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Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Vėžaičių filialas 

 
Straipsnyje apibendrinti 2004, 2005, 2008 m.  LŽI Vėžaičių filiale atliktų tyrimų rezultatai. Tyrimų dirvožemis – nepasotintasis lengvo priemolio 

balkšvažemis (JIn). Tyrimų tikslas buvo  nustatyti papildomo tręšimo kelis kartus per vegetaciją karbamido tirpalu per lapus įtaką žieminių kviečių  (Tri-
ticum aestivum L.)  derliui ir derliaus kokybiniams rodikliams Vakarų Lietuvos agroklimatinėmis sąlygomis. Palankiais žieminių kviečių augimo metais 
(2004 bei 2005), papildomas tręšimas  N21 BBCH 31  bei BBCH 51 tarpsniuose labiausiai didino žieminių kviečių derlių (nuo 4,86 iki 5,18 t ha-1), pro-
duktyvių stiebų skaičių (nuo 328,0 iki 423,5) bei 1000 grūdų masę (nuo 41,73 iki 44,53 g.). Nepalankiais 2008 metais, gautas mažesnis derlius (3,86-4,04 
t ha-1), keitėsi ir derliaus struktūros elementai. Išryškėjo tos pačios tendencijos ir grūdų kokybinių rodiklių. 

Žieminiai kviečiai, agrometeorologinės sąlygos, papildomas tręšimas karbamidu, derlius, grūdų kokybė. 

 
Įvadas 
 

Žieminiai kviečiai (Triticum aestivum L.) labiausiai 
paplitę duoniniai javai pasaulyje. Pastaruoju metu maisti-
nių kviečių grūdų poreikis kasmet didėja. Maistinės kvieti-
nių miltų savybės labiausiai priklauso nuo baltymų sudė-
ties ir kiekio bei nulemia jų kainą. Vienas iš svarbiausių 
žieminių kviečių derliaus ir jo kokybės gerinimo būdų yra 
tinkamų azoto mitybos sąlygų sudarymas per visą vegeta-
cijos laikotarpį (Krištaponytė, Maikštėnienė, 2004). Opti-
mali mityba azotu nulemia šaknų sistemos bei lapų ir stie-
bų augimą, krūmijimosi intensyvumą (Fageria et al., 2006). 
Dėl azoto trūkumo bamblėjimo pabaigoje – vamzdelėjimo 
tarpsnyje kviečiai neužmezga grūdų apatinėje varpos daly-
je ir dėl to mažėja varpos produktyvumas. Papildomai trę-
šiant per lapus karbamido tirpalu (amidinės formos azotu), 
žieminiai kviečiai didžiąją dalį maisto medžiagų pasisavina 
per pirmąsias šešias valandas.   

 Žieminių kviečių papildomo tręšimo tyrimai atliekami 
visame pasaulyje. Europos vidutinio klimato sąlygomis trę-
šimas azotu dažniausiai sąlygoja augalininkystės intensy-
vumo sistemas, žemės ūkio produktų kokybę ir aplinką 
(Charles et al., 2006). Azoto kiekis kviečių grūduose pri-
klauso nuo veislės, aplinkos sąlygų bei tręšimo sistemų. Ne 
tik azoto trąšų normos didinimas, bet ir azoto trąšų normos 
skaidymas į mažesnes ir papildomas tręšimas turėjo teigia-
mą poveikį grūdų kokybei (Fuertes-Mendizábal et al., 2010). 
Žieminių kviečių derlingumo potencialą ir grūdų chemines 
savybes labiausiai lemia šilumos ir drėgmės rėžimas taip pat 
dirvožemio pH, maisto medžiagų kiekis. Derliaus dydis di-
dėja nuo 20 iki 80 procentų priklausomai nuo šių veiksnių 
sąveikos: trąšų formos, tręšimo laiko, dirvožemio ir klimati-
nių sąlygų (Antanaitis, Švedas, 2000). Didžiausią grūdų der-
lių žieminiai kviečiai subrandina drėgnais metais (Janušaus-
kaitė, Šidlauskas, 2004). Azoto trąšų efektyvumo priklau-
somumas nuo kritulių kiekio žieminių kviečių ‘Širvinta 1’ 
vegetacijos metu tirtas N. Ežerinskienės (Ežerinskienė 1995; 
Ežerinskienė 1996). Po žydėjimo aukšta temperatūra (saus-
ros stresas) pagreitina grūdų sausųjų medžiagų kiekio didė-
jimą, bet sutrumpina grūdų pildymosi laikotarpį ir yra vienas 
iš svarbiausių veiksnių, nulemiančių kviečių derlių ir kokybę 

(Altenbach et al., 2003; Vensel et al., 2005; Samarah, 2005; 
DuPont et al., 2006; Laudencia-Chingcuanco et al., 2007; 
McIntosh et al., 2007). Papildomas tręšimas azotu nuo plau-
kėjimo pradžios turi įtakos grūdų stambumui ir baltymin-
gumui (Janušauskaitė, Mašauskas, 2004). Nors ir nelabai di-
delėje teritorijoje, kaip Lietuva, auginant kviečius jų kokybei 
didelę įtaką daro tos vietovės agroklimatinės sąlygos. Tai 
rodo nemažai  papildomo tręšimo azoto trąšomis tyrimų per 
lapus skirtinguose Lietuvos regionuose (Vidurio, Šiaurės) 
(Janušauskaitė, 1997; Šiuliauskas, Vaizgirdaitė, 1998; Vaiz-
girdaitė, Šiuliauskas, 1999; Šiuliauskas ir kt., 2002; Gauril-
čikienė ir kt., 2002; Janušauskaitė, Mašauskas, 2004; Ma-
šauskienė, Cesevičienė, 2004; Maikštėnienė ir kt., 2006).  

