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Kanapės auga labai greitai, yra aukštos, tad greitai praauga visas kartu augančias piktžoles jas nustelbdamos, aišku, kanapių pasėlis turėtų būti pa-

kankamai tankus. Sėjamosios kanapės pasėlio piktžolėtumo tyrimai buvo atlikti 2006-2007 m. LŽI Upytės bandymų stotyje, kur buvo tirtas dviejų sėja-
mosios kanapės veislių (‘Beniko’ ir ‘Bialobrzeskie’), pasėtų skirtinga sėklos norma (40 kg ha-1; 55 kg ha-1 ir 70 kg ha-1), pasėlio tankumas bei piktžolė-
tumas. Atlikus tyrimus nustatyta, kad kanapėms pradėjus augti esminių pasėlio piktžolėtumo skirtumų tarp įvairių variantų nebuvo. Piktžolių skaičius 
įvairių variantų laukeliuose svyravo nuo 32 iki 116 vnt. m-2. Vyravo dirvinė karpažolė (Euphorbia helioscopia L.), dirvinė našlaitė (Viola arvensis 
Murr.), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus (L.) Löve), paprastoji takažolė (Polygonum aviculare L.), dirvinė veronika (Veronica arvensis L.), o 
2007 m. – dar ir baltoji balanda (Chenopodium album L.), žvirbliarūtė (Fumaria officinalis L.). Pasėlio piktžolėtumui derliaus nuėmimo metu įtakos turė-
jo sėklos norma (pasėlio tankumas). Išlikusių vegetuoti piktžolių kanapių pasėlyje buvo labai nedaug – 0–12 vnt. m-2. Išlikusiųjų piktžolių dauguma – 
baltosios balandos (Chenopodium album L.). Vidutiniais dvejų metų tyrimų duomenimis, iš esmės daugiau nei kitų variantų laukeliuose piktžolių buvo 
rasta rečiausiame pasėlyje (sėjant 40 kg ha-1 kanapių). Sėklos norma (pasėlio tankumas) turėjo įtakos ir orasausei piktžolių masei. Iš esmės mažesnė nei 
kituose variantų laukeliuose orasausė piktžolių masė buvo 2006 m., nustatyta rečiausiame pasėlyje (sėjant 40 kg ha-1 kanapių). Piktžolėtumo redukcija 
nuo visiško pasėlio sudygimo iki derliaus nuėmimo bandymo laukeliuose siekė 30–110 augalų 1 m-2. 2006–2007 m. vidutiniai duomenys rodo, jog dau-
giausia piktžolių (66,0–72,3 vnt. m-2) išnyko retesniame pasėlyje, pasėjus 40 kg ha-1 kanapių sėklų, tačiau esminių skirtumų tarp variantų nenustatyta. 

Canabis sativa L, pasėlio tankumas, piktžolėtumas, sėklos norma, veislė. 

 
Įvadas  
 

Kanapės auga labai greitai, yra aukštos, tad greitai pra-
auga visas jų pasėlyje augančias piktžoles jas nustelbda-
mos. Tad jos gali būti naudojamos dirvoms piktžolėtumui 
naikinti, kadangi užstelbia tiek vienmetes, tiek kai kurias 
daugiametes (Struik et al., 2000; West, 2009). Aišku, ka-
napių pasėlis turėtų būti pakankamai tankus, kad piktžolės 
būtų stelbiamos (Hemp..., 2006). 

Lenkų tyrėjai siūlo kanapes sėti 60–70 kg ha-1 auginant 
pluoštui ir 15 ha-1 – auginant sėklai (Poradnik..., 1994). Ki-
tuose šaltiniuose nurodoma, kad auginant sėklai sėti 10–15 
kg ha-1 (Burczyk, 2001).  

Vokiečių tyrėjų duomenimis, optimali kanapių sėklos 
norma auginant kanapes pulpos gamybai yra 40–60 kg ha-

1, o auginant tekstilės tikslams – 70–80 kg ha-1 (Bocsa et 
al., 1997). 

Kitų autorių teigimu, auginant kanapes ir pluoštui, ir 
sėklai reiktų išsėti 50; 75–80 kg ha-1; sėti 60 kg ha-1 augi-
nant kanapes tik pluoštui (Grabowska et al., 2005). 

Taip pat teigiama, jog tankesniame pasėlyje dėl kana-
pių stelbimo savybių išnyksta daugiau ir pačių kanapių au-
galų (Van der Werf et al., 1995). 

Jei kanapių pasėlyje piktžolių skaičius siekia 25 % 
stiebų skaičiaus (pasėlio tankumo), tada derlius sumažėja 
30–35 %. Jeigu kiekvienam kanapės augalui tenka po vie-
ną piktžolę, tai kanapių stiebų derlius sumažėja 40 %, sėk-
lų derlius – 60 %   (Жатов и др., 1990).  

Kai kurie literatūros šaltiniai teigia, jog auginat kana-
pes herbicidai nereikalingi. Visų pirma, piktžolės naikina-
mos rudeniniu dirvos dirbimu bei ruošiant dirvą sėjai. Ve-
getacijos metu išdygusias piktžoles kanapės nustelbia vos 
tik jas praaugusios (Bocsa, 1998).  

