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

mikai, fotosintezės rodikliams, šakniavaisių derlingumui ir kokybei. Tyrimai atlikti 2005 – 2006 m. LŽŪU Bandymų stotyje. Dirvožemis – karbonatinga-
sis sekliai glėjiškas išplautžemis (Calcari – Epihypogleyic Luvisol). Nustatyta, kad cukrinių runkelių daigus šešių porų tikrųjų lapelių tarpsnyje (22-23 
pagal BBCH skalę) apipurškus kompleksinių trąšų Atgaiva-2, Atgaiva-P bei augimo reguliatorių Penergetic-P arba Stilito-123 tirpalais, runkeliai inten-
syviau augo ir vystėsi, greičiau suformavo maksimalų asimiliacinį lapų plotą. Cukrinius runkelius papildomai per lapus patręšus kompleksinėmis trąšo-
mis ir augimo reguliatoriais intensyviau vyko fotosintezės procesai, padidėjo grynasis fotosintezės produktyvumas. Papildomai tręštų cukrinių runkelių 
derlius padidėjo vidutiniškai 4,7–10,4 proc., šakniavaisių cukringumas – 0,32–0,80 proc., baltojo cukraus gauta 11,3–14,5 proc. patikimai daugiau, lygi-
nant su kontroliniu variantu.  

Cukriniai runkeliai, skystosios trąšos, augimo reguliatoriai, fotosintezė, produktyvumas.  

 
Įvadas 

 
Augalų produktyvumą apibūdina vieno augalo arba 

bendrijos užauginta biomasė ir gebėjimas palaikyti savo 
egzistavimą, reprodukuoti. Augalo fotosintezės produkty-
vumas reiškiamas augalo dalies, viso augalo arba jų visu-
mos masės pokyčiu dirvos ploto vienete per laiko vienetą 
(g-1m-2 h-1) (Третьяков, 1998).  

Augalų augimui ir produktyvumui didelės įtakos turi fo-
tosintezės procesas, tačiau beveik pusę fotosintezės metu 
asimiliuotų organinių junginių augalai išeikvoja kvėpuoda-
mi. Taigi augalų produktyvumą lemia skirtumas tarp su-
kauptos organinių medžiagų masės vykstant fotosintezei ir 
išeikvotos kvėpuojant (Catsyky, 1996; Šlapakauskas, 2006). 

Derliaus dydis ir pasėlių produktyvumas priklauso ne 
tik nuo augalų fotosintezės ir kvėpavimo intensyvumo, bet 
ir nuo asimiliacinio lapų ploto, agroklimato sąlygų ir kitų 
veiksnių, todėl fotosintetinių rodiklių optimizavimas te-
chnologinėmis priemonėmis tiesiogiai lemia ūkinį produk-
tyvumą (Lawlor, 1995).  

Skirtingi augalų genotipai pasižymi nevienodais fotosin-
tetinių rodiklių parametrais, todėl įvairių veislių pasėlio fo-
tosintezės produktyvumas yra nevienodas (Suojala, 2000). 

Fotosintezės produktyvumą daugiausia lemia asimilia-
cinis lapų plotas, jų erdvinis išsidėstymas, pasvirimo į sau-
lę kampas, fotosintetinių pigmentų kiekis ir santykis (Ro-
maneckas, 2001). 

Kad augalas geriau pasisavintų maisto medžiagas, 
greičiau suformuotų maksimalų asimiliacinį lapų plotą, in-
tensyviau augtų ir vystytųsi, cukrinių runkelių auginimo 
technologijose naudojamos augimą stimuliuojančios me-
džiagos. Augalo ontogenezę iš dalies veikia hormoninė sis-
tema bei jos reguliavimas. Intensyviai ieškomi ir sinteti-
nami junginiai, reguliuojantys augimo ir vystymosi fizio-
loginius procesus, tiriamos jų panaudojimo augalininkystė-
je galimybės (Jakienė, Venskutonis, 2008).  

Fitohormonų veikimo būdų tyrimai molekuliniame, or-
ganoidų, ląstelės ir galiausiai viso organizmo lygmenyje lei-

džia spręsti augimo reguliatorių taikymo augalininkystėje 
problemą, siekiant visapusiškesnės potencialios paveldimu-
mo informacijos pritaikymo formuojant gausų derlių. Gene-
tinės informacijos pritaikymą lemia endogeninė biologinė 
savireguliacijos sistema, taip pat ir fitohormonų kompleksas, 
kitos fiziologiškai aktyvios medžiagos. Hormoninė sistema 
kartu su kitais reguliacijos lygmenimis lemia apykaitos pro-
cesų pobūdį, maistinių medžiagų ir asimiliatų pasiskirstymą 
augalo organuose, biomasės kaupimąsi augale (Darginavi-
čienė ir kt., 2002). Hormoninę sistemą paveikus fitohormonų 
fiziologiniais analogais, pakinta hormonų būklė ir santykis, jų 
pasiskirstymas augalo organuose, taip pat stimuliatorių ir in-
hibitorių santykis vykstant įvairiems metabolitiniams proce-
sams – augimo, organogenezės, sintezės, asimiliatų transpor-
to ir jų pasiskirstymo tarp sintezės ir akumuliacinių kompo-
nentų (Kefeli, 1997; Tsialtas, 2005). Besikeičiant fitohormo-
nų santykiui ir jų balansui augalo organuose taip pat pakinta 
ląstelių dalijimosi, tįsimo ir diferenciacijos procesai, todėl 
tam tikra kryptimi keičiasi augalo morfogenezė ir augimas 
(Novickienė, 1994). Pasitvirtina teiginiai, kad fiziologiškai 
aktyvios medžiagos dalyvauja funkcionaliai susijusių procesų 
metabolizme, vystymosi, morfogenezės procesuose ir for-
muojantis produktyvumui (Darginavičienė, Novickienė, 
2002; Pospisilova, 2005).  

Viena iš priemonių augalų mitybos procesams optimi-
zuoti – papildomas tręšimas per lapus skystosiomis trąšomis. 
Tręšimas per lapus daugelio lauko augalų derlių padidina 5 – 
10 procentų. Į lapus patekusios maisto medžiagos greitai pa-
tenka į kitus augalo organus ir, įsitraukusios į medžiagų ap-
ykaitą, veikia daugelį fiziologinių procesų, tarp jų ir fotosin-
tezę (Pranckietienė ir kt., 2008). Papildomam augalų tręši-
mui naudojant skystųjų kompleksinių trąšų ir augimą skati-
nančių fiziologiškai aktyvių medžiagų tirpalus, intensyvėja 
kvėpavimo, fotosintezės, vandens apytakos procesai augale. 
Greitesnė medžiagų apykaita paskatina augalo augimą ir 
derliaus formavimąsi (Tarvydienė ir kt., 2004).  