Mūsų atliktais tyrimais siekta nustatyti papildomo trę-
šimo kelis kartus per vegetaciją karbamido tirpalu per la-
pus įtaką žieminių kviečių derliui ir jo kokybei Vakarų 
Lietuvos agroklimatinėmis sąlygomis. 

 
Tyrimų metodika ir sąlygos 

 
Lauko bandymai atlikti Vėžaičių filiale 2003–2004, 

2004–2005 bei 2007–2008 m. Tyrimų dirvožemis – nepa-
sotintasis lengvo priemolio balkšvažemis (JIn). 

2003–2005 m. bandymas įrengtas keturiais pakartoji-
mais, pradinių laukelių dydis – 36 m2, apskaitinių – 22,0 m2. 
Bandymo laukeliai išdėstyti atsitiktine tvarka, keturiais pa-
kartojimais. Dirvožemis rūgštokas, pHKCl 5,17 ± 0,06, judrio-
jo Al 1,5 ± 0,30 mg kg-1, mažo fosforingumo P2O5 92 ± 
4,10 mg kg-1, kalingas K2O 157 ± 7,5 mg kg-1. Žieminiai 
kviečiai ‘Širvinta 1’ sėti su sėjamąja „Fiona”. Sėjos norma – 
5 mln. ha-1 daigių sėklų. Kviečių priešsėlis – daugiametės žo-
lės II n. m. Rudenį kviečiai netręšti. Tręšimo azotu schema:  

1. N90 BBCH 23.  
2. N90 BBCH 23, N21 BBCH 31. 
3. N90 BBCH 23, N21 BBCH 31, N21 BBCH 51. 
4. N90 BBCH 23, N21 BBCH 31, N21 BBCH 51, N21 

BBCH 73.  
Pavasarį, krūmijimosi tarpsnyje tręšta amonio salietra 

N90 (265 kg ha-1). Bamblėjimo (BBCH 31), plaukėjimo 
(BBCH 51), pieninės brandos (BBCH 73) pradžios tarps-
niuose tręšta per lapus karbamido tirpalu N21 (45 kg ha-1).  
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2007–2008 metais lauko bandymas įrengtas keturiais 
pakartojimais. Pradinis laukelis – 50 m2. Apskaitinis laukelis 
– 22,0 m2. Laukeliai išdėstyti atsitiktine tvarka. Dirvožemis 
rūgštokas pH 6,0 ± 0,07. Tyrimų dirvožemis pagal maisto 
medžiagų turtingumą skyrėsi iš esmės. Santykinai nederlin-
gas dirvožemis buvo mažo fosforingumo 74,7 ± 6,49 mg kg-1 
ir vidutinio kalingumo 110,7  ± 3,28 mg kg-1, o derlingas dir-
vožemis buvo didelio fosforingumo 266,0 ± 16,62 mg kg-1 ir 
didelio kalingumo 276,0 ± 20,21 mg kg-1. Žieminiai kviečiai 
‘Širvinta 1’ auginti po rapsų. Prieš sėją visas bandymo plotas 
patręštas pakrikai 60 kg ha-1 P2O5 (granuliuotas superfosfatas) 
bei K2O 90 kg ha-1 (kalio chloridas).  

Sėta su sėjamąja „Fiona“. Sėjos norma 5 mln. ha-1 dai-
gių sėklų. 

Tręšimo azotu schema:  
1. N60 BBCH 23, nederlingas dirvožemis. 
2. N60 BBCH 23, N21 BBCH 31, N21 BBCH 51, N21 

BBCH 73, nederlingas dirvožemis. 
3. N60 BBCH 23, derlingas dirvožemis. 
4. N60 BBCH 23, N21 BBCH 31, N21 BBCH 51, N21 

BBCH 73, derlingas dirvožemis.  
Pavasarį, krūmijimosi tarpsnyje, tręšta amonio salietra 

N60 (177 kg ha-1). Bamblėjimo (BBCH 31), plaukėjimo 
(BBCH 51), pieninės brandos (BBCH 73) pradžios tarps-
niuose tręšta per lapus karbamido tirpalu N21 (45 kg ha-1). 

Dirvožemyje judriojo Al kiekis nustatytas Sokolovo 
metodu. Dirvožemio pH KCl ištraukoje nustatytas elekt-
rometriniu metodu, judriųjų fosforo ir kalio kiekis – A-L 
metodu.  

