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1. Veiklos tikslas 

Ištirti vandens šalinimo iš sapropelio, sušaldymo į sniego kristalus būdu pagamintų sapropelio 

trąšų ir melioranto  įtaką žemės ūkio augalų vystymuisi, augimui ir derlingumui.  

2. Veiklos užduotys 

1. Lauko bandymuose ištirti sapropelio trąšų įtaką bulvių augimui ir derėjimui; 

2. Ištirti peršaldyto sapropelio įtaką bulvių gumbų krakmolingumui; 

3. Nustatyti peršaldyto sapropelio įtaką bulvių gumbų stambumui (frakcijoms); 

4. Vegetaciniuose bandymuose ištirti melioranto iš sapropelio įtaką valgomųjų ridikėlių derliui 

5. Vegetaciniuose bandymuose ištirti melioranto iš sapropelio  įtaką lapinių salotų, pašarinių 

pupų ir mėlynžiedės liucernos augimui  ir vystymuisi; 

6. Vegetaciniuose bandymuose ištirti melioranto iš sušaldyto į sniego kristalus sapropelio  

įtaką dirvožemio agronominėms savybėms. 

3. Mokslinis neapibrėžtumas 

Sapropelio sudėtyje yra apie 95% vandens, kurio dalis yra susijungusi į koloidinį skeletą. Vandens 

pašalinimas iš sapropelio mechaniniu būdu yra sudėtingas procesas. Todėl pagrindinė sapropelio 

perdirbimo problema – vandens pašalinimas iki 55-60%, koks yra numatytas trąšų standartuose. Iki 

šiol trąšoms ir meliorantams iš sapropelio gaminti yra taikoma sapropelio, supilto į vandens 

nusodinimo laukelius - sėsdintuvus natūralaus sušaldymo žiemos sąlygomis, technologija.  Naudojant 

šią technologiją trąšos ir meliorantas iš sapropelio yra netinkami eksportui dėl fitosanitarinių sąlygų, 

kadangi į nusodinimo laukelius vėjas prineša sėklų, vabzdžiai prideda kiaušinėlių, pasislepia patys, 

paukščiai su išmatomis paskleidžia sėklas ir bakterijas. Sapropelio sušaldymo į sniego kristalus 

technologija sukuria galimybę išvengti nurodytų nepalankių  aplinkybių.  

Sapropelio vertingosios organinės medžiagos yra pagrindiniai maisto elementai (NPK), 

mikroelementai, amino ir huminės rūgštys, fermentai, vitaminai ir kiti sudėtingi organiniai junginiai, 

kuriuos reikia išsaugoti gamybiniame procese. Būtina nustatyti jų išsaugojimui palankiausius 

technologinius režimus, slėgius ir t.t. Todėl jau sniego kristalų iš sapropelio įrangos kūrimo procese 

turi dalyvauti mokslininkai, vykdantys sapropelio medžiagos ir gaminių iš jo pritaikymo žemės ūkyje 

mokslinius tyrimus ir turintys patirtį šioje srityje. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Vokės 

filialo mokslininkai sapropelio mokslinius tyrimus ir jo pritaikymo dirvožemio agronominėms 

savybėms gerinti atlieka nuo 1984 metų. Ilgalaikiuose lauko tyrimuose panaudojant sapropelį 

tręšimui ir auginant žemės ūkio augalus, buvo gauti geri stabilūs rezultatai, parašyta daktaro 

disertacija, moksliniai straipsniai, parengtos taikymo žemės ūkyje rekomendacijos, daryti moksliniai 

pranešimai įvairiose tarptautinėse ir Lietuvos konferencijose sapropelio panaudojimo klausimu.  

Lengvos granuliometrinės sudėties dirvožemyje didžiausią įtaką auginamiems augalams turi 

azotas. Jo trūkumas ekologiniuose ūkiuose neleidžia spręsti daugelio problemų, susijusių su žemės 

ūkio augalų derlingumo didinimu ir išaugintos produkcijos kokybės gerinimu. Yra labai nedaug 

rekomenduojamų ir leidžiamų ekologiniame gamybos ūkyje naudoti trąšų. Vienos iš jų sąraše yra 

sapropelis. Tačiau tai įmanoma tik kai sapropelis peršaldomas ir tampa birus. Trąšų ar melioranto, 

pagamintų iš sapropelio, sušaldyto į sniego kristalus, poveikio dirvožemiui Lietuvoje  ir kitose 

valstybėse mokslinių agrocheminių tyrimų nėra atlikta. Lietuvoje nėra tirta sapropelio savybė 

dykumų smėlio dirvožemyje sukurti derlingo dirvožemio agronomines savybes ir užtikrinti maistines 

medžiagas visam vegetacijos periodui. Bus vykdomi moksliniai tyrimai siekiant smėlyje iš karjero, 

vegetaciniuose Wagner tipo induose, sudarant kontroliuojamas karšto klimato sąlygas šiltnamyje, 

užauginti maistinius ir pašarinius augalus. 
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Atlikti tyrimai leis pasiūlyti žemės ūkio subjektams tinkamiausias agrotechnines priemones, 

užtikrinančias lengvos granuliometrinės sudėties dirvožemių ir/ar dykumų smėlio dirvožemio 

derlingumo stabilumą ir aplinkos tvarumą, didesnį augalų derlingumą, dirvožemio tręšimui naudojant 

sušaldymo į sniego kristalus būdu pagamintas sapropelio trąšas ir meliorantą.  

 

4. Tyrimų metodika 

Išvardinti panaudotas 1-3 pagrindines tyrimų metodikas 

 

Sapropelio, sušaldymo į sniego kristalus būdu pagamintų sapropelio trąšų įtaką žemės ūkio 

augalų vystymuisi ir augimui ištyrimui buvo įrengti dvejopi eksperimentai: 

 

1) Lauko  eksprimentai. 

Tiriamojo medžiaga – sušaldytas į sniego kristalus  sapropelis ir sapropelio  – durpių mišinys. 

Augalai – Bulvės (Solanum tuberosum L.). 

Dirvožemio tipas ir charakteristika - Paprastojo išplautžemio priesmėlis (Haplic Luvisol) 

pH – 5,5; Nsum – 0,09 %; P2O5 – 204 mg/kg; K2O – 129 mg/kg; humusas – 1,62 %. 

  

2) Vegetaciniai eksperimentai. 

Tiriamojo medžiaga – sušaldytas į sniego kristalus  sapropelis ir sapropelio trąšų mišiniai. 

Augalai – valgomieji ridikėliai (Raphanus sativus L.), lapinės salotos (Lactuca sativa L.), 

pašarinės pupos (Vicia faba L.) mėlynžiedė liucerna (Medicago sativa L.) 

Dirvožemio tipas ir charakteristika – smėlis. 

 

Eksperimentų schemos: 

Lauko eksperimentuose, auginant bulves: 

1. Kontrolė 

2. 60 t/ha sapropelio trąšų Nr. 1; 

3. 60 t/ha sapropelio trąšų Nr. 2; 

4. 60 t/ha sapropelio trąšų Nr. 3. 

