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2000−2005 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agroekologijos centro ekologinės gamybos ūkyje atlikti kalio magnezijos, kalio sulfato ir kiserito 

trąšų įtakos tyrimai ekologiškai auginamų pirmų naudojimo metų pirmos pjūties daugiamečių žolių sausųjų medžiagų derlingumui, cheminei bei botani-
nei sudėčiai. 

Nustatyta, kad tręšiant K90S51Mg30 kalio magnezijos norma, esmingai padidėjo daugiamečių žolių sausųjų medžiagų derlingumas bei žaliųjų protei-
nų ir riebalų kiekis, lyginant su netręštomis daugiametėmis žolėmis ir tręšiant K30S17Mg10 norma. Patręšus K60S34Mg20, esmingai padidėjo kalcio kiekis, 
lyginant su netręštomis daugiametėmis žolėmis ir tręšiant K120S68Mg40. Kalio magnezija neturėjo esminės įtakos žaliosios ląstelienos, pelenų, fosforo, ka-
lio ir magnio kiekiui daugiamečių žolių sausosiose medžiagose. Tręšiant K90S32,4 kalio sulfato norma, esmingai padidėjo daugiamečių žolių sausųjų me-
džiagų derlingumas, lyginant su netręštomis daugiametėmis žolėmis ir tręšiant K30S10,8. Patręšus K30S10,8 ir K60S21,6 kalio sulfato normomis, esmingai pa-
didėjo žaliųjų proteinų kiekis ekologiškai auginamų daugiamečių žolių sausosiose medžiagose, lyginant su netręštomis daugiametėmis žolėmis bei trę-
šiant K90S32,4 ir K120S43,2. Patręšus K90S32,4 norma, esmingai padidino žaliųjų riebalų kiekis daugiametėse žolėse. Kalio sulfatas neturėjo esminės įtakos ža-
liosios ląstelienos, pelenų, fosforo, kalio, kalcio ir magnio kiekiui ekologiškai auginamų daugiamečių žolių sausosiose medžiagose. Tręšimas kiseritu ne-
turėjo įtakos daugiamečių žolių sausųjų medžiagų derlingumui ir cheminei sudėčiai. Tręšimas seritikuotomis mineralinėmis trąšomis neturėjo įtakos dau-
giamečių žolių botaninei sudėčiai. 

Ekologinis ūkininkavimas, daugiametės žolės, trąšos, derlingumas, cheminė ir botaninė sudėtis. 

 
Įvadas 
 

Lietuvoje daugėjant ekologinės gamybos ūkių bei di-
dėjant ekologiškų produktų gamybos apimtims, keitėsi pa-
sėlių struktūra. 2002−2003 m. ekologinės gamybos ūkių 
pasėlių struktūroje vyravo žalienos (37−49 %), o 
2004−2005 m. jau pradėjo vyrauti varpiniai ir ankštiniai 
javai. 2004 m. jie sudarė 48% visų pasėlių, o 2005 m. − net 
60%. Jei ūkyje neauginama gyvulių, išmokos už augina-
mas žalienas nemokamos. Dėl to dalis žalienų buvo išartos 
ir apsėtos kitais augalais, už kuriuos mokamos subsidijos 
(Pekarskas ir kt., 2006, 2007). 

Gyvūninių maisto produktų kokybę ir konkurencin-
gumą daugiausia lemia pašarai. Didesnėje pasaulio dalyje 
žolinių ir kitokių pašarų konservavimas − produktyvios ir 
efektyvios gyvulininkystės pagrindas. Esti du pagrindiniai 
žolinių pašarų konservavimo būdai − šieno gamyba ir silo-
savimas. Ekologinės gamybos ūkiuose iš pradžių daugiau-
sia gamindavo šieną, dabar išplito ir siloso gamybos te-
chnologijos (Jatkauskas ir kt., 2003; Arbatauskienė G. ir 
kt., 2004; Pekarskas, 2008).  

Kalis labai reikalingas ankštinėms žolėms. Kai trūksta 
kalio, ankštinės žolės blogiau išsilaiko žolyne, suprastėja pa-
šaro kokybė, dobilai suserga grybinėmis ligomis. Ekologiškai 
ūkininkaujant fosforo ir kalio trąšos ganyklų derlių padidina 
trečdaliu (Кутузова ir kt., 1982; Blagoveschensky, 2000). 

Dėl kalio trąšų normų vegetacijos laikotarpiu yra įvai-
rių nuomonių. Rusijoje metinę kalio trąšų normą, jei ji di-
desnė nei 60 kg ha-1, siūloma išberti per du tris kartus. Vo-
kietijos mokslininkų nuomone, metinės kalio trąšų normos 
barstymas per kelis kartus nėra pranašesnis, nei vienkarti-
nis (Daugėlienė, 1995; Csatho et al., 2000). Įvairios gene-
zės Lietuvos dirvožemiuose atlikti tyrimai parodė, kad ka-
lio trąšų normą galima didinti iki 120 kg ha-1 veikliosios 
medžiagos. Toliau didinti normas nenaudinga, nes žolėje 
susikaupia nepageidautinas kalio kiekis. Kalio trąšų normų 

paskirstymo tyrimai parodė, kad metinę kalio trąšų normą 
per kelis kartus berti neverta. Naudingiausia trąšas išberti 
pavasarį, prieš žolių vegetaciją, arba rudenį (Vasiliauskie-
nė ir kt., 1986; Daugėlienė, 1995). 

