
28 

ISSN 1648-116X LŽŪU MOKSLO DARBAI. 2010. Nr. 87 (40) 
BIOMEDICINOS MOKSLAI 

 
Piktžolių kompozicijos pokyčiai javų su tarpiniais pasėliais (daugianarėse)  
bendrijose nelygaus reljefo eroduojamose dirvose 
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2003–2008 m. LŽI Kaltinėnų bandymų stotyje (dabartiniame LAMMC) 7–9o statumo šlaituose, eroduotame pasotintame balkšvažemyje (JIb-el), 

Eutric Albeluvisol (ABe-el), taikant žieminių kvietrugių, miežių-žirnių ir avižų-vikių mišinių sėjomainą, tirta tarpinių pasėlių (raudonųjų dobilų bei jų mi-
šinių su eraičinsvidrėmis) įtaka segetinės floros pokyčiams. 

Dirvosaugai ir žaliajai trąšai skirti tarpiniai pasėliai javus sutankino ir padidino tarpusavio konkurencingumą. Tarp piktžolių skaičiaus sėjomainos 
augaluose ir vegetacijos periodo kritulių kiekio nustatyta stipri priklausomybė (r=0,93, P< 0,01) ir vidutinė – nuo dirvožemio drėgnio bei vietos šlaite. 
Sutankintame pasėlyje didėjant kultūrinių augalų skaičiui, mažėjo vienamečių dviskilčių piktžolių skaičius (r = -0,70, P<0,05). Didėjant bendrijos narių 
skaičiui javų ir jų mišinių pasėliuose, piktžolių skaičius mažėjo tik iki brendimo pradžios. Visiškos brandos tarpsnyje jis padidėjo visuose pasėliuose. 
Orasausė piktžolių masė javų pasėliuose, sutankintuose tarpiniais augalais, buvo slopinama iki pat javų derliaus nuėmimo. Raudonųjų dobilų tarpinis pa-
sėlis miežių-žirnių mišinyje piktžolių orasausę masę sumažino 42,5 proc., o vikių-avižų mišinyje –25,8 proc. Raudonųjų dobilų ir eraičinsvidrių tarpinis 
pasėlis vikių- avižų mišinyje orasausę masę slopino 41 proc.  

Segetinė flora, javų mišiniai, tarpiniai pasėliai, šlaitas. 

 
Įvadas 

 
Javų ir žolių auginimo praktika kalvotame reljefe turi 

savo specifiką. Pavasariais dažnai pasitaikančių sausrų, o 
lengvuose dirvožemiuose ir šalnų varginami augalai patiria 
stresą, sustoja jų augimas. Kalvų viršūnės ir šlaitai dažnai 
stipriai eroduoti, augalų augimui juose stinga pasisavinamos 
drėgmės, todėl sumažėja jų produktyvumas, kalvose augalai 
bręsta nevienodu laiku (Monstvilaitė ir kt., 2000). Keičiantis 
klimatui, pastebimai gausėja ekstremalių temperatūrų bei su-
sidaro drėgmės deficitas. Kad šie procesai yra tiesiogiai susi-
ję su temperatūros ir drėgmės režimu bei jų kaita, limituo-
jantys augalų augimo ir vystymosi procesus, nurodo ir kiti 
tyrėjai (Herden ir kt., 2007; Chaves ir kt., 2004).  

Ne visuomet vienoda ir augalų rotacijos reikšmė, svar-
besnė mažesnio intensyvumo ūkiuose (Barberi ir kt., 1997). 
Sėjomainose sunkiau įsigalėti kuriai nors vienai piktžolių rū-
šiai (Derksen, 2002). Ekosistemų stabilumą stiprina augalų 
bioįvairovė. Tinkamai suderintų javų ir kitų augalų rūšių au-
ginimas viename pasėlyje yra reikšmingas siekiant stabilaus 
produktyvumo (Altieri, 1999; Willey, 1979), padidina javų 
konkurencingumą su piktžolėmis (Jensen ir kt., 2006). 

