Naudojant, galima maišyti su įvairiomis 

skystomis mineralinėmis trąšomis ir pesticidais. Naudojant 

NAGRO, galima sutaupyti 30–50 proc. trąšų ir chemikalų 

(Svirskis, 2008; Spruogis ir kt.2013; Baleţentienė ir kt. 

2012; Jakienė ir kt. 2015).  

Skystos bioorganinės trąšos NAGRO gaminamos iš 

stambių raguočių mėšlo pagal specialias technologijas. 

Šios trąšos gaminamos šaltuoju molekulinės sintezės būdu. 

NAGRO išgaunamos intensyvaus pradinės ţaliavos 

apdorojimo būdu ţemo daţnio akustiniais svyravimais ir 

rezonansinėmis-vibracinėmis srovėmis vakuuminėje 

aplinkoje (Минеев, 2008; Gavenauskas ir kt. 2013; 

Spruogis, ir kt. 2013; Jakienė, ir kt. 2015). 

Molekulinės sintezės technologija labai efektyviai 

prisideda prie NAGRO trąšų sukibimo su lapija ir jų 

intensyvios skvarbos į patį augalą NAGRO – tai 

mikroelementinės kompleksinės subalansuotos skystos 

bioorganinės trąšos, Smulkios dalelės chelatinėje formoje 

kartu su maistinėmis medţiagomis, makro ir mikro bei 

ultramikro elementais, taip pat ir su kitomis biologiškai 

aktyviomis medţiagomis patekusios ant augalų lapų, 

purškimo metu arba patekusios ant sėklų, sėklų apvėlimo 

metu, iš karto pradeda skverbtis į augalo vidų. Augalą 

maitina ir sustiprina augalo fiziologinę būseną (Минеев, 

2008; Spruogis ir kt. 2013; Jakienė ir kt. 2015). 

NAGRO trąšos buvo išbandytos pagrindinėse Rusijos 

(M. Lomonosovo universitetas, Timirezevo ţemės ūkio 

akademija ir kt.), Lietuvos (ASU, LAMMC) ir kitų šalių 

(Azija, Europa ir Pietų Amerika) dirvoţemio-klimatinėse 

sąlygose (Spruogis ir kt. 2013). NAGRO trąšos tinka tiek 

chemizuotiems, tiek ekologiniams ūkiams. Bioorganinės 

NAGRO trąšos gaminamos dviejų rūšių: NAGRO 

bioenergetikas – skirtas priešsėjiniam sėklų apdorojimui. 

NAGRO universal – skirtos augalų apdorojimui, purškimui 

per lapus, jų vegetacijos metu. (Spruogis,2013; 

Baleţentienė ir kt. 2012; Jakienė ir kt. 2015).  

Tyrimų tikslas – ištirti bioenergetiko NAGRO ir 

bioorganinių trąšų NAGRO universal įtaką chemizuotai 

auginamų ţieminių kviečių derliui ir kokybei Lietuvos 

agroklimatinėmis sąlygomis bei įvertinti, kiek galima 

sumaţinti cheminių medţiagų naudojimą, taip sutaupant 

pinigines lėšas bei sumaţinant aplinkos taršą. Nustatyti, 

kaip galima suaktyvinti cheminių medţiagų maţesnių 

kiekių veikimą, panaudojant NAGRO preparatus. 

 

Tyrimų metodika 

 

Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje 

2015–2016 m. atlikti bandymai, siekiant ištirti 

bioorganinių preparatų NAGRO panaudojimo kartu su 

beicu Kinto efektyvumą bei pagerinti augalų ţiemojimą. 

Bandymuose visi matavimai, skaičiavimai, įvairių rodiklių 

nustatymai buvo atliekami pagal metodinius nurodymus ir 

reikalavimus. Atlikti atitinkami matavimai ir skaičiavimai. 

Pridėtas pavasarį įvertintas perţiemojimas. Duomenys 

pateikiamai lentelėse. Tyrimai buvo vykdomi pagal tokią 

tyrimų schemą: 

1 variantas. Kontrolė – sėklos neapveltos 

bioenergetiku NAGRO ir nebeicuotos Kinto; 

2 variantas. Sėklos apveltos bioenergetiku NAGRO 

0,5 l t
-1

;  

3 variantas. Sėklos beicuotos Kinto 2,0 l t
-1

; 

4 variantas. Sėklos apveltos bioenergetiku NAGRO 

0,5 l t
-1

ir beicuotos Kinto 2,0 l t
-1

; 

5 variantas. Sėklos apveltos bioenergetiku NAGRO 

0,5 l t
-1

ir beicuotos Kinto 1,0 l t
-1

; 

6 variantas. Sėklos apveltos bioenergetiku NAGRO 

0,5 l t
-1

, beicuotos Kinto 1,0 l t
-1

 ir purkšti ţieminiai 

kviečiai, kai pasiekė 7 cm (BBCH 10–19), NAGRO 

universal trąšomis 1,0 l ha
-1

.  