Labai svarbu nustatyti ne tik skirtingų trąšų įtaką dau-
giamečių žolių derliui, bet ir jo cheminei sudėčiai. Ekologi-
nio ūkininkavimo sąlygomis tokių tyrimų atlikta labai mažai. 
Tai plačiai tyrinėta intensyvaus ūkininkavimo sąlygomis. 
Nustatyta, kad maisto medžiagų bei cheminių elementų kie-
kis labiausiai priklauso nuo daugiamečių žolių vegetacijos 
tarpsnio. Bręstant jų maistingumas labai keičiasi. Daugiame-
tėse žolėse mažėja žaliųjų proteinų, pelenų ir riebalų, didėja 
ląstelienos. Žaliųjų proteinų, pelenų ir riebalų labai sumažėja 
po žydėjimo, o ląstelienos padidėja (Buxton et al., 1997; Ju-
raitis, 1997, 1998). Tiek pagrindinių maistinių, tiek minera-
linių medžiagų kiekį ganyklų žolėje veikia ne tik botaninė jų 
sudėtis, bet ir dirvožemio, klimato sąlygos, ganymo intensy-
vumas ir sezoniškumas (Mosquera-Losada et al., 2000; Ku-
usela, 2004; Tekeli et al., 2005). 

Atliktais intensyvaus ūkininkavimo sąlygomis tyrimais 
nustatyta, kad labiausiai žaliųjų proteinų kiekį daugiametėse 
žolėse didino azoto trąšos. Kalio įtaka daugiamečių žolių 
derliui ir kokybei priklausė nuo kalio kiekio dirvožemyje. 
Kalis mažai turėjo įtakos žolių cheminei sudėčiai (Daugėlie-
nė ir kt., 1989; Vasiliauskienė ir kt., 1996). 

Kalis yra trečias pagal kiekį galvijų organizme randamas 
mineralas, tačiau jo perteklius gali neigiamai paveikti kalcio 
ir magnio apykaitą. Daugiau kaip 30 g kg-1 sausosiose me-
džiagose kalio nepageidautina. Lietuvos žemdirbystės institu-
te atliktais tyrimais nustatyta, kad vidutiniais penkerių žolyno 
naudojimo metų duomenimis, sausosiose medžiagose kalio 
buvo nuo 21,4 iki 28,6 g kg-1. Mažiausiai kalio buvo azotu 
tręštuose žolynuose – 21,4 g kg-1. Daugiausia kalio rasta ant-
rais žolynų naudojimo metais (Zableckienė ir kt., 2006). 

Atliktais intensyvaus ūkininkavimo sąlygomis tyrimais 
nustatyta, kad daugiausiai įtakos daugiamečių žolių bota-
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ninei sudėčiai turėjo tręšimas azoto trąšomis. Dėl azoto 
įtakos mažėjo dobilų kiekis žolyne, o didesnės azoto nor-
mos visiškai išnaikino dobilus. Fosforo trąšos padėjo išsi-
laikyti žolyne ankštinėms žolėms. Žolyno botaninė sudėtis 
labiausiai blogėjo dėl fosforo trąšų trūkumo bei vienpusiš-
ko patręšimo tik azoto ir kalio trąšomis (Daugėlienė ir kt., 
1989; Vasiliauskienė ir kt., 1990; Vasiliauskienė ir kt., 
1992; Vasiliauskienė ir kt., 1996; Daugėlienė, 2002). 

Lietuvos ekologiniuose ūkiuose tręšimui leidžiama 
naudoti šias mineralines trąšas: kalio druską, kalio chloridą, 
kalio magneziją bei kalio sulfatą, taip pat ir magnio trąšą – 
kiseritą (Pekarskas, 2005, 2008). 

Tyrimų tikslas – ištirti kalio magnezijos, kalio sulfato 
ir kiserito trąšų įtaką ekologiškai auginamų pirmų naudo-
jimo metų pirmos pjūties daugiamečių žolių sausųjų me-
džiagų derlingumui, cheminei bei botaninei sudėčiai. 

 
Tyrimų sąlygos ir metodai 

 
2000, 2001, 2002 ir 2005 m. Lietuvos žemės ūkio uni-

versiteto Agroekologijos centro ekologiniame ūkyje atlikti 
sertifikuotų mineralinių trąšų įtakos ekologiškai auginamų 
daugiamečių žolių derlingumui ir kokybei tyrimai. Dirvo-
žemis buvo vidutinio sunkumo priemolio giliau glėjiški pa-
sotintieji palvažemiai – Endohypogleyi-Eutric Planosols – 
PLe-gln-w. Dirvožemio rūgštumas artimas neutraliam 
(pHKCl 6,8), vidutinio humusingumo – 2,27 %, fosforingas ir 
vidutinio kalingumo – 161,6 mg kg-1 ir 140,2 mg kg-1, dide-
lio magningumo – 495,5 mg kg-1, vidutinio sieringumo – 72 
mg kg-1, bendrojo azoto – 0,160 %. 

Tirtos natūralios kilmės mineralinės trąšos – kalio 
magnezija, kalio sulfatas ir kiseritas (susmulkinta natūrali 
magnio sulfato uoliena).  

Daugiamečių žolių mišinys sudarytas iš 50 % motieju-
kų ‘Gintaras’ ir 50 % raudonųjų dobilų ‘Liepsna’. Dau-
giametės žolės buvo įsėtos į vasarinius javus. Sėklos norma 
– 16 kg ha-1. Augintos pirmų naudojimo metų pirmos pjū-
ties daugiametės žolės. 

