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SANTRAUKA 

Šio magistro baigiamojo darbo tikslas buvo ištirti trijų energetinių žolinių augalų biometrines 

bei energetines savybes ir jas palyginti tarpusavyje. Augalai buvo auginami lauko sąlygomis, kiekvieną 

augalą tręšiant skirtingomis mineralinio azoto normomis (N0 – kontrolė, N60 – 200 kg ha
-1

 ir N120 – 

400 kg ha
-1

). Buvo tiriami pagrindiniai biometriniai rodikliai: augalų aukštis, augalų stiebų skaičius, 

sausoji biomasė, chlorofilo indeksas. Taip pat ištirtas pasirinktų augalų šilumingumas, peleningumas, 

pagrindiniai elementai (C, H, N, S, O) bei šalutiniai elementai (K, Ca, Mg, P, Al, Si, S), taip pat 

sunkieji metalai. Visų augalų energetinės savybės palygintos tarpusavyje. 

Vertinant gautus duomenis, tinkamiausi žoliniai augalai biokurui yra sida ir drambliažolė, 

kadangi jų peleningumas yra mažiausias. Tačiau nendrinio dryžučio, nors ir išsiskyrė didesniu 

peleningumu, šilumingumas buvo didžiausias. Cheminės sudėties analizės metu buvo nustatyta, jog 

papildomas tręšimas azotinėmis trąšomis įvairių elementų kiekiui augaluose didelės įtakos neturėjo, 

tačiau vertinant šalutinių elementų kiekį augaluose pastebėta tai, jog kai kurių cheminių elementų 

padidėjimą galėjo lemti ir augalų augimo vieta (atvira pieva, šalia žvyrkelio, šalia kelio, šalia dirbamo 

lauko ir pan.).  
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SUMMARY 

This master's thesis was to analyze three energy plant grass biometric and energy properties 

and to compare them with each other. Plants were grown in field, every plant fertilized with different 

rates of nitrogen (N0 - control, N60 - 200 kg ha
-1

 and N120 - 400 kg ha
-1

). It was investigated the main 

biometric parameters: plant height, plant stems, dry biomass and chlorophyll index. Also plants 

calorific value, ash content, the main elements (C, H, N, S, O) and minor elements (K, Ca, Mg, P, Al, 

Si, S) and heavy metals. Plant‘s energy properties were compared with each other. 

Evaluating the data, the optimum herbaceous plant for biofuels are sida and Miscanthus as 

their ash content is lowest. Reed canary grass calorific value was highest, but it stood higher ash 

content too. Chemical composition analysis showed that the additional nitrogen fertilization had no 

major impact of the various elements in plants, but by assessing the amount of elements in plants is 

noticeable that plant growth and position may impact some chemical elements increase (open meadow, 

near the gravel, next to the road, arable land, etc.). 
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ĮVADAS 

Temos aktualumas: dėl vis sparčiau augančios pramonės, vis labiau didėjant energijos 

poreikiams ir tuo pačiu mažėjant tradiciniams, iškastiniams, energijos ištekliams (nafta, anglis ir pan.) 

buvo pradėta ieškoti alternatyvių, atsinaujinančių išteklių, kuriais būtų galima patenkinti iškilusius 

žmonijos energetinius poreikius. Ekologiškos energijos ateitis yra siejama ne tik su atsinaujinančiais 

energijos šaltiniais, tokiais kaip vėjo ar saulės energija, bet ir su energijos gamyba iš biologinių šaltinių 

– biomasės energija. Kaip vienu iš tokių šaltinių galima pasirinkti žolinius augalus, kurių auginimui 

nereikia kardinaliai keisti kraštovaizdžio, kadangi galima panaudoti žemės plotus, kurie yra netinkami 

žemės ūkio kultūroms. Taip pat pavasarį sėti žoliniai energetiniai augalai jau tų pačių metų rudenį gali 

būti nuimami ir naudojami energetiniams tikslams, taigi jų atsiperkamumas yra greitesnis nei kitų 

atsinaujinančių energijos šaltinių. Žolinių augalų sėjimas/sodinimas, priežiūra bei nuėmimas yra 

nesudėtingi, nereikalaujantys daug lėšų bei specialios agrotechnikos.  

Naudojant biomasę, kaip energijos šaltinį, bus ne tik sumažinamos šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų emisijos (yra nustatyta, kad deginant biokurą CO2, emisija į aplinką yra lygi nuliui, kadangi tiek, 

kiek yra išmetama CO2, toks pats jo kiekis vegetacijos metu yra pasisavinamas augalijos), bet ir 

efektyviau panaudojamos žemės, kurios yra apleistos ar netinkamos žemės ūkiui.  

Norint Lietuvoje pradėti plėtoti žolinių augalų auginimą biokurui yra svarbu atlikti detalius 

tyrimus ir įvertinti ne tik augalų tinkamumą biokurui, bet ir jų prisitaikymą prie aplinkos sąlygų . 

Iš visų gyvųjų organizmų augalai yra didžiausi šviesos energijos, gaunamos iš Saulės, 

vartotojai.  Augalai sugeba ją sugerti ir panaudoti ją biomasės gamybai. Augalams ši energija yra 

patogi ir lengvai prieinama. Jie paverčia ją chemine energija [1].  

Pagal A. Jasinską  ir A. Kryževičienę [2] mūsų krašto gamtinės ir klimato sąlygos bei reljefas 

(ypač kalvotoji dalis, užimanti 31,6 proc. žemės ūkio naudmenų) labiau tinka žolininkystei nei 

intensyviai žemdirbystei plėtoti. Daugiamečių žolynų bendrijų dirvosauginė reikšmė yra gana svari ir 

ilgamečių tyrimų patikrinta: žolynai stabilizuoja gamtinius ir antropogeninius procesus kalvose, 

reguliuoja aplinkinių teritorijų hidrologinį rėžimą, ir yra neginčijamai pranašesni už vienmečius 

augalus. Varpinių – ankštinių žolių mišiniai gausina dirvožemį biologiniu azotu ir pagerina dirvos 

struktūrą, sudaro sąlygas mažesniam poreikiui cheminių trąšų. Žolynai sėkmingai gali būti naudojami 

apleistų žemių konservavimui [3]. 
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Įvertinus bendrą 2010 metų 1 ha biokuro energetinį derlių pirmą vietą užėmė daugiametės 

žolės, kurios kasmet sudarė apie 160 GJ ha
-1

, o javai, bulvės ir pašariniai šakniavaisiai atitinkamai 

mažiau (134, 53 GJ ha
-1

 , 53 GJ ha
-1

 ir 137 GJ ha
-1

) [3]. Vertinant energetinį efektyvumą yra labai 

svarbu atsižvelgti, ne tik į energijos kiekį gaunamą panaudojus biokurą (deginant ar kitaip apdorojant), 

tačiau labai svarbu yra įvertinti ir energijos kiekį reikalingą sukurti derlių (sėjimas, apdirbimas, 

transportavimas, žmogiškieji ištekliai ir pan.). Žoliniai augalai yra vienas ir perspektyviausių vietinių 

atsinaujinančių energijos šaltinių dėl to, kad jų energetinis efektyvumas yra 2,6 karto didesnis nei kitų 

lauko augalų. 

Darbo tikslas yra ištirti trijų energetinių žolinių augalų biometrines bei energetines savybes ir 

jas palyginti tarpusavyje, taip nustatant optimalų variantą energijos gamybai.  

Darbo uždaviniai: 

1. Aptarti trijų tiriamų augalų biometrines savybes; 

2. Nustatyti pasirinktų augalų šilumingumą ir jį palyginti tarpusavyje; 

3. Nustatyti pasirinktų augalų peleningumą ir jį palyginti tarpusavyje; 

4. Nustatyti pagrindinių cheminių elementų (anglis, vandenilis, azotas, siera ir deguonis) kiekį 

pasirinktuose mėginiuose; 

5. Nustatyti šalutinių elementų kiekį pasirinktuose energetiniuose augaluose. 
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1. LITERATŪROS ANALIZĖ 

1.1. BIOKURAS 

Biokuras — tai kuras, tiesiogiai ar netiesiogiai pagamintas iš biomasės. Jo degieji elementai 

yra anglis (C), vandenilis (H) ir siera (S). Su šiais elementais jungiasi deguonis (O) ir azotas (N), 

sudarydami kuro vidinį balansą. Kure taip pat yra drėgmės ir mineralinių medžiagų, kurios sudegus 

kurui virsta pelenais [4]. Biokuras - iš biomasės pagaminti degūs dujiniai, skystieji ir kietieji produktai, 

naudojami energijai gaminti [5]. 

Energetinėms reikmėms galima panaudoti miškų (kirtimo ir medienos perdirbimo) ir žemės 

ūkio (šiaudai) atliekas. Taip pat galima panaudoti būtent tam tikslui auginamus energetinius medžius, 

rapsus, žolinius augalus. Biokuras yra mažo tankio, žemo kaloringumo ir pasiskirstęs teritorijoje 

netolygiai, lyginant su mineraliniu kuru. Dėl mažo tankio biokurą yra nenaudinga transportuoti 

dideliais atstumais.  

Šiuo metu Europoje yra gana sparčiai plėtojamas biokuro naudojimas energetinėms reikmėms, 

siekiant sumažinti oro taršą, o tuo pačiu ir klimato šiltėjimą bei sumažinti priklausomybę nuo įvežtinio 

kuro. 

Kaip matome iš pateiktos informacijos (1 lentelė) 27 ES šalyse nuo 1999 iki 2009 metų 

energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos šaltinių padidėjo beveik du kartus, tačiau kiekvienoje 

šalyje tas padidėjimas buvo skirtingas. Didžiausią proveržį atsinaujinančios energijos srityje padarė 

Vokietija. Per 10 metų atsinaujinančios energijos panaudojimas čia išaugo apie 3,4 karto, o tuo tarpu 

Maltoje šis skaičius nepakito, čia energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių nebuvo išgaunama (taip 

galėjo nutikti dėl to, kad Maltos užimama teritorija yra gana maža bei dėl blogų geografinių sąlygų). 

Lietuvoje šis rodiklis pakito neženkliai, apie pusantro karto. Tačiau vienodai vertinti ekonomiškai 

stiprias šalis su silpnesnėmis yra netikslinga, kadangi ekonomikos būklė vaidina svarbų vaidmenį 

siekiant vis daugiau energijos išgauti iš atsinaujinančių energijos šaltinių.  

Europos Sąjungoje daugiausiai iš atsinaujinančių energijos šaltinių buvo naudojama biokuro ir 

atliekų energija, o mažiausiai saulės ir geoterminė energija. Vėjo energija taip pat sudarė nedidelę dalį. 

Lietuvoje iš atsinaujinančių energijos šaltinių labiausiai buvo naudojama biomasė ir atliekos. Iš jų buvo 

gaunama apie 94,5 proc. visos energijos išgaunamos iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Vėjo, saulės 

ir geoterminė energija nėra taip smarkiai paplitusi Europoje dėl klimatinių sąlygų (saulės energija yra 
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nepriimtina šiaurinėms Europos dalims dėl lėto atsiperkamumo ir mažos naudos, kadangi saulėtų dienų 

skaičius per metus šiose šalyse būna labai mažas, vėjo energija yra nenaudinga šalyse, kur vėjuotų 

dienų skaičius per metus yra labai mažas arba kur vėjo greitis nėra pakankamai didelis, geoterminė 

energija galima tik vietovėse, kur šiltieji žemės sluoksniai yra pakankamai negiliai, kad būtų 

ekonomiškai naudinga daryti gręžinius (Islandija, Turkija ir pan.)) 

1. Lentelė. Pirminis energijos balansas Europos Sąjungoje [6]  

  

Pirminė 

produkcija Bendra dalis, 2009 (%) 

1999 2009 

Saulės 

energija Biomasė 

Geoterminė 

energija Hidroenergija 

Vėjo 

energija 

ES-27 92674 148435 1,7 67,7 3,9 19,0 7,7 

Euro zona 62261 104794 2,2 64,4 5,4 18,7 9,2 

Belgija 498 1661 1,5 91,4 0,2 1,7 5,2 

Bulgarija 665 1129 — 68,9 2,9 26,4 1,8 

Čekijos Respublika 1409 2593 0,5 90,5 — 8,1 1,0 

Graikija 1619 2754 0,5 78,0 0,4 0,1 21,0 

Vokietija 8069 27692 3,5 77,0 1,7 5,8 12,0 

Estija 526 846 — 97,7 — 0,3 2,0 

Airija 222 614 0,7 45,3 — 12,7 41,4 

Graikija 1419 1804 10,4 51,2 1,2 25,1 12,1 

Ispanija 6031 11905 5,7 47,9 0,1 19,0 27,3 

Prancūzija 16528 19567 0,3 70,2 0,6 25,1 3,5 

Italija 9401 14746 1,0 34,0 32,6 28,7 3,8 

Kipras 44 75 77,3 21,3 — — — 

Latvija 1571 2089 — 85,6 — 14,2 0,2 

Lietuva 656 992 — 94,5 0,5 3,6 1,4 

Liuksemburgas 35 80 2,5 80,0   11,3 6,3 

Vengrija 843 1851 0,3 92,0 5,2 1,1 1,5 

Malta 0 0 — — — — — 

Nyderlandai 1210 2765 0,9 84,4 0,1 0,3 14,2 

Austrija 6675 8352 1,5 54,6 0,4 41,5 2,0 

Lenkija 3757 6031 0,0 94,8 0,2 3,4 1,5 

Portugalija 3342 4747 1,1 66,4 3,7 15,0 13,7 

Rumunija 4400 4275 — 74,2 0,5 25,3 0,0 

Slovėnija 551 863 — 53,1 — 46,9 — 

Slovakija 458 1223 — 68,5 0,7 30,7 0,1 

Suomija 7256 7833 0,0 85,8 — 13,9 0,3 

Švedija 13359 15918 0,1 62,8 — 35,8 1,4 

Jungtinės 

Karalystės 2133 5107 1,4 74,1 0,0 8,9 15,7 

Norvegija 11872 12116 — 9,7 — 89,6 0,7 

Šveicarija 4693 4760 0,9 30,1 4,4 64,5 0,0 

Kroatija 900 1030 0,5 42,6 0,3 56,2 0,5 

Turkija 10701 9909 4,3 46,8 16,4 31,2 1,3 
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1 pav. Energijos gavybos iš atsinaujinančių energijos išteklių augimas ES iki 2020 metų [6] 

Kaip matome iš pateikto grafiko (pav. 1) kiekvienai ES šaliai narei yra numatytas 

atsinaujinančių energijos šaltinių vartojimo padidėjimas išskyrus Norvegiją, kuriai šis tikslas nebuvo 

nustatytas. Lietuva yra skatinama iki 2020 metų energijos gavima iš atsinaujinančių energijos šaltinių 

padidinti  iki 23 proc. Kitoms šalims, kaip Vokietijai, Slovėnijai, Prancūzijai, šie tikslai yra dar didesni. 

Maltai iškeltas tikslas pasiekti, kad šalyje energija iš atsinaujinančių šaltinių sudarytų apie 10 proc. 

 

2 pav. CO2 emisijos rodikliai deginant skirtingą kurą [7]  

CO2 yra vienas iš junginių skatinančių aplinkos klimato kaitą. Kaip matome iš 2 paveikslo 

daugiausiai CO2 emisijų į aplinką išmetama deginant akmens anglį bei kitą iškastinį kurą, o tuo tarpu 
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deginant biokurą šių emisijų kiekis yra beveik nulinis, taip yra todėl, kad visą CO2, kuris susidarė 

deginant biokurą, sunaudoja naujai augantys augalai natūraliems procesams vykstantiems fotosintezės 

metu vykdyti. Jų metu į aplinką yra išskiriamas deguonis.  