Tyrimai buvo vykdomi pagal Lauko bandymų 

vykdymo metodą. Bandymų laukeliai išdėstyti nuosekliai 

pagal tyrimų schemos variantus, keturiais pakartojimais. 

Bioorganinių trąšų NAGRO įtakos ţieminių kviečių grūdų  

derlingumui bei derliaus kokybei bandymų bendras 

laukelio dydis 30 m
2
 (3×10), apskaitinio – 17,6 m

2
 (2,2×8). 

Bandymų stoties (54°534N + 23°50'E) dirvožemis. 

Prieš bandymų įrengimą buvo nustatytos dirvos 

agrocheminės savybės. Tyrimams atlikti Nekrasovo grąţtu, 

kiekviename pakartojime paimti jungtiniai dirvos ėminiai 

iš 0 – 25 cm dirvos sluoksnio. Analizės atliktos 

infraraudonųjų spindulių spektrometru PSCO/ISI IBM – 

PC 4250 pagal duomenų bankų kalibruotes.  
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Ėminiai išanalizuoti tokiais metodais (dirvoţemio pH 

– potenciometriniu metodu, judrusis fosforas P2O5 ir 

judrusis kalis K2O (mg kg
-1

 dirvoţemio) – Egnerio-Rimo-

Domingo (A – L) metodu, organinė anglis – Tiurino 

metodu). Dirvoţemio agrocheminių savybių rodiklių 

reikšmės nustatytos Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų 

centro filialo Agrocheminių tyrimų centro laboratorijoje ir 

VĮ Valstybės Ţemės Fondo Dirvoţemio skyriaus 

laboratorijoje Kaune (Spruogis ir kt. 2013).  

        Ţieminių kviečių lauko tikslieji bandymai atlikti 

Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stoties 

lengvo priemolio sekliai glėjiškame karbonatingjam 

išplautţemyje – IDg8-k ( Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisol-

LVg-p-w-cc). Vandens reţimas sureguliuotas uţdaru 

drenaţu, mikroreljefas išlygintas. Bioorganinių trąšų 

NAGRO įtakos ţieminiams kviečiams bandymo 

dirvoţemis buvo artimas neutraliam ir neutralus (pH 6,8–

7,1), fosforingas (171–178 mg kg
-1

), vidutinio kalingumo 

(129–141 mg kg
-1

), vidutinio humusingumo (2,26–2,49 

%), bendro azoto nustatyta 0,168–0,172 %, rudenį prieš 

sėją mineralinio azoto dirvoţemyje rasta 8,78–8,85 mg kg
-

1
, pavasarį kviečių vegetacijos pradţioje – 5,19–6,66 mg 

kg
-1

. 

Agrotechnikos sąlygos taikytos, kaip intensyvios 

technologijos ASU Bandymų stotyje ţieminiams 

kviečiams. Ţieminių kviečių priešsėlis – ţieminiai rapsai. 

Priešsėlinio raţienos purentos 5 cm gyliu. Dirva negiliai 

suarta 20 cm gyliu. Prieš sėją dirva supurenta 12 cm gyliu. 

Išbertos mineralinės trąšos NPK 8–20–30, 300 kg/ha. 

Ţieminiai kviečiai sėti rugsėjo I dekadą. Vidutinė sėklų 

norma ~ (apie) 4, mln./ ha, sėjos gylis – 4 cm. Sėjos būdas 

– eilinė sėja 15 cm tarpueiliais. Sėjamoji – 

„Winterschteiger“. Derlius nuimtas liepos pabaigoje. 

„Olivin„ veislės ţieminiai kviečiai bandymų lauke buvo 

auginami pagal ASU ir LAMMC Ţemdirbystės instituto 

aprobuotą intensyvią auginimo technologiją. Pagal tyrimų 

schemą naudotas sintetinis beicas Kinto ir Bioenergetikas 

NAGRO bei skystos kompleksinės trąšos NAGRO 

universal. Meteorologinės sąlygos pagal Kauno 

meteorologijos stoties duomenis. Tyrimų vykdymo metu 

meteorologinės sąlygos buvo artimos daugiamečiams 

vidurkiams.  Purškimo, pasėlių prieţiūros darbai ir derlius 

nuimtas laiku, prisilaikant agrotechninių terminų  .  