Tręšta balandžio trečią – gegužės pirmą dekadą, dau-
giamečių žolių vegetacijos pradžioje, nupjautos birželio 
mėnesio pirmą dekadą, dobilų žydėjimo pradžioje. 

Dirvožemio pH nustatytas potenciometriniu metodu 1 
N KCl ištraukoje, humusas – Cherėjaus aparatu, P2O5, K2O 
ir Mg kiekis – A–L, sieros kiekis – turbidimetriniu, ben-
drasis azotas – Kjeldalio metodu. Sausųjų medžiagų kiekis 
nustatytas džiovinant termostate 105 °C temperatūroje, 
daugiamečių žolių cheminė sudėtis – kompiuteriniu infra-
raudonųjų spindulių analizatoriumi.  

Botaninė žolyno sudėtis nustatyta svorio metodu, pai-
mant mėginius iš kiekvieno varianto visų pakartojimų. 
Kiekvieno varianto žolė gerai sumaišoma ir paimami du 
mėginiai po 0,5 kg analizei. Žolės suskirstomos į botanines 
grupes: ankštinės, varpinės ir kitos žolės. Jos džiovinamos 
iki orasausės būklės ir pasveriamos. Po to apskaičiuojami 
procentai sausųjų medžiagų derliuje. 

Bandymas atliktas keturiais pakartojimais. Bendras 
bandymų laukelio plotas – 48 m2 (4×12), apskaitinio – 
15 m2 (3×5). Tyrimų duomenys matematiškai įvertinti dis-
persinės analizės metodu pagal programą ANOVA (Tara-
kanovas ir kt., 2003).  

 
Tyrimų rezultatai 
 

Didžiausias pirmų naudojimo metų pirmos pjūties 
daugiamečių žolių sausųjų medžiagų derlingumas gautas 
tręšiant K90S51Mg30 kalio magnezijos norma. Sausųjų me-
džiagų derlingumas padidėjo esmingai (0,73–1,30 t ha-1, 
arba 16,5–33,8 proc. vnt.), lyginant su netręštomis dau-
giametėmis žolėmis ir tręšiant K30S17Mg10. Didinant kalio 
magnezijos normą nuo K60S34Mg20 iki K120S68Mg40, esmi-
nių sausųjų medžiagų derlingumo skirtumų nenustatyta. 
Patręšus didžiausia tirta K120S68Mg40 norma, daugiamečių 
žolių sausųjų medžiagų derlingumas, lyginant su 
K90S51Mg30, nežymiai sumažėjo (1 lentelė). 

 
1 lentelė. Kalio magnezijos įtaka daugiamečių žolių sausųjų medžiagų derlingumui bei žaliųjų proteinų, riebalų ir ląstelienos kiekiui daugiamečių žolių 

sausosiose medžiagose, LŽŪU Agroekologijos centro ekologinės gamybos ūkis, 2000–2005 m. vidutiniai duomenys 
Table 1. Effect of potassium magnesia on perennial herbage dry matter productivity and on the amount of raw proteins, fats and fiber in dry matter of 

perennial herbage. 
Average data from Organic Production Farm at the Center of Agroecology, Lithuanian University of Agriculture, 2000–2005 

 

Tręšimas 
Fertilization 

Sausųjų medžiagų derlingumas 
t ha-1 

Dry matter productivity, t ha-1 

Žalieji proteinai % 
Raw proteins, % 

Žalieji riebalai % 
Raw fats, % 

Žalioji ląsteliena % 
Raw fible, % 

Netręšta/Unfertilized 3,85 11,73 0,82 30,04 
K30S17Mg10 4,42 12,18 0,94 29,77 
K60S34Mg20 4,71 12,54 1,17 29,34 
K90S51Mg30 5,15 12,89 1,25 29,97 
K120S68Mg40 5,12 12,43 1,19 29,96 
R05/LSD05 0,64 0,59 0,24 1,25 

 
Didžiausias žaliųjų proteinų ir riebalų kiekis pirmų nau-

dojimo metų pirmos pjūties daugiamečių žolių sausosiose 
medžiagose susikaupė tręšiant K90S51Mg30 norma. Patręšus 
K90S51Mg30 kalio magnezijos norma, esmingai padidėjo ža-
liųjų proteinų kiekis (0,71–1,16 proc.vnt.), lyginant su net-
ręštomis daugiametėmis žolėmis ir tręšiant K30S17Mg10 nor-
ma. Tręšiant didžiausia tirta norma K120S68Mg40, žaliųjų pro-
teinų susikaupė mažiau nei tręšiant mažesnėmis trąšų nor-

momis. Tręšimas kalio magnezija didino žaliųjų riebalų kie-
kį daugiamečių žolių sausosiose medžiagose. Daugiausia ža-
liųjų riebalų susikaupė patręšus K90S51Mg30 kalio magnezi-
jos norma. Patręšus šia norma ženkliai padidėjo žaliųjų rie-
balų, lyginant su netręštomis daugiametėmis žolėmis ir trę-
šiant mažiausia tirta K30S17Mg10 norma. Tręšiant didžiausia 
kalio magnezijos norma, žaliųjų riebalų susikaupė mažiau 
nei tręšiant mažesnėmis normomis. Didžiausias žaliosios 
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ląstelienos kiekis nustatytas netręštose daugiametėse žolėse. 
Tręšimas kalio magnezija mažino žaliosios ląstelienos kiekį 

daugiamečių žolių sausosiose medžiagose, bet šis sumažė-
jimas buvo neesminis (1 lentelė). 