Organinėje žemdirbystėje kanapes galima auginti pikt-
žolėms naikinti. Aprūpinat reikiamu maisto medžiagų kie-
kiu  (pvz., auginat  jas po liucernos), kanapes toje pačioje 
vietoje galima sėti ir dvejus metus (Hemp..., 2006). 

Dr. D. P. West internete skelbia, jog kanapės jau nuo 
senų laikų laikomos puikiomis piktžolių stelbėjomis. Tei-
giama, kad jos netgi gali būti linų priešsėliu, nes po jų lieka 
švari ir puri dirva. Kanadoje auginant kanapes sėkmingai 
buvo kovojama su usnimis (Cirsium arvense L.) – kartais iš-
nykdavo net  95 % usnių. Taip pat aprašomi atvejai, kai ka-
napės nustelbdavo paprastąjį varputį (Elytrigia repens (L.) 
(West, 2009). 

Olandijoje buvo atlikti valgomosios viksvuolės (Cype-

rus esculentus) naikinimo stelbiant augalais tyrimai. Ge-
riausiai stelbiantis augalas buvo sėjamoji kanapė (Lotz et 
al., 1991).  

Probleminėmis piktžolėmis kanapių pasėlyje Kanadoje 
yra vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus (L.) 
Löve), tuščioji aviža (Avena fatua L.), rapsas (Brassica 

napus L.), baltoji balanda (Chenopodium album L.) ir kt. 
(Hemp..., 2006). 

Literatūroje pažymima, kad kanapių pasėlyje (ypač sė-
jant kinietiškas veisles) gali plisti parazitinis augalas Oro-

bance ramosa, kurio šaknys įsiskverbia į kanapių šaknis, 
maitinasi ir taip parazituoja (Bocsa et al., 1998). 

Auginant kanapes sėklai ir  sėjant jas plačiaeiliu būdu, 
sudygus kanapių augalams tarpueilius galima kultivuoti taip 
sunaikinant piktžoles (Bocsa et al., 1998; Жатов и др., 
1990). 

Rusų tyrėjai teigia, jog auginat kanapes, be agrotechni-
nių priemonių, gali būti naudojami ir herbicidai tildamas (S-
propil-N-etil-N-butiltiokarbamatas) ir linuronas (N-3,4-
diclorfenil-N1-metil-N1metoksišlapalas), tačiau  pažymima, 
kad kanapės yra labai jautrios herbicidams, ir didesnė herbi-
cido koncentracija gali sukelti morfologinių lapų, stiebų, 
žiedynų pakitimų, žiedynų deformaciją (Жатов и др., 1990). 

Lenkų kanapių augintojai naudoja dirvinį herbicidą 
Afalon (1–1,2 kg ha-1 su 300 l ha-1 vandens), Afalon Dys-
persyjny S.C. (1,3 kg ha-1) po sėjos, prieš kanapių sudygi-
mą, kurio veiklioji medžiaga – linuronas (mūsų respubliko-
je draudžiama naudoti) (Poradnik..., 1994; Burczyk, 2001). 
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Tyrimų problema – studijuotoje literatūroje nepavyko 
rasti duomenų, kokia yra kanapių stelbiamoji galia piktžo-
lėms – kiek piktžolių pasėlyje išnyksta. Be to, piktžolėtu-
mas kanapių pasėlyje Lietuvoje dar nebuvo tirtas, tad neži-
noma, kokios piktžolės vyrauja, kokios išlieka. 

Tyrimo objektai – dvi sėjamosios kanapės veislės, pa-
sėtos skirtinga sėklos norma, šio pasėlio tankumas bei 
piktžolėtumas. 

Tyrimo tikslas – ištirti dviejų kanapių veislių, pasėtų 
skirtingomis normomis, pasėlio tankumą bei piktžolėtumą 
pasėliui sudygus bei nuimant derlių, nustatyti piktžolių bo-
taninę sudėtį, piktžolėtumo redukciją bei pasėlio piktžolėtu-
mo priklausomumą nuo pasėlio tankumo (sėklos normos). 

 
Tyrimų sąlygos ir metodai 

 
Sėjamosios kanapės pasėlio piktžolėtumo tyrimai buvo 

atlikti 2006–2007 m. LŽI Upytės bandymų stotyje. Dirvo-
žemis – giliau karbonatingas giliau glėjiškas rudžemis 
(Buivydaitė ir kt., 2001), pHKCL – 7,3–7,5 (potenciometri-
niu metodu), judriojo P2O5 – 202–275 mg kg-1 ir judriojo 
K2O – 128–175 mg kg-1 (A-L metodu), humuso kiekis 
2,00–2,31 % (su Hereus aparatu). 

Kanapių priešsėlis – žieminiai rugiai, sėti po antrų me-
tų naudojimo daugiamečių žolių. Rudenį dirva suarta, pa-
vasarį įdirbta germinatoriumi, po to – sekliai kultivatoriu-
mi su pentininiais voliukais, nurinkti akmenys. Pieš kana-
pių sėją bandymo vieta buvo patręšta kompleksinėmis trą-
šomis, išberiant į hektarą N36P48K72. 