 

Vegetaciniuose induose, auginant ridikėlius, salotas, pašarines pupas ir licerną: 

1. Kontrolė; 

2. 40 t/ha sapropelio melioranto Nr.1+ laistymas vandens - sapropelio tirpalu (120g/l vandens); 

3. 40 t/ha sapropelio  melioranto Nr.1 + NPK; 

4. 60 t/ha sapropelio melioranto Nr.2. 

 

5. Tyrimo eiga 

Aprašyti tyrimų eigą (atskleidžiant darbo procesą):  kas (kokia medžiaga) analizuota, kokia 

apimtimi, kiek tyrimų, bandymų ar eksperimentų atlikta šios veiklos metu, kokie rezultatai pasiekti, 

ar įvykdytos visos užduotys, ar pasiektas veiklos tikslas, kaip buvo pasiekti užsibrėžti uždaviniai, 

kokius tarpinius veiksmus reikėjo atlikti. Aprašyti ir tuos veiksmus, kurie buvo atlikti, tačiau nedavė 

rezultato. Rekomenduojama apimtis – iki 5 psl. 
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5. 1. Lauko eksperimentų  įrengimas 

Bandymai vykdyti LAMMC Vokės filialo bandyminiuose laukeliuose. 

Lauko bandymai buvo įrengti priesmėlio paprastajame išplautžemyje. Dirvožemis 

vidutiniškai turtingas fosforo ir kalio, turintis 2,0-2,2% humuso, pH – 5,5-6,0. 

Žemės dirbimo ir pasėlių priežiūros darbai atlikti laikantis bulvių auginimo agrotechnikos. 

Bulvėms dirva suarta rudenį. Prieš gumbų sodinimą dirva buvo kultivuojama ir akėjama.  

Į iš anksto išmatuotuose laukeliuose padarytas vagas buvo lokaliai išbertos trąšos pagal 

eksperimento schemą: 1) be trąšų (kontrolė); 2) išberta 9 kg grynojo sušaldyto į sniego kristalus 

sapropelio (Nr.1); 3) išberta 9 kg sušaldyto į sniego kristalus sapropelio durpių mišinio santykiu 8:2 

(Nr.2); 4) išberta 9 kg  šiltuoju periodu sapropelio purkšto į durpes maišymo rocese mišinio santykiu 

6:4 (Nr.3). Ant išbertų trąšų sudėtos bulvės ir apkauptos. Tarpueilių plotis 75cm. Į hektarą pasodinta 

vidutinio ankstyvumo Goda veislės bulvių 45000 gumbų. Iki sudygimo bulvės buvo du kartus 

kaupiamos – akėjamos ir du kartus kaupiamos sudygus.  

Laukeliai išdėstyti rendomizuotai, pakartojimai - 3. Bendras laukelio dydis – 28,0 m2 (10 m 

ilgio ir 2,8 m pločio), apskaitomas plotas –14,0 m2 (10 m ilgio ir 1,4 m pločio). 

 

5.2. Vegetacinių eksperimentų įrengimas 

Ridikėlių auginimui į Wagner tipo vegetacinius-emaliuotus indus buvo dedama po 6 kg smėlio ir 

sapropelio melioranto perskaičiuotų į atitinkamą kiekį, numatytą eksperimento schemoje. 1-as 

variantas - be trąšų; 2-as var. – smėlis maišytas su 120 g. melioranto Nr.1. iš  96 g sušaldyto į sniego 

kristalus ir  išdžiovinto iki 60 proc. drėgnumo sapropelio + 24 g durpių ; 3. variantas. – smėlis 

maišytas su 120 g. melioranto Nr.1. iš 96 g sušaldyto į sniego kristalus ir  išdžiovinto iki 60proc. 

drėgnumo sapropelio + 24 g durpių + 3,5 g amonio salietros (N), 6,0 g superfosfato (P) ir 2,0 g kalio 

chlorido (K). 4-as var. – 6 kg smėlio maišyta su 180 g melioranto Nr.2. iš 144 g sušaldyto į sniego 

kristalus ir išdžiovinto iki 60proc. drėgnumo sapropelio  + 36 g durpių + 20 g ceolito + 20g 

fosforitmilčių. Į kiekvieną indą pasėta po 9 sėklas. Nuėmus ridikėlius, į tą patį smėlio  su meliorantu 

substratą buvo pasėta po 9 sėklas pašarinių pupų. Tyrimai buvo atliekami 3 pakartojimais.  

Salotų auginimui eksperimento eigoje buvo  įrengti vegetacinių indų variantai: 

1-as variantas – kontrolė be trąšų; 2-as variantas - 40 t/ha sapropelio melioranto Nr.1. *+ laistymas 

kartą per savaitę sapropelio tirpalu **;  3-ias variantas - 40 t/ha sapropelio melioranto Nr.1. *+ 

N60P60K60; 4-as variantas - 240 t/ha sapropelio melioranto Nr.1.; 5-as variantas - 60 t/ha sapropelio 

melioranto Nr.2. ***. 

 

*Meliorantas Nr.1.  – 80 proc. sušaldyto į sniego kristalus ir  išdžiovinto iki 60proc. drėgnumo 

  sapropelio + 20 proc. durpių; 

** sapropelio tirpalas – 40 g sapropelio 3 l vandens; 

***   Meliorantas Nr. 2. sušaldyto į sniego kristalus ir  išdžiovinto iki 60proc. drėgnumo 

sapropelio 144 g + durpių 36 g  + ceolit0 20 g+fosforitmilčių 20 g. Tyrimai buvo atliekami 3 

pakartojimais. 

 

Sustabdžius salotų auginimą, į  tą patį smėlio su meliorantu  substratą buvo pasėta mėlyniažiedė 

liucerna Eugenija. 
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5.3. Tyrimo duomenų vertinimo metodai 

Lauko ir vegetaciniuose eksperimentuose auginamų augalų biometriniai ir der1liaus rodikliai 

nustatomi matavimo ir svorio metodu. Nuimtas derlius buvo sveriamas iš kiekvieno laukelio ir 

kiekvieno puodo atskirai.  

Dirvožemio fizikinėms savybėms ištirti nustatoma: dirvožemio tankis, drėgmė, bendrasis ir 

aeracinis poringumai. Tyrimai atliekami ariamajame dirvožemio sluoksnyje (0-0,2 m) pavasarį (P), 

augalus pasėjus, ir rudenį (R), nuėmus derlių.  

Dirvožemio drėgmė, tankis bendrasis ir aeracinis poringumai nustatyti mėginius džiovinant 

termostate +105oC temperatūroje iki pastovaus svorio. 

Tyrimų rezultatai įvertinti dispersinės ir koreliacijos regresijos analizės metodais kompiuterine 

programa ANOVA. 

Dirvožemio rūgštumas (pH) buvo matuojamas JAV gamybos  prietaisu Milwaukee. 

Dirvožemio drėgmė buvo matuojama aparatu: duomenų kaupiklis HOBO ONSET H21-USB; 

drėgmės matuoklis ONSET S-SMC-M005 Soil Moisture – EC-5. 