 
2 lentelė. Kalio magnezijos įtaka žaliųjų pelenų ir peleninių elementų kiekiui daugiamečių žolių sausosiose medžiagose, LŽŪU Agroekologijos centro 

ekologinės gamybos ūkis, 2000–2005 m. vidutiniai duomenys 
Table 2. Effect of potassium magnesia on the amount of raw ashes and ash elements in dry matter of perennial herbage 

Average data from Organic Production Farm at the Center of Agroecology, Lithuanian University of Agriculture, 2000–2005 
 

Tręšimas 
Fertilization 

Žalieji pelenai % 
Raw ashes, % 

P 
g kg-1 

K 
g kg-1 

Ca 
g kg-1 

Mg 
g kg-1 

Netręšta/Unfertilized 2,05 2,04 4,28 1,18 2,72 
K30S17Mg10 2,23 2,12 4,27 1,27 2,47 
K60S34Mg20 2,32 2,27 4,06 1,41 2,49 
K90S51Mg30 2,28 2,20 4,09 1,34 2,42 
K120S68Mg40 2,31 2,18 4,18 1,23 2,29 
R05/LSD05 0,39 0,42 0,42 0,17 0,64 

 
Daugiametes žoles tręšiant kalio magnezija, didėjo žaliųjų 

pelenų kiekis daugiamečių žolių sausosiose medžiagose. Di-
džiausias žaliųjų riebalų kiekis (2,32 %) rastas patręšus 
K60S34Mg20 trąšų norma. Tręšimas kalio magnezija neturėjo 
ženklios įtakos žaliųjų pelenų kiekiui daugiamečių žolių sauso-
siose medžiagose. Nustatyta tik tendencija, kad kalio magnezi-
ja didina žaliųjų pelenų kiekį pirmų naudojimo metų pirmos 
pjūties daugiamečių žolių sausosiose medžiagose (2 lentelė). 

Tręšimas kalio magnezija didino fosforo ir kalcio, bet 
mažino kalio ir magnio kiekį daugiamečių žolių sausosiose 
medžiagose. Patręšus K60S34Mg20 norma, esmingai padidė-

jo kalcio kiekis, lyginant su netręštomis daugiametėmis žo-
lėmis ir tręšiant didžiausia tirta K120S68Mg40 kalio magnezi-
jos norma. Kalio magnezija neturėjo esminės įtakos fosfo-
ro kiekiui daugiamečių žolių sausosiose medžiagose. Nu-
statyta tik tendencija, kad tręšimas kalio magnezija didina 
fosforo kiekį sausosiose medžiagose. Tręšimas kalio mag-
nezija neturėjo esminės įtakos kalio ir magnio kiekiui pir-
mų naudojimo metų daugiametėse žolėse. Nustatyta tik 
tendencija, kad didinant kalio magnezijos normas mažėja 
kalio ir magnio daugiamečių žolių sausosiose medžiagose 
(2 lentelė). 

 
3 lentelė. Kalio magnezijos įtaka daugiamečių žolių botaninei sudėčiai, LŽŪU Agroekologijos centro ekologinės gamybos ūkis, 2000–2005 m. vidutiniai 

duomenys 
Table 3. Effect of potassium magnesia on the botanical composition of perennial herbage 

Average data from Organic Production Farm at the Center of Agroecology, Lithuanian University of Agriculture, 2000–2005 
 

Tręšimas 
Fertilization 

Dobilai % 
Clover,% 

Varpinės žolės % 
Grasses,% 

Kitos žolės % 
Other herbage,% 

Netręšta/Unfertilized 85,08 13,81 1,11 
K30S17Mg10 86,14 12,61 1,25 
K60S34Mg20 85,25 13,32 1,43 
K90S51Mg30 84,36 14,46 1,18 
K120S68Mg40 83,83 14,82 1,35 
R05/LSD05 5,20 2,41 0,53 

 
4 lentelė. Kalio sulfato įtaka daugiamečių žolių sausųjų medžiagų derlingumui bei žaliųjų proteinų, riebalų ir ląstelienos kiekiui daugiamečių žolių sau-

sosiose medžiagose, LŽŪU Agroekologijos centro ekologinės gamybos ūkis, 2000–2005 m. vidutiniai duomenys 
Table 4. Effect of potassium sulfate on perennial herbage dry matter productivity and on the amount of raw proteins, fats and fiber in dry matter of pere-

nnial herbage. 
Average data from Organic Production Farm at the Center of Agroecology, Lithuanian University of Agriculture, 2000–2005 

 

Tręšimas 
Fertilization 

Sausųjų medžiagų derlingumas 
t ha-1 

Dry matter productivity, t ha-1 

Žalieji proteinai % 
Raw proteins, % 

Žalieji riebalai % 
Raw fats, % 

Žalioji ląsteliena % 
Raw fible, % 

Netręšta/Unfertilized 3,85 11,74 0,86 31,14 
K30S10,8 4,14 13,11 1,04 30,36 
K60S21,6 4,59 13,15 1,21 29,85 
K90S32,4 5,12 12,64 1,27 29,91 
K120S43,2 4,82 11,98 0,94 31,29 

R05/LSD05 0,69 0,41 0,37 2,32 
 
Patręšus K30S17Mg10 ir K60S34Mg20 kalio magnezijos 

normomis dobilų nežymiai padidėjo, o tręšiant didesnėmis 
normomis – nežymiai sumažėjo, lyginant su netręštomis 
daugiametėmis žolėmis. Tręšimas kalio magnezija neturėjo 
esminės įtakos pirmų naudojimo metų pirmos pjūties dau-
giamečių žolių botaninei sudėčiai (3 lentelė).  