Tarpiniai augalai, palikti per žiemą iki pavasarinio 
arimo, apsaugojo, dirvožemį nuo erozijos ir sumažino kal-
vose auginamų javų piktžolėtumą (Kinderienė, 2002). 
Tendencingai mažėjantį nuo tarpinių įsėlinių pasėlių pikt-
žolėtumą nustatė ir kiti tyrėjai (Marcinkevičienė ir kt., 
2009; Maikštėnienė ir kt, 2009). Javų derlius dažnai ma-
žesnis gaunamas dėl to, kad pasėliuose prisiveisia piktžo-
lių, augalams trūksta maisto medžiagų (Pilipavičius, 2005). 
Nepalankiomis agroklimatinėmis sąlygomis susiformavus 
retam tarpiniam pasėliui, dirvos piktžolėtumas gali padidė-
ti. Lauko sąlygomis didėjant ar mažėjant vienam bendrijos 
komponentui (piktžolių masei), dėsningai priešinga linkme 
kinta kitas bendrijos komponentas (augalų derlius) (La-
zauskas, 1990).  

 Kadangi aplinkosaugos ir ekonomikos problemų gau-
sėja, svarbu didinti pupinių javų ir žolių dalį sėjomainoje 

kad pagausėtų biologinio azoto atsargos dirvožemyje ir dėl 
to kad kiti augalai būtų aprūpinti šiuo elementu (Balnytė ir 
kt., 2009 m.). Dvinariai pasėliai – vienas iš jų yra pupiniai 
augalai, taip pat padeda pagerinti pašaro kokybę (Šarūnaitė 
ir kt., 2008). Žaliajai trąšai įterpus įsėlinius augalus, kvie-
čių derlius padidėjo 30–40 proc., įterpus posėlinius augalus 
– 3–12 proc. (Dachler, Kochl, 1994).  

Tyrimų tikslas. Įvertinti gryno (vienanario) varpinio 
javų pasėlio, jo mišinio (miežių ir avižų) su pupiniais ja-
vais-žirniais ir vikiais (dvinario) ir javų mišinių su tarpi-
niais raudonųjų dobilų įsėliais (trinario) bei javų mišinių su 
raudonųjų dobilų ir eraičinsvidrių mišinio įsėliais (keturna-
rio) įtaką sėjomainos pasėlių piktžolėtumo pokyčiams. Už-
davinių buvo keletas: nustatyti  piktžolių kompozicinę su-
dėtį, jos pokyčius pasėliuose, piktžolių rūšių kiekį, dirvo-
žemio drėgnio ir reljefo bei vasarinių javų mišinių sutanki-
nimo tarpiniais pasėliais įtaką segetinei florai slopinti. 

 
Tyrimų metodai ir sąlygos 

 
Bandymų vieta ir dirvožemis. Lauko bandymai atlik-

ti 2003–2008 LAMMC filialo Kaltinėnų bandymų stotyje, 
7–9o statumo šlaituose, eroduotame pasotintame balkšva-
žemyje (JIb-el) Eutric Albeluvisols (ABe-el). Granuliomet-
rinė ariamojo sluoksnio dirvožemio sudėtis – dulkiškas 
sunkus priemolis šlaitų viršutinėse, vidutinio sunkumo 
priemolis – vidurinėse dalyse ir smėlingas priemolis – apa-
tinėse šlaitų dalyse.  

Šlaito armens dirvožemis buvo mažo rūgštingumo –
5,4 pHKCL, vidutinio kalingumo ir kalingas (104–173 mg 
kg-1 dirvožemio), mažo fosforingumo (38–66 mg kg-1 dir-
vožemio), vidutinio humusingumo (2,3-2,7 proc.).  

