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Dirvos rūgštumo, fosforo ir kalio kiekio įtaka vasarinių miežių piktžolėtumui 
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Tyrimai atlikti Lietuvos žemdirbystės instituto Vėžaičių filiale 1982 ir 2002 m. nuo 1976 m. atliekamo stacionaraus bandymo metu. Dirvą kalkinant 

prieš įrengiant šį bandymą ir po kiekvienos sėjomainos rotacijos bei augalus tręšiant nevienodomis mineralinių trąšų normomis 1976 – 2002 m. buvo su-
formuoti šeši skirtingo dirvos rūgštumo ir keturi nevienodo fosforo ir kalio kiekio laukeliai. Šių tyrimų tikslas – nustatyti, kokią įtaką turi skirtingas pH ir 
nevienodas P2O5 ir K2O kiekis dirvoje piktžolėms ir jų gausumui miežių pasėlyje, augusių penkianarėje sėjomainos rotacijoje. Dėl kalkinimo mažėjant 
dirvos rūgštumui, nuosekliai mažėjo acidofilinių piktžolių skaičius. Ten, kur fosforo ir kalio buvo daugiau, acidofilinių piktžolių – dirvinio kežio, viena-
metės klėstenės – buvo mažiau, lyginant su netręštais laukeliais. Mažėjant dirvos rūgštumui ir daugėjant joje fosforo bei kalio, daugėjo nitrofilinių piktžo-
lių, iš jų – baltosios balandos. Sumažėjus dirvos rūgštumui nuo pH 4,1 – 4,4 iki pH 6,1 – 6,6, bendrasis piktžolių skaičius vasarinių miežių pasėlyje su-
mažėjo 50 – 54%. 

Dirvos pH, piktžolės, fosforo, kalio kiekis, miežiai, piktžolės. 

 
Įvadas 

 
XX amžiaus antroje pusėje įvyko dideli pakitimai žemės 

ūkio gamyboje. Tą pokytį lėmė sparti mokslo pažanga bei 
žmogaus ūkinė veikla. Maisto produktų stygius po Antrojo 
pasaulinio karo lėmė spartų žemės ūkio gamybos intensyvi-
nimą įvairiomis priemonėmis. Tobulėjo ir sudėtingėjo žemės 
dirbimo, sėklų valymo mašinos, sparčiai buvo sausinamos 
užmirkusios ir kalkinamos rūgščios dirvos, jos vis gausiau 
tręšiamos mineralinėmis trąšomis, augalų apsaugai sunaudo-
jant vis daugiau įvairių pesticidų. Tai turėjo įtakos žemdir-
bystės kultūrai, dirvožemio savybėms ir agrofitocenozėms. 

Gamtoje natūraliai nuolat vyksta dirvodaros procesai, 
vienas iš jų – dirvožemio rūgštėjimas. Rūgštėjimą skatina 
abiotiniai ir antropogeniniai veiksniai: Ca, Mg ir kitų ele-
mentų išsiplovimas bei praradimas per derlių, agrotechni-
ka, tręšimas fiziologiškai rūgščiomis trąšomis, rūgštūs kri-
tuliai (Bertilsson, 1999; Čiuberkienė, Ežerinskas, 2000). 
Dėl minėtų veiksnių ariamasis sluoksnis kasmet netenka 
120 – 300 kg ha-1 kalcio (Mažvila ir kt., 2000). Dirvožemį 
kalkinant ne tik neutralizuojamas augalams toksiškas ele-
mentas – judrusis aliuminis, bet ir keičiasi cheminės savy-
bės, maisto medžiagų kiekis ir prieinamumas augalams 
(Gallego, Benito, 1997; Švedas, 2000). Kadangi daugelis 
piktžolių yra vietiniai augalai ir gerai prisitaikiusios prie 
aplinkos sąlygų, dirvožemio savybės gali turėti vienokią ar 
kitokią įtaką piktžolių florai agrofitocenozėje bei lemti jų 
konkurenciją su kultūriniais augalais. Tišleris V. (Тишлер, 
1971) nurodo, kad dirvinis kežys (Spergula arvensis L.), 
nesant kitų augalų, geriausiai auga esant pH tarp 6,0 ir 6,5, 
tačiau augalų bendrijoje jis auga tik labai rūgščioje dirvoje, 
be to, jis nepakenčia kitų augalų stelbimo. Literatūroje yra 
nuorodų, kad kai kurios piktžolės, vadinamos nitrofilinė-
mis, pirmosios sugeba pasinaudoti dirvoje esančiomis 
maisto medžiagomis ir dažnai laimi konkurencinę kovą su 
žemės ūkio augalais (Backer et al., 2006; Liebman, Davis, 
2002; Monstvilaitė, 1986, Walter et al., 2002). 