Didžiausias pirmų naudojimo metų pirmos pjūties dau-
giamečių žolių sausųjų medžiagų derlingumas gautas trę-
šiant K90S32,4 kalio sulfato norma. Patręšus šia trąšų norma 
esmingai (0,98–1,27 t ha-1, arba 23,7–32,9 proc. vnt.) padi-
dėjo sausųjų medžiagų derlingumas, lyginant su netręštomis 
daugiametėmis žolėmis ir tręšiant K30S10,8. Didinant kalio 
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sulfato normą nuo K60S21,6 iki K120S43,2 esminių sausųjų me-
džiagų derlingumo skirtumų nenustatyta. Patręšus didžiausia 
tirta (K120S43,2) kalio sulfato norma, sausųjų medžiagų der-
lingumas sumažėjo, lyginant su K90S32,4 (4 lentelė). 

Tręšimas kalio sulfatu didino žaliųjų proteinų ir riebalų 
kiekį daugiamečių žolių sausosiose medžiagose, o žaliosios 
ląstelienos kiekį mažino, tik patręšus didžiausia K120S43,2 ka-
lio sulfato norma jos rasta daugiau nei netręštose daugiame-
tėse žolėse. Didinant kalio sulfato normą mažėjo žaliųjų pro-
teinų pirmų naudojimo metų pirmos pjūties daugiamečių žo-
lių sausosiose medžiagose. Patręšus K30S10,8 ir K60S21,6 nor-
momis esmingai padidėjo žaliųjų proteinų kiekis ekologiškai 
auginamų daugiamečių žolių sausosiose medžiagose, lygi-
nant su netręštomis bei tręštomis K90S32,4 ir K120S43,2 kalio 
sulfato normomis. Patręšus K90S32,4 norma esminiai padidėjo 
žaliųjų riebalų kiekis, lyginant su netręštomis daugiametė-
mis žolėmis, bet lyginant kalio sulfato normų įtaką tarpusa-
vyje esminių žaliųjų riebalų kiekio skirtumų nenustatyta. 

Kalio sulfatas neturėjo esminės įtakos žaliosios ląstelienos 
kiekiui ekologiškai auginamų daugiamečių žolių sausosiose 
medžiagose (4 lentelė). 

Patręšus ekologiškai auginamas pirmų naudojimo metų 
daugiametes žoles kalio sulfatu trąšomis, daugiamečių žolių 
sausosiose medžiagose daugėjo žaliųjų pelenų. Didžiausias jų 
kiekis susikaupė patręšus K90S32,4 kalio sulfato norma. Nustaty-
ta, kad tręšimas kalio sulfatu neturėjo esminės įtakos žaliųjų 
pelenų kiekiui daugiamečių žolių sausosiose medžiagose. Iš-
ryškėjo tendencija, kad dėl kalio sulfato įtakos didėja žaliųjų 
pelenų daugiamečių žolių sausosiose medžiagose. Tręšimas 
kalio sulfatu didino fosforo, kalio, kalcio bei mažino magnio 
kiekį sausosiose medžiagose. Kalio sulfatas neturėjo esminės 
įtakos peleninių elementų kiekiui ekologiškai auginamų dau-
giamečių žolių sausosiose medžiagose. Nustatyta tik tendencija, 
kad tręšimas kalio sulfatu didina fosforo, kalio ir kalcio, bet 
mažina magnio kiekį daugiamečių žolių sausosiose medžiago-
se (5 lentelė). 

 
5 lentelė. Kalio sulfato įtaka žaliųjų pelenų ir peleninių elementų kiekiui daugiamečių žolių sausosiose medžiagose, LŽŪU Agroekologijos centro ekolo-

ginės gamybos ūkis, 2000–2005 m. vidutiniai duomenys 
Table 5. Effect of potassium sulfate on the amount of raw ashes and ash elements in dry matter of perennial herbage 

Average data from Organic Production Farm at the Center of Agroecology, Lithuanian University of Agriculture, 2000–2005 
 

Tręšimas 
Fertilization 

Žalieji pelenai % 
Raw ashes, % 

P 
g kg-1 

K 
g kg-1 

Ca 
g kg-1 

Mg 
g kg-1 

Netręšta/Unfertilized 2,08 2,15 4,41 1,27 2,84 
K30S10,8 2,14 2,16 4,57 1,31 2,51 
K60S21,6 2,21 2,21 4,62 1,39 2,66 
K90S32,4 2,43 2,29 4,72 1,35 2,22 
K120S43,2 2,31 2,26 5,14 1,23 2,35 

R05/LSD05 0,62 0,39 0,82 0,33 0,64 
 

Patręšus K30,4S10,8 ir K60S21,6 kalio sulfato normomis, 
nežymiai padidėjo, o patręšus didesnėmis normomis ne-
žymiai sumažėjo dobilų, lyginant su netręštomis daugiame-
tėmis žolėmis. Tręšimas kalio sulfatu neturėjo esminės įta-
kos ekologiškai auginamų pirmų naudojimo metų pirmos 
pjūties daugiamečių žolių botaninei sudėčiai (6 lentelė).  