 

 

1 pav. pH matuoklis MW101 ir drėgmės matuoklis ONSET S-SMC-M005 Soil Moisture – EC-5   



Vandens šalinimo iš sapropelio, sušaldymo į sniego kristalus būdu, technologinės įrangos pramoninio prototipo sukūrimas 
4.1 Gauto produkto eksperimentinis tyrimas 2018-09-14 
      

 

LAMMC Vokės filialas  7 

6. Įvykdyti paslaugų pirkimai 

Išvardinti veiklos metu įvykdytus paslaugų pirkimus bei aprašyti kaip jie įtakojo veiklos 

rezultatus. Naudoti lentelės formą). Reagentų/medžiagų/mažaverčio inventoriaus pirkimų čia 

nurodyti nereikia.  

 

Nr. Pirkimo objektas Tiekėjas Paslaugos aprašymas ir nauda veiklai 

Projekto vykdytojas/partneris: LAMMC 

1. nevykdoma   

2.    

3.    

 

Veiklos metu jokių paslaugų pirkimų nebuvo vykdyta. 

Visa projekto vykdymoveikla buvo vykdoma  projekte dalyvaujančios komandos jėgomis. 

Projekte numatytų  paslaugų iš išorinių tiekėjų yra atsisakyta. 

Projekto rezultatams konsultacijų atsisakymas įtakos neturėjo. 

7. Užduočių atlikimas 

 

Pateikti informaciją, kokios užduotys buvo atliktos projektą vykdančių asmenų, kas jas atliko, 

kiek laiko tam skyrė, naudoti lentelės formą.  

Nr. Užduotis Darbuotojai/darbovietė 

Laiko 

sąnaudos 

valandomis 

1. Eksperimentinių tyrimų atlikimo konsultavimas ir 

koordinavimas. Buvo organizuojami ir 

koordinuojami darbai atliekant eksperimentus 

laukuose: metodikos sukūrimas, žemės paruošimas 

bulvių sodinimui, tręšimas, apkaupimas, tolimesnė 

pasėlių priežiūra ir derliaus nukasimas. 

Almantas Ražukas  98 val 

2. Eksperimentinių tyrimų įrengimas ir vykdymas, 

rezultatų apibendrinimas  Buvo organizuojama ir 

prižiūrima vegetacinių eksperimentų atlikimas: 

dirvožemio paruošimas, tręšimas, indų pildymas, 

augalų sėja, jų augimo priežiūra, duomenų 

rinkimas ir apibendrinimas. 

Eugenija Bakšienė 74 val 

3. Tyrimų duomenų apskaita, analizė. Lauko ir 

vegetacinių eksperimentų duomenų surinkimas, 

grupavimas, statistinis duomenų apdorojimas, 

analizavimas, rezultatų apibendrinimo pateikimas 

mokslinių tyrimų ataskaitai. 

Ilona Arsejeva 108 val 

4. Vegetacinių eksperimentinių tyrimų įrengimas, 

augalų sėja, priežiūra, augalų matavimas, duomenų 

surinkimas, grupavimas, analizavimas, 

apibendrinimas, mokslinių tyrimų ataskaitos 

pateikimas.  

Liucija Sinkevičienė 110 val 

5. Eksperimentinių tyrimų techninių darbų atlikimas. 

Mažagabaritinės technikos paruošimas 

eksperimentinių laukelių dirvožemių dirbimui. 

Vagų bulvių sodinimui darymas, trąšų išbėrimas, 

apkaupimas, tolimesnė priežiūra ir nukasimas. 

Jonas Dabravolskis 128 val 
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Nr. Užduotis Darbuotojai/darbovietė 

Laiko 

sąnaudos 

valandomis 

6. Eksperimentinių tyrimų techninių darbų atlikimas.  

Lauko eksperimentų įrengimui dirvožemio arimas, 

kultivavimas, akėjimas. Bulvių pasėlio priežiūra: 

bulvių vagų kaupimas (4 kartai per bulvių 

vegetaciją), piktžolių naikinimas, purškimas nuo 

vabalų ir fitoftoros. Bulvių gumbų kasimas. 

Grigorij Karalkevič 128 val 

 

 

Jeigu tai pačiai užduočiai atlikti buvo įsigytos paslaugos ir skirtas projektą vykdančių asmenų 

darbo laikas bei išmokėtas darbo užmokestis, būtina atskirti paslaugos teikėjo ir projektą vykdančių 

asmenų indėlį į rezultatą, paaiškinti, kaip paslaugos rezultatus papildė projektą vykdančių asmenų 

darbas. 

 

Paslaugos  iš tiekėjų nebuvo įsigyjamos.  

8. Pasiekti tyrimų rezultatai 

8.1. Sušaldyto į sniego kristalus  sapropelio įtaka bulvių augimui ir derėjimui 

 

Eksperimento schema 

1. Kontrolė 

2. 60 t/ha sapropelio trąšų Nr. 1; 

3. 60 t/ha sapropelio trąšų Nr. 2; 

4. 60 t/ha sapropelio trąšų Nr. 3. 

Trąšos buvo įterpiamos lokaliai į vagų dugną. 

Bandyminiuose laukuose bulvės buvo sodinamos gegužės mėnesio pirmosiomis dienomis. Tuo 

laikotarpiu vyravusi kaitra ir sausra trukdė bulvių sudygimui. Bulvės pradėjo dygti ir normaliai augti 

tik po lietaus birželio vidury. 

1-oje lentelėje pateikti tyrimų duomenys parodė, kad sušaldyto į sniego kristalus ir atitirpinto, bei 

išdžiovinto  sapropelio įterpimas bulvėms turėjo tiesioginės įtakos jų vystymuisi, augimui ir 

derėjimui. Tai matosi ir vizualiai pateiktose bulvių kerų nuotraukose (2 pav.). Didžiausias bulvių 

gumbų derlius 32,2 t/ha) gautas bulves patręšus 60 t/ha peršaldyto gryno sapropelio norma. Derliaus 

priedas, palyginus su kontroliniu variantu, sudarė net 53 proc. 

Bulves patręšus sušaldyto į sniego kristalus sapropelio ir durpių mišiniu santykiu 8:2 (3 var.) 

padidino bulvių gumbų derlių 37 procentais ir sušaldyto į sniego kristalus sapropelio ir durpių 

mišiniu santykiu mišiniu  6:4 (4 var.), efektas buvo silpnesnis, padidino bulvių gumbų derlių 35  

procentais. 

Mažiausiai prekinių gumbų nustatyta kontrolėje (89,7 - 92,8 %) , kur trąšos nebuvo naudojamos. 

Iš patręštųjų variantų nustatyta 94,6-98,2 % bulvių gumbų. Pagal nustatytus prekinių gumbų 

procentus, apskaičiuotas atitinkamas prekinių bulvių gumbų derliaus priedas: didžiausias – bulves 

patręšus grynojo  sapropelio, sušaldyto į sniego kristalus, atitirpinto ir išdžiovinto,  60 t/ha norma (58 

%); kiek mažesni (45 ir 42%), bet nemenki prekinių bulvių derliaus priedai nustatyti bulves patręšus 

peršaldyto sapropelio ir durpių mišiniu santykiu 8:6 (3 var.) ir 6:4 (4 var.). 
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Atmetus visas žemių apnašas, švarių bulvių gumbų derlius šiek tiek sumažėjo, tačiau ir čia daug 

didesnį derliaus priedą (8,4 t/ha) davė vien tik peršaldytas sapropelis ir jo bei durpių mišiniai (6,1 ir 

8,8 t/ha). 