Darbo tikslas – nustatyti papildomo lapų tręšimo skys-
tosiomis kompleksinėmis trąšomis ir augimo reguliatoriais 
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įtaką fotosintetinių rodiklių formavimuisi, cukrinių runke-
lių derlingumui ir derliaus kokybei.  

Tyrimo objektas – cukriniai runkeliai (Beta vulgaris L., 
var. saccharifera), papildomam lapų tręšimui naudotos 
skystosios kompleksinės trąšos ir augimo reguliatoriai. 

Uždaviniai:  
• nustatyti papildomo lapų tręšimo poveikį cukrinių 

runkelių augimo intensyvumui, atliekant biometrinius ma-
tavimus augalams esant 22–23 ir 23–24 augimo tarpsniuo-
se pagal BBCH; 

•  nustatyti sausųjų medžiagų kaupimosi dinamiką cuk-
rinių runkelių lapuose ir šakniavaisiuose; 

• nustatyti papildomo tręšimo įtaką grynajam fotosin-
tezės produktyvumui, cukrinių runkelių derlingumui ir 
šakniavaisių cukringumui. 

  
Tyrimų metodika 

  
Bandymai atlikti 2005–2006 m. LŽŪU Bandymų stotyje. 

Dirvožemis – karbonatingasis sekliai glėjiškas išplautžemis 
(Calcari – Epihypogleyic Luvisol). Ariamojo sluoksnio pH – 
6,9–7,2; humuso kiekis – 1,9–2,4 proc., 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 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 cukrinių 
runkelių sėklos. Sėklos sėtos pneumatine sėjamąja mašina 
PTO MAX-540 kas 16 cm, 45 cm pločio tarpueiliais.  

Vėl pradėjus masiškai dygti piktžolėms, išpurkšti her-
bicidai Betanal Expert 1,25 l ha-1 ir Lontrel 0,30 l ha-1. 
Cukriniai runkeliai papildomai tręšti amonio salietra 
(200 kg ha-1). Augimo reguliatorių ir skystųjų kompleksi-
nių trąšų tirpalais cukrinių runkelių daigai apipurkšti 5–6 
porų tikrųjų lapelių tarpsnyje (22–23 vystymosi tarpsnyje 
pagal BBCH skalę). Piktžolėms naikinti dar kartą panaudo-
tas herbicidas Betanal Expert 1,1 l ha-1.  

Derlius nuimtas rugsėjo 28–29 dienomis, rankiniu bū-
du, panaudojant traktorinį šakniavaisių keltuvą. Derliaus 
nuėmimo metu paimti pavyzdžiai cukringumui nustatyti. 
Šakniavaisių cukringumas nustatytas Marijampolės cuk-
raus fabrike šaltosios digestijos metodu.  

Bandymų schema: 
1. kontrolinis variantas (daigai apipurkšti H2O); 
2. daigai apipurkšti stilito-123 30 g ha-1 tirpalu; 
3. daigai apipurkšti Penergetic-Plapams 100 ml ha-1 tirpalu; 
4. daigai apipurkšti kompleksinių trąšų Atgaiva-2 75 l 

ha-1 tirpalu; 
5. daigai apipurkšti kompleksinių trąšų Atgaiva-P 70 l 

ha-1 tirpalu; 
6. daigai apipurkšti kompleksinių trąšų Atgaiva-2 ir 

stilito-123 tirpalų mišiniu. 
Į 1 ha išpurkšta 300 l darbinio tirpalo. 
Bandymas atliktas keturiais pakartojimais. Pradinis 

bandymo laukelių dydis 6 x 4,5 = 27 m2, apskaitomojo 
laukelio dydis – 24 m2. Laukelių išdėstymas – sisteminis.  

Ėminiai analizėms ir biometriniams rodikliams nustatyti 
imti praėjus 2 savaitėms po papildomo tręšimo skystosiomis 
trąšomis (23–24 BBCH), praėjus 4 savaitėms po papildomo 
tręšimo (26–27 BBCH) ir prieš derliaus nuėmimą (45–46 
BBCH). Lapų plotas išmatuotas skenuojant. Sausosios me-

džiagos nustatytos ėminių augalinę masę džiovinant 105 ºC 
temperatūroje iki pastovaus svorio. Grynasis fotosintezės 
produktyvumas apskaičiuotas pagal formulę: 

 
Fpr = M2 – M1 / ½ (L1 + L2) · T 

 
čia  Fpr – fotosintezės produktyvumas (g cm-2 per parą);  
      M2 – M1 – sausosios masės prieaugis per tam tikrą lai-

kotarpį (g);  
       L1 ir L2 – lapų plotas laikotarpio pradžioje ir pabaigoje 

(cm2);  
      T – laikotarpio trukmė paromis.  

 
Šios analizės atliktos LSDI Augalų fiziologijos labora-

torijoje. 
Tirtos UAB „ARVI fertis“ gaminamos skystosios 

kompleksinės trąšos Atgaiva-2, jų sudėtis tokia: bendrojo 
azoto (N) – 3 proc., nitratinio azoto (NO3N) – 0,75 proc., 
amidinio azoto (NH2N) – 1,5 proc., amonio azoto (NH4-N) 
– 0,75 proc., kalio (K2O) – 9 proc., magnio (Mg) – 
0,75 proc., boro (B) – 0,4 proc., sieros (S) –1 proc.  

Skystųjų kompleksinių trąšų Atgaiva-P sudėtis: bendrojo 
azoto (N) –7 proc., nitratinio azoto (NO3N) – 0,9 proc., amidi-
nio azoto (NH2N) – 4,3 proc., amonio azoto (NH4-N) – 
1,8 proc., fosforo (P2O5) – 3,8 proc., kalio (K2O) – 3,5 proc., 
mangano (Mn) – 0,05 proc., augimo reguliatorius – penergetic. 

 Tirtas augimo reguliatoriaus stilito-123, susintetinto 
Kauno technologijos universiteto Organinės chemijos ka-
tedroje, poveikis cukrinių runkelių produktyvumui. Šio au-
gimo reguliatoriaus cheminė sudėtis – N-pakeista β-
alanino natrio druska (Jakienė ir kt., 2004). 

Pagrindinė augimo reguliatorius Penergetic-Plapams 
veiklioji medžiaga yra pagal specialią technologiją apdoro-
ta melasa. Tai ekologiškas ir nekenksmingas aplinkai pro-
duktas (Jakienė, Venskutonis, 2008). 

 
Meteorologinės sąlygos 

 
Meteorologinės sąlygos 2005 m. buvo palankios cuk-

rinių runkelių augimui ir vystymuisi. 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. 