1.2. BIOKURO IŠTEKLIAI  

Lietuva 2006 metais importavo daugiau kaip 90 % pirminių energetinių išteklių tam kasmet 

buvo išleidžiama apie 800 mln. JAV dolerių. Importą galima sumažinti naudojant atsinaujinančios 

energijos šaltinius, vienas iš kurių – vietinis biokuras [4]. Svarbiausias biokuro tiekėjas yra žemės ūkis, 

kur vystant biokuro gamybą, tuo pačiu vystomi kaimiškieji regionai bei yra kuriamos naujos darbo 

vietos.  

Lietuva turi  didelį potencialą biokuro srityje, nes turi labai daug resursų, kurie nėra panaudoti. 

Pateiktame paveikslėlyje (3 pav.) matome, jog šiuo metu daugiausiai kieto biokuro gamybai yra 

sunaudojama malkos ir medienos atliekos. Šiaudų energijos gamybai sunaudojama labai maža dalis, 

nors jų potencialas mažas. Tuo tarpu greitai augančių medžių ir krūmų bei žolinių augalų suvartojama 

labai mažai, nors jų potencialas yra didelis ir dalį iškastinio kuro būtų galima pakeisti būtent jais.  

 

3 pav. Kietojo biomasės potencialo pasiskirstymas Lietuvoje [8] 

Šiuo metu Lietuvoje žemės ūkio darbuose ir namų ūkyje yra suvartojama apie 9,1 PJ 

atsinaujinančios energijos, iš jų apie 8,87 PJ (t.y. 97,5 proc.) sudaro medienos ir šiaudų kuras, kuris 

padengia apie trečdalį visų kuro sąnaudų kaimiškose vietovėse.  



12 
 

Lietuvos žemdirbystės instituto bei Žemės ūkio inžinerijos instituto pradėti tyrimai parodė, kad 

energetiniams poreikiams, kaip kurą, galima būtų panaudoti aukštaūges varpines ir ankštines žoles bei 

topinambus. Esant 10t/ha derlingumui ir auginant energetines žoles 46 tūkst. ha plote, galima gauti 0,46 

mln. t sausosios biomasės (6,4 PJ vertės). Tokia galimybė yra patraukli tuo, kad šių augalų auginimui, 

priežiūrai ir dorojimui, galima panaudoti įprastinę žemės ūkio techniką [4]. 

Kaip matome iš pateikto grafiko (4 pav.) prognozuojamas didžiausias energetinių augalų 

potencialas yra Vilniaus, Utenos bei Panevėžio apskrityse, šiaudų – Panevėžio ir Šiaulių apskrityse, o 

medienos – Kauno, Vilniaus ir Šiaulių apskrityse. Kitose apskrityse potencialas yra šiek tiek mažesnis. 

  

4 pav. Prognozuojamas metinis biokuro potencialas Lietuvos apskrityse [4] 

1.3. ENERGETINĖS ŽOLĖS 

Energijos gamyboje iš vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių didžiausią dalį sudaro 

energija iš biomasės (medienos ir šiaudų). Biomasės kuro išteklius galima pagausinti auginant 

energetinius augalus. Švedijoje energetinėms reikmėms bandoma panaudoti nendrinius dryžučius, 

Čekijoje tiriama galimybė panaudoti kurui kanapių, baltažiedžių barkūnų, dryžučių ir kitų augalų 

biomasę [4].  

Lietuvos klimatinės ir reljefo sąlygos yra labai specifinės, kadangi apie 32 proc. Lietuvos 

teritorijos yra netinkamos žemės ūkiui, taigi tie plotai gali būti panaudojami energetinių žolinių augalų 

auginimui. Vietiniai atsinaujinančios energijos šaltiniai Lietuvos energetikos strategijoje yra laikomi 

prioritetine energetikos plėtros sritimi.  
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Šiuo metu energetiniais žoliniai augalai yra laikomi vieni iš perspektyviausių dėl jų privalumų 

lyginant su iškastiniu kuru: 

 Biomasės naudojimas gali visiškai ar bent dalinai pakeisti iškastinį kurą ir taip būtų taupomos 

valiutinės lėšos; 

 Biomasės naudojimas stiprina šalies energetinę nepriklausomybę; 

 Biomasė yra neutrali CO2 emisijų požiūriu; 

 Deginant biomasę į aplinką beveik neišmetama sieros ir kitų junginių, kurie sukelia šiltnamio 

efektą; 

 Sudeginus biomasę susidariusius pelenus galima panaudoti dirvos tręšimui ir jos rūgštingumui 

mažinti, taip didinant derlingumą; 

 Naudojant biomasę yra sukuriamos naujos darbo vietos, ypač kaimo vietovėse. 

Panaudojant žolinius augalus biokuro gamybai būtų išsprendžiamos šios problemos: 

 Sumažėtų tarša azotinėmis medžiagomis (dirvožemio, paviršinio ir požeminio vandens ir pan.); 

 Didesnės skurdžių dirvožemių panaudojimo galimybės; 

 Padidėtų humuso kiekis nederlinguose dirvožemiuose, o tai padidintu dirvožemių kokybę. 

Pasaulyje ir ES biožaliavų naudojimas yra visokeriopai skatinamas, dėl paprasto ir pigaus jų 

atliekų utilizavimo, lengvo suirimo gamtoje bei netoksiškumo [4]. 

Energetiniais tikslais specialiai auginamų augalų plotai yra vadinami energetinėmis 

plantacijomis. Atlikti moksliniai tyrimai rodo, kad šalia sumedėjusių augalų yra daug vienmečių 

augalų, tinkamų biokuro gamybai. Jie savo biomasėje gali sukaupti didelius kiekius energijos.  

 

5 pav. Lyginamasis kuro energijos kiekis, gaunamas iš vieno hektaro [8] 
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Pavyzdyje (5 pav.) palyginamas kuro energijos kiekis gaunamas iš 1 ha. Kaip matome 

mažiausiai energijos yra išgaunama iš miško medienos kuro, o daugiausiai iš medžių ir krūmų 

plantacijų. Nuo medžių ir krūmų plantacijų nedaug atsilieka ir energetinės žolės, jų energetinis 

potencialas siekia 98 GJ/ha.  

1.4. POTENCIALŪS ŽOLINIAI AUGALAI BIOKURO GAMYBAI 

1.4.1. Drambliažolė 

Siekiant surasti žoles, duodančias kuo daugiau  sausosios biomasės, Europos mokslininkai 

atliko daug įvairiausių tyrimų. Drambliažolė (Miscanthus) – tai miglinių (Poaceae) šeimos Miscanthus 

spp. genties augalas. Šie augalai fiziologiškai priklauso trumpadieniams augalams, jų fotosintezės eiga 

vyksta su 4 anglies atomais, todėl yra priskiriami C4 augalų grupei. Natūraliai drambliažolės auga 

Afrikos ir Pietų Azijos subtropikuose ir tropikuose, taip pat Rytų Azijos vidutinio klimato juostoje, nuo 

Ramiojo vandenyno salynų (Okeanijos) iki Japonijos kalnynų ir Himalajų [9]. Drambliažolės aukštis 

gali siekti iki 3 metrų, o plotis gali būti apie 1,0 – 1,2 m. Mėgsta saulėtas ar dalinai pavėsingas vietas, 

tinkamiausias dirvožemis yra vidutinio derlingumo ir derlingas, bei vidutinio drėgnumo. Tačiau atlikti 

bandymai parodė, kad drambliažolės gali augti ir mažesnio derlingumo žemėse.  

 

6 pav. Drambliažolė (Miscanthus). Lietuvos žemdirbystės institutas. Kėdainių raj., Dotnuva. 

2012 liepa. 
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Švedijoje, Danijoje, Jungtinėse Karalystėse, Vokietijoje ir Portugalijoje su 15 genotipų 

drambliažolių (Miscanthus) atlikti tyrimai parodė, kad jų sausosios biomasės derlius kasmet didėja  nuo 

2t ha
-1

 pirmaisiais metais iki 9-18 t ha
-1

antraisiais ir trečiaisiais metais. Buvo atvejų, kai drambliažolės 

biomasės siekdavo 29 t ha
-1

, net 40,9 t ha
-1

. 

Nuo 2007 metų Lietuvos žemdirbystės institute (LŽI), Dotnuvoje, buvo tiriamos drambliažolių 

hibrido auginimo biokurui galimybės Lietuvoje. Šiais tyrimais buvo siekiama nustatyti drambliažolių 

toleranciją žiemojimo sąlygoms, augimo dinamiką ir vystymosi ypatumus įvairiais vegetacijos 

periodais, skirtingais augimo metais, taip pat biomasės potencialą kuomet augalai yra tręšiami 

skirtingais azoto trąšų kiekiais. Dotnuvos energetinėse plantacijose buvo pasodinti 348 drambliažolių 

sodinukai, kurie buvo išauginti Austrijoje. Sodinukai buvo sodinami lengvame priesmėlyje, su smulkių 

akmenukų priemaiša. Šio dirvožemio viršutinis sluoksnis neutralus, o giliau šarminis, humuso kiekis 

siekė 2 %. Tokiame dirvožemyje buvo sodinama siekiant atlikti bandymus energetinių žolių auginimo 

žemės ūkiui netinkamose žemėse.  

Antrųjų ir trečiųjų augimo metų pavasarį augalai buvo tręšiami skirtingais amonio salietros 

kiekiais. 1 – N0 (be azoto trąšų), 2 – N60 (200 kg/ha amonio salietros hektarui) ir 3 – N120 (400 kg/ha 

amonio salietros hektarui). Per visus auginimo metus meteorologinės sąlygos buvo labai permainingos. 

Kadangi sodinukai buvo gauti palyginti vėlai tai jie buvo sodinami vasara ir orai buvo palankūs 

drambliažolėms krūmytis. Tačiau 2008 metų vėlyvos šalnos ir sausros trukdė augalams augti. 2009 

pavasaris buvo taip pat vėlyvas ir šaltas, tačiau vasara buvo tinkama drambliažolėms ir drėgmės 

trūkumas buvo jaučiamas tik rugsėjo mėnesį.  

Iš gautų 348 sodinukų prigijo 307, t.y. apie 88 proc. Siekiant, kad likę sodinukai gerai 

peržiemotų pirmaisiais metais jie buvo mulčiuojami šiaudais. Dėl 2008 metų vėlyvo pavasario ir labai 

kontrastingų orų išliko apie 73 proc. sodinukų. Nors pirmaisiais metais buvo netekta apie 37 proc. 

sodinukų, tačiau vėliau jų skaičius nebekito ir buvo pastovus. Antraisiais metais neperžiemojo tik 2 

sodinukai iš 226, t.y. apie 1 proc. ir šis skaičius nekito iki trečiųjų metų vegetacijos pradžios.  

Antraisiais metais drambliažolių sodinukai dėl buvusių sausrų labiau vystė šaknų sistemą ir 

krūmijosi iki pat šalnų. Trečiaisiais metais, kuomet drėgmės buvo pakankamai, intensyviau vystėsi 

antžeminė augalo dalis. Azoto trąšų poveikis augalams nebuvo labai reikšmingas, tik šiek tiek 

ryškesnis N120 dozės teigiamas poveikis drambliažolių stiebų skersmeniui. Produktyvumas trečiaisiais 

metais buvo apie 40 proc. didesnis nei antraisiais.  
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Atsižvelgdami į tyrimų rezultatus galime daryti išvadas apie drambliažolių privalumus ir 

trūkumus: 

 Žolės turi didelį potencialą konvertuoti saulės energiją ir sukaupti didelį kiekį biomasės. 

Drambliažolės intensyviai vykdo fotosintezę aukštoje temperatūroje. Drambliažolės yra vienos 

pranašiausių saulėtame ir šiltame klimate.  

 Drambliažolių rūšys yra labai skirtingos ir yra šio augalo formų, kurios gali augti pelkėtose ar 

net sausringose ir nederlingose žemėse.  

 Drambliažolės turi ilgą produktyvųjį augalo amžių, kuris lemia efektyvų ekonominį energijos 

balansą.  

 Drambliažolių biomasė gali būti plačiai naudojama. Šiuo metu Europoje ji daugiausiai tiriama 

kaip biokuro šaltinis bei lignino celiuliozės produkcijos gamybos žaliava, kuri turi mažą azoto 

oksidų emisiją.  

 Drambliažolių CO2 asimiliacijos tempas yra 10 kartų didesnis nei C3 tipo augalų. Kadangi jų 

šaknų sistema yra labai išsivysčiusi, siekia iki 2,5 metrus, tai greitai ir efektyviai filtruoja 

dirvožemio drėgmę ir atstato užterštų dirvožemių mikrobiologinę pusiausvyrą. 

 Auginamos kalvotose vietovėse drambliažolės efektyviai stabdo dirvos eroziją. 

Drambliažolių plitimą vėsesnio klimato šalyse stabdo: 

1. Kadangi tai yra hibridas, tai jis nesubrandina sėklų, o tai apsunkina jų dauginimą, kadangi 

makrovegetatyvininis dauginimas sodinukais yra brangus ir lėtas procesas. Siekiant padidinti 

dauginimo efektyvumą ir sumažinti kaštus, hibridas dauginamas mikrometodu, taikant in vitro 

kultūrų techniką [9]. 

2. Pirmaisiais auginimo metais bei sodinimo metu augalai yra nepakantūs nepastovioms 

žiemojimo sąlygoms, tačiau šis jautrumas pasireiškia tik pirmąją žiemą, dėl tos priežasties 

pirmaisiais metais augalai yra mulčiuojami. 

3. Pirmaisiais metais drambliažolės auga ir vystosi lėtai. Pasėliai maksimalų biomasės derlių 

pradeda duoti tik nuo trečiųjų ketvirtųjų auginimo metų [9]. 

Korėjoje [10] buvo tiriama drambliažolės (lot. Miscanthus) įvairių genotipų tinkamumas 

biokuro gamybai. 10 plotų buvo auginami Korėjoje ir dar du plotai Ilinojaus Valstijoje, JAV, tai buvo 

kaip kontroliniai bandiniai. Drambliažolė buvo auginama 3 metus ir kiekvieną rudenį buvo nuimama 

bandymams. Drambliažolių lapai buvo nuskiriami nuo stiebų, džiovinami laboratorijos sąlygomis iki 
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30 proc. drėgnumo ir tuomet susmulkinami su mechaniniu smulkintuvu. Visi bandymai buvo atliekami 

po tris kartus, siekiant sumažinti paklaidas. 

Ligninas tai mišrus polimeras su aromatiniais ir alifatiniais komponentais. Jam kaupiantis 

matrikse, augalai medėja ir tvirtėja. Bandymo metu buvo siekiama ištirti drambliažolių bandiniuose 

esantį rūgštyse netirpų ligniną (AIL) ir rūgštyje tirpų ligniną (ASL). Mėginiai po 150 mg buvo 

sumaišyti su 3 ml, 72 proc. H2SO4 ir laikomi 30
o
C temperatūroje vieną valandą. Į mėginius buvo įpilta 

dejonizuoto vandens (84 ml) [10]. Vėliau mėginiai buvo laikomi 125
o
C temperatūroje dar vieną 

valandą, tokiu būdu jie buvo sterilizuojami. Po sterilizacijos mėginiai buvo labai staigiai atšaldomi ir 

nufiltruojami. Netirpus ligninas buvo nuplautas su dejonizuotu vandeniu ir tada džiovinamas 105
o
C. 

Išdžiuvęs AIL buvo matuojamas gravimetrinės analizės pagalba.  Rūgštyse tirpus ligninas buvo 

matuojamas į drambliažolių mėginius dedant 5 ml, 3 proc. H2SO4 ir buvo matuojama šviesos sugertis 

esant 205 nm ilgio bangoms, naudojant UV spektrometrą.  

