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2005 – 2007 m. sodo augalų sertifikuotame medelyne Ringaudų kaime, Kauno r., buvo atlikti pirmamečių obelaičių skiepų tręšimo įvairiomis trą-

šomis ir jų deriniais tyrimai. Auginti ‘Šampion’ ir ‘Florina’ obelaičių pirmamečiai skiepai, skiepyti į vegetatyvinį poskiepį B.396. Per obelaičių vegetaci-
ją nustatyta jų augimo dinamika, vegetacijos pabaigoje – skiepų aukštis ir kamienėlių skersmuo. Nustatyta, kad intensyviausiai tirti veislių skiepai augi-
ma nuo birželio mėn. 10 d. iki liepos mėn. 10 d. Per šį laikotarpį skiepai pasiekia apie 60 % viso savo aukščio. Papildomas tręšimas skiepų aukščiui es-
minės įtakos neturi, tačiau iš tirtų veislių iš esmės aukštesnės auga ‘Florina’ obelaitės. Todėl galima teigti, kad skiepų aukštį lemia veislių genotipas. Pa-
pildomas tręšimas Delfan trąša iš esmės didino ‘Šampion’ kamienėlių skersmenį. Šios veislės obelaičių kamienėliai buvo iš esmės didesnio skersmens.  

Obelaitės, skiepai, tręšimas per lapus. 

 
Įvadas 
 

Sodinamosios medžiagos kokybė lemia įveisiamo sodo 
augimą, vystymąsi, ilgaamžiškumą, derėjimo pradžią, pas-
tovumą, produktyvumą bei medelių priežiūros ekonomines 
sąnaudas (Kviklys, 2003). Statistikos departamento duome-
nimis, 2007 m. Lietuvoje buvo 29,49 tūkst. ha sodų ir uogy-
nų, tai sudarė 0,9 % nuo bendro žemės ūkio naudmenų ploto 
(http://www.stat.gov.lt/uploads/pdf  /1Lietuvosstatistikos 
metrastis2007.pdf). Tačiau sodų plotas yra tik išorinis sodi-
ninkystės rodiklis, neįvertinantis darbo intensyvumo. Šiuo 
metu Lietuvoje stengiamasi įveisti kuo intensyvesnius nau-
jus sodus (Uselis, 2005). Šį procesą lemia būtinybė konku-
ruoti su Europos Sąjungos šalių ūkiais, kadangi žemės ūkio 
produktyvumo didinimas yra  viena iš konkurencingumo są-
lygų (Ginevičius, Andriuškevičius, 2000) .  

Tręšimas yra vienas iš svarbiausių technologinių veiks-
nių, turintis įtakos augalų produktyvumui bei kokybei (Kriš-
taponytė, 2001). Mineralinė mityba yra svarbiausias fakto-
rius, reguliuojantis obelų augimą ir derėjimą, didinantis jų 
derlingumą ir gerinantis vaisių kokybę. Tręšiant būtina atsi-
žvelgti į augalų maisto medžiagų poreikį konkrečiomis sąly-
gomis. Augimo laikotarpiu maisto medžiagų pasisavinimo 
intensyvumas yra nevienodas, nes tam turi įtakos fiziologi-
niai procesai ir nuolat kintantys aplinkos veiksniai (Грезнев, 
2008). Augalų aprūpinimą lengvai pasisavinamomis maisto 
medžiagomis lemia ne tik subalansuotas maistinių elementų 
kiekis trąšose, bet ir tinkamas jų panaudojimo būdas (Vaiš-
vila ir kt., 2001). Augalų trąšų įterpimas į dirvą ne visada už-
tikrina norimą efektą, kadangi skiriasi maisto elementų pri-
einamumas augalams – uždelstas trąšų poveikis (Грезнев, 
2008). Tręšimas biriomis trąšomis efektyvus tik palankiomis 
agroklimatinėmis sąlygomis, kurios turi tiesiogią įtaką trąšų 
tirpumo intensyvumui paviršiniame dirvožemio sluoksnyje 
(Bačėnienė, 2003). Efektyvi priemonė, reguliuojanti minera-
linę augalų mitybą, yra papildomas tręšimas per lapus. Trę-
šiant šiuo būdu mineraliniai mitybos elementai yra nukrei-
piami tiesiogiai į pagrindines augalų maitinimosi vietas: au-
gimo kūgelius, vaisius, lapus (Грезнев, 2008). Augalų pa-
pildomas tręšimas per lapus suaktyvina metabolizmo proce-
sus juose, padidina augalų atsparumą aplinkos sukeltiems 
streso veiksniams ir patogenams (Каримов, 2006). Dėl pa-
pildomo tręšimo lapuose padidėja baltymų, chlorofilo kiekis. 