Grūdų ėminių analizės buvo atliekamos šiais metodais: 
N kiekis nustatytas Kjeldalio metodu. Baltymų kiekis grū-
duose buvo apskaičiuotas azoto kiekį padauginus iš koefi-
ciento 5,7 (LST 1522), sedimentacija – Zeleny metodu 
(LST ISO 5529:2006), šlapiojo glitimo kiekio ir glitimo 
deformacijos indeksas (LST 1571:1999), kritimo skaičius 
(LST ISO 3093:2006).  

Tyrimų duomenys statistiškai įvertinti  naudojant pro-
gramas ANOVA bei STAT_ENG. 

 
Meteorologinės sąlygos 

 
2003 m. rugsėjis kviečių dygimui nepalankus – sausas 

(1 lentelė). 2003–2004 metų žiema ne laiku atšilus buvo 
nepalanki kviečiams. Pavasaris buvo vėsesnis ir sausesnis 
nei daugiametis vidurkis, todėl kviečiams augti sąlygos 
buvo tik patenkinamos. Visas pavasario laikotarpis buvo 
nepalankus žieminiams kviečiams vystytis: dažnos šalnos, 
dideli paros temperatūrų svyravimai, (dienomis 20, 25 oC, 
naktimis šalnos -5, -10 oC), labai mažai lijo, gana stiproki 
vėjai dar daugiau džiovino.  
 

1 lentelė. Vegetacijos laikotarpio meteorologinės sąlygos 
Table 1. The meteorological conditions during the growing season 

Vėžaičiai, 2003–2005 m. 2007–2008 m. 

Mėnuo ir metai 
Month and year 

Mėnesio 
vidutinė 
Monthly 

mean 

Skirtumas nuo 
daugiamečio vidurkio 

Difference from long-term mean 

Mėnesio 
vidutinė 
Monthly 

mean 

Skirtumas nuo 
daugiamečio vidurkio 

Difference from long-term mean 

 Oro temperatūra °C /  Air temperature °C Krituliai mm / Rainfall mm 
2003  
Rugsėjis / September 

 
13,1 

 
+0,8 

 
65,8 

 
-27,8 

Spalis / October 5,4 -2,4 144,0 +49,0 
Lapkritis / November  4,2 +1,4 48,0 -40,8 
Gruodis / December 1,8 +0,9 102,8 +22,2 
2004 
Sausis / January 

 
-6,2 

 
-3,3 

 
25,1 

 
-39,3 

Vasaris / February 1,5 +4,4 87,9 +40,6 
Kovas / March 0,8 +1,1 61,9 +16,0 
Balandis / April 7,2 +1,6 15,8 -27,8 
Gegužė / May 10,7 -0,5 36,8 -7,1 
Birželis / June 13,4 -1,3 68,9 +4,9 
Liepa / July 15,9 -0,9 52,5 -32,8 
Rugpjūtis / August 18,1 +1,7 64,4 -24,7 
Rugsėjis / September 13,3 +0,9 194,8 +99,5 
Spalis / October 8,3 +0,5 116,5 +21,7 
Lapkritis / November  2,1 -0,7 95,5 +6,6 
Gruodis / December 2,0 +2,9 84,0 +3,3 
2005 
Sausis / January 

 
0,5 

 
+3,4 

 
103,7 

 
+38,6 

Vasaris / February -4,4 +1,5 29,9 -17,1 
Kovas / March -3,1 +2,8 53,0 +7,0 
Balandis / April 6,2 +0,6 14,5 -28,6 
Gegužė / May 11,1 -0,1 37,3 -6,5 
Birželis / June 14,4 -0,3 45,5 -18,2 
Liepa / July 18,6 +1,8 193,4 +106,2 
Rugpjūtis / August 16,1 -0,3 267,0 +174,9 
2007     
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Mėnuo ir metai 
Month and year 

Mėnesio 
vidutinė 
Monthly 

mean 

Skirtumas nuo 
daugiamečio vidurkio 

Difference from long-term mean 

Mėnesio 
vidutinė 
Monthly 

mean 

Skirtumas nuo 
daugiamečio vidurkio 

Difference from long-term mean 

 Oro temperatūra °C /  Air temperature °C Krituliai mm / Rainfall mm 
Rugsėjis / September 12,6 +0,2 106,5 +12,8 
Spalis / October 7,9 +0,1 71,1 -22,9 
Lapkritis / November  2,0 -0,8 155,1 +64,1 
Gruodis / December 1,8 +2,6 89,8 +8,9 
2008 
Sausis / January 

 
0,6 

 
+3,5 

 
104,4 +37,9 

Vasaris / February 2,9 +5,9 55,9 +9,1 
Kovas / March 2,6 +2,9 90,7 +44,8 
Balandis / April 7,6 +2,0 36,3 -6,3 
Gegužė / May 11,8 +0,6 10,2 -33,9 
Birželis / June 15,5 +0,7 59,6 -4,1 
Liepa / July 17,7 +0,8 69,8 -18,7 
Rugpjūtis / August 16,9 +0,4 183,0 +91,4 

 
Vasaros pradžioje trūko šilumos ir drėgmės. Dėl 

drėgmės trūkumo paskutinį kartą nupurškus karbamido tir-
palu, kviečiai patyrė stresą. Karbamidas neigiamai paveikė 
kviečius, t. y. sumažėjo derlius. Kritulių trūkumas truko vi-
są grūdo formavimosi laikotarpį. Grūdo brendimo laikotar-
piu vyravo vėsesni nei daugiametis vidurkis ir sausi orai. 
Žieminių kviečių brendimas vėlavo apie dvi savaites. 