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. Susidarė labai geros sąlygos sausųjų me-
džiagų kaupimuisi cukrinių runkelių šakniavaisiuose. Rug-
sėjo II–III dekadomis orai kiek atvėso, dirvos buvo viduti-
niškai drėgnos. Cukrinių runkelių derliaus nuėmimo metu 
meteorologinės sąlygos buvo palankios (1 pav.). 

2006 m. balandžio mėnesį vidutinė paros temperatūra bu-
vo artima daugiametei, tačiau drėgmės trūko. Kritulių per mė-
nesį iškrito 12,1 mm mažiau už daugiametį vidurkį. Gegužės 
I–II dekadomis taip pat kritulių iškrito nedaug (2,2–3,8 mm). 
Žemė buvo išdžiūvusi, runkelių sėklos ilgai dygo (2 pav.).  
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1 pav. Meteorologinės sąlygos lauko bandymų vykdymo metais, Kauno 

meteorologijos stoties duomenys, 2005 m. 
Fig. 1. Meteorological conditions in the year of field trial, data of Kaunas 

Meteorological Station, 2005 
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2 pav. Meteorologinės sąlygos lauko bandymų vykdymo metais Kauno 

meteorologijos stoties duomenys, 2006 m. 
Fig. 2. Meteorological conditions in the year of field trial, data of Kaunas 

Meteorological Station, 2006 

 
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. Liepos pirmą 
dekadą visai nelijo, o vidutinė paros temperatūra siekė 22,2 
°C. Liepos antrą dekadą gausiai lijo. Kritulių iškrito net 64,3 
mm. Rugpjūtis taip pat buvo lietingas. Kritulių per šį mėnesį 
iškrito 165,6 mm arba 95,7 mm daugiau už daugiametį vi-
durkį, tačiau cukrinių runkelių augimui įtakos turėjo mažai. 
Rugsėjo pirmą dekadą kritulių iškrito 68,3 mm, tačiau II ir III 
dekadomis lijo nedaug, dirva pradžiūvo. Vidutinė paros tem-
peratūra rugsėjo mėnesį buvo aukštesnė už daugiametę. Cuk-
rinių runkelių derlių nuimti sąlygos buvo palankios (2 pav.).  

 
Rezultatai  

 
Cukrinių runkelių daigai vegetacijos pradžioje auga lėtai. 

Šiame augimo laikotarpyje panaudojus augimą skatinančias 
medžiagas, augalai greičiau suformuoja maksimalų lapų asi-
miliacinį plotą, intensyviau vyksta fotosintezės procesai ir 
asimiliatų transportas iš lapų į šakniavaisį (Novickienė, 1994). 

Cukrinių runkelių daigai, šešių porų tikrųjų lapelių 
tarpsnyje (22–23 tarpsnis pagal BBCH skalę) apipurkšti 
skystųjų kompleksinių trąšų ir augimo reguliatorių tirpalais, 
augo intensyviau. Praėjus 14 dienų po papildomo patręšimo 
(23–24 augimo tarpsnis pagal BBCH skalę) atlikti biometri-
niai matavimai parodė, kad cukrinių runkelių lapų augimą 
labiausiai skatino lapų tręšimas skystosiomis kompleksinė-
mis trąšomis Atgaiva-P. Taip patręšti daigai užaugino vidu-
tiniškai 3 lapais daugiau nei papildomai netręšti augalai. In-
tensyviau lapai augo ir daigus apipurškus kompleksinių trą-
šų Atgaiva-2 arba augimo stimuliatoriaus Penergetic-P tirpa-
lais. Augimo reguliatorius Stilitas-123 arba šio reguliato-
riaus mišinys su kompleksinėmis trąšomis Atgaiva-2 inten-
syvesniam lapų augimui įtakos neturėjo (1 lentelė).  

Šakniavaisio augimą labiausiai stimuliavo daigų api-
purškimas augimo reguliatoriaus Penergetic-P tirpalu. Šak-
niavaisių diametras (23–24 augimo tarpsnis pagal BBCH 
skalę) padidėjo vidutiniškai 1,7 cm, lyginant su papildomai 
netręštų cukrinių runkelių šakniavaisiais. Intensyviau šak-
niavaisiai augo ir kituose bandymo laukeliuose, kur buvo 
papildomai tręšti lapai (1 lentelė).  

Daugiausia biomasės šiuo laikotarpiu cukriniai runkeliai 
užaugino papildomai lapus patręšus kompleksinėmis trąšo-
mis Atgaiva-P. Tuomet vidutinė augalo biomasė padidėjo 
159,8 g, lyginant su papildomai netręštų augalų biomase. In-
tensyviau cukriniai runkeliai augo ir papildomai patręšti 
skystosiomis trąšomis Atgaiva-2 arba apipurkšti augimo 
stimuliatoriaus Penergetic-P tirpalu. Taip papildomai patrę-
šus daigus vidutinė augalų biomasė buvo 87,7–89,6 g dides-
nė, lyginant su papildomai netręštais augalais. Cukrinių run-
kelių daigus apipurškus augimo reguliatoriaus Stilito-123 
tirpalu, po dviejų savaičių runkelių augimas nebuvo intensy-
vesnis nei papildomai netręštų augalų (1 lentelė). 

Praėjus 4 savaitėms po papildomo tręšimo per lapus 
(26–27 augimo tarpsnis pagal BBCH skalę), cukriniai runke-
liai intensyviau augo visuose papildomai patręštuose ban-
dymo laukeliuose. Labai intensyviai augo cukrinių runkelių 
lapai. Šiuo laikotarpiu papildomai patręšti Penergetic-P, At-
gaiva-2 arba Atgaiva-2 + Stilito-123 tirpalais runkeliai išau-
gino vidutiniškai 6,3–7,2 lapais daugiau, lyginant su papil-
domai netręštais augalais. Taip patręšti augalai greičiau su-
formavo maksimalų asimiliacinį lapų plotą. Daigus apipurš-
kus Stilito-123 tirpalu, lapų augimas buvo ne toks intensy-

Ten days period Ten days period Ten days period 

Ten days period 

Ten days period 

Ten days period 

Ten days period Ten days period Ten days period 

Ten days period 

Ten days period 

Ten days period 
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vus. Atlikus biometrinius matavimus po 4 savaičių nuo pa-
pildomo tręšimo, cukriniai runkeliai, paveikti augimo regu-
liatoriaus, išaugino vidutiniškai 1,5 lapų daugiau, lyginant su 
papildomai netręštais augalais (1 lentelė). 

Intensyviau augo ir cukrinių runkelių šakniavaisiai. Di-
džiausias šakniavaisių diametras, praėjus keturioms savai-

tėms po papildomo tręšimo, buvo nustatytas daigus papil-
domai patręšus skystosiomis kompleksinėmis trąšomis At-
gaiva-P. Taip patręštų runkelių šakniavaisių diametras buvo 
vidutiniškai 1,9 cm didesnis nei papildomai netręštų augalų 
(1 lentelė). 

