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Klimato kaita ir žemės dirbimo minimalizavimas Vakarų Lietuvos regione 
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Tyrimai atlikti 2004–2009 m Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Vėžaičių filiale (iki 2010 m. – Lietuvos žemdirbystės instituto Vėžaičių fi-

lialas). Dirvožemis – lengvas priemolis. Tyrimų tikslas: 1) išanalizuoti klimatinių sąlygų kitimą 1947–2006 m. Vakarų ir Vidurio Lietuvoje; 2) ištirti gi-
liojo arimo ir sekliojo neariminio žemės dirbimo, derinant su organinėmis trąšomis, įtaką žieminiams kvietrugiams ir vasariniams rapsams Vakarų Lietu-
voje besikeičiančio klimato sąlygomis. Vidutinė metų oro temperatūra Vakarų Lietuvoje (Vėžaičiai) 1997–2006 dešimtmetį pašiltėjo 0,6 oC, o kritulių 
per metus iškrito daugiau nei 57 mm, arba 7 % nei prieš 60 metų. Vidurio Lietuvoje, Dotnuvoje, oras pastarąjį dešimtmetį buvo šiltesnis 1,1oC, o kritulių 
iškrito 64 mm mažiau, arba 11 %. Daugiausia kritulių Vakarų Lietuvoje iškrenta rudenį ir žiemą, o mažiausiai – pavasarį. Žieminiai kvietrugiai geriau 
panaudoja pavasario dirvos drėgmę, mažiau jos trūksta vėlesniuose augimo tarpsniuose. Ekstremalios meteorologinės sąlygos turėjo neigiamos įtakos va-
sariniams rapsams: trūkstant drėgmės ir esant karštam orui žydėjimo metu, viršutiniai žiedai sudžiūvo ir neužsimezgė ankštaros, o pavasarį sumažėjus 
dirvos drėgmei iki 3,5–9,9 %, rapsai dygo 27 d. Taikant sekliojo neariminio rudeninio žemės dirbimo sistemą, pavasarį dirva buvo drėgnesnė nei giliai 
suarta. Tiek pirmos, tiek antros rotacijos žieminiai kvietrugiai ir vasariniai rapsai geriausiai derėjo giliai suartoje dirvoje. Antros rotacijos augalų derlin-
gumo sumažėjimas taikant sekliojo neariminio žemės dirbimo sistemą buvo žymiai mažesnis nei pirmos rotacijos. Augalų derlingumą didino derinys 
raudonųjų dobilų pirmosios pjūties masė žaliajai trąšai + šiaudai derinys beveik vienodai bei mėšlas 40 t ha-1 + šiaudai. 

Žemės dirbimas, organinės trąšos, derlingumas, klimato kaita. 

 
Įvadas 

 
Vienas iš svarbiausių biosferos komponentų yra auga-

lija. Augalų fotosintezės būdu sukurtos pirminės produkci-
jos kiekis žemės ūkyje, kitaip tariant augalų derlingumas, 
priklauso nuo geografinės padėties, dirvožemio, žemdir-
bystės lygio ir agroklimato sąlygų. Pastaruoju metu padau-
gėjo įvairių publikacijų, reiškinių, kad klimatas keičiasi, 
šyla. Klimato kaita kelia grėsmę aplinkai, ūkinei veiklai ir 
ekonomikos vystymuisi. Apie žmonijos susirūpinimą, by-
loja ir Kopenhagoje vykęs pasaulio valstybių atstovų pasi-
tarimas, kuriame ieškota sprendimų, kaip sumažinti spartų 
klimato šiltėjimą. Knygos „Šiltnamio efektas, ozono skylės 
ir aplinkos politika“ autorius Volfgangas Vydlichas 
(Wolfgang Wiedlich, 1999), remdamasis moksliniais tyri-
mais ir faktais, teigia, kad Vidurio europietis kenčia dėl oro 
kaprizų: tiek dėl per šiltų vasarų, tiek dėl per švelnių žie-
mų. Per pastarąjį šimtmetį vidutinė metinė oro temperatūra 
pakilo 0,6 oC (Root et al., 2003; Lietuvos gamtinė..., 2008). 
Vilniaus universiteto prof. Arūnas Bukantis pagal įvairius 
klimato prognozavimo modelius sukūrė oro temperatūros 
ir kritulių kiekio kitimo scenarijų iki XXI a. vidurio. Jo 
skaičiavimais, temperatūra kils ir 2050 m. bus aukštesnė už 
dabartinę Vėžaičiuose 1,5o, o Dotnuvoje – 1,6o, ilgės auga-
lų vegetacijos periodas, ypač pavasaris ir ruduo (Bukantis, 
Valiuškevičienė, 2005; Bukantis, 1996). Pagal kritulių kie-
kį išsiskiria Vakarų Lietuvos regionas. Čia iškrenta gausus 
kritulių kiekis – 750–800 mm, o vidutiniškai šalyje – 675 
mm. Taigi, Vakarų Lietuvos Pajūrio žemumos teritorija yra 
ir bus perteklinio drėkinimo, o joje esantys dirvožemiai – 
intensyviausiai išplaunami, todėl jie ir yra rūgštūs, turi ma-
žai organinių medžiagių. Tokiose sąlygose ūkininkaujant 
ir, siekiant palaikyti dirvos derlingumą, labai svarbu taikyti 
racionalią žemdirbystės sistemą. Pagal 1997 m. Kioto pro-
tokolą, dėl šiltnamio dujų emisijos mažinimo kaip svar-
biausi paminėti tokie klausimai: globalaus klimato pokyčių 
sistemos bei modeliavimas, palaikomosios žemdirbystės 
strategija (European Commission..., 2002). 