Dabartiniame žemės ūkio plėtros etape, kai brangios 
trąšos, augalų apsaugos priemonės, brangūs energiniai iš-
tekliai, nebekalkinamos rūgščios dirvos bei atsižvelgiant į 
gamtosaugos reikalavimus, iškyla būtinybė plėtoti tauso-

jančiąją žemdirbystę. Tad svarbu turėti daugiau duomenų 
kokia linkme vyksta piktžolių floros pokyčiai agrofitoce-
nozėje priklausomai nuo antropogeninių veiksnių, kurie 
keičia  dirvos savybes. 

Darbo tikslas – ištirti kokią įtaką turi skirtingas pH ir 
nevienodas P2O5/K2O kiekis dirvožemyje miežių pasėlio 
piktžolėtumui.  

Uždaviniai – nustatyti (1) dirvožemio cheminių savybių 
įtaką piktžolių gausumui miežiuose ir (2) jų grupių ryšį su 
skirtingu dirvožemio pH ir fosforo bei kalio kiekiu jame. 

 
Tyrimų sąlygos ir metodai 

 
Stacionarus bandymas pradėtas 1976 m. Lietuvos žem-

dirbystės instituto Vėžaičių filiale. Bandymo dirvožemis – 
nepasotintas balkšvažemis – Dystrict Albeluvisol (ABd), gra-
nuliometrinė sudėtis – lengvas ant vidutinio sunkumo priemo-
lis. Dirvožemio armuo prieš įrengiant bandymą buvo rūgštus 
pHKCl 4,1 – 4,4, negausus fosforo ir kalingas, atitinkamai 95 – 
104 ir 255 – 267 mg kg-1 dirvožemio, humuso – 2%. 

Tais pačiais metais į dirvožemį įterpus skirtingus kalki-
nių trąšų kiekius, buvo sudaryti šeši skirtingo rūgštumo lygio 
laukeliai. Po kiekvienos rotacijos laukeliai buvo papildomai 
kalkinami. Antroje rotacijoje (1981 – 1986 m.) buvo tokie 
vidutiniai pH lygiai: 1) 4,4 (nekalkinta); 2) 4,6; 3) 4,9; 4) 5,4; 
5) 6,1 ir 6) 6,5 (A veiksnys), o šeštoje rotacijoje (2001 – 
2005 m.) – 1) 4,1 (nekalkinta); 2) 5,1; 3) 5,4; 4) 5,9; 5) 6,2 ir 
6) 6,6. Sėjomainos rotacija: pašariniai runkeliai antroje rota-
cijoje, o šeštoje – vasariniai rapsai – vasariniai miežiai –
raudonieji dobilai – žieminiai kviečiai – miežiai. Sėjomainos 
augalų netręšiant, tręšiant viena, dviem ir trimis normomis 
NPK trąšomis, buvo susiformavę nevienodo kiekio judriųjų 
fosforo ir kalio (P2O5/K2O – trumpinant P/K) laukeliai: antro-
je rotacijoje – 92/143 (netręšta); 112/196; 139/232; ir 
175/272 (B veiksnys), šeštoje rotacijoje – 70/130 (netręšta); 
120/210; 190/280; ir 280/310 mg kg-1 dirvožemio. 

Pasėlių piktžolėtumas nustatytas kiekvieno laukelio 4 
vietose po 0,25 m-2 ploteliuose miežių krūmijimosi tarpsny-
je. Piktžolės suskaičiuotos pagal rūšis. Apskaitos ploteliai, 
prieš purškiant visą bandymo plotą herbicidais, būdavo už-
dengiami polietileno plėvele. Piktžolės skaičiuotos kiekvie-
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no laukelio 4 ploteliuose po 0,25 m-2 augalų vegetacijos pra-
džioje pagal rūšis ir tose pat vietose prieš derliaus nuėmimą 
jos išrautos, nustatyta orasausė masė, rūšinė sudėtis. 