 
1 lentelė. Papildomo lapų tręšimo įtaka cukrinių runkelių augimui skirtinguose augimo tarpsniuose                             

LŽŪU Bandymų stotis, vidutiniai 2005–2006 m. duomenys 
Table 1. Effect of the additional leaf spray fertilization on sugar-beet rgowth at different growth stages of plant development.  

LUA Experimental Station, avarage data of 2005–2006 
 

Kompleksinės trąšos ir 
augimo reguliatoriai 

Complex fertilizers and 
growth regulators 

Lapų skaičius 
Number of leaves 

Šakniavaisio diametras 
Root diameter 

Vidutinė augalo biomasė 
Average biomass of a plant 

 
vnt. 
units 

skirtumas palyginus 
su netręštais augalais 
Difference with res-

pect to control 

 
cm 

 

skirtumas palyginus 
su netręštais augalais 
Difference with res-

pect to control 

 
g 

skirtumas palyginus 
su netręštais augalais 
Difference with res-

pect to control 
vnt. % cm % g % 

23–24 augimo tarpsnis pagal BBCH skalę / 23–24 growth stage according to BBCH scale 
Kontrolinis variantas 
(H2O) / control 

18,7 - 100 8,0 - 100 622,8 - 100 

Stilitas-123 17,3 - 1,4 92,5 8,7 + 0,7 108,7 605,3 - 17,5 97,2 
Penergetic-P 19,5 + 0,8 104,3 9,7 + 1,7 121,2 712,4 89,6 114,4 
Atgaiva-2 20,0 + 1,3 106,9 8,9 + 0,9 111,3 710,5 87,7 114,1 
Atgaiva-P 21,7 + 3,0 116,0 9,1 + 1,1 113,7 782,6 159,8 125,6 
Atgaiva-2+Stilitas-123 18,5 - 0,2 98,9 9,1 + 1,1 113,7 670,1 47,3 107,6 

R05/LSD05 1,052   1,094   93,24   
26–27 augimo tarpsnis pagal BBCH skalę / 26–27 growth stage according to BBCH scale 

Kontrolinis variantas 
(H2O)  / control 

26,0 - 100 10,9 - 100 918,9 - 100 

Stilitas-123 27,5 + 1,5 105,8 11,2 + 0,3 102,7 1140,6 221,7 124,1 
Penergetic-P 32,7 + 6,7 125,8 12,5 + 1,6 114,7 1329,3 410,4 144,6 
Atgaiva-2 33,2 + 7,2 127,7 12,1 + 1,2 111,0 1395,6 476,7 151,8 
Atgaiva-P 32,3 + 6,3 124,2 12,8 + 1,9 117,4 1216,5 297,6 132,4 
Atgaiva-2+Stilitas-123 32,5 + 6,5 125,0 12,4 + 1,5 113,8 1137,7 218,8 123,8 

R05/ LSD05  5,248   1,037   195,3   
 

Intensyviai šakniavaisiai augo ir papildomai patręšti Pe-
nergetic-P, Atgaiva-2 + Stilitas-123 ir Atgaiva-2 trąšų tirpa-
lais. Taip patręštų šakniavaisių diametras praėjus keturioms 
savaitėms po papildomo tręšimo buvo vidutiniškai 1,2–1,6 
cm didesnis, lyginant su papildomai netręštuose bandymo 
laukeliuose užaugusiais šakniavaisiais (1 lentelė).  

Papildomai patręšus lapus, jau po 4 savaičių visuose 
tręštuose bandymo laukeliuose cukrinių runkelių biomasė 
buvo didesnė, lyginant su papildomai netręštais augalais. 
Papildomai patręšti augalai šiame laikotarpyje svėrė viduti-
niškai 218 – 476 g daugiau nei cukriniai runkeliai, užaugę 
netręštuose bandymo laukeliuose (1 lentelė).  

Papildomai tręšti cukriniai runkeliai intensyviau augo ir 
vystėsi, intensyviau vyko fotosintezės procesai, augalai su-
kaupė daugiau sausųjų medžiagų. Praėjus dviems savaitėms 
po papildomo cukrinių runkelių tręšimo skystųjų komplek-
sinių trąšų ir augimo reguliatorių tirpalais, daugiausia sausų-
jų medžiagų nustatyta kompleksinių trąšų Atgaiva-2 tirpalu 
apipurkštų runkelių lapuose. Tuomet daugiausia sausųjų 
medžiagų nustatyta ir praėjus septynioms savaitėms po pa-
pildomo tręšimo, ir prieš derliaus nuėmimą (2 lentelė). 

Cukrinių runkelių šakniavaisiuose sausosios medžiagos 
intensyviau kaupėsi daigus apipurškus skystųjų kompleksi-
nių trąšų Atgaiva-P, Atgaiva-2 arba trąšų Atgaiva-2 + Stili-

to-123 mišinio tirpalais. Tuomet didesni sausųjų medžiagų 
kiekiai šakniavaisiuose nustatyti per visą vegetacijos periodą 
(2 lentelė). 

Didžiausias bendrasis sausųjų medžiagų kiekis cukri-
niuose runkeliuose nustatytas papildomai patręšus lapus 
skystosiomis kompleksinėmis trąšomis Atgaiva-2 ir Atgai-
va-P bei trąšų Atgaiva-2 + Stilito-123 tirpalais. Dėl šio pa-
pildomo tręšimo poveikio iš esmės didesnis sausųjų medžia-
gų kiekis, lyginant su kontroliniu variantu, buvo nustatytas 
iki pat derliaus nuėmimo (2 lentelė). 

Augalų ir pasėlio produktyvumą lemia glaudžiai susiję 
augimo ir vystymosi procesai, kurių metu keičiasi augalų 
fotosintezės ir kvėpavimo intensyvumas, asimiliacinis plo-
tas bei fotosintezės produktyvumas. Aplinkos veiksnių ir 
technologinių priemonių poveikį augalų fotosintezei ge-
riausiai atspindi grynasis fotosintezės produktyvumas 
(Šikšnianienė ir kt., 2007).  