Pastaruoju metu Lietuvoje vis plačiau taikomas mini-
malusis, seklusis neariminis žemės dirbimas vietoj kasme-
tinio giliojo dirvų arimo. Įvairiose šalyse atliktais tyrimų 
duomenimis, gilusis arimas padidina nutekančio vandens 
taršą trąšomis ir pesticidais, intensyvesnė dirvožemio aera-
cija skatina humuso skaidymąsi, todėl į aplinką išsiskiria 
daugiau CO2, kartu mažėja organinės anglies kiekis dirvo-
žemyje ir jo derlingumas (Arrue, 1997; Seyfarth ir kt., 
1999; Jodaugienė, 2002). Mažėjant humuso, reikia kuo 
mažiau vartyti dirvos sluoksnius ir taip mažinti humuso 
degradaciją. Giliai arti dirvas racionalu tol, kol humuso yra 
pakankamai arba jeigu gausiai tręšiama organinėmis trą-
šomis. Nustatyta, kad sukultūrintose, nepiktžolėtose dirvo-
se kasmetinį gilųjį arimą galima pakeisti purenimu, aria-
mojo sluoksnio neapverčiant. Rapsų derliaus nesumažino ir 
seklusis, iki 12–14 cm gylio kasmetinis arimas (Stancevi-
čius ir kt., 2002). Literatūroje yra duomenų, kad minima-
laus žemės dirbimo pranašumai išryškėja po 5–8 metų, jie 
būdingesni antros rotacijos ugalams, kai 0–10 cm dirvos 
sluoksnyje, kur yra didžioji dalis augalų šaknų, susikaupia 
daugiau maisto medžiagų, padidėja dirvožemio mikroor-
ganizmų aktyvumas, susiformuoja dirvožemio kapiliarai 
(Jodaugienė, 2002; Stancevičius ir kt., 2000). Aptinkama 
teiginių, kad žemės dirbimo minimalizavimo tikslas – ne 
derlingumo didinimas, o darbo ir energijos sąnaudų tau-
pymas, o derliaus sumažėjimas 3–5 % ekonomiškas (1980; 
Пупонин, Кирюшин, 1989). 

Vakarų Lietuvos regiono lengvo priemolio tipingi ne-
pasotintieji bei sekliai glėjiški balkšvažemiai negausūs or-
ganinės medžiagos, juose mažai kalcio. Šie įvairiu laiku 
pakalkinti dirvožemiai kasmet parūgštėja po 0,1–0,2 pH 
(Čiuberkienė, Ežerinskas, 2002). Dirvožemio rūgštėjimą 
stabdo organinės trąšos. Organinės medžiagos pagausėja 
įterpus ražienas ir augalų šaknis, šiaudus, žaliąją trąšą, 
mėšlą. Ne tik padidėja humuso atsargos, bet ir mikrobiolo-
ginis aktyvumas, pagerėja mikrobų cenozės sudėtis (Ar-
lauskienė, 1996; Perucci et al., 1997). Teigiamos įtakos 
dirvožemiui turi ir šiaudai. Dvejus metus iš eilės augusių ž. 
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kviečių šiaudus užarus su azoto priedu, miežių derlius pa-
didėjo 8 %, o užarus be azoto priedo, priešingai, derlius 
sumažėjo 4 % (Jovaišienė, 1996). 

Kvietrugiai (Triticale) mažiau reiklūs dirvai nei kvie-
čiai. Jie gali augti, kai dirvožemio rūgštumas pHKCl yra 4,5–
7,0 (Petraitis, Maikštėnienė, 2002). Pavasarį jie sparčiai pra-
deda augti ir geriau panaudoja dirvos drėgmę. Jų vegetacijos 
periodas ilgesnis nei vasarinių javų, o dirvai esat ilgesnį lai-
ką užimtai augalais, išlieka geresnės armens savybės, ma-
žiau išsiplauna maisto medžiagų. Kvietrugiai, kaip ir rapsai, 
perspektyvūs kaip energetinis augalas biokuro gamybai. 

Vasariniai rapsai reiklūs dirvožemio pH, maisto me-
džiagų kiekiui, ypač jautrūs dirvožemio drėgmei tiek jų 
dygimo, skrotelės, tiek vėlesniuose jų augimo tarpsniuose 
(Dirsė, 2000; Velička, 2002). Rapsų sėklos dygsta tiktai 
sugėrusios 60 % jų pačių svorio vandens kiekį. Pirmuo-
siuose vystimosi tarpsniuose, kai intensyviai formuojasi 
šaknų sistema, ariamajame sluoksnyje turi būti optimalus 
drėgmės kiekis. Neretai vasarinių rapsų intensyvaus vege-
tatyvinės masės augimo laikotarpiu kritulių būna nepakan-
kamai, ir dirvožemio drėgmė tampa veiksniu, ribojančiu 
rapsų derlingumą bei sėklų kokybę (Velička, 2002). 

Tyrimais nustatyta, kad pagal drėgmės išsaugojimą bei 
ekonominiu atžvilgiu minimalusis žemės dirbimas prana-
šesnis už klasikinį gilųjį arimą (Velykis, 1995; Šimanskai-

tės, 2002). Lietuvoje tyrimo duomenų apie žemės dirbimo 
intensyvumo svarbą palaikant optimalią drėgmę žieminių 
kvietrugių ir vasarinių rapsų pasėliuose labai trūksta, visai 
netirta Vakarų Lietuvos regione. 

Tyrimų tikslas – ištirti giliojo arimo ir sekliojo neari-
minio žemės dirbimo įtaką žieminiams kvietrugiams ir va-
sariniams rapsams Vakarų Lietuvoje besikeičiančio klima-
to sąlygomis.  

Uždaviniai: išanalizuoti klimatinių sąlygų kitimą Va-
karų ir Vidurio Lietuvoje, remiantis Vėžaičių ir Dotnuvos 
meteorologinių stočių duomenimis; nustatyti giliojo arimo 
ir sekliojo neariminio žemės dirbimo įtaką dirvos drėgmei 
ir žieminių kvietrugių ir vasarinių rapsų derlingumui kin-
tančio klimato sąlygomis. 

 
Tyrimų metodai ir sąlygos 

 
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Vėžaičių fi-

lialo sėjomainos lauke 2003 m. buvo įrengtas stacionarus 
lauko bandymas. Sėjomaina keturlaukė: žieminiai kvietru-
giai – vasariniai rapsai – miežiai – raudonieji dobilai. 
Straipsnyje aptariami pirmos ir antros sėjomainos rotacijų 
žieminių kvietrugių ir vasarinių rapsų tyrimų duomenys. 
Tyrimų schema pateikta 1 lentelėje. 

