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Anotacija  
Straipsnyje pristatomos gėlės, mėgstančios augti skirtingos reakcijos dirvožemyje. Apie 80 proc. įvairių 

bioekologinių grupių gėlėms palankiausios sąlygos augti yra nerūgštus dirvožemis. Pateikiamos dulkios ir skirtingo 
stambumo granuliuotos kalkinės medžiagos dirvožemio ar substrato rūgštumui neutralizuoti. Remiantis tiksliųjų tyrimų 
duomenimis analizuojamas skirtingų kalkinių medžiagų poveikis rūgštumo rodikliams. Pateikti pasiūlymai dirvožemio 
rūgštumui neutralizuoti, parenkant pagal esantį rūgštumą ir pritaikant atskiroms bioekologinėms gėlių grupėms.  

Reikšminiai žodžiai: gėlės, dirvožemio rūgštumas, kalkinės medžiagos. 
 
Abstract  
The flowers presented in the paper like to grow in the soil with different reaction. Favourable growing conditions 

for about 80 % of various bio-ecological groups of flowers are the soils with neutral and close to neutral reaction. The 
dust, crushed and granular lime materials are preferred for decrease acidity of soil and substrate. Analysis of the 
different lime effect on acidity indicators, based on the exact studies data, is presented. The suggestions for soil acidity 
neutralization by selecting the real soil acidity and applying it to the individual bio-eco-flower groups, are presented.  

Key words: flowers, soil acidity, lime materials. 
 

Įvadas 

 
Gėlių (dekoratyviųjų žolinių augalų) poreikis Lietuvoje kasmet auga ir gėlininkystė tampa 

viena iš perspektyviausių žemės ūkio šakų. Pastaruoju metu įvežamos naujos egzotiškos gėlės iš 
įvairių pasaulio šalių, neatsižvelgiant į tai, ar mūsų klimatinėmis sąlygomis jos tinkamos auginti. 
Lauke ir patalpose auginamų gėlių, kaip ir kitų augalų, augimo ir vystymosi svarbiausios sąlygos 
yra šiluma, vanduo, šviesa, oras, maisto medžiagos. Augalams visi šie veiksniai yra labai svarbūs ir 
negali būti pakeisti vienas kitu. Pagrindiniai augalų maitinamieji (biofiliniai) elementai arba 
makroelementai yra azotas, fosforas ir kalis (Mažvila ir kt., 2004). Labai svarbus veiksnys, turintis 
didelę įtaką gėlių augimui ir dekoratyvumui, yra dirvožemio ar substrato pH (rūgštumas ar 
šarmingumas). Šarminiame dirvožemyje vyrauja hidroksilo anijonai bei kalcio ir magnio jonai, o 
rūgščiame – vandenilio, aliuminio, geležies ir mangano jonai (Brzezinski, 2002; Murdock, 2007; 
Karčauskienė ir kt., 2010; Mažvila, 2010). Priklausomai nuo to, iš kokių klimatinių zonų yra kilę 
dekoratyvieji žoliniai augalai, vieni jų yra prisitaikę augti rūgščiame dirvožemyje, kiti – 
šarminiame. Tačiau daugiausia dekoratyviųjų žolinių augalų geriausiai auga artimai neutraliuose ar 
silpnai rūgščiuose dirvožemiuose ar substratuose, kurių pH 5,6–6,6 (Švedas, 2000).  