Sėjomainos augalai. Sėjomaina: žieminiai kvietru-
giai→miežių – žirnių mišinys→avižų - vikių mišinys. Tai-
kytų priemonių poveikis tirtas avižoms. Tarpiniai augalai į 
žieminius kvietrugius (Triticale) ir miežių (Hordeum vul-
gare L.) - žirnių (Pisum sativum L.) bei avižų (Avena sati-
va L.) ir vikių (Vicia sativa L.) mišinius įsėti pavasarį, pa-
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sėjus javus, o aparti kitą pavasarį. Auginti žieminiai kviet-
rugiai ‘Fidelio’ ir miežių ‘Auksiniai’ + žirnių ‘Eifel’ bei 
avižų ‘Migla’ + vikių ‘Pilkiai’ mišiniai. Miežių ir žirnių, 
avižų ir vikių sėta po 100 kg ha-1, o žieminių kvietrugių – 
200 kg ha-1 sėklos. Žaliajai trąšai skirtų žolių mišinys suda-
rytas iš eraičinsvidrių (Festulolium) ‘Punia’ 6 kg ha-1 ir 
ankstyvųjų raudonųjų dobilų (Trifolium pratense L.) ‘Vy-
liai’ – 10 kg ha-1 sėklos. Raudonųjų dobilų žaliajai trąšai 
sėklos norma – 16 kg ha-1. NPK skirta po 60 kg ha-1.  

Pasėlių piktžolėtumui sumažinti bandymų plotai 
purkšti herbicidais krūmijimosi tarpsnio pabaigoje. Kviet-
rugiams ir vasariniams javams pavasarį krūmijantis, o 
ankštiniams turint 3–5 lapelius panaudotas herbicidas ba-
zagranas 480 3 l ha-1. Kenkėjai, iš jų daugiausia pasitaikė 
amarų, naikinti deciu (deltametrinas 25 g l-1). Purškiant 
naudota 200 l ha-1 vandens. 

Bandymų parametrai. Bandymų laukeliai išdėstyti 
išilgai šlaito (skersai horizontalių), 4 pakartojimais. Pakar-
tojimuose variantai išdėstyti atsitiktine tvarka. Pradinis 
laukelio dydis –208–416 m2.  

Tyrimo schema 
1. Migliniai javai be pupinių ir be tarpinių pasėlių ža-

liajai trąšai (kontrolinis); 
2. Javų (m+p) mišinys be tarpinių pasėlių žaliai trąšai; 
3. Javų (m+p) mišinys + raudonųjų dobilų tarpinis pa-

sėlis žaliajai trąšai; 
4. Javų (m+p) mišinys + eraičinsvidrių ir raudonųjų 

dobilų mišinys žaliajai trąšai.  
Paaiškinimas / Explanation: (m+p) – migliniai + pupi-

niai. 
Tyrimo duomenų matematinė analizė. Bandymų 

metu buvo nustatoma daug įvairių rodiklių – agrochemi-
nių, agrofizikinių, biometrinių. Šiame straipsnyje nagrinė-
jami tik piktžolėtumo rodikliai. Bandymų duomenys apdo-
roti dispersinės analizės metodu, gautų rezultatų ryšys įver-
tintas koreliacijos-regresijos bei porinės regresijos meto-
dais, taikant kompiuterines programas ANOVA, STAT, 
SPLIT-PLOT iš paketo SELEKCIJA (Tarakanovas, Rau-
donius, 2003).  

Piktžolėtumo tyrimai. Piktžolių kiekis ir rūšinė sudė-
tis buvo nustatomi krūmijimosi, pieninės brandos tarpsnyje 
ir prieš nuimant javų derlių, skaičiuota trijose laukelio vie-
tose, (0,25 m2) dydžio ploteliuose (Milberg ir kt., 2000). 
Piktžolių kiekio variantų vidurkiai apskaičiuoti iš 12 tyri-
mo aikštelių (3x4 pak.). Augalų projekcinis padengtumas 
šlaito dirvoje nustatytas L. Ramenskio tinkleliu, po 9 ap-
skaitas kiekviename laukelyje (Stancevičius, 1979). Su-
rinkti piktžolių pavyzdžiai išdžiovinti, po to pasverti pikt-
žolių orasausės masės pokyčiams tarp variantų nustatyti. 
Pakartojimai – keturi. Piktžolių duomenys netransformuoti. 