2004 m. rudenį  orai buvo palankūs žieminiams ja-
vams dygti. Žiemos pradžioje, t. y. gruodžio mėnesį, vyra-
vo neįprastai šilti ir lietingi orai. Tik sausio pabaigoje atvė-
so ir susidarė sniego danga. 2005 m. pavasaris buvo sau-
sas, o temperatūros – labai permainingos. Kviečių fenolo-
giniai tarpsniai šiek tiek vėlavo. Vasarą krituliai pasiskirstė 
labai netolygiai. Birželyje buvo didelis drėgmės trūkumas, 
o vėliau iki derliaus nuėmimo – drėgmės perteklius.  

2007 m. rudens orai buvo palankūs žieminiams kvie-
čiams vystytis. 2007 – 2008 metų žiema buvo neįprastai šil-
ta. Nuo gruodžio iki kovo pabaigos vidutinė mėnesio tempe-
ratūra buvo 2,6–5,9 oC aukštesnė nei daugiametis vidurkis. 

 2008 m. pavasarį vyravo šilti ir sausi orai. Aukšta ge-
gužės mėnesio oro temperatūra (1–2 laipsniais aukštesnė 

nei vidutinė daugiametė), lietaus stygius sudarė sąlygas 
sausrai vystytis. Nuo balandžio 20 dienos iki birželio 10 
dienos kritulių iškrito labai mažai arba tik pėdsakai. 

Vertinant pagal hidroterminį koeficientą (HTK), sausra 
Lietuvoje prasidėjo gegužės trečiąjį dešimtadienį, kai HTK 
30 parų buvo mažesnis už 0,5. Ilgiausiai (27 dienas) sausra 
truko Klaipėdos savivaldybės teritorijoje. Nors liepos mė-
nesį ir buvo lietaus, bet sausra labai neigiamai paveikė 
kviečių augimą ir vystymąsi.  

2004 ir 2005 m. kviečiams augti ir vystytis sąlygos buvo 
vidutiniškai palankios, 2008 m. – nepalankios dėl sausros.  

 
Tyrimų rezultatai 

 
Pagrindinis tręšimas amonio salietra (2004 ir 2005 m. 

N90 bei 2008 m. N60)  bei papildomas tręšimas per lapus 
karbamido tirpalu efektyviai didino produktyvių stiebų 
skaičių 1 m-2 antraisiais (2005 m.) ir trečiaisiais (2008 m.) 
tyrimų metais (2 lentelė).  

 
2 lentelė. Žieminių kviečių produktyvumo rodiklių pokyčiai 

Table 2. Changes in winter wheat productivity indicators 

Vėžaičiai, 2004, 2005, 2008 m. 

Variantas 
Treatment 

Produktyvūs 
stiebai 
vnt. m-2 

Productive 
stems m-2 

1000-čio 
grūdų 
masė g 

1000 grain 
mass, g 

Grūdų skai-
čius varpoje 

vnt. 
Number of 

grain per ear 

Grūdų derlius 
t ha-1 

Grain yield 
t ha-1 

2004 m. / Year 2004 
1. N90 BBCH 23 427,5 42,21 27,50 4,91 
2. N90 BBCH 23, N21 BBCH 31  361,0 42,42 29,00 4,86 
3. N90 BBCH 23, N21 BBCH 31, N21 BBCH 51  423,5 44,53 28,75 5,18 
4. N90 BBCH 23, N21 BBCH 31, N21 BBCH 51, N21 
BBCH 73  411,5 42,18 27,75 4,58 

R05 / LSD05 8,797 0,511 0,998 0,114 
2005 m. / Year 2005 

1. N90 BBCH 23 328,0 42,26 22,77 4,29 
2. N90 BBCH 23, N21 BBCH 31  340,7 41,73 22,83 4,65 
3. N90 BBCH 23, N21 BBCH 31, N21 BBCH 51  382,0 43,72 24,88 5,11 
4. N90 BBCH 23, N21 BBCH 31, N21 BBCH 51, N21 
BBCH 73  

378,7 43,51 22,83 4,18 

R05 / LSD05 11,144 0,384 0,622 0,133 
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Variantas 
Treatment 