Ţiemojimas įvertintas balais ir perskaičiuotas 

procentais. Ţieminių kviečių sėklos dygimo energijai ir 

daigumui nustatyti iš kiekvieno tyrimo varianto buvo imti 

keturi ėminiai po 100 sėklų. Kviečiai buvo daiginti 

tamsoje, Petri lėkštelėse, ant drėgno filtro popieriaus 3–4 

dienas 8–12 °C temperatūroje, vėliau – 20 °C. Dygimo 

energija laboratorijoje nustatyta po 3, o daigumas – po 7 

parų. Bandymų stotyje matavimo metodu buvo nustatyta 

derliaus struktūros elementų reikšmės. Nukūlus ţieminius 

kviečius, bandymuose iš kiekvieno laukelio buvo pasverti 

grūdai. Iš dviejų pakartojimų visų variantų paimti grūdų 

pavyzdţiai cheminėms analizėms atlikti. Grūdai išdţiovinti 

iki 14 %, išvalyti ir paskaičiuotas grūdų derlingumas t ha
-1

 

bei nustatyta jų cheminė sudėtis. Ţieminių kviečių 

grūduose baltymai ir glitimas nustatytas pagal LST 1522, 

sedimentacija (pagal Zeleny) pagal LST 1498 nustatyti 

artimosios infraraudonosios spinduliuotės spektroskopijos 

metodu (AACC metodas 39–25:1998) su kompiuteriniu 

analizatoriumi „Infratec“. Kritimo skaičius nustatytas 

pagal LST ISO 3093. Natūrinis grūdų svoris – pagal LST 

1578. Grūdų cheminė sudėtis nustatyta Lietuvos agrarinių 

ir miškų mokslų centro Lietuvos Ţemdirbystės instituto 

Cheminių tyrimų laboratorijoje ir Lietuvos agrarinių ir 

miškų mokslų centro filialo Agrocheminių tyrimų centro 

laboratorijoje. 

Ţieminių kviečių derlingumo ir derliaus struktūros 

duomenys įvertinti kiekybinių poţymių dispersinės 

analizės metodu. Gautų duomenų patikimumas 

apskaičiuotas statistinės analizės metodu, naudojant 

statistinę duomenų įvertinimo kompiuterinę programą 

ANOVA iš paketo SELEKCIJA. Duomenų statistinis 

patikimumas įvertintas maţiausia esminio skirtumo 

absoliutine riba R05 (Tarakanovas, Raudonius, 2003). 

 

Tyrimų rezultatai ir aptarimas 

 

Ţemės ūkyje, naudojant trąšas, pesticidus įvairius 

preparatus yra labai aktualu gauti kuo didesnius ir kuo 

geresnės kokybės derlius. Labai svarbus veiksnys trąšų 

panaudojimo ekonominis efektyvumas. Iš 1 lentelės 

duomenų matyti, kad Aleksandro Stulginskio universiteto 

Bandymų stotyje, auginant pagal intensyvias technologijas 

kviečius ir naudojant NAGRO trąšas, daugiausiai pajamų 

gauta 5 ir 6 variantuose, atitinkamai 260-350 € ha
-1

. 

Geriausi rezultatai gaunami, kai beicavimo metu kartu su 

beicu naudojamas bioenergetikas NAGRO. Tada beico 

pakanka naudoti pusę normos. Taip sutaupoma beico Kinto 

50 proc. O kai suderinam sėklų beicavimą bioenergetiku 

NAGRO 0,5 l t
-1

 ir rudeninį vienkartinį purškimą NAGRO 

universal 1,0 l t
-1

, gaunami absoliučiai geriausi rezultatai: 

didţiausias grūdų derlius 7,14 t ha
-1

 ir geriausios kokybės I 

klasės produkcija. Šiame 6 variante gauta ir daugiausiai 

pajamų 350 € ha
-1

. 

Iš 2 lentelės duomenų matyti, kad Aleksandro 

Stulginskio universiteto Bandymų stotyje NAGRO trąšos 

statistiškai patikimai padidino tokius ţieminių kviečių„ 

Olivin„ grūdų kokybės rodiklius – baltymus 1,2-3,5 %, 

glitimą 3,5-9,7 %, kritimo skaičių 52-157 s, krakmolą 1,8-

6,5 %. NAGRO trąšos pakėlė grūdų kokybės klasę. 