Visi gauti derliaus priedai viršijo R05 rodiklį. Tai reiškia, kad jie yra statistiškai patikimi. O 

duomenų atrankos vidurkis apytikslis.  

 

 

1 lentelė. Sapropelio trąšų įtaka bulvių gumbų derliui. 

 

Pakar-

tojimai 

Tręšimo variantai  

R05 

 

Sx% Kontrolė, 

be trąšų 

60 t/ha 

sapropelio 

trąšų Nr. 1 

60 t/ha 

sapropelio 

trąšų Nr. 2 

60 t/ha 

sapropelio 

trąšų Nr. 3. 

Bulvių gumbų derlius, t/ha 

I 24,5 31,3 28,8 28,8   

II 24,3 34,2 27,5 27,0   

III 14,2 31,1 30,2 29,0   

Vid. 21,0 32,2 28,8 28,3 6,77 7,09 

Prekinių bulvių kiekio % 

I 89,7 
 

95,5 96,6 97,7   

II 92,8 94,6 97,2 95,6   

III 92,7 94,6 97,4 98,2   

Vid. 91,7 94,9 97,1 97,2 2,49 0,75 

Prekinių gumbų t/ha 

I 22,0 29,9 27,8 28,1   

II 22,6 32,4 26,7 25,8   

III 13,1 29,4 29,4 28,5   

Vid. 19,3 30,6 28,0 27,5 6,37 6,99 

Švarių, prekinių gumbų t/ha 

I 23,9 30,2 27,5 32,9   

II 23,9 33,3 27,0 26,6   

III 12,5 22,5 24,8 27,9   

Vid. 20,3 28,7 26,4 29,1 6,49 7,14 
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1 var. Kontrolė 2 var. 60t/ha Tik sapropelis 

  
3 var. 60t/ha Sapropelis +durpės 8:2 4 var. 60t/ha Sapropelis +durpės 6:4 

 

2 pav. Bulvių gumbai patręšti skirtingais sapropelio trąšų ir durpių  mišiniais. 
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8.2. Sušaldyto į sniego kristalus  sapropelio įtaka bulvių gumbų krakmolingumui 

 

Įprastai Goda veislės bulvių gumbų krakmolingumo kiekis svyruoja  nuo 14 iki 15 %. Tačiau 

2018 metais pradedant nuo bulvių  pasodinimo gegužės mėnesį, o toliau per visą vasarą vyravo 2-3 

°C laipsniais aukštesnė oro temperatūra nei standartinė klimato norma. Birželio pradžioje atskiruose 

rajonuose buvo užfiksuota sausra. Matyt, sausas ir karštas oras paveikė bulvių vystymąsi, kurio metu  

gumbuose kaupėsi didesni kiekiai krakmolo. Pastarojo rodikliai pateikti 2- oje lentelėje. 

 

2 lentelė. Sapropelio trąšų įtaka bulvių gumbų krakmolingumui. 

 

Pakar-

tojimai 

Tręšimo variantai  

R05 

 

Sx% Kontrolė, 

be trąšų 

60 t/ha 

sapropelio 

trąšų Nr. 1 

60 t/ha 

sapropelio 

trąšų Nr. 2 

60 t/ha 

sapropelio 

trąšų Nr. 3. 

Krakmolingumo % 

I 17,9 17,8 17,7 17,3   

II 17,6 17,5 17,6 17,1   

III 17,4 17,8 17,6 17,0   

Vid. 17,6 17,7 17,6 17,1 0,24 0,44 

Krakmolo, t/ha 

I 4,3 5,6 5,1 5,0   

II 4,3 6,0 4,8 4,6   

III 2,5 5,5 5,3 4,9   

Vid. 3,7 5,7 5,1 4,8 1,17 5,00 

 

 

Atliktos krakmolingumo analizės parodė, kad palyginus su kontroliniu variantu patręšimas 

peršaldytu sapropeliu ir jo mišiniais su durpėmis turėjo tik nežymų pranašumą. Visuose variantuose 

krakmolingumo kiekis svyravo paklaidos ribose nuo  17,4 iki 17,8 proc.  Bendroji krakmolo išeiga 

daugiau priklausė nuo užauginto derliaus. Dirvožemį patręšus peršaldytu grynuoju sapropeliu ir jo 

mišiniais su durpėmis gauta 1,1-2,0 t/ha krakmolo priedas. 

Visi 2-oje lentelėje pateikti ir apibendrinti duomenys nėra statistiškai patikimi, tačiau duomenų 

atrankos vidurkis (Sx%) daugeliu atvejų yra tikslus. 
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8.3. Sušaldyto į sniego kristalus  sapropelio įtaka bulvių gumbų frakcijoms  

 

Nustatant prekinių bulvių gumbų derlių, buvo analizuojamos gumbų frakcijos: mažos - < 30mm, 

sėklinės 30-60 mm ir didelės valgomosios - >60 mm. Sėklinių ir didelių valgomųjų bulvių gumbų 

suma sudaro prekines bulves. Duomenys pateikti 3 paveiksle. 

 
Prekiniai bulvių gumbai 

 
0 - Kontrolė, be trąšų; 1 - 60 t/ha sapropelio trąšų Nr. 1; 2 -60 t/ha sapropelio trąšų Nr. 2; 3 - 60 t/ha sapropelio 

trąšų Nr. 3. 

 
Mažieji bulvių gumbai 

 
0 - Kontrolė, be trąšų; 1 - 60 t/ha sapropelio trąšų Nr. 1; 2 -60 t/ha sapropelio trąšų Nr. 2; 3 - 60 t/ha sapropelio 

trąšų Nr. 3. 

 

3 pav. Peršaldyto sapropelio įtaka bulvių gumbų stambumui. 

 

Meteorologinės sąlygos lemia vidutinį gumbų svorį gramais. Kuo geresnės vegetacijos periodo 

meteorologinės sąlygos, tuo didesnis derlius, tuo stambesni gumbai. Tiriamosios bulvės subrandino 

labai nedidelį kiekį mažųjų bulvių gumbų.  

Duomenys rodo, kad palyginus kontrolinį, be trąšų variantą su visais dirvožemio patręšimo 

sapropeliu atvejais, užaugo žymiai didesnis prekinių bulvių gumbų kiekis ir sudarė net 95-98 % viso 

bulvių gumbų derliaus.  

Mažųjų bulvyčių visais tręšimo atvejais užaugo tik 2-5 % iš viso bulvių kiekio ir mažiausiai jų 

užaugo sapropelio durpių mišiniu patręštame dirvožemyje. 
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8.4. Valgomųjų ridikėlių, patręštų sušaldyto į sniego kristalus  sapropelio trąšomis, 
produktyvumas 

 

Ridikėlių auginimui į vegetacinius-emaliuotus indus buvo dedama po 6 kg smėlio ir sapropelio 

melioranto perskaičiuotų į atitinkamą kiekį, numatytą eksperimento schemoje. 1-as variantas - be 

trąšų; 2-as var. – smėlis maišytas su 120 g. melioranto Nr.1. iš  96 g sušaldyto į sniego kristalus ir  

išdžiovinto iki 60 proc. drėgnumo sapropelio + 24 g durpių ; 3. variantas. – smėlis maišytas su 120 g. 

melioranto Nr.1. iš 96 g sušaldyto į sniego kristalus ir  išdžiovinto iki 60proc. drėgnumo sapropelio 

+ 24 g durpių + 3,5 g amonio salietros (N), 6,0 g superfosfato (P) ir 2,0 g kalio chlorido (K). 4-as var. 