Produktyvūs 
stiebai 
vnt. m-2 

Productive 
stems m-2 

1000-čio 
grūdų 
masė g 

1000 grain 
mass, g 

Grūdų skai-
čius varpoje 

vnt. 
Number of 

grain per ear 

Grūdų derlius 
t ha-1 

Grain yield 
t ha-1 

2004 m. / Year 2004 
2008 m. / Year 2008 

1. N60 BBCH 23, nederlingas dirvožemis / poor soil 301,3 42,93 27,95 3,86 
2. N60 BBCH 23, N21 BBCH 31, N21 BBCH 51, N21 
BBCH 73, nederlingas dirvožemis / poor soil 332,7 44,28 27,08 4,02 
3. N60 BBCH 23, derlingas dirvožemis / fertile soil  346,7 44,24 29,43 4,04 
4. N60 BBCH 23, N21 BBCH 31, N21 BBCH 51, N21 
BBCH 73, derlingas dirvožemis / fertile soil 377,3 44,21 29,43 4,00 

R05 / LSD05 48,506 1,475 1,672 0,256 
 
Pirmais ir antrais tyrimų metais stambiausi grūdai 

(44,53 g ir 43,72 g) užaugo papildomai tręšiant karbamido 
tirpalu du kartus. Grūdų kiekiui varpose 2004 m. efektyviau-
sias buvo vienkartinis papildomas tręšimas karbamido tirpa-
lu bamblėjimo tarpsnyje (29,0 vnt. varpoje), 2005 m. efek-
tyvesni  buvo  du papildomi purškimai – bamblėjimo tarps-
nyje ir plaukėjimo tarpsnyje (24,88 vnt. varpoje), palyginus 
su papildomai netręštais laukeliais. Papildomai tręšiant kar-
bamido tirpalu tris kartus pastebėta grūdų skaičiaus mažėji-
mo tendencija tiek pirmaisiais, tiek antraisiais tyrimų metais, 
palyginus su laukeliais, papildomai  tręštais vieną ir du kar-
tus. Papildomai tręšiant karbamido tirpalu tris kartus, pir-
maisiais tyrimų metais grūdų prikulta – 4,58 t ha-1, antrai-
siais – 4,18 t ha-1. Pirmaisiais ir antraisiais tyrimų metais di-
džiausias (5,18 t ha-1 ir 5,11 ha-1) derlius gautas papildomai 
tręšiant du kartus – BBCH 31 ir BBCH 51 tarpsniuose. 
2004 m. grūdų derlius gautas 6 % didesnis nei 2005 m.  

2008 m. pavasarį buvusi sausra žieminiams kviečiams 
neleido efektyviai panaudoti maisto medžiagų. Tai nulėmė 
derliaus struktūros rodiklių bei derliaus sumažėjimą, lygi-

nant su ankstesniais metais. Produktyvių stiebų skaičius 
didėjo gerėjant aprūpinimui maisto medžiagomis, esmingai 
didesnis produktyvių stiebų skaičius buvo labai fosforin-
game ir kalingame dirvožemyje, papildomai tręštame kar-
bamido 15 procentų tirpalu bamblėjimo, plaukėjimo bei 
pieninės brandos tarpsniuose. 1000 grūdų masė ir grūdų 
skaičius varpoje, gerėjant aprūpinimui maisto medžiago-
mis, nustatyta šių rodiklių didėjimo tendencijos, tačiau sta-
tistiškai patikimų skirtumų nebuvo. Vidutiniai grūdų der-
liai nederlingame dirvožemyje (fosforingumas ir kalingu-
mas mažesni nei 150 mg kg-1) buvo 3,86 t ha-1, o papildo-
mai tręšiant tris kartus karbamido tirpalu per lapus – 
4,02 t ha-1. Derlingesniame dirvožemyje žieminių kviečių 
derlius didėjo, atitinkamai – 4,04 t ha-1 bei papildomai trę-
šiant 15 procentų karbamido tirpalu per lapus 4,00 t ha-1, 
tačiau dėl pavasarį buvusios sausros nebuvo statistiškai pa-
tikimai didesnis nei nederlingame dirvožemyje. 

Žieminių kviečių grūdų kokybę apibūdina rodikliai: 
baltymų kiekis, sedimentacija, šlapiasis glitimas, kritimo 
skaičius (3 lentelė).  

 
3 lentelė. Karbamido tirpalo įtaka žieminių kviečių grūdų kokybei 

Table 3. Influence  of urea solution on the winter wheat grain quality 
Vėžaičiai, 2004, 2008 m. 

Variantas 
Treatment 

Baltymai % 
Protein % 

Sedimentacija 
cm3 

Sedimentation 
cm3 

Kritimo 
skaičius s 

Falling nu-
mber s 

Šlapiasis gli-
timas % 

Wet gluten % 

2004 m. / Year 2004 
1. N90 BBCH 23 9,83 27,8 525 23,1 
2. N90 BBCH 23, N21 BBCH 31  10,64 28,0 488 23,1 
3. N90 BBCH 23, N21 BBCH 31, N21 BBCH 51  11,0 29,5 522 26,0 
4. N90 BBCH 23, N21 BBCH 31, N21 BBCH 51, N21 
BBCH 73  11,4 31,2 558 26,2 