Visos piktžolės suskirstytos į 3 grupes pagal tai, kaip 
jos reaguoja į dirvožemio ekologines sąlygas (Larcher, 
1995; Zimdachl, 1993). Piktžolės, kurios pakenčia kalcio 
trūkumą ir vyrauja rūgščiuose dirvožemiuose, priskirtos 
acidofilinių grupei: dirvinis kežys (Spergula arvensis L.), 
vienmetė klėstenė (Scleranthus annuus L.), svėrė (Rapha-
nus raphanistrum L.). Antrai grupei priskirtos piktžolės ge-
riau augančios artimo neutralaus rūgštumo bei įtręštose 
dirvose (Hanf, 1999; Larcher, 1955). Tarp jų vyravo baltoji 
balanda (Chenopodium album L.), bekvapis šunramunis 
(Tripleurospermum perforatum (Merat) M. Lainx) ir mažai 
buvo randama daržinės žliūgės (Stellaria media (L.) Will.), 
dirvinės usnies (Cirsium arvense (L.) Scop), dirvinės pie-
nės (Sonchus arvensis L.). Trečiai grupei priskirtos visos 
likusios piktžolės, kurios auga įvairaus rūgštumo bei sukul-
tūrinimo dirvose. Jų duomenys nepateikti. 

Duomenys apdoroti dispersinės analizės metodu, nau-
dojant kompiuterinių programų paketą „SELEKCIJA“ (Ta-
rakanovas, Raudonius, 2003). 
 
Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas 

 
Vasarinių miežių pasėlis 1982 m. buvo piktžolėtas, ir 

kvadratiniame metre krūmijimosi tarpsnyje buvo priskai-
čiuojama iki 300 vienetų 14 rūšių piktžolių. 2002 m. pasė-
lis buvo mažo piktžolėtumo: rasta 16 piktžolių rūšių, ir jų 
augalai neviršijo 75 vienetų kvadratiniame metre.  

Acidofilinės piktžolės. Jų skaičiui miežiuose turėjo įta-
kos įvairus dirvos rūgštumas ir nevienodas judriųjų fosforo ir 
kalio kiekis dirvoje. Nekalkintuose pH 4,4 ir negausiuose P ir 
K 92/143 mg kg-1 laukeliuose miežiuose 1982 m. pavasarį 
dirvinis kežys sudarė 80,5 ir svėrė 19,8% acidofilinių piktžo-
lių, kurių buvo net 47,1% visų piktžolių skaičiaus (1 lentelė).  

 
1 lentelė. Dirvožemio pH ir P2O5 ir K2O kiekio įtaka acidofilinėms pikt-

žolėms vasariniuose miežiuose vnt. m-2 
Table 1. Eeffect of soil pH and P2O5 and K2O content in soil on the nu-

mber of acidophilic  weeds in spring barley, units m-2 

 

1982 m. 
P2O5/K2O 
mg kg-1 

pHKCl 
4,4 4,6 4,9 5,4 6,1 6,5 

92/143 145,8 109,8 41,6 54,9 32,2 15,2 
112/196 114,5 49,7 48,7 37,9 36,9 14,7 
139/232 46,4 69,1 45,4 31,2 12,9 9,5 
175/272 47,7 27,5 43,6 26,5 7,6 10,7 

2002 m. 

 
pHKCl 

4,1 5,1 5,4 5,9 6,2 6,6 
70 / 130 25,0 13,6 11,7 12,5 4,0 1,6 
120 / 210 16,4 11,3 4,4 1,7 4,7 1,3 
190 / 280 11,5 9,6 4,1 4,9 0,4 2,0 
280 / 310 0,7 0,7 1,7 1,6 2,7 0,1 
R05/LSD05 acidolilinės / for acidofilic 1982 – 26,08; 2002 – 2,58 

 
M. Hanfas (1999), R. Zimdahlas (1993) nurodo, kad 

acidofilinių piktžolių gausumas gali būti dirvos rūgštumo 
indikatoriumi. Dirvožemyje esant P ir K 92/143 ir 112/196 
mg kg-1 mažėjant dirvos rūgštumui nuosekliai mažėjo acido-

filinių piktžolių skaičius: pH 4,6 laukelyje jų esmingai buvo 
mažiau atitinkamai 24,7 ir 56,6%, o pH 6,5 – 89,6 – 87,2%, 
lyginant su pH 4,4 laukeliais (1 lentelė). Laukeliuose, ku-
riuose dirvoje P ir K buvo 139/232 ir 175/272 mg kg-1, aci-
dofilinių piktžolių buvo esmingai mažiau, 72,2 ir 84,1%, 
sumažėjus dirvos rūgštumui iki pH 6,1. 