Bendrasis celiuliozės kiekis drambliažolėse buvo matuojamas naudojant 10 proc. peracito 

rūgštį (pH 3,5), 85 
o
C temperatūroje, mėginius laikant 30 min. Tuomet buvo matuojamas celiuliozės 

kiekis bei hemoceliuliozės kiekis [10]. 

Didesnis bendras visų cheminių elementų kiekis buvo randamas lapuose, o ne stiebuose. 

Tačiau trijų pagrindinių cheminių elementų (lignino, celiuliozės ir hemoceliuliozės) buvo daugiau 

stiebuose nei lapuose. Rūgštyje netirpaus lignino lapuose buvo randama nuo 13,8 proc. iki 31,1 proc., o 

stiebuose – nuo 12,7 proc. iki 27,4 proc. Rūgštyje tirpaus lignino buvo randama tarp 0,1 proc. ir 0,8 

proc. tiek lapuose, tiek stiebuose. Bendras lignino kiekis lapuose svyravo nuo 14,6 proc. iki 26,5 proc., 

o stiebuose – nuo 13,3 proc. iki 27,6 proc.  

Nors lignino kiekis tiek lapuose, tiek stiebuose skyrėsi nedaug, tačiau stiebuose jo buvo 

randama daugiau (p<0,05 duomenys skyrėsi statistiškai patikimai). Nors ligninas yra viena iš 

pagrindinių augalo sudedamųjų dalių, tačiau jis yra nepageidaujamas pramoninėje biokuro 

biokonversijoje [10]. Tačiau medžiagos, turinčios nedidelius lignino kiekius yra vertingesni 

biokonversijoje. Tirtose drambliažolių rūšyse ligninas svyravo, vienose jis nesiekė net 20 proc., tuo 

tarpu kitose buvo didesnis nei 25 proc.  

Celiuliozės kiekis (remiantis sausa mase) lapuose svyravo nuo 28,1 proc. iki 38,5 proc., 

stiebuose – nuo 36,1 proc. iki 44,9 proc. Hemiceliuliozės kiekis lapuose buvo tarp 17,7 proc. ir 27,5 

proc., o stiebuose – tarp 17,1 proc. ir 30,5 proc. Celiuliozės kiekis lapuose ir stiebuose skyrėsi labai 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Polimeras
http://lt.wikipedia.org/wiki/Matriksas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Augalai
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žymiai, o hemiceliuliozės kiekis tiek lapuose, tiek stiebuose skyrėsi nedaug. Drambliažolių rūšys, 

kuriose celiuliozės randama apie 40 proc. būtų vienos perspektyviausių žolinių augalų biokuro 

gamybai. Bendras polisacharidų kiekis lapuose svyravo tarp 50,9 proc. ir 61,9 proc., o stiebuose – tarp 

58,2 proc. ir 70,4 proc. [10].  

1.4.2. Nendriniai dryžučiai 

Nendrinis dryžutis (lot. Phalaris arundinacea) yra miglinių (Poaceae) šeimos daugiametis 

žolinis augalas. Jis gali užaugti iki 2,2 metrų aukščio. Nendriniai dryžučiai sudaro didelius ir vešlius 

sąžalynus, dažniausiai tose vietose, kur yra pakankamai didelis drėgmės kiekis, kaip pavyzdžiui ežerų 

ar upių pakrantėse bei užliejamose pievose. Nendrinis dryžutis dažnai yra auginamas ir kaip 

dekoratyvinis augalas. 

Pagrindinis nendrinių dryžučių privalumas yra tai, kad jie yra lengvai auginami. Nendrinius 

dryžučius reikia tik šienauti, briketuoti ir tręšti kiekvienais metais. Kadangi žemė nėra kasmet dirbama, 

taip yra sustabdoma maistinių medžiagų eutrofikacija (netekimas), o tai yra labai naudinga auginant 

nendrinius dryžučius netoli vandens. Nendrinio dryžučio gerai išsivysčiusi šakninė sistema gerina 

dirvožemio kokybę.  

 

7 pav. Nendrinis dryžutis (lot. Phalaris arundinacea). Lietuvos žemdirbystės institutas. 

Kėdainių raj., Dotnuva. 2012 metų, liepa. 
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Auginant nendrinį dryžutį biokurui taip pat buvo nustatyta, jog jis labai gerai sulaiko žemės 

ūkio teršalų emisijas į vandenį. Lyginant su miežiais, azotinių medžiagų kiekis hektare sumažėja apie 

40 proc. Mokslininkai mano, jog tokie augalai gali sumažinti šiltnamio dujų emisijas, todėl, kad dalis 

anglies yra sunaudojama nendrinių dryžučių vegetacijos periodu (tiek iš oro, tiek iš dirvožemio), o 

deginant jos išsiskiria nedaug. Nendrinio dryžučio derlingumas siekia apie 7,5–8,4 t/ha. ES ūkininkai 

nendrinių dryžučių auginimui gali gauti iki 500 – 600 eurų subsidijų už hektarą. Šiuo metu ES moka 30 

eurų daugiau nei praėjusiais metais (2012 duomenys).  

Lietuvoje Jasinskas A. [11] [3] ir Kryževičienė A. [12] atliko tyrimus norėdami įvertinti 

energetinius žolynus. Vienas iš pasirinktų žolynų buvo nendrinis dryžutis. Jie buvo auginami lengvo 

priemolio su smėlio priemaiša dirvožemyje, kuriame humuso buvo 1,5 – 1,7 proc. Nendriniai dryžučiai 

nėra labai jautrūs drėgmės trūkumui ir jų derlius nuo to kinta labai nedaug. Siekiant padidinti nendrinių 

dryžučių derlingumą sausringais metais jie buvo tręšiami azoto trąšomis dėl to derliaus sumažėjimas 

buvo minimalus. Nendriniai dryžučiai dažniausiai yra auginami mišiniais kartu su beginklėmis 

dirsuolėmis siekiant taip padidinti gaunamą biomasę bei derlių. Derlingiausi buvo nendrinių dryžučių 

mišiniai su lubinais ir ožiarūčiais, jų biomasės priedas sudarė iki 1,8 t ha
-1

, palyginti su beginklių dirsių. 

2 lentelė. Energetinių augalų šilumingumas [3]. 

 Bandomojo pavyzdžio Sausos masės 

Šilumingumas, 

kJ/kg 

Drėgnis, proc. Bendrasis 

šilumingumas, 

kJ/kg 

Grynasis 

šilumingumas, 

kJ/kg 

Nendriniai dryžučiai 18243 4,3 19063 17827 

Nendriniai dryžučiai su 

geltonžiedžiais barkūnais 

18317 4,6 19200 17964 

Beginklės dirsės 18161 6,0 19321 18085 

Beginklės dirsės su 

geltonžiedžiais barkūnais 

18574 6,0 19760 18524 

Sulyti nendriniai 

dryžučiai 

18309 4,7 19212 17976 

Sulytos beginklės dirsės 18030 5,2 19020 17784 
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Kaip matome iš 2 lentelėje pateikiamų skaičių, didžiausias bandomojo pavyzdžio 

šilumingumas buvo mišinių, t.y. nendrinių dryžučių su geltonžiedžiais barkūnais ir beginklių dirsių su 

geltonžiedžiais barkūnais. Sausosios masės šilumingumas mišiniuose buvo taip pat didesnis, nei 

vienarūšių augalų. Taigi galima teigti, jog mišinių naudojimas yra efektyvesnis nei vienarūšių augalų. 

Sulytų beginklių dirsių šilumingumo sumažėjimą galėjo lemti tai, kad paliktų gulėti lauke žolių apatinė 

pusė sugedo.  

1.4.3. Sida 

Dar vienas augalas, kurį galima panaudoti biokurui tai sida – daugiametis žolinis dedešvinių 

šeimos (Malvaceae) augalas. Lietuvoje yra mažai žinomas, kadangi augalas nepasižymi ypatingu 

dekoratyvumu. Lenkijoje ir Čekijoje ši augalų rūšis jau keletą metų yra tiriama ir auginama energetikos 

tikslams. Šis augalai nereiklūs dirvožemiui ir klimato sąlygoms, yra ilgaamžiai. Vienintelis šio augalo 

minusas yra tai, kad vėsesnio klimato zonose jis nespėja subrandinti daigių sėklų, dėl tos priežasties yra 

sunku jas veisti Lietuvoje. Sidos natūraliai gamtoje randamos ten, kur yra sausas ir šiltas klimatas, 

Šiaurės Amerikoje. Sausosios biomasės derlius siekia apie 2 t/ha. 

Dirvožemis, kuriame auga sida dažniausia būna smėlis su labai nedideliu organinių medžiagų 

kiekių jame. Dirvožemio pH yra neutralus, šiek tiek parūgštintas, yra druskų reikalingų augalams [13].  

Sidos aukštis siekia apie 1,2 – 3 metrus. Jos kotas yra beveik sumedėjęs, vertikalus, labai 

šakotas. Lapai yra dideli, giliai pjaustyti, smailūs. Žydi labai gausiai, žiedai dažniausiai būna baltos 

spalvos, sutelkti į kuokštelius. Žydėjimas trunka ilgai, nuo birželio iki spalio mėnesio arba iki pirmų 

šalnų. Nors ir ilgas yra sidos žydėjimo laikotarpis, tačiau Lietuvoje jau rugsėjo mėnesį prasidėjus 

vėsesniems orams, o spalį atsiradus pirmosioms šalnoms, sida negali pilnai subrandinti sėklų. Kitomis 

sąlygomis sida subrandina keletą tūkstančių sėklų, kurios plinta vandens pagalba.  

Sidos yra vertinamos ne tik kaip geras medaus šaltinis bitininkams, kadangi medaus iš sidų 

galima pririnkti iki 120 kg iš hektaro, tačiau vis dažniau sidos yra pradedamos auginti kaip vienas iš 

potencialiausių energetinių augalų. Lenkijoje šis augalas yra auginamas jau nuo 1955 metų ir šiuo metu 

ten yra apie 200 ha plotai. Sidos taip pat gali būti naudojamos izoliacinių medžiagų gamybai bei 

celiuliozės gamybai.  



21 
 

 

8 pav. Sida (lot. Sida hermaphrodita ) Lietuvos žemdirbystės institutas. Kėdainių raj., Dotnuva. 

2003 metais Liublino Gamtos mokslų universiteto tyrimų ūkyje buvo atliekami bandymai su 

sida, buvo imamos skirtingos lysvės, skirtos sodinti sidas, kiekviena lysvė pakartojama keturis kartus 

(apskaitos bareliai buvo 12,6 m
-2

 dydžio) [14]. Buvo tręšiama dvejomis skirtingomis azotinių trąšų 

koncentracijomis (100 ir 200 kg * ha
-1

 N) ir fosforo (39,28 ir 52,38 kg * ha
-1 

P), taip pat visos lysvės 

buvo tręšiamos vienodu kalio trąšų kiekiu (83,02 kg * ha
-1

 K). Sida buvo sėjama balandžio pabaigoje 

išlaikant tokį patį tankį viso eksperimento metu (25 sėklos į kvadratinį metrą).  

Po vegetacijos sezono (lapkričio pabaigoje) vidutinis augalų tankumas buvo 9,2 augalai į 

kvadratinį metrą [14]. 2004 – 2007 metais po vegetacijos periodo (antroje lapkričio pusėje) prieš 

nuimant sidas iš kiekvieno ploto buvo matuojama dešimties pasirinktų augalų stiebų tankumas ir 

aukštis.  Iškarto po nuėmimo stiebai iš kiekvieno ploto buvo susverti siekiant išmatuoti drėgmės kiekį 

(džiovinta 105
o
C temperatūroje), remiantis šiais duomenimis buvo apskaičiuota sausoji stiebų masė. 

Gauti duomenys buvo apdoroti statistiškai.  

Dirvožemis Parczew mieste yra lengvas priesmėlis (smėlio – 1,0 – 0,1 mm – 67 proc.; dulkių 

– 0,1 – 0,02 mm – 20 proc.; kitų dalelių – < 0,02mm – 13 proc.). Dirvožemio elementinė sudėtis 46,8 

mg*kg
-1 

P; 85,5 mg*kg
-1

 K, pH 4,6. Sidos augimo metu vidutinė birželio mėnesio temperatūra buvo 

apie 2,7 
o
C mažesnė 2004-2005 metais nei 2007 metais. Nors bendras kritulių kiekis visus keturis 
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metus buvo gana didelis, tačiau vegetacijos metu didelio poveikio sidos biomasės prieaugiui jis nedarė, 

kadangi lengvo priesmėlio dirvožemis negalėjo greitai pasisavinti didelio kritulių kiekio.  

Sidos gali duoti tokį patį biomasės prieaugį augdamos tame pačiame plote dešimt ir net 

dvidešimt metų, nors pirmaisiais nuėmimo metais biomasės prieaugis labai mažas, vėlesniais metais 

biomasės prieaugis pradeda didėti. Trečiaisiais ir ketvirtaisiais metais prieaugis gali nekisti. Didelis 

azotinių trąšų kiekis – 200 kg*ha
-1

, lyginant su mažesniu kiekiu, žymaus poveikio nedarė. Daug 

svarbesnis buvo fosforo trąšų kiekis.  

Stiebų aukštis mažiausias buvo pirmaisiais nuėmimo metais, o antraisiais metais stiebų aukštis 

buvo net 39 proc. didesnis. Antrais ir trečiais metais nuimtų stiebų aukštis vis dar ryškiai skyrėsi, o 

trečiųjų ir ketvirtųjų metų – skyrėsi nedaug, tačiau ketvirtaisiais metais stiebų aukštis buvo didesnis 

maždaug 20 cm.  

Sidos drėgnosios biomasės kiekis labai priklausė nuo to, kokiame dirvožemyje buvo auginami 

augalai. Lengvo priesmėlio dirvožemyje sidos drėgnoji biomasė buvo nedidelė, pirmaisiais metais ji 

buvo perpus mažesnė nei auginant molingame dirvožemyje. Mažas sidos drėgnosios biomasės 

prieaugis auginant lengvame dirvožemyje galėjo būti dėl vandens trūkumo (kaip minėta anksčiau, toks 

dirvožemis negali pasisavinti didelio kritulių kiekio). Be to birželio ir liepos mėnesiais, kuomet yra 

intensyviausias biomasės augimas, buvo ryškus drėgmės trūkumas visais tyrimų metais. Dėl drėgmės 

trūkumo augalai dažniausiai negali pilnai pasisavinti azotinių medžiagų.  

Pirmaisiais metais sidos energetinis produktyvumas buvo mažas, tačiau antraisiais metais jis 

jau buvo didesnis daugiau nei du kartus bei buvo didesnis nei visų keturių metų vidurkis. Sekančių 

dviejų metų tyrimai parodė, kad sidos energetinis produktyvumas gali buti dar didesnis.  

7 lentelė. Sidos energetinis produktyvumas (GJ * ha 
-
1) per ketverius metus [14]. 

Biomasės nuėmimo metai Keturių metų 

vidurkis 
I (2004) II (2005) III (2006) IV (2007) 

52,301 178,462 215,204 219,516 166,277 
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Šio tyrimo metu gauti duomenys nėra labai dideli, lyginant su duomenimis gautais, kuomet 

sidos buvo auginamos didelio derlingumo dirvožemiuose, kadangi šiuo atveju sidos buvo auginamos 

mažo derlingumo dirvožemyje.  

Didžiausiu drėgnumu pasižymėjo topinambai, o mažiausiu gluosniai. Drambliažolės ir sidos 

drėgnumas skyrėsi nedaug. Medžiagų dalis, tirpi etanolio – benzeno tirpale, buvo didžiausia gluosnio 

mėginiuose, o mažiausia drambliažolės ir sidos. Daugiausiai karštame ir šaltame vandenyje tirpių 

medžiagų rasta taip pat gluosnio mėginiuose. Nuo gluosnių nedaug atsiliko ir drambliažolė (skirtumas 

apie pusantro karto). Daugiausiai celiuliozės buvo rasta žoliniuose augaluose, iš kurių didžiausia 

celiuliozės koncentracija pasižymėjo drambliažolė. Lignino, kurio dideli kiekiai kenkia katilų, kuriuose 

yra deginamas biokuras, konstrukcijoms, buvo daugiausiai rasta gluosnio ir drambliažolės mėginiuose, 

o mažiausiai topinambo ir sidos mėginiuose.  