Dėl to žymiai suaktyvėja lapų fiziologinė veikla: jie geriau ir 
žymiai ilgiau asimiliuoja anglies dvideginį iš aplinkos, ge-
rindami augalų apsirūpinimą angliavandeniais. Padaugėjus 
angliavandenių, padidėja cukraus kiekis lapuose, aktyvėja 
žiedinių pumpurų formavimasis, nulemiantis kitų metų 
vaismedžių derlių. Lapų trąšų efektyvumas augalams labiau-
siai išryškėja tada, kai dirvožemyje yra nepakankami šių 
elementų kiekiai. Šios trąšos daugelio lauko augalų derlių 
gali padidinti 5 – 10 % (Prusinski, 2005).  

Maisto medžiagos, išpurkštos ant lapų, kartu ir ant kitų 
augalo dalių greitai (5 – 8 kartus greičiau nei tręšiant per šak-
nis) patenka į augalo audinius ir dalyvauja tuose pačiuose sin-
tezės procesuose kaip ir patekusios į augalą per šaknis. Maisto 
medžiagos augale pasklinda greičiau negu per 48 valandas, 
todėl tręšimo per lapus rezultatas išryškėja jau po 1 – 3 dienų, 
o kartais ir po keleto valandų (Nikiforova, Bielecka, 2006; 
Рябцева, Костюченко, Капичникова, 2008). Iš birių trąšų 
priklausomai nuo dirvožemio drėgmės, maisto medžiagos pa-
sisavinamos tik per 4 – 6 dienas (Ciavatta, Benedetti, 2001). 
Tręšiant per lapus iš dalies galima pašalinti tręšimo per šaknis 
trūkumus, nes tarp papildomo tręšimo per lapus ir augalų mi-
tybos per šaknis yra glaudus ryšys (Bergman, 1993).  
 Subalansuotas tręšimas skystosiomis lapų trąšomis su-
intensyvina chlorofilo gamybą, baltymų sintezę. Tokio trę-
šimo dėka suaktyvėja kiti augalų fiziologiniai procesai 
(Suwanarit, Sestapukdee, 1989). Šiems procesams suakty-
vinti kartu su skystosiomis azoto ar kompleksinėmis trą-
šomis rekomenduojama naudoti augalų augimą skatinan-
čias medžiagas, pvz., amino, humuso rūgštis, vitaminus, 
kitokius augimo stimuliatorius (Nikiforova, Bielecka, 
2006). Taip tręšiant išvengiama cheminės ir biologinės 
sorbcijos, o augalai pasisavina beveik 100 % maisto me-
džiagų. Tręšiant per lapus galima pagerinti ir formuoti ko-
kybinius ir kiekybinius derliaus rodiklius, sumažinant dar-
bo sąnaudas ir išlaidas. Tręšiant augalus per lapus galima 
juos aprūpinti mikroelementais: cinku, variu, boru, molib-
denu, manganu ir kitais. Kai kuriais atvejais per lapus ga-
lima kompensuoti ir pagrindinių maisto elementų: azoto, 
magnio, geležies – trūkumą (Peterson, Stevens, 1994). 

Tyrimo tikslas – ištirti ir įvertinti įvairių trąšų ir jų de-
rinių poveikį skirtingų obelų veislių pirmamečių skiepų 
augimo dinamikai ir kokybės rodikliams. Tikslui įgyven-
dinti iškelti uždaviniai: 
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1. Ištirti skirtingų veislių pirmamečių obelaičių augi-
mo dinamiką. 