Geriausi rezultatai buvo 4, 5 ir 6 variantuose, kur pasiekta 

1 grūdų kokybės klasė.  

Iš 3 lentelės duomenų matyti, kad Aleksandro 

Stulginskio universiteto Bandymų stotyje NAGRO trąšos 

statistiškai patikimai padidino tokius ţieminių kviečių 

„Olivin„ rodiklius – augalo aukštį 16,03-20,21cm, varpos 

ilgį 1,86-2,39cm, sėklų kiekį varpoje 3,13-4,21vnt. 

Efektyviausias buvo 6 variantas. Kaip matyti iš pateiktų 

duomenų, panaudojus NAGRO, padidėjo augalo ilgis, 

varpos ilgis, sėklų kiekis varpoje. 
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1 lentelė. Bioorganinių preparatų NAGRO ir beico Kinto įtaka ţieminių kviečių „Olivin„ grūdų derliui ir jų ekonominis efektyvumas 

Table 1. Bioorganic preparations NAGRO and stain Kinto on winter wheat 'Olivin' grain yield and economic efficiency 

 

Tyrimų 

variantai 

Variants 

Grūdų 

derlingumas 

Yield 

t ha
-1

 

Grūdų derliaus 

priedas 

Premium yield 

t ha
-1

 

Grūdų derliaus 

priedo vertė 

Premium yield 

value€ ha
-1

 

Priedas uţ 

grūd. kokyb. 

klasę 

Premium for 

grain quality 

class 

€ 

Išlaidos 

NAGRO ir 

Kinto 

Costs for 

NAGRO and 

Kinto 

€ ha
-1

 

Gautos 

pajamos 

Revenue 

€ ha
-1

 

 Kontrolė 5,19 - - - - - 
 Nagro 0,l t-1;  6,33 1,14 205 +12 6 211 
 Kinto 2,0 l t-1 6,14 0,95 171 +12 23 159 
Nagro 0,5l t-1 

Kinto 2,0 l t-1; 
6,41 1,22 226 +17 29 215 

Nagro 0,5l t-1 

Kinto 1,0 l t-1; 
6,59 1,40 260 +17 17 260 

Nagro 0,5l t-1 

Kinto 1,0l t-11 
Nagro 1,0lha-1 

7,14  1,95 361 +17 29 350 

R05 0,67      

 

2 lentelė. Bioorganinių preparatų NAGRO ir beico Kinto įtaka ţieminių kviečių „Olivin„ grūdų kokybei 

Table 2. Bioorganic preparations NAGRO and stain Kinto on winter wheat 'Olivin'  quality of cereals 

 

Tyrimų variantai 

Variants 

Baltymai 

Proteins 

% 

Glitimas 

Gluten 

% 

Hektolitro masė  

Measure weight 

kg/hl 

Kritimų skaičius 

Falling number 

s 

Krakmolas 

Starch 

% 

Grūdų kok. 

klasė pagal standartą 

Grain quality class 

Kontrolė 11,4 20,9 72 200 64,9 3 

Nagro 0,l t-1; 12,6 24,4 75 252 66,7 2 

Kinto 2,0 l t
-1

 12,2 24,7 74 255 69,9 2 

Nagro 0,5l t
-1

  

Kinto 2,0 l t
-1

; 

14,6 29,4 77 325 70,2 1 

Nagro 0,5l t
-1

  

Kinto 1,0 l t
-1

; 

14,5 29,9 78 319 70,1 1 

Nagro 0,5l t
-1

  

Kinto 1,0l t
-11

 

Nagro 1,0lha
-1

 

14,9 30,6 79 357 71,4 1 

R05 0,6 1,8 2 48 0,6  

 

3 lentelė. Bioorganinių preparatų NAGRO ir beico Kinto įtaka ţieminių kviečių „Olivin„ sėklų daigumui, dygimo energijai, augalų ţiemojimui, % . ir 

biometriniams parametrams 
Table 3. Bioorganic preparations NAGRO and stain Kinto on winter wheat 'Olivin'  seed germination, vigor, plant wintering in percent. and biometric 

parameters 

 

Tyrimų variantai 

Variants 

Sėklų daigumas 

Seed 

germination 

% 

Sėklų dygimo 

energija 

Seed 

germination 

energy 

% 

Ţiemojimas 

Wintering 

% 

Augalo 

aukštis 

Plant height 

cm 

Varpos ilgis 

Lenght of 

ear 

cm 

Sėklų kiekis 

varpoje vnt. 