8 lentelė. Pasirinktos biomasės cheminė sudėtis [15]. 

Komponentai Topinambas Drambliažolė Sida Gluosnis 

Procentinė sausosios masės dalis 

Drėgnumas 8,11 7,06 7,54 6,22 

Tirpių 

medžiagų 

kiekis  

Etanolio – benzeno 

mišinys 

3,00 1,16 1,21 5,34 

Šaltas vanduo 2,12 5,07 1,18 6,60 

Karštas vanduo 4,68 7,59 3,12 10,37 

1 proc. NaOH 25,66 36,34 25,62 34,47 

Celiuliozė  40,95 43,18 41,02 39,29 

Ligninas  20,48 23,02 20,52 26,04 

Anglies kiekis nagrinėtuose mėginiuose svyravo nuo 45 proc. (topinambas) iki 47,1 proc. 

(drambliažolė) ir buvo mažesnis nei rudojoje anglyje, kur anglis sudaro apie 70 proc. Vandenilio kiekis 

biokure buvo toks pat ar net didesnis nei rudojoje anglyje. Labiausiai skyrėsi azoto kiekis, biokure jo 

buvo rasta beveik tris kartus mažiau nei rudojoje anglyje. Sieros kiekis nagrinėtuose mėginiuose buvo 

žemiau aptikimo ribos, tuo tarpu rudojoje anglyje jos yra randama iki 4 proc., dėl ko deginant rudąsias 

anglis padidėja sieros išmetimai į aplinką, o siera yra vienas iš elementų skatinančių klimato šiltėjimą. 
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Pelenų kiekis, susidaręs sudeginus biokurą, sudarė apie 4 proc. sausosios masės, tuo tarpu sudeginus 

rudąją anglį pelenų gali susidaryti iki 15 proc.  

9 lentelė. Mėginių elementinė sudėtis, pelenų kiekis procentais (palyginimui yra naudojama rudoji 

anglis) [15]. 

Komponentai Elementinė sudėtis Pelenų kiekis 

C H N S 

Procentinė sausosios masės dalis 

Topinambas 45,8 6,1 0,3 — 2,5 

Drambliažolė 47,1 6,0 0,5 — 3,9 

Sida 47,0 6,0 0,2 — 1,8 

Gluosnis 45,0 5,8 0,7 — 1,8 

Rudoji anglis 63,0 – 74,0 4,9 – 6,0 0,7 – 1,9 0,3 – 3,9 1,3 – 15,0 

Pagal atliktus tyrimus nustatyta, jog energijos kiekis, gautas sudeginus topinambus buvo lygus 

16,128 MJ/kg, drambliažolę – 17,698 MJ/kg, sidą – 17,224 MJ/kg ir gluosnį – 18,150 MJ/kg. Kaip 

matome iš gautų duomenų daugiausiai energijos buvo gauta sudeginus gluosnius, o mažiausiai 

sudeginus topinambus. Pagal energijos kiekį mažiausiai nuo gluosnių skyrėsi drambliažolė.  

Nors azoto koncentracija (0,7 proc.) ir pelenų kiekis (1,8 proc.) gluosniuose buvo nedidelis, 

tačiau tai nepasiekė DIN 51731 standarto, kuriame nurodoma, kad azotinių medžiagų koncentracija turi 

būti mažesnė už 0,3 proc. ir pelenų kiekis mažesnis už 1,5 proc. Kiti tirti augalai taip pat nepasiekė šio 

standarto nepaisant to, kad azotinių medžiagų ir pelenų procentinė dalis buvo palyginti maža [15]. 

DIN 51731 standartas [16], tai standartas galiojantis Vokietijoje bei vakarų Europoje, kuris 

nurodo granulių duomenis, tokius kaip dydis, ilgis, tankis, drėgmė, peleningumas, degimo šiluma, 

įvairių cheminių elementų kiekis. DIN 51731 standartas šiuo metu nebegalioja ir yra pakeistas nauju, 

griežtesniu standartu DIN Plius, kuriame yra sujungta DIN 51731 standartas (Vokietija) ir OENORM 

M 7135 standartas (Austrija).  
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2. METODIKA 

Tyrimų vieta: Lauko tyrimai buvo atliekami 2012 metais, LAMMC filiale Žemdirbystės 

institute, Dotnuva, Kėdainių raj.  

Tyrimų schema: Balandžio mėnesį buvo pasodinta 3 rūšių energetiniai žoliniai augalai: 

nendrinis dryžutis, sida ir drambliažolė. Sidos ir drambliažolės buvo sodinama po 20 m
2 

kiekvienam 

tręšimui, po tris pakartojimus. Nendrinio dryžučio sėta po 30 m
2 

kiekvienam tręšimui, po tris 

pakartojimus. Į 20 m
2
 sidos ir drambliažolės buvo pasodinta 20 stiebų.  

Augalai buvo sodinami balandžio mėnesį, kuomet vidutinė oro temperatūra naktį buvo apie 

5
0
C, dieną – apie 13

0 
C. Augalų vegetacijos metu, gegužės ir birželio mėnesį temperatūra svyravo tarp 

11 – 12 
0 

C naktį ir 18 – 19 
0 

C dieną, taigi sąlygos augalams augti buvo pakankamai geros. Tačiau 

artėjant link vegetacijos pabaigos (rudenėjant) temperatūra ženkliai nukrito ir spali vidutinė nakties 

temperatūra siekė vos 6 
0
C, o dieną apie 10 

0
C, dėl tos priežasties nendrinių dryžučių derlius sumažėjo, 

kadangi jie yra pjaunami du kartus ir po pirmo pjovimo, kuris vyko rugpjūčio mėnesį augalai 

nebegalėjo pasiekti optimalaus savo aukščio, dėl nukritusios temperatūros. Dėl smarkiai sumažėjusios 

temperatūros sumažėjo ne tik nendrinio dryžučio, bet ir sidos bei drambliažolės augimas, kaip bus 

matyti tolimesniuose duomenyse, per porą mėnesių šių augalų aukštis pakito labai neženkliai.  

 

11 pav. Kėdainių mėnesio vidutinė temperatūra 2012 metais. [17] 

Balandžio ir gegužės mėnesiai, kuomet augalams yra svarbi drėgmė, jos kiekis buvo palyginti 

nedidelis ir siekė apie 63 – 67 %, o vasarą (liepos, rugpjūčio mėn.) drėgmė pakilo iki beveik 80 %. 

Esant pakankamam drėgnumui ir šiltiems orams augalai galėjo gerai vystytis ir auginti biomasę. 

Rugsėjo ir spalio mėnesį drėgnumas šiek tiek pakilo, tačiau neviršijo 85 % ribos.  
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12 pav. Kėdainių mėnesio vidutinė drėgmė 2012 metais [18]. 

Tręšimas: Augalai buvo tręšiami skirtingais azotinių medžiagų kiekiais: N0 – kontrolinis 

auginimas, kur augalai papildomai nėra tręšiami mineralinėmis azoto trąšomis, N60 – augalai buvo 

tręšiami mineraliniu azotu koncentracija 200 kg ha, N120 – koncentracija 400 kg ha.  

Bendrosios analizės mėginio drėgmės, CHNS – O, peleningumo, šilumingumo, sieros 

pagrindinių ir šalutinių elementų metodikos aprašytos remiantis LEI (Lietuvos energetikos institutas) 

nustatytomis metodikomis [19], [20], [21], [22], [23]. 

2.1. AUGALŲ NUĖMIMAS IR PARUOŠIMAS 

Spalio 18 dieną buvo nuimamas derlius. Augalai pjaunami su žoliapjove, juos nupjovus buvo 

atsirinkti augalai, kurie vėliau buvo susmulkinti mechaniniu smulkintuvu ir sudėti džiovinimui. 

Kadangi nendrinio dryžučio aukštis yra palyginti mažas, tai jis buvo pjaunamas specialia žoliapjove, 

kuri yra skirta žemaūgių žolių pjovimui. Tolimesniems tyrimams reikalingi mėginiai džiovinami prie 

65 
0
C temperatūros tam, kad jie neprarastų savo natūralių savybių ir tolimesnių tyrimų duomenys būtų 

tikslesni.  

Yra labai svarbu, kad prieš atliekant tolimesnius tyrimus augalai būtų pilnai išdžiuvę. Tai 

galima patikrinti išėmus mėginius iš džiovinimo kameros, juos pasvėrus ir įdėjus atgal į kamerą 15 – 20 

minučių. Jei ištraukus mėginių svoris nepakito, reiškia, kad augalai yra pilnai išdžiuvę. 

Pjaunant ir imant sidų ir drambliažolių mėginius priemaišų nepasitaikė, kadangi tai yra stambūs 

ir aukšti augalai, tačiau pjaunant nendrinį dryžutį atsirado priemaišų, tokių kaip raudonasis dobilas, 

paprastoji kiaulpienė, dirvinė usnis, dėl ko tolimesniuose tyrimuose gali atsirasti netikslumų.  
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2.2. AUGALŲ AUKŠTIS 

Vasarą ir rudenį, prieš pat nuimant derlių buvo matuojamas augalų aukštis. Matavimams buvo 

naudojama 230 cm ilgio liniuotė, sugraduota kas 1cm. Taip pat buvo skaičiuojamas ir stiebų skaičius į 

0,25 m
2
. Stiebų skaičius buvo skaičiuojamas iš kiekvieno pakartojimo po tris kartus pasirenkant 

atsitiktinius plotelius.  

Nendrinio dryžučio, drambliažolės ir sidos stiebų aukštis bei stiebų skaičius dažniausiai 

matuojami naudojantis schema, kuri pavaizduota žemiau esančiame paveikslėlyje. Duomenys buvo 

pradedami imti dešiniajame pirmo pakartojimo lauko kampe ir imami skersai lauko iki kairinio pirmojo 

lauko pabaigos. Taip paimami duomenys iš visų laukelių.   

 

10 pav. Duomenų ėmimo schema. 

2.3. CHLOROFILO KIEKIO INDEKSAS 

Su spektrofotometru MINOLTA SPAD 502 buvo nustatomas chlorofilo kiekio indeksas, kuris 

chlorofilo absorbciją matuoja mėlynųjų (400 – 500 mn) ir raudonųjų (600 – 700 nm) bangų diapazone. 

Iš šių duomenų prietaisas apskaičiuoja skaitmeninę reikšmę, atitinkančią chlorofilo kiekį lapuose arba 

chlorofilo indeksą.  

Chlorofilo kiekio indeksas yra tiesiogiai proporcingas chlorofilo kiekiui lapuose, o tai yra 

svarbus rodiklis vykdant fotosintezę. Kuo didesnis chlorofilo kiekis lapuose, tuo geriau vyksta 

fotosintezė, dėl kurios greičiau didėja biomasės prieaugis, kas yra svarbu auginant žolinius 

nesumedėjusius augalus energijos gamybai.  
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Chlorofilo kiekio matuoklis SPAD 502 Plius iškarto matuoja chlorofilo kiekį arba „žalumą“ 

pasirinkto augalo. Su SPAD 502 Plius galima nustatyti kokybinius augalo pažeidimus daug anksčiau 

nei jie taps pastebimi žmogaus akiai. Tai yra neinvazinis tyrimas, kurio metu nei augalas, nei jo dalys 

nėra pažeidžiamos[24]. 

Matavimas atliekamas suspaudžiant lapą tarp dviejų plokštelių, kurios padengtos silikono 

fotodiodais. Matavimas trunka iki 2 sekundžių, po kurių ekrane matomas rezultatas nuo 0 iki 99,9 

SPAD matavimo vienetų. Prieš atliekant matavimus yra svarbu atlikti aparato kalibravimą, kuris yra 

atliekamas suspaudžiant dvi plokšteles be mėginio. Jas palaikius po kurio laiko aparatas supypsi ir 

parodo N=0, tuomet kalibracija yra baigta ir galima pradėti tyrimą.  

Aparate galima išsaugoti iki 30 matavimų, kuriuos galima vėliau peržvelgti ar ištrinti, taip pat 

yra galimybė iškarto apskaičiuoti vidurkį. Aparatas yra atsparus vandeniui, tačiau rasa ar vanduo 

esantys ant lapų matavimo metu gali iškreipti duomenis, dėl to patariama tyrimus atlikti tuomet kai 

lapai yra sausi.  

SPAD-502 yra kompaktiškas ir lengvas (sveria apie 225g). Matavimai atliekami greitai ir 

paprastai, lapų plotas matavimams nėra svarbus, todėl matavimai gali būti atliekami tiek mažiems 

lapams, tiek dideliems, matavimo sritis yra tik 2 x 3 mm . Aparatas naudoja mažai energijos, kadangi 

naudoja LED šviesos šaltinį. Su dviem AA tipo baterijomis galima atlikti iki 20 000 matavimų. SPAD 

aparato tikslumas yra labai didelis (± 1,0 SPAD vienetas) ir leidžia tirti augalus augimo sąlygomis [24].  

 

9 pav. Chlorofilo indekso matavimo aparatas, SPAD [24] 

Chlorofilo kiekio indeksas buvo matuojama du kartus, vasarą, liepos mėnesį, ir rudenį – 

rugsėjo mėnesio pabaigoje. Matavimams buvo imami pilnai išsivystę lapai, nepraradę žalios spalvos, 

nes priešingu atveju duomenys bus klaidingi. Tiriant nendrinį dryžuti, sidą ir drambliažolę buvo 

pasirenkami atsitiktiniai 10 augalų iš kiekvieno pakartojimo. Nendrinio dryžučio chlorofilo indeksas 
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buvo matuojamas ties viduriu lapo. Matuojant sidą ir drambliažolę lapai buvo pasirenkami iš maždaug 

1,5 metrų aukščio. Aukštesnių augalų lapai matuojami aukščiau, nes dažnai apatiniai lapai jau būna 

pageltę ir praradę didžiąją dalį chlorofilo.  

2.4. KURO DRĖGNIS 

Prieš atliekant tolimesnius tyrimus, buvo dar kartą nustatinėjamas pasirinktų mėginių 

drėgnumas. Buvo imama po du pakartojimus kiekvieno mėginio. Tuščias indas buvo išdžiovinamas 

iki pastovios masės, po džiovinimo atvėsinamas eksikatoriuje iki kambario temperatūros. 

Išdžiovintas indas buvo pasveriamas 1 mg tikslumu. Į pasvertus indus buvo dedama po ne mažiau 

kaip 1 g mėginių. Indas su mėginiais pakartotinai pasveriamas 1 mg tikslumu. Atidarytas indas 

buvo dedamas į iki 105 °C įkaitintą krosnį, kur buvo laikomas 2 valandas. Po dviejų valandų mėginiai 

dar krosnyje buvo užsukami ir pakartotinai pasveriami. Po svėrimo indai su mėginiais buvo grąžinami į 

krosnį ir kaitinami dar vieną valandą. Po džiovinimo indas buvo uždaromas ir dedamas į eksikatorių, 

kur yra laikomas tol, kol atvėsta iki kambario temperatūros. Atvėsę mėginiai buvo pasveriami, gauti 

duomenys negali skirtis nuo prieš tai gautų duomenų daugiau kaip 1 mg. Jei skirtumas yra didesnis, 

mėginiai vėl dedami į krosnį, kol skirtumas sumažėja. Kietojo kuro bendrosios analizės mėginio 

drėgmė adM , išreikšta masės dalies procentais: 

 
 

100
12

32 





mm

mm
M ad , %; (1) 

čia: 1m  - tuščio indo su dangteliu masė, g; 

 2m  - indo su mėginiu ir dangteliu masė prieš džiovinimą, g; 

 3m  - indo su mėginiu ir dangteliu masė po džiovinimo, g. 