– 6 kg smėlio maišyta su 180 g melioranto Nr.2. iš 144 g sušaldyto į sniego kristalus ir išdžiovinto 

iki 60proc. drėgnumo sapropelio  + 36 g durpių + 20 g ceolito + 20g fosforitmilčių.  

Eksperimento pradžioje vegetaciniuose induose buvo suformuoti 4 variantai. Variante Nr.3. – 

smėlis maišytas su 120 g. melioranto Nr.1. iš 96 g sušaldyto į sniego kristalus ir  išdžiovinto iki 

60proc. drėgnumo sapropelio + 24 g durpių + 3,5 g amonio salietros (N), 6,0 g superfosfato (P) ir 2,0 

g kalio chlorido (K). Variante Nr.3 mokslinių tyrimų tikslais buvo laistoma  tik 0,5 nustatytos vandens 

normos. Ridikėlių dygimas vėlavo, todėl tolimesniame moksliniame tyrime varianto Nr.3 

eksperimentas buvo sustabdytas, o rezultatai nebuvo užskaitomi. Tolimesniuose skaičiavimuose 

Variantas Nr.4 yra užskaitomas kaip variantas Nr.3. 

 

3  lentelė. Sapropelio trąšų įtaka valgomųjų ridikėlių biometriniams rodikliams. 

 

Pakar-

tojimai 

Įterpimo variantai  

R05 

 

Sx% Kontrolė, be 

trąšų 

40 t/ha  

melioranto 

Nr.1. 

60 t/ha 

melioranto 

Nr.2.  

Augalo aukštis, cm 

I 13,2 17,4 16,1   

II 12,4 16,7 19,2   

III 14,1 18,6 16,8   

Vid. 13,2 17,6 17,4 3,06 4,85 

Šaknų ilgis, cm 

I 9,7 11,3 9,6   

II 8,1 10,1 8,6   

III 8,3 11,3 8,6   

Vid. 8,7 10,9 8,9 0,94 2,51 

Lapų aukštis, cm 

I 3,5 6,6 6,5   

II 4,3 6,7 10,6   

III 5,8 7,3 8,2   

Vid. 4,5 6,9 8,4 2,84 5,02 
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Palyginus su kontroliniu variantu, meliorantu iš sušaldyto į sniego kristalus sapropelio  patręšti 

valgomųjų ridikėlių lapai užaugo beveik dvigubai aukštesni ir siekė 6,9 ir 8,4 cm.  

Valgomųjų ridikėlių biometrinių rodiklių duomenys yra statistiškai patikimi, o duomenų atrankos 

vidurkis (Sx%) - tikslus. 

Augalų produktyvumo pokyčiai nuo tręšimo yra didžiausias melioranto poveikio įvertinimas. Tai 

svarbu, nes derliaus priedas gali nulemti ekonominį efektą. Atliktų tyrimų duomenys pateikti 4- oje 

lentelėje ir 4-ame paveiksle rodo, kad meliorantas iš  sušaldyto į sniego kristalus  sapropelio turėjo 

ypatingai didelį efektą valgomųjų ridikėlių derėjimui.  40 t/ha melioranto Nr.1. davė 2,5 karto didesnį 

derlių nei kontrolė, o 60 t/ha Melioranto Nr.2. - 5,1 kartus didesnį derlių.  

 

4  lentelė. Sapropelio trąšų įtaka valgomųjų ridikėlių derliui. 

 

Pakar-

tojimai 

Tręšimo variantai  

R05 

 

Sx% 

 
Kontrolė, be 

trąšų 

40 t/ha  

melioranto 

Nr.1. 

60 t/ha  

melioranto 

Nr.2. 

Viso augalo svoris, g iš vegetacinio indo 

I 7,00 28,83 46,23   

II 10,54 36,58 49,29   

III 11,07 33,15 50,70   

Vid. 9,54 32,85 48,74 9,39 7,57 

Ridikėlių šaknų svoris, g iš vegetacinio indo 

I 2,75 16,72 31,70   

II 6,02 25,11 33,35   

III 6,30 22,55 37,26   

Vid. 5,00 21,46 34,10 4,57 5,77 

Ridikėlių lapų svoris, g iš vegetacinio indo 

I 4,25 8,30 14,53   

II 4,52 11,47 15,94   

III 4,77 12,11 13,44   

Vid. 4,51 10,63 14,64 3,20 8,13 

Šaknų - lapų santykis 

I 1:1,54 1:0,60 1:0,46   

II 1:0,75 1:0,46 1:0,48   

III 1:0,89 1:0,47 1:0,36   

Vid. 1:1,06 1:0,51 1:0,43 0,50 9,22 

 

Atskyrus šaknų ir lapų masę, paaiškėjo, kad 40 t/ha Melioranto Nr.1. davė 4 kartus didesnį 

ridikėlių ropučių derlių nei kontrolė, o 60 t/ha Melioranto Nr.2. net 7 kartus didesnį derlių. Tuo tarpu 
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lapų masė  variantuose 2,3 užaugo atitinkamai 2 ir 3 kartus didesnė nei kontrolėje. Tokius skirtumus 

paaiškina ridikėlių ropučių ir lapų skirtingas santykis, priklausantis nuo tręšimo sapropeliu variantų. 

 

 
 

4 pav. Indas 1 –kontrolė. Smėlyje iš karjero, įterpus meliorantą iš  sapropelio induose 2, 3 

sukurtame derlingame dirvožemyje, užaugintas valgomųjų  ridikėlių derlius. Vegetacija 45 d. 

 

8.5. Melioranto iš sušaldyto į sniego kristalus  sapropelio įtaka pašarinių pupų 
augimui ir vystymuisi 

Pašarinės pupos buvo pasėtos į į tą patį vegetacinių indų smėlio patręšto sušaldyto sapropelio 

trąšomis substratą, po ridikėlių derliaus nuėmimo, liepos mėnesio 10 d.:  

1. Kontrolė be trąšų; 

2. 40 t/ha sapropelio Melioranto Nr.1 (96 g sušaldyto į sniego kristalus ir  išdžiovinto iki 60 proc. 

drėgnumo sapropelio + 24 g durpių) +laistymas vandens - sapropelio tirpalu (120g/l vandens); 

3. 40 t/ha sapropelio Melioranto Nr.1(96 g sušaldyto į sniego kristalus ir  išdžiovinto iki 60 proc. 

drėgnumo sapropelio + 24 g durpių) + NPK; 

4. 60 t/ha sapropelio Melioranto Nr. 2 . (144 g sušaldyto į sniego kristalus ir išdžiovinto iki 

60proc. drėgnumo sapropelio  + 36 g durpių + 20 g ceolito + 20g fosforitmilčių). 
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5 pav. Indas 1 –kontrolė. Smėlyje iš karjero, įterpus meliorantą iš  sapropelio induose 2,3,4 

sukurtame derlingame dirvožemyje,  pašarinės pupos po 54 dienų vegetacijos. 