 
1 lentelė. Tyrimų schema: žemės dirbimas, rotacijos augalai ir įterptos organinės trąšos (Sausoji masė) 

Table 1. Trial design: soil tillage, crop rotation and incorporated organic fertilizers (Dry matter) 
 

Žemės dirbimas rudenį (A veiksnys) / Soil tillage in autumn (Factor A) 
Gilusis arimas (20–25 cm) / Deep (20–25 cm) ploughing 
Seklusis arimas (10–12 cm) / Shallow (10–12 cm) ploughing 
Seklusis neariminis dirbimas (8–10 cm) / Shallow (8–10 cm) non ploughing tillage 

Rotacijos augalai ir metai / Crops of rotation and year 
Raudonieji dobilai  
Red clover, (2003, 2007)* 

Ž. Kvietrugiai  
Winter triticale,  (2004, 2008)* 

Vasariniai rapsai  
Spring rape, (2005, 2009)* 

Organinės trąšos (B veiksnys) / Organic fertilizers (Factor B) 
Augalinės liekanos** / Plant residues Augalinės liekanos /  Plant residues Augalinės liekanos / Plant residues 
Augalinės liekanos / 
Plant residues 

Kvietrugių šiaudai / Straw triticale 
(5,5; 8,9 t ha-1) 

Rapsų šiaudai / Straw rape 
(2,8; ;2,6 t ha-1) 

Žalioji trąša 1p.*** (3,2; 2,2 t ha–1) 
 Green manure 1c. *** 

Kvietrugių šiaudai / Straw triticale 
(5,5; 8,9 t ha-1) 

Rapsų šiaudai / Straw rape 
(2,8; 2,6 t ha-1) 

Žalioji trąša 2p.*** (2,5; 2,2 t ha–1) 
Green manure 2c. *** 

Kvietrugių šiaudai / Straw triticale 
(5,5; 8,9 t ha-1) 

Rapsų šiaudai / Straw rape 
(2,8; 2,6 t ha-1) 

Mėšlas 40 t ha-1 

Manure 40 t ha-1 
Kvietrugių šiaudai / Straw triticale 
(5,5; 8,9 t ha-1) 

Rapsų šiaudai / Straw rape 
(2,8; 2,6 t ha-1) 

*Pirmos ir antros rotacijų metai / * First and second year of rotation  **Variantų pavadinimų trumpinimai lentelėse: A. liekanos; Ž. trąša 1p.; Ž. trąša 2p. 
/ ** Abridgements of treatments in tables: P. residues, G. manure 1 c., G. manure 2c. 
1p.*** ir 2p.*** – pirmos ir antros raudonųjų dobilų pjūčių masė /1c. *** and 2c. ***– first and second cut of red clover 

 
Pradinių laukelių dydis – 20×5=100 m–2, apskaitinių – 

19×2,2=41,8 m–2. A veiksnio variantai blokuose ir juose B 
veiksnio variantai išdėstyti atsitiktinai. Bandymo dirvožemis 
nepasotintas sekliau glėjiškas balkšvažemis (Jig 8-n) – Dyst-
ric-Epihypogleyic Albeluvisol (Abg-p-w-dy). Dirvožemio 
granuliometrinė sudėtis – smėlingas lengvas priemolis, jo 
pH pradedant tyrimus buvo 5,1 – 5,3, sorbuotų bazių suma – 
51 – 88 mekv. kg-1. Dirvožemis vidutinio humusingumo 
(humuso 2,4 %), vidutinio fosforingumo ir didelio kalingu-
mo (atitinkamai 106 ir 270 mg kg–1 dirvožemio). 

Nupjovus raudonųjų dobilų žolę, jų masė pasverta, B 
veiksnio trečiame pirmosios pjūties ir ketvirto variantų lau-
keliuose antrosios pjūties dobilų masė paskleista žaliajai trą-

šai. Iš pirmo, antro ir penkto variantų laukelių masė išvežta 
ir penkto varianto laukeliuose iškratyta 40 t ha-1 mėšlo. Po to 
laukeliai buvo nuskusti lėkštiniu skutikliu, įterpiant organi-
nes trąšas. Po 3 savaičių A veiksnio 1 fono laukeliai suarti 
plūgu su pusiau sraigtiniais verstuvais giliai ir 2 fono – sek-
liai, o 3 fono laukeliai įdirbti spyruokliniu kultivatoriumi, 
taikant seklųjį neariminį žemės dirbimą. Prieš kvietrugių sė-
ją išbertos trąšos P60K90, dirva įdirbta germinatoriumi ir pa-
sėti žieminiai kvietrugiai ‘Tevo’ (2004 m.), ir ‘SW Talentro’ 
(2008 m.) su sėjamąja ,,Fiona”. Pavasarį tręšta azotinėmis 
trąšomis per du kartus išberiant N90. 

2005 ir 2008 m., nuėmus žieminių kvietrugių derlių, 
pirmo B veiksnio varianto šiaudai buvo išvežti iš laukelių, 
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antro–penkto variantų laukeliuose šiaudai buvo susmulkinti 
nuimant derlių kombainu ,,Sampo”, surinkti į brezentą, pa-
sverti ir paskleisti laukeliuose. Vienai tonai šiaudų išberta po 
10 kg azoto (kalcio amonio salietros). Siekiant kompensuoti 
kalcio atsargas, kurios yra išplaunamos iš dirvožemio bei pa-
sisavinamos kultūrinių augalų, nuėmus derlių, visame ban-
dymo plote buvo išberta po 300 kg ha-1 kalkinių trąšų (opo-
kos). Skutant lėkštiniu skutikliu įterpti šiaudai. Po to 2008 m. 
rudenį dirvos bandymo laukeliai buvo dirbami laikantis tyri-
mų schemos, analogiškai kaip ir prieš kvietrugių sėją. 

2005 ir 2009 m. pavasarį, pradžiūvus dirvai, išbertos 
mineralinės trąšos N150P90K150 su ,,Bogbaile” barstomąja. 
Guoliavietės formavimo kultivatoriumi PS–3000 (germina-
toriumi) paruošta dirva ir su sėjamąja „Saxonia“ pasėti va-
sariniai rapsai ‘Lindmark’, – 7 kg ha-1 sėklos. 

Ž. kvietrugiai ir v. rapsai nuimti kombainu ,,Sampo–
500“, pasveriant kiekvieno laukelio derlių. Svėrimo metu 
paimti 1 kg grūdų ir sėklų ėminiai laboratorinėms anali-
zėms. Kvietrugių grūdų ir rapsų sėklų derliai perskaičiuoti 
atitinkamai esant 15 % ir 9 % drėgmei. 

Tyrimų duomenys apdoroti dispersinės analizės metodu. 
Duomenų patikimumas įvertintas pagal Fišerio kriterijų. Sta-
tistinė analizė atlikta panaudojus statistinių duomenų apdo-
rojimo programų paketą „Selekcija“ (programa ANOVA). 

Taip pat atlikta meteorologinių sąlygų kitimo 1947–
2006 m. analizė Vakarų Lietuvoje (Vėžaičiai) ir Vidurio 
Lietuvoje (Dotnuva), remiantis Vėžaičių meteorologinio 
punkto ir Dotnuvos meteorologinės stoties duomenimis. 

 
Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas 

 
Meteorologinių sąlygų kitimas 1947–2006 m. Kaip 

keitėsi meteorologinės sąlygos, galima matyti išanalizavus 
šešių dešimtmečių (1947–2006 m.) vidutinės metinės oro 
temperatūros ir kritulių kiekio kitimą Vakarų ir Vidurio 
Lietuvoje, remiantis Vėžaičiuose ir Dotnuvoje esančių me-
teorologinių stočių duomenimis. 