Bendrosios analizės mėginio drėgmė ( adM ) apskaičiuojama 0,1 % tikslumu, o rezultatas 

pateikiamas kaip dviejų matavimų vidurkis. 

2.5. KURO PELENINGUMAS 

Ta dalis, kuri lieka kurui sudegus, vadinama pelenais. Peleningumas priklauso nuo mineralinių 

medžiagų kiekio esančio biokuro masėje arba patenkančio į kurą jį ruošiant, transportuojant bei 

sandėliuojant. Peleningumas, kaip ir drėgnis yra nustatomas laboratorinėmis sąlygomis. 
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Išdžiovintas ir eksikatoriuje atvėsintas tiglis buvo pasveriamas 0,1 mg tikslumu, į jį buvo 

dedama po 1 g ėminių. Tiglis su ėminiu buvo pakartotinai pasveriamas 0,1 mg tikslumu. Susverti tigliai 

dedami į šaltą krosnį, kuri per 30 – 50 min įkaito iki 250 °C. Šioje temperatūroje mėginys buvo 

laikomas vieną valandą. Vėliau krosnies temperatūra per 30 minučių buvo pakelta iki 550 °C ir 

mėginys šioje temperatūroje buvo laikomas mažiausiai 120 min. Po bandymo tiglis buvo atvėsinamas 

iki kambario temperatūros eksikatoriuje. Atvėsęs tiglis buvo sveriamas 0,1 mg tikslumu, bandymo 

vertė yra apskaičiuojama iš mažiausiai 2 matavimų. Peleningumas ( dA ) apskaičiuojamas 0,1 % 

tikslumu, o rezultatas pateikiamas kaip kelių matavimų vidurkis. 

Atlikus matavimus buvo apskaičiuotas sauso kuro peleningumas, išreikštas masės dalies 

procentais: 

 
  ad

d
Mmm

mm
A









100

100
100

12

13 , %; (2) 

čia: 1m  – tuščio tiglio masė, g; 

 2m  – bendra tiglio ir bandinio masė, g; 

 3m  – bendra tiglio ir pelenų masė, g; 

 adM  – bendrosios analizės mėginio drėgmės kiekis, %. 

2.6. KURO ŠILUMINGUMAS 

Šilumingumas – tai energijos kiekis, išsiskiriantis visiškai sudegus kuro masės ar tūrio 

vienetui. Naudojamos dvi kuro šilumingumo sąvokos: viršutinis ir apatinis šilumingumas (senieji 

terminai – aukštutinė šiluminė vertė ir žemutinė šiluminė vertė). Viršutinis šilumingumas – tai šilumos 

kiekio, išsiskyrusio kurui visiškai sudegus, ir jo masės dalmuo, kai vanduo, buvęs kure iki sudeginimo 

ir susidaręs degimo metu, yra skystas, kai anglies ir sieros degimo produktai yra dujų būklės, kai 

nesioksiduoja azotas ir kai kuro temperatūra prieš deginimą ir jo degimo produktų temperatūra yra lygi 

25 
o
C [4]. Viršutiniam šilumingumui yra priskiriama ir šiluma, kuri išsiskiria kondensuojantis degimo 

produktuose esančiam garui, apatiniam šilumingumui tai nėra priskiriama.  

Šilumingumas buvo matuojamas su kalorimetru IKA C 5000 ir su kolorimetrine bomba IKA C 

5012. Įjungtas kalorimetras buvo paliekamas sušilti. Prieš atliekant bandymus kalorimetras buvo 
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tikrinamas tam, kad patikrinti ar pilnai įšilo aparatas. Tikrinama buvo į kolorimetrinę bombą įdėjus 

tabletę, kurios šilumingumas buvo žinomas. Kai gauti duomenys mažai skyrėsi nuo nustatytos normos, 

tai aparatas buvo paruoštas bandymui. Po kiekvieno matavimo kolorimetrinė bomba ir tigliukas buvo 

išvalomi. Tigliukas pasveriamas, į jį įdedama paruoštą kuro tabletę, kurios svoris turi būti apie 1 g. 

Svoris perduodamas į kompiuterinę programą CalWin. Bandinys buvo dedamas į kolorimetrinę bombą, 

ji uždaroma ir dedama į kalorimetrą. Svarbu patikrinti ar bomba į kalorimetrą įsistatė tinkamai, nes 

priešingu atveju bandymas nevyks. Kolorimetrinė bomba turi būti įstumiama bėgeliais iki galo taip, 

kad ji užsifiksuotų. Bandymas buvo pradėtas kompiuterinėje programoje CalWin paspaudžiant „Start“. 

Po atlikto bandymo kolorimetrinė bomba buvo atidaryta ir patikrinta ar visas kuras sudegė. Jei buvo 

nesudegusių kuro likučių bandymas neužskaitomas ir kartojamas iš naujo. Bandymą būtina kartoti ir 

tuo atveju kai šilumingumo vertė skiriasi daugiau nei 120 J/g. Kiekvieno mėginio buvo daroma po 3 

pakartojimus, iš kurių buvo apskaičiuojama vidutinė vertė.  

 Kadangi bandymams buvo naudojamas sausas kuras, tai jo viršutiniam šilumingumui 

apskaičiuoti buvo naudojama formulė: 

ad

grVdgrV
M

qq



100

100
... , J/g; (3) 

čia: grVq .  – kalorimetru nustatytas kuro šilumingumas, J/g; 

adM  – bendrosios analizės mėginio drėgmė, %. 

2.7. PAGRINDINIAI KIETO KURO ELEMENTAI  

Naudojamasis kuras, tai toks kuras, kuris patenka vartotojui, o jo masė vadinama naudojamąją 

mase. Iš kuro pašalinus drėgmę lieka sausoji masė. Sudeginus sausąją kuro masę lieka pelenai. 

Vadinasi iš sausosios kuro masės pašalinus pelenus gausime degiąją kuro masę, kuri gali būti vadinama 

ir sausąją bepelenine baze: 

C
n
 + H

n
 + S

n
 + O

n
 + N

n
 + A

n
 + M

n
 = 100%                                           (4)  

Kuro degiosios masės cheminė sudėtis, pašalinus drėgmę ir pelenus, užrašoma taip: 

 C
d
 + H

d
 + S

d
 + O

d
 + N

d
 = 100%  [3]                               (5) 
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Norint žinoti elemento kiekį kuro masėje yra labai svarbu žinoti apie kokią kuro būseną yra 

kalbama ar apie naudojamąją, ar apie sausąją, ar apie degiąją. Iš anksčiau pateiktų lygčių nesunku 

apskaičiuoti koeficientus, kuriais galima perskaičiuoti atskiro elemento kiekį iš vienos kuro masės į 

kitą. 

Norint įvertinti kiekvieno augalo cheminę sudėtį buvo nustatinėjama visuminė anglis, siera, 

azotas, vandenilis ir deguonis. Pradžioje buvo atliekamas įrenginio kondicionavimas, kurio metu 

analizatorius atlieka bandymą tuščias, į pirmąją bandinių rinktuvo celę buvo nieko nededama. Tai buvo 

atliekama du kartus, t.y. pirmos dvi celės buvo tuščios. Į pasvertą ir nutaruotą alavinę tarą dedama po 3 

mg paruošto bandinio ir pasveriama, gauti duomenys buvo įrašomi į lentelę. Jei iš literatūros šaltinių 

yra žinoma, kad mėginyje gali būti dideli sieros kiekiai reikia dėti papildomai 8 mg vanadžio 

pentoksido, tačiau kadangi tirtuose augaluose sieros kiekis būna labai mažas, taigi vanadžio pentoksido 

nebuvo dedama. Tara su mėginiu buvo sulankstoma taip, kad iš jos pasišalintų visas oras, kuris galėtų 

įtakoti bandymo rezultatus. Svarbu lankstant tarą jos nepažeisti, tačiau ji turi būti sandariai uždaryta. 

Sudėjus visus mėginius į atskiras celes buvo paleidžiamas bandymas. Gauti rezultatai buvo išsaugojami 

Excel programoje. Taip buvo nustatomi C, H, N, S kiekiai mėginiuose.  

 Deguonies kiekis buvo nenustatinėjamas, o apskaičiuotas pagal formulę: 

 ∑ ( Cw  + Hw  + Nw + Sw + Ow + Ashw )= 1                                       (6) 

 Iš duotos formulės išsireiškiame deguonį:  

 Ow = 1 - ∑ ( Cw + Hw + Nw + Sw + Ashw ) (7) 

Čia: Cw , Hw , Nw , Sw  - anglies, vandenilio, azoto, sieros kiekis sausame kietame kure; 

       Ashw  – peleningumas. 

Sauso kuro visuminiai anglies, vandenilio, azoto, sieros ir deguonies kiekiai apskaičiuojami 

pagal formules: 

ad

add
M

CC



100

100
, %; (8) 

ad

ad
add

M

M
HH












100

100

937,8
, %; (9) 
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ad

add
M

NN



100

100
, %; (10) 

ad

add
M

SS



100

100
, %; (11) 

ad

ad
add

M

M
OO












100

100

126,1
, %; (12) 

čia: adadadadad OSNHC ,,,,  – analizatoriumi nustatyti elementų kiekiai, %; 

adM  – bendrosios analizės mėginio drėgmė, %. 

2.8. PAGRINDINIAI IR ŠALUTINIAI ELEMENTAI 

Prieš nustatinėjant sieros, pagrindinių ir šalutinių elementų koncentraciją mėginiuose, juos 

reikia mineralizuoti. Mėginiai buvo sudedami į mineralizatorių, kur kietasis kuras buvo veikiamas 

oksidacinėmis savybėmis pasižyminčiomis rūgštimis (HNO3), kurių įpilta į mėginius prieš atliekant 

mineralizaciją. Taip pat mėginiai buvo veikiami slėgio ir aukštos temperatūros. To pasėkoje mėginiai 

suoksiduojamas, o juose esantys metalų junginiai pervedami į tirpias neorganinių rūgščių druskas. 

Gautas tirpalas buvo praskiedžiamas iki 50 ml su dejonizuotu vandeniu ir ICP – OES spektrometru 

nustatomi pasirinktų elementų koncentracija tirpale (mg/l), kuri buvo automatiškai perskaičiuojama į 

mg/kg. 

Mineralizavimui pasveriama apie 0,2 – 0,3 mg mėginio, į kurį buvo įpilama 8 ml HNO3. 

Mėginiai sudedami ir pritvirtinami rotoriaus būgne ir dedami į mineralizatorių. Mineralizavimas 

vykdomas ne ilgiau kaip 1 valandą. Gauti tirpalai buvo praskiedžiami dejonizuotu vandeniu iki 50 ml. 

Sieros, pagrindinių ir šalutinių elementų kure nustatymui buvo naudojami jau paruošti etaloniniai 

tirpalai. Mėginiai buvo sustatomi iš eilės ir įjungus ICP – OES spektrometrą pradedama analizė. Gauti 

duomenys išsaugomi EXCEL lentelėse. Gauti duomenys yra pateikiami procentais, 0,01 % tikslumu.     
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3. REZULTATŲ APTARIMAS 

3.1. AUGALŲ AUKŠTIS  

3.1.1. Augalų aukštis liepos mėnesį  

Liepos mėnesį buvo matuojamas augalų aukštis, siekiant palyginti, kiek augalai užauga per 2 

mėnesius (liepa – rugsėjis). Taip pat siekiant palyginti azotinių medžiagų poveikį augalų aukščiui. Kaip 

matome iš grafiko (14 pav.), didesnis azotinių medžiagų kiekis dirvožemyje neturėjo didelio poveikio 

nendriniam dryžučiui, kadangi tiek augalai kurie buvo netręšiami azotinėmis trąšomis, tiek augalai, 

kurie buvo tręšiami didžiausia azotinių trąšų norma, buvo nedidesni nei 50 cm. Drambliažolei tai taip 

pat neturėjo žymesnio poveikio ir jos aukštis visais tręšimo atvejais siekė apie 2 metrus.  

Sidos kontrolinio tręšimo ir 200 kg ha
-1

 atvejais augalo aukštis siekė iki 2,5 metro, o tręšiant 

100 kg ha
-1

 aukštis buvo daugiau nei 2,5 metro.  

 

13 pav. Sidos, drambliažolės ir nendrinio dryžučio aukštis liepos mėnesį.  

H. Borkowska ir kt. [25] straipsnyje yra aptariama sidos aukščio priklausomybė nuo tręšimo 

mineralinėmis azoto trąšomis bei nuo fosforo kiekio. Straipsnyje pateiktose lentelėse pabrėžiama, jog 

padidinus azoto kiekį o fosforo kiekį palikus tą patį augalų aukštis neženkliai padidėja. Buvo 

vertinamas 4 metų vidurkis. Kuomet tręšimas buvo 100 kg ha
-1

 augalų aukštis siekė 230,3 – 236,2 cm. 

Augalai buvo aukštesni ten, kur buvo didesnis fosforo kiekis. Kuomet trąšų norma padidinama iki 200 

kg ha
-1

 augalų aukštis siekė 245,8 – 257,3 cm, t.y. padidėjo 15,5 – 21,1 cm.  
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Išanalizavus duomenis Statistica paketu nustatyta, kad duomenys skiriasi nepatikimai 

(p>0,05), taigi negalime teigti, kad tręšimas skirtingais mineralinio azoto kiekiais turėjo tiesioginės 

įtakos augalų aukščiui. 

3.1.2. Augalų aukštis rugsėjo mėnesį 

Augalai pakartotinai buvo matuojami rugsėjo mėnesį tam, kad būtų galima palyginti augalų 

prieaugį per du mėnesius. Kaip matome iš pateikto grafiko (15 pav.), nendriniam dryžučiui skirtingi 

azotinių medžiagų kiekiai poveikio nedarė ir jų aukštis siekė apie 50 cm. Kadangi nendrinio dryžučio 

derlius buvo imamas 2 kartus per metus, taigi sunku vertinti kiek jis užaugo per du mėnesius, nes liepos 

mėnesį jie buvo nupjauti. Tačiau kaip matome iš grafiko, po nupjovimo nendrinis dryžutis per du 

mėnesius užaugo šiek tiek mažiau nei 50 cm.  

 

14 pav. Sidos, drambliažolės ir nendrinio dryžučio aukštis rugsėjo mėnesį. 

Vertinant sidos aukštį yra matomas nedidelis šių augalų aukščio padidėjimas ir rugsėjo mėnesį 

jis siekė apie 2,5 metrų ir tik augalai, kurie buvo tręšiami vidutine azotinių trąšų norma buvo šiek tiek 

didesni. Taigi galime drąsiai teigti, jog optimaliausias tręšimas sidai yra N60, t.y. 200 kg ha. 

Daugiausiai per šiuos du mėnesius paaugo drambliažolė. Nuo 2 iki 2,5 ir daugiau metrų. Aukščiausi 

buvo augalai kurie buvo tręšiami didžiausiu azotinių medžiagų kiekiu, t.y. 400 kg ha. 
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Išanalizavus duomenis Statistica paketu nustatyta, kad duomenys tarpusavyje skiriasi 

nepatikimai (p>0,05), taigi tręšimas skirtingais mineralinio azoto kiekiais nedarė tiesioginės įtakos 

augalų aukščiui.  

3.2.  SAUSOJI BIOMASĖ 

Biomasė (gr. bios 'gyvybė'+ masė) – vienos organizmų rūšies, rūšių grupės ar visos bendrijos 

individų masė, tenkanti ploto ar tūrio vienetui [31].  