 

Aukščiausios pupos užaugo kai buvo patręštos Meliorantu Nr.1. iš sušaldyto į sniego kristalus 

sapropelio 40 t/ha norma ir papildomai laistomos sapropelio  tirpalu (120 g sapropelio/ l vandens). 

Pašarinių pupų aukštis siekė  apie 60 cm. Kiek žemesnės (apie 3-5 cm), bet taip pat vešlios pupos 

užaugo patręštos sapropelio ir mineralinių trąšų mišiniu bei sapropelio Meliorantu Nr. 2 Auginant 

pupas, atkreiptinas dėmesys, kad sušalusio sapropelio ir mineralinių trąšų mišinys vegetaciniame inde 

3., neįsisavintas auginant valgomuosius ridikėlius, suveikė auginant pupas. Čia jos užaugo 

pakankamai vešlios, aukštos ir suformavo žiedus. 

8.6. Lapinių salotų, patręštų sušaldyto sapropelio trąšomis, eksperimentas 

 

Eksperimento eigoje buvo  įrengti vegetacinių indų variantai: 

1. Kontrolė be trąšų; 

2. 40 t/ha sapropelio melioranto Nr.1. *+ laistymas kartą per savaitę sapropelio tirpalu ** 

3. 40 t/ha sapropelio melioranto Nr.1. *+ N60P60K60; 

4. 240 t/ha sapropelio melioranto Nr.1.; 

5. 60 t/ha sapropelio melioranto Nr.2. ***. 

6.  

*Meliorantas Nr.1.  – 80 proc. sušaldyto į sniego kristalus ir  išdžiovinto iki 60proc. drėgnumo 

  sapropelio + 20 proc. durpių; 

** sapropelio tirpalas – 40 g sapropelio 3 l vandens; 

***   Meliorantas Nr. 2. sušaldyto į sniego kristalus ir  išdžiovinto iki 60proc. drėgnumo 

sapropelio 144 g + durpių 36 g  + ceolit0 20 g+fosforitmilčių 20 g.. 

 

Iš vaizdo 6-ame paveiksle matyt, kad salotos augo labai silpnai. Aukščiausios augo 240 t/ha  

(4var.) sušaldyto sapropelio norma patręštame grunte. Kitos mažai skyrėsi nuo kontrolinio varianto. 
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6 pav. Smėlyje iš karjero, įterpus meliorantą iš  sapropelio sukurtame derlingame dirvožemyje,  

valgomosios salotos po 36 dienų vegetacijos.  Dėl dirvožemio pH 8,11-8,3 augimas sustojo. 

 

 

Mokslinių tyrimų eigoje salotų vegetacija aiškiai vėlavo  dviem-trim savaitėm, augalai skurdo. 

Prietaisu MilwaukeeMW101 buvo nustatyta, kad vegetaciniuose induose dirvožemio rūgštumas buvo  

šarminis. pH rodiklis svyravo nuo 8,11 iki 8,3.  Šis parametras parodė, kad dirvožemis yra nepalankus 

salotoms auginti.  Birželio pabaigoje buvo priimtas sprendimas eksperimentą su salotomis sustabdyti, 

o į tą patį  smėlyje iš karjero sukurtame  dirvožemyje  pasėti mėlynžiedę liucerną, kurios vegetacijai 

dirvožemio parametrai galėtų tikti. 

 

 

 

 

8.7. Mėlynžiedės liucernos patręštos sušaldyto sapropelio trąšomis, produktyvumas 

 

Mėlynžiedė liucerna buvo pasėta į tą patį vegetacinių indų smėlio patręšto sušaldyto sapropelio 

trąšomis substratą, po lapinių salotų nuėmimo, liepos mėnesio 04 d.: 
 

1. Kontrolė be trąšų; 

2. 40 t/ha sapropelio melioranto Nr.1. *+ laistymas kartą per savaitę sapropelio tirpalu ** 

3. 40 t/ha sapropelio melioranto Nr.1. *+ N60P60K60; 

4. 240 t/ha sapropelio melioranto Nr.1.; 

5. 60 t/ha sapropelio melioranto Nr.2. ***. 

 

*Meliorantas Nr.1.  – 80 proc. sušaldyto į sniego kristalus ir  išdžiovinto iki 60proc. drėgnumo 

  sapropelio + 20 proc. durpių; 

** sapropelio tirpalas – 40 g sapropelio 3 l vandens; 

***   Meliorantas Nr. 2.  sušaldyto į sniego kristalus ir  išdžiovinto iki 60proc. drėgnumo 

sapropelio 144 g + durpių 36 g+ ceolito 20 g +fosforitmilčių 20 g. 
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2018 rugsėjo  3 d. buvo atliktas augančios liucernos tarpinis vizualinis-biometrinis tyrimas. Buvo 

nustatyta, kad palyginus su liucernomis iš kontrolinio varianto,  geriausiai mėlynžiedė liucerna augo 

induose patręštuose  melioranto Nr.1. 40 t/ha norma ir papildomai laistoma sapropelio  tirpalu (120 g 

sapropelio/ l vandens). Šių liucernų aukštis siekė apie 40 cm. Keliais cm žemesnė liucerna užaugo 

puoduose, kur buvo naudojamas 40 t/ha melioranto Nr.1.  ir mineralinių trąšų mišinys ir naudojant 

240 t/ha Melioranto Nr.1. ir 60 t/ha sapropelio melioranto Nr. 2.  

Apibendrinant galima teigti, kad visais atvejais, panaudojant meliorantą iš sapropelio, sušaldyto 

įsniego kristalus,  sukurti derlingą dirvožemį smėlyje iš karjero, gautas teigiamas efektas. Augalai 

užaugo kelis kartus aukštesni ir vešlesni nei kontrolėje, kur tręšimui nebuvo naudojamos jokios trąšos. 

 

 

 
 

 
7 pav. Indas 1 –kontrolė.  Smėlyje iš karjero įterpus meliorantą iš  sapropelio induose 2,3,4,5  

sukurtame  derlingame dirvožemyje  mėlynžiedės liucernos po 60 dienų vegetacijos. 
 



Vandens šalinimo iš sapropelio, sušaldymo į sniego kristalus būdu, technologinės įrangos pramoninio prototipo sukūrimas 
4.1 Gauto produkto eksperimentinis tyrimas 2018-09-14 
      

 

LAMMC Vokės filialas  19 

Iš kiekvieno varianto po du pakartojimo indus yra palikti tolimesniems tyrimams vykdyti dar 

dviejų metų periodui tikslu patikrinti sapropelio melioranto veikimo efektyvumą trijų metų 

laikotarpiu. Liucerna yra daugiametis augalas. 
 