Visiems augalams, kaip ir kitiems gyviesiems organizmams, būtini makro- ir 
mikroelementai – geležis, kobaltas, cinkas, varis, molibdenas, o kai kuriems – aliuminis, ar kiti 
elementai. Tačiau didesnis kiekis šių elementų, esančių dirvožemyje, tampa fitotoksiškais 
(Adomaitis, 2001). Rūgščiuose dirvožemiuose yra didelė vandenilio jonų koncentracija ir daug 
tirpaus augalams prieinamo aliuminio, kuris yra dar fitotoksiškesnis augalams nei vandenilis. Tiek 
vandenilis, tiek judrusis aliuminis labai pakenkia augalų šaknims, jos lėtai auga ir šakojasi, 
sumažėja ląstelių protoplazmos laidumas ir sutrinka augalų mityba. O ypač tai pakenkia jauniems, 
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dygstantiems augalams. Tokių augalų šaknys būna menkai išsivysčiusius, surambėjusios, 
parudavusios ir trupančios, nes pradeda žūti. Didelė vandenilio jonų koncentracija skatina ne tik 
aliuminio, bet ir kitų toksiškų elementų kaip mangano, geležies, vario, cinko junginių tirpumą ir 
judrumą (Repšienė, 2002; Ossom, Rhykerd, 2008; Небольсин, Небольсинa, 1997). Tokiuose 
dirvožemiuose, patręšus fosforo trąšomis, jų negali pasisavinti augalai, nes rūgščioje aplinkoje 
fosforas pereina į netirpius junginius – geležies ir aliuminio fosfatus – ir tampa augalams 
neprieinamas. Dirvožemio pH yra svarbus ne tik augalų augimui ir vystymuisi, bet ir kitiems – 
fizikiniams, mikrobiologiniams –procesams (Kovacevic ir kt., 2009; Balande ir kt., 2009; 
Arlauskienė, 2010). Rūgščių dirvožemių blogėja ir fizikinės savybės, nes didelė vandenilio jonų 
koncentracija iš dirvožemio išstumia humuso kalcį ir dėl to pradeda irti dirvožemio koloidai, todėl 
prastėja tokių dirvožemių struktūra (Ozeraitiene, 2002). Lietuvos ir užsienio tyrėjų duomenimis 
nustatyta, kad į dirvožemį įterpus kalcio, pagerėja šaknų augimas (Karčauskienė ir kt, 2010; 
Tripolskaja ir kt., 2010; Repšienė, 2012; Kovacevic, 2009; Ball, 2002; Brauer ir kt., 2002; 
Brzezinski, 2002). Mūsų šalies dirvožemiai yra veikiami praplaunamojo vandens režimo. Kasmet 
atmosferos krituliai iš viršutinių dirvožemio sluoksnių išplauna lengvai vandenyje tirpstančius 
elementus, tarp jų dvivalenčius kalcio ir magnio katijonus, todėl dirvožemiai rūgštėja. Tai 
aktualiausia Vakarų ir Rytų Lietuvoje, kur vyrauja rūgštūs dirvožemiai (Lietuvos dirvožemių.., 
1998; Mažvila ir kt., 2004; Karčauskienė ir kt., 2010; Tripolskaja ir kt., 2010). Šiuose šalies 
regionuose užsiimant dekoratyviąja sodininkyste ar kita žemės ūkio veikla labai svarbu sureguliuoti 
dirvožemio reakciją. Todėl norint sudaryti palankias sąlygas – tiek dekoratyviesiems, tiek ir kitiems 
augalams augti ir vystytis, šiuos dirvožemius būtina kalkinti. 

Tyrimų tikslas – išanalizuoti skirtingų bioekologinių grupių gėlių poreikį dirvožemio reakcijai 
ir jos reguliavimo būdus skirtingomis kalkinėmis medžiagomis.  

 

Tyrimų sąlygos ir metodai 

 
Remiantis literatūros analizės duomenimis sugrupuoti dekoratyvieji žoliniai augalai pagal 

dirvožemio reakcijos poreikį.  
1. Gėlės, mėgstančios augti šarminiame dirvožemyje (pH 8,0–8,5). 
2. Augančios rūgščiame dirvožemyje (pH 4,5–5,5).  
3. Augančios nerūgščiame dirvožemyje (pH 5,5–6,5). Nerūgščiame dirvožemyje augančios 

gėlės skirstomos į: vienmetes, dvimetes, daugiametes. Daugiametės sugrupuotos pagal 
dekoratyvumo ilgaamžiškumą: 1) trumpaamžės, t. y. auga nepersodintos ir dekoratyvios būna 3–4 
metus; 2) tarpinio tipo – 5–6 metus; 3) ilgaamžės – daugiau kaip 7 metus. 

Kalkinių medžiagų tyrimai atlikti 2009–2012 metais Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo 
centro (LAMMC) Vėžaičių filiale. Tikslieji lauko bandymai buvo įrengti vidutiniškai 
sukultūrintame dirvožemyje – Nepasotintajame balkšvažemyje (JIn).  

Tyrimuose naudotos kalkinės medžiagos:  
1) granuliuota kalkinė medžiaga Kalktrąšė, kurios cheminė sudėtis: CaO – 36,50 %; MgO – 

2,70 %; Fe2O3 – 1,90 %; K2O – 3,30 %; SO3 – 3,90 %; 
2) dulki kalkinė medžiaga Agrokalkės, kurios cheminė sudėtis: CaCO3 – 87–95 % (CaO – 

49–53 %); SiO2 – 2,05 %; Al2O3 – 0,2 %; Fe2O3 – 0,43 %; SO3 – 1,21 %. 
Dirvožemio cheminė charakteristika prieš bandymų įrengimą pateikta 1 lentelėje. 
Tyrimų dirvožemis labai rūgštus (pHKCl 4,46 ± 0,02), turintis daug augalams toksiško judriojo 

Al (63,87 ± 4,41 mg kg-1), mažai mainų Ca – 654 ± 37,5 mg kg-1, vidutinį kiekį organinės anglies 
1,29 %. Šių cheminių savybių atžvilgiu bandymo dirvožemis heterogeniškas, nes variacijos 
koeficientas svyruoja plačiame intervale nuo 0,10 iki 21,81. 