2. Įvertinti skirtingų trąšų ir jų derinių poveikį pirma-
mečių obelaičių kokybės rodikliams: skiepų aukščiui ir 
kamienėlių skersmeniui.  
 
Tyrimų sąlygos ir metodai 
 

Bandymai atlikti 2005 – 2007 m. sodo augalų sertifi-
kuotame medelyne Ringaudų kaime, Kauno r., limnoglacia-
linio priemolio ant moreninio priemolio, karbonatingame, 
giliau glėjiškame išplautžemyje. Obelaičių skiepų augimo 
vietoje dirvožemis (0 – 20 cm) neutralokas ir šarmiškas 
(pHKCl 6,4 – 7,5), vidutinio humusingumo (1,96 – 2,04 %), 
vidutinio fosforingumo ir fosforingas (110 – 228 mg kg-1), 
vidutinio kalingumo ir kalingas (96 – 150 mg kg-1). 

Tyrimams pasirinkta vidutiniškai augi obelų veislė 
‘Šampion’ ir vidutiniškai augi arba augi ‘Florina’, skiepy-
tos į žemaūgį vegetatyvinį poskiepį B.396. 

Dvifaktoris (A faktorius – veislės, B faktorius – tręši-
mas) septynių variantų bandymas buvo atliktas keturiais 
pakartojimais. Pakartojimų variantai išdėstyti atsitiktine 
tvarka. Kiekvieno pakartojimo laukelyje buvo dešimt auga-
lų. Bandymo variantai: 

1) papildomai netręšta (N0P0K0 + M0) (kontrolinis va-
riantas); 

2) papildomai tręšta per lapus karbamido tirpalu 
(vienkartinė trąšų norma 8,7 kg ha-1); 

3) papildomai tręšta per lapus Folur trąša (vienkartinė 
trąšų norma 18 l ha-1); 

4) papildomai tręšta per lapus Delfan trąša (vienkarti-
nė trąšų norma 1,2 l ha-1); 

5) papildomai tręšta per lapus Delfan (vienkartinė trą-
šų norma 1,2 l ha-1) ir Aton AZ (vienkartinė trąšų norma 
1,2 l ha-1) trąšų deriniu; 

6) papildomai tręšta per lapus Delfan (vienkartinė trąšų 
norma 1,2 l ha-1), Aton AZ (vienkartinė trąšų norma 1,2 l ha-1) 
ir Humistar (vienkartinė trąšų norma 30 l ha-1) trąšų deriniu; 

7) papildomai tręšta per lapus Delfan (vienkartinė trą-
šų norma 1,2 l ha-1) ir Aton AZ (vienkartinė trąšų norma 
1,2 l ha-1) trąšų deriniu, taip pat išpurkšta Humistar (vien-
kartinė trąšų norma 30 l ha-1) trąša ant dirvos. 

Literatūroje rekomenduojamas  vaismedžių tręšimas per 
lapus 0,3 – 0,5 % karbamido tirpalu (3,45 – 4,35 kg ha-1) 
(Mika, 1998), tačiau tiriant naudotas 1 % tirpalas, nes preli-
minarių tyrimų metu išbandytas didesnės nei 1 % koncentra-
cijos karbamido tirpalas degino obelaičių lapus. Kitų naudo-
tų trąšų normos pasirinktos remiantis gamintojų rekomenda-
cijomis sodams tręšti. 

Poskiepiai į medelyną sodinti 2004, 2005 ir 2006 m. 
balandžio antrąją dekadą 0,9 × 0,2 m atstumais, kiekvienų 
metų rugpjūčio 8 – 10 d. įakiuoti priglaudžiant, 10 cm 
aukštyje. Kitų metų balandžio 3 – 5 d. poskiepiai nukirpti 
5 mm virš įskiepio pumpuro. 

Balandžio antrąją dekadą visų variantų augalai patręšti 
lokaliai kompleksinėmis N11P13K30 trąšomis, skiriant 10 g 
augalui (625 kg ha-1). Antrasis foninis augalų tręšimas at-
liktas birželio pirmąją dekadą, amonio salietra, vienam au-
galui skiriant 10 g trąšos (625 kg ha-1).  