2002 m. miežiuose vyravo dirvinis kežys bei viename-
tė klėstenė (98% visų acidofilinių piktžolių), tačiau jų ir ki-
tų piktžolių buvo mažai. Įtakos turėjo šiltas ir sausas pava-
saris. Balandžio ir gegužės mėn. kritulių buvo mažiau ati-
tinkamai 60 ir 54% nei daugiametis vidurkis, tačiau piktžo-
lių kitimo dėsningumai skirtinguose pH laukeliuose analo-
giški kaip ir 1982 m. Sumažėjus dirvos rūgštumui nuo pH 
4,1 iki 5,1, acidofilinių piktžolių P ir K 70/130/ ir 
120/210 mg kg-1 lygio laukeliuose sumažėjo atitinkamai 
45,6 ir 31,3%, o P/K 190/280 lygio laukelyje esminis mi-
nėtų piktžolių sumažėjimas nustatytas dirvoje, kurios pH 
5,4. Tankesni miežiai nustelbė acidofilines piktžoles. 
Ankščiau mūsų tyrimuose buvo nustatyta, kad kintant dir-
vos pH nuo 4,1 iki 6,3, miežių produktyvių stiebų skaičius 
didėjo nuo 196 iki 485 vnt. m-2. (Čiuberkis ir kt., 2005). 

Daugėjant dirvožemyje fosforo ir kalio, nuosekliai ma-
žėjo acidofilinių piktžolių skaičius (1 lentelė) dėl miežių 
stelbimo tiek vienais, tiek kitais tyrimų metais. Jau minėtuo-
se mūsų ankstyvesniuose tyrimuose buvo nustatyta, kad kin-
tant dirvoje P/K nuo 101/152 iki 266/311 mg kg-1, miežių 
produktyvių stiebų daugėjo nuo 243 iki 419 vnt. m-2. Esant 
dirvoje P/K 280/310 mg kg-1, acidofilinės piktžolės visuose 
pH lygio laukeliuose beveik visai buvo nustelbtos. Tankesni 
miežiai mažesnio rūgštumo dirvoje nustelbė acidofilines 
piktžoles, nes jos, kaip teigia V Tišleris (Тишлер, 1971), 
jautrios stelbimui. Jo duomenimis, dirviniam kežiui augti 
optimalus dirvos rūgštumas yra pH 6,0 – 6,5, o augalų ben-
drijoje geriausiai auga tiktai labai rūgščioje dirvoje – pH 4,0. 
Acidofilinių piktžolių gausumo sumažėjimui didesnę įtaką 
turėjo dirvos pH negu maisto medžiagos joje. Nustatytas 
esminis stiprus ryšys tarp dirvos pH ir acidofilinių piktžolių 
skaičiaus visuose nevienodo fosforo ir kalio kiekio lauke-
liuose (1, 2 pav.). Apibendrinant duomenis galima teigti, 
kad mažėjant dirvos rūgštumui bei didėjant joje judriųjų 
fosforo ir kalio kiekiams nuosekliai mažėjo acidofilinių 
piktžolių skaičius miežiuose. 
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1 pav. Dirvos pH įtaka acidofilinių piktžolių skaičiui vasariniuose mie-

žiuose P ir K laukeliuose 
Fig. 1. Effect of soil pH on number of acidophilic weeds in spring barley 

in P/K plots 
–– 92/143 – r = – 0,85*, Y = 339,11682 – 51,26022X 
– – 112/196 – r = – 0,81*, Y = -29,30875 + 936,2176/X 
- - -  139/232 – r = – 0,92*, Y = 165,74162 – 2,43729X 
– - - 175/272 – r = – 0, 88*, Y = 118,33175 – 17,12823X 
Esminis skirtumas / Significant * P ≤ 0.05 
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2 pav. Dirvos pH įtaka acidofilinių piktžolių skaičiui vasariniuose mie-