Žiemos vidutinė oro temperatūra pastarąjį dešimtmetį 
(1997–2006 m.) Vėžaičiuose buvo šiltesnė 0,3 oC, o kritulių 
iškrito 25 mm daugiau, Dotnuvoje žiema šiltesnė 1,8 oC, tačiau 
kritulių tik 1 mm mažiau nei prieš 60 metų (1, 2 paveikslai).  
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1 pav. 1947–1956, 1997-2006 ir 1947–2006 metų žiemos ir pavasario 

mėnesių vidutinė oro temperatūra oC Vakarų (Vėžaičiai) ir Vidurio (Dot-
nuva) Lietuvoje 

Fig. 1. The mean air temperature 0C of winter and spring months in 
1947–1956, 1997–2006 and 1947–2006 in West(Vezaiciai) and Central 

(Dotnuva) Lithuania 

 
Vakarų Lietuvos regionui būdinga tai, kad žiemos 

dažnokai būna su dažnais atlydžiais ir gausiais krituliais, 
kartais net lyja, kaip tai buvo 2007–2008 m. žiemą. Tokios 

sąlygos mažiau palankios žiemojantiems augalams, dau-
giau išsiplauna maisto medžiagų. 

Pavasaris pastarąjį dešimtmetį (1997–2006 m.) Vė-
žaičiuose buvo šiltesnis 1,7 oC, o kritulių iškrito 4 mm 
daugiau, Dotnuvoje pavasaris taip pat šiltesnis 1,5 oC, ir 
kritulių iškrito 25 mm mažiau, palyginti su 1947–1956 me-
tų dešimtmečiu (1, 2 paveikslai). Pavasaris Vakarų Lietu-
voje dažnai būna šiltas ir sausringas, iškrenta tik 13,9 % 
metinio kritulių kiekio, o stipresni vėjai Baltijos pajūryje 
greitai pradžiovina viršutinį dirvos sluoksnį. Tad svarbu 
taupyti dirvoje pavasario drėgmę. 
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2 pav.. 1947–1956, 1997–2006 ir 1947–2006 metų žiemos ir pavasario 
mėnesių ir kritulių kiekis mm Vakarų (Vėžaičiai) ir Vidurio Lietuvoje 

Lietuvoje 
Fig. 2. The amount of precipitation mm in winter and spring months in 

1947–1956, 1997–2006 and 1947–2006 in West (Vezaiciai) and Central 
(Dotnuva) Lithuania 

 
Vasara pastarąjį dešimtmetį (1997–2006 m.) Vėžai-

čiuose buvo šiltesnė 1,0 oC, o kritulių birželio – rugpjūčio 
mėnesiais iškrito 11 mm daugiau, Dotnuvoje vasara šiltes-
nė 0,4 oC, ir kritulių iškrito 38 mm mažiau, palyginti su 
duomenimis prieš 60 metų (3, 4 paveikslai). Manoma, kad 
esant šiltesnei vasarai, turėtų geriau derėti augalai, anks-
čiau subręsti javai. 
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3 pav. 1947–1956, 1997–2006 ir 1947–2006 metų vasaros ir rudens mė-
nesių vidutinė oro temperatūra oC Vakarų (Vėžaičiai) ir Vidurio (Dotnu-

va) Lietuvoje 
Fig. 3. The mean air temperature 0C of winter and spring months in 

1947–1956, 1997–2006 and 1947–2006 in West (Vezaiciai) and Central 
(Dotnuva) Lithuania 

 
Ruduo Vakarų Lietuvos regione pastarąjį dešimtmetį 

(1967–2006 m.) Vėžaičiuose buvo vėsesnis 0,7 oC, tačiau 
kritulių iškrito 14 mm daugiau (3, 4 paveikslai). Dotnuvoje, 
priešingai negu Vėžaičiuose, ruduo buvo šiltesnis 0,3 oC, ir 
kritulių kiekis nepakito, palyginti su jų kiekiu prieš 60 metų.  
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4 pav. 1947–1956, 1997–2006 ir 1947–2006 metų vasaros ir rudens mėnesių 

kritulių kiekis mm Vakarų (Vėžaičiai) ir Vidurio (Dotnuva) Lietuvoje 
Fig. 4. The amount of precipitation mm in winter and spring months in 

1947–1956, 1997–2006 and 1947–2006 in West (Vezaiciai) and Central 
(Dotnuva) Lithuania 

 
1947–2006 metų oro temperatūros ir kritulių kiekio še-

šerių dešimtmečių kitimo duomenų analizė parodė, kad 
1997–2006 m. vidutinė metų oro temperatūra buvo aukš-

čiausia ir vienoda Vėžaičiuose bei Dotnuvoje, o vėsiausia 
1977–1986 m. (5 paveikslas). Pagal kritulius išsiskiria Va-
karų Lietuva, ir daugiausiai jų buvo 1977–1986 ir 1987–
1996 m. Kritulių Vidurio Lietuvoje visais dešimtmečiais 
iškrito beveik vienodai, tačiau mažiausiai iškrito per pasta-
ruosius du dešimtmečius mažiau negu daugiametis vidur-
kis. Nevienodą meteorologinių sąlygų pokytį lemia nuoto-
lis nuo Baltijos jūros, taip pat nuo Žemaičių aukštumos. 
Vakarų Lietuvoje nuo Baltijos jūros iki Vėžaičių atstumas 
yra tik 25 km, o iki Dotnuvos – apie 200 km. Dėl Baltijos 
jūros įtakos vidutinė metų oro temperatūra 1997–2006 m. 
Vėžaičiuose pašiltėjo 0,6 oC, o kritulių per metus iškrito 
57 mm daugiau negu prieš 60 metų. Vidurio Lietuvoje, 
Dotnuvoje, oras pastarąjį dešimtmetį buvo šiltesnis 1,1 oC, 
o kritulių iškrito net 64 mm mažiau. Metinė kritulių suma 
pastarąjį dešimtmetį Vėžaičiuose buvo didesnė 64 %, dau-
giamečiais duomenimis, – 48 %, palyginti su Vidurio Lie-
tuva. Kritulių rudenį Vėžaičiuose iškrenta 33,4 % metinio 
jų kiekio, t. y. 109 % daugiau negu Vidurio Lietuvoje. 
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5 pav. Daugiametė (1947–2006 metų) ir šešių dešimtmečių vidutinė metinė oro temperatūra oC ir metinis kritulių kiekis mm Vakarų (Vėžaičiai) ir Vidu-

rio (Dotnuva) Lietuvoje 
Fig. 5. Mean air temperature oC and amount of precipitation mm of many years (1947–2006) and of six decades in West (Vezaiciai) and Central (Dotnu-

va) Lithuania 

 
Vakarų Lietuvoje mažiausiai kritulių iškrenta pavasarį 

(2 lentelė). Pavasarį augalams dygti dažnai trūksta drėg-
mės. Daugiausia kritulių būna rudenį ir žiemą, o Vidurio 
Lietuvoje – vasarą. Tad Vakarų Lietuvos regiono žemdir-
biai turi tinkamai derinti pavasario darbų eiliškumą ir pasė-
lių struktūrą bei pasirinkti, kokius auginti augalus ir jų 
veisles, atsižvelgiant į jų vegetacijos ilgumą, esant sausrin-
gam pavasariui bei vėsiam ir lietingam rudeniui. 

