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Termiškai naikinant piktžoles žemės ūkio augalai, skirtingais augimo tarpsniais, 
nevienodai atsparūs terminiam poveikiui. Žemės ūkio augalų audinių maksimali 
temperatūra yra ribojama, nes audiniams įkaitus virš 58°C, augalas žūva. Todėl šių augalų 
apsaugai nuo terminio pažeidimo taikomi skirtingi apsaugos būdai.  

Straipsnyje nagrinėjamas statiškai stabilių putų panaudojimas žemės ūkio augalų 
apsaugai termiškai naikinant piktžoles trikampiais iškilimais profiliuotame dirvos 
paviršiuje. Matuotas temperatūros kitimas ore ir profilio griovelyje, padengtame statiškai 
stabilių putų sluoksniu. Nustatyta, kad 3 cm storio statiškai stabilių putų sluoksnis 1-2 cm 
aukštyje nuo dirvos paviršiaus temperatūrą žemės ūkio augalo augimo vietoje sumažina 
8,4–19,2%. 

Piktžolių terminis naikinimas, drėgnas vandens garas, statiškai stabilios putos. 
 

Įvadas 
 

Terminis piktžolių naikinimo metodas nuo cheminio skiriasi tuo, kad 
šiluma vienodai naikina ir žemės ūkio augalus ir piktžoles. Jei piktžoles naikinančių 
cheminių medžiagų paskleidimo technika nesudėtinga, tai aukštatemperatūrės, 
termiškai piktžoles naikinančios aplinkos sukūrimas ir valdymas yra sudėtingas, 
priklausantis nuo daugelio veiksnių [6]. Todėl kultūriniame pasėlyje naudojant 
terminę piktžolių kontrolę, būtinas visapusis suderinamumas (tarp terminių, 
biologinių ir agrotechnologinių veiksnių, darančių įtaką terminės piktžolių 
kontrolės efektyvumui). 

Kiekvienai auginamai kultūrai turi būti sukurta ir pritaikyta skirtinga 
piktžolių terminio naikinimo agrotechnologija, įvertintas žemės ūkio augalų ir 
piktžolių atsparumas aukštatemperatūrei aplinkai skirtingais augimo tarpsniais bei 
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nustatyti optimaliausi piktžolių naikinimo terminai ir aplinkos sąlygos. Augalas 
skirtingais augimo tarpsniais nevienodai reaguoja į terminį poveikį, todėl ir žemės 
ūkio augalui taikytini apsaugos būdai nuo terminio pažeidimo yra skirtingi, 
priklausomai nuo auginamos kultūros. Ypač sudėtinga piktžolių terminio 
naikinimo technologija pasėliuose, kur piktžolės ir žemės ūkio augalo biometriniai 
rodikliai panašūs. Tokiuose pasėliuose kartu su piktžolėmis gali būti sunaikinami ir 
žemės ūkio augalai. Kyla žemės ūkio augalo apsaugos nuo terminio poveikio 
problema [2]. Augalų audinius staigiai įkaitinus virš 58oC temperatūros, ląstelėse 
koaguliuoja baltymai, suyra ląstelių membranos ir augalas žūva [4, 5, 7, 9]. Dėl 
šios priežasties gyvų augalo audinių maksimali temperatūra yra ribojama. 

Šiuolaikinėse piktžolių terminio naikinimo technologijose žemės ūkio 
augalo apsauga sprendžiama naudojant ištekančio aukštatemperatūrio srauto 
ribotuvus [6], gaubtus [1], liepsnos gesinimą CO2 dujomis [10]. Tyrimai rodo, kad 
sėjos metu galima profiliuoti dirvos paviršių taip, kad sudarytas dirvos profilis 
nukreiptų srautą ir apsaugotų dygstantį žemės ūkio augalą nuo terminio 
sunaikinimo [3]. 

Eksperimentiniai, profiliuotame dirvos paviršiuje tyrimo duomenys [3] 
rodo, kad geriausiai žemės ūkio augalus nuo terminio pažeidimo drėgnuoju 
vandens garu apsaugo iškilūs 2–3 cm aukščio trikampiai dirvos profiliai, kuriuos 
sėjos metu galima nesunkiai suformuoti žemės ūkio augalų šonuose. Tačiau visa tai 
tinka tik dygstantiems žemės ūkio augalams. Termiškai naikinant piktžoles antrą 
kartą, kai žemės ūkio augalai jau būna ūgtelėję (3–5 lapelių augimo tarpsnis), 
iškilūs trikampiai dirvos profiliai jau nėra veiksmingi. 

