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Tirta papildomo tręšimo per lapus skystosiomis kompleksinėmis ARVI fertis trąšomis ir augimo reguliatoriais įtaka cukrinių runkelių šviesos ab-

sorbcijai, fotosintezės pigmentų koncentracijai, fotosintezės produktyvumui. Tyrimai atlikti 2005–2006 m. LŽŪU Bandymų stotyje. Dirvožemis – karbo-
natingas sekliai glėjiškas išplautžemis (Calcari – Epihypogleyic Luvisols). Nustatyta, kad cukrinių runkelių daigus šešių porų tikrųjų lapelių tarpsnyje 
(22–23 tarpsnis pagal BBCH skalę) apipurškus kompleksinių trąšų Atgaiva-2, Atgaiva-P bei augimo reguliatorių Penergetic-P arba Stilito-123 tirpalais, 
runkelių lapuose sukaupta daugiau chlorofilo a (vidutiniškai 4–6%) ir karotenoidų (vidutiniškai 2–7%), lyginant su papildomai netręštais augalais; vege-
tacijos metu cukriniai runkeliai absorbavo daugiau fotosintetiškai aktyvios radiacijos (FAR); nustatytas didesnis elektronų transporto našumas (4,8–
12,9%) bei elektronų pernašos greitis (4,9–13,2%), cukriniai runkeliai sukaupė daugiau sausųjų medžiagų (0,65–1,26%), lyginant su papildomai netręš-
tais augalais.  

Cukriniai runkeliai, skystosios trąšos, augimo reguliatoriai, fotosintezės rodikliai.  

 
Įvadas 

 
Pagrindinis augalų augimo ir produktyvumo procesų 

aprūpinimo medžiagomis bei energija šaltinis yra fotosin-
tezė, tačiau beveik pusę fotosintezės metu asimiliuotų or-
ganinių junginių augalai išeikvoja kvėpuodami. Taigi au-
galų produktyvumą lemia skirtumas tarp sukauptos ir iš-
eikvotos kvėpuojant organinių medžiagų masės vykstant 
fotosintezei (Šlapakauskas, 2006). 

Pasėlio produktyvumas priklauso nuo augalų fotosin-
tezės ir kvėpavimo intensyvumo, asimiliacinio lapų ploto, 
fotosintetinio potencialo, tręšimo, pasėlio tankumo ir me-
teorologinių sąlygų (Ничипорович, 1986). 

Cukrinių runkelių lapuose vykstančių fotosintezės pro-
cesų intensyvumas yra vienas iš pagrindinių veiksnių, tu-
rinčių įtakos šakniavaisių ir lapų augimo dinamikai. Regi-
moji šviesa yra pagrindinis ir pirminis augalo energijos šal-
tinis. Pusę Saulės energijos išteklių sudaro FAR spindu-
liuotė. Energija, pasisavinama fotosintezės proceso metu 
yra vienas iš svarbiausių augalų augimo veiksnių. Ji būtina 
sausųjų medžiagų masei kaupti (Guidi et al., 1997).  

Svarbiausia fotosintetinių pigmentų savybė yra gebė-
jimas sugerti šviesos spindulius. Chlorofilai intensyviai su-
geria mėlynuosius 400–470 nm bei raudonuosius 620–
700 nm regimosios šviesos spindulius. Karotenoidai augalų 
lapuose sudaro vidutiniškai 0,07–0,2% jų sausosios masės. 
Viena iš karotenoidų funkcijų – dalyvavimas fotosintezėje. 
Jie absorbuoja violetinius, mėlynuosius bei žaliuosius 
spindulius ir jų energiją perduoda chlorofilams. Remiantis 
pasėlio fotosintezės dinamikos rodikliais sudaromos sąly-
gos augalų vegetacijos metu nustatyti optimalius agrotech-
ninius veiksnius bei technologinėmis priemonėmis pasiekti 
maksimalų produktyvumą (Третьяков, 1998). 

Optimaliomis auginimo sąlygomis augalų biomasės 
prieaugis tiesiogiai priklauso nuo fotosintetiškai aktyvios 
radiacijos (FAR) absorbavimo ir CO2 asimiliacijos inten-
syvumo vykstant fotosintezei. Augalų absorbuojamos FAR 
kiekį lemia lapų asimiliacinis plotas, taip pat jų erdvinis iš-

sidėstymas, pasvirimo į saulę kampas, fotosintetinių pig-
mentų kiekis ir santykis (Tarvydienė A. ir kt., 2004). Cuk-
rinių runkelių lapų išsidėstymas yra palankus absorbuoti 
šviesą ir, esant maksimaliam lapų asimiliaciniam paviršiui, 
augalai sulaiko daug fotosintetiškai aktyvios radiacijos, fo-
tosintezė ir asimiliatų apykaita vyksta labai intensyviai 
(Romaneckas ir kt., 2001, Дулов 1999).  

Kad augalas geriau pasisavintų maisto medžiagas, in-
tensyviau augtų, greičiau suformuotų maksimalų asimilia-
cinį lapų plotą ir vykstant fotosintezei absorbuotų didesnį 
kiekį FAR, cukrinių runkelių auginimo technologijose 
naudojamos skystosios trąšos bei augimą stimuliuojančios 
medžiagos. Per lapus patekusios maisto medžiagos greitai 
patenka į kitus augalo organus ir, įsitraukusios į medžiagų 
apykaitą, veikia daugelį fiziologinių procesų, tarp jų ir fo-
tosintezę (Jakienė ir kt., 2008).  

Skystosios trąšos, turinčios aminorūgščių, sąlygoja kvė-
pavimo, fotosintezės, vandens apytakos aktyvumą bei pagrei-
tina baltymų sintezę. Viena iš baltymų funkcijų – medžiagų 
pernaša iš vienų audinių į kitus, todėl trąšos ar augimo regu-
liatoriai, turintys aminorūgščių, intensyvina medžiagų apy-
kaitą bei paskatina augalo augimą ir derliaus formavimąsi. 
Šių medžiagų teigiama įtaka fotosintezei gali būti sąlygota ir 
tuo, kad aminorūgštys augale su peleniniais elementais bei 
mikroelementais sudaro chelatinius junginius, dalyvaujančius 
pernešant elektronus (Pranckietienė ir kt., 2009).  

Augalo ontogenezę veikia ir hormoninė sistema bei jos 
reguliavimas, todėl ir sintetinami junginiai, reguliuojantys 
augimo ir vystymosi fiziologinius procesus, tiriamos jų pa-
naudojimo augalininkystėje galimybės (Jakienė ir kt., 2008).  