Pagal meteorologinių sąlygų kaitą galima daryti išvadą, 
kad rudenį, esant žemesnei temperatūrai ir daugiau kritulių, 
Vakarų Lietuvoje pasunkėja bulvių ir kitų augalų derliaus nu-
ėmimas, dirvų ruošimas ir žiemkenčių sėja, rudeninio žemės 
dirbimo darbai. Kita ne mažiau svarbi ekonominė ir gamto-
saugos problema – dažniau lyjant iš dirvos daugiau išsiplauna 
maisto medžiagų, dirvožemis sparčiau rūgštėja jei nėra auga-
lų. Tų pasekmių vengiant ir gerinant aplinkos būklę, reikia 
laikytis ES Nitratų direktyvos reikalavimo, kad žiemojantys 
augalai užimtų ne mažiau kaip 50 % dirbamosios žemės. 

2 lentelė. 1997–2006 m. dešimtmečio vidutinio metinio kritulių procenti-
nio kiekio pasiskirstymas metų laikais, 

Table 2. The seasonal distribution of mean yearly precipitation in the de-
cade 1997–2006, % 

 

Metų laikai  
Seasons of the 

year 

Vėžai-
čiai  

Vezai-
ciai 

Dot
nu-
va 

Vėžaičiuose daugiau 
nei Dotnuvoje %  

Vezaiciai data 
exceds than of Dot-

nuva, in % 
Žiema/ Winter 24,5 18,1 121 
Pavasaris/ Spring 13,9 18,3 24 
Vasara/Summer 28,2 37,4 23 
Ruduo/ Autumn 33,4 26,1 109 

 
Dirvos drėgmė. 2004 m. balandžio ir gegužės mėne-

siais kritulių mažiau buvo atitinkamai 64 ir 16 %, palyginti 
su daugelio metų norma. Žieminių kvietrugių krūmijimosi 
(BBCH 25) ir plaukėjimo (BBCH 50) tarpsniuose drėgmės 
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pakako (3 lentelė). Tačiau kvietrugiams išplaukėjus–žydėji-
mo pradžioje (BBCH 60) dirvoje drėgmė buvo sumažėjusi 
labiau nei augalų vytimo drėgmė, nežymiai didesnė buvo 5–

10 cm armens gylyje. Turėjo įtakos ir tai, kad nuo gegužės 
26 d. iki birželio 11 d. visai nebuvo lietaus, vyravo šiltas, 
saulėtas oras. 

 
3 lentelė. Dirvožemio drėgmė % žieminių kvietrugių pasėlyje pavasarį 

Table 3. Soil moisture in winter triticale crop in spring % 
 

Variantas 
Treatment 

Žieminiai kvietrugiai / Winter triticale 
2004 2008 

04 15 
BBCH 25 

05 26 
BBCH 50 

06 07 
BBCH 60 

04 11 
BBCH 25 

05 22 
BBCH 50 

Armens gylis 0–5 cm / Topsoil layer depth 0–5 cm 
Gilusis arimas (20–25 cm)  
Deep (20–25 cm) ploughing 

21,4 15,2 9,1 20,1 10,8 

Seklusis arimas (10–12 cm)  
Shallow (10–12 cm) ploughing 

21,1 15,6 8,5 21,3 11,6 

Seklusis neariminis dirbimas (8–10 cm)  
Shallow (8–10 cm) non ploughing tillage 

21,4 15,7 8,1 20,4 11,6 

R05 / LSD05 1,73 0,60 1,16 1,44 1,25 
Armens gylis 5–10 cm / Topsoil layer depth 5–10 cm 

Gilusis arimas (20–25 cm)  
Deep (20–25 cm) ploughing 

22,2 14,2 9,8 19,8 11,0 

Seklusis arimas (10–12 cm)  
Shallow (10–12 cm) ploughing 

21,4 14,1 9,6 20,6 11,2 

Seklusis neariminis dirbimas (8–10 cm)  
Shallow (8–10 cm) non ploughing tillage 

21,8 13,6 9,7 19,1 12,1 

R05 / LSD05 1,73 0,60 1,16 1,44 1,27 
 
2008 m. kovo mėn. kritulių iškrito 48 mm daugiau nei 

norma, mėnesio vidutinė oro temperatūra buvo aukštesnė 2 
oC. Kovo mėnesį gausesni krituliai lėmė, kad žieminių 
kvietrugių krūmijimosi tarpsnyje (BBCH 25) dirva buvo 
drėgna (3 lentelė). Balandis buvo šiltas, kritulių 6,3 mm 
mažiau nei norma. Gegužės mėn. buvo šilta, sausa. Nuo 
balandžio 19 d. iki birželio 16 d. beveik nebuvo lietaus. 
Kad taip ilgai 59 dienas būtų šilta ir tęstųsi sausra, niekas 
neatsimena. Buvo suskeldėjusi dirva, vidurį dienos sugleb-
davo daugelio augalų lapai. Kvietrugių plaukėjimo tarps-
nyje (BBCH 50) dirvos drėgmė tiek 0–5 ir tiek 5–10 cm 
gyliuose sumažėjo iki augalų vytimo ribos. Kadangi žie-
miniai javai geriau panaudoja dirvos pavasario drėgmę nei 
vasariniai javai, nepaisant ilgo sausros periodo, užaugo ge-
ras žieminių kvietrugių ‘SW Talento´ derlius (5 lentelė). 