žiuose P ir K laukeliuose  
Fig. 2. Effect of soil pH on number of acidophilic weeds in spring barley 

in P/K plots 
–– 70/130 – r2 = 0,71*, Y = 57,38881 – 8,56855X 
– – 120/210 – r2 = 0,85*, Y = 40,85484 – 6,16604X 
- - - 190/280 – r2 = 0,82*, Y = 29,76956 – 4,38491X 
– - - 280/310 – r2 = 0,26, ns, Y = 3,45273 • 0,77572^X 
Esminis skirtumas / Significant * P ≤ 0.05 

 
Nitrofilinės piktžolės. 1982 m. miežiuose nitrofilinių 

piktžolių grupėje vyravo baltoji balanda (Chenopodium al-
bum L.), o 2002 m., be minėtos piktžolės daugiau buvo be-
kvapio šunramunio (Tripleurospermum perforatum (Me-
rat) M. Lainz). Daržinės žliūgės (Stellaria media L.), dir-
vinės pienės (Sonchus arvensis L.), dirvinės usnies (Cir-
sium arvense (L.) Scop.) miežiuose buvo labai mažai, ir 
sunku spręsti apie tirtų veiksnių įtaką piktžolių rūšims. Nit-
rofilinių piktžolių skaičius miežių pasėlyje 1982 m. kito 
nenuosekliai, įvairaus dirvos rūgštumo laukeliuose buvo 
didėjimo tendencija, bet esminės įtakos jų skaičiui neturėjo 
(2 lentelė). Rūgščioje nekalkintoje dirvoje padidėjus P ir K 
kiekiui iki 139/232 ir 175/272 mg kg-1 nitrofilinių piktžolių 
daugiau buvo atitinkamai 184 ir 194%, lyginant su jų skai-
čiumi netręštos dirvos laukeliuose (93/143 mg kg-1). 

 
2 lentelė. Dirvožemio pH ir turtingumo P2O5 ir K2O kiekio įtaka nitrofili-

nėms piktžolėms vasariniuose miežiuose vnt. m-2 
Table 2. Eeffect of soil pH and P2O5/K2O content in soil on the number of 

nitrophilic  weeds in spring barley, units m-2 
 

1982 m. 
P2O5/K2O 
mg kg-1 

pHKCl 
4,4 4,6 4,9 5,4 6,1 6,5 

92/143 72,9 75,8 98,9 95,7 99,4 88,1 
112/196 109,2 134,2 154,7 101,8 106,5 132,6 
139/232 134,3 124,9 140,4 96,6 142,0 110,7 
175/272 141,7 125,0 184,7 120,3 146,8 113,9 

2002 m. 

 
pHKCl 

4,1 5,1 5,4 5,9 6,2 6,6 
70 / 130 7,3 7,0 11,0 9,0 19,3 21,1 
120 / 210 4,0 9,3 13,6 12,7 18,3 16,7 
190 / 280 8,3 10,0 9,3 18,2 24,5 19,2 
280 / 310 3,0 15,3 17,7 15,7 16,0 14,7 

R05/LSD05 nitrofilinės /nitrofilic 1982 – 49,10; 2002 – 4,07 
 
2002 m. negausioje fosforo ir kalio dirvoje (70/130 mg 

kg-1) nitrofilinių piktžolių skaičius didėjo mažėjant dirvos 
rūgštumui, ir pH 6,2 bei 6,6 laukeliuose jų buvo esmingai 
daugiau atitinkamai 264 ir 289,%, lyginant su rūgščia ne-
kalkinta dirva – pH 4,1. Minėtuose laukeliuose daugiau 

rasta baltosios balandos, bekvapio šunramunio. Kai kurie 
autoriai teigia, kad baltoji balanda, daržinė žliūgė, trikertė 
žvaginė (Capsella-bursa-pastoris (L.) yra jautrios dirvos 
pH ir joms teigiamą įtaką turi organinės medžiagos, dides-
nis P2O5, K2O kiekis dirvoje (Basset, Crompton, 1978, 
Walter et al., 2002). Dirvoje padaugėjus fosforo ir kalio iki 
120/210 ir 280/310 mg kg-1, nitrofilinių piktžolių skaičius 
padidėjo 2,3 ir 5,3 karto, sumažėjus dirvos rūgštumui nuo 
4,1 iki 5,1. Nitrofilinių piktžolių gausumą galima aiškinti 
tuo, kad baltoji balanda, bekvapis šunramunis labiau mėgs-
ta mažesnio rūgštumo, gausesnes maisto medžiagų dirvas 
(Monstvilaitė, 1996). Be to, piktžolės, būdamos geriau pri-
sitaikiusios prie vietos aplinkos sąlygų, ypač nitrofilinės, 
sugeba pirmosios daugiau įsisavinti dirvoje esančių maisto 
medžiagų ir dažnai laimi konkurencinę kovą su žemės ūkio 
augalais (Di Tomaso, 1995; Backer et al., 2006; Liebman, 
Davis 2002; Monstvilaitė,1986). 