Molekulinio, organoidų, ląstelės ir galiausiai viso orga-
nizmo lygmens fitohormonų veikimo būdų tyrimai leidžia 
spręsti augimo reguliatorių taikymo augalininkystėje proble-
mą, siekiant visapusiškesnės paveldimumo informacijos pri-
taikymo derliui padidinti. Genetinės informacijos pritaikymą 
sąlygoja endogeninė biologinė savireguliacijos sistema, bū-
tent fitohormonų kompleksas ir kitos fiziologiškai aktyvios 
medžiagos. Hormoninė sistema kartu su kitais reguliacijos 
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lygmenimis lemia apykaitos procesų pobūdį, maisto medžia-
gų ir asimiliatų pasiskirstymą augalo organuose, biomasės 
kaupimąsi augale (Darginavičienė ir kt., 2002). Hormoninę 
sistemą paveikus fitohormonų fiziologiniais analogais, pakin-
ta hormonų būklė ir santykis, jų pasiskirstymas augalo orga-
nuose, taip pat stimuliatorių ir inhibitorių santykis įvairiuose 
metaboliniuose procesuose – augimo, organogenezės, sinte-
zės, asimiliatų transporto ir jų pasiskirstymo tarp sintezės ir 
akumuliacinių komponentų (Kefeli, 1997). Besikeičiant fito-
hormonų santykiui ir jų balansui augalo organuose, taip pat 
pakinta ląstelių dalijimosi, tįsimo ir diferenciacijos procesai, 
todėl tam tikra kryptimi keičiasi augalo morfogenezė ir au-
gimas (Novickienė, 1995; Merkys ir kt., 2000). Fiziologiškai 
aktyvios medžiagos dalyvauja funkcionaliai susijusių procesų 
(augimo, vystymosi bei produktyvumo formavimo) medžia-
gų metabolizmo procese (Darginavičienė ir kt., 2002). 

Patekę į augalą, sintetiniai augimo reguliatoriai stimu-
liuoja natūralių endogeninių fitohormonų veiklą, keisdami 
augalo fiziologinių procesų intensyvumą bei suaktyvinda-
mi augalo medžiagų metabolizmą (Jakienė ir kt., 2004). 

Šiame bandyme tirtas augimo reguliatorius Penergetic-
Plapams suaktyvina augalų ląsteles, dalyvaujančias medžiagų 
metabolizmo procesuose, sudaro palankias sąlygas pasisa-
vinant maisto medžiagas, visa tai teigiamai veikia derlin-
gumą, pagerėja derliaus kokybė (Jakienė, 2008). 

Tyrimų objektas – cukriniai runkeliai, papildomas trę-
šimas per lapus.  

Darbo hipotezė – cukrinius runkelius papildomai trę-
šiant per lapus skystųjų kompleksinių trąšų ir augimo regu-
liatorių tirpalais, galima optimizuoti pasėlio fotosintetinės 
sistemos rodiklius ir padidinti fotosintezės produktyvumą. 

Darbo tikslas – nustatyti papildomo tręšimo per lapus 
skystosiomis kompleksinėmis trąšomis ir augimo regulia-
toriais įtaką fotosintezės rodikliams.  

 
Tyrimų metodika 

 
Bandymai atlikti 2005–2006 m. LŽŪU Bandymų stoty-

je. Dirvožemis – karbonatingas sekliai glėjiškas išplautžemis 
(Calcari – Epihypogleyic Luvisols). Ariamojo sluoksnio pH 
6,9–7,2; humuso kiekis – 1,9–2,4 %, judriojo fosforo (P2O5) 
– 240–315 mg kg-1, judriojo kalio (K2O) – 120–170 mg kg-1. 
Cukrinių runkelių priešsėlis – žieminiai kviečiai. 

Pavasarį, dirvai pradžiūvus, išbertos kompleksinės trą-
šos NPK santykiu 11:13:30 (450 kg ha-1). Tą pačią dieną ant 
dirvos paviršiaus išpurkštas herbicidas Pyramin Turbo 4,5 l 
ha-1. Dirva įdirbta ir 04 16 d. pasėtos ‘Latine‘ veislės cukri-
nių runkelių sėklos. Sėklos sėtos pneumatine sėjamąja maši-
na PTO MAX-540, kas 16 cm, 45 cm pločio tarpueiliais.  

Vėl pradėjus masiškai dygti piktžolėms, išpurkšti herbici-
dai Betanal Expert 1,25 l ha-1 ir Lontrel 0,30 l ha-1. Papildomai 
cukriniai runkeliai tręšti amonio salietra N30 (200 kg ha-1). Au-
gimo reguliatorių ir skystųjų kompleksinių trąšų tirpalais cuk-
rinių runkelių daigai apipurkšti 5–6 porų tikrųjų lapelių tarps-
nyje (22–23 vystymosi tarpsnis pagal BBCH skalę). Piktžo-
lėms naikinti dar kartą panaudotas herbicidas Betanal Expert 
1,1 l ha-1. Ėminiai analizėms atlikti imti praėjus 2 savaitėms po 
papildomo tręšimo skystosiomis trąšomis (23–24 BBCH), pra-
ėjus 4 savaitėm po papildomo tręšimo (26–27 BBCH) ir prieš 
cukrinių runkelių derliaus nuėmimą (45-46 BBCH).  

Bandymų schema: 
1. Kontrolinis variantas (daigai apipurkšti H2O). 

2. Daigai apipurkšti stilito-123 30 g ha-1 (100 mg l-1) 
tirpalu. 

3. Daigai apipurkšti Penergetic-Plapams 100 ml ha-1       
(0,33 ml 1-1)  tirpalu. 

4. Daigai apipurkšti kompleksinių trąšų Atgaiva-2 75 l 
ha-1 (250 ml l-1) tirpalu. 

5. Daigai apipurkšti kompleksinių trąšų Atgaiva-P 70 l 
ha-1 (230 ml l-1) tirpalu. 

6. Daigai apipurkšti kompleksinių trąšų Atgaiva-2 ir 
stilito-123 tirpalų mišiniu. 

 1 ha išpurkšta 300 l darbinio tirpalo.  
Bandymas atliktas keturiais pakartojimais. Pradinis 

bandymo laukelių dydis – 27 m2, apskaitomojo laukelio 
dydis – 24 m2. Laukelių išdėstymas – sisteminis.  

Chlorofilų ir karotenoidų kiekis nustatytas Vettsteino 
metodu, ekstrahuojant acetonu (Гавриленко, Жыгалова, 
2003). Sausosios medžiagos nustatytos ėminių augalinę ma-
sę džiovinant 105ºC temperatūroje iki pastovaus svorio. Šios 
analizės atliktos LSDI Augalų fiziologijos laboratorijoje. 