R05 / LSD05 0,150 2,679 34,758 1,999 
2008 m. / Year 2008 

1. N60 BBCH 23, nederlingas dirvožemis / poor soil 9,69 18,7 230 15,67 
2. N60 BBCH 23, N21 BBCH 31, N21 BBCH 51, N21 
BBCH 73, nederlingas dirvožemis / poor soil 10,81 22,3 245 19,8 

3. N60 BBCH 23, derlingas dirvožemis / fertile soil 11,13 25,0 276 20,43 
4. N60 BBCH 23, N21 BBCH 31, N21 BBCH 51, N21 
BBCH 73, derlingas dirvožemis / fertile soil  

12,69 32,3 318 24,53 

R05 / LSD05 0,413 2,978 42,683 1,944 
 
Kviečių miltų kepamosios savybės pirmiausiai įvertina-

mos pagal baltymų kiekį grūduose. 2004 m. duomenimis 
grūduose baltymų kiekis padidėjo 0,81 – 1,57 procentinių 
vienetų. Papildomai patręšus kviečius BBCH 51 (plaukėjimo 

pradžia) ir BBCH 73 (pieninės brandos pradžia), baltymų 
kiekis iš esmės padidėjo, palyginus su vienkartiniu karbami-
do panaudojimu BBCH 31 (bamblėjimas). Sedimentacija, 
kritimo skaičius ir šlapiasis glitimas iš esmės padidėjo papil-
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domai tręšiant karbamidu BBCH 73 tarpsnyje, palyginus su 
vienkartiniu papildomu tręšimu BBCH 31. Pagal šiuos rodik-
lius grūdai atitiko duoniniams kviečiams keliamus reikalavi-
mus. Lietuvoje sedimentacijos rodiklis duoniniams kvie-
čiams rekomenduojamas ne mažiau kaip 25 cm3, o kokybiš-
kiems – ne mažiau 35 cm3. Kviečių grūdai, kurių kritimo 
skaičius mažesnis kaip 220 sekundžių laikomi pašariniais 
(LST 1523), tačiau pagal baltymų susikaupimą palankesni 
metai buvo 2008 m. Papildomai tręšiant karbamidu BBCH 
31, BBCH 51 bei BBCH 73 tarpsniuos baltymų  kiekis padi-
dėjo iki 12,69 %, sedimentacija iki 32,3 cm3. Papildomas trę-
šimas karbamidu iš esmės gerino žieminių kviečių grūdų ko-
kybę, lyginant su papildomai netręštais karbamidu. Mažo 
azotingumo dirvožemyje efektyvesnis buvo papildomas trę-
šimas karbamido tirpalu bamblėjimo ir plaukėjimo tarpsniuo-
se. Tik derlingame, gausiame maisto medžiagų dirvožemyje 
pasitvirtino trečiasis papildomas tręšimas pieninės brandos 

pradžioje. Tai patvirtina ir Rusijos mokslininkų atlikti tyri-
mai. Papildomas tręšimas per lapus yra veiksmingesnis, kai 
pasėliai vešlesni bei pieninės brandos tarpsnyje pailgina vė-
liavinio lapo vegetaciją, suaktyvina fotosintezės procesą 
(Кришченко,1992). Vienas iš veiksnių, nulemiančių baltymų 
kiekį, yra temperatūra grūdų brendimo metu. Vyraujant aukš-
toms temperatūroms ir trūkstant drėgmės, sulėtėja krakmolo 
sintezė, todėl padaugėja baltymų (Corbellini et al., 1997). 

Drėgmės ir temperatūros režimai kritiniuose žieminių 
kviečių augimo tarpsniuose nulemia derliaus dydį. Aktyvių 
temperatūrų suma didžiausią įtaką kviečių grūdų derliui tu-
rėjo krūmijimosi – bamblėjimo tarpsniuose, tai yra BBCH 
23-31 laikotarpiu (r = 0,74*) ir BBCH 31-51 laikotarpiu 
(r = 0,74*). Kritulių suma visuose kviečių augimo tarps-
niuose (BBCH 23-89) turėjo didelę įtaką, nustatytas stiprus 
teigiamas ryšys r = 0,83** (4 lentelė).  

 

4 lentelė. Žieminių kviečių derliaus priklausomybė nuo meteorologinių veiksnių 
Table 4. Dependence of winter wheat yield on meteorological factors 

Vėžaičiai, 2004, 2005, 2008 m. 

Aktyvių temperatūrų ir kritulių suma vegetacijos laikotarpiais 
Sum of active temperatures and precipitation during  

the periods of vegetation 

Regresijos lygtis 
Regression equation 

r 
Fišerio faktinis 

kriterijus 
Fisher's test 

Derlius / Yield 
BBCH23-BBCH31 aktyvių temperatūrų suma  
Sum of active temperatures 