 
 
 



R. Repšienė, D. Karčiauskienė / Miestų želdynų formavimas 2013 1(10) 247–255 

249 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 
© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2013                                                     http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

1 lentelė. Dirvožemio cheminė charakteristika prieš įrengiant bandymą. Vėžaičiai, 2009 
Table 1. Agrochemical soil characteristics before the conduction the field trial in 2009, Vėžaičiai 

Agrocheminis rodiklis 
Chemical indicators xSx ±  

Variacijos koeficientas (V %) 
Coefficient variation (V %) 

pHKCl 4,46 ± 0,02 1,19 
Judrusis Al, mg kg-1 / Mobile Al, mg kg-1  63,87 ± 4,41 21,81 
Mainų Ca, mg kg-1 / Exchangeable Ca, mg kg-1  654 ± 37,5 18,15 
Hidrolizinis rūgštumas mekv. kg-1 / Hydrolytic acidity mequiv. kg-1 59,6 ± 1,18 6,25 
Organinė C, % / C organic, % 1,29 ± 0,04 4,39 

Pastaba: x  – vidurkis; xS±  – nukrypimas nuo vidurkio. 

Note: x  – average; xS±  – deviation from the average. 

 

Tyrimų schemos 

Granuliuotų kalkinių medžiagų tyrimų schema:  

1. Nekalkinta. 
2. Kalkinta kalktrąše (∅ 0,1–2,0 mm) 0,5 normos pagal hidrolizinį dirvožemio. 
3. Kalkinta kalktrąše (∅ 0,1–2,0 mm) 1,0 norma pagal hidrolizinį dirvožemio rūgštumą. 
4. Kalkinta kalktrąše (∅ 2,0–4,0 mm) 0,5 normos pagal hidrolizinį dirvožemio rūgštumą. 
5. Kalkinta kalktrąše (∅ 2,0–4,0 mm) 1,0 norma pagal hidrolizinį dirvožemio rūgštumą. 
Kalkinimui naudota Kalktrąšė skirtingo dydžio granulių frakcijos: 0,1–2,0 mm (smulkioji 

frakcija) ir 2,0–4,0 mm (stambioji frakcija). Kalkinta 0,5 ir 1,0 normomis (n.) pagal hidrolizinį 
dirvožemio rūgštumą (h.d.r.). Su 0,5 normos granuliuotos kalkinės medžiagos, išberta gryno CaCO3 
35,0 kg/a, iš viso fiziniu svoriu 45,0 kg/a. Su 1,0 (didžiąja) norma pateko gryno CaCO3 70,0 kg/a, o 
fiziniu svoriu trąšų – 90,0 kg/a. 

Dulkių kalkinių medžiagų tyrimų schema: 

1. Nekalkinta. 
2. Kalkinta agrokalkėmis 0,12 norma pagal hidrolizinį dirvožemio rūgštumą.  
3. Kalkinta agrokalkėmis 0,25 normos pagal hidrolizinį dirvožemio rūgštumą. 
4. Kalkinta agrokalkėmis 0,5 norma pagal hidrolizinį dirvožemio rūgštumą.  
5. Kalkinta agrokalkėmis 1,0 norma pagal hidrolizinį dirvožemio rūgštumą.  
Kalkinimui naudotos dulkios kalkinės medžiagos Agrokalkės (klinčių ir kalkių miltinės 

frakcijos mišinys), skirtingai nei kitos kalkinės medžiagos, turinčios aktyvaus CaO ir galinčios 
greičiau neutralizuoti dirvožemio rūgštumą. Naudotos tokios kalkinių medžiagų normos 0,12 n., 
0,25 n., 0,5 n. ir 1,0 n. pagal hidrolizinį dirvožemio rūgštumą. Su 0,12 n. kalkinės medžiagos, gryno 
CaCO3 išbarstyta 8,8 kg/a, fiziniu svoriu pateko 9,7 kg/a. Su ketvirčiu (0,25) normos – gryno 
CaCO3 išbarstyta 17,5 kg/a, fiziniu svoriu – 19,3 kg/a. Su puse (0,5) normos – gryno CaCO3 
išbarstyta 35,0 kg/a, fiziniu svoriu – 38,5 kg/a. Su viena (1,0) norma – gryno CaCO3 išbarstyta 
70,0 kg/a, fiziniu svoriu – 77,0 kg/a. 

Dirvožemio mėginių ėmimas. Abiejuose tyrimuose iš kiekvieno laukelio armens 0–20 cm 
sluoksnio imti dirvožemio ėminiai cheminėms analizėms. Granuliuotų kalkinių medžiagų tyrimo 
metu dirvožemis pirmą kartą imtas prieš Kalktrąšės išbarstymą 2009 m., antrą kartą – kitų metų 
pavasarį, tai yra praėjus pusei metų po kalkinimo, trečią kartą – praėjus metams po pakalkinimo, 
ketvirtą kartą – praėjus pusantrų metų po pakalkinimo, penktą kartą – praėjus dvejiems metams po 
pakalkinimo, šeštą kartą – po pustrečių metų, septintą kartą po trejų metų. Dulkių kalkinių 
medžiagų tyrimo metu dirvožemio mėginiai pirmą kartą buvo imti 2011 m. prieš pakalkinimą 
Agrokalkėmis. Dulkių kalkinių medžiagų poveikiui įvertinti dirvožemio mėginiai buvo imami taip: 
po kalkinimo praėjus 1 mėn., 1,5 mėn., 2 mėn. ir 3 mėn. 