Fotosintetiškai aktyvi radiacija (FAR) ir šviesos kvantų 
kiekis nustatyti fotoradiometru HD 9021 diapazone 400–700 
nm. Elektronų pernašos greitis (ETR) nustatytas chlorofilo 
fluorimetru PAM-210 ir apskaičiuotas pagal priklausomybę: 
ETR = c x 0,5 x FAR x Y, čia: c – absorbuotos šviesos dydis, 
0,5 – FAR dalis antroje fotosintetinėje sistemoje, Y – elekt-
ronų transporto našumas {Y = (Fm – Ft) : Fm, kur Fm – yra 
maksimali, o Ft – minimali fluorescencija}. ETR – bedimen-
sis dydis (Kazlauskas, ir kt., 2006; Šabajevienė ir kt., 2006; 
Šlapakauskas ir kt., 2008). Fotosintetiškai aktyvios radiaci-
jos absorbavimas matuotas virš augalo ir po juo. Gautas 
skirtumas parodė, kiek augalas sugeria ir kiek praleidžia sau-
lės spindulių. FAR srauto intensyvumas nustatytas Einštei-
nais (E m-2 s-1), 400–700 nm bangų diapazonas.  

UAB „ARVI fertis“ gaminamų skystųjų kompleksinių 
trąšų Atgaiva-2 sudėtis: bendrasis azotas (N) -3%, nitrati-
nis azotas (NO3N) – 0,75%, amidinis azotas (NH2N) 1,5%, 
amonio azotas (NH4-N) 0,75%, kalis (K2O) 9%, magnis 
(Mg) 0,75%, boras (B) 0,4%, siera (S) 1%.  

Skystųjų kompleksinių trąšų Atgaiva-P sudėtis: ben-
drasis azotas (N) 7%, nitratinis azotas (NO3N) 0,9%, ami-
dinis azotas (NH2N) 4,3%, amonio azotas (NH4-N) 1,8%, 
fosforas (P2O5) 3,8%, kalis (K2O) 3,5%, manganas (Mn) 
0,05%, augimo reguliatorius – penergetic. 

Tirtas augimo reguliatorius stilitas-123, susintetintas 
aminorūgščių pagrindu Kauno technologijos universiteto 
Organinės chemijos katedroje. Tai N-pakeista β-alanino nat-
rio druska. 

Pagrindinė augimo reguliatorius Penergetic-Plapams ak-
tyvioji medžiaga yra specialia technologija apdorota mela-
sa. Produkte nėra kitų cheminių medžiagų, jis yra ekolo-
giškas ir nekenksmingas (Jakienė, 2008). 
 
Meteorologinės sąlygos 
 

Meteorologinės sąlygos 2005 m. buvo palankios cukri-
niams runkeliams augti ir vystytis. Sėjos metu buvo šilta, 
dirva vidutiniškai drėgna. Tačiau runkelių dygimo laikotar-
piu, gegužės I–II dekadomis oras atvėso, gausiai lijo. Kritu-
lių kiekis gegužės mėnesį viršijo daugiametį vidurkį  
(1 pav.). Cukriniai runkeliai ilgai dygo. Birželio mėnesį kri-
tulių kiekis ir oro temperatūra buvo artimi daugiamečiam 
vidurkiui, runkelių daigams augti sąlygos buvo palankios. 
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1 pav. Meteorologinės sąlygos lauko bandymų metais. Kauno meteorologijos stoties duomenys, 2005 m. 

Fig. 1. Meteorological conditions during plant vegetation at the time of trial execution 
Data of Kaunas meteorological station, 2005. 

 
Liepos I–II dekadomis labai trūko drėgmės, tačiau auga-

lai jau buvo gerai įsišakniję, ir žymesnės įtakos runkelių au-
gimui sausra neturėjo. Rugpjūčio pirmą dekadą ypač gausiai 
lijo. Kritulių kiekis daugiametį vidurkį viršijo net 67,8 mm. 
Vidutinė paros temperatūra buvo artima daugiametei. Rug-
sėjo pirmą dekadą buvo sausa ir šilta. Saulės spindėjimas 
truko 101 val. Tai sudarė labai geras sąlygas sausųjų me-
džiagų kaupimuisi cukrinių runkelių šakniavaisiuose. Rugsė-
jo II–III dekadomis orai kiek atvėso, dirva buvo vidutiniškai 
drėgna. Cukrinių runkelių derliaus nuėmimo metu meteoro-
loginės sąlygos buvo palankios (1 pav.).  

2006 m. balandžio mėnesį vidutinė paros temperatūra 
buvo artima daugiametei, tačiau drėgmės trūko. Kritulių per 
mėnesį iškrito 12,1 mm mažiau už daugiametį vidurkį. Ge-
gužės I–II dekadomis taip pat kritulių iškrito nedaug (2,2–
3,8 mm). Žemė buvo išdžiūvusi, runkelių sėklos ilgai dygo 
(2 pav.).  

Gegužės trečią dekadą gausiai lijo. Dirvos buvo stipriai 
įmirkusios. Vien tik III gegužės dekadą kritulių iškrito 
61,9 mm, t. y. 28,1 mm daugiau už daugiametį mėnesio vi-
durkį. Runkelių daigams augti sąlygos buvo nepalankios. 
Birželio mėnesį kritulių iškrito nedaug, o vidutinė paros tem-
peratūra buvo artima daugiamečiam vidurkiui. 
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2 pav. Meteorologinės sąlygos lauko bandymų metais 

Kauno meteorologijos stoties duomenys, 2006 m. 
Fig. 1. Meteorological conditions during plant vegetation at the time of trial execution  

Data of Kaunas meteorological station, 2006. 

 
Liepos pirmą dekadą visai nelijo, o vidutinė paros tem-

peratūra siekė 22,2 оC. Liepos antrą dekadą gausiai lijo. Kri-
tulių iškrito net 64,3 mm. Rugpjūtis taip pat buvo lietingas. 
Kritulių per šį mėnesį iškrito 165,6 mm, arba 95,7 mm dau-
giau už daugiametį vidurkį, tačiau cukrinių runkelių augimui 
įtakos turėjo mažai. Rugsėjo pirmą dekadą kritulių iškrito 
68,3 mm, tačiau II ir III dekadomis lijo nedaug, dirva pra-
džiūvo. Vidutinė paros temperatūra rugsėjo mėnesį buvo 
aukštesnė už daugiametę. Cukrinių runkelių derlių nuimti są-
lygos buvo palankios (2 pav.).  