Tirtos veislės yra įtrauktos į ES žemės ūkio augalų rū-
šių veislių bendrąjį katalogą, t.y., turi mažesnį nei 0,2 % te-
trahidrakanabinolio (THC) kiekį. Kanapių sėkla – dviejų 
veislių ‘Bialobrzeskie’ ir ‘Beniko’ – įsigyta iš Poznanės 

Natūralių pluoštų instituto, kur atliekama šių kanapių veis-
lių selekcija. Dvifaktorinio  bandymo schema tokia: 

Faktorius A – veislė: 
  A1 – ‘Beniko’; 

A2 – ‘Bialobrzeskie’. 
Faktorius B – sėklos norma: 

  B1 – 40 kg ha-1; 
  B2 – 55 kg ha-1; 
  B3 – 70 kg ha-1. 

Kanapės pasėtos gegužės 12 d. (2006 m.) ir 3 d. (2007 
m.) sėjamąja SLN-1,6. Kiekvieno bandymų laukelio ilgis 5 
m, plotis – 2 m, plotas – 10 m2. Apskaitinis laukelis – 4 m2 
(4 x 1). Bandymas atliktas trimis pakartojimais, laukeliai 
išdėstyti rendomizuotai. Bandymo šonuose pasėti apsaugi-
niai laukeliai, kad nebūtų laukelio krašto efekto. 

Auginant kanapes nebuvo taikomos jokios technologi-
nės priemonės (insekticidai, herbicidai, desikantai). Kiek-
viename laukelyje abiejuose galuose buvo pažymėti mikro-
laukeliai (0,25 x 0,25 m). Kanapėms visiškai sudygus (esant 
apie 13–16 cm aukščio), buvo suskaičiuotas pasėlio tanku-
mas bei piktžolėtumas, nustatyta piktžolių botaninė sudėtis. 
Prieš derliaus nuėmimą vėl buvo suskaičiuotas pasėlio tan-
kumas, piktžolėtumas, nustatyta piktžolių botaninė sudėtis ir 
paimti ėminiai orasausei piktžolių masei nustatyti. 

Kanapių branda 2006 m. buvo vėlyva (rugpjūčio mėn. 
gausūs krituliai pailgino vegetaciją), augalai ilgai žydėjo, 
benokstančias sėklas išlesė paukščiai, tad sėklų derliaus ne-
sulaukta. Kanapės nupjautos spalio 16 d. trimeriu paliekant 
3–5 cm ražieną. 2007 m. kanapės nupjautos spalio 15 d. 

Tyrimų duomenys įvertinti naudojant dispersinės ana-
lizės bei koreliacijos metodus (Tarakanovas ir kt., 2003).  

Kanapių vegetacijos metu matuota vidutinė oro tempe-
ratūra bei kritulių kiekis (1–2 lentelės).  

 
1 lentelė. Vidutinė oro temperatūra kanapių vegetacijos metu, Upytė, 2006–2007 m. 

Table 1. The mean weather temperature during hemp vegetation period. Upytė, 2006–2007 

 

Mėnuo 
Month 

Dešimtadienis 
Decade 

Oro temperatūra / Weather temperature, ºC  
2006 m. 2007 m. daugiam. vidut. 

Gegužė I 14,1 6,8 11,0 
II 11,7 12,8 12,6 
III 11,3 20,1 13,5 

vidut. 12,3 13,5 12,4 

Birželis I 11,8 19,5 14,4 
II 17,6 18,1 15,3 
III 21,0 15,6 16,2 

vidut. 16,8 17,7 15,3 

Liepa I 22,4 16,7 17,2 
II 21,0 18,2 18,0 
III 20,3 17,0 18,0 

vidut. 21,2 17,3 17,7 

Rugpjūtis I 18,7 19,3 17,2 
II 19,3 20,1 16,1 
III 17,1 16,9 15,0 

vidut. 18,4 18,7 16,1 
Rugsėjis I 15,3 12,1 - 

II 13,4 12,2 - 
III 13,9 13,2 - 

vidut. 14,2 12,5 - 
Spalis I 12,6 10,3 - 

 II 8,0 6,7 - 
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2006 m. pasėjus kanapes, drėgmės užteko joms (bei 
piktžolėms) dygti ir augti (gegužės II dešimtadienį iškrito 
11,5, o III – 29 mm kritulių, nors vidutinė paros temperatūra 
buvo šiek tiek mažesnė nei daugiametė vidutinė). Birželio I 
dešimtadienį kritulių taip pat iškrito, nors negausiai, (8,5 
mm), o sausa tapo nuo birželio II dešimtadienio. Sausra ir 
karščiai birželio–liepos mėnesiais didesnės žalos kanapių pa-
sėliui nepadarė (nesimatė pageltusių augalų), tačiau galbūt 
tuo metu žuvo dalis augalų, nes pasėlio tankumas nuimant 
derlių buvo žymiai mažesnis nei augalams sudygus. Krituliai 
rugpjūčio mėnesį bei pakankamai šiltas oras suaktyvino ka-
napių augimą ir vystymąsi, jos pradėjo žydėti, tebežydėjo ir 

rugsėjo mėn. pirmoje pusėje. Rugsėjo mėn. ir spalio I dešim-
tadienį vyravo dar gana šilti orai, spalio II dešimtadienį orai 
ėmė vėsti. 2007 m. gegužės mėn. I dekada buvo gana vėsoka, 
tačiau lietinga, tad kanapėms dygti sąlygos buvo pakankamai 
palankios. Daigams vystantis orai šilo, kritulių II dešimtadie-
nį buvo mažiau, bet III dešimtadienį vėl palijo. Gegužės pa-
baiga ir birželio pirmieji dešimtadieniai buvo šilti (šiltesni nei 
daugiametė vidutinė temperatūra), kritulių kanapėms bei 
piktžolėms augti pakako. Liepos I dešimtadienį iškrito labai 
daug kritulių (net 1,5 liepos mėnesio normos). Orai buvo šil-
ti, rugpjūčio pradžioje kritulių buvo kiek mažiau, tačiau vėl 
palijo, tad ruduo buvo pakankamai lietingas kanapėms augti.  