Iš pateikto grafiko (15 pav.) matome, kad didžiausia sausąja biomase pasižymėjo augalai, 

kurie buvo tręšiami didžiausia mineralinio azoto trąšų norma. Mažiausiai sausosios biomasės buvo 

nendrinio dryžučio. Kontrolėje sausosios biomasės kiekis buvo 2235,5 kg/ha, tręšiant 100 kg/ha 
-1

 trąšų 

norma sausosios biomasės kiekis buvo didesnis ir siekė apie 3394 kg/ha, o tręšiant didžiausia trąšų 

norma sausosios biomasės kiekis buvo didžiausias – 5311 kg/ha. Sidos sausosios biomasės kiekis buvo 

didesnis: kontrolė - 4902,5 kg/ha,  tręšimas 100 kg/ha 
-1

 - 7323,2 kg/ha, tręšimas 200 kg/ha
-1

 – 

8797kg/ha. Daugiausiai sausosios biomasės buvo drambliažolės. Tręšiant didžiausia mineralinio azoto 

norma jos sausoji biomasė sudarė 11538,2 kg/ha, tręšiant 100 kg/ha 
-1

 -9421,3 kg/ha, kontrolė - 5376,5 

kg/ha. 

 

15 pav. Nendrinio dryžučio, sidos ir drambliažolės sausoji biomasė 

Iš pateikto grafiko matyti aiški didėjimoo tendencija, t.y. didėjant mineralinio azoto kiekiui 

didėja ir sausosios biomasės kiekis augaluose. Taip pat matoma, kad daugiausiai sausosios biomasės 

yra tų augalų, kurie buvo aukščiausi (sida ir drambliažolė).  
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3.3.  CHLOROFILO KIEKIO INDEKSAS 

3.3.1. Chlorofilo kiekio indeksas liepos mėnesį 

Kaip minėta metodikoje chlorofilo kiekio indeksas yra tiesiogiai proporcingas chlorofilo 

kiekiui lapuose. Kuo daugiau yra chlorofilo lapuose, tuo greičiau vyksta fotosintezė dėl kurios greičiau 

didėja biomasės prieaugis. Liepos mėnesį augalai užaugina daugiausiai biomasės ir jų chlorofilo 

indeksas būna didžiausias. Tai lemia aplinkos sąlygos: lauko temperatūra yra optimali kad augalai 

augtų, drėgmės kiekis yra pakankamas. 

 

16 pav. Sidos, drambliažolės ir nendrinio dryžučio chlorofilo indeksas liepos mėnesį. 

Iš pateikto grafiko (16 pav.) matome, jog tręšimas skirtingais azotinių trąšų kiekiais turėjo 

įtakos chlorofilo kiekiui augalų lapuose. Didžiausiu chlorofilo kiekiu pasižymėjo augalai, kurie buvo 

tręšti maksimalia tręšimo norma, t.y. 400 kg ha, kadangi šių augalų chlorofilo indeksas buvo 

didžiausias.  

Sidos ir drambliažolės chlorofilo indeksas buvo didesnis nei nendrinio dryžučio ir siekė 30 

(tręšimo norma N0 ir N60), esant didesnei tręšimo normai siekė 40 ir daugiau. Tuo tarpu nendrinio 

dryžučio chlorofilo indeksas visais tręšimo atvejais nesiekė 30. 

Remiantis grafike (16 pav.) pateiktu chlorofilo indeksu, kuris yra tiesiogiai proporcingas 

biomasės prieaugiui, galime teigti, jog didžiausias biomasės prieaugis būdingas sidai ir drambliažolei, o 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

Sida Drambliažolė Nendrinis dryžutis 

C
h

lo
ro

fi
lo

 in
d

e
ks

as
 

Augalo pavadinimas 

Chlorofilo indeksas liepos mėnesį 

N0 

N60 

N120 



38 
 

kadangi nendrinio dryžučio chlorofilo indeksas yra mažesnis nei kitų dviejų augalų, tai ir jo prieaugis 

gali būti mažesnis.  

3.3.2. Chlorofilo kiekio indeksas rugsėjo mėnesį 

Rugsėjo mėnesį pakartotinai matuojant chlorofilo indeksą pastebimas ženklus šio indekso 

sumažėjimas. Toki chlorofilo indekso sumažėjimą galėjo lemti aplinkos temperatūros sumažėjimas 

artėjant rudeniui. Nors visų augalų chlorofilo indeksas sumažėjo tačiau mažiausias jis buvo sidos, o 

didžiausias drambliažolės. Sidos chlorofilo kiekis lapuose sumažėjo iki 20, t.y. apie 2 kartus. 

Drambliažolėse nėra tokio staigaus sumažėjimo ir rugsėjo mėnesį jis siekę apie 30.  Taip pat ir 

nendrinio dryžučio, kurio chlorofilo indeksas sumažėjo iki 20.  

Chlorofilo indekso sumažėjimas rodo, jog tuo metu augalai nebe taip sparčiai didina biomasę 

ir jos kiekis artėjant rudeniui nebedidės arba didės labai neženkliai. Taip yra todėl, kad augalai ruošiasi 

žiemai ir daugelį elementų, gaunamų iš aplinkos (dirvožemio ar oro) nebe taip gerai pasisavina.  

Tokį didelį sidos chlorofilo kiekio indekso sumažėjimą galėjo lemti tai, kad sida priklauso 

dedešvinių augalų šeimai ir jos lapai labiau reaguoja į aplinkos pokyčius (pvz. nukritusią temperatūrą), 

o tuo tarpu drambliažolė ir nendrinis dryžutis priklauso miglinių šeimai ir jie yra atsparesni temperatūrų 

svyravimams.   

 

17 pav. Sidos, drambliažolės ir nendrinio dryžučio chlorofilo indeksas rugsėjo mėnesį. 
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3.4. AUGALŲ STIEBŲ SKAIČIUS  

3.4.1. Augalų stiebų skaičius liepos mėnesį 

Liepos mėnesį buvo skaičiuojamas augalų stiebų skaičius 0,25 m
2
. Daugiausiai stiebų buvo 

nendrinio dryžučio, tačiau kaip anksčiau minėta jo aukštis buvo mažiausias. Kaip matome iš pateikto 

paveikslėlio (18 pav.) daugiausiai stiebų buvo nendrinio dryžučio, kuris buvo tręšimas didžiausia trąšų 

norma (N120), čia stiebų buvo apie 200 vnt. m
2
. Kitais tręšimo atvejais stiebų buvo apie 150 vnt. m

2
.  

Daug mažiau stiebų buvo sidos ir drambliažolės. Visais tręšimo atvejais jų buvo suskaičiuota 

iki 20. Mažiausiai stiebų buvo rasta drambliažolės, kuri buvo auginama su mažiausia  trąšu norma, 

kontroliniame auginime. Ten stiebų skaičius siekė apie 5 vnt.  m
2
.   

H. Borkowska ir kt. [26] straipsnyje yra aptariama sidos stiebų priklausomybė nuo azotinių 

trąšų bei nuo fosforo kiekio. Kuomet azotinių trąšų kiekis buvo 100 kg ha
-1

, stiebų skaičius siekė 18 – 

20 vnt. m
2
. Azotinių trąšų kiekį padidinus du kartus, o fosforo kiekiui nepakitus stiebų skaičius 

padidėjo iki 19 – 21 vnt. m
2
.  

 

18 pav. Sidos, drambliažolės ir nendrinio dryžučio stiebų skaičius liepos mėnesį. 

3.4.2. Augalų stiebų skaičius rugsėjo mėnesį 

Rugsėjo mėnesį skaičiuojant stiebų skaičių sidos ir drambliažolės stiebų skaičius mažai pakito, 

kadangi šie augalai augina nedaug papildomų stiebų, o tuo tarpu nendrinio dryžučio stiebų skaičius po 
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nupjovimo per du mėnesius sumažėjo ir esant didžiausiam trešimui siekė 160 vnt. Kitais atvejais dar 

mažiau (N0 – 110 vnt., N60 – 135 vnt.) (19 pav.). 

Sidos stiebų skaičius svyravo tarp 18 – 23 vnt. , o drambliažolės tarp 17 – 30 vnt.  

Nendrinio dryžučio stiebų sumažėjimą po antro pjovimo galėjo lemti tai, jog artėjant rudeniui 

aplinkos temperatūra buvo mažesnė ir augalai augo nebe taip sparčiau kaip prieš tai. Taip pat stiebų 

kiekio sumažėjimą galėjo lemti ir tai, jog artėjant rudeniui augalas pasisavina vis mažiau jam reikalingų 

mikroelementų.  

 

19 pav. Sidos, drambliažolės ir nendrinio dryžučio stiebų skaičius liepos mėnesį 

Atlikus duomenų analizę Statistica paketu, nustatyta, kad duomenys skiriasi nepatikimai 

(p>0,05), taigi tręšimas skirtingais mineralinio azoto kiekiais tiesioginės įtakos augalų stiebų skaičiui 

neturėjo. 

3.5. DRĖGNUMAS 

Drėgnumas buvo tiriamas, siekiant įvertinti kiekvieno augalo, kurie buvo naudojami 

tolimesniems tyrimams drėgmę. Didžiausiu drėgnumu pasižymėjo nendrinis dryžutis, jo drėgnumas 

siekė apie 13 %, kai tuo tarpu drambliažolės drėgnumas buvo apie 4 %, sidos – 6 %. Iš gautų duomenų 

matome, kad nuo skirtingų azotinių medžiagų, kuriomis buvo tręšiami augalai, kiekio priklauso ir 

drėgnumas, kadangi augalai, kurie buvo tręšiami mažesniais azotinių medžiagų kiekiais arba buvo 
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visiškai netręšimi (kontrolinis) pasižymėjo didesnių drėgnumu, negu augalai, kurie buvo tręšti 

didžiausių azotinių medžiagų kiekiu ( N120 – 400 kg ha ). 

Nendrinio dryžučio drėgnumas galėjo būti didesnis dėl to, kad šiame augale nėra sumedėjusių 

dalių, t.y. visas augalas buvo nesumedėjęs, o tuo tarpu sidos ir drambliažolės kotai buvo pusiau 

sumedėję.  

J. Szyszlak-Barglowicz [27] straipsnyje buvo minimas drambliažolės ir sidos drėgnumas. 

Vidutinis drambliažolės drėgnumas siekia 7, 9 % sausosios masės. Šio darbo metu nustatyta, kad 

drambliažolės drėgnumas mažesnis ir buvo apie 4 %. Vidutinis sidos drėgnumas, minimas straipsnyje, 

buvo 7,6 %. Šio darbo metu nustatytas sidos drėgnumas buvo kiek mažesnis ir siekė 6 %. Toks 

skirtumas tarp straipsnyje pateikiamo drėgnumo bei šio darbo metu gauto drėgnumo galėjo atsirasti dėl 

skirtingų auginimo sąlygų bei skirtingo augalų nuėmimo laiko.    

 

20 pav. Nendrinio dryžučio, sidos ir drambliažolės drėgnumas.  

3.6. PELENINGUMAS 

Taip pat buvo tiriamas ir kiekvieno mėginio peleningumas. Peleningumas yra svarbus rodiklis, 

kadangi nuo to priklauso pelenų kiekis susidarantis deginant augalus ir jei sudeginus susidaro daug 

pelenų, tai toks energetinis augalas nėra patrauklus. Didžiausiu peleningumu kaip ir drėgnumu 

pasižymėjo nendrinis dryžutis  (apie 11 %), o sidos peleningumas buvo mažesnis už drambliažolės 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 

D
rė

gn
u

m
as

, %
  

Augalo pavadinimas 

Drėgnumas, % 

Vidurkis 



42 
 

(sidos – 3 %, drambliažolės – 3,5 – 4 %). Didesnį nendrinio dryžučio peleningumą galima paaiškinti 

tuo, kad šio augalo buvo didžiausias drėgnumas, o tai galėjo įtakoti ir didesnio pelenų kiekio 

susidarymą. Taip pat peleningumas priklauso ir nuo sumedėjusios ar dalinai sumedėjusios dalies 

kiekio. Sidose ir drambliažolėse sumedėjusios dalies kiekis buvo didesnis negu nendriniame dryžutyje, 

kuris buvo visiškai nesumedėjęs, dėl to deginimo metu susidarantis pelenų kiekis buvo mažesnis, 

kadangi kietoji augalo dalis geriau sudega.  

Straipsniuose [27], kuriuose nagrinėjamos drambliažolės, kaip biokuras, šių augalų 

peleningumas nurodomas labai skirtingas ir tai priklauso nuo metų laiko kuomet buvo pjaunamos šios 

žolės, taip pat nuo paties augalo ir jo auginimo sąlygų. Drambliažolės peleningumas svyruoja nuo 1,60 

% iki 4.02 %. Šio darbo atveju drambliažolės peleningumas buvo tarp 3,5 – 4 %.   

Sidos peleningumas buvo mažesnis už drambliažolės ir siekė apie 3 %. Literatūroje [25] yra 

minima, jog sidos peleningumas labai priklauso nuo to, kuriuo laiku ji yra pjaunama. Nupjovus sidą, 

kuomet ji tik krauna pumpurus, t.y. pavasarį jos peleningumas gali siekti net 11,31 %. O jei sida 

pjaunama vasaros pabaigoje, rudenį, tuomet jos peleningumas tesiekia 4,6 %. Taigi galima daryti 

išvadą, jog kuo vėliau sidos yra pjaunamos, tuo mažesnis pelenų kiekis susidarys jas deginant.  

 

21 pav. Nendrinio dryžučio, sidos ir drambliažolės peleningumas. 
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3.7. PAGRINDINIAI KIETO KURO ELEMENTAI 

 3.7.1. Visuminė anglis 

Anglis yra vienas pagrindinių elementų sudarančių mus supančią aplinką, dėl to ir augaluose 

šio elemento aptinkama daugiausiai.  

Visuminės anglies kiekis parodo procentinę anglies dalį tirtuose mėginiuose. Visuminės 

anglies kiekis visuose augaluose skyrėsi nedaug, daugiausiai jos buvo rasta drambliažolėse, apie 48 %, 

šiek tiek mažiau sidoje – 46-47 % ir mažiausiai nendriniame dryžutyje apie 45 % ir mažiau.  

Nagrinėtuose straipsniuose [28] yra nurodomas panašus anglies kiekis drambliažolės sausojoje 

medžiagoje ir jis yra apie 47,8 – 49,7 %. Kituose šaltiniuose [29] nurodoma, kad drambliažolės 

visuminės anglies kiekis svyruoja tarp 41,5 % ir 48,2 %. Šio darbo metu visuminės anglies kiekis 

mėginiuose buvo panašus į tą, kuris yra nustatytas įvairių tyrimų metu ir aprašytas straipsniuose. 

Straipsniuose [25] dažniausiai minimas sidos visuminės anglies kiekis yra 45,4 – 46,2 %. 

Šiame darbe sidos visuminės anglies kiekis buvo panašus.  

 

22 pav. Nendrinio dryžučio, sidos ir drambliažolės visuminė anglis. 
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3.7.2. Visuminis vandenilis 

Vandenilis yra svarbus elementas augalams, kadangi su juo yra susieti visi pagrindiniai 

procesai vykstantys augaluose. Pagrindinis šaltinis, iš kurio augalai pasisavina vandenilį, yra vanduo, 

tad esant drėgmės trūkumui augalai auga lėčiau, gali net sunkyti.  

Didžiausias visuminio vandenilio kiekis buvo nustatytas drambliažolėse, kur jis sudarė apie  

5,5 - 6 %, sidoje visuminio vandenilio kiekis buvo panašus. Tik nendriniame dryžutyje visuminis 

vandenilis sudarė apie 5 %.  

Remiantis straipsniuose [28] rasta informacija drambliažolėse visuminio vandenilio sausojoje 

masėje buvo apie 5,46 – 5,92 %. Šio darbo metu nustatytas panašus vandenilio kiekis mėginiuose. 