 
Rezultatai ir jų aptarimas  

 
Cukrinių runkelių daigai vegetacijos pradžioje auga lė-

tai. Tuomet panaudojus augimą skatinančias medžiagas, 

augalai greičiau suformuoja maksimalų lapų asimiliacinį 
plotą, intensyviau vyksta fotosintezės procesai ir asimiliatų 
transportas iš lapų į šakniavaisį (Novickienė L., 1994).  

Papildomas cukrinių runkelių tręšimas per lapus skys-
tosiomis kompleksinėmis trąšomis ir augimo reguliatoriais 
turėjo įtakos intensyvesniam fotosintezės pigmentų kaupi-
muisi (1–3 lentelės).  

Praėjus septynioms savaitėms nuo cukrinių runkelių pa-
pildomo tręšimo per lapus kompleksinėmis trąšomis ir augi-
mo reguliatoriais, didžiausia chlorofilo a koncentracija nusta-
tyta runkelių lapuose, kur papildomam tręšimui buvo panau-
dotas augimo reguliatorius Stilitas-123. Cukrinių runkelių la-
pus apipurškus Stilito-123 tirpalu, chlorofilo a koncentracija 
runkelių lapuose buvo 0,072 mg g-1, arba 10% didesnė nei 
kontroliniuose laukeliuose augusių cukrinių runkelių lapuose. 
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Didesnės chlorofilo a koncentracijos nustatytos ir papildomai 
tręšiant augimo reguliatoriumi Penergetic-P bei trąšų Atgai-
va-2 ir augimo reguliatoriaus Stilito-123 tirpalų mišiniais. 

Šiuose bandymo laukeliuose augusių runkelių lapuose chlo-
rofilo a koncentracija, lyginant su papildomai netręštais auga-
lais, buvo didesnė 0,044 mg g-1, arba 6% (1 lentelė).  

 
1 lentelė. Chlorofilų kiekis cukrinių runkelių lapuose 45–46 augimo tarpsnis pagal BBCH skalę 

Vidutiniai 2005–2006 m. duomenys. 
Table 1. Chlorophyll content in leaves of sugar beets (45–46 growth stages according to BBCH scale) 

Average data of 2005–2006 

 
Didžiausia chlorofilo koncentracija, praėjus septynioms 

savaitėms po papildomo tręšimo, runkeliams esant 45–46 au-
gimo tarpsnyje pagal BBCH skalę, nustatyta cukrinių runkelių 
lapuose, kur augalai buvo apipurkšti augimo reguliatoriaus 
Stilito-123 tirpalu. Šiuose bandymo laukeliuose augusių run-
kelių lapuose chlorofilo b koncentracija buvo 0,013 mg g-1, 
arba 5% didesnė, nei kontroliniuose laukeliuose augusių run-
kelių lapuose. Kituose bandymo laukeliuose dėl papildomo 
tręšimo per lapus chlorofilo b koncentracija runkelių lapuose 
sumažėjo vidutiniškai 0,016–0,026 mg g-1, arba 7–11%, lygi-
nant su chlorofilo b koncentracija, nustatyta kontroliniuose 
laukeliuose augusių runkelių lapuose (1 lentelė).  

Papildomas cukrinių runkelių tręšimas per lapus skys-
tosiomis kompleksinėmis trąšomis ir augimo reguliatorių 
tirpalais šiek tiek labiau padidino chlorofilo a koncentraci-
ją, tačiau chlorofilų a ir b santykis cukrinių runkelių lapuo-
se išliko optimalus.  

Nustačius chlorofilų koncentraciją cukrinių runkelių 
lapuose prieš derliaus nuėmimą matyti, kad chlorofilo a 
koncentracija papildomai tręštų runkelių lapuose šiek tiek 

sumažėjo, tačiau didžiausia buvo daigus apipurškus augi-
mo reguliatoriaus Penergetic-P tirpalu bei skystųjų komp-
leksinių trąšų Atgaiva-P ir trąšų Atgaiva-2 + Stilito-123 
tirpalų mišiniu. Šiuose bandymo laukeliuose augusių cuk-
rinių runkelių lapuose chlorofilo a koncentracija, lyginant 
su papildomai netręštais augalais, buvo mažesnė atitinka-
mai 0,020 ir 0,035 mg g-1, arba 3 ir 5% (2 lentelė).  

Daugiausia chlorofilo b lapuose nustatyta papildomai 
tręšiant augimo reguliatoriumi Penergetic-P, trąšų Atgaiva-
2 tirpalu ir šių trąšų + Stilito-123 tirpalų mišiniais. Tuomet 
chlorofilo b koncentracija nustatyta atitinkamai 0,009; 
0,015 ir 0,045 mg g-1, arba 4; 7 ir 21% didesnė, lyginant su 
papildomai netręštais augalais (2 lentelė). Nuimant derlių 
mažesnė chlorofilo b koncentracija, lyginant su kontroli-
niuose laukeliuose augusiais augalais, nustatyta cukrinių 
runkelių daigus apipurškus augimo reguliatoriaus Stilito-
123 ir trąšų Atgaiva-P tirpalais. Šiuose bandymo lauke-
liuose augusių runkelių lapuose chlorofilo b nustatyta 
0,016 mg g-1, arba 8% mažiau, lyginant su kontroliniais 
augalais (2 lentelė). 

 
2 lentelė. Chlorofilų kiekis cukrinių runkelių lapuose nuimant derlių 

Vidutiniai 2005-2006 m. duomenys. 
Table 2. Chlorophyll content in leaves of sugar beets before harvest 

Avarage data of 2005-2006. 
 

Kompleksinės trąšos ir augimo re-
guliatoriai 

Complex fertilizers and growth re-
gulators 

Chlorofilo a koncentracija 
Chlorophyll a concentration 

Chlorofilo b koncentracija 
Chlorophyll b concentration 

Ca / 
Cb mg g-1 

skirtumas palyginus su 
netręštais augalais 

Difference with respect to 
control 

mg g-1 

skirtumas palyginus su 
netręštais augalais 

Difference with respect 
to control 

mg g-1 % mg g-1 % 
Kontrolinis laukelis (H2O)/Control 0,750 - 100 0,209 - 100 3,19 
Stilitas-123 0,655 -0,095 87 0,193 -0,016 92 3,11 
Penergetic-p 0,730 -0,020 97 0,218 0,009 104 3,27 
Atgaiva-2 0,653 -0,097 87 0,224 0,015 107 3,60 
Atgaiva-P 0,716 -0,035 95 0,193 -0,016 92 3,18 
Atgaiva-2 + Stilitas-123 0,714 -0,036 95 0,254 0,045 121 3,50 
R05/ LSD05 0,138   0,048   0,40 