Tyrimų tikslas – ištirti dirvos profiliavimo ir statiškai stabilių putų 
panaudojimo suderinamumą apsaugant žemės ūkio augalus nuo terminio 
sunaikinimo. 

 
Tyrimų objektas ir metodika 

 
Bandymai lauko sąlygomis buvo atliekami morkų pasėlyje 2009 metais 

Lietuvos žemės ūkio universiteto bandymų stotyje. Buvo auginamos „NANTO“ 
veislės morkos (sėjos norma – 2 kg/ha, tarpueilių plotis – 22 cm). Bandymai 
vykdyti 50 m2 laukeliuose. Bandymai buvo atliekami su trimis pakartojimais.  

Dygstantys žemės ūkio augalai jautrūs terminiam poveikiui. Terminį 
poveikį augalui vertiname temperatūros kitimu augalo audiniuose ir dirvos 
paviršiuje (0,0 – 3,0 cm aukštyje). Matavome vertikalų temperatūros pasiskirstymą 
ore bei statiškai stabiliose putose. Eksperimentiniams bandymams naudotas 0,8% 
koncentracijos detergentų tirpalas vandentiekio vandenyje. Tyrimų metu vidutinė 
putų srauto temperatūra kito priklausomai nuo detergentų tirpalo temperatūros ir 
svyravo nuo 18 iki 35oC. Putų tūrinis srautinis dujingumas: ϕ=0,996–0,998. 
Statiškai stabilių putų sluoksnio storis 3 cm. 

Tyrimų metu, drėgnas vandens garas buvo išleidžiamas 3 cm aukštyje virš 
dirvos paviršiaus specialiu garo sklaidikliu, kurio judėjimo greitis 0,11 m/s. Garas 
išleistas 8 cm atstumu nuo žemės ūkio augalo. Terminio poveikio trukmė 1,0 
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sekundė. Temperatūra matuota 0,0; 1,0; 2,0 ir 3,0 cm aukščiuose nuo dirvos 
paviršiaus. Tyrimai atlikti trikampiais iškilimais augalų šonuose profiliuotame 
dirvos paviršiuje. Profilio plotis b=10 cm, o profilio aukštis a=2 cm. Profiliai 
suformuoti specialiai pagamintais voleliais slegiant supurentą dirvą. Drėgnojo 
vandens garo srauto sklaidos, iškilimais augalų šonuose profiliuotame dirvos 
paviršiuje, principinė tyrimų schema pateikta 1 paveiksle. 

Temperatūros matavimui ore, temperatūros jutikliai buvo išdėstyti kas  
2 cm nuo žemės ūkio augalų augimo vietos iki pat garo sklaidiklių. Kadangi putų 
panaudojimo tikslas yra apsaugoti žemės ūkio augalus nuo terminio sunaikinimo, 
tyrimams su putomis temperatūrą matavome tik žemės ūkio augalo augimo vietoje. 

 

 
1 pav. Drėgno vandens garo srauto sklaidos, iškilimais augalų šonuose 
profiliuotame dirvos paviršiuje tyrimų schema: a – profilio aukštis; b – profilio 
plotis; 1 – garo sklaidiklis; 2 – putų sluoksnis, dengiantis profilio griovelį;  
3 – žemės ūkio augalas; 4 – temperatūros jutikliai 
Fig. 1. Research scheme of wet water steam dispersion in the soil surface profiled 
with emersions on plant sides: a – groove depth; b – groove width;  
1 – steam scatter; 2 – foam layer covering the profile's groove; 3 – crop;  
4 – temperature sensors 
 
Bandymų metu naudojome temperatūros jutiklius, pagamintus iš  

0,07 mm skersmens vario – konstantano laidų. Matavimai registruoti prietaisu 
ALMEMO 2590-9 su mikroprocesorine duomenų apdorojimo ir kaupimo sistema. 
Atliktas ALMEMO jungties su termopora kalibravimas. Temperatūrą 
registruojančio prietaiso ALMEMO 2590-9 skiriamoji geba 0,1°C. Temperatūros 
matuotos pagal poreikį iki 10 matavimų per sekundę. ARM programos pagalba, 
matavimo duomenys perkelti iš duomenų kaupiklio į kompiuterį. Visiems 
temperatūros matavimams temperatūros jutikliai buvo pakloti laikantis 
temperatūros matavimams keliamų reikalavimų [8]. 