Naudotos trąšos 
Karbamidas (CO(NH2)) – azoto trąša, turinti 46 % 

amidinio azoto (Žemės ūkio enciklopedija, 1998).  

Folur – produktas augalams papildomai tręšti per la-
pus, turintis  22,2 % amidinio azoto.                            

Delfan – amidinio azoto ir aminorūgščių trąšos turin-
čios 11,1 % laisvųjų amino rūgščių, 4,4 % bendrojo azoto 
(N) (3,3 % organinio azoto, 1,1 % amidinio azoto), 22,0 % 
organinių medžiagų.                   

Humistar – skystas produktas, kurio sudėtyje yra humi-
nių ir fulvo rūgščių, t.y. 13,3 % huminių rūgščių ir 3,3 % 
fulvo rūgščių. 

Aton AZ – mikroelementų ir aminorūgščių trąšos, t.y. 
5,8 % laisvųjų amino rūgščių, 1,2 % kalcio (Ca), 0,1 % bo-
ro (B), 1,1 % geležies (Fe), 0,8 % mangano (Mn), 0,1 % 
molibdeno (Mo), 1,3 % cinko (Zn)(Kemira GrowHow).    

2005-2007 m. vegetacijos metu vyravusi vidutinė oro 
temperatūra buvo artima daugiametei. Gerokai šiltesnis už 
daugiametį buvo 2006 m. liepos mėn. ir 2007 m. birželio 
bei rugpjūčio mėn. Visais tyrimų metais šiltesnis buvo ir 
rugsėjo mėn. Bandymų metais visais vegetacijos mėne-
siais, išskyrus rugpjūčio mėn., saulėtų valandų buvo dau-
giau, nei daugiametis vidurkis. 2005-2006 m. buvo labai 
drėgni. Viso vegetacijos periodo HTK 2005 m. siekė 2,02, 
o 2006 m. – 2,12. Drėgni buvo ir 2007 m. Viso vegetacijos 
periodo HTK, tais metais, siekė 1,90. 

Obelaitės per lapus kasmet buvo tręšiamos tris kartus: 
birželio 15, liepos 5 ir 25 dienomis. Obelaičių augimo di-
namikai įvertinti kasmet, nuo birželio mėn. 1 d. iki spalio 
mėn. 1 d., buvo matuojamas aukštis matavimo juosta nuo 
skiepijimo vietos iki viršūninio pumpuro kas dešimt dienų, 
iš viso trylika kartų. Kamienėlių storis buvo matuojamas 
10 cm virš skiepijimo vietos  slankmačiu, 0,1 cm tikslumu 
tomis pačiomis dienomis kaip ir skiepų aukštis.  

Dirvožemio agrocheminės analizės atliktos naudojant 
šiuos metodus: 

judriajam fosforui (P2O5) ir kaliui (K2O) nustatyti – 
Egnerio–Rimo–Domingo (A–L) metodas; 

humuso kiekiui nustatyti – Tiurino metodas; 
dirvožemio pH (pHKCL) nustatyti – potenciometrinis 

metodas. 
Tyrimų duomenys apdoroti pagal Excel programą, sta-

tistiškai įvertinti dispersinės ir koreliacinės analizės meto-
dais, naudojantis statistinės analizės programų paketo SE-
LEKCIJA programomis ANOVA ir STAT (Tarakanovas, 
Raudonius, 2003). Darbe naudoti simboliai: ** ir * žymė-
jimai reiškia: statistiškai patikima, esant atitinkamai 99 ir 
95 % tikimybės lygiui; R05 – patikimo skirtumo riba, esant 
95 % tikimybės lygiui. 

 
Tyrimų rezultatai 
 

2005 – 2007 obelaičių skiepų vegetacija medelyne 
prasidėdavo balandžio mėn. trečią dekadą. Tai lėmė aukš-
tesnė nei 4,4 °C paros vidutinė oro temperatūra, kuomet 
prasideda obelų vegetacija. Vidutiniais trejų metų bandy-
mo duomenimis, nuo obelaičių vegetacijos pradžios iki 
birželio mėn. antrosios dekados ‘Šampion’ veislės skiepai 
augo tolygiai, kol pasiekė 27 – 30 cm aukštį (1 pav.). 