Neįprastai ekstremalios sąlygos pasitaikė vasarinių 
rapsų auginimo metais. 2005 m. vasariniai rapsai pasėti ba-
landžio 20 d. ir, nors po sėjos nebuvo lietaus, jų dygimo 
metu drėgmė buvo optimali (4 lentelė). Šiltas ir labai sau-
sas oras buvo prieš rapsų žydėjimą ir jiems žydint. Dėl 
drėgmės trūkumo dirvoje, saulėto ir šilto oro rapsai buvo 
žemi, mažai šakojosi, o dėl aukštos temperatūros žydėjimo 
metu viršutiniai žiedai sudžiūvo ir neužsimezgė apie 8–10 
viršutinių ankštarų. Nepalankios meteorologinės sąlygos 
turėjo neigiamos įtakos jų derlingumui. 

2009 m. dirvos drėgmė ir temperatūra turėjo tiesioginį 
ryšį su meteorologinėmis sąlygomis. Balandžio mėn. visai 
nelijo, vidutinė oro temperatūra buvo 8,4 oC, tai 2,7 oC 
aukštesnė nei mėnesio norma. Nuo balandžio 1 d. ir iki ge-
gužės mėn. 5 d. laikotarpis be lietaus tęsėsi 35 d., tik gegu-
žės 6 d. iškrito 17,4 mm kritulių. Nelietingas, šiltas oras tu-
rėjo didelės įtakos dirvos drėgnumui, ypač Baltijos pajūrio 
regione, kur dažnai pučia stipresni vėjai. Balandžio 14 d. 
pasėjus rapsus, kitą dieną (04 15) 0–5 cm gylyje dirvos 

drėgmė giliai suartoje dirvoje buvo tik 3,7 %, o po savaitės 
(04 24) – 2,8 % (4 lentelė). Tuo pat metu sekliojo nearimi-
nio žemės dirbimo sistemos viršutinio 0–5 cm sluoksnio, 
kuriame įterptos rapsų sėklos, dirvos drėgmė didesnė buvo 
atitinkamai 167 % ir 139 % nei giliai suartoje dirvoje. Tad 
galima daryti išvadą, kad seklusis neariminis rudeninis 
žemės dirbimas, kai pavasarį vyrauja sausringi orai, taupo 
dirvos drėgmę, dėl to augalai gali geriau sudygti. 

Po žieminių kvietrugių ir vasarinių rapsų derliaus nuė-
mimo dirvos drėgmė priklausė nuo žemės dirbimo būdo. Sek-
liojo neariminio žemės dirbimo sistemoje žieminių kvietrugių 
(2008 m.) derlių nuėmus, dirva 0–5 ir 5–10 cm gyliuose buvo 
drėgnesnė atitinkamai 7,3 % ir 5,7 %, o nuėmus vasarinių rap-
sų (2009 m.) derlių, dirvos drėgmė 0–5, 5–10 ir 10–20 cm gy-
lio sluoksniuose buvo drėgnesnė atitinkamai 24,8 %, 17,7 % 
ir 10,2 %, palyginus su giliai suarta dirva. Tai leidžia teigti, 
kad seklus neariminis žemės dirbimas yra vienas iš būdų dir-
vos drėgmei sukaupti ne tik viršutiniame, bet ir apatiniame 
10–20 cm armens sluoksnyje. Gauti duomenys patvirtina K. 
Rasmussen (1999) teiginį, kad supaprastintas žemės dirbimas 
leidžia sukaupti dirvoje didesnes drėgmės atsargas dėl žemės 
paviršiuje susikaupusio didesnio augalinių liekanų kiekio, 
sumažinančio drėgmės išgaravimą. Įvairių organinių trąšų 
įterpimas neturėjo esminės įtakos dirvos drėgmei. 

Žieminių kvietrugių derlingumas. Pirmos rotacijos 
sėjomainos pirmasis augalas žieminiai kvietrugiai ‘Tevo’ 
2004 m. geriausiai derėjo giliai suartoje dirvoje (5 lentelė). 
Sekliai suartoje ir sekliojo neariminio žemės dirbimo sis-
temoje žieminių kvietrugių grūdų derlingumas buvo es-
mingai mažesnis. Literatūroje aptinkama užuominų, kad 
supaprastinus žemės dirbimą, gali sumažėti pirmos rotaci-
jos augalų derlingumas, nes dar nespėja susiformuoti dir-
vožemio kapiliarai (Stancevičius ir kt., 2000). 
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4 lentelė. Dirvožemio drėgmė % vasarinių rapsų pasėlyje pavasarį 
Table 4. Soil moisture in spring rape crop in spring % 

 

Variantai / Treatments 
Vasariniai rapsai / Spring rape 

2005 2009 
04 29 05 26 04 15 04 21 05 21 

Armens gylis 0–5 cm / Topsoil layer depth 0–5 cm 
Gilusis arimas (20–25 cm) /  
Deep (20–25 cm) ploughing 

17,3 12,2 3,7 2,9 15,1 

Seklusis arimas (10–12 cm) /  
Shallow (10–12 cm) ploughing 

18,3 13,6 4,1 6,2 16,6 

Seklusis neariminis dirbimas (8–10 cm) /  
Shallow (8–10 cm) non ploughing tillage 

17,4 14,7 9,9 6,7 17,7 

R05 / LSD05 1,36 1,25 2,06 1,79 1,77 
Armens gylis 5–10 cm / Topsoil layer depth 5–10 cm 

Gilusis arimas (20–25 cm) /  
Deep (20–25 cm) ploughing 

14,7 14,7 9,6 15,1 16,0 

Seklusis arimas (10–12 cm) /  
Shallow (10–12 cm) ploughing 

15,5 15,5 19,1 17,6 17,1 

Seklusis neariminis dirbimas (8–10 cm) /  
Shallow (8–10 cm) non ploughing tillage 

16,7 16,7 17,3 17,0 17,7 

R05 / LSD05 1,15 1,15 2,06 1,79 1,77 
 
2008 m. pavasarį ir vasarą buvo neįprastai šilta ir sau-

lėta: nuo balandžio 19 d. ir iki birželio 16 d. iškrito tik 22,3 
mm. kritulių, arba 25 % to laikotarpio daugiametės nor-
mos, sausra tęsėsi 59 dienas. Nors buvo neįprastai ekstre-
malios meteorologinės sąlygos, buvo geras žieminių kviet-
rugių derlingumas. Yra žinoma, kad žiemojantys augalai 
geriau panaudoja pavasario dirvos drėgmę (Petraitis, 
Maikštėnienė, 2002). Gerą derlių lėmė veislės ‘SW Talent-
ro’ savybės ir papildomas tręšimas azotu tik prasidėjus jų 
vegetacijai, kol dar buvo dirvoje pakankamai drėgmės. 
Sekliai suartoje dirvoje ir sekliojo neariminio žemės dirbi-

mo sistemoje kvietrugių gūdų prikulta mažiau, atitinkamai 
po 1,5 ir 5,6 %, palyginus su giliai suarta dirva (5 lentelė). 
Antros rotacijos kvietrugių derliaus skirtumas taikant sek-
liojo neariminio žemės dirbimo sistemą buvo žymiai ma-
žesnis, palyginus su pirmos rotacijos: sekliojo neariminio 
žemės dirbimo laukeliuose pirmos ir antros rotacijos grūdų 
derlius mažesnis buvo atitinkamai 17,9 ir 5,6 %, lyginant 
su giliai suarta dirva. Teigiamą įtaką galėjo turėti antros ro-
tacijos metu dirvoje susiformavę kapiliarai ir tai, kad viršu-
tiniame dirvos sluoksnyje buvo daugiau fosforo ir kalio 
(Čiuberkis ir kt., 2008). 