Laboratorinių analizių metodai: 

pHKCl, – potenciometriniu;  
Judrusis Al – Sokolovo;  
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Hidrolizinis rūgštumas – Kappeno;  
Mainų Ca – Egnerio-Rimo-Domingo (A-L); 
Dirvožemio cheminės analizės atliktos standartizuotais metodais LMMC Agrocheminių 

tyrimų laboratorijoje.  
Remiantis literatūros analizės duomenimis atlikta gėlių bioekologinė ir botaninė analizė. 
Tyrimų duomenų statistikai įvertinti naudotas statistinis paketas ANOVA (Tarakanovas, 

Raudonius, 2003). Pateikta mažiausio esminio skirtumo tarp variantų riba R05. 
 

Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas 

 
Lietuvoje auginamos gėlės išsiskiria ne tik pagal poreikį maisto medžiagoms, bet ir pagal 

dirvožemio ar substrato pHKCl (Štuopytė, 2012; Baronienė ir kt, 2011).  
Neutralios reakcijos ir šarmiškus (pHKCl 7,0–8,5) bei šarminius (pHKCl > 8,5) dirvožemius 

mėgstančios gėlės: ilgalapė smiltinukė (Minuartia graminifolia (Ard.) Jav.), ylalapė smiltinukė 
(Minuartia laricifolia (L.) Schinz et Thell.), uolinis gyvatgalvis (Moltkia petraea (Tratt.) Grisieb.), 
pirėninė ramonda (Ramonda myconi (L.) Rchb.), makedoninė ramonda (Ramonda nathaliae Panč. 
Et Petr.) ir kt.  

Rūgštūs dirvožemiai, kurių pHKCl < 3,5 (ypač rūgštūs), pHKCl 3,6–4,5 (labai rūgštūs), pHKCl 
4,6–5,0 (vidutinio rūgštumo) ir pHKCl 5,1–5,5 (mažo rūgštumo). Tokiuose dirvožemiuose gerai 
auga visadžydė begonija (Begonia semperflorens Link. Et Otto), kiniškoji astilbė (Astilbe chinensis 
(Maxim.) Franc. Et Sav.), glažutės – biberšteino (Cerastium biebersteinii DC.), pūkuotoji 
(C. tomentosum L.), šilokai – kaukazinis (Sedum spurium Bieb.), aitrusis (S. acre L.), everso 
(S. ewersii Ledeb.), mišrusis (S. hybrydum L.), gajusis (S. aizoon L.), baltažiedis (S. album L.), 
šilropės – stoginė (Sempervivum tectorum L.), voratinklinė (S. arachnoideum L.), uolaskėlės – 
ūksminė (Saxifraga umbrosa L.) tankialapė (S. hypnoides L.), šilinis gvazdikas (Dianthus 
deltoides L.), flioksai – ylalapis (Phlox subulata L.), skėstažiedis (Phlox divaricata L.), didžialapė 
hortenzija (Hydrangea macrophylla (Thunb. ex Murray). ir kt. (Štuopytė, 2012). 

Dirvožemiai priskiriami prie nerūgščių, kurių pHKCl 5,6–6,0 (rūgštoki), pHKCl 6,1–6,5 

(neutraloki), 6,6–6,9 (artimi neutraliems). Gėlės, mėgstančios nerūgštų dirvožemį: 
Vienmetės: meksikinis žydrinis (Ageratum houstonianum Mill.), didysis žioveinis 

(Antirrhinum majus L.), kininis ratilius (Callistephus chinensis (L.) Nees.), dygioji kleomė (Cleome 
spinosa Jacq.), paprastoji kosmėja (Cosmos bipinnatus Cav.) didžiagraižis jurginas (Dahlia pinnata 
Cav.), kininis gvazdikas (Dianthus chinensis L.), paprastoji ragilė (Diascia barberae Hook f.), 
darželinė laimakė (Dimorphotekheca pluvialis (L.) Moench), auksuotoji laimakė (Dimorphotekheca 
sinuata DC.), saulažiedė daratėlė (Dorotheanthus bellidiformis (Burm. f.) N. E. Br.), standžioji 
gazanija (Gazania rigens (L.) Gertn.), puikioji godecija (Gotetia amoena (Lehm.) G. Don.), žilasis 
šlamutis (Helichrysum petriolare Hilliard et B. L. Burtt), paprastoji lobelija (Lobelia erinus L.), 
pajūrinė lobuliarija (Lobularia maritima (L.) Desv.), pilkoji leukonija (Matthiola incana (L.) W. T. 
Ainton), šakotoji perilė (Perila frutescens (L.) Britton), hibridinė petunija (Petunia x hybrida 
Vilm.), raudonžiedis šalavijas (Salvia splendens Sellow ex Schult.), gvazdikinis serentis (Tagetes 
patula L.), didysis serentis (Tagetes patula L.), smulkiažiedis serentis (Tagetes tenuifolia Cav.), 
didžioji nasturtė (Tropaeolum majus L.), darželinė vervena (Verbena x hybrida Voss), puikioji 
gvaizdūnė (Zinnia elegans Jacq.), vaistinė medetka (Calendula officinalis L.), puošnioji klarkija 
(Clarkia pulchella Purrsh), trispalvis vijoklis (Convulvulus tricolor L.), darželinis gludas 
(Coreopsis tinctoria Nutt.), kibioji šunlielė (Cynoglossum amabile Stapf et J. R. Drumm.), 
geltonžiedė ešolcija (Eschschlzia californica Cham.), grakščioji guboja (Gypsophila elegans M. 
Bieb.), balzamininė sprigė (Impatiens balsamina L.), šluotelinė kochija (Kochia scoparia (L.) A. J. 
Schrad.), darželinė rožūnė (Lavatera trimestris L.) ir kt.  