Didžiausias pirmų naudojimo metų daugiamečių žolių 
sausųjų medžiagų derlingumas gautas tręšiant didžiausia 
tirta (Mg120S32,4) kiserito norma. Kiserito trąšos neturėjo 
esminės įtakos pirmų naudojimo metų daugiamečių žolių 
sausųjų medžiagų derlingumui. Tręšimas kiseritu didino 
žaliųjų proteinų ir riebalų, bet mažino žaliosios ląstelienos 
kiekį daugiamečių žolių sausosiose medžiagose. Tręšimas 

kiseritu neturėjo esminės įtakos žaliųjų proteinų, riebalų ir 
ląstelienos kiekiui daugiamečių žolių sausosiose medžia-
gose, lyginant su netręštomis žolėmis, nei su tręštomis 
skirtingomis kiserito normomis tarpusavyje. Kiseritas netu-
rėjo esminės įtakos žaliųjų pelenų ir peleninių elementų 
kiekiui daugiametėse žolėse (7, 8 lentelės). 

Ekologiškai auginamų daugiamečių žolių tręšimas ki-
seritu didino dobilų bei mažino varpinių žolių kiekį pirmų 
naudojimo metų pirmos pjūties daugiametėse žolėse, bet 
lyginant su netręštomis daugiametėmis žolėmis ir tręštomis 
skirtingomis kiserito normomis esminių botaninės sudėties 
skirtumų negauta (9 lentelė). 

 
6 lentelė. Kalio sulfato įtaka daugiamečių žolių botaninei sudėčiai, LŽŪU Agroekologijos centro ekologinės gamybos ūkis, 2000–2005 m. vidutiniai 

duomenys 
Table 6. Effect of potassium sulfate on the botanical composition of perennial herbage 

Average data from Organic Production Farm at the Center of Agroecology, Lithuanian University of Agriculture, 2000–2005 

 
Tręšimas 

Fertilization 
Dobilai % 
Clover,% 

Varpinės žolės % 
Grasses,% 

Kitos žolės % 
Other herbage,% 

Netręšta/Unfertilized 85,00 12,89 2,11 
K30S10,8 85,48 12,76 1,76 
K60S21,6 85,03 13,46 1,51 
K90S32,4 84,74 13,60 1,66 
K120S43,2 84,41 14,14 1,45 

R05/LSD05 6,42 2,07 0,72 
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7 lentelė. Kiserito įtaka daugiamečių žolių sausųjų medžiagų derlingumui bei žaliųjų proteinų, riebalų ir ląstelienos kiekiui daugiamečių žolių sausosiose 
medžiagose, LŽŪU Agroekologijos centro ekologinės gamybos ūkis, 2000–2005 m. vidutiniai duomenys 

Table 7. Effect of kieserite on perennial herbage dry matter productivity and on the amount of raw proteins, fats and fiber in dry matter of perennial her-
bage. 

Average data from Organic Production Farm at the Center of Agroecology, Lithuanian University of Agriculture, 2000–2005 
 

Tręšimas 
Fertilization 

Sausųjų medžiagų derlingumas 
t ha-1 

Dry matter productivity, t ha-1 

Žalieji proteinai % 
Raw proteins, % 

Žalieji riebalai % 
Raw fats, % 

Žalioji ląsteliena % 
Raw fible, % 

Netręšta/Unfertilized 4,33 11,75 1,22 30,11 
K0Mg30S24 4,34 12,43 1,28 28,51 
K0Mg60S48 4,35 12,55 1,26 28,91 
K0Mg90S72 4,36 12,41 1,36 29,14 
K0Mg120S96 4,41 12,47 1,22 28,67 
R05/LSD05 0,42 1,13 0,28 2,34 

 
8 lentelė. Kiserito įtaka žaliųjų pelenų ir peleninių elementų kiekiui daugiamečių žolių sausosiose medžiagose, LŽŪU Agroekologijos centro ekologinės 

gamybos ūkis, 2001–2005 m. vidutiniai duomenys 
Table 8. Effect of kieserite on the amount of green ashes and ash elements in dry matter of perennial herbage 

Average data from Organic Production Farm at the Center of Agroecology, of Lithuanian University of Agriculture, 2000–2005 
 

Tręšimas 
Fertilization 

Žalieji pelenai % 
Raw ashes, g kg-1 

P 
g kg-1 

K 
g kg-1 

Ca 
g kg-1 

Mg 
g kg-1 

Netręšta/Unfertilized 3,27 2,42 4,42 1,24 2,88 
K0Mg30S24 2,58 2,46 4,07 1,27 2,42 
K0Mg60S48 2,66 2,37 4,19 1,19 2,61 
K0Mg90S72 3,12 2,45 4,32 1,20 2,42 
K0Mg120S96 3,20 2,44 4,34 1,25 2,46 
R05/LSD05 1,12 0,28 0,54 0,32 0,58 

 
9 lentelė. Kiserito įtaka daugiamečių žolių botaninei sudėčiai, LŽŪU Agroekologijos centro ekologinės gamybos ūkis, 2000–2005 m. vidutiniai duomenys 

Talbe 9. Effect of kieserite on the botanical composition of perennial herbage  
Average data from Organic Production Farm at the Center of Agroecology, Lithuanian University of Agriculture, 2000–2005 