 
5 lentelė. Rudeninio žemės dirbimo ir organinių trąšų įtaka žieminių kvietrugių ir vasarinių rapsų derlingumui 
Table 5. The impact of autumn soil tillage and organic fertilizers on yield of winter triticale and spring rape 

 

 Žieminiai kvietrugiai t ha–1  
Winter triticale t ha–1 

Vasariniai rapsai t ha–1  
Spring rape t ha–1 

2004 2008 2005 2009 
Rotacijos augalai ir metai / Crops of rotation and year 

Gilusis arimas (20–25 cm) / Deep (20–25 cm) ploughing 4,07 7,32 2,49 2,32 
Seklusis arimas (10–12 cm) / Shallow (10–12 cm) ploughing 3,71 7,21 2,41 2,30 
Seklusis neariminis dirbimas (8–10 cm) /  
Shallow (8–10 cm) non ploughing tillage 

3,34 6,91 2,12 2,20 

R05;01 / LSD05;01 0,111/0,148 0,078/0,104 0,078/0,104 0,070/0,093 
Organinės trąšos (B veiksnys) / Organic fertilizers (Factor B) 

Augalinės liekanos / Plant residues 3,60 6,86 2,15 2,10 
Augalinės liekanos / Plant residues 3,58 7,04 2,21 2,12 
Žalioji trąša 1p. / Green manure 1c.  3,82 7,24 2,43 2,34 
Žalioji trąša 2p. / Green manure 2c. 3,57 7,11 2,39 2,31 
Mėšlas 40 t ha-1 / Manure 40 t ha-1 3,95 7,49 2,51 2,51 
R05;01 / LSD05;01 0,143/0,192 0,101/0,135 0,101/0,135 0,090/0,120 

 
2004 m. žieminių kvietrugių grūdų prikulta esmingai 

daugiau 6,1 ir 9,7 % panaudojus raudonųjų dobilų pirmąją 
žolę žaliajai trąšai (veiksnio 3 varianto laukeliai) bei pat-
ręštos mėšlu dirvos laukeliuose (B5), palyginus su lauke-
liais, kuriuose buvo įterptos augalinės liekanos (5 lentelė, 
B veiksnys). 2008 m. dėl visų organinių trąšų poveikio es-
mingai padidėjo antros rotacijos žieminių kvietrugių der-

lingumas. Tam turėjo įtakos ne tik prieš jų sėją įterpta ža-
lioji trąša ir mėšlas, bet ir besitęsiantis poveikis minėtų or-
ganinių trąšų ir šiaudų, panaudotų pirmos rotacijos auga-
lams. Literatūroje yra duomenų, kad organinės trąšos didi-
na humuso atsargas dirvoje, padidėja mikroorganizmų 
veikla dirvožemyje, kuomet iš organinių medžiagų gali at-
sipalaiduoti daugiau maisto medžiagų augalų vegetacijos 
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metu (Arlauskienė, 1996; Jodaugienė, 2002). Tokie proce-
sai pastebimesni po kelerių metų minimalaus – supapras-
tinto žemės dirbimo. Tenka pastebėti tai, kad derliaus prie-
dai dėl organinių trąšų gauti didesni taikant sekliojo neari-
minio žemės dirbimo sistemą nei giliai ar sekliai artoje dir-
voje. Be to, galima daryti išvadą, kad pagal grūdų derliaus 
priedą raudonųjų dobilų pirmos žolės masė žaliajai trąšai 
beveik prilygo mėšlui 40 t ha-1. 

Vasarinių rapsų derlingumas. Giliai ir sekliai suartos 
dirvos laukeliuose 2005 ir 2009 m. buvo vasarinių rapsų 
sėklų derlingumas vienodas (5 lentelė). Sekliojo neariminio 
žemės dirbimo sistemos laukeliuose 2004 m. pirmos ir 2009 
m. antros rotacijos vasarinių rapsų sėklų derlingumas buvo 
atitinkamai mažesnis 14,9 ir 5,2 %, palyginus su giliai suarta 
dirva. Žieminių kvietrugių šiaudai, panaudoti kaip trąša, ne-
turėjo esminės įtakos rapsų sėklų derlingumui. Vasarinių 
rapsų sėklų derlius padidėjo tuose laukeliuose, kuriuose 
kvietrugiams buvo įterpta raudonųjų dobilų masė žaliajai 
trąšai bei mėšlas, o kvietrugius nuėmus – jų šiaudai: rapsų 
sėklų derlius abejais tyrimų metais padidėjo atitinkamai 13–
1%, 10,5–11 % ir 17–20 %, palyginus su įterptomis augali-
nėmis liekanomis (5 lentelė, B veiksnys). Derinys dobilų 
pirmosios pjūties masė žaliajai trąšai + šiaudai derinys ir 
mėšlas+šiaudai derinys vasarinių rapsų sėklų derlingumą di-
dino beveik vienodai, išskyrus 2009 m., kai mėšlu tręštuose 
laukeliuose rapsų sėklų derlingumas buvo didesnis 7,2 %. 

 
Išvados 

 
1. Klimatas Vakarų Lietuvoje 1947–2006 m. keitėsi – 

šiltėjo: 1997–2006 m. vidutinė metinė oro temperatūra bu-
vo aukštesnė 0,6 oC, pavasario ir vasaros temperatūra aukš-
tesnė atitinkamai 1,7 oC ir 1 oC, o ruduo vėsesnis 0,6 oC; 
metinė kritulių suma didesnė 57 mm nei prieš 60 metų.  

2. Vakarų Lietuvoje 1997–2006 m. daugiausia kritulių 
iškrito rudenį ir žiemą, – 121 ir 109 % daugiau nei Vidurio 
Lietuvoje. Pavasaris dažnai šiltas ir sausringas, iškrito tik 
16 % metinės kritulių sumos. Ten, kur augalų nėra, gausūs 
krituliai daugiau išplauna maisto medžiagų, dirvos sparčiau 
rūgštėja. 