Kituose literatūros šaltiniuose minima jog drambliažolėje esantis visuminio vandenilio kiekis gali būti 

nuo 5,2 % iki 6,1 %. 

Sidoje esančio visuminio vandenilio kiekis buvo labai panašus ir svyruoja tarp 4,9 % ir 5,61 

%. Šio darbo metu sidoje esančio visuminio vandenilio kiekis svyravo tarp 5,46 % ir 5,66 %.  

 

23 pav. Nendrinio dryžučio, sidos ir drambliažolės visuminis vandenilis 

3.7.3. Visuminis azotas 

Visi augalai buvo tręšiami skirtingais azotinių medžiagų kiekiais. Kaip matome iš pateikto 

grafiko (24 pav.) didžiausiu visuminio azoto kiekiu pasižymėjo nendrinis dryžutis, kur jis siekė 2 – 2,5 
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% sausosios masės, o tuo tarpu drambliažolėse ir sidoje jo buvo tik apie 0,5 – 0,7 %. Iš to galima daryti 

išvadas, jos azotines medžiagas geriausiai pasisavino nendrinis dryžutis, o sida ir drambliažolė šias 

medžiagas pasisavino sunkiausiai. Pagal pateiktą grafiką (23 pav.) matome, jog daugiausiai azoto 

pasisavina nendrinis dryžutis, kuris buvo tręšiamas trąšų kiekiu 200 kg/ha. Vėliau pastebimas azotinių 

medžiagų pasisavinimo sumažėjimas, dėl to galime teigti, jog optimaliausias azotinių medžiagų kiekis 

turi neviršyti 200 kg/ha.  

I. Lewandowski ir kt. straipsnyje  [28] buvo aptariamos kelios drambliažolių rūšys. Šiame 

straipsnyje minima, jog azoto kiekis drambliažolėse siekia 0,36 – 0,47 % sausosios masės. Šiame darbe 

darytų tyrimų metu gauto visuminio azoto kiekis šiek tiek didesnis, tačiau skiriasi nedaug. Tai galėjo 

įtakoti ir tiriamos rūšys, kadangi straipsnyje aptariama daugelio drambliažolių rūšių azoto kiekis ir 

pateikiamas gautų duomenų vidurkis, dėl to ir galėjo atsirasti skirtumas. 

Taip pat įtakos turi ir drambliažolių nuėmimo laikas. Straipsnyje pateikiami duomenys 

drambliažolių, kurios buvo nuimamos lapkričio ir sausio mėnesį, o šiam tyrimui drambliažolės buvo 

nuimamos spalio mėnesio pradžioje. Lapkričio mėnesį nuimtose drambliažolėse azoto kiekis buvo 

didesnis nei sausio mėnesį nuimtose. Dėl tos priežasties spalio mėnesį nuimtose drambliažolėse gali 

būti didesnis azoto kiekis nei yra minima straipsnyje.   

 

24 pav. Nendrinio dryžučio, sidos ir drambliažolės visuminis azotas 
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3.7.4. Visuminė siera 

Didžiąją dalį sieros augalai pasisavina iš dirvožemio, kur sieros gali būti iki 1 %. Likusi dalis 

gaunama iš oro bei atnešamų dulkių. Visuminė siera yra labai svarus biokuro rodiklis, kadangi yra 

svarbu žinoti ar sieros koncentracija nėra per didelė ir ar augalai yra tinkami kietajam biokurui.  

Kaip matome iš pateikto grafiko (25 pav.) daugiausiai visuminės sieros aptikta nendriniame 

dryžutyje, čia jo buvo iki 0,3 %, kai tuo tarpu drambliažolėse ir sidoje siekė tik 0,05 %. Visuminės 

sieros kiekis nendriniame dryžutyje galėjo padidėti dėl nuo žvyrkelio atnešamų dulkių. Žvyrkelio 

dulkėse dažnai aptinkama sieros junginių, o šios dulkės nusėda ant arčiausiai augančių augalų. Kadangi 

nendrinis dryžutis buvo arčiausiai žvyrkelio, taigi jis iš žvyrkelio dulkių galėjo pasisavinti daugiau 

sieros ir kitų junginių, kurių randama dulkėse. Taip pat įtakos galėjo turėti ir tai, jog nendrinis dryžutis 

gana lengvai pasisavina įvairius elementus iš aplinkos (dirvožemis, oras, lietaus vanduo ir pan.).  

 

25 pav. Nendrinio dryžučio, sidos ir drambliažolės visuminė siera. 

3.7.5.  Visuminis deguonis 

Deguonis yra dar vienas svarbus elementas augalui. Augalams, kaip ir žmogui yra svarbus 

deguonis, kurį jis gauna iš aplinkos kvėpavimo metu. Deguonis pasisavintas iš aplinkos yra naudojama 

fotosintezei vykdyti.  

Grafike (26 pav.) pateikiamas visuminio deguonies kiekis pasirinktuose augaluose. 

Daugiausiai deguonies buvo drambliažolėje ir sidoje, šiek tiek mažiau nendriniame dryžutyje. 
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Drambliažolėje deguonies buvo apie 43,04 % ir visais tręšimo atvejais mažai skyrėsi, panašus 

visuminio deguonies kiekis buvo ir sidoje, kur jis sudarė 43,26 % sausosios masės. Nendriniame 

dryžutyje visuminio deguonies buvo mažiau - 36,65 %. Visais tręšimo atvejais visuminės deguonies 

kiekis mažai skyrėsi, taigi galime daryti išvada, jog visuminio deguonies kiekis sausojoje masėje nėra 

tiesiogiai priklausomas nuo augalo tręšimo normos.  

Pagal straipsniuose [28] pateiktą medžiagą drambliažolės visuminės deguonies kiekis 

sausojoje dalyje siekia 41,4 – 42,9 %. Kituose šaltiniuose nurodoma, jog deguonies kiekis gali svyruoti 

tarp 37,1 – 37,8 %. 

 

26 Pav. Nendrinio dryžučio, sidos ir drambliažolės visuminis deguonis.  

3.8. VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS 

Šilumingumas, tai yra energijos kiekis gautas visiškai sudeginus 1 kg kietojo kuro. Kiekvienas 

augalas turi savitą šilumingumą. Atlikus matavimus paaiškėjo, kad didžiausiu šilumingumu pasižymėjo 

nendrinis dryžutis, kuris siekė beveik 20 MJ/kg, drambliažolės šilumingumas buvo šiek tiek mažesnis 

ir buvo apie 19 MJ/kg. Iš visų trijų tirtų augalų mažiausias šilumingumas buvo sidos ir siekė 18 MJ/kg. 
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27 pav. Nendrinio dryžučio, sidos ir drambliažolės viršutinis šilumingumas. 

Azotinių trąšų kiekis augalų šilumingumui įtakos nedarė, nes viršutinis šilumingumas skyrėsi 

nepriklausomai nuo tręšimo normos. Tik nendriniame dryžutyje yra mažėjimo tendencija, t.y. didėjant 

azotinių trąšų kiekiui šilumingumas neženkliai mažėja.  

Remiantis užsienio šalių mokslininkų straipsniais [27] didžiausias drambliažolės 

šilumingumas 19,12 MJ kg
-1

, o mažiausias – 17,05 MJ kg
-1

. Kadangi nagrinėtuose straipsniuose yra 

pateikiamas vidurkis, tai negalima pasakyti, kokios tręšimo sąlygos įtakojo gana didelį šilumingumo 

skirtumą. Tačiau remiantis šio darbo tyrimais galime pastebėti, jog didesnis mineralinio azoto trąšų 

kiekis turi neženklią įtaką augalų šilumingumui ir esant didžiausiam tręšimui (N120) šilumingumas 

buvo 18,98 MJ kg
-1

.  

Nagrinėtoje literatūroje [27] minima, jog sidos šilumingumas siekia 17,68 MJ kg
-1

. Šio darbo 

metu šilumingumas gautas šiek tiek mažesnis, tačiau nedaug skyrėsi nuo literatūroje pateiktų skaičių.  

3.9. ŠALUTINIAI IR PAGRINDINIAI ELEMENTAI  

 Prieš nustatinėjant šalutinius ir pagrindinius augalų elementus jie buvo sumineralizuoti 

mineralizatoriumi Multiwave 3000. Didžiausiu drumstumu pasižymėjo nendrinis dryžutis bei 

drambliažolė. Tuo tarpu sidos mineralizatas buvo visiškai skaidrus. Mineralizato skaidrumas yra 

svarbus rodiklis, kadangi esant daug nuosėdų yra sudėtingiau atlikti elementų nustatytmą optimės 

emisijos spektrometru (ICP).  
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3.9.1. Nendrinio dryžučio pagrindiniai ir šalutiniai elementai 

Augaluose gausu ne tik pagrindinių elementų, tokių kaip azotas, vandenilis, anglis, bet yra ir 

šalutiniai elementai [30]. Šiuo tyrimu buvo siekiama patikrinti ar pasirinktuose augaluose nėra sunkiųjų 

metalų ir patikrinti kitų šalutinių elementų kiekį junginiuose.  

Kaip matome iš pateikto grafiko (28 pav.) daugiausiai iš šalutinių elementų nendriniame 

dryžutyje buvo rasta kalcio ir sudarė nuo  4,013 iki 5,238 %. Kaip buvo minėta anksčiau nendrinis 

dryžutis auga šalia žvyrkelio dėl to N0 tręšime kalcio buvo daugiausiai, nes jis buvo arčiausiai 

žvyrkelio, o tolstant nuo jo kalcio kiekis mėginiuose mažėjo. Sekantis šalutinis elementas, kurio buvo 

daugiausiai rasta tai kalis, kurio kiekio padidėjimą tai pat galėjo lemti dulkės nuo žvyrkelio. Šiek tiek 

mažiau buvo rasta fosforo ir magnio bei sieros. Silicio ir aliuminio kiekiai mėginiuose buvo labai 

nedideli. Šie metalai augaluose galėjo atsirasti nuo dulkių.  

 

28 pav. Nendrinio dryžučio šalutiniai ir pagrindiniai elementai 

Buvo tiriama ir sunkiųjų metalų tokių kaip arsenas, kadmis, chromas, varis, manganas, nikelis 

ir gyvsidabris. Šių elementų buvo mažiau už aptikimo ribą (aptikimo ribos nurodytos prieduose). Buvo 

svarbu ištirti ar šių sunkiųjų metalų nėra mėginiuose, kadangi yra svarbu, kad šių metalų mėginiuose 

nebūtų, nes kitu atveju tie žoliniai augalai, kuriuose randama sunkiųjų metalų būtų netinkami naudoti 

kaip kietasis biokuras.  

Literatūroje yra pateikiami šalutinių elementų kiekiai g kg 
-1

. Kadangi nėra žinoma, kokia 

mėginių masė buvo imta, negalima apskaičiuoti procentinės dalies. Bruce S. Dien ir kt. [29] straipsnyje 
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minima, jog kalcio nendriniame dryžutyje yra nuo 4,66 g kg 
-1

 iki 8,13 g kg 
-1

. Daugiau kalcio yra 

randama nendrinio dryžučio vegetacijos metu, o kuomet jis subrandina sėklas kalcio kiekis sumažėja 

beveik per pusę. Pagal pateiktą grafiką ir informaciją gautą iš straipsnių, galime teigti, jog nendrinis 

dryžutis buvo vegetacijos periode, kadangi pagal pirmame priede pateiktą lentelę matome, jog kalcio 

jame rasta nuo 79,88 mg/kg iki 172,52 mg/kg. 

Tame pačiame straipsnyje [29] pateikiamas ir magnio kiekis, kuris yra 2,92 – 3,18 g kg 
-1

, 

panašūs duomenys yra gauti ir šio darbo metu. Fosforo šiuose augaluose randamas nedidelis kiekis apie 

2,12 – 2,47 g kg 
-1

, šio darbo metu fosforo nendrinio dryžučio mėginiuose rasta beveik per pusę 

mažiau. Remiantis straipsnyje [29] pateikta informacija, daugiausiai iš šalutinių elementų yra randama 

silicio ir kalio, jo atitinkamai yra 90,74 – 91,39 g kg 
-1

 ir 18,42 – 19,24 g kg 
-1

. Šio darbo metu atliktų 

tyrimų rezultatai rodo, jog silicio sausojoje masėje yra beveik 10 kartų mažiau, o kalio kiekis rastas 

mėginiuose yra panašus. Sieros šio darbo metu nendrinio dryžučio buvo rasta apie 7,25 – 15,98 mg/kg, 

o literatūros šaltiniuose nurodomas šiek tiek didesnis šio elemento kiekis, t.y. 1,85 – 2,78  g kg 
-1

.  

3.9.2. Sidos pagrindiniai ir šalutiniai elementai 

Kaip ir nendriniame dryžutyje, sidoje taip pat buvo daugiausiai kalcio bei kalio. Taip pat 

nedideliais kiekis buvo rasta ir fosforo, magnio ir sieros. Aliuminio ir silicio buvo labai maži kiekiai.  

Kalis yra svarbus augalams, kadangi jo pagalba yra reguliuojamas osmotinis ląstelių slėgis, jis 

yra svarbus enzimų funkcijoms ir baltymų metabolizmui. Kalio sidoje buvo rasta apie 1,44 – 2,8 %. 

Kalcis yra reikalingas ląstelių dauginimuisi (t.y. augalo augimui) bei membranų integralumui. Šio 

elemento buvo rasta 3,2 – 4,66 %. Magnis yra vienas iš chlorofilo komponentų, jo sidoje buvo apie 

0,36 – 0,4 %. Fosforas augaluose reikalingas baltymų metabolizmui ir atlieka reikšmingą vaidmenį 

energijos apykaitoje. Šio elemento rasta nedaug, apie 0,32 – 0,82 %.  

Aliuminį ir silicį augalas daugiausiai pasisavina iš aplinkos (oro, dirvožemio ir pan.). Dideli 

šių elementų kiekiai yra kenksmingi. Aliuminio ir silicio buvo rasta atitinkamai 0,0098 – 0,034 % ir 

0,024 – 0,16 %.   
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29 pav. Sidos šalutiniai ir pagrindiniai elementai 

3.9.3. Drambliažolės pagrindiniai ir šalutiniai elementai 

Šio tyrimo metu fosforo buvo rasta 0,16 – 0,46 %, t.y. beveik 8 kartus daugiau nei I. 

Lewandowski ir kt. aptartame straipsnyje [28]. Tokį skirtumą galėjo lemti tai, jog drambliažolės buvo 

nuimamos gana anksti (spalio mėn.), o tuo tarpu straipsnyje buvo aptariami tyrimų rezultatai 

drambliažolių, kurios buvo nuimamos gruodžio – sausio mėnesiais. Kalio ir kalcio buvo rasta panašiai 

kaip ir nagrinėtame straipsnyje, atitinkamai 0,26 – 1,87 % ir 0,74 – 1,59 %. Šio tyrimo metu magnio 

buvo rasta daugiau apie 0,19 – 0,36 %. Silicio ir aliuminio buvo rasti labai maži kiekiai, silicio -  0,017 

– 0,14 %, aliuminio – 0,0023 – 0,01 %.   

 

30 pav. Drambliažolės šalutiniai ir pagrindiniai elementai 
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I. Lewandowski ir kt. straipsnyje [28] aptarto tyrimo rezultatai rodo, jog fosforo 

drambliažolėse randama nuo 0 iki 0,06 %. Kuo vėliau drambliažolės yra nuimamos, tuo mažesnis 

kiekis fosforo yra jose randamas. Taip pat yra ir su kaliu, kurio kiekis sausojoje masėje svyruoja nuo 0,96 % 

iki 1,22 %, kalciu – 0,09 – 0,56 %. Magnio kiekis sausojoje masėje svyruoja tarp 0,02 – 0,07 %. Sieros 

drambliažolėse randama apie 0,04 – 0,19 % sausosios masės.  