Nuo birželio mėn. antrosios dekados  prasidėjo intensy-
viausio skiepų augimo periodas. Jis tęsėsi iki liepos mėn. 
antrosios dekados. Per šį laikotarpį ‘Šampion’ obelaitės už-
augo 64,7 – 65,7 % viso savo aukščio. Kad skiepai dar akty-
viau augtų ir intensyviausio augimo periodas būtų ilgesnis, 
obelaitės buvo tris kartus papildomai tręšiamos per lapus.  
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Matavimų data / Date of measurement 

cm

Papildomai netręšta Control
Karbamidas Carbamide
Folur
Delfan
Delfan+Aton AZ
Humistar+Delfan+Aton AZ
Delfan+Aton AZ per lapus+Humistar ant dirvos Delfan+Aton AZ foliar aplication+Humistar fertilizert ground

 
Rodyklėmis pažymėtos datos, praėjus 15 dienų po kiekvieno papildomo tręšimo. 

Arrows mark the dates, 15 days after each additional fertilizing. 
06 30 R05B═3,62; 07 20 R05B═4,25; 08 10 R05B═6,64. 

 
1 pav.  Papildomo tręšimo įtaka ‘Šampion’ obelaičių augimo dinamikai 2005 – 2007 m. 
Fig. 1. Influence of foliar aplication on growing dynamic of ‘Šampion’ in 2005 – 2007 

 
Užfiksuoti obelaičių skiepų aukščio duomenys praėjus 

15 dienų po kiekvieno papildomo tręšimo parodė, kad 
2005 m. nė vienas tręšimas neskatino aktyvesnio ‘Šam-
pion’ obelaičių augimo. Tuomet aukštesni buvo papildo-
mai netręšti medeliai. Tręšimo įtaka išryškėjo 2006 – 
2007 m., tačiau ji nebuvo esminė. Nepaisant to, paaiškėjo 
kai kurios tręšimo tendencijos. 2006 m. obelaičių augimą, 
lyginant su papildomai netręštais medeliais,  skatino tręši-
mas Humistar, Delfan ir Aton AZ trąšų deriniu, 2007 m. – 
Delfan ir Aton AZ trąšų deriniu tręšta per lapus, kartu iš-
purškiant Humistar ant dirvos. Pastoviausią ir didžiausią 

įtaką ‘Šampion’ skiepų aukščiui 2006 – 2007 m. turėjo 
Delfan trąša. Nuo antros liepos mėn. dekados skiepų augi-
mas lėtėjo ir baigėsi rugsėjo mėn. pabaigoje (1 pav.).  

Vidutiniais bandymo duomenimis, ‘Florina’, kaip ir 
‘Šampion’ obelaičių skiepai iki birželio mėn. antrosios de-
kados augo tolygiai, kol pasiekė 27 – 31 cm aukštį (2 pav.). 
Nuo birželio mėn. antrosios dekados  prasidėjo intensyviau-
sio skiepų augimo periodas. Jis, kaip ir ‘Šampion’ obelaičių, 
tęsėsi iki liepos mėn. antros dekados. Per šį laikotarpį ‘Flo-
rina’ medeliai užaugo 54,8 – 56,4 % viso savo aukščio, t. y. 
8,3 – 10,9 % mažiau, nei ‘Šampion’ skiepai. 
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Rodyklėmis pažymėtos datos, praėjus 15 dienų po kiekvieno papildomo tręšimo. 

Arrows mark the dates, 15 days after each additional fertilizing. 
06 30 R05B═3,62; 07 20 R05B═4,25; 08 10 R05B═6,64. 