 
2 lentelė. Kritulių kiekis kanapių vegetacijos metu. Upytė, 2006–2007 m. 

Table 2. The amount of precipitation during hemp vegetation period. Upytė, 2006–2007 

 

Mėnuo 
Month 

Dešimtadienis 
Decade 

Krituliai / Precipitation, mm 
2006 m. 2007 m. daugiam. vidut. 

Gegužė I 1,5 39,2 16,0 
II 11,5 5,1 16,0 
III 29,0 27,0 18,0 

vidut. 42,0 71,3 50,0 

Birželis I 8,1 0,2 22,0 
II 1,5 38,1 23,0 
III 1,0 48 24,0 

vidut. 10,6 86,3 69,0 

Liepa I 2,5 104,5 25,0 
II 7,6 6,1 25,0 
III 17,5 56,5 26,0 

vidut. 27,6 167,1 76,0 

Rugpjūtis I 31,0 0,1 28,0 
II 103,8 6,1 29,0 
III 50,3 41,2 28,0 

vidut. 188,1 47,4 85,0 
Rugsėjis I 31,5 22,7 - 

II 32,0 35,0 - 
III 8,4 11,0 - 

vidut. 71,9 68,7 - 
Spalis I 20,7 55,5 - 

 II 0 22,8 - 
 
Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas 

 
Kanapėms esant apie 13–16 cm aukščio (2006-06-08 ir 

2007-06-14) buvo suskaičiuotas pasėlio tankumas bei piktžo-

lių skaičius kiekviename laukelyje. Manome, kad pateikiant 
piktžolėtumo duomenis, tikslinga pateikti ir kanapių pasėlio 
tankumo duomenis, nes būtent šis faktorius gali turėti įtakos 
pasėlio piktžolėtumui (3 lentelė).   

 
3 lentelė. Kanapių veislės ir sėklos normos įtaka sudygusio pasėlio tankumui (vnt. m-2), Upytė, 2006–2007 m. 

Table 3. The influence of variety and seed rate on hemp crop density after germination (units m-2), Upytė, 2006–2007 

 

Veislė (faktorius A) 
Variety (Factor A) 

Sėklos norma (faktorius B) / Seed rate (Factor B) Vidurkiai, faktorius A 
Average, Factor A 40 kg ha-1 55 kg ha-1 70 kg ha-1 

Sudygusio pasėlio tankumas (vnt. m-2) 2006 m. / Crop density after germination (units m
-2

) in 2006 

‘Beniko’ 120 211 254 195 
‘Bialobrzeskie’ 166 245 369 260 
Vidurkiai, faktorius B 143 228 312 - 

R05 (veislė) = 40,8      R05 (sėklos norma) = 28,9      R05 (veislė x sėklos norma) = 45,6 
Sudygusio pasėlio tankumas (vnt. m-2) 2007 m. 

‘Beniko’ 133 201 179 171 
‘Bialobrzeskie’ 149 227 273 216 
Vidurkiai, faktorius B 141 214 226 - 

R05 (veislė) = 10,3     R05 (sėklos norma) = 14,6      R05 (veislė x sėklos norma) = 23,0 
 
Pasėjus 40 kg ha-1 kanapių sėklos, iš jų išaugo 120–166 

augalai, pasėjus 55 kg ha-1 – 201–245, o pasėjus 70 kg ha-1 – 
179–369 augalai. 2006 ir 2007 m. ‘Bialobrzeskie’ veislės pa-
sėlis buvo iš esmės tankesnis nei ‘Beniko’ veislės. Pasėlio 
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tankumo skirtumą galėjo sąlygoti ir tai, kad veislės ‘Beniko’ 
sėklos buvo kiek stambesnės – 1000 jų svėrė 15,56 g, o veis-
lės ‘Bialobrzeskie’ – 14,65 g. 

Esminiai pasėlio tankumo skirtumai buvo nustatyti ir iš-
sėjus skirtingą sėklos normą, tačiau 2007 m. pasėlio tanku-
mui turėjo įtakos ir kenkėjai. Rasta sudygusių augalų, kurių 
šaknys buvo nugraužtos, šie augalai nudžiūvo, žuvo. Nusta-
tyta, kad sudygusiems augalams kenkė grambuolių lervos. 

2006 m. piktžolių skaičius visiškai sudygus kanapių pa-
sėliui įvairių variantų laukeliuose svyravo nuo 36 iki 74 
vnt. m-2, o 2007 m. jis buvo kiek didesnis – 32–116 vnt. m-2. 
Šiame kanapių augimo tarpsnyje esminių pasėlio piktžolė-
tumo skirtumų tarp įvairių variantų nebuvo nustatyta (4 len-

telė), tačiau galima pastebėti tendenciją (išskyrus 2006 m. 
veislę ‘Bialobrzeskie’), kad jau ir esant kanapėms apie 15 
cm aukščio, piktžolių kiekis retesniame pasėlyje buvo šiek 
tiek didesnis. Literatūroje irgi aptikta duomenų, jog tankes-
niame kanapių pasėlyje (309 vnt. m-2) rasta mažiau piktžolių 
(76 vnt. m-2), lyginat su retesniu pasėliu, atitinkamai, 
323 vnt. m-2 kanapių – 130 vnt. m-2 piktžolių; 273 vnt. m-2 
kanapių – 334 vnt. m-2 piktžolių (Росновский и др., 1990).  