Koreliacinės regresinės analizės skaičiavimai neparodė 
esminio ryšio tarp skirtingo dirvos pH ir nitrofilinių piktžo-
lių skaičiaus esant įvairiam fosforo ir kalio kiekiui dirvoje 
miežiuose 1982 m. Galima konstatuoti jų skaičiaus mažė-
jimo tendenciją mažesnio rūgštymo dirvos laukeliuose 
(3 pav.). Tik rūgščioje nekalkintoje dirvoje šis ryšys buvo 
vidutinio stiprumo ir nustatyta nitrofilinių piktžolių daugė-
jimo tendencija mažėjant dirvos rūgštumui.  
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3 pav. Dirvos pH įtaka nitrofilinių piktžolių skaičiui vasariniuose mie-

žiuose P ir K laukeliuose 
Fig. 3. Effect of soil pH on number of nitrophilic weeds in spring barley 

in P/K plots, 1982 
––  92/143 – r = 0,56, Y = 46,91226 + 7,81588X 
– – 112/196 – r = – 0,11, Y = 137,69883 – 2,62987X 
- - - 139/232 – r = – 0,28, Y = 156,124 – 5,88539X 
– - - 175/272 – r = – 0,35, Y = 195,62532 – 10,65993X 

 
2002 m. nitrofilinių piktžolių skaičiaus koreliacinės 

regresinės analizės rezultatai kitokie nei 1982 m. Mažėjant 
dirvos rūgštumui visuose P ir K kiekio laukeliuose nustaty-
tas stiprus bei vidutinio stiprumo esminis ryšys tarp dirvos 
pH ir nitrofilinių piktžolių skaičiaus, išskyrus neesminį 
kreivinį ryšį laukelyje P ir K 190/280 mg kg-1 (4 pav.). 
Priežastis gali būti skirtingos metų meteorologinės sąlygos. 
1982 m. gegužės mėn., esant daugiametei kritulių normai, 
miežiai geriau krūmijosi ir augo sumažėjus dirvos rūgštu-
mui, nes jie yra kalciamėgiai augalai (Knašys, 1985). Sau-
są 2002 m. pavasarį, kai gegužę iškrito kritulių 54% ma-
žiau normos, trūkstant drėgmės miežiai prasčiau pasisavino 
dirvoje esančias maisto medžiagas, blogiau augo, ir piktžo-
lės laimėjo konkurenciją dėl aplinkos veiksnių. 
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4 pav. Dirvos pH įtaka nitrofilinių piktžolių skaičiui vasariniuose mie-

žiuose P ir K laukeliuose 
Fig. 4. Effect of soil pH on number of nitrophilic weeds in spring barley 

in P/K plots, 2002 
–– 70/130 – r2 = 0,66*, Y = -18,91623 + 5,65157X 
– – 120/210 – r2 = 0,90**, Y = -18,18704 + 5,50818X 
- - - 190/280 – r2 = 0,65,ns Y = -20,61384 + 6,52201X 
– - - 280/310 – r2 = 0,68*,n, Y = 38,21131 – 132,70678/X 
Esminis skirtumas / Significant * P ≤ 0.05, ** P ≤ 0.01 

 
Bendrasis piktžolių skaičius. Kalkinant ir tręšiant 

rūgščias dirvas, pasikeičia dirvos ekologinės sąlygos bei 
konkurencija tarp augalų agrofitocenozėje. Tai turi įtakos 
piktžolių rūšinei sudėčiai ir jų gausumui. 1982 m., kai ge-
gužę kritulių kiekis ir vidutinė oro temperatūra nesiskyrė 
nuo normos, piktžolių, kaip drėgmę mėgstančių augalų, 
buvo daug, ir jų jau esminis sumažėjimas nustatytas suma-
žėjus dirvos rūgštumui tik nuo pH 4,4 iki 4,6, o pH 6,6 
laukeliuose bendrasis piktžolių skaičius mažesnis buvo 46 
– 54%, lyginant su pH 4,1 (3 lentelė).  