Y = -275,51+ 2,009x- 0,004x2 0,74 7,04* 

BBCH31-BBCH51 aktyvių temperatūrų suma  
Sum of active temperatures 

Y = -231,57+ 1,423x-0,002x2 0,74 9,12* 

BBCH51-BBCH73 aktyvių temperatūrų suma  
Sum of active temperatures 

Y = 5,72294 -0,00487x 0,51 3,57 

BBCH73-BBCH89 aktyvių temperatūrų suma  
Sum of active temperatures 

Y = 0,93696 + 0,00581x 0,65 7,24* 

BBCH23-BBCH89 aktyvių temperatūrų suma  
Sum of active temperatures 

Y = 6,74827 -0,00153x 0,27 0,76 

BBCH23-BBCH31 kritulių suma / Sum of precipitation  Y =  5,31842 -0,0287x 0,81 18,5** 
BBCH31-BBCH51 kritulių suma / Sum of precipitation Y =  4,09647 + 0,01616x 0,76 13,57** 
BBCH51-BBCH73 kritulių suma / Sum of precipitation Y =  75,7-3,498x+ 0,042x2 0,83 20.37** 
BBCH73-BBCH89 kritulių suma / Sum of precipitation Y =  14,34-0,258x+ 0,002x2 0,83 15.77** 
BBCH23-BBCH89 kritulių suma / Sum of precipitation Y =  733,252-8,258x+ 0,023x2 0,83 17.88** 

 
Vokiečių tyrėjų duomenimis, vegetacijos orai gali lem-

ti 44–55 procentus derliaus (Erekul, Kőhn, 2006). Kritulių 
stoka, aukšta temperatūra sutrumpina vystymosi tarpsnių 
laikotarpį ir paspartina grūdų brendimą. Apibendrinus trejų 
skirtingų pagal meteorologines sąlygas metų duomenis, 
matyti, kad aktyvių temperatūrų suma derliaus dydžiui di-
desnę įtaką turėjo krūmijimosi-bamblėjimo brandos tarps-
niuose. Kritulių suma augalų vegetacijos laikotarpiu es-
mingai veikė žieminių kviečių derlių. Tai patvirtina ir kitų 
mokslininkų tyrimai, kad drėgnais metais žieminių kviečių 
derlius būna didesnis (Ežerinskienė 1995; Ežerinskienė 
1996; Janušauskaitė, Šidlauskas 2004). Dėl kintančio kli-
mato Žemaitijoje pavasarį dažnai būna sausrų, kurios turi 
neigiamos įtakos žieminių kviečių augimui.  

 
Mokslinė diskusija 

 
Intensyviai naudojant tręšimui azotą, per pastaruosius 

kelis dešimtmečius padidėjo jo nuostoliai iš ariamosios že-
mės į vandenį (nitratų išplovimas) arba į atmosferą (azoto 
junginių emisija), intensyvėja dirvožemio rūgštėjimas ir deg-

radacija, didėja neigiamas poveikis žmonių sveikatai 
(Charles et al., 2006). Dėl aplinkos taršos pasaulyje, taip pat 
ir Lietuvoje žemės ūkis turėjo prisitaikyti prie naujų tręšimo 
azoto trąšomis apribojimų. Rinkos keliami aukštesnės koky-
bės reikalavimai verčia ūkininkus auginti naujų standartų, 
kokybiškesnius kviečių grūdus. Duoniniams javams keliami 
didesnio baltymingumo ir kiti kokybės reikalavimai. 

Tręšimas azotu turi būti labai tiksliai valdomas: sie-
kiant užauginti 8 t  ha-1 derlių, kviečiai turi pasisavinti dau-
giau nei 300 kg ha-1 azoto. Tik 20 arba 30 kg išsiplovusio 
azoto iš hektaro padidina požeminio vandens nitratų kon-
centraciją iki neleistinos ribos, viršijančios geriamojo van-
dens riba nustatytą ES direktyvose (50 mg l-1). Azoto pasi-
savinimo 20 kg ha-1  skirtumas gali nulemti grūdų baltymų 
kiekio sumažėjimą 1% (nuo 11,5 % iki 10,5 %, kai augalų 
derlius yra 8,5 t ha-1), grūdai tuomet neatitiks duoninių ja-
vų reikalavimų (Jeuffroy et al., 2002). Daug baltymų, for-
muojančių stiprų glitimą, turinčius grūdus žieminiai kvie-
čiai subrandina pusiau kontinentinio klimato juostoje, kur 
didelis Saulės radiacijos intensyvumas ir nedidelis drėgmės 
deficitas grūdų formavimosi metu. Mūsų šalies dirvožemio 
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ir klimato sąlygos yra palankios patenkinamiems žieminių 
kviečių derliams gauti, tačiau šiek tiek mažiau palankios 
baltyminėms medžiagoms kaupti grūduose. Lietuvoje vi-
dutinio tręšimo sąlygomis išaugintų kviečių grūduose būna 
9–13 proc. baltymų ir 15–30 proc. šlapiojo glitimo (Petru-
lis, 1997). Nepaisant kelių dešimtmečių tyrimų, nėra galu-
tinai nustatyta, kaip teisingiausia paskirstyti azoto kiekį 
papildomo tręšimo metu ir kuriuose žieminių kviečių au-
gimo tarpsniuose. Kai kurie autoriai nurodo, kad žieminius 
kviečius geriausia papildomai tręšti plaukėjimo ir pieninės 
brandos tarpsniuose (Šiuliauskas ir kt., 2002). Kiti autoriai 
nurodo, kad geriausia tręšti vegetacijai atsinaujinus ir 
vamzdelėjimo pradžioje (Mašauskas, Mašauskienė, 2002). 
Didesnės negu 30 kg ha-1 karbamido tirpalo normos arba 
jas naudojant du kartus, baltymų kiekį mažai padidino, ge-
rėjo tik sedimentacijos rodiklis, palyginus su mažesne 
norma (Maikštėnienė ir kt., 2006).  