The number 

of seeds in 

the ear piece 

Kontrolė 82,6 81,7 81,0 85,46 5,56 25,84 

Nagro 0,l t-1; 94,8 92,6 95,6 101,49 7,42 28,97 

Kinto 2,0 l t
-1

 89,9 88,1 90,2 92,48 6,31 27,40 

Nagro 0,5l t
-1

  

Kinto 2,0 l t
-1

; 

92,8 91,6 92,3 101,45 7,02 28,75 

Nagro 0,5l t
-1

  

Kinto 1,0 l t
-1

; 

95,1 94,8 95,3 101,66 7,51 29,06 

Nagro 0,5l t
-1

  

Kinto 1,0l t
-11

 

Nagro 1,0lha
-1

 

97,5 96,8 96,0 105,67 7,95 30,05 

R 05 4.5 6,2 8,1 10,79 0,73 0,31 
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Iš 3 lentelės duomenų matyti, kad Aleksandro 

Stulginskio universiteto Bandymų stotyje NAGRO trąšos 

statistiškai patikimai padidino visus ţieminių kviečių 

„Olivin„ rodiklius, sėklų daigumą 12,2-14,9 %., sėklų 

dygimo energiją 10,9-15,1 %., ţiemojimą 14,6-15,0 %. 

Efektyviausias buvo 6 variantas, kur iš rudens kartu 

naudojama NAGRO preparatai ir beicas Kinto bei 

NAGRO purškiami augalai, kai jie pasiekia 7 cm. Lyginant 

sėklų apvėlimą ir purškimą, labiau veikė sėklų apvėlimas. 

 

Išvados 

 

1. ASU Bandymų stotyje gauti geriausi, statistiškai 

patikimi rezultatai: didţiausias grūdų derlius 7,14 t ha
-1

, 

geriausios kokybės I klasės  produkcija ir daugiausiai 

pajamų atitinkamai 350 € ha
-1

, kai ţieminiams kviečiams 

„Olivin„ beicavimo metu kartu su beicu Kinto 1,0 l t
-1 

naudojamas bioenergetikas NAGRO 0,5 l t
-1

 ir rudeninį 

purškiam NAGRO universal 1,0l ha
-1

.  

2. ASU Bandymų stotyje NAGRO trąšos kartu su 

beicu Kinto statistiškai patikimai padidino tokius ţieminių 

kviečių„ Olivin„ grūdų kokybės rodiklius – baltymus 1,2-

3,5 %, glitimą 3,5-9,7 %, kritimo skaičių 52-157 s, 

krakmolą 1,8-6,5 %. NAGRO trąšos pakėlė grūdų kokybės 

klasę. Geriausi rezultatai buvo 4, 5 ir 6 variantuose, kur 

pasiekta 1 grūdų kokybės klasė.  

3. ASU Bandymų stotyje NAGRO trąšos kartu su 

beicu Kinto statistiškai patikimai padidino tokius ţieminių 

kviečių „Olivin „ rodiklius: augalo aukštį 16,03-20,21cm, 

varpos ilgį 1,86-2,39cm, sėklų kiekį varpoje 3,13-4,21vnt., 

sėklų daigumą 12,2-14,9 %., sėklų dygimo energiją 10,9-

15,1 %., ţiemojimą 14,6-15,0 %.  
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Vidmantas Spruogis, Anţelika Dautartė, Julija Bytautaitė 
 

Organic bio-organic products Nagro influence on winter wheat increase productivity and reduce environmental pollution 
 

Summary 

 
The research of bioenergetic NAGRO and bio-organic fertilizer NAGRO universal effect on winter wheat yield and quality under Lithuanian 

agroclimatic conditions was carried out in 2015-2016 at Aleksandras Stulginskis University. Summarizing the research it can be concluded - tests showed 

an option for reduction of sintetic pesticides by 39-60 percent, replacing them with a well-balanced NAGRO universal bio-organic fertilizer and bio-
energetic NAGRO. It leads to the increase of yields by 40-59% and improves production quality as well. We may decrease the rate of Kinto coating for 

winter „Olivia” wheat in a half, applying it together with bioenergetic NAGRO. Combining autumn spraying with application of NAGRO, gives the 

maximum grain yield 7.14 t / ha. 

Bioorganic preparations NAGRO, winter wheat, organic fertilizer, grain yield, product quality, environmental pollution. 
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