Papildomai patręšus cukrinių runkelių lapus komplek-
sinėmis trąšomis ir augimo reguliatorių tirpalais, intensy-
viau fotosintezės procesai vyko augalų lapuose, kai buvo 
panaudotas augimo reguliatorius Penergetic, skystosios 
kompleksinės trąšos Atgaiva-P, Atgaiva-2 bei trąšų Atgai-
va-2 ir Stilito-123 tirpalai. 
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2 lentelė. Sausųjų medžiagų kaupimosi dinamika cukriniuose runkeliuose 
Vidutiniai 2005–2006 m. duomenys 

Table 2. 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% 
la-

puose 
In 

lea-
ves 

skirtumas palygi-
nus su netręštais 

augalais 
Difference with 

respect to control 

šaknia-
vai-

siuose 
In roots 

skirtumas palyginus 
su netręštais auga-

lais 
Difference with 

respect to control 

bendras 
kiekis 
Total 

amount 

skirtumas palygi-
nus su netręštais 

augalais 
Difference with 

respect to control 
23 –24 augimo tarpsnis pagal BBCH skalę/23–24 growth stage according to BBCH scale 

1. Kontrolinis variantas 
(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  
26–27 augimo tarpsnis pagal BBCH skalę / 26 –27growth stage according to BBCH scale 

1. Kontrolinis variantas 
(H2O) / control 

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

2. Stilitas-123 10,32 - 0,09 17,84 0,04 15,03 0,86 
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 derliaus nuėmimą (45–46 BBCH) / Before harvesting (45–46 BBCH) 

1. Kontrolinis variantas 
(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  
 

Tuomet grynasis fotosintezės produktyvumas praėjus 2 
savaitėms po tręšimo nustatytas atitinkamai 11,91; 8,46; 
4,96 bei 3,91 proc. didesnis, lyginant su papildomai netręš-

tuose augaluose nustatytu grynuoju fotosintezės produkty-
vumu (3 paveikslas). 
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2+stilitas-123.

skirtumas palyginus su kontrole/Difference with respect to control

 
                                                R05/LSD05 0.0356 

3 pav. Papildomo tręšimo įtaka fotosintezės produktyvumui cukrinių runkelių lapuose (23 –24 BBCH augimo tarpsnis) 
LŽŪU Bandymų stotis, 2005–2006 m. 

Fig. 3. Effect of the additional fertilization on photosynthesis productivity in sugar-beet leaves  (23– 24 growth stage according to BBCH scale) 
Average data of 2005–2006 

 



12 

Tyrimus pakartojus praėjus septynioms savaitėms po 
papildomo tręšimo, žymiai intensyviau vyko fotosintezės 
procesai papildomai patręšus cukrinių runkelių lapus komp-
leksinių trąšų Atgaiva-P bei trąšų Atgaiva-2 + stilitas-123 ir 
tik Atgaiva-2 tirpalais. Tuomet grynasis fotosintezės produk-
tyvumas buvo atitinkamai 16,80 proc., 12,7 proc. ir 0,6 proc. 

didesnis, lyginant su papildomai netręštais augalais. Papil-
domai patręšus augimo reguliatoriais Stilitu -123 ir Penerge-
tic, po septynių savaičių grynasis fotosintezės produktyvu-
mas nustatytas 97,9 proc. – 99,5 proc. mažesnis, lyginant su 
papildomai netręštais augalais (4 paveikslas). 
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6.Atgaiva-2+stilitas-123.

skirtumas palyginus su kontrole/Difference w ith respect to control

  
                                                                        R05/LSD05 0,0194 

4 pav. Papildomo tręšimo įtaka fotosintezės produktyvumui cukrinių runkelių lapuose (26–27 BBCH augimo tarpsnis) 
LŽŪU Bandymų stotis, 2005-2006 m. 

Fig. 4. Effect of the additional fertilization on photosynthesis productivity in sugar-beet leaves (26–27 growth stage according to BBCH scale) 
Average data of 2005-2006 

 

Intensyviau fotosintezės procesai cukrinių runkelių la-
puose vyko technologinės brandos metu. Didžiausias gryna-
sis fotosintezės produktyvumas nustatytas paveikus augimo 
reguliatoriais Stilitu-123 ir Penergetic. Daigus apipurškus 
šių augimo reguliatorių tirpalais, grynasis fotosintezės pro-
duktyvumas 45–46 augimo tarpsnyje pagal BBCH skalę nu-
statytas atitinkamai 22,6 proc. ir 19,1 proc. didesnis, lygi-
nant su papildomai netręštais augalais (5 paveikslas). 

Intensyviau fotosintezės procesai vyko ir papildomai 
cukrinius runkelius patręšus kompleksinėmis trąšomis At-
gaiva-2, Atgaiva-P bei trąšų Atgaiva-2 ir augimo reguliato-
riaus Stilito-123 tirpalais. Tuomet net ir prieš derliaus nu-
ėmimą grynasis fotosintezės produktyvumas nustatytas ati-
tinkamai 10,2 proc., 13,3 proc. ir 9,8 proc. didesnis, lygi-
nant su papildomai netręštais augalais (5 paveikslas). 
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6.Atgaiva-2+stilitas-123.

skirtumas palyginus su kontrole/Difference with respect to control

 
                                                        R05/LSD05 0,0177 

5 pav. Papildomo tręšimo įtaka fotosintezės produktyvumui cukrinių runkelių lapuose (45–46 BBCH augimo tarpsnis.) 
LŽŪU Bandymų stotis, 2005-2006 m. 

Fig. 5. Effect of the additional fertilization on photosynthesis productivity in sugar-beet  leaves   (45–46 growth stage according to BBCH scale) 
Average data of 2005-2006 
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Didžiausias cukrinių runkelių šakniavaisių derlius gau-
tas papildomai runkelių lapus patręšus kompleksinių trąšų 
Atgaiva-P tirpalu. Šakniavaisių derlingumas, lyginant su pa-
pildomai netręštais augalais, patikimai padidėjo 7,25 t ha-1, 
arba 10,4 proc. Cukrinių runkelių derlingumą padidino ir 
papildomas patręšimas augimo reguliatoriaus Penergetic bei 
trąšų Atgaiva-2 ir augimo reguliatoriaus Stilito-123 tirpalais. 

Tuomet cukrinių runkelių šakniavaisių derlingumas patiki-
mai padidėjo 5,8 ir 4,75 t ha-1, arba 8,4 ir 6,8 proc., lyginant 
su papildomai netręštais augalais. Daigus apipurškus Stilitu-
123 bei skystosiomis kompleksinėmis trąšomis Atgaiva-2, 
cukrinių runkelių derlingumas gautas 3,3 ir 2,8 t ha-1, arba 
4,7 ir 4,0 proc. didesnis nei runkelių papildomai nepatręšus 
(4 lentelė).  