Dvimetės: aukštoji piliarožė (Alcaea rosea L.), darželinis katilėlis (Campanula medium L.), 
šiurpinis gvazdikas (Dianthus barbatus L.), darželinė našlaitė (Viola x Wittrockiana Gams).  
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Daugiametės trumpaamžės: krūminis astras (Aster dumosus L.), alpinis astras (Aster 
alpinus L.), pūkuotoji glažutė (Cerastium tomentosum L.), smulkiažiedė chrizantema 
(Chrysantemum x hortorum Bailey subspec. parviflorum) ir kt.  

Daugiametės tarpinio tipo: šliaužiančioji vaizgina (Ajuga reptans L.), pajūrinė gvaizdė 
(Armeria maritima (Mill.) Willd.), kalninis astras (Aster amellus L.), šiurkščialapis astras (Aster 
novae-angliae L.), virininis astras (Aster novi-belgii L.), kininė astilbė (Astilbe chinensis (Maxim) 
Franch. et Sav.), darželinė aubretė (Aubrieta x cultorum Bergmans), karpatinis katilėlis (Campanula 
carpatica Jacq.), Portenšliago katilėlis (Campanula portenschlagiana Schult.), Požarskio katilėlis 
(Campanula poscharskyana Degen), kalninė bajorė (Centaurea montana L.), puošnioji bajorė 
(Centaurea pulcherrima L.), šilinis gvazdikas (Dianthus deltoides L.), žydrasis gvazdikas (Dianthus 
gratianopolitanus Vill.), plunksninis gvazdikas (Dianthus plumarius L.), puikieji auskarėliai 
(Dicentra eximia (Ker Gawl.) Torr.), amerikiniai auskarėliai (Dicentra formosa (Andrews) Walp.), 
rytinė laumenė (Doronicum orientale Hoffm.), rausvažiedė ežiuolė (Echinacea purpurea (L.) 
Moench), didžiažiedė gailiardija (Gailardia x grandiflora Van Houtte), plačiavainikis snaputis 
(Geranium platypelatum Fisch et C.A. Mey.), švelnusis saulakis (Heliopsis helianthoides (L.) 
Sweet), šiurkštusis saulakis (Heliopsis scabra (Dun), visžalė rudgrūdėlė (Iberis sempervirens L.), 
hibridinis vilkdalgis (Iris hybrida hort.), mažasis vilkdalgis (Iris pumila L.), didžiagraižė baltagalvė 
(Leucanthemum maximum (Ramond) DC.), varpotasis liatris (Liatris spicata (L.) Willd.), plėvelinis 
liatris (Liatris scariossa (L.) Willd.), raudonoji monarda (Monarda didyma L.), vamzdelinė 
monarda (Monarda fistulosa L.), misurinė nakviša (Oenothera macrocarpa Nutt.), keturbriaunė 
nakviša (Oenothera tetragona Roth.), ylalapis flioksas (Phlox subulauta L.), skėstažiedis flioksas 
(Phlox divaricata L.), šluotelinis flioksas (Phlox paniculata L.) ir kt.  