8.8.  Melioranto iš sušaldyto į sniego kristalus sapropelio įtaka dirvožemio 
agronominėms savybėms 

Dirvožemio fizikinės savybės ir rūgštumas yra vienos iš pagrindinių agronominių savybių, 

turinčių didelę įtaka augalų augimui, vystymuisi ir produkcijos formavimui. Šios savybės ypač 

priklauso nuo organinės medžiagos kiekio jame. Kuo daugiau dirvožemyje įterpiama organinių trąšų 

tuo geriau išsilaiko drėgmė ir poringumas ir atvirkščiai, kuo mažiau organinės medžiagos, tuo 

greičiau dirvožemis netenka drėgmės ir padidėja dirvožemio tankis, prasideda augalų vytimas. 

Iš 5-oje lentelėje pateiktų duomenų matome, kad paparstojo išplautžemio priesmėliui drėgmei 

didžiausią ir patikimą įtaką turėjo jo  patręšimas vien tik sušaldyto į sniego kristalus sapropelio 60 

t/ha norma (2 var.), sapropelio durpių mišiniai santykiu 8:2 ir 6:4 (3 ir 4 var.). Tarp tręšimo variantų 

ji skyrėsi paklaidos ribose, tačiau palyginus su kontrole, padidėjo daugiau nei 50 proc.  

 

 

 

 

 

 

5 lentelė. Melioranto iš sušaldyto į sniego kristalus sapropelio įtaka dirvožemio fizikinėms 

savybėms lauko eksperimentuose. 

 

Pakartojimai 

Tręšimo variantai 

R05 SX% 
Kontrolė, 

be trąšų 

60 t/ha 

sapropelio 

trąšų Nr. 1 

60 t/ha 

sapropelio 

trąšų Nr. 2 

60 t/ha 

sapropelio 

trąšų Nr. 3. 

Dirvožemio drėgmė,  % 

I 8,29 12,97 13,33 12,83   

II 7,29 13,07 12,63 12,73   

III 9,63 12,96 12,66 12,03   

Vid. 8,40 13,00 12,87 12,53 1,42 3,50 

Dirvožemio tankis mg/m3 

I 1,58 1,32 1,36 1,35   

II 1,60 1,31 1,34 1,33   

III 1,67 1,34 1,35 1,32   

Vid. 1,61 1,32 1,35 1,33 0,05 1,10 

Dirvožemio bendrasis poringumas, % 

I 25,62 53,01 49,91 50,60   

II 24,75 49,25 51,14 49,85   
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III 27,38 53,38 50,53 50,74   

Vid. 25,92 51,88 50,53 50,40 2,44 1,58 

Dirvožemio aeracinis poringumas, % 

I 20,73 33,78 36,73 34,60   

II 20,86 33,65 35,86 36,75   

III 21,09 37,32 33,09 35,58   

Vid. 20,89 34,92 35,23 35,64 3,46 3,16 

Organinės medžiagos patekusios į dirvožemį padidina tarpus tarp dirvožemio grumstelių, todėl 

dirvožemio tankis sapropeliu ir jo mišiniais su durpėmis patręštame dirvožemyje sumažėjo nuo 1,67 

iki 1,32 mg/m3 . 

Dirvožemio bendrasis ir aeracinis poringumas priklauso nuo dirvožemio tankio. Kuo dirvožemio 

tankis yra didesnis, tuo mažesnis poringumas ir atvirkščiai, kuo mažesnis tankis, tuo didesnis 

poringumas. Tai patvirtina ir surinkti tyrimų rezultatai (5 lentelė.). Dirvožemiuo poringumas trečdaliu 

didesnis dirvožemyje patręštame sušaldytu sapropeliu ir jo mišiniais su durpėmis. 

Dirvožemio drėgmės analizavimas matuokliu ONSET S-SMC-M005 Soil Moisture – EC-5 buvo 

atliktas drėgmę matuojant vegetaciniuose induose. Duomenys pateikti 8 paveiksle. Jie rodo, kad 

dirvožemio drėgmė žymiai didesnė nustatyta tuose vegetaciniuose induose kuriuose buvo įterpta 

įvairios normos sušaldyto sapropelio arba melioranto mišinio.  

 

 
 

8 pav. Dirvožemio vegetaciniuose induose drėgmės rodiklių diagrama 
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Apibendrinus mokslinių eksperimentų nustatytus dirvožemio fizikinius parametrus, galima 

teigti, kad sušaldyto sapropelio-melioranto  ir jo mišinių panaudojimas tręšimui iš esmės pagerina 

dirvožemio agronomiškai svarbias savybes. 

 

Lauko eksperimentuose buvo tiriamas dirvožemio rūgštumo rodikli (pH). buvo matuojamas JAV 

gamybos  prietaisu Milwaukee MW101.  

Dirvožemio rūgštumo rodiklis vienas iš svarbiausių agronomiškai vertingų dirvožemio savybių. 

Tai ypač reikšminga Pietryčių Lietuvos regiono dirvožemiams, kurių yra apie 27 % su padidintu 

rūgštumu (pH – 5,5 ir mažiau).  

Atliktų tyrimų rezultatai pateikti 9-ame paveiksle. Jie rodo, kad dirvožemio patręšimas sušaldytu 

sapropelio 60 t/ha norma turėjo teigiamos įtakos dirvožemio pH. Jis padidėjo nuo 5,6 iki 6,6.  

 

 

 
9 pav. Dirvožemio rūgštumo (pH) rodikliai lauko eksperimentuose. 

 

 

Sušaldyto į sniego kristalus sapropelio ir durpių mišiniu santykiu 8:2 (3 var.) bei mišiniu santykiu 

6:4 (4 var.), taip pat sumažino dirvožemio rūgštumą tik kiek silpniau. Tai natūralu, nes sapropelio 

mišiniuose buvo atitinkami kiekiai durpių, kurios yra fiziologiškai rūgščios. 

9. Veiklos vykdymo metu atliktų tyrimų eigos  pakeitimai 

Aprašyti darbų, kurie turėjo būti atlikti pagal MTEP veiklų planą ir faktiškai atliktų darbų skirtumus, 

paaiškinti, kokios aplinkybės lėmė jų atsiradimą.   

Išvardinti MTEP veiklų plane planuotus, bet nepasiektus užduočių rezultatus, jei tokių buvo, ir pateikti 

pagrindimą, kodėl jie nebuvo pasiekti. 

Išvardinti tolimesnių veiklų pakeitimus, jei po šios veiklos atsiranda poreikis korekcijoms ir pateikti 

pagrindimą, nurodant priežastis. 

 

 

1. Buvo atsisakyta Baltarusijos Mokslų akademijos specialistų konsultacijų dėl to, kad  Baltarusijoje 

naujausiai informacijai apie sapropelio technologijas suteiktas valstybinės paslapties statusas.   

5

5.2

5.4

5.6

5.8

6

6.2

6.4

6.6

I II III Vidurkis

Dirvožemio pH

1 2 3 4
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2. Buvo atsisakyta išorinių paslaugų laboratoriniams tyrimams, kadangi buvo panaudoti iš Užsakovų 

gauti naujausių technologijų momentinio fiksavimo prietaisai: JAV gamybos pH matuoklis 

Milwaukee ir duomenų kaupiklis HOBO ONSET H21-USB su drėgmės matuokliu ONSET S-SMC-

M005 Soil Moisture – EC-5. Kontrolinis dirvožemio drėgnumo matavimas biuksuose ir 

laboratoriname pečiuje pašalinto vandens svorio metodu buvo atliktas šio projekto vykdytojų 

pajėgomis.    