3. Žieminiai kvietrugiai geriau panaudoja pavasario 
dirvos drėgmę, ir jos trūkumas vyraujant sausrai vėlesniuose 
augimo tarpsniuose neturėjo neigiamos įtakos jų augimui ir 
vystymuisi. Pavasario sėjos augalams vasariniams rapsams 
neįprastai šiltas ir sausas oras jų vegetacijos metu turėjo nei-
giamą įtaką. 2009 m. pavasarį vyraujant karštiems ir sau-
siems orams, kai po rapsų sėjos giliojo arimo ir sekliojo nea-
riminio žemės dirbimo laukeliuose 0–5 cm gylio dirvoje te-
buvo atitinkamai tik 3,7 ir 9,9 % drėgmės, jų dygimas tęsėsi 
27 d., augalai buvo nevienodo aukščio ir išsivystymo. 

4. Rudeninis seklusis neariminis žemės dirbimas, pava-
sarį vyraujant sausringiems orams, taupo dirvos drėgmę, ir 
tai gali lemti geresnį pavasarį pasėtų augalų augimą ir vys-
tymąsi. 

5. Žieminiai kvietrugiai ir vasariniai rapsai geriau de-
rėjo rudenį giliai suartoje dirvoje. Sekliojo neariminio že-
mės dirbimo laukeliuose žieminių kvietrugių grūdų ir vasa-
rinių rapsų sėklų derlius buvo mažesnis 5,6 ir 5,2 %, paly-
ginus su giliai suarta dirva. 

6. Raudonųjų dobilų masė žaliajai trąšai + šiaudai bei 
mėšlas + šiaudai turėjo beveik vienodą poveikį žieminių 
kvietrugių ir vasarinių rapsų derlingumo didėjimui. 

7. Visais tyrimo metais žieminiai kvietrugiai ir vasari-
niai rapsai geriau derėjo rudenį giliai suartoje dirvoje. Sek-
liojo neariminio žemės dirbimo laukeliuose žieminių kviet-
rugių grūdų ir vasarinių rapsų sėklų derlius buvo mažesnis 
pirmos rotacijos, atitinkamai 17,9 ir 14,9 %, o antros rota-
cijos – atitinkamai 5,6 ir 5,2 %, palyginus su gautu giliai 
suarus dirvą. 
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Climate Variation and Reduced Soil Tillage in Western Lithuania 
 
Summary 

 
The experiment was conducted at the Vezaiciai Branch of the Lithuanian Research Centre for Agriculture in 2004–2007 on light loam soil. The aim 

of experiment was: 1) to analyse the changes of climatic conditions during 1947–2006 in West and Central Lithuania; 2) to investigate and estimate the 
influence of deep ploughing and shallow non ploughing tillage of soil and their combinations with organic fertilizers on winter triticale and spring rape in 
West Lithuania. The average yearly air temperature in 1997–2006 decade increased by 0.6 0C and the annual amount of precipitation increased by 57 
mm, or 7 % in comparison with that observed 60 years ago. In Central Lithuania (Dotnuva) air temperature increased by 1.1 oC, and amount of precipita-
tion decreased by less than 64 mm, or 11 %. In West Lithuania the most significant decrease of precipitation was observed in autumn and winter, while 
the one in spring. Winter triticale used the spring soil moisture better and experienced less moisture deficiency in latest growing stages than spring rape 
did. Extreme meteorological conditions had a negative influence on spring rape: in soil moisture deficiency and hot air conditions during spring rape 
flowering time the upper flowers withered and no pods formed. The spring rape germination period lasted 27 days when soil moisture failed decreased to 
3.5–9.9 %. In the plots of shallow tillage system the soil was dampish in autumn in comparison with that in the plots of deep ploughing. Winter triticale 
and spring rape of both the first and the second crop rotation produced good yield in deeply ploughed soil. In shallow non ploughing soil tillage system 
the decrease of the second rotation plant productivity was significantly lower than that of the first rotation plants. The combinations of the first cut red 
clover + straw and manure 40 t ha-1 + straw equally increased productivity of plants.  

Soil tillage, organic fertilizers, crop yield, climate changes 
 
 

Степонас Чюберкис, Дануте Карчаускене, Стасис Бернотас 
 

Изменение климата и минимализация возделывания почвы в Западном регионе Литвы 
 

Резюме 
 
Исследования проводились в 2004–2007 гг. в Вежайчском филиале Литовского научно-исследовательского центра аграрных наук и леса. 

Почва – легкий суглинок. Цель исследований: 1) проанализировать изменения климатических условий за период с 1947 по 2006 г. в Западной и 
Центральной части Литвы; 2) исследовать влияние глубокой вспашки и мелкой бесплужной осенней обработки почвы в сочетании с органиче-
скими удобрениями на урожайность озимого тритикале и ярового рапса в условиях изменяющегося климата Западной Литвы. Среднегодовая 
температура воздуха в Западной Литве в 1947–2006 гг. повысилась на 0,6 градуса по Цельсию, а осадков за год выпало на 57 мм, или на 7%, 
больше, чем 60 лет назад. В Центральной части Литвы, в Дотнуве, температура воздуха повысилась на 1,1 градуса по Цельсию, а осадков вы-
пало на 64 мм, или на 11%, меньше. В Западной Литве осадков выпадает больше всего осенью и зимой, а меньше – весной. Весенней влагой 
почвы лучше всего пользуется озимое тритикале и не чувствует в ней недостатка на более поздних фазах развития. Экстремальные метеороло-
гические условия оказали отрицательное влияние на яровой рапс. В условиях засушливой жаркой погоды и недостатка влаги в почве засохли 
верхние цветки и не завязались стручки. При уменьшении влаги в почве до 3,3 – 9,9% прорастание рапса длилось 27 дней. Мелкая бесплужная 
осенняя обработка способствовала сохранению большего количества влаги в почве, нежели глубокая вспашка. Озимое тритикале и яровой 
рапс лучше всего плодоносили на делянках глубокой вспашки. Установлено, что при применении мелкой бесплужной осенней обработки поч-
вы снижение урожайности культур во второй ротации было значительно меньше, чем в первой ротации. Выявлено, что на увеличение урожай-
ности культур сочетание массы первого укоса красного клевера на зеленое удобрение с соломой дало почти одинаковой эффект в сравнении с 
комбинацией 40 т·га-1 навоза и соломы. 

Обработка почвы, органические удобрения, урожайность, изменение климата 
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