2006 m. sudygusių kanapių pasėlyje vyravo dirvinė 
karpažolė (Euphorbia helioscopia L.), dirvinė našlaitė 
(Viola arvensis Murr.), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia 

convolvulus (L.) Löve), paprastoji takažolė (Polygonum 

aviculare L.), dirvinė veronika (Veronica arvensis L.).  
 

4 lentelė. Kanapių veislės ir sėklos normos įtaka sudygusio pasėlio piktžolėtumui (vnt. m-2), Upytė, 2006–2007 m. 
Table 4. The influence of variety and seed rate on hemp crop weediness after germination (units m-2), Upytė, 2006–2007 

 

Veislė (faktorius A) 
Variety (Factor A) 

Sėklos norma (faktorius B) / Seed rate (Factor B) Vidurkiai, faktorius A 
Average, Factor A 40 kg ha-1 55 kg ha-1 70 kg ha-1 

Sudygusio pasėlio piktžolėtumas (vnt. m-2) 2006 m. / Crop weediness  after germination (units m
-2

) in 2006 

‘Beniko’ 59,3 56,7 54,7 56,9 
‘Bialobrzeskie’ 56,7 52,0 64,7 57,8 
Vidurkiai, faktorius B 58,0 54,3 59, 7 - 

R05 (veislė) = 4,98      R05 (sėklos norma) = 7,05      R05 (veislė x sėklos norma) = 11,14 
Sudygusio pasėlio piktžolėtumas (vnt. m-2) 2007 m. 

‘Beniko’ 95 87 85 89 
‘Bialobrzeskie’ 81 74 60 72 
Vidurkiai, faktorius B 88 81 72 - 

R05 (veislė) = 9,4     R05 (sėklos norma) = 13,3      R05 (veislė x sėklos norma) = 21,0 
 

Kiek mažiau (3–5 vnt. m-2) kanapių pasėlyje buvo bal-
tųjų balandų (Chenopodium album L.) ir žvirbliarūčių 
(Fumaria officinalis L.). 

Rasta pavienių (1–2 vnt. m-2) apyninės liucernos (Me-

dicago lupulina L.), kibiojo lipiko (Galium aparine L.), 
raudonžiedžio progailio (Anagallis arvensis L.), trikertės 
žvaginės (Capsella bursa-pastoris (L.) Med.), baltažiedžio 
šakinio (Melandium album Garcke), paprastojo godo (An-

chusa officinalis L.), bekvapio šunraminio (Tripleurosper-

mum inodorum L.), daržinės žliūgės (Stelaria media (L.) 
Vill.), raudonžiedės notrelės (Lamium purpureum L.), ma-
žosios linokės (Chaenorrhinum minus (L.) Lange) augalų. 

2007 m. sudygusiame kanapių pasėlyje rasta daugiau 
baltųjų balandų (Chenopodium album L.), dirvinių karpa-
žolių (Euphorbia helioscopia L.), dirvinių našlaičių (Viola 

arvensis Murr.), žvirbliarūčių (Fumaria officinalis L.), vi-
joklinių pelėvirkščių (Fallopia convolvulus (L.) Löve), 
daržinių žliūgių (Stelaria media (L.) Vill.), mažiau (3–
5 vnt. m-2) – paprastųjų varpučių (Elytrigia repens (L.), 
raudonžiedžių notrelių (Lamium purpureum L.), paprastųjų 
takažolių (Polygonum aviculare L.). 

Dirvinės čiužutės (Thlaspi atvense L.), paprastojo go-
do (Anchusa officinalis L.), dirvinės aguonos (Papaver du-

bium L.), plačialapio gysločio (Plantago major L.), bekva-
pio šunraminio (Tripleurospermum inodorum L.), dirvinės 
pienės (Sonchus arvensis L.), apyninės liucernos (Medica-

go lupulina L.), svėrės (Raphanus raphanistrum L.) buvo 
rasti tik pavienių (1–2 vnt. m-2) augalų. 

Kanapių pasėlio tankumas nuimant derlių buvo kur kas 
mažesnis nei pasėliui sudygus (5 lentelė). 

 
5 lentelė. Kanapių veislės ir sėklos normos įtaka pasėlio tankumui nuimat derlių (vnt. m-2), Upytė, 2006–2007 m. 
Table 5. The influence of variety and seed rate on hemp crop density) at harvesting (units m-2), Upytė, 2006–2007 

 

Veislė (faktorius A) 
Variety (Factor A) 

Sėklos norma (faktorius B) / Seed rate (Factor B) Vidurkiai, faktorius A 
Average, Factor A 40 kg ha-1 55 kg ha-1 70 kg ha-1 

Pasėlio tankumas nuimant derlių (vnt. m-2) 2006 m. / Crop density at harvesting (units m
-2

) in 2006 

‘Beniko’ 94 131 197 141 
‘Bialobrzeskie’ 106 148 274 176 
Vidurkiai, faktorius B 100 140 236 - 

R05 (veislė) = 10,3     R05 (sėklos norma) = 14,6     R05 (veislė x sėklos norma) = 23,0 
Pasėlio tankumas nuimant derlių (vnt. m-2) 2007 m. 