 
2 pav.  Papildomo tręšimo įtaka ‘Florina’ obelaičių augimo dinamikai 2005 – 2007 m. 
Fig. 2. Influence of foliar aplication on growing dynamic of ‘Florina’ in 2005 – 2007 
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Obelaičių skiepų aukštis. Bandymų metais tirtų obe-
laičių skiepų aukštis svyravo vidutiniškai nuo 100,3 iki 
151,8 cm (3 pav.). Bandymų duomenimis, papildomai trę-
šiami tirtų veislių skiepai reagavo nevienodai. Vidutiniais 
trejų metų duomenimis, lyginant su papildomai netręštais 

skiepais, aukštesni ‘Šampion’ medeliai užaugo papildomai 
patręšti Humistar, Delfan ir Aton AZ, Delfan ir Aton AZ 
trąšų deriniais bei Delfan trąša. Tačiau nė vieno iš šių va-
riantų trąšų įtaka nebuvo statistiškai patikima. Aukščiausi 
‘Florina’ medeliai  buvo papildomai netręšti.  
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3 pav. Papildomo tręšimo įtaka ‘Šampion’ ir ‘Florina’ obelaičių aukščiui 2005 – 2007 m. 

Fig. 3. Influence of foliar application on ‘Šampion‘ and ‘Florina’ saplings‘ height  in 2005-2007 

 
Obelaičių kamienėlių skersmuo. Tyrimo duomenimis, 

tirtų obelaičių kamienėlių skersmuo kito vidutiniškai nuo 
11,98 iki 13,25 mm (4 pav.). Kaip ir medelių aukščiui, pa-
pildomas tręšimas turėjo nevienodą įtaką tiriamų obelaičių 
kamienėlių skersmeniui. Vidutiniais trejų metų duomeni-
mis, didžiausio skersmens ir aukščiausi ‘Šampion’ obelai-

čių skiepai buvo papildomai patręšti Delfan trąša. Lyginant 
su papildomai netręštų obelaičių kamienėliais, gautas skir-
tumas buvo esminis. Didžiausias ‘Florina’ obelaičių 
skersmuo nustatytas Humistar, Delfan ir Aton AZ trąšų de-
riniu papildomai patręštų medelių. Tačiau ši įtaka nebuvo 
statistiškai patikima.  
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4 pav. Papildomo tręšimo įtaka ‘Šampion’ ir ‘Florina’ obelaičių skersmeniui 2005 – 2007 m. 

Fig. 4. Influence of foliar application on ‘Šampion‘ and ‘Florina‘ saplings‘ stem diameter  in 2005-2007 

 
Apskaičiavus koreliaciją tarp tirtų veislių skiepų aukš-

čio ir kamienėlių skersmens nustatyta, kad obelaitės mede-
lyne vystėsi proporcingai. Abiejų veislių koreliacija tarp šių 
rodiklių buvo stipri ir statistiškai patikima: koreliacijos koe-
ficientas r ‘Šampion’ skiepų: 0,746**, ‘Florina’ – 0,862**. 

 
Aptarimas 
 

LŽŪU mokslininkų duomenimis, pirmamečių obelai-
čių skiepai su B.134 (H-134) poskiepiu per vegetaciją me-

delyne auga netolygiai. Pagal skiepų aukščio kitimo dina-
miką galima išskirti intensyviausią skiepų augimo tarpsnį 
medelyne (Pranckietis, 1998; Pranckietis, 2002). Bandymo 
metu buvo nustatyta, kad intensyviausias tirtų veislių skie-
pų augimas trunka nuo birželio mėn. 10 d. iki liepos mėn. 
10 d. Per šį laikotarpį ‘Šampion’ obelaitės užaugo 64,7 – 
65,7 % viso savo aukščio, per dekadą priaugdamos 12,1 – 
15,4 cm (1 pav.). ‘Florina’ medeliai per šį laikotarpį užau-
go 54,8 – 56,4 % viso savo aukščio, t. y. 8,3 – 10,9 % ma-
žiau, nei ‘Šampion’ skiepai. Šiuo periodu per dekadą ‘Flo-
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rina’ obelaitės paaugdavo 15,1-16,3 cm (2 pav.). Tai pat-
virtina literatūroje aptinkamus duomenis (Pranckietis, 
1998), kad skirtingą obelaičių skiepų vystymąsi intensy-
viausio augimo laikotarpiu lemia individualios veislių sa-
vybės. Pranckiečio ir kt. duomenimis (Pranckietis, 2003), 
pirmamečiai ‘Auksio’ obelaičių skiepai medelyne intensy-
viausiai auga nuo birželio mėn. pradžios iki liepos mėn. 
pabaigos ar rugpjūčio mėn. antrosios dekados. S. Gavri-
lenko duomenimis (Гавриленко, 2008), intensyvus kaula-
vaisių skiepų augimas trunka nuo gegužės mėn. pabaigos 
iki rugpjūčio mėn. pabaigos – rugsėjo mėn. pradžios. 
R. Nosdračiovos duomenimis (Ноздрачева, 2008), inten-
syviausias abrikosų skiepų augimas tęsiasi iki liepos mėn. 
10 – 15 d., o visas skiepų augimas – iki rugpjūčio mėn. pa-
baigos – rugsėjo mėn. vidurio. Šiame darbe atliktų tyrimų 
duomenų analizė šiuos duomenis iš dalies patvirtina. Ta-
čiau pažymėtina, kad itin intensyvus abiejų tirtų veislių 
skiepų augimas prasideda birželio mėn. antrą dekadą ir tę-
siasi vidutiniškai iki liepos mėn. antros dekados.  