Kompleksinės trąšos ir au-
gimo reguliatoriai 

Complex fertilizers and 
growth regulators 

Chlorofilo a koncentracija 
Chlorophyll a concentration 

Chlorofilo b koncentracija 
Chlorophyll b concentration 

Ca 
Cb  

mg g-1 

skirtumas palyginus su 
netręštais augalais 

Difference with respect 
to control 

 
mg g-1 

skirtumas palyginus su netręš-
tais augalais 

Difference with respect to 
control 

mg g-1 % mg g-1 % 
Kontrolinis laukelis (H2O)  
Control 0,751 - 100 0,234 - 100 3,61 

Stilitas-123 0,823 0,072 110 0,246 0,013 105 3,65 
Penergetic-p 0,795 0,044 106 0,218 -0,016 93 3,59 
Atgaiva-2 0,781 0,030 104 0,208 -0,026 89 3,46 
Atgaiva-P 0,756 0,004 101 0,213 -0,020 91 3,57 
Atgaiva-2 + Stilitas-123 0,795 0,044 106 0,218 -0,016 93 3,42 
R05/ LSD05 0,118   0,044   0,33 
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3 lentelė. Karotenoidų kiekis cukrinių runkelių lapuose 45-46 BBCH ir nuimant derlių 
Vidutiniai 2005–2006 m. duomenys 

Table 3. Carotenoids content in leaves of sugar beeis 45-46 BBCH and before   harvesting.     
Average data of 2005-2006 

 

Kompleksinės trąšos ir 
augimo reguliatoriai 

Complex fertilizers and 
growth regulators 

Karotenoidai / Carotenoids Karotenoidai / Carotenoids 
 

mg g-1 
skirtumas palyginus su netręštais 

augalais 
Difference with respect to control 

 
mg g-1 

skirtumas palyginus su netręštais 
augalais 

Difference with respect to control 
mg g-1 % mg g-1 % 

Kontrolinis laukelis 
(H2O) / Control 

45–46 tarpsnis pagal BBCH skalę 
45 –46 growth stages according to BBCH scale 

Nuimant derlių  
Before harvesting 

0,286 - 100 0,282 - 100 
Stilitas-123 0,284 -0,002 99 0,260 -0,022 92 
Penergetic-p 0,305 0,019 107 0,280 -0,002 99 
Atgaiva-2 0,290 0,004 102 0,258 -,024 91 
Atgaiva-P 0,297 0,011 104 0,298 0,015 105 
Atgaiva-2 + Stilitas-123 0,257 -0,029 90 0,289 0,007 102 
R05/ LSD05 0,047   0,052   

 
Papildomas tręšimas per lapus skatino ir intensyvesnį 

karotenoidų kaupimąsi cukrinių runkelių lapuose. Praėjus 
septynioms savaitėms po papildomo tręšimo (45–46 augi-
mo tarpsnis pagal BBCH skalę) atlikus laboratorinius tyri-
mus nustatyta, kad didesnė karotenoidų koncentracija la-
puose buvo papildomai cukrinius runkelius patręšus skys-
tosiomis trąšomis Atgaiva-2, Atgaiva-P bei panaudojus au-
gimo reguliatorių Penergetic-P. Tuomet karotenoidų kon-
centracija padidėjo atitinkamai 2; 4 ir 7%, lyginant su pa-
pildomai netręštais augalais (3 lentelė). 

Tačiau intensyvesnis karotenoidų kaupimasis runkelių 
lapuose iki derliaus nuėmimo nustatytas tik panaudojus 
kompleksinių trąšų ir augimo reguliatorių tirpalų mišinius. 
Didžiausia karotenoidų koncentracija prieš nuimant derlių 
nustatyta cukrinių runkelių lapuose, papildomai tręštuose 

trąšų Atgaiva-P bei Atgaiva-2 + Stilito-123 tirpalų mišiniais. 
Šio papildomo tręšimo įtakoje karotenoidų koncentracija 
runkelių lapuose nustatyta atitinkamai 0,015 ir 0,007 mg g-1, 
arba 5 ir2% didesnė nei kontroliniuose bandymo laukeliuose 
užaugusių cukrinių runkelių lapuose (3 lentelė).  

Prieš nuimant cukrinių runkelių derlių atlikus fotomet-
rinius matavimus nustatyta, kad papildomai augalus patrę-
šus per lapus, runkeliai absorbavo daugiau fotosintetiškai 
aktyvios radiacijos (FAR), todėl intensyviau ir veiksmin-
giau ją panaudojo fotosintezės procesuose. Daugiausia 
FAR cukrinių runkelių lapai absorbavo papildomai patręšti 
skystųjų kompleksinių trąšų Atgaiva-2 ir Stilito-123 tirpa-
las. Dėl šio tręšimo įtakos runkelių lapai absorbavo 0,97-3 
E, m-2 s-1, arba 7,9% FAR daugiau nei papildomai netręšti 
augalai (4 lentelė).  

 
4 lentelė. Papildomo tręšimo per lapus įtaka FAR absorbavimui (45–46 augimo tarpsnis, pagal BBCH skalę) 

LŽŪU Bandymų stotis, vidutiniai 2005–2006 m. duomenys 
Table 4. Effect of additional fertilization on the absoption of photosynthetically active radiation (PAR) in sugar beet crop (45th–46th growth stage ac-

cording to BBCH stage) 
LUA Experimental Station, avarage data of 2005–2006 

 

Kompleksinės trąšos ir augimo regulia-
toriai 

Complex fertilizers and growth regula-
tors 

Fotometriniai matavimai 
10-3 E, m-2 10 s-1 

Photometric measurements 
E, m–2 10 s–1 

Augalo absorbuotas 
FAR kiekis 

10-3 E, m-2 10 s-1 
PAR amount 

absorbed by the 
plant, E, m–2 s–1 

Skirtumas palyginus su  
netręštais augalai 

Difference with respect 
to control 

virš augalo 
above plant 

po augalu 
under plant 

10-3 E, m-2 
10 s-1 

proc. 

1. Kontrolinis laukelis (H2O) / Control 13,74-3 1,48-3 12,26-3 - 100 
2. Stilitas-123 14,52-3 1,70-3 12,82-3 + 0,56-3 104,5 
3. Penergetic 14,76-3 1,83-3 12,93-3 + 0,67-3 105,5 
4. Atgaiva-2 14,83-3 1,65-3 13,18-3 + 0,92-3 107,5 
5. Atgaiva-P 14,79-3 1,66-3 13,13-3 + 0,87-3 107,1 
6. Atgaiva-2 + Stilitas-123 14,85-3 1,62-3 13,23-3 + 0,97-3 107,9 
R05/ LSD05   0,259   

 
Žymiai daugiau fotosintetiškai aktyvios radiacijos run-

kelių lapai absorbavo ir augalus papildomai per lapus patrę-
šus skystosiomis kompleksinėmis trąšomis Atgaiva-P ir At-
gaiva-2. Tuomet cukriniai runkeliai absorbavo 7,1-7,5% 
FAR daugiau, lyginant su papildomai netręštais augalais. In-
tensyviau FAR absorbavo ir augimo reguliatorių Stilito-123 
bei Penergetic tirpalais apipurkštų cukrinių runkelių lapai (4 
lentelė). 