 

Tręšimas 
Fertilization 

Dobilai % 
Clover,% 

Varpinės žolės % 
Grasses,% 

Kitos žolės % 
Other herbage,% 

Netręšta/Unfertilized 82,94 16,50 0,56 
K0Mg30S24 84,22 15,24 0,54 
K0Mg60S48 83,63 15,87 0,50 
K0Mg90S72 83,96 15,45 0,59 
K0Mg120S96 84,68 14,68 0,64 
R05/LSD05 7,12 2,64 0,18 

 
Aptarimas 
 

Ekologiškai auginant daugiametes žoles ir tręšiant sertifi-
kuotomis trąšomis gautas 3,85–5,12 t ha-1 sausųjų medžiagų 
derlingumas, t.y. mažesnis nei ūkininkaujant intensyviai. In-
tensyviai ūkininkaujant daugiametės žolės tręšiamos sinteti-
nėmis mineralinėmis trąšomis, ypač azoto. Jos yra efektyviau-
sias daugiamečių žolių derlingumo didinimo būdas ūkininkau-
jant intensyviai, o ūkininkaujant ekologiškai jų naudojimas 
griežtai uždraustas (Scotton et al., 2003; Palmborg et al., 2004; 
Petraitytė, 2005; Zableckienė ir kt., 2006; Pekarskas, 2008). 

 Tirdami kalio magnezijos, kalio sulfato trąšų įtaką 
daugiamečių žolių derliui nustatėme, kad, tręšiant optima-
liomis K60-90 normomis, derlius padidėjo 32,9–33,8 proc. 
vnt. Panašūs rezultatai gauti ir Rusijoje (Blagoveschensky, 
2000). Nustatėme, kad vidutinio kalingumo dirvožemiuose 
ekologinių ūkių dirvožemiuose optimali kalio trąšų norma 
yra K60-90, ir jos nereikėtų didinti. Intensyvios gamybos 
ūkiuose įvairių autorių tyrimais nustatyta, kad optimalus 
kalio kiekis laikomas K100-150 arba K60-120 (Кутузова и др., 
1982; Vasiliauskienė et al., 1986; Небольсин и др., 1988).  

Nustatėme, kad tręšiant kalio magnezija ir kalio sulfatu 
ekologiškai auginamose daugiametėse žolėse esmingai pa-
didėjo žaliųjų proteinų ir riebalų. Lietuvos žemdirbystės 
institute atliktais tyrimais nustatyta, kad intensyvios gamy-
bos sąlygomis labiausiai žaliųjų proteinų kiekį didina azoto 
trąšos. Žaliųjų proteinų koncentracija netręštuose azotu žo-
lynuose skyrėsi labai nežymiai. Kalio įtaka daugiamečių 
žolių derlingumui ir kokybei priklausė nuo kalio kiekio 
dirvožemyje. Intensyviai ūkininkaujant kalis turėjo mažai 
įtakos žolių cheminei sudėčiai (Daugėlienė ir kt., 1989; 
Vasiliauskienė ir kt., 1996; Zableckienė ir kt., 2006). 

Nustatyta, kad kalio perteklius gali neigiamai paveikti 
kalcio ir magnio apykaitą. Daugiau kaip 30 g kg-1 kalio sau-
sosiose medžiagose nepageidautina. Lietuvos žemdirbystės 
institute atliktais tyrimais nustatyta, kad mažiausiai kalio 
buvo azotu tręštuose žolynuose – 21,4 g kg-1. Daugiausia ka-
lio rasta antrais žolynų naudojimo metais (Zableckienė ir kt., 
2006). Atlikus tyrimus LŽŪU Agroekologijos centro ekolo-
ginės gamybos ūkyje nustatyta, kad tręšimas kalio magnezi-
ja ir kiseritu mažino, o tręšimas kalio sulfatu didino kalio 
kiekį pirmų naudojimo metų daugiamečių žolių sausosiose 
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medžiagose, bet kalio kiekio skirtumai buvo neesminiai. Ka-
lio kiekis neviršijo leistinojo jo kiekio daugiametėse žolėse. 

Nustatėme, kad tręšimas kalio magnezija, kalio sulfatu 
ir kiseritu neturėjo esminės įtakos ekologiškai auginamų 
daugiamečių žolių botaninei sudėčiai. Lietuvos žemdirbystės 
institute tyrimais nustatyta, kad žolyno botaninė sudėtis in-
tensyviai auginant daugiametes žoles labiausiai blogėja dėl 
patręšimo tik azoto ir kalio trąšomis (Daugėlienė ir kt., 1989; 
Vasiliauskienė ir kt., 1990; Vasiliauskienė ir kt., 1992; Vasi-
liauskienė ir kt.., 1996). Ekologinės gamybos ūkyje atliktų 
tyrimų metu nenustatėme, kad kalio trąšos turėtų ženklią 
neigiamą įtaką daugiamečių žolių botaninei sudėčiai. 
 
Išvados 
 

1. Tręšiant K90S51Mg30 kalio magnezijos norma, es-
mingai padidėjo daugiamečių žolių sausųjų medžiagų der-
lingumas bei žaliųjų proteinų ir riebalų kiekis, lyginant su 
netręštomis daugiametėmis žolėmis ir tręštomis 
K30S17Mg10. Patręšus K60S34Mg20 norma, esmingai padidė-
jo kalcio kiekis, lyginant su netręštomis daugiametėmis žo-
lėmis ir tręštomis K120S68Mg40 kalio magnezijos norma.  