 
3 lentelė. Dirvožemio pH ir P2O5 ir K2O kiekio įtaka visų piktžolių skai-

čiui vasariniuose miežiuose vnt. m-2 
Table 3. Eeffect of soil pH and P2O5/K2O content in soil on the total nu-

mber weeds in spring barley, units m-2 
 

1982 m. 
P2O5/K2O 
mg kg-1 

pHKCl 
4,4 4,6 4,9 5,4 6,1 6,5 

92/143 309,7 212,4 142,1 197,6 160,3 142,5 
112/196 287,6 239,3 255,7 205,5 189,2 147,5 
139/232 267,0 227,9 258,5 199,8 168,9 173,3 
175/272 297,3 234,1 277,4 181,8 167,8 161,9 
2002 m. 

 
pHKCl 

4,1 5,1 5,4 5,9 6,2 6,6 
70 / 130 55,0 43,7 33,0 43,3 39,7 34,3 
120 / 210 55,3 42,7 36,0 38,3 50,3 30,3 
190 / 280 75,7 48,0 41,7 48,0 46, 46,0 
280 / 310 60,7 40,3 28,0 36,0 56,7 30,7 

R05/LSD05 iš viso / total 1982 – 43,77; 2002 – 14,48 
 
Įtakos turėjo esmingai mažesnis acidofilinių piktžolių 

skaičius mažiau rūgščioje dirvoje. Dirvos turtingumas P ir K 
minėtais metais bendrajam piktžolių skaičiui esminės įtakos 
neturėjo, nes mažėjant acidofilinių, daugėjo nitrofilinių pikt-
žolių. 

2002 m. sausringą pavasarį, esant dirvoje fosforo, ka-
lio 70/130 ir 120/280 mg kg-1, mažiau piktžolių rasta pH 
5,4 laukeliuose, o 190/280 ir 280/310 – pH 5,1, lyginant su 
pH 4,1. Rūgščioje nekalkintoje dirvoje (pH 4,1), kurioje 
fosforo ir kalio buvo 190/280 ir 120/280 mg kg-1, piktžolių 
rasta daugiau atitinkamai 38 ir 10%, lyginant su netręšta 

negausia fosforo ir kalio dirva. Kituose dirvos pH lygio 
laukeliuose nevienodas minėtų maisto elementų kiekis es-
minės įtakos piktžolėms neturėjo. Pasekmė ta, kad sumažė-
jus acidofilinių piktžolių, padaugėjo nitrofilinių, iš jų – bal-
tosios balandos skaičius. Nustatytas esminis stiprus ryšys 
tarp dirvos pH ir piktžolių skaičiaus 1982 m. miežiuose vi-
suose nevienodo fosforo ir kalio kiekio laukeliuose 
(5 pav.). 2002 m. stiprus ryšys nustatytas tarp dirvos pH ir 
piktžolių skaičiaus tiktai laukeliuose, kuriuose fosforo ir 
kalio buvo 190/280 mg kg-1 (6 pav.). 
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5 pav. Dirvos pH įtaka piktžolių skaičiui vasariniuose miežiuose P ir /K 

laukeliuose 
Fig. 5. Effect of soil pH on number of weeds in spring barley in P/K plots, 

1982 
––  92/143 – r = – 0,89*, Y = 454.58525 - 46.67121X 
– – 112/196 – r = – 0,97**, Y = 397.66895 - 33.89385X 
- - -  139/232 – r = – 0,89*, Y = 404.17539 - 35.36214X 
– - -  175/272 – r = – 0,81*, Y = 450.77398 - 46.31799X 
Esminis skirtumas / Significant * P ≤ 0.05, ** P ≤ 0.01 
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6 pav. Dirvos pH įtaka piktžolių skaičiui vasariniuose miežiuose P ir K 

laukeliuose 
Fig. 6. Effect of soil pH on number of weeds in spring barley in P/K plots, 