 
Tyrimų rezultatai 

 
Temperatūros kitimo tyrimai iškilimais augalų šonuose profiliuotame 

dirvos paviršiuje parodė, kad taip profiliuotas dirvos paviršius leidžia apsaugoti 
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dygstančius žemės ūkio augalus nuo terminio vandens garo poveikio. Žemės ūkio 
augalo šonuose suformuoti 2 cm aukščio profiliai nukreipia aukštatemperatūrį 
srautą nuo dygstančio augalo, todėl temperatūra augalo augimo vietoje 0-1 cm 
aukštyje yra mažesnė nei 58°C (2 pav.). Galime teigti, kad 0-1 cm aukštyje žemės 
ūkio augalai nepatiria termiškai naikinančios aplinkos poveikio. 
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2 pav. Temperatūros kitimas iškilimais augalų šonuose profiliuotame dirvos 
paviršiuje. 1, 2, 3, 4 – temperatūra atitinkamai 0,0; 1,0; 2,0 ir 3,0 cm aukštyje nuo 
dirvos paviršiaus 
Fig.2. Temperature change in a soil surface profiled with emersions on crop sides. 
1, 2, 3, 4 – the temperature 0,0; 1,0; 2,0 and 3,0 cm above the soil surface, 
respectively 

 
2 paveiksle pateiktos 3 ir 4 kreivės rodo, kad 2-3 cm aukštyje nuo dirvos 

paviršiaus temperatūra žemės ūkio augalo augimo vietoje jau yra didesnė nei 58 oC. 
Maksimalios temperatūros žemės ūkio augalų augimo vietoje pateiktos 1 lentelėje. 

Duomenų analizė 1 lentelėje rodo, kad maksimali temperatūra žemės ūkio 
augalų augimo vietoje svyruoja nuo 27,5°C dirvos paviršiuje iki 41,1°C 1,0 cm 
aukštyje nuo dirvos paviršiaus. Matome, kad 2-3 cm aukštyje nuo dirvos paviršiaus 
temperatūra žemės ūkio augalų augimo vietoje jau viršija 58°C (2 pav.  
3 ir 4 kreivės). Temperatūra atitinkamai svyruoja nuo 58,9°C iki 80,7°C (1 lentelė). 
Tai reiškia, kad tokia dirvos profilių apsauga nuo terminio poveikio tinka tik 
dygstantiems žemės ūkio augalams iki 2 cm aukščio. Terminį piktžolių naikinimą 
atliekant antrą kartą, kai žemės ūkio augalai būna jau ūgtelėję (3–5 lapelių augimo 
tarpsnis), iškilūs 2 cm aukščio trikampiai dirvos profiliai jau nėra veiksmingi. 

Siekdami išryškinti dirvos profiliavimo privalumus ir jų suderinamumą su 
putų panaudojimu, atlikome tyrimus profilio griovelį (žemės ūkio augalo augimo 
zoną) padengiant apie 3 cm storio statiškai stabilių putų sluoksniu (1 pav.). 
Stebėjome vertikalų temperatūros pasiskirstymą putose žemės ūkio augalo augimo 
vietoje (3 pav.). 
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Tačiau, norint putas panaudoti žemės ūkio augalų apsaugai, reikia įvertinti ir 
putų savybes. Piktžolių terminio naikinimo proceso metu putų sluoksnį apiplauna 
garo srautas. Statiškai stabilioms putoms kontaktuojant su garo srautu vyksta 
kondensacija, plonėja putų burbuliukų sienelės ir jie suyra. Putų sluoksniai, esantys 
giliau po paviršiumi, praktiškai nejaučia šiluminio aukštatemperatūrės aplinkos 
poveikio. Drėgmės netekimas garuojant paviršinėms putoms, dalinai 
kompensuojamas putų plėvelių skysčio srautu, nukreiptu iš giluminių sluoksnių 
link sluoksnių betarpiškai dalyvaujančių šilumos ir masės mainuose. Jeigu 
viršutinių sluoksnių drėgmė garuoja intensyviau, nei vyksta drėgmės perėjimas į 
juos, viršutiniai putų burbuliukai suyra. Išlikęs gilesnis putų sluoksnis leidžia 
sudaryti pažemintą garo kondensacijos zoną apsaugančią žemės ūkio augalą nuo 
sunaikinimo. 
 