 
4 lentelė. Papildomo tręšimo per lapus įtaka cukrinių runkelių derlingumui 

LŽŪU Bandymų stotis, vidutiniai 2005–2006 m. duomenys 
Table 4. Effect of additional fertilization on sugar-beet productivity 

LUA Experimental Station, avarage data of 2005–2006 
 

 
Kompleksinės trąšos ir 

augimo reguliatoriai 
Complex fertilizers and 

growth regulators 

 
Derlin-
gumas 
t ha-1 

Produc-
tivity 
t ha-1 

 

Skirtumas palyginus 
su papildomai netręš-

tais augalais 
Difference with res-

pect to control 

 
Augalų 
skaičius 

tūkst. ha-1 
Plant  

number 
thous. 
ha-1 

Vidutinis vieno šakniavaisio svoris 
Average weight of one root 

 
t ha-1 

 
% 

 
kg 

skirtumas palyginus su papildomai 
netręštais augalais 

Difference with respect to control 
kg 

Kontrolinis variantas 
(H2O) / control 

69,65 - 100 82,4 0,845 - 

Stilitas-123 72,95 3,30 104,7 90,3 0,808 - 0,037 
Penergetic 75,50 5,80 108,4 80,5 0,938 + 0,093 
Atgaiva-2 74,45 2,80 104,0 81,5 0,890 + 0,045 
Atgaiva-P 76,90 7,25 110,4 83,7 0,919 + 0,074 
Atgaiva-2 + Stilitas-123 74,40 4,75 106,8 85,6 0,869 + 0,024 

R05/LSD05 2,532    0,018  
 

Stambiausi šakniavaisiai užaugo panaudojus augimo 
reguliatorių Penergetic ir kompleksines trąšas Atgaiva-P – 
vidutinis vieno šakniavaisio svoris padidėjo 93 g ir 74 g, 
lyginant su papildomai netręštų augalų šakniavaisių viduti-
niu svoriu (4 lentelė).  

Cukringiausi šakniavaisiai užaugo daigus apipurškus au-
gimo reguliatoriaus Stilito-123 bei kompleksinių trąšų Atgai-
va-2 ir Stilito-123 tirpalais. Tuomet šakniavaisių cukringu-
mas patikimai padidėjo atitinkamai 0,80 ir 0,74 proc., lygi-

nant su papildomai netręštais augalais. Patikimai šakniavaisių 
cukringumą padidino ir papildomas cukrinių runkelių patrę-
šimas per lapus augimo reguliatoriaus Penergetic bei skystųjų 
kompleksinių trąšų Atgaiva-P tirpalais. Tuomet šakniavaisių 
cukringumas padidėjo 0,32 ir 0,47 proc., lyginant su papil-
domai netręštais augalais. Papildomas cukrinių runkelių lapų 
tręšimas kompleksinėmis trąšomis Atgaiva-2 šakniavaisių 
cukringumą padidino nežymiai ir nepatikimai (5 lentelė). 

 
5 lentelė. Papildomo lapų tręšimo įtaka šakniavaisių cukringumui 

LŽŪU Bandymų stotis, vidutiniai 2005–2006 m. duomenys 
Table 5. Effect of additional fertilization on the root saccharinity 

LUA Experimental Station, avarage data of 2005–2006 
 

Kompleksinės trąšos ir au-
gimo reguliatoriai 

Complex fertilizers and 
growth regulators 

Cukringumas 
Saccharinity Baltojo cuk-

raus kiekis 
t ha-1 

White sugar 
content 
t ha-1 

Skirtumas palyginus su papildo-
mai netręštais augalais 

Difference with respect to control 
Complex fertilizers and growth 

regulators 

% 

Skirtumas palyginus su pa-
pildomai netręštais augalais 
Difference with respect to 

control 
Complex fertilizers and 

growth regulators % 

t ha-1 % 

Kontrolinis variantas (H2O) 
/ control 

17,07 - 8,90 - 100 

Stilitas-123 17,87 0,80 9,91 1,01 111,3 
Penergetic 17,39 0,32 9,90 1,00 111,2 
Atgaiva-2 17,18 0,11 9,60 0,70 107,8 
Atgaiva-P 17,54 0,47 10,19 1,29 114,5 
Atgaiva-2 + Stilitas-123 17,81 0,74 10,07 1,17 113,1 

R05/LSD05 0,384  0,365   
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Daugiausia baltojo cukraus gauta cukrinių runkelių 
daigus penkių – šešių porų tikrųjų lapelių tarpsnyje (BBCH 
18-19) apipurškus kompleksinių trąšų Atgaiva-P bei trąšų 
Atgaiva-2 ir stilito-123 tirpalais. Taip patręšus baltojo cuk-
raus gauta atitinkamai 1,29 ir 1,17 t ha-1, arba 14,5 ir 
13,1 proc. patikimai daugiau nei papildomai augalų nepa-
tręšus. Cukrinių runkelių daigus apipurškus augimo regu-
liatorių Stilito-123 arba Penergetic tirpalais, baltojo cuk-
raus gauta 1 t ha-1, arba 11,3 bei 11,2 proc. patikimai dau-
giau, lyginant su papildomai netręštais augalais (5 lentelė).  

Skystosios kompleksinės trąšos Atgaiva-2 baltojo cuk-
raus kiekį padidino 0,70 t ha-1, arba 7,8 proc., lyginant su 
papildomai netręštais augalais (5 lentelė).  

 
Diskusija 

 
Papildomas augalų lapų tręšimas vegetacijos laikotar-

piu tam tikrais augimo tarpsniais padeda subalansuoti 
maisto medžiagų poreikį bei pagerinti kokybinius ir kieky-
binius derliaus rodiklius.  

Anksčiau lapų trąšomis buvo siekiama pašalinti augalų 
maisto trūkumus, o šiuo metu lapų trąšos parenkamos iš 
anksto atsižvelgiant į atitinkamos augalo rūšies gebą pasi-
savinti tam tikrus maisto elementus, į galimų agroklimati-
nių veiksnių įtaką juos pasisavinant. Kultūrinių augalų rū-
šys, dažnai ir veislės labai nevienodai reaguoja į tręšimą 
lapų trąšomis, – tai priklauso nuo biologinių, fiziologinių 
ar morfologinių augalų ypatumų (Staugaitis, 2008).  

Remiantis žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje 
atliktais tręšimo bandymais teigiama, kad cukrinių runkelių 
šakniavaisių derliaus priedas, runkelius tręšiant lapų trą-
šomis, sudarė 2,6–4,9 procentus. Nė vienais metais lapų 
trąšos nemažino šakniavaisių derliaus, – didėjimo tenden-
cijos gautos visais tyrimų metais (Staugaitis, Laurė, 2008). 

Šiuo metu vis plačiau naudojami ir augimo reguliatoriai, 
veikiantys augalų fiziologinius procesus. Lauko augalų au-
ginimo technologijose naudojami sintetiniai augimo regulia-
toriai suaktyvina augalų ląsteles, dalyvaujančias medžiagų 
apykaitoje, stimuliuoja šaknų sistemos augimą, optimizuoja 
maisto medžiagų pasisavinimą ir asimiliatų pernašą iš lapų į 
kitus organus. Augalai tampa atsparesni neigiamiems aplin-
kos veiksniams, gaunamas didesnis lauko augalų derlius ir 
geresnė derliaus kokybė (Jakienė, 2008).  