Meteorologinės sąlygos. Laukuvos meteorologinės 
stoties duomenimis, 2004 m. pavasarį, po sausringo balan-
džio orų, drėgmės trūko sėkloms išbrinkti ir sudygti. Per 
gegužę iškrito 86 proc. kritulių, palyginus su daugiamečiu 
(1960–2004 m.) vidurkiu. Vasarą augalams augti sąlygos 
buvo palankios. 2005 m. pavasario orai buvo vėsoki. Ge-
gužės I ir II dekadų vidutinė paros temperatūra nesiekė 10o 
C. Pasėtiems žirniams trūko drėgmės sėkloms išbrinkti ir 
sudygti. Pasėlius alino sausros. Liepos pirmą dekadą, pra-

dėjus žydėti miežiams, stojo sausringi orai. Antroje liepos 
dekadoje (18 d.) praūžė gausūs lietūs su 35,3 mm kritulių 
per parą. Augantys augalai gerai saugojo dirvožemį nuo 
erozijos. 2006 m. liūtiniai lietūs lijo birželio 23 dieną – 
37,8 mm. Birželio pradžioje vyravo sausros, todėl vasari-
niai javai pradėjo gelsti, kita bendrijos augmenija taip pat 
buvo ne tokia gausi. 2007m. balandžio – birželio mėn. orai 
buvo šilti ir sausi. Liepos pradžioje prasidėjo gūsingi lie-
tūs. Vos ne kiekvieną dieną palijo. Visuose pasėliuose gau-
siai išplito paprastieji varpučiai. 

Metų hidroterminio koeficiento (HTK) reikšmės rodo, 
jog palankiausios meteorologinės sąlygos augalams augti 
buvo 2004 m. Sausros vyravo 2005, 2006, ypač 2008 m. 
pavasarį, gegužės mėnesį, HTK – atitinkamai – 0,5, 0,7, 
0,3. Tai turėjo neigiamos įtakos varpinių javų mišiniams 
(miežių ir avižų) su pupiniais (žirniais ir vikiais) sudygti. 
Liūtys ir gūsingi lietūs lijo 2005 m., 2006 m. ir 2007 m. 
birželio ir liepos mėnesiais. Kalvų dirvožemis buvo pa-
dengtas augalais, ir erozijos nuostolių nepatirta. 

 
Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas 

 
Kompozicinė segetinės floros sudėtis. A.Stancevičius 

nurodo, jog pasėlių piktžolėtumą apibūdina piktžolių bota-
ninė sudėtis ir jų gausumas (Stancevičius, 1979). Tyrimų 
laukuose piktžolių skaičius vegetacijos pradžioje ir pabai-
goje ž. kvietrugiuose buvo 70–156 vnt. m2, miežiuose – 
46–115 vnt. m2, avižose – 70–118 vnt. m2. Gausiausia ty-
rimų metais segetalinės augmenijos grupė visuose pasė-
liuose buvo vienametės dviskiltės, ją sudarė 17 botaninių 
rūšių, 1 rūšis vienamečių vienaskilčių, t.y. vienametės mig-
lės (Poa annua L.) ir 4 daugiamečių piktžolių rūšys. Vyra-
vo vienametės segetinės floros rūšys, sudarančios daugiau-
sia 76% visų piktžolių, o daugiametės rūšys – 24%. Vie-
namečių piktžolių išplitimą Švedijos dirbamuose laukuose 
nustatė S. Håkansson (Håkansson S, 1995), Lietuvos kal-
voto reljefo dirvose – V. Feiza (Feiza, 2000).  

