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2016 m. ES paskelbti pupinių augalų metais 

 

Daugiamečių žolių biologinis potencialas 

labai didelis: 8-10 t ha-1 sausųjų medžiagų 

arba 120 GJ ha-1 apykaitos energijos- realus 

daugiamečių žolių derlius, savo verte 

prilygstantis 8 – 9 t ha-1 grūdų 

Realiai išnaudojame maždaug trečdalį šio 

potencialo! 
 

 

 



Pupiniai augalai jautrūs 

dirvožemio užmirkimui 

 



Kas įtakoja žolių gyvenimą 



Pupiniai augalai itin jautrūs dirvos reakcijai... 

Fosforas  jiems yra 

svarbiausias maistinis 

elementas; 

Fosforo įsisavinimas ima 

mažėti esant dirvožemio 

pH 6,5 ! 



Kartais trąšoms skirtus pinigus protingiau  

išleisti kalkėms 



• Maisto medžiagų išnešimas su 6 t ha-1 

kviečių ir 5 t ha-1 šieno derliumi  

 

•                  Kviečiai                  Žolės   

• Azotas                150 kg                    80 kg 

• Fosforas             72 kg                      32 kg 

• Kalis                   108 kg                   100 kg 

• Kalcis                  36 kg                     10 kg 

 

 

KODĖL ŽALIENAS  REIKIA TRĘŠTI ? 

Pagrindiniam tręšimui tinkamiausias NPK santykis žolėms 1:2:3 



5 t ha-1 žirnių arba pupų derliui reikia: 

 

Kai P2O5 ir K2O mg/kg dirvožemio              P2O5          K2O 

• 0-50                                      80            120 

• 51-100                                  60           110 

• 101-150                                50              90 

• 151-200                                40              60 

• >200                                    30             40       

 

 

ŽIRNIUS IR PUPAS TAIP PAT... 



Trąšos ne tik didina derlių.... 



Ankštinių- varpinių ir grynų varpinių žolynų 

produktyvumo priklausomybė nuo azoto
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Ankštinės žolės ir pupiniai augalai padeda taupyti : 

• trąšas 



Pašarinių grūdų ir baltyminių komponentų kainos ir jų prognozė pasaulinėje rinkoje 

1999-2006 metais, JAV dol./ t
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Aliejiniai augalai

Sojos pupelės

Pašariniai grūdai

• pinigus (pašariniams baltymams Lietuvoje kasmet išleidžiama 

200 mln. eurų) 



sveikatą (nes ankštinių fiksuojamas biologinis azotas 

neteršia vandenų) 



Jei ūkyje yra skysto mėšlo 

25 m3 ha-1  per metus yra ribinis kiekis, „neišvarantis“ 

ankštinių iš žolyno ! 



 

Mėšlą būtina nedelsiant užarti 



Papildomas tręšimas azotu 

Vienkartinė 100 kg ha-1 amonio salietros norma nepakenkia 

ankštinėms žolėms 



Nors pupiniai augalai turi fiksuoti biologinį azotą, ne visada 

jiems tai pavyksta 

Kol buvo drėgna (gegužės 20 d.) Kai tris savaites nelijo (birželio 16 d.) 



LŽI mokslininkų (D.Janušauskaitė ir kt.) atliktų tyrimų duomenimis 

papildomas tręšimas azotu (N45) P60K60 fone žirnių derlių 

didino 0,35- 0,38 t ha-1.  

Negausus papildomas tręšimas azotu didino ir pupų derlių 

(Vazniškių ŽŪB duomenimis) 



2 ha žolyno metinis derlius – 88 rulonai  

Vieno rulono masė – 730 kg 



 

 

KĄ PASĖSI - TĄ IR PJAUSI, KAIP 

PATRĘŠI, TAIP IR ŠIENAUSI 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ  