Augalui absorbuojant didesnį kiekį šviesos kvantų ir 
esant didesniam elektronų pernašos greičiui, intensyviau 
vyksta fotosintezės procesai. Papildomai patręšus cukriniai 
runkeliai absorbavo ir didesnį kiekį šviesos kvantų, padidėjo 
elektronų transporto našumas. Daugiau šviesos kvantų ab-
sorbavo runkelių lapai tuose bandymo laukeliuose, kur pa-
pildomai tręšta kompleksine trąša Atgaiva-P bei tirpalų At-
gaiva-2 + Stilitas-123 mišiniais. Tuomet augalai absorbavo 
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atitinkamai 9,7 ir 12,9% daugiau šviesos kvantų nei papil-
domai netręštų augalų lapai. Paveikti augimo reguliatorių 
Stilito-123 ir Penergetic bei kompleksinių trąšų Atgaiva-2, 

cukrinių runkelių lapai absorbavo vidutiniškai 4,8–8,1% 
šviesos kvantų daugiau, lyginant su papildomai netręštais 
augalais (5 lentelė). 

                                                                                                                                                                                                                    
5 lentelė. Papildomo tręšimo per lapus įtaka elektronų transporto našumui ir elektronų pernašos greičiui cukrinių runkelių lapuose  

(45–46 augimo tarpsnis pagal BBCH skalę) 
LŽŪU Bandymų stotis, vidutiniai 2005–2006 m. duomenys 

Table 5. Effect of of additional fertilization on quantum yield and electron transmission rate in sugar beet leaves  
(45–46 growth stage according to BBCH scale) 

LUA Experimental Station, avarage data of 2005–2006 
 

Kompleksinės trąšos ir au-
gimo reguliatoriai 

Complex fertilizers and 
growth regulators 

Elektronų 
transporto na-

šumas Y 
Quantum yield 

Skirtumas palyginus su 
netręštais augalais 

Difference with respect 
to control 

Elektronų pernašos 
greitis (ETR) 

Electron 
transmission rate 

Skirtumas palyginus su 
netręštais augalais 

Difference with respect 
to control 

Y % ETR % 
1. Kontrolinis laukelis 
(H2O) /control 

0,62 - 100 248,25 - 100 

2. Stilitas-123 0,66 0,04 106,4 260,62 12,37 104,9 
3. Penergetic 0,67 0,05 108,1 268,84 20,59 108,3 
4. Atgaiva-2 0,65 0,03 104,8 268,08 19,83 107,9 
5. Atgaiva-P 0,68 0,06 109,7 279,69 31,44 112,6 
6. Atgaiva-2 + Stilitas-123 0,70 0,08 112,9 280,97 32,72 113,2 
R05/ LSD05 0,0138   5,847   

 
Papildomai per lapus cukrinius runkelius patręšus 

skystosiomis kompleksinėmis trąšomis bei apipurškus au-
gimo reguliatorių tirpalais intensyvesnis elektronų perna-
šos greitis nustatytas iki pat vegetacijos pabaigos. Prieš 
derlių nuimant atlikus fotometrinius matavimus didžiausias 
elektronų pernašos greitis nustatytas runkelių lapuose, kur 
papildomai tręšta Atgaiva-P bei tirpalų Atgaiva-2 + Stili-
tas-123 mišiniais. Šio papildomo tręšimo įtakoje elektronų 
pernašos greitis cukrinių runkelių lapuose buvo 12,6-
13,2% intensyvesnis, lyginant su papildomai netręštais au-
galais (5 lentelė).  

Didesnis elektronų pernašos greitis runkelių lapuose 
nustatytas ir paveikus augimo reguliatoriumi Penergetic 
bei trąšomis Atgaiva-2. Tuomet elektronų pernašos greitis 

buvo 7,9–8,3% intensyvesnis nei papildomai netręštų au-
galų lapuose (5 lentelė).  

Papildomai patręštų cukrinių runkelių lapuose padidė-
jus fotosintezės pigmentų koncentracijai, lapams absorba-
vus didesnį FAR kiekį bei padidėjus elektronų transporto 
našumui ir elektronų pernašos greičiui, intensyviau vyko 
fotosintezės procesai, augalai sukaupė daugiau sausųjų 
medžiagų. Praėjus dviem savaitėms po papildomo cukrinių 
runkelių tręšimo skystųjų kompleksinių trąšų ir augimo re-
guliatorių tirpalais, daugiausia sausųjų medžiagų nustatyta 
kompleksinių trąšų Atgaiva-2 tirpalu apipurkštų runkelių 
lapuose. Patręšus Atgaiva-2 daugiausia sausųjų medžiagų 
nustatyta ir praėjus septynioms savaitėms po papildomo 
tręšimo, ir prieš derliaus nuėmimą (6 lentelė). 

 
6 lentelė. Sausųjų medžiagų kaupimosi dinamika cukriniuose runkeliuose 

Vidutiniai 2005–2006 m. duomenys 
Table 6. Dynamics of dry matter accumulation in sugar beets. 

Average data of 2005-2006 
 

Kompleksinės trąšos ir 
augimo reguliatoriai 
Complex fertilizers 

and growth regulators 

Sausųjų medžiagų % / Dry matter, % 

lapuose 
In lea-

ves 

skirtumas palygi-
nus su netręštais 

augalais 
Difference with 

respect to control 

šakniavai-
siuose 

In roots 

skirtumas paly-
ginus su netręš-

tais augalais 
Difference with 

respect to control 

bendras 
kiekis 
Total 

amount 

skirtumas paly-
ginus su netręš-

tais augalais 
Difference with 

respect to control 
1 2 3 4 5 6 7 

21–22 augimo tarpsnis pagal BBCH skalę / 21–22 growth stage according to BBCH scale 
1. Kontrolinis laukelis 
(H2O) /control 9,58 - 16,97 - 12,61 - 

2. Stilitas-123 9,46 - 0,12 17,05 0,08 12,53 - 0,08 
3. Penergetic 9,63 0,05 17,53 0,56 12,62 0,02 
4. Atgaiva-2 11,12 1,54 17,47 0,50 13,21 0,60 
5. Atgaiva-P 10,66 1,08 18,89 1,92 13,98 1,37 
6. Atgaiva-2 +  
Stilitas-123 