1 lentelė. Maksimali aplinkos temperatūra žemės ūkio augalo augimo vietoje, 
iškilimais augalų šonuose profiliuotame dirvos paviršiuje, kai piktžolės naikinamos 
drėgnuoju vandens garu. 
Table 1. The maximal temperature of the media in the agricultural plant growing 
place, using extant soil profiles, when damp water steam is used for weed control. 

Atstumas nuo dirvos paviršiaus, cm 
0,0 1,0 2,0 3,0 Tyrimų schema 

maksimali aplinkos temperatūra žemės ūkio augalo 
augimo vietoje, oC 

sklaida ore 

 

27,5 ±1,9 41,1 ±2,1 58,9 ±1,6 80,7 ±2,1 

sklaida putose 

 

32,5 ±1,7 37,9 ±2,0 47,6 ±2,1 80,5 ±2,3 

 
Kreivė 1 (3 pav.) rodo drėgno vandens garo temperatūrą virš putų 

sluoksnio, kuri yra artima išleidžiamo garo srauto temperatūrai (80,5 ±2,3°C). 
Kreivės 2 ir 3 ir 4 rodo temperatūrą profilio griovelyje statiškai stabilių putų 
aplinkoje. Nedidelis temperatūros svyravimas profilio viduryje, statiškai stabilių 
putų aplinkoje, paaiškinamas tuo, kad drėgnas vandens garo srautas atsimuša ne tik 
į profilio kraštą, bet ir apgaubia statiškai stabilių putų sluoksnį. 

Temperatūra viršutinėje putų sluoksnio dalyje pakyla iki 47,6 ±2,1°C  
(3 pav., 2 kreivė), o prie pat dirvos paviršiaus stebimas tik nežymus temperatūros 
pakilimas iki 32,5 ±1,7°C (3 pav., 4 kreivė). Lyginant su temperatūromis profilyje 
be putų matome, kad panaudojus 3 cm storio statiškai stabilių putų sluoksnį 
temperatūra 1 cm aukštyje nuo dirvos paviršiaus sumažėja 8,4%, o 2 cm aukštyje 
sumažėjimas siekė 19,2%. 
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3 pav. Temperatūros sklaida trikampiais iškilimais augalų šonuose profiliuotame 
dirvos paviršiuje, profilio griovelį padengus statiškai stabilių putų sluoksniu.  
1 – temperatūra virš putų sluoksnio 3,0 cm aukštyje nuo dirvos paviršiaus;  
2, 3, 4 – temperatūra profilio griovelyje, putų aplinkoje atitinkamai 0,0; 1,0 ir 2,0 
cm aukštyje nuo dirvos paviršiaus 
Fig. 3. Temperature dispersion in the soil surface profiled with triangular 
emersions on crop sides upon covering the profile’s groove with a statically stable 
foam layer: 1 – temperature over foam layer 3,0 cm above the soil surface; 2, 3, 4 
– temperature the profile’s groove, in the foam environment, respectively 0.0, 1.0 
and 2.0 cm above the soil surface 

 
Tyrimų duomenys patvirtina, kad dirvos profiliavimas sėjos metu, siekiant 

apsaugoti žemės ūkio augalus nuo terminio sunaikinimo termiškai naikinant 
piktžoles drėgnuoju vandens garu ir statiškai stabilių putų panaudojimas 
technologiškai yra suderinami. Tai leidžia teigti, kad žemės ūkio augalas 3–5 
lapelių augimo tarpsnyje nuo terminio sunaikinimo bus apsaugotas. 

 
Išvados 

 
1. Statiškai stabilių, 3 cm storio putų sluoksnis, profiliuotame 2 cm aukščio 

trikampiais iškilimais žemės ūkio augalo šonuose, dirvos paviršiuje 
temperatūrą augalo augimo vietoje 12 cm aukštyje nuo dirvos paviršiaus 
sumažina 8,4 – 19,2%. 

2. Siekiant apsaugoti žemės ūkio augalus nuo terminio sunaikinimo termiškai 
naikinant piktžoles drėgnuoju vandens garu, dirvos profiliavimas sėjos metu ir 
statiškai stabilių putų panaudojimas technologiškai yra suderinami. 

3. Žemės ūkio augalas 3–5 lapelių augimo tarpsnyje nuo terminio sunaikinimo 
bus apsaugotas. 

 
 



38 

Literatūra 
 

1. Ascard J. Comparison of flaming and infrared radiation techniques for 
thermal weed control. //European Weed Research Society, Weed Research, 
vol. 38, 1998, –p.69-76. 