Daugiametės ilgaamžės: vingiorykštinė kraujažolė (Achillea filipendulina Lam.), lieknoji 
plukė (Anemone sylvestis L.), hibridinis sinavadas (Aquilegia x cultorum Bergmans), paprastasis 
arunkas (Aruncus sylvestris Kosel.), darželinė astilbė (Astilbe x arendsii Arends), japoninė astilbė 
(Astilbe japonica (C. Morren et Decne.) A. Gray), storalapė bergenija (Bergenia crassifolia (L.) 
Fritsch), širdialapė bergenija (Bergenia cordifolia (Haw.) Sternb.), dailieji auskarėliai (Dicentra 
sectabilis (L.) Lem.), melsvasis gencijonas (Gentiana cruciata L.), geltonasis gencijonas (Gentiana 
lutea L.), septynšakis gencijonas (Gentiana septemfida Pall.), muilinė guboja (Gypsophila 
paniculata L.), citrininė vienadienė (Hemerocallis citrina Baroni), rusvoji vienadienė (Hemerocallis 
fulva (L.) L.), geltonoji vienadienė (Hemerocallis lilioasphodelus L.), baltakraštė melsvė (Hosta 
albo-marginata (Hook.) et Hyl.), fortūno melsvė (Hosta fortunei (Baker) L.H. Bailey), siauralapė 
melsvė (Hosta lancifolia (Thunb.) Engl.), žydroji (Ziboldo) melsvė (Hosta sieboldiana (Hook.) 
Engl.), sibirinis vilkdalgis (Iris sibirica L.), tariamasis vilkdalgis (Iris spuria L.), dantytoji 
liguliarija (Ligularia dentata (A. Gray) H. Hara), Vičo liguliarija (Ligularia veitchiana (Hemsl.) 
Greenm.), sibirinis bijūnas (Paeonia anomala L.), krūminis bijūnas (Paeonia suffriticosa Andrews), 
puikusis bijūnas (Paeonia lactiflora Pall.), siauralapis bijūnas (Paeonia tenuifolia L.), vaistinis 
bijūnas (Paeonia officinalis L.). 

Gėlės maisto medžiagas, ypač azotą, pradeda pasisavinti, kai pH > 5,5, o geriausiai 
pasisavina, kai pH yra apie 7,0 (Brauer, 2002; Kelly, 2009). Šarminį dirvožemį mėgstančių gėlių 
yra nedaug, apie 5 proc. Gėlių, augančių rūgščiame dirvožemyje, yra apie 15 proc. Daugiausia apie 
80 proc. yra gėlių, mėgstančių nerūgštų dirvožemį. Auginant gėles pirmiausia reikia sureguliuoti 
dirvožemio ar substrato reakciją. O ypač tai svarbu Vakarų ir Rytų Lietuvos dalyje, kur vyrauja 
rūgštūs dirvožemiai. Dirvožemio rūgštumui neutralizuoti naudojamos kalkinės medžiagos. 
Gėlininkystėje labiausiai žinoma kalkinė medžiaga yra kreida. Be kreidos, rinkoje yra ir kitų 
kalkinių medžiagų, kurios skiriasi dalelių dydžiu ir neutralizavimo greičiu. 

Kalkinės medžiagos pagal dalelių dydį yra skirstomos į dulkias, granuliuotas ir trupintas. 
Pagal dirvožemio rūgštumo neutralizavimo greitį granuliuotos kalkinės medžiagos užima tarpinę 
padėtį tarp dulkių ir trupintų. Greičiausiai veikia dulkios kalkinės medžiagos. Granuliuotos kalkinės 
medžiagos ilgiau reaguoja su dirvožemiu, jei lygintume su dulkiomis (Ossom and Rhykerd, 2008).  
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Granuliuotų kalkinių medžiagų poveikis dirvožemio cheminėms savybėms. Praėjus 
pusmečiui po Kalktrąšės įterpimo, pHKCl padidėjo nežymiai nuo 0,03 iki 0,09 vnt. (1 pav.). Praėjus 
metams po kalkinimo, pHKCl padidėjo 0,1 vnt. dirvožemyje pakalkintame smulkiosios frakcijos tiek 
0,5 normos, tiek 1,0 norma pagal (h.d.r.). O praėjus dvejiems metams po kalkinimo, pHKCl 
labiausiai padidėjo nuo 1,0 normos tiek smulkiosios, tiek stambiosios frakcijos, pHKCl pokytis buvo 
nuo 4,5 iki 4,7 vnt. Po trejų metų nuo abiejų frakcijų smulkiosios ir stambiosios Kalktrąšės 1,0 
normos pHKCl padidėjo iki 4,8–4,9, nuo 0,5 – normos pHKCl nebekito ir išliko toks pat 4,3–4,4. 
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1 pav. Granuliuotų kalkinių medžiagų įtaka dirvožemio pHKCl kitimui. Vėžaičiai, 2009–2012 m. 
Fig. 1. Influence of granular lime materials on soil pH change during 2009–2012, Vėžaičiai 

 
Jeigu dirvožemyje judriojo Al yra 30–50 mg kg-1, augalų šaknys būna silpnesnės ir patys 

augalai būna menki. Labai rūgščiuose dirvožemiuose (pHKCl 3,64,5) judriojo Al būna 70–100 mg 
kg-1 ir daugiau, daugelis augalų beveik neauga (Brzezinski, 2002). Dirvožemyje 10 mg kg-1 judriojo 
Al kiekis yra ta riba, kurią viršijus laikomas kenksmingu augalams (2 pav.). Judriojo aliuminio 
kiekis dirvožemyje sparčiausiai mažėjo įterpus smulkiosios frakcijos tiek 0,5, tiek 1,0 Kalktrąšės 
normas (2 pav.). Praėjus pusmečiui po kalkinimo dirvožemyje judrusis Al sumažėjo atitinkamai nuo 
77,7 iki 51,6 mg kg-1 ir nuo 60,7 iki 28,9 mg kg-1.  
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2 pav. Granuliuotų kalkinių medžiagų įtaka judriojo Al kitimui. Vėžaičiai, 2009–2012 
Fig. 2. Influence of granular lime materials on soil mobile Al change during 2009–2012, Vėžaičiai 
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Praėjus vieneriems metams po kalkinimo, nustatytas judriojo Al sumažėjimas ir nuo 
Kalktrąšės stambiosios frakcijos 0,5 ir 1,0 normų. Po dvejų metų nustatyta, kad dirvožemyje 