Po kiekvieno papildomo tręšimo nustatyti skiepų 
aukščio duomenys parodė, kad didžiausią, nors ir neesmi-
nį, poveikį augimo intensyvumui padarė amino (Delfan ir 
Aton AZ) bei humusinių rūgščių (Humistar) savo sudėtyje 
turinčios trąšos. Nuo antros liepos mėn. dekados skiepų 
augimas lėtėjo (1, 2 pav.). Vadinasi, papildomas tręšimas 
neturėjo įtakos abiejų tirtų veislių obelaičių intensyviausio 
augimo periodo trukmei. 

Lyginant veisles tarpusavyje, statistiškai patikimai 
aukštesnės užaugo ‘Florina’ obelaitės. Šis skirtumas patvir-
tina literatūroje pateikiamus duomenis apie tai, kad skiepų 
augumą medelyne lemia veislės genotipas (Pranckietis 
2007). Tą patį patvirtina ir 2004 – 2007 m. Mičiurinsko 
žemės ūkio universitete (Rusija) A. Čiuprynino atliktų ty-
rimų duomenys. Jie parodė, kad į vegetatyvinį obelų po-
skiepį B.396 skiepytų dvimečių obelų ‘Orlik’ aukštis buvo 
mažesnis nei ‘Martovskoje’ medelių (Чупрынин, 2009). 
R. Nosdračiovos duomenimis (Ноздрачева, 2008), vien-
mečių abrikosų skiepų aukštis medelyne priklauso nuo 
veislės. Toks skirtingas veislių augumas gali lemti ir skir-
tingą jų reakciją į papildomą tręšimą. Tikėtina, kad dėl šios 
priežasties mažesnio augumo ‘Šampion’ skiepai labiau re-
agavo į papildomą tręšimą nei didesnio augumo ‘Florina’ 
obelaitės, nors ši reakcija ir nebuvo statistiškai patikima. 
Tokią prielaidą patvirtina ir A. Sedych (Седых, 2007) at-
liktų tyrimų duomenys, pagal kuriuos papildomas obelų 
tręšimas per lapus 0,5 % koncentracijos kompleksinėmis, 
vandenyje tirpiomis trąšomis – Akvarinu, Rastvorinu, 
Kristalonu ir Master – iš esmės didino obelų poskiepių 
B.118 ir B.396 aukštį, tačiau poskiepiai į tręšimą reagavo 
nevienodai. Didesnis teigiamas efektas – 13 %, lyginant su 
papildomai netręštais skiepais, gautas tręšiant poskiepius 
B.118, kurių aukštis kontrolinio varianto laukelyje buvo iš 
esmės mažesnis nei poskiepių B.396. Tręšiant pastaruosius 
poskiepius gautas 10 % didesnis efektas. 2002 – 2007 m. 
Kubanės valstybiniame žemės ūkio universitete (Rusija) 
T. Dorošenko atliktų tyrimų duomenys taip pat patvirtina 
šią prielaidą. Jie parodė, kad papildomas obelų tręšimas 
per lapus nitroamofoska trąšomis nors ir aktyvino ‘Florina’ 
obelaičių ūglių augimą, tačiau esminės įtakos, lyginant su 
netręštais skiepais, neturėjo (Дорошенко, 2007).  