10,54 0,96 18,53 1,56 13,42 0,81 

 R05/ LSD05 0,675  1,520  0,315  
25–26 augimo tarpsnis pagal BBCH skalę / 25 –26 growth stage according to BBCH scale 

1. Kontrolinis laukelis 
(H2O) /control 

10,41 - 17,80 - 14,17 - 

2. Stilitas-123 10,32 - 0,09 17,84 0,04 15,03 0,86 
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1 2 3 4 5 6 7 
3. Penergetic 10,60 0,19 17,76 - 0,04 14,96 0,79 
4. Atgaiva-2 11,08 0,67 18,24 0,44 15,49 1,32 
5. Atgaiva-P 10,54 0,13 18,81 1,01 15,37 1,20 
6. Atgaiva-2 +  
Stilitas-123 

10,85 0,44 18,30 0,50 15,07 0,90 

R05/ LSD05 0,285  0,140  0,595  
Ėminiai imti prieš nuimant derlių / Before harvesting 

1. Kontrolinis laukelis 
(H2O) /control 

11,49 - 19,76 - 18,01 - 

2. Stilitas-123 11,46 - 0,03 20,38 0,62 18,66 0,65 
3. Penergetic 12,42 0,93 20,78 1,02 18,89 0,88 
4. Atgaiva-2 12,96 1,47 21,28 1,52 19,01 1,00 
5. Atgaiva-P 12,53 1,04 21,61 1,85 19,27 1,26 
6. Atgaiva-2 +  
Stilitas-123 

12,95 1,46 21,28 1,52 18,93 0,92 

R05/ LSD05 0,541  1,166  0,345  
 
Cukrinių runkelių šakniavaisiuose sausosios medžia-

gos intensyviau kaupėsi daigus apipurškus skystųjų komp-
leksinių trąšų Atgaiva-P, Atgaiva-2 arba trąšų Atgaiva-2 + 
Stilito-123 mišinio tirpalais. Dėl šio papildomo tręšimo di-
desni sausųjų medžiagų kiekiai šakniavaisiuose nustatyti 
viso vegetacijos periodo metu (6 lentelė). 

Didžiausias bendras sausųjų medžiagų kiekis cukri-
niuose runkeliuose nustatytas papildomai patręšus per la-
pus skystosiomis kompleksinėmis trąšomis Atgaiva-2 ir 
Atgaiva-P bei trąšų Atgaiva-2 + Stilito-123 tirpalais. Dėl 
šio papildomo tręšimo buvo iš esmės didesnis sausųjų me-
džiagų kiekis, nustatytas iki pat derliaus nuėmimo, lyginant 
su kontroliniuose laukeliuose augusiais cukriniais runke-
liais (6 lentelė). 

LŽŪU Bandymų stotyje atliekami daugiamečiai tyri-
mai parodė, kad apipurškus cukrinių runkelių daigus augi-
mo reguliatorių – stilių tirpalais, augalai greičiau sufor-
muoja maksimalų asimiliacinį lapų plotą, pasėlis auga to-
lygesnis, runkelių lapuose padidėja chlorofilų koncentraci-
ja, intensyviau vyksta fotosintezės procesai, sukaupiama 
daugiau sausųjų medžiagų (Jakienė ir kt., 2004).  

Papildomas cukrinių runkelių tręšimas skystųjų komp-
leksinių trąšų ir augimo reguliatorių tirpalais turėjo teigiamą 
poveikį chlorofilų kaupimuisi. Praėjus septynioms savaitėms 
po papildomo cukrinių runkelių tręšimo didesnė chlorofilo a 
koncentracija runkelių lapuose nustatyta visuose papildomai 
tręštuose bandymo laukeliuose. Didžiausia chlorofilo a kon-
centracija nustatyta runkelių lapuose, kur papildomai tręšiant 
buvo panaudoti augimo reguliatoriaus Penergetic-P bei trąšų 
Atgaiva-2 + Stilito-123 tirpalai. Tuomet chlorofilo a kon-
centracija nustatyta 6% didesnė, lyginant su papildomai net-
ręštais augalais. Didesnė chlorofilo b koncentracija cukrinių 
runkelių lapuose, praėjus septynioms savaitėms po papildo-
mo tręšimo, nustatyta tik daigus apipurškus Stilito-123 tirpa-
lu. Panaudojus šį augimo reguliatorių, chlorofilo b koncent-
racija lapuose buvo 5% didesnė nei papildomai netręštų run-
kelių lapuose (1 lentelė). 

Laboratorines analizes pakartojus prieš cukrinių runke-
lių derliaus nuėmimą nustatyta, kad chlorofilo a koncentra-
cija runkelių lapuose, lyginant su papildomai netręštais au-
galais, sumažėjo vidutiniškai 3–13%, o didesnė chlorofilo 
b koncentracija išliko skystųjų trąšų Atgaiva-2 + Stilito-
123; trąšų Atgaiva-2 bei augimo reguliatoriaus Penergetic-
P tirpalais tręštų runkelių lapuose (2 lentelė).  

Panašios tendencijos nustatytos ir tiriant karotenoidų 
kaupimosi dinamiką cukrinių runkelių lapuose. Papildomai 
per lapus cukrinius runkelius patręšus kompleksinių trąšų 
Atgaiva-2 + Stilito-123 bei Atgaiva-P tirpalais, didesnės 
karotenoidų koncentracijos runkelių lapuose, lyginant su 
papildomai netręštais augalais, nustatytos iki pat derliaus 
nuėmimo. Didžiausia karotenoidų koncentracija nustatyta 
runkelių lapuose, kur papildomai tręšiant buvo panaudoti ir 
augimo reguliatoriai (3 lentelė). 

Tenka pastebėti, kad papildomo tręšimo metu panau-
dojus augimo reguliatorius, runkelių lapuose iki pat der-
liaus nuėmimo išlieka didesnės chlorofilo b ir karotenoidų 
koncentracijos, lapai ilgiau išlaiko maksimalų asimiliacinį 
plotą, atitolinami lapų senėjimo procesai.  

Tyrimais nustatyta, kad augimo reguliatorių bei jų mi-
šinių ir derinių įtaka chlorofilų kiekiui žieminiuose kvie-
čiuose bei jų absorbuojamos fotosintetiškai aktyvios radia-
cijos (FAR) kiekiui priklausė nuo augalų veislės. Žieminių 
kviečių ‘Ada‘ augaluose, purkštuose augimo reguliatoriais, 
chlorofilų ir FAR kiekis didėjo, palyginus su nepurkštais, o 
kviečių ‘Zentos‘ – turėjo tendenciją mažėti (Auškalnienė ir 
kt., 2006). Cukrinių runkelių lapuose dėl augimo reguliato-
rių įtakos chlorofilų bei karotenoidų kaupimasis buvo es-
minis (Jakienė ir kt., 2008).  