Šie teiginiai sutampa su kitų autorių nuomone, kad au-
galų augimo reguliatoriai skatina medžiagų apykaitos proce-
sus, asimiliatų nutekėjimą pagrindiniams ląstelės sienelės 
elementams sintetinti bei kauptis kitose augalo dalyse, dėl to 
didėja lauko augalų produktyvumas (Auškalnienė, 2005). 

 Papildomas cukrinių runkelių lapų tręšimas tirtų 
kompleksinių trąšų ir augimo reguliatorių tirpalais skatino 
intensyvesnį runkelių augimą. Praėjus dviems savaitėms 
nuo papildomo tręšimo (23–24 augimo tarpsnis pagal 
BBCH skalę) cukriniai runkeliai išaugino vidutiniškai 1,3–
3 lapais daugiau, lyginant su papildomai netręštais auga-
lais, šakniavaisių diametras padidėjo vidutiniškai 0,9–
1,7 cm, vidutinė augalų biomasė buvo 0,87–159,8 g dides-
nė, lyginant su kontroliniu variantu. Biometrinius matavi-
mus pakartojus 26–27 augimo tarpsnyje pagal BBCH ska-
lę, papildomai tręšti augalai buvo išauginę vidutiniškai 
6,3–7,2 lapais daugiau, lyginant su papildomai netręštais 
augalais, šakniavaisių diametras padidėjo 1,2–1,9 cm, vi-

dutinė augalų biomasė buvo 297,6–476,7 g didesnė, lygi-
nant su kontroliniu variantu (1 lentelė).  

Cukrinių runkelių derliaus formavimosi pagrindas yra 
fotosintezė. Fotosintezės metu susintetintos pirminės orga-
ninės medžiagos užtikrina medžiagų apykaitos procesą. 
Maksimalus fotosintetiškai aktyvios radiacijos (FAR) pa-
naudojimas – vienas iš lemiančių faktorių, užtikrinančių 
didelį cukrinių runkelių produktyvumą. Tiesioginis absor-
buotos FAR poveikis grynajam fotosintezės produktyvu-
mui išlieka nepakitęs per visą vegetacijos laikotarpį, ka-
dangi nauji cukrinių runkelių lapai auga intensyviau nei 
nyksta senieji (Шпаар, 2006 ). 

Intensyviau bandymo laukeliuose augę cukriniai runke-
liai greičiau suformavo maksimalų asimiliacinį lapų plotą. 
Esant didesniam fotosintetiniam lapų plotui, intensyviau vy-
ko fotosintezės procesai, augalai sukaupė daugiau sausųjų 
medžiagų. Atlikus laboratorines analizes praėjus dviem sa-
vaitėms po papildomo cukrinių runkelių tręšimo skystųjų 
kompleksinių trąšų ir augimo reguliatorių tirpalais nustatyta, 
kad intensyviau sausųjų medžiagų biosintezė vyko ir dau-
giau jų sukaupta daigus apipurškus skystųjų trąšų Atgaiva-P 
ir Atgaiva-2 +Stilito-123 tirpalais. Tuomet cukrinių runkelių 
lapuose sausųjų medžiagų nustatyta atitinkamai 1,08% ir 
0,96%, šakniavaisiuose 1,92 proc. ir 1,56 proc., bendrasis 
sausųjų medžiagų kiekis 1,37 proc. ir 0,81 proc. didesnis, 
lyginant su papildomai netręštais augalais (2 lentelė).  

Papildomai lapų trąšomis tręšti cukriniai runkeliai inten-
syviau kaupė sausąsias medžiagas per visą vegetaciją. Labo-
ratorines analizes pakartojus runkeliams esant 25–26 augimo 
tarpsnyje pagal BBCH skalę ir prieš derliaus nuėmimą, sau-
sųjų medžiagų tiek runkelių lapuose, tiek ir šakniavaisiuose 
nustatyta daugiau papildomai daigus patręšus skystųjų trąšų 
Atgaiva-2, Atgaiva-P bei Atgaiva-2+Stilito-123 tirpalais.  

Grynąjį fotosintezės produktyvumą galima padidinti vi-
somis agrotechninėmis priemonėmis, užtikrinančiomis il-
gesnę fotosintezę išliekant maksimaliam lapų asimiliaciniam 
plotui. Tuomet lapai auga intensyviai pirmoje cukrinių run-
kelių vegetacijos pusėje, greičiau runkelių lapais uždengiami 
tarpueiliai. Tai ankstyva sėja, optimalaus pasėlio tankumo 
formavimas, savalaikė augalų apsauga, tikslinis tręšimas bi-
riomis ir skystosiomis lapų trąšomis (Röstel, 1999). 

Esant lėtam cukrinių runkelių augimui gegužės – bir-
želio mėnesiais, tik 20 proc. FAR patenka ant runkelių la-
pų. Kuo anksčiau lapai uždengia tarpueilius, tuo didesnis 
fotosintezės produktyvumas ir cukrinių runkelių derlingu-
mas (Шпаар, 2006).  

Papildomai patręšus lapų trąšomis, augalai suformavo 
didesnį asimiliacinį lapų plotą, runkeliai intensyviau kaupė 
sausąsias medžiagas, nustatytas didesnis grynasis fotosinte-
zės produktyvumas. Cukrinius runkelius papildomai patręšus 
lapų trąšomis, intensyviau fotosintezės procesai vyko iki pat 
derliaus nuėmimo. Didžiausias grynasis fotosintezės produk-
tyvumas nustatytas papildomai patręšus skystosiomis trąšo-
mis Atgaiva-2, Atgaiva-P bei Atgaiva-2+Stilitu-123. Prieš 
derliaus nuėmimą dėl papildomo tręšimo grynasis fotosinte-
zės produktyvumas buvo vidutiniškai 22–40 proc. didesnis 
nei papildomai netręštų augalų lapuose (1–3 paveikslai).  

Mikroelementinių trąšų efektyvumas tiesiogiai priklau-
so nuo augalų mitybos lygio. Nereikia tikėtis, kad vien api-
purškus augalus šiomis lapų trąšomis galima gauti didesnį 
derlių. Augalai pirmiausiai turi būti pamaitinti makro- trą-
šomis, o mikroelementinės trąšos užtikrina optimalų augalų 
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vystymąsi (Šiuliauskas ir kt., 2008). Cukrinius runkelius pa-
pildomai patręšus kompleksinėmis lapų trąšomis ir pridėjus 
augimą bei vystymąsi skatinančių medžiagų, gaunamas di-
desnis ir geresnės kokybės derlius (Jakienė ir kt., 2007).  