Nors statistiškai patikimai aukštesni buvo ‘Florina’ 
medeliai, tačiau storesni buvo ‘Šampion’ skiepai. Gauti 

bandymo rezultatai leidžia daryti išvadą, kad intensyviai į 
aukštį augantys medeliai yra fiziologiškai prisitaikę kaupti 
biomasę būtent vertikalia, o ne horizontalia kryptimi. Dau-
gelio mokslininkų atliktų tyrimų rezultatai parodė, kad 
skiepų storį lemia ir individualios veislių savybės (Нозд-
рачева, 2008; Чупрынин, 2009).  
 
Išvados 

 
1. Intensyviausiai tirtų veislių skiepai auga nuo birže-

lio mėn. 10 d. iki liepos mėn. 10 d. Per šį laikotarpį skiepai 
pasiekia apie 60 % viso savo aukščio.  

2. Papildomas tręšimas skiepų aukščiui esminės įtakos 
neturi, tačiau iš tirtų veislių iš esmės aukštesnės auga ‘Flo-
rina’ obelaitės. Galima teigti, kad skiepų aukštį lemia veis-
lių genotipas. 

3. Papildomas tręšimas Delfan trąša iš esmės didino 
‘Šampion’ kamienėlių skersmenį. Lyginant veisles, šios veis-
lės obelaičių kamienėliai yra iš esmės didesnio skersmens.  
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Kęstutis Malinauskas, Viktoras Pranckietis, Irena Pranckietienė 
 

Influence  of  Foliar  Application  on Growing of First–Year  Apple Trees  in  the  Nursery  
 

Summary 
 
Experiments with the first–year apple saplings  on purpose to improve the influence of foliar application of different fertilizers on their growing dy-

namic and quality parameters were carried out in the nursery–garden in Ringaudai village, Kaunas district, in the period of 2005–2007. The first–year 
saplings of apple-tree cultivars ‘Šampion’ and ‘Florina’ on B.396 rootstock were used for the investigations. During vegetation period the dynamic of 
sapling growth was observed. At the end of vegetation the height of saplings and thickness of stems were evaluated. The most rapid growth of the trees 
was observed in the period from 10th of June till 10th of July. Apple saplings reached up to 60 % of all their high during this period. Foliar  application 
was established to make no positive influence on the height of the observed apple saplings, but ‘Florina’ trees grew substantially higher comparing to 
‘Šampion’ trees. This difference in height depends on individual variety genotipe. Foliar application of Delfan had positive influence on the thickness of 
stems. Stems of ‘Šampion’ saplings were substantially thicker in comparison to those of young ‘Florina’ apple-trees. 

Apple-tree, saplings, foliar application. 

 
Кястутис Малинаускас, Викторас Пранцкетис, Ирена Пранцкетене 
 

Влияние дополнительного удобрения на рост саженцев яблони первого года  
 

Резюме 
 

Исследование влияния дополнительного удобрения на динамику роста и параметры качества саженцев яблони первого года проводилось 
в 2005-2007 гг. в питомнике, находящемся в поселке Рингаудай Каунасского района. Для исследований выбраны сорта яблони ‘Шампион’ и 
‘Флоринa’, привитые в вегетативный подвой Б.396. Во время вегетации была установлена динамика роста саженцев, по окончанию вегетации – 
их высота и диаметр стволиков. Установлено, что период самого интенсивного роста  саженцев начинается 10 июня и длится до 10 июля. В это 
время саженцы достигают около 60 % всего своего роста. Так же было установлено,  что дополнительное удобрение не имеет существенного 
влияния на высоту саженцев, однако среди исследованных сортов существенно выше были саженцы сорта ‘Флоринa’. Это обусловлено гено-
типом сорта. Дополнительное удобрение препаратом Дэлфан саженцев сорта ‘Шампион’ существенно влияло на увеличение диаметра их 
стволиков, которые были существенно больше, чем у сорта ‘Флоринa’. 

Саженцы яблонь, прививки, дополнительное удобрение. 

 
Gauta 2009 m. rugpjūčio mėn., atiduota spaudai 2009 rugsėjo mėn. 
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