‘Beniko’ 105 119 105 110 
‘Bialobrzeskie’ 124 139 157 140 
Vidurkiai, faktorius B 114 129 131 - 

R05 (veislė) = 9,2     R05 (sėklos norma) = 13,0     R05 (veislė x sėklos norma) = 20,5 
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Pasėjus 40 kg ha-1 kanapių sėklos, pasėlio tankumas nu-
imant derlių buvo 94–124 augalai, pasėjus 55 kg ha-1 – 119–
148, o pasėjus 70 kg ha-1 – 105–274 augalai. 2006 m. tiek 
veislė (dėl skirtingo sėklos stambumo), tiek sėklos norma tu-
rėjo esminės įtakos pasėlio tankumui. 2007 m. tik veislė 
(1000 sėklų masė) turėjo esminės įtakos pasėlio tankumui.  

Pasėlio piktžolėtumui derliaus nuėmimo metu įtakos tu-
rėjo sėklos norma (pasėlio tankumas). Išlikusių vegetuoti 
piktžolių kanapių pasėlyje buvo labai nedaug (6 lentelė). Li-
kusių piktžolių kiekis buvo žymiai mažesnis nei kanapių au-
gimo pradžioje. 2006 m. likusių vegetuoti piktžolių bandy-
mo laukeliuose buvo 0–12 vnt. m-2, 2007 m. – 0–6 vnt. m-2. 
Išlikusiųjų piktžolių dauguma – baltosios balandos (Cheno-

podium album L.). 2006 m. iš esmės daugiau nei kitų varian-
tų laukeliuose piktžolių buvo rasta rečiausiame pasėlyje (sė-
jant kanapių 40 kg ha-1 – 5,3 vnt. m-2). 2007 m. nei veislės, 

nei sėklos normos įtakos pasėlio piktžolėtumui nuimant der-
lių nenustatyta. Vidutiniais dvejų metų tyrimų duomenimis, 
iš esmės daugiau nei kitų variantų laukeliuose piktžolių bu-
vo rasta rečiausiame pasėlyje (sėjant kanapių 40 kg ha-1). 

Paskaičiuota koreliaciją tarp pasėlio tankumo ir pasėlio 
piktžolėtumo nuimat derlių. 2006 m. glaudi koreliacija tarp 
minėtų požymių buvo išreikšta  rodikline regresijos lygti-
mi: y=4,19793 • 0,97684x, R2= 0,59. 2007 m. minėtų po-
žymių tarpusavio ryšį geriausiai nusakė (vienodai) laipsni-
nė, rodiklinė ir eksponentinė regresijos lygtys, tačiau čia 
pateikiama tik viena – rodiklinė: y=3,56523 • 0,96472x, 
R2= 0,66. 2006–2007 m. vidutinių duomenų analizė paro-
dė, jog pasėlio piktžolėtumas priklausomai nuo pasėlio 
tankumo nuimant derlių kito pagal tokią rodiklinę regresi-
jos lygtį: y=21,59703 • 0,97277x, R2= 0,62.   

 
6 lentelė. Kanapių veislės ir sėklos normos įtaka pasėlio piktžolėtumui nuimant derlių (vnt. m-2), Upytė, 2006–2007 m. 

Table 6. The influence of variety and seed rate on hemp crop weediness at harvesting (units m-2), Upytė, 2006–2007 

 

Veislė (faktorius A) 
Variety (Factor A) 

Sėklos norma (faktorius B) / Seed rate (Factor B) Vidurkiai, faktorius A 
Average, Factor A 40 kg ha-1 55 kg ha-1 70 kg ha-1 

Pasėlio piktžolėtumas nuimant derlių (vnt. m-2) 2006 m. /  Crop weediness at harvesting (units m
-2

) in 2006 

‘Beniko’ 6,0 0 1,3 2,4 
‘Bialobrzeskie’ 4,7 2,7 1,3 2,9 
Vidurkiai, faktorius B 5,3 1,3 1,3 - 

R05 (veislė) = 1,38      R05 (sėklos norma) = 1,96      R05 (veislė x sėklos norma) = 3,09 
Pasėlio piktžolėtumas nuimant derlių (vnt. m-2) 2007 m. 

‘Beniko’ 4,0 2,7 0,7 2,4 
‘Bialobrzeskie’ 1,3 1,3 1,3 1,3 
Vidurkiai, faktorius B 2,7 2,0 1,0 - 

R05 (veislė) = 1,38     R05 (sėklos norma) = 1,95       
R05 (veislė x sėklos norma) = 3,08 

Pasėlio piktžolėtumas nuimant derlių (vnt. m-2) 2006-2007 m. vid. 
‘Beniko’ 5,0 1,3 1,0 2,4 
‘Bialobrzeskie’ 3,0 2,0 1,3 2,1 
Vidurkiai, faktorius B 4,0 1,7 1,2 - 

R05 (veislė) = 1,08     R05 (sėklos norma) = 1,52      R05 (veislė x sėklos norma) = 2,40 
 

Sėklos norma (pasėlio tankumas) turėjo įtakos ir orasau-
sei piktžolių masei (7 lentelė). Iš esmės mažesnė nei kitų va-
riantų laukeliuose orasausė piktžolių masė buvo 2006 m. nu-
statyta rečiausiame pasėlyje (sėjant kanapių 40 kg ha-1 pikt-
žolių orasausė masė buvo 2,91 g m-2). 2007 m. matyti ryš-

kios tendencijos, kad orasausė piktžolių masė buvo sąlygota 
ir kanapių veislės, ir sėklos normos (pasėlio tankumo), ta-
čiau jų esminės įtakos orasausei piktžolių masei nuimant 
derlių nenustatyta.  

