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STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 
 

Dalyko kodas: AFADD005 

Pavadinimas lietuvių kalba: Herbologija 

Pavadinimas anglų kalba: Weed science 

Dalyko apimtis: 7 kreditai, 187 valandos, iš jų kontaktiniam darbui 55 val., savarankiškam darbui 

132 val. 

Studentų darbo formos ir apimtis: 

Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 

Paskaitos 44 Pasirengimas kontroliniam darbui 30 

Laboratoriniai darbai 9 Pasirengimas laboratoriniams darbams 30 

Egzaminas 2  12 

  Pasirengimas egzaminui 60 

 

Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

Trečioji Agronomija  Pasirenkamasis  

 

Studijų dalyko tikslas: sužinoti piktžolių biologijos, jų kontrolės teorinius aspektas ir mokėti juos 

panaudoti sprendžiant mokslines ir praktines piktžolėtumo problemas. 

Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: agronomijos mokslų įvadinės žinios. 

Dalyko studijų rezultatai:  

Žinios, jų taikymas: žino ir geba taikyti: piktžolių klasifikavimo teorinius ir praktinius aspektus, 

piktžolių biologijos teorinius aspektus, piktžolių ekologijos teorinius aspektus, piktžolių kontrolės 

teorines prielaidas. 

Gebėjimai vykdyti tyrimus: geba parinkti pasėlių ir dirvos piktžolėtumo tyrimo metodus, susieti pasėlių 

ir dirvos piktžolėtumo tyrimo metodus su tyrimo tikslu ir uždaviniais.  

Specialieji gebėjimai: geba susieti sėkmingos piktžolių kontrolės prielaidas su herbologijos mokslo 

teorija, taikyti piktžolių biologijos ir ekologijos žinias planuojant piktžolių necheminės ir cheminės 

kontrolės priemones, vertinti piktžolių kontrolės priemones jų efektyvumo ir ekologiniu aspektu. 

Socialiniai gebėjimai: geba bendrauti su kolegomis, moksline bendruomene ir visuomene, perteikiant 

savo veiklos srities naujoves, plėtoti kūrybinę veiklą. 

Asmeniniai gebėjimai: geba tobulėti, projektuoti tolesnę savo mokymosi perspektyvą. Imasi 

atsakomybės kritiškai vertinti strateginius savo veiklos srities sprendimus, geba atskleisti ir plėtoti 

kūrybinius intelektinius asmens gebėjimus. 

 

 



Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
1. Piktžolių klasifikavimo teorinių ir praktinių aspektų žinojimas ir gebėjimas juos taikyti. 

2. Piktžolių biologijos ir ekologijos teorinių aspektų žinojimas ir gebėjimas juos taikyti. 

3. Piktžolių kontrolės teorinių prielaidų suvokimas. 

1. Gebėjimas parinkti pasėlių ir dirvos piktžolėtumo tyrimo metodus. 

2. Gebėjimas susieti pasėlių ir dirvos piktžolėtumo tyrimo metodus su tyrimo tikslu ir 

uždaviniais.  

4. Gebėjimas susieti sėkmingos piktžolių kontrolės prielaidas su herbologijos mokslo teorija. 

5. Gebėjimas taikyti piktžolių biologijos ir ekologijos žinias planuojant piktžolių necheminės ir 

cheminės kontrolės priemones. 

6. Gebėjimas vertinti piktžolių kontrolės priemones jų efektyvumo ir ekologiniu aspektu. 

 

Dalyko turinys: 

   Paskaitos:  

 1. Įvadas 

 2. Piktžolių klasifikacijos. 

3. Piktžolių evoliucija ir genetika. 

4. Piktžolių kilmė ir paplitimas. 

 5. Piktžolių biologija. 

6. Piktžolių ekologija. 

7. Sėkmingos piktžolių kontrolės prielaidos. 

8. Piktžolių prevencija ir stelbimas. 

9. Piktžolių fizikinė kontrolė. 

10. Piktžolių mechaninės kontrolės būdai. 

11. Žemės dirbimas ir piktžolėtumas: teoriniai ir praktiniai aspektai. 

12. Piktžolių biologinė kontrolė. 

13. Piktžolių cheminė kontrolė. 

14. Herbicidų naudojimas.  

15. Herbicidai ir aplinka. 

16. Piktžolių kontrolė ir socialinis aspektas. 

  

 Laboratoriniai darbai: 

1. Piktžolių sėklų morfologija ir pažinimas. 

2. Piktžolių daigų morfologija ir pažinimas. 

3. Piktžolių augalų morfologija ir pažinimas..  

 

Dalyko studijų metodai: dalyko studijos organizuojamos konsultacijų būdu pagal suderintą su 

doktorantais grafiką. Konsultacijų pradžioje doktorantams pateikiamos individualaus darbo užduotys. 

Susitikimų metu diskutuojama pagal doktorantų atliktų užduočių tematikas. Doktorantas pagal 

pasirinktą ir su dėstytoju suderintą temą rengia mokslinės literatūros analizę ir pristato pranešimą,  

organizuojama diskusija pagal pranešimo medžiagą. Doktorantai papildomai konsultuojami ir 

susirašinėjant elektroninėje erdvėje. 

Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra: vertinant dalyko rezultatus taikoma 

dešimties balų kriterinė kaupiamojo vertinimo sistema. Rašant kontrolinį darbą ir laikant egzaminą 

pateikiami probleminiai klausimai. Studentai turi kiekvieną laboratorinį darbą apginti. Individualios 

užduoties vertinimas atliekamas atsižvelgiant į jos parengimo, pristatymo, atsakymų į klausimus ir 

sugebėjimo diskutuoti kokybę. Vertinimai atliekami vadovaujantis numatytais dalyko studijų rezultatų 

vertinimo kriterijais. 



Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio koeficientas Atsiskaitymo terminai 

Kontrolinis 0,1 8  savaitė 

Individualioji užduotis 0,1 10 savaitė 

Laboratoriniai darbai 0,1 11-15 savaitė 

Egzaminas 0,7 17-20 savaitė 
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