pakalkintame 1,0 norma pagal (h.d.r.) Kalktrąšės tiek smulkiosios (0,01–2,0 mm), tiek stambiosios 

(2,0–4,0 mm) frakcijos, judrusis Al pasiekė augalams nekenksmingą kiekį, atitinkamai 8,5 ir 

8,9 mg kg
-1

. Pakalkinus 0,5 normos abiejų frakcijų, judriojo Al išlieka augalams kenksmingi 

kiekiai – 50,1 ir 35,2 mg kg
-1

. Po trejų metų nuo Kalktrąšės 1,0 normos judrusis aliuminis sumažėjo 

iki 2,3–7,0 mg kg
-1

, o nuo 0,5 normos išlieka dideli kiekiai – 48,3–41,8 mg kg
-1

. 

Dulkių kalkinių medžiagų poveikis dirvožemio cheminėms savybėms. Dirvožemio pHKCl 
pokyčiai nustatyti praėjus mėnesiui po pakalkinimo (3 pav.). Pakalkinus 0,12 ir 0,25 normos, pHKCl 

padidėjo tik iki 4,46, ir 4,66. Nuo 0,5 ir 1,0 n. pHKCl padidėjo iki 5,02 ir 5,51 vnt. Praėjus pusantro 

mėnesio po pakalkinimo, pHKCl nuo atskirų kalkinių medžiagų normų išlieka toks pat. O praėjus 

dviem ir trims mėnesiams po kalkinimo 0,12 ir 0,25 normomis, dirvožemis išlieka atitinkamai labai 

rūgštus pHKCl 4,4–4,5 ir vidutinio rūgštumo pHKCl 4,7–4,8. Didžiausi pHKCl pokyčiai buvo nuo 0,5 

ir 1,0 normų. Pakalkinus 0,5 normos, dirvožemis neutralizuojamas iki mažo rūgštumo pHKCl 5,20, o 

nuo 1,0 normos – iki rūgštoko pHKCl 5,8. Visais atvejais nuo kalkinių medžiagų pHKCl padidėjimas 

nustatytas statistiškai patikimas esant 95 ar 99 proc. tikimybės lygiui. 
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3 pav. Dulkių kalkinių medžiagų įtaka dirvožemio pHKCl kitimui. Vėžaičiai, 2011 

Fig. 3. Influence of dust lime materials on soil pHKCl change during 2011, Vėžaičiai 
 

Praėjus trims mėnesiams po kalkinimo nustatyta, kad iš esmės sumažėjo judriojo Al kiekis 

nuo visų tirtų kalkinių medžiagų normų (2 lentelė). Augalams nekenksmingas kiekis pasiektas, 

pakalkinus 0,5 ir 1,0 normomis, judriojo Al liko tik pėdsakai (0,22 mg kg
-1

) arba visai neliko, t. y. 

perėjo į netirpius junginius. 
 

2 lentelė. Dulkių kalkinių medžiagų poveikis judriajam Al. Vėžaičiai, 2011 
Table 2. Influence of dust lime materials on mobile Al change during 2011, Vėžaičiai 

Variantas 

Treatment 
Judrusis Al, mg kg-1 

Mobile Al, mg kg-1   

1. Nekalkinta / Unlimed 54,3 

2. Kalkinta dulkių kalkinių medžiagų 0,12 n. / Limed with dust lime materials by 0.12 rate  26,6** 

3. Kalkinta dulkių kalkinių medžiagų 0,25 n. / Limed with dust lime materials by 0.25 rate 18,7** 

4. Kalkinta dulkių kalkinių medžiagų 0,5 n. / Limed with dust lime materials by 0.5 rate 0,22** 

5. Kalkinta dulkių kalkinių medžiagų 1,0 n. / Limed with  dust lime materials by 1.0 rate 0,00** 

R05 / LSD05 10,689 

Pastaba: ** – duomenys patikimi 99 % tikimybės lygiui  

Note: ** – data statistically significant at 99 % significance level 
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Parenkant kalkines medžiagas dirvožemio rūgštumui neutralizuoti, būtina laboratorijoje 
įvertinti esamo dirvožemio pH. Pagal pH dydį ir gėlių poreikius nustatoma kalkinių medžiagų rūšis 
ir kiekis. Labai rūgščius (pHKCl < 3,5–4,5) dirvožemius tikslinga neutralizuoti iki daugelio gėlių 
palankios (pHKCl 5,6–6,9) reakcijos. 