 

 
7 lentelė. Kanapių veislės ir sėklos normos įtaka orasausei piktžolių masei nuimant derlių (g m-2), Upytė, 2006–2007 m. 

Table 7. The influence of variety and seed rate on air-dry weed mass at harvesting (g m-2), Upytė, 2006–2007 

 

Veislė (faktorius A) 
Variety (Factor A) 

Sėklos norma (faktorius B) / Seed rate (Factor B) Vidurkiai, faktorius A 
Average, Factor A 40 kg ha-1 55 kg ha-1 70 kg ha-1 

Orasausė piktžolių masė (g m-2) nuimant derlių 2006 m. /  Crop air-dry weed mass at harvesting (g m
-2

) in 2006 

‘Beniko’ 3,86 0 0,65 1,50 
‘Bialobrzeskie’ 1,96 0,91 0,66 1,18 
Vidurkiai, faktorius B 2,91 0,45 0,66 - 

R05 (veislė) = 0,619      R05 (sėklos norma) = 0,875      R05 (veislė x sėklos norma) = 1,384 
Orasausė piktžolių masė (g m-2) nuimant derlių 2007 m. 

‘Beniko’ 18,0 15,2 5,0 12,8 
‘Bialobrzeskie’ 4,2 4,7 6,3 5,1 
Vidurkiai, faktorius B 11,1 9,8 5,7 - 

R05 (veislė) = 7,10     R05 (sėklos norma) = 10,04      R05 (veislė x sėklos norma) = 15,87 

 



28 

Piktžolėtumo redukcija nuo visiško pasėlio sudygimo 
iki derliaus nuėmimo buvo gana didelė – vidutiniškai 2006 
m. kiekviename bandymo laukelyje 1 m-2 išnyko 30–70, o 
2007 m. – 34–110 piktžolių. Iš 2006–2007 m. vidutinių 
duomenų skaičiavome kanapių pasėlio piktžolėtumo reduk-
ciją. Pav. duomenys rodo, jog daugiausia piktžolių (66,0–
72,3 vnt. m-2) išnyko retesniame pasėlyje, pasėjus 40 kg ha-1 

kanapių sėklų, tačiau esminių skirtumų tarp variantų nusta-
tyta nebuvo. Beje, ir veislės ‘Beniko’ pasėlis buvo retesnis, 
jame taip pat išnyko didesnis piktžolių kiekis. Matyt, retes-
niame pasėlyje kanapės labiau šakojosi, geriau lapojo, tad 
labiau stelbė piktžoles, be to, kai kurios trumpaamžės pikt-
žolės natūraliai anksčiau pabaigė vegetaciją.  

   
Pav. Kanapių veislės ir sėklos normos įtaka pasėlio piktžolėtumo redukcijai (vnt. m-2) nuimant derlių, Upytė, 2006–2007 m. vid.  

R05 (veislė) 5,61     R05 (sėklos norma) = 7,93      R05 (veislė x sėklos norma) = 12,54 
Fig. The influence of variety and seed rate on the reduction of hemp crop weediness at harvesting (units m-2), Upytė, average of 2006–2007 

LSD05 (variety) 5.61     LSD05 (seed rate) = 7.93     LSD (variety x seed rate) = 12.54 

 
Išvados 

 
1. Kanapių augimo pradžioje esminių pasėlio piktžolė-

tumo skirtumų tarp įvairių variantų nebuvo nustatyta. Piktžo-
lių skaičius įvairių variantų laukeliuose svyravo nuo 32 iki 
116 vnt. m-2. Vyravo dirvinė karpažolė (Euphorbia heliosco-

pia L.), dirvinė našlaitė (Viola arvensis Murr.), vijoklinis pe-
lėvirkštis (Fallopia convolvulus (L.) Löve), paprastoji taka-
žolė (Polygonum aviculare L.), dirvinė veronika (Veronica 

arvensis L.), o 2007 m. dar ir baltoji balanda (Chenopodium 

album L.), vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis L.). 
2. Pasėlio piktžolėtumui derliaus nuėmimo metu turėjo 

įtakos sėklos norma (pasėlio tankumas). Išlikusių vegetuoti 
piktžolių kanapių pasėlyje buvo labai nedaug – 0–12 vnt. m-

2, tarp jų daugiausia buvo baltųjų balandų (Chenopodium al-

bum L.). Vidutiniais dvejų metų tyrimų duomenimis, iš es-
mės daugiau nei kitų variantų laukeliuose piktžolių buvo 
rasta rečiausiame pasėlyje (sėjant 40 kg ha-1 kanapių).  