2. Čekanauskas S., Vasinauskienė R., Petkevičienė I. Vandens garo 
panaudojimo ypatumai morkų pasėlyje. //Šilumos energetika ir 
technologijos. Konferencijos pranešimų medžiaga. KTU, Kaunas, 2006, –
p.179-182. 

3. Čekanauskas S. Aukštatemperatūrės aplinkos veiksniai termiškai naikinant 
piktžoles. Daktaro disertacija. LŽŪU, Akademija, 2007. –p.100. 

4. Ellwagner T., Bingham Jr., Chapell S. Cytological Effects of Ultra-High 
Temperatures on Corn. //Weed Science, N 21 (4), 1973, – p.299-303. 

5. Hege H. Thermische Unkrautbekämpfung // Gemüse. - 1990, - N 7. - S. 344-
346. 

6. Kerpauskas P. Lokalizuotos aplinkos terminiam piktžolių naikinimui 
formavimas ir tyrimas. Dr. disertacija. LŽŪU, Akademija, 2003, –p.113. 

7. Levitt J. Response of plants on environmental stresses: Academic Press. 
New York, 1980. Bd 1. 

8. Sirvydas A., Kerpauskas P., Nadzeikienė J., Stepanas A., Тereščiuk V.S. 
Temperature measurements in research of thermal weed extermination. 
Proceedings of the international conference Development of agricultural 
technologies and technical means in ecological and energetic aspects. 
Lithuania. Raudondvaris. 2006, No.11, p. 321-331. 

9. Stašauskaitė S. Augalų vystimosi fiziologija. Vilnius, 1995.(50-78) p.226. 
10. Tei F., Stagnari F., Granier A. Preliminary results on physical weed control 

in spinach. //European Weed Research Society. 5th EWRS Workshop on 
Physical and Cultural Weed Control Pisa, Italy, 11-13 March 2002. 2003, –
p. 164-171. 

 
Paulius Kerpauskas, Rasa Čingienė, Regina Vasinauskienė, 

Sigitas Čekanauskas, Edita Baltrėnaitė 
 
THE USE OF STATICALLY STABLE FOAM FOR CROP PROTECTION 

DURING THERMAL WEED CONTROL IN A PROFILED SOIL SURFACE 
 

Abstract 
 

During different stages of growth crop has different levels of resistance to a 
thermal effect caused by thermal weed control. The maximum temperature of crop 
tissues is limited as when tissue temperature exceeds 58°C, the plant is killed. 
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Therefore, different methods of protection against thermal damage are applied to 
these plants.  

The article analyses the use of statically stable form for crop protection 
during thermal weed control with triangular emersions in a profiled soil surface. 
Temperature changes in the air and in a profile groove, covered with a layer of 
statically stable form, was measured. It was determined that a layer of statically 
stable form, 3 cm thick, at a height of 1 to 2 cm from the soil surface reduced 
temperature in a place of crop growth by 8.4 to 19.2%. 

Thermal weed control, damp water steam, statically stable foam. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИЧНО-СТАБИЛЬНОЙ ПЕНЫ ДЛЯ ОХРАНЫ 

ПОСЕВНЫХ ВО ВРЕМЯ УНИЧТОЖЕНИЯ СОРНЯКОВ НА 
ПОВЕРХНОСТИ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ПОЧВЫ 

 
Резюме 

 
Термически уничтожая сорняки, сельскохозяйственные растения в 

разные промежутки роста, неодинаково устойчивы к термическому 
воздействию. Максимальная температура для тканей сельскохозяйственных 
растений ограничена, так как при нагреве тканей свыше 58oC, растение 
погибает. Поэтому для охраны этих растений от термического повреждения 
применяются разные способы защиты. 

В статье рассматривается применение статично-стабильной пены для 
охраны сельскохозяйственных растений при термическом уничтожения 
сорняков на поверхности профилированной почвы с помощью треугольных 
возвышений. В покрытой слоем статично-стабильной пены канавке профиля, 
а также в воздухе проведены температурные измерения. Установлено, что 3 
сантиметровый слой статично-стабильной пены на высоте в 1-2 сантиметра 
от поверхности почвы температуру на месте роста сельскохозяйственных 
растений уменьшает на 8,4-19,2%. 

Термическое уничтожение сорняков, водяной пар, статически 
стабильная пенa. 