Esant didesnei fotosintezės pigmentų koncentracijai 
cukrinių runkelių lapai absorbavo daugiau fotosintetiškai 
aktyvios radiacijos (FAR), didesnį šviesos kvantų kiekį, 
padidėjo elektronų pernašos greitis (4–5 lentelės).  

Daugiausia FAR cukriniai runkeliai absorbuoja liepos 
– rugpjūčio mėnesiais, nes tuo metu lapų asimiliacinis plo-
tas yra didžiausias. Šiuo laikotarpiu cukrinių runkelių lapai 
absorbuoja 80–90% FAR, atspindi 5–10% ir praleidžia 
(priklausomai nuo pasėlio tankumo) iki 5–10%, todėl FAR 
spinduliuotė geriausiai panaudojama optimalaus tankumo 
pasėlyje (Romaneckas, 2001).  

Cukriniams runkeliams esant 45–46 vystymosi tarps-
nyje (pagal BBCH skalę), atlikus fotometrinius matavimus 
nustatyta, kad daugiausia FAR bei šviesos kvantų absorba-
vo runkelių lapai, papildomai tręšti kompleksinių trąšų ir 
augimo reguliatorių tirpalais (4 lentelė). Elektronų perna-
šos greitis, cukrinius runkelius papildomai per lapus patrę-
šus Atgaiva-P bei Atgaiva-2 + Stilitas-123 trąšų tirpalais, 
padidėjo 12,6-13,2%, lyginant su papildomai netręštais au-
galais (5 lentelė).  
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Atliekant bandymus nustatyta, kad augimo reguliatoriai 
stilitai patikimai didino ir pupelių fotosintezės intensyvumą 
bei CO2 asimiliavimo kvantų našumą. Įvertinus chlorofilų 
fluorescencijos indukcijos kinetiką, nustatytas teigiamas sti-
lito-120 poveikis pupelių maksimaliam II fotosistemos foto-
cheminių reakcijų kvantų našumui ir efektyviam fotochemi-
nės energijos virsmo kvantų našumo II fotosistemos reakcijų 
centrų kiekiui (Kazlauskas ir kt., 2007).  

Papildomai patręšus suaktyvėjo fotosintezės dinamikos 
rodikliai, augalai sukaupė daugiau sausųjų medžiagų (6 
lentelė). Papildomai per lapus patręšus skystosiomis komp-
leksinėmis trąšomis ir augimo reguliatorių tirpalais, sauso-
sios medžiagos intensyviau buvo kaupiamos per visą vege-
tacijos laikotarpį. Prieš derliaus nuėmimą didžiausi sausųjų 
medžiagų kiekiai cukrinių runkelių šakniavaisiuose nusta-
tyti daigus papildomai patręšus kompleksinių trąšų Atgai-
va-2 bei trąšų Atgaiva-2 + Stilito-123 tirpalais.  

 
Išvados  

 
1. Papildomas cukrinių runkelių tręšimas skystosiomis 

kompleksinėmis lapų trąšomis bei augimo reguliatoriais 
stimuliavo intensyvesnį runkelių augimą. Papildomai pat-
ręštų cukrinių runkelių lapuose intensyviau vyko chlorofilų 
ir karotenoidų kaupimasis. Didesnė chlorofilų bei karote-
noidų koncentracija runkelių lapuose išliko iki pat derliaus 
nuėmimo. 

2. Padidėjus fotosintezės pigmentų koncentracijai, in-
tensyviau vyko fotosintezės procesai, papildomai patręštų 
cukrinių runkelių lapuose ir šakniavaisiuose nustatytas di-
desnis sausųjų medžiagų kiekis, lyginant su papildomai 
netręštais augalais. Sausąsias medžiagas cukriniai runkeliai 
intensyviau kaupė iki pat derliaus nuėmimo.  

3. Vegetacijos metu cukriniai runkeliai absorbavo 
daugiau fotosintetiškai aktyvios radiacijos (FAR), nustaty-
tas didesnis elektronų transporto našumas ir didesnis elekt-
ronų pernašos greitis.  
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E.Jakienė, V.Šlapakauskas, A.Brazaitytė, S.Sakalauskienė, V.Mickevičius, P.Duchovskis 
 

Effect of Liquid Complex Fertilizers and Growth Regulators on Photosynthesis System Indices of Sugar Beets 
  
Summary 

 
Effect of additional fertilization through leaves with liquid complex fertilizers ARVI - fertis and growth regulators on light absorption, photosynthe-

sis pigments content and net assimilation rate of sugar beet was investigated at the Experimental Station of the Lithuanian University of Agriculture in 
2005-2006. The research data revealed that having sprinkled the crop with solutions of complex fertilizers Atgaiva-2, Atgaiva-P and growth regulators 
Penergetic-P or Stilit-123 the accumulation of photosynthesis pigments in leaves of sugar beets was more intensive than that in seedlings of sugar beets 
(18 –19 growth stages according to BBCH scale). Sprinkling of such solutions resulted in a higher absorption of photosynthetically active radiation 
(PAR), greater electron transmission rate and increased accumulation of dry matter. 

Sugar Beets, Liquid Fertilizers, Groth regulators, Photosynthesis System Indices.  
 

 
Влияние жидких комплексных удобрений и регуляторов роста на показатели фотосинтеза сахарной свеклы 
 

Резюме 
 

Исследовалось влияние внекорневой подкормки сахарной свеклы жидким комплексным удобрением ARVI-fertis и регулятором роста на 
абсорбцию света, концентрацию пигментов фотосинтеза и его продуктивность фотосинтеза. Исследования проводились в 2005-2006 гг. на 
Опытной станции ЛСХУ на карбонатной мелко глееватой выщелоченной почве (Calcari – Epihypogleyic Luvisols). Установлено, что опрыски-
вание всходов в период шести пар настоящих листьев (18-19 фаза по шкале BBCH) раствором комплексных удобрений Atgaiva-2, Atgaiva-P и 
регуляторов роста Penergetic-P или Stilit-123 повысило интенсивность накопления хлорофиллов и каротинойдов; во время вегетации стимули-
ровало абсорбцию сахарной свеклой фотосинтетически активной радиации (FAR) во время вегетации; увеличило скорость транспортирования 
электронов и ускорило их перенос; повысило накопление сухих веществ. 

Сахарная свекла, жидкие удобрения, регуляторы роста, показатели фотосинтеза. 
 

 
Gauta 2009 m. spalio mėn., atiduota spaudai 2009 m. gruodžio mėn.  
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