Jei dirvožemis rūgštokas ar neutralokas (pHKCl 5,6–6,5), galima naudoti granuliuotas kalkines 
medžiagas palaikomajam kalkinimui, tai yra palaikyti dirvožemio pH tam tikrame lygyje. 
Daugiametėms trumpaamžėms gėlėms galima rinktis smulkesnę kalkinių medžiagų frakciją (0,1–
2 mm). Daugiametėms tarpinio tipo ar ilgaamžėms gėlėms palankiau naudoti granuliuotas kalkines 
medžiagas, stambiąją frakciją (2,0–4,0 mm). Šių kalkinių medžiagų kalcis atsipalaiduoja lėtai, o 
poveikis yra ilgiausias. Tuo labiau, kai gėlės yra ilgaamžės ir nepersodintos auga 10 ir daugiau 
metų. Visos kalkinės medžiagos ne tik neutralizuoja dirvožemio rūgštumą, bet jose esančius kalcį, 

magnį, sierą augalai naudoja ir kaip maistinius elementus. 

 

Išvados 

 

Dekoratyviesiems žoliniams augalams (gėlėms) didelę įtaką augimui, vystymuisi ir 

dekoratyvumui turi dirvožemio ar substrato pH (rūgštumas ar šarmingumas), kurį galima 

reguliuoti kalkinėmis medžiagomis:  

1. Pagal poreikį dirvožemio reakcijai Lietuvoje augančios gėlės grupuojamos taip: 1) augančios 
rūgščios reakcijos dirvožemyje, kur pHKCl mažiau 3,5–5,5, tokių gėlių yra apie 15 proc.; 
2) augančios nerūgščios reakcijos dirvožemyje, kur pHKCl 5,6–6,9. Šios grupės gėlės sudaro 
daugiausia apie 80 proc., tarp jų yra vienmetės ir daugiametės; 3) šarminį dirvožemį 
mėgstančių, kur pHKCl 7,5–8,0, gėlių yra nedaug, apie 5 proc.  

2. Dirvožemio pHKCl 5,6–6,9 galima pasiekti ir palaikyti kalkinėmis medžiagomis. Kalkinių 
medžiagų kiekį nulemia esamas dirvožemio rūgštumas, kalkinių medžiagų cheminė sudėtis ir 
jų dalelių stambumas. 

3. Norint neutralizuoti labai rūgščios (pHKCl 3,6–4,5) reakcijos dirvožemį iki mažo rūgštumo 
(pHKCl 4,6–5,0) ir rūgštoko (pHKCl 5,6–6,0), tinkamiausios yra chemiškai aktyvios dulkios 
kalkinės medžiagos. Šių kalkinių medžiagų 1 norma (70 kg/a) pakeičia dirvožemio reakciją 
iki artimai optimalaus (pH 5,8) per 3 mėn., kai dirvožemis sausas, o esant optimalios drėgmės, 
per 2 savaites. 

4. Norint auginti ilgaamžes gėles, nepersodintas 10 ir daugiau metų, tikslinga naudoti 
granuliuotas, stambios frakcijos kalkines medžiagas. 
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Summary 

 
The main germination and development factors for many outdoor and indoor flowers as well as for the other 

plant grown are the heat, light, water, air and nutritious. A very important element that has a significant impact on 

growth and flower decorations is soil pH (acidity or alkalinity). Number of Alkaline soil-loving flowers is small (about 

5 percent) and number of flowers growing in acid soil is about 15 percent. Most of the flowers (about 80 percent) are 

well grown in neutral soil. Soil or substrate reaction regulation is the first step in flower growing technology. In 

particular it is important in Eastern and Western part of Lithuania, where acid soils are prevailing. To neutralize soil 

acidity the calcareous lime materials are used. In floriculture the best known lime material is chalk. In the market except 

chalk, the other calcareous materials which differ in particle size and rate of neutralization, are proposed. Lime material 

according to particle size is divided into three groups – dust, granular and crushed. According to soil neutralization rate 
the granular lime material occupies an intermediate position between the dust and crushed materials. The dust lime is 

characterized for its quick effect on the soil reaction. Scientific studies conducted in Vezaiciai Branch of Lithuanian 

Research Centre for Agriculture and Forestry in 2009-2012 had shown that acid soil (pHKCl 4.4) reaction likely 

increased when dust lime material Agrokalkės was applied. Effect of granular lime material Kalktrąšė depends on the 

amount (0.5 and 1.0 rates), fraction sizes (fine Ø 0.1–2.0 mm and big Ø 2.0–4.0 mm) and time after liming. The finest 

Ø 0.1–2.0 mm fraction of lime material (both rates) has a quick (after six months) effect on acid soil neutralization 

process. The highest soil neutralizing effect was achieved after three years as lime material was applied. The soil pHKCl 

increased to 4.9–5.0 and the amount of mobile aluminium was low (2.3–7.1 mg kg-1) and nontoxic for plants. 