Projekto moksliniams tyrimams ir rezultatui nurodyti pakeitimai įtakos neturi. 

10. Nauda projekto rezultatams 

Trumpai paaiškinti, kaip gauti veiklos rezultatai prisidėjo prie galutinio projekto rezultato, kodėl 

jie būtini. Rekomenduojama apimtis - 1 psl. 
 
 

Mokslinių tyrimų eigoje buvo nustatyta: 

1. Trąšų iš sapropelio sušaldyto į sniego kristalus ir  išdžiovinto iki 60 proc. drėgnumo turėjo 

teigiamą įtaką bulvių augimui ir derėjimui. Didžiausias bulvių gumbų derlius (32,2 t/ha) gautas bulves 

patręšus 60 t/ha sušaldyto į sniego kristalus gryno sapropelio norma. Derliaus priedas, palyginus su 

kontroliniu variantu, sudarė net 53 proc. 

2. Dirvožemio patręšimas 60 t/ha trąšomis iš sapropelio sušaldyto į sniego kristalus ir  išdžiovinto 

iki 60 proc. drėgnumo ir jo mišiniais su durpėmis užtikrino  1,1-2,0 t/ha krakmolo priedą. 

3. Dirvožemį patręšus 60 t/ha trąšų iš sapropelio sušaldyto į sniego kristalus ir  išdžiovinto iki 60 

proc. drėgnumo norma ir jo mišiniais su durpėmis, užaugo žymiai didesnis prekinių bulvių gumbų 

kiekis ir sudarė net 95-98 % viso bulvių gumbų derliaus. Mažųjų bulvių gumbų visais tręšimo atvejais 

užaugo tik 2-5 % iš viso bulvių kiekio ir mažiausiai jų nustatyta sapropelio ir durpių mišiniu 

patręštame dirvožemyje. 

4. Vegetaciniuose eksperimentuose į smėlio dirvožemį variante 2 įterpus 40 t/ha melioranto iš 

sapropelio sušaldyto į sniego kristalus ir išdžiovinto iki 60 proc. drėgnumo + durpių santykiu 80:20 

ir  variante 3 įterpus 60 t/ha melioranto iš sapropelio sušaldyto į sniego kristalus ir  išdžiovinto iki 60 

proc. drėgnumo  durpių santykiu 80:20 + 20 proc. ceolito + 20 proc. fosforitmilčių, nustatyta, kad 

smėlyje iš karjero buvo sukurtas derlingas dirvožemis užtikrinęs ridikėlių augimą. Jie buvo 

atitinkamai 4,4 ir 4,2 cm aukštesnis nei augusieji kontroliniame inde, ropučių derlius atatinkamai  

variante  2  davė 4 kartus didesnį derlių nei kontrolėje, o variante 3  net 7 kartus didesnį ropučių derlių 

nei kontrolėje. 

5. Vegetaciniuose eksperimentuose į smėlį iš karjero, įterpus meliorantą iš sapropelio sušaldyto 

į sniego kristalus, buvo nustatyta, kad, visais atvejais, smėlyje iš karjero buvo sukurtas derlingas 

dirvožemis, užtikrinęs augalų vegetaciją.  

5.1. Vegetaciniuose induose su įterptu meliorantu iš sapropelio visos pašarinės pupos suformavo 

žiedus ir užaugo gerokai vešlesnės. Aukščiausios pupos užaugo kai buvo įterpta melioranto Nr.1. iš 

sapropelio 40 t/ha norma ir papildomai laistomos sapropelio  tirpalu (120 g sapropelio/ l vandens).  

Vegetaciniuose induose su įterptu meliorantu pupų aukštis siekė  apie 55-60 cm, kontroliniame inde 

apie 35-40 cm. 

5.2. Lapinės salotos visuose induose smėlyje iš karjero įterpus meliorantą iš sapropelio dėl 

sukurto  dirvožemio pH 8,11-8,3 ir drėgmės stygiaus augo labai silpnai, todėl, jas panaikinus, buvo 

pasėta mėlynžiedė liucerna. Nustatyta, kad geriausiai mėlynžiedė liucerna augo inde 2 su įterptu 

meliorantu Nr.1. iš sapropelio  40 t/ha norma ir papildomai laistoma sapropelio  tirpalu (120 g 
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sapropelio/ l vandens). Šių liucernų aukštis siekė apie 40 cm. Keliais cm žemesnė liucerna užaugo 

puoduose, kur  buvo įterptas meliorantas iš  sapropelio ir sapropelio bei mineralinių trąšų. 

Kontroliniame inde liucerna skurdo. 

6.Trąšų ir melioranto iš sapropelio sušaldyto į sniego kristalus panaudojimas turėjo teigiamą 

įtaką dirvožemio agronomiškai svarbioms savybėms:  

6.1. Paprastojo išplautžemio priesmėlio dirvožemio patręšimas grynojo sušaldyto į sniego 

kristalus sapropelio 60 t/ha norma, sapropelio durpių mišiniai santykiu 8:2 ir 6:4. didino dirvožemio 

drėgmės kiekį, bendrąjį ir aeracinį poringumą bei mažino tūrinį tankį.  

6.2. Įvairios melioranto normos, panaudotos tręšimui vegetaciniuose eksperimentuose didino 

smėlio drėgmės rodiklius. 

6.3. paprastojo išplautžemio priesmėlio patręšimas trąšomis iš į sniegą sušaldyto sapropelio 60 

t/ha norma turėjo teigiamos įtakos dirvožemio pH. Jis padidėjo nuo 5,6 iki 6,6. Sušaldyto į sniego 

kristalus sapropelio ir durpių mišiniu santykiu 8:2 bei mišiniu santykiu 6:4, taip pat sumažino 

dirvožemio rūgštumą, bet silpniau. 

 

Apibendrinus pasiektus rezultatus darome IŠVADAS: 

1. Trąšos iš sapropelio,  sušaldyto į sniego kristalus ir  išdžiovinto iki 60proc. drėgnumo yra 

efektyvios pagerinant dirvožrmio agronomines savybes ir yra naudotinos organinėjė (ekologinėje) 

žemdirbystėje 

2.  Meliorantas iš sapropelio, sušaldyto į sniego kristalus ir  išdžiovinto iki 60 proc. drėgnumo  + 

sausos durpės + kiti priedai pagal konkretaus dirvožemio savybes, yra efektyvus sukurti derlingo 

dirvožemio agronomines savybes  smėlio grunte ir  perspektyvus kovoje su dirvožemio degradavimu 

ir žemės dykumėjimu. Tikslios receptūros nustatymui būtina atlikti išsamius mokslinius tyrimus  

natūraliomis sauso, karšto klimato lauko sąlygomis.  

3. Sapropelio sušaldymo į sniego kristalus įrenginiu Sapro-1 pagamintas nuvandenintas 

sapropelis yra tinkamas ingridientas efektyvioms  trašoms ir meliorantui gaminti.  

 

 

 