Be prieš tai paminėtų elementų drambliažolėje buvo rasta ir sunkiųjų metalų, kurių kituose 

tirtuose mėginiuose buvo žemiau aptikimo ribos. 

 

31 pav. Drambliažolės sunkieji metalai 

Daugiausiai iš sunkiųjų metalų drambliažolėje buvo rasta mangano (apie 0,014 %), šiek tiek 

mažiau chromo (apie 0,004 – 0,01 %) bei nikelio (apie 0,002 – 0,004 %). Taip pat buvo rasta ir 

nedidelis kiekis gyvsidabrio apie 0,002 %. Mažiausiai drambliažolėje buvo rasta vario. Jo kiekis 

nesiekė 0,002 %. Sunkieji metalai į drambliažolę galėjo patekti iš aplinkos (oro, dirvožemio ir pan.).  

3.9.4. Visų augalų šalutiniai elementai 

Daugiausiai kalcio buvo rasta nendriniame dryžutyje ir sidoje (atitinkamai 4,564 % ir 4,074 

%), o tuo tarpu drambliažolėje tik apie 1,181 %. Didžiausiu magnio kiekiu pasižymėjo nendrinis 

dryžutis (0,838 %), sidoje ir drambliažolėje jo buvo mažiau – 0,378 – 0,257 %. Daugiausiai kalio rasta 

sidoje – apie 2,143 %, šiek tiek mažiau nendriniame dryžutyje – 1,877 % ir mažiausiai drambliažolėje 

– 1,026 %. Aliuminio visuose augaluose buvo sąlyginai maži kiekiai ir svyravo tarp 0,0067 % ir 0,022 

%. Fosforo daugiausiai rasta nendriniame dryžutyje apie 1,097 %, o sidoje ir drambliažolėje jis buvo 

kelis kartus mažesnis (sidoje – 0,531 %, drambliažolėje – 0,3 %). Silicio, kaip ir aliuminio buvo rasta 
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labai nedideli kiekiai. Daugiausiai silicio buvo nendriniame dryžutyje – 0,128 %, šiek tiek mažiau 

sidoje – 0,087 % ir drambliažolėje – 0,085 %.  

Sunkiųjų metalų sidoje ir nendriniame dryžutyje buvo žemiau aptikimo ribos (aptikimo ribos 

pateikiamos prieduose). 

 

32 pav. Nendrinio dryžučio, sidos ir drambliažolės pagrindiniai ir šalutiniai elementai 
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IŠVADOS 

1. Nendrinio dryžučio aukštis siekė 50 cm, kadangi jo derlius buvo imamas du kartus ir tai yra naujai 

ataugusi žolė, sidos ir drambliažolės aukštis siekė 2 ir daugiau metrų. Kadangi aukščių skirtumai 

nežymūs, tai galima matyti, kad mineralinio azoto kiekiai neturėjo įtakos (duomenys tarpusavyje 

skyrėsi nepatikimai p>0,05). 

2. Didžiausia sausąja mase pasižymėjo augalai, kurie buvo tręšiami didžiausia trąšų norma, mažiausia 

– kontrolė. Didžiausia sausoji masė buvo drambliažolės, sidos šiek tiek mažesnė, o nendrinio dryžučio 

mažiausia. 

3. Nustatyta tendencija, kad chlorofilo indeksas buvo didžiausias tų augalų, kurie buvo tręšiami 

didžiausia trąšų norma. Rugsėjo mėnesį atlikti tyrimai parodė, kad chlorofilo kiekio indeksas yra 

mažesnis ir taip yra dėl natūralių gamtoje vykstančių procesų.  

4. Daugiausiai stiebų buvo nendrinio dryžučio (iki 200 vnt. m
2
), sidos ir drambliažolės stiebų skaičius 

buvo daug mažesnis iki 20 vnt. Taip yra todėl, jog dryžutis priaugina daugiau stiebų visą augimo 

laikotarpį, o tuo tarpu sida ir drambliažolė šių stiebų priaugina daug mažiau. Duomenys skyrėsi 

nepatikimai (p>0,05), taigi tręšimas skirtingais mineralinio azoto kiekiais nedarė tiesioginės įtakos 

stiebų skaičiui. 

5. Vertinant pagal šilumingumą tinkamiausias biokurui yra nendrinis dryžutis, nes jo šilumingumas 

siekė 20 MJ kg
-1

, truputi mažesnis šilumingumas buvo ir drambliažolės bei sidos (19 – 18 MJ kg
-1

).  

6.  Didžiausiu peleningumu pasižymėjo nendrinis dryžutis, kur pelenų susidarė apie 11 %, sidos ir 

drambliažolės peleningumas buvo labai panašus, apie 3 – 4 %. Remiantis gautais duomenimis galime 

teigti, jog vertinant pagal peleningumą, mažiausiai tinkamas kietam biokurui augalas yra nendrinis 

dryžutis, o labiausiai tinkamas – sida. 

7. Visuose augaluose visuminės anglies kiekis buvo panašus, drambliažolėje jis siekė 48 %, sidoje 46-

47 %, nendriniame dryžutyje 45 % ir mažiau. Visuminio vandenilio kiekis visuose augaluose buvo 

panašus 5 - 6 %. Be visuminės anglies, daugiausiai buvo visuminio deguonies. Jo daugiausiai buvo 

sidoje ir drambliažolėje (43,26 - 43,04 %), nendriniame dryžutyje šiek tiek mažiau (36,65 %). 

8. Sidoje ir drambliažolėje visuminio azoto kiekis buvo mažas 0,5 – 0,7 %, o dryžutyje jis siekė 2 – 2,5 

%, taigi galime teigti, jog geriausiai mineralinį azotą pasisavino būtent nendrinis dryžutis. Visuminės 

sieros augaluose buvo rasta labai mažas kiekis.  
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9. Daugiausiai iš šalutinių elementų buvo rasta kalcio ir kalio. Taip pat buvo rasta nedideli kiekiai 

magnio, fosforo ir sieros. Mažiausi kiekiai rasti silicio ir aliuminio. Taip pat buvo tiriami ir sunkiųjų 

metalų kiekiai augaluose, tačiau jų kiekis buvo žemiau aptikimo ribos.  
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Priedas nr. 1 

Mėginys N Apskaičiuota C Apskaičiuota H Apskaičiuota S Apskaičiuot

a 

Nendrinis 

dryžutis N0 

1,805765867 2,073040966 39,20998764 45,01353809 5,809948444 5,013719317 0,108821481 0,124928371 

Nendrinis 

dryžutis N0-2 

1,790059686 2,059815136 39,44514084 45,38937935 5,830652714 5,023103488 0,124990657 0,143826292 

Nendrinis 

dryžutis N60 

2,091568232 2,344260791 40,25641251 45,11998604 6,016133785 5,391121772 0,261485398 0,293076724 

Nendrinis 

dryžutis N60-2 

2,198912621 2,465419542 39,9840126 44,83005151 5,625415325 4,951059136 0,298213422 0,334356714 

Nendrinis 

dryžutis N120 

1,972226858 2,183500149 40,2958374 44,61249811 5,773059368 5,192834046 0,188846081 0,209076073 

Nendrinis 

dryžutis N120-2 

1,957188845 2,166050239 40,25239944 44,54793398 5,470984459 4,860739816 0,200966194 0,2224123 

Drambliažolė N0 0,672942042 0,704133023 45,19854736 47,29350788 5,935029507 5,691486799 0,045354124 0,047456296 

Drambliažolė 

N0-2 

0,704419732 0,736021554 45,00646591 47,02555515 5,728366852 5,483371203 0,042728059 0,044644934 

Drambliažolė 

N60 

0,344072551 0,358127627 46,09286499 47,9757201 5,88972187 5,673232918 0,023125844 0,024070516 

Drambliažolė 

N60-2 

0,343117177 0,35746474 46,24000168 48,17354318 5,721959591 5,493335144 0,000000000 0 

Drambliažolė 

N120 

0,656701565 0,684917423 45,66381454 47,6258073 5,903524876 5,676410217 0,033210035 0,034636939 

Drambliažolė 

N120-2 

0,674441516 0,702463487 45,65071106 47,54742541 5,800101757 5,576183453 0,031194221 0,032490291 

Sida N0 0,3107481 0,331094874 43,92272949 46,79864673 5,800813198 5,447983655 0,048384797 0,051552876 

Sida N0-2 0,305871665 0,327200211 44,00698853 47,07561231 5,860307693 5,488705499 0,049549375 0,053004471 

Sida N60 0,986956358 1,048887947 43,7270813 46,47095908 5,937298775 5,607726679 0,056795567 0,060359494 

Sida N60-2 0,443747491 0,471566119 44,03617477 46,79681233 5,690249443 5,345504146 0,050717205 0,053896678 

Sida N120 0,436659634 0,462163674 47,97554779 50,77766231 6,460631371 6,18443535 0,048908420 0,051765021 

Sida N120-2 0,314559311 0,334146653 42,38970184 45,02927278 5,508275032 5,154513863 0,021960525 0,023327988 
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Priedas nr. 2 Aptikimo ribos 

Sunkusis 

metalas 

Nendrinis dryžutis 

N0 

Nendrinis dryžutis 

N60 

Nendrinis dryžutis 

N120 

Sida 

N0 

Sida 

N60 

Cd 0,188 0,168 0,169 0,203 0,226 

Pb 3.807 3,41 3,425 4,106 4,568 

As 8,062 7,223 7,255 8,696 9,674 

Cu 0,318 0,285 0,286 0,343 0,382 

Cr 0,21 0,188 0,189 0,226 0,252 

Ni 0,723 0,648 0,651 0,78 0,868 

Mn 0,04 0,036 0,036 0,043 0,048 

Hg 2,064 1,849 1.858 2,227 2,477 
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Priedas nr. 3 

Peleningumas 

    

Pavadinimas 

Indelis+dangtelis, 

g 

Indelis+dangtelis+bandinys prieš, 

g 

indelis+dangtelis+bandinys po, 

g 

peleningumas, 

% 

dryžutis N0-1 11,43533 12,45275 11,52826 10,48521121 

dryžutis N0-2 11,36239 12,518724 11,47684 11,38872862 

dryžutis N60-1 11,65063 12,68821 11,75148 10,89333701 

dryžutis N60-2 11,12761 12,17205 11,23185 11,18927943 

dryžutis N120-1 11,66709 12,67954 11,76273 10,45764108 

dryžutis N120-2 11,34131 12,54588 11,46249 11,13298513 

Sida N0-1 11,72338 12,7254 11,75001 2,831454581 

Sida N0-2 11,31394 12,32546 11,34707 3,503470989 

Sida N60-1 11,31432 12,31548 11,34668 3,434895696 

Sida N60-2 11,82299 13,055781 11,8546 2,724676573 

Sida N120-1 11,58593 12,58493 11,61262 2,827758273 

Sida N120-2 11,78386 12,82318 11,81763 3,451402328 

Drambliažolė N0-1 11,41702 12,41767 11,45714 4,195089532 

Drambliažolė N0-2 11,72311 12,99623 11,77546 4,296214388 

Drambliažolė N60-1 11,74894 12,74932 11,77588 2,802719972 

Drambliažolė N60-2 11,74529 12,99088 11,7795 2,861200881 

Drambliažolė N120-

1 11,82467 12,75049 11,85116 2,984006365 

Drambliažolė N120-

2 11,60452 12,93583 11,65354 3,834916667 
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Priedas nr. 4 

      Drėgnumas 

      

Pavadinimas 

Indelis+dangtelis+b

andinys, g 

indelis+dangtelis+

bandinys po 2h, g 

Drėgnumas, 

% 

indelis+dangtelis+

bandinys po 3h, g 

Drėgnumas, 

% 

Drėgnumo 

vidurkis, % 

Nendrinis dryžutis 

N0-1 48,53873 48,41087 12,8829 48,41077 12,8929 12,8879 

Nendrinis dryžutis 

N0-2 48,68192 48,53784 13,0889 48,53776 13,0961 13,0925 

Nendrinis dryžutis 

N60-1 49,01665 48,90964 10,7681 48,90953 10,7792 10,77365 

Nendrinis dryžutis 

N60-2 48,50908 48,4003 10,7969 48,40017 10,8098 10,80335 

Nendrinis dryžutis 

N120-1 48,551 48,4538 9,664 48,45368 9,6759 9,66995 

Nendrinis dryžutis 

N120-2 49,03283 48,93369 9,6328 48,93359 9,6425 9,63765 

Sida N0-1 48,43699 48,37817 6,1328 48,37805 6,1453 6,13905 

Sida N0-2 49,03037 48,96398 6,5087 48,96388 6,5185 6,5136 

Sida N60-1 49,01318 48,95294 5,8947 48,95284 5,9045 5,8996 

Sida N60-2 48,9651 48,90383 5,8877 48,90371 5,8992 5,89345 

Sida N120-1 49,01073 48,95495 5,5212 48,95484 5,5184 5,5198 

Sida N120-2 48,68825 48,6295 5,8529 48,62941 5,8619 5,8574 

Drambliažolė N0-1 48,62404 48,57645 4,4232 48,57638 4,4297 4,42645 

Drambliažolė N0-2 48,99444 48,95158 4,2846 48,95149 4,2936 4,2891 

Drambliažolė N60-

1 48,93947 48,90059 3,9065 48,90041 3,9246 3,91555 

Drambliažolė N60-

2 48,55645 48,51637 4,0047 48,51628 4,0137 4,0092 

Drambliažolė 

N120-1 48,9251 48,88692 4,1081 48,8868 4,1196 4,11385 

Drambliažolė 

N120-2 48,54712 48,50618 3,9813 48,5061 3,9891 3,9852 
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Priedas nr. 5 

Šilumingumas 

Mėginys Weighed-in J/g 

Viršutinis 

šilumingumas 

Nendrinis dryžutis N0 1.08230 15132 1.5072 17,32304 

Nendrinis dryžutis N0 1.28780 15167 1.7954 20,63548 

Nendrinis dryžutis N0 1.31400 15126 1.8268 20,99637 

Nendrinis dryžutis 

N60 1.20030 15106 1.6674 18,69167 

Nendrinis dryžutis 

N60 1.22860 15133 1.7095 19,16362 

Nendrinis dryžutis 

N60 1.19290 15197 1.6671 18,68831 

Nendrinis dryžutis 

N120 1.08820 15258 1.5279 16,91262 

Nendrinis dryžutis 

N120 1.15790 15249 1.6241 17,97748 

Nendrinis dryžutis 

N120 1.18580 15242 1.6622 18,39922 

Drambliažolė N0 1.04710 17504 1.6854 17,63519 

Drambliažolė N0 0.85390 17563 1.3811 14,45114 

Drambliažolė N0 1.07110 17496 1.7230 18,02861 

Drambliažolė N60 0.88690 17587 1.4360 14,95353 

Drambliažolė N60 1.12190 17613 1.8162 18,91267 

Drambliažolė N60 1.00040 17577 1.6174 16,84250 

Drambliažolė N120 1.24630 17476 2.0008 20,85347 

Drambliažolė N120 1.06790 17420 1.7105 17,82780 

Drambliažolė N120 1,093 17433 17.517 18,25721 

Sida N0 0,912 16937 14.221 15,18233 

Sida N0 0,9362 16943 14.601 15,58802 

Sida N0 0,9034 16967 14.113 15,06703 

Sida N60 1,0572 16948 16.479 17,51257 

Sida N60 1,1062 16959 17.249 18,33086 

Sida N60 1,087 16945 16.937 17,99929 

Sida N120 0,9597 17012 15.025 15,93153 

Sida N120 0,9281 17288 14.768 15,65902 

Sida N120 0,8863 17202 14.038 14,88498 

 

 

 

 