3. Sėklos norma (pasėlio tankumas) turėjo įtakos ir 
orasausei piktžolių masei. Iš esmės mažesnė nei kitų va-
riantų laukeliuose orasausė piktžolių masė buvo 2006 m., 
nustatyta rečiausiame pasėlyje (sėjant 40 kg ha-1 kanapių). 
2007 m. matyti ryškios tendencijos, kad orasausė piktžolių 
masė buvo sąlygojama ir kanapių veislės, ir sėklos normos 
(pasėlio tankumo), tačiau jų esminės įtakos orasausei pikt-
žolių masei nuimant derlių nenustatyta.  

4. Piktžolėtumo redukcija nuo visiško pasėlio sudygi-
mo iki derliaus nuėmimo bandymo laukeliuose siekė 30–

110 augalų 1 m-2. 2006–2007 m. vidutiniai duomenys rodo, 
jog daugiausia piktžolių (66,0–72,3 vnt. m-2) išnyko retes-
niame pasėlyje, gautame pasėjus 40 kg ha-1 kanapių sėklų, 
tačiau esminių skirtumų tarp variantų nenustatyta. 
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Zofija Jankauskienė, Elvyra Gruzdevienė 
 

The Investigation of Weediness in the Agrocenosis of Industrial Hemp (Canabis sativa L.)  
 

Summary 
 

The paper presents research results on the investigation of the weediness in the agrocenosis of industrial hemp (Canabis sativa L.). Bi-factorial trial 
was carried out at the Upytė Research Station of LIA in 2006-2007: Factor A – variety (A1 – Beniko; A2 – Bialobrzeskie); Factor B – sowing rate (B1 – 
40 kg ha-1; B2 – 55 kg ha-1; B3 – 70 kg ha-1). The results of the investigation showedweed number fluctuation in the plots from 32 to 116 units m-2. No 
significant differences in the weediness between plots were established. The crop weediness at harvesting time was rather low – only 0–12 weeds per m2 
remained. The seed rate (crop density) had a significant influence on crop weediness at harvesting time. According to the average date of 2006–2007, the 
highest number of weeds was found in the thinnest crop (sowing 40 kg ha-1). The reduction of crop weediness since full crop emergence to the date of 
crop harvesting accounted to 30–110 weeds 1 m-2. The investigation of two years showed the highest decrease of the weediness (in average 66.0–72.3 
units m-2) to be found in the thinnest hemp crop, but the differences between treatments were not significant. 

Canabis sativa L, crop density, seed rate, variety, weediness. 

 

Зофия Янкаускене, Эльвира Груздевене 
 

Исследование засоренности агрофитоценоза промышленной конопли (Canabis sativa L.) 
 

Резюме 
 

В статье изложены результаты исследования засоренности агрофитоценоза промышленной конопли (Canabis sativa L.). Двухфакторный 
опыт проводился в 2006-2007 гг. на Упитской опытной станции Литовского института земледелия: фактор А – сорт (А1 – Бенико;  А2 – Бялоб-
ржеске); фактор Б – норма высева (Б1 – 40 кг·гa-1; Б2 – 55 кг·гa-1; Б3 – 70 кг·гa-1). Исследования показали, что засоренность посева промышлен-
ной конопли во время ее полного прорастания составляла от 32 до 116 сорняков на м2, но существенных отличий между вариантами не было 
установлено. Засоренность посева во время уборки конопли была гораздо меньшей – только 0–12 единиц сорняков на м2. Норма высева (густо-
та посева) существенно влияла на засоренность посева в конце вегетации конопли. Во время уборки конопли, по средним данным 2006–2007 
гг, наибольшее количество сорняков найдено на делянках, где коноплю сеяли 40 кг·гa-1. Редукция сорняков (от полного прорастания до уборки 
конопли) составляла 30–110 сорняков на м-2. Исследования показали, что наибольшая редукция засоренности посева (66,0–72,3 сорняков на м2) 
была установлена в негустом посеве (при норме высева 40 кг·гa-1), но отличия между вариантами не были существенными. 

Canabis sativa L, густота посева, засоренность посева, норма высева, сорт. 

 
Gauta 2009 m. kovo mėn., atiduota spaudai 2009 m. birželio mėn. 

 
Zofija JANKAUSKIENĖ. LŽI Upytės bandymų stoties vyresnioji mokslo darbuotoja, biomedicinos mokslų daktarė. Adresas: Linininkų g. 3, Upytė, 
LT-38294, Panevėžio r. tel.: 8 45 555413, el. paštas: soja@upyte.lzi.lt 
Elvyra GRUZDEVIENĖ. LŽI Upytės bandymų stoties vyresnioji mokslo darbuotoja, biomedicinos mokslų daktarė. Adresas: Linininkų g. 3, Upytė, 
LT-38294, Panevėžio r. tel.: 8 45 555423, el. paštas: upyte@upyte.lzi.lt 
Zofija JANKAUSKIENĖ. Doctor of biomedical sciences (agronomy), senior scientist at the Upyte Research Station of LIA. Address: Linininku 3, Upy-
te, LT-38294, Panevezys distr. Lithuania. Phone:+370 45 555413, e-mail: soja@upyte.lzi.lt 
Elvyra GRUZDEVIENĖ. Doctor of biomedical sciences (agronomy), senior scientist at the Upyte Research Station of LIA. Address: Linininku 3, Upy-
te, LT-38294, Panevezys distr. Lithuania. Phone:+370 45 555423, e-mail: upyte@upyte.lzi.lt 
 

 