Papildomai patręšus cukrinių runkelių lapus apipurš-
kiant skystųjų kompleksinių trąšų Atgaiva-P tirpalu, šaknia-
vaisiai užaugo stambesni. Didžiausias derlingumas taip pat 
gautas cukrinių runkelių daigus apipurškus skystųjų komp-
leksinių trąšų Atgaiva-P tirpalu. Tuomet šakniavaisių derlin-
gumas patikimai padidėjo 7,25 t ha-1, arba 10,4 proc., lygi-
nant su papildomai netręštais augalais. Cukrinių runkelių 
derlingumas padidėjo ir papildomai patręšus augimo regulia-
toriaus Penergetic bei trąšų Atgaiva-2+Stilito-123 tirpalais. 
Cukrinių runkelių daigus apipurškus šių trąšų tirpalais, šak-
niavaisių derlingumas, lyginant su kontroliniu variantu, pa-
tikimai padidėjo atitinkamai 5,80 t ha-1 ir 4,75 t ha-1, arba 
8,4 proc. ir 6,8 proc. (4 lentelė).  

Papildomo tręšimo metu panaudojus augimą skatinančias 
medžiagas, cukrinių runkelių maksimalus asimiliacinis plotas 
išlieka iki pat derliaus nuėmimo. Kuo daugiau cukriniai run-
keliai gauna saulės šviesos antroje vasaros pusėje, tuo ilgiau 
intensyviai lapuose vyksta angliavandenių sintezės procesas, 
šakniavaisiai užauga cukringesni (Lazauskas, 1998).  

Papildomai cukrinių runkelių lapus apipurškus augimo 
reguliatoriumi Stilitu-123, padidėjo šakniavaisių cukrin-
gumas. Cukringiausi šakniavaisiai užaugo runkelių daigus 
apipurškus augimo reguliatoriaus Stilito-123 bei trąšų At-
gaiva-2+Stilitas-123 tirpalais. Tuomet šakniavaisių cukrin-
gumas patikimai padidėjo atitinkamai 0,80 proc. ir 
0,74 proc., o baltojo cukraus gauta 1,01 t ha-1 ir 1,17 t ha-1, 
arba 11,3 proc. ir 13,1 proc. daugiau nei papildomai daigų 
nepatręšus (5 lentelė).  

Daugiausia baltojo cukrau gauta cukrinių runkelių la-
pus patręšus skystųjų kompleksinių trąšų Atgaiva-P tirpalu. 
Tuomet baltojo cukraus gauta 1,29 t ha-1, arba 14,5 proc. 
patikimai daugiau, lyginant su kontroliniu variantu, kai au-
galai papildomai nebuvo tręšti.  

 
Išvados  

 
1. Papildomas cukrinių runkelių tręšimas skystosiomis 

kompleksinėmis lapų trąšomis bei augimo reguliatoriais 
skatino runkelių augimą. Augalai greičiau suformavo mak-
simalų asimiliacinį lapų plotą, intensyviau augo šakniavai-
siai, papildomai patręšti augalai jau po 4 savaičių svėrė 
218 – 476 g daugiau nei papildomai netręšti.  

2. Papildomai patręštų cukrinių runkelių lapuose ir 
šakniavaisiuose nustatytas 0,70–1,32 proc. patikimai di-
desnis sausųjų medžiagų kiekis, lyginant su papildomai 
netręštais augalais.  

3. Cukrinių runkelių lapus papildomai patręšus skysto-
siomis kompleksinėmis trąšomis ir augimo reguliatoriais 
intensyviau vyko fotosintezės procesai, patikimai padidėjo 
grynasis fotosintezės produktyvumas. 

4. Cukrinių runkelių derlius dėl papildomo tręšimo įtakos 
patikimai padidėjo vidutiniškai 4,0–8,4 proc., cukringumas – 
0,32–0,80 proc., baltojo cukraus gauta 11,3–14,5 proc. pati-
kimai daugiau lyginant su kontroliniu variantu.  
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Е. Якене, В. Мицкевичюс 
 

Влияние жидких комплексных удобрений и регуляторов роста на формирование фотосинтетических показателей посева и продуктив-
ности сахарной свеклы (Beta vulgaris L., var. saccharifera) 
 

Резюме  
 
В данной статье представлены результаты исследования влияния регуляторов роста и внекорневой подкормки жидкими комплексными 

удобрениями ARVI fertis на динамику роста, фотосинтетические показатели, урожайность и качество корнеплодов сахарной свеклы. Исследо-
вания проводились в 2005-2006 г.г. на Опытной станции ЛСХУ на карбонатной поверхностно-глееватой выщелоченной почве (Calcari – 

Epihypogleyic Luvisols). Установлено, что опрыскивание всходов сахарной свеклы в фазе шести настоящих листочков (22─23 фаза по шкале 
BBCH ) растворами комплексных удобрений Atgaiva-2, Atgaiva-P и регуляторов роста Penergetic-P или Stilitas-123 положительно влияло на ин-
тенсивность роста и развития растений, более быстрое формирование максимальной ассимиляционной площади листьев. В результате внекор-
невой подкормки сахарной свеклы комплексными удобрениями и регуляторами роста процессы фотосинтеза были более интенсивными, уве-
личилась чистая продуктивность фотосинтеза. Под влиянием внекорневой подкормки урожайность сахарной свеклы достоверно увеличилась в 
среднем на 4,7-10,4%, сахаристость корнеплодов ─ на 0,32-0,80%%; белого сахара достоверно получено на 11,3-14,5% больше по сравнению с 
контрольным вариантом.  

Сахарная свекла, жидкие удобрения, регуляторы роста, фотосинтез, продуктивность.  

 
E. Jakienė,, V. Mickevičius 

 

Effect of Liquid Complex Fertilizers and Growth Regulators on Sugar-Beet (Beta vulgaris L., var. saccharifera) Crop Photosynthetic Indices and 
Productivity 
 

Summary 
 

The effect of the additional leaf spray application of the liquid complex fertilizers ARVI fertis, and growth regulators on sugar-beet growth dynam-
ics, photosynthesis indices, root productivity and quality was investigated.  

The investigations were carried out at the Experimental station of the Lithuanian University of Agriculture in 2005-2006. Soil - (Calcari – Epihypo-
gleyic Luvisol). 

The investigations revealed that leaf spray application of the complex fertilizers Atgaiva-2, Atgaiva-P and solutions of the growth regulators Pener-
getic-P or Stilit-123 at the stage of six pairs of leaves resulted in the increasingly intensive growth and development of sugar-beet rapid formation of the 
maximum assimilative leave surface. 

Additional leaf spray application of the complex fertilizers growth regulators contributed to intensive photosynthesis processes, increased net photo-
synthesis productivity. 

Additional fertilization resulted in higher sugar beetroot yield (on average by 4,7-10,4%), root saccharinity (by 0,32-0,80%), and reliably higher 
white sugar yield (by 11,3-14,5%) than those in the control. 

Sugar beetroots, liquid fertilizers, growth regulators, photosynthesis, productivity 
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