2. Tręšiant K90S32,4 kalio sulfato norma, esmingai pa-
didėjo daugiamečių žolių sausųjų medžiagų derlingumas, 
lyginant su netręštomis daugiametėmis žolėmis ir tręštomis 
K30S10,8. Patręšus K30S10,8 ir K60S21,6 normomis, esmingai 
padidėjo žaliųjų proteinų ekologiškai auginamų daugiame-
čių žolių sausosiose medžiagose, lyginant su netręštomis 
bei tręštomis K90S32,4 ir K120S43,2 kalio sulfato normomis. 
Patręšus K90S32,4 norma, esmingai padidėjo žaliųjų riebalų 
kiekis, lyginant su netręštomis daugiametėmis žolėmis.  

3. Ekologiškai auginamų daugiamečių žolių tręšimas 
kiseritu neturėjo esminės įtakos daugiamečių žolių sausųjų 
medžiagų derlingumui ir jų cheminei sudėčiai 

4. Tręšimas kalio magnezija, kalio sulfatu ir kiseritu 
neturėjo esminės įtakos ekologiškai auginamų daugiamečių 
žolių botaninei sudėčiai. 
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Juozas Pekarskas 
 

Effect of Certified Mineral Fertilizers on Productivity, Chemical and Botanical Composition of Organically Grown Perennial Herbage of the 
First Year 

 

Summary 
 

Research on the effect of potassium magnesia, potassium sulfate and kieserite fertilizers on dry matter, productivity, chemical and biological com-
position of first cutting of first year perennial herbage was carried out in 2005-2005 on the Organic Production Farm at the Center of Agroecology of the 
Lithuanian University of Agriculture.  

Application of K90S51Mg30 rate of potassium magnesia was determined to significantly increase productivity of dry matter, amount of raw proteins 
and fats in perennial herbage if compared to those in unfertilized perennial herbage and the case of K30S17Mg10 rate application. Having applied 
K60S34Mg20, the amount of calcium increased significantly if compared with that in unfertilized herbage and the case application of K120S68Mg40. Potas-
sium magnesia had no significant effect on the amount of raw fiber, ash, phosphorus, potassium and magnesium in dry matter of perennial herbage. Ap-
plication of K90S32,4 rate significantly increased the productivity of perennial herbage if compared to that in unfertilized herbage and the case of K30S10,8 
application. Application of K30S10,8 and K60S21,6 rates of potassium sulfate, significantly increased the amount of raw proteins in dry matters of organically 
grown perennial herbage if compared with those in unfertilized herbage and the case of K90S32,4 and K120S43,2 application. Application of K90S32,4 rate sig-
nificantly increased the amount of raw fats in perennial herbage. Potassium sulfate had no significant effect on the amount of raw fiber, ash, phosphorus, 
potassium, calcium and magnesium in dry matter of organically grown perennial herbage. Application of kieserite had no significant effect on the prod-
uctivity and chemical composition of perennial herbage dry matter. Application of certified mineral fertilizers had no significant effect on botanical com-
position of perennial herbage.  

Organic farming, perennial herbage, fertilizers, productivity, chemical and botanical composition  
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Влияние сертифицированных минеральных удобрений на урожайность, химический и ботанический состав многолетних трав первого 
года пользования, выращиваемых по экологической системе 

 

Резюме 
 

Исследование влияния магнезии калия, купороса калия и кисерита на урожайность сухого вещества, химический и ботанический состав 
многолетних трав первого укоса в первый год пользования проводились в 2000─2005гг. в хозяйстве экологического производства Агроэколо-
гического центра Литовского сельскохозяйственного университета.  

Установлено, что при удобрении нормой магнезии калия K90S51Mg30 урожайность сухих веществ, а также сырых протеинов и жиров была 
значительно выше по сравнению с многолетними травами, которые удобрялись или удобрялись нормами K30S517Mg10. При внесении нормы 
K90S51Mg30 получено существенное увеличение количества кальция, по сравнению с многолетними травами, выращиваемыми без удобрений и 
удобряемыми нормами K120S 68Mg40. Магнезия калия не оказала существенного влияния на количество сырой клетчатки, золы, фосфора, калия 
и магния в сухом веществе многолетних трав. При удобрении нормой сульфата калия K90S32,4 существенно увеличилась урожайность сухих 
веществ многолетних трав, по сравнению с вариантом без применения удобрений и вариантами, удобряемыми нормами K30S10,8. При внесении 
купороса калия нормами K30S10,8 и K60S21,6 установлено существенное увеличение сухих веществ экологически выращиваемых многолетних 
трав, по сравнению с вариантом без удобрения и вариантами, удобряемыми нормами K90S32,4 и K120S43,2. Применение норм K90S32,4 существенно 
увеличило количество сырых жиров многолетних трав. Купорос калия не оказал существенного влияния на увеличение в сухом веществе мно-
голетних трав количества сырой клетчатки, золы, фосфора, кальция и магния. Удобрение кисеритом не влияло на урожайность сухих веществ 
и химический состав многолетних трав. Применение сертифицированных минеральных удобрений не оказало влияния на изменение ботаниче-
ского состава многолетних трав.  

Экологическое хозяйствование, многолетние травы, удобрения, урожайность, химический и ботанический состав 
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