2002 
–– 70/130 – r2 = 0.59,ns, Y = 79.74264 - 6.89057X 
– – 120/210 – r2 = 0.42,ns Y = 79.68755 - 6.76352X 
- - - 190/280 – r2 = 0.72*,n Y = -7.07909 + 314.75047/X 
– - - 280/310 – r2 = 0.22,ns, Y = 82.40453 - 7.29811X 

Esminis skirtumas / Significant * P ≤ 0.05 
 

Išvados 
 
1. Rūgščioje dirvoje (pH 4,1) vasarinių miežių pasėlyje 

vyraujančios acidofilinės piktžolės buvo dirvinis kežys, vie-
nametė klėstenė. Kalkinant ir mažėjant dirvos rūgštumui, 
acidofilinių piktžolių skaičius nuosekliai mažėjo. Gausesnė-
je maisto elementų dirvoje acidofilinių piktžolių taip pat bu-
vo mažiau nei netręštoje, nes jas nustelbė miežiai. 

2. Mažėjant dirvos rūgštumui ir daugėjant joje fosfo-
ro/kalio, daugėjo nitrofilinių piktžolių, ypač baltosios balandos. 
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3. Sumažėjus dirvos rūgštumui nuo pH 4,1 – 4,4 iki 
pH 6,1 – 6,6 bendrasis piktžolių skaičius vasarinių miežių 
pasėlyje sumažėjo 50 – 54 %. Geresnėse dirvos ekologinė-
se sąlygose, nors ir daugėjo nitrofilinių piktžolių, tačiau 
jautrių konkurencijai acidofilinių piktžolių – dirvinio kežio 
vienametės klėstenės skaičiaus sumažėjimas buvo ženkliai 
didesnis nei nitrofilinių. 
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Steponas Čiuberkis 

 

Effect of Soil pH and Nutrient Content on Weed Infestation on Spring Barley Crop 
 

Summary 
 

The experiment was carried out in the Vezaiciai Branch of the Lithuanian Institute of Agriculture in 1982 and 2002. During long term experiment in 
the period of 1976–2005, after initial and periodical liming and application of different norms of mineral fertilizers six different soil acidity plots, and 
four different phosphorus, potassium content plots were formed. The aim of present study was to investigate the effect of different soil pH levels and dif-
ferent P2O5/K2O content in soil on weed infestation in spring barley. After liming soil acidity decreased and this reduced the number of acidophilic 
weeds. In phosphorus, potassium rich plots the number of Spergula arvensis L., and Scleranthus annuus L. in barley crop was lower in comparison with 
that in unfertilised plots. The above mentioned weeds were sensitive to competition of barley on fertile soil plots. Soil acidity decrease and phosphorus, 
potassium increase in the soil resulted in the increasing number of nitrophilic weeds, particularly Chenopodium album L. having reduced soil acidity 
from pH 4,1–4,4 to pH 6,1–6.6, the number of weeds decreased in barley crops. 

Soil pH, weeds, content phosphorus, potassium, spring barley. 
 

Степонас Чюберкис 
 

Влияние различной кислотности почвы, количества в ней фосфора/калия на засоренность ярового ячменя 
 

Резюме 
 

Исследования проводились в 1982 и 2002 гг. в Вежайчском филиале Литовского института земледелия. В долголетнем стационарном 
опыте после основного и периодичного известкования кислой почвы, после каждой пятипольной ротации и применения различных норм ми-
неральных удобрений в 1976–2005 гг. сформировались шесть делянок с различной кислотностью почвы и четыре с различным содержанием 
фосфора/калия в ней. Цель настоящих исследований – определение влияния различной кислотности (pH) почвы и неодинакового содержания в 
ней P2O5/K2О на засоренность посевов ярового ячменя. При уменьшении pH почвы в последействии известкования последовательно уменьша-
лась численность ацидофильных сорняков. В более богатой фосфором/калием почве лучше росший ячмень угнетал ацидофильные сорняки то-
рицу полевую, дивалу однолетнюю, и их было меньше, чем в неудобренной почве. Количество нитрофильных сорняков, особенно мари белой, 
увеличивалось при уменьшении почвенной кислотности и обогащении ее фосфором/калием. Засоренность посевов ярового ячменя уменьши-
лась на 50–54% при уменьшении кислотности почвы с 4,1–4,4 pH до 6,1–6,6 pH. 

Кислотность почвы, сорняки, содержание в почве фосфора/калия, яровой ячмень. 
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