 
Išvados 

 
1.  Žieminiai kviečiai geriau azotą pasisavino anksty-

vuosiuose augimo tarpsniuose  (papildomai tręšiant BBCH 
31 ir BBCH 51),  ir derlius užaugo esmingai didesnis 5–19 
procentų, lyginant su papildomai netręštais kviečiais. Pa-
pildomas tręšimas karbamidu BBCH 31 ir BBCH 51 auga-
lų augimo tarpsniuose esmingai didino tūkstančio grūdų 
masę (2004 metais nustatyta 44,53 g, o 2005 metais – 
43,72 g)  bei esmingai didino grūdų skaičių varpoje, lygi-
nant su papildomai netręštais kviečiais. 

2.  Papildomas tręšimas karbamidu iš esmės gerino žie-
minių kviečių grūdų kokybę, lyginant su papildomai netręštais 
karbamidu. Baltymų kiekis padidėjo 8–16 procentinių viene-
tų, sedimentacija padidėjo 1–29 procentiniais vienetais, šla-
piojo glitimo kiekis padidėjo 12–26 procentiniais vienetais. 

3.  Žieminių kviečių derliaus dydžiui turėjo įtakos ne 
vien papildomas  tręšimas karbamido tirpalu, bet ir meteoro-
loginės sąlygos – aktyvių temperatūrų sumos bei kritulių kie-
kiai vystymosi tarpsniuose. Aktyvių temperatūrų suma di-
džiausią įtaką kviečių grūdų derliui turėjo BBCH23-31 bei 
BBCH31-51 laikotarpiu (koreliaciniai koeficientai 0,74 bei 
0,74), o kritulių suma visais kviečių augimo tarpsniais (BBCH 
23-89) turėjo didelę įtaką (koreliacinis koeficientas 0,83). 
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Donatas Končius, Regina Repšienė 
 

The Effect of Aditional Fertilization With Urea on Winter Wheat Productivity and Quality under West Lithuania Agroclimatic Conditions 
 

Summary 
 
The paper summarises experimental data on the effect of additional nitrogen fertilization with liquid foliar fertilizers and agroclimatic conditions on 

the productivity and quality of winter wheat. The research was carried out in 2004, 2005 and 2008 in Vėžaičiai Branch. The soil of the experimental site 
was Distric Albeluvisol (ABd), with a texture of morain loam. The aim of investigation was to determine the effect of additional nitrogen fertilization 
with liquid foliar fertilizers on winter wheat (Triticum aestivum L.) grain yield and qualitative indices of this yield in the agroclimatic conditions of West 
Lithuania region. Under favourable for winter wheat growth conditions in 2004 and 2005, additional fertilization with N21 in phases BBCH 31 and 
BBCH 51 had the greatest positive effect on winter wheat productivity (grain yield increased from 4.86 to 5.18 t ha-1), the number of productive stems 
(from 328.0 to 423.5) and 1000 grain mass (from 41.73 to 44.53 g). The year 2008 was unfavourable for winter wheat growth: the obtained grain yield 
was lower (3.86-4.04 t ha-1). Similar trends were observed for other considered qualitative indices.  

 
 

Донатас Кончюс,  Регина Репшиене 
 

Влияние дополнительной внекорневой подкормки на урожай и качество озимой пшеницы в агроклиматических условиях Западной 
Литвы 
 

Резюме 
 
В статье обобщены результаты исследований, проведенных в 2004, 2005 и 2008 гг. в Вежайчайском филиале Центра аграрных и лесных 

наук Литвы на подопытной почве – дерново-подзолистом легком суглинке (ABd). Цель исследования –  определить влияние дополнительной 
внекорневой подкормки карбамидом (несколько раз за  вегетацию) на урожай озимой пшеницы (Triticum aestivum L.) и его качественные пока-
затели в агроклиматических условиях Западной Литвы. В благоприятные для озимой пшеницы годы (2004 и 2005), благодаря дополнительной 
внекорневой подкормке азотными удобрениями N21 в фазах роста BBCH 31 и BBCH 51, увеличились: урожай зерна (от  4,86 до 5,18 т·га-1), ко-
личество продуктивных стеблей (от 328,0 до 423,5), масса 1000 зерен (от 41,73 до 44,53 г).  В неблагоприятном 2008 году полученный урожай 
был меньше (от 3,86 до 4,04 т·га-1), изменились и структурные элементы урожая. Те же самые тенденции выявлены и для качественных показа-
телей зерна. 

Озимая пшеница, агроклиматические условия, внекорневая подкормка азотными удобрениями, урожай, качество зерна 
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