 Žieminiams kvietrugiams krūmijantis, vidurinėje ir 
apatinėje šlaito dalyse buvo labai išplitusi efemerinė pikt-
žolė pavasarinė ankstyva (Erophila verna L.). Jos priskai-
čiuota 50 proc. visų dviskilčių, po žieminių augintuose va-
sariniuose javuose jų nerasta. Ž. kvietrugių pasėliuose be 
paminėtosios, vyravo vienametės miglės (Poa annua L.) –
30–39 proc., dirvinės neužmirštuolės (Myosotis arvensis 
L.) – 6–12 proc., bekvapiai šunramuniai (Tripleurosper-
mum inodorum L.) – 2–4 proc. ir paprastieji varpučiai 
(Elytrigia repens L. Newski) – 5–8 proc. Miežių pasėliuo-
se buvo gausu dirvinių našlaičių (Viola arvensis Murr.) – 
12–21 proc., dirvinių aklių (Galeopsis tetrahit L.) – 17–
23 proc., rūgčių takažolių (Polygonum aviculare L.) – 20–
28 proc. ir paprastųjų varpučių (Elytrigia repens L. 
Newski) – 17–22 proc. Avižose vyravo dirvinės našlaitės 
(Viola arvensis Murr.) – 26–41proc., rūgtys takažolės (Po-
lygonum aviculare L.) – 5–15 proc., paprastieji varpučiai 
(Elytrigia repens L. Newski) – 21–50 proc., dirvinės aklės 
(Galeopsis tetrahit L.). Dažni, tačiau ne tokie gausūs pasė-
liuose buvo dirviniai asiūkliai (Equisetum arvense L.), pa-
prastosios kiaulpienės (Taraxacum officinale L.), dirvinės 
usnys (Cirsium arvense L.) (1 lentelė). 
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1 lentelė.  Vyravusių piktžolių pokyčiai sėjomainos augalų grynuose ir sutankintuose tarpiniais pasėliuose intensyvaus augimo pabaigoje  
(% nuo viso skaičiaus). Kaltinėnai, 2004-2006 m. 

Table 1. Changes of prevailing weeds in pure and thickened with intermediate crop rotation, at the end of intensive growth (% of total number).  
Kaltinėnai, 2004-2006 

 

  Procentai nuo bendro piktžolių skaičiaus 

Pikt- 
žolės   
Weeds 

Ž. 
kviet- 
rugiai 
Winter 
Triti-
cale 

Ž. Kviet- 
rugiai 

Raudo-
nųjų dobi-
lų tarpinis 

pasėlis  
Winter 

Triticale 
with red 
clover as 

catch crop

Ž. kvietrugiai 
ir raudonųjų 
dobilų – erai-
činsvidrių  
tarpinis 
 pasėlis  
Winter  

Triticale  
with catch 

crop  
mixture  

of red clover  
and Festulo-

lium 

Mie- 
žiai 

Spring 
Bar-
ley 

Miežių – 
žirnių 

mišinys 
Spring 

Barley–
pea 

mixture 

Miežių – 
žirnių 

mišinys 
ir raudo-
nųjų do-
bilų tar-
pinis pa-

sėlis 
Spring 
barley–

pea 
mixture 
and red 

clover as 
catch 
crop 

Miežių – 
žirnių miši-
nys ir raudo-
nųjų dobilų 

–  
eraičin-
svidrių  
tarpinis  
pasėlis   
Spring 

 barley – pea 
mixture and 
catch crops 
mixture of 
red clover 

and  
Festulolium 

Avi-
žos  
Oat 

Avižų- 
vikių 
miši-
nys 

Oat–
vetch 
mix-
ture 

Avižų-
vikių 

mišinys 
ir raudo-
nųjų do-
bilų tar-
pinis pa-

sėlis   
Oat with 

vetch 
and red 
clover 

as catch 
crop 

Avižų- vi-
kių mišinys 
ir raudonų-
jų dobilų – 

eraičin- 
svidrių  

tarpinis pa-
sėlis   
Oat –  
vetch 

mixture 
and catch 

crops 
mixture of 
red clover 
and Festu-

lo lium 
 Viola  
arvensis Murr.  

9,0 6,6 8,0 21,6 12,8 12,6 12,5 41,4 35,1 34,3 26,0 

 Polygo-num  
avicula-re L.  

4,7 12,5 3,0 20,0 23,8 28,7 22,6 15,3 6,8 5,5 10,1 

Matricaria  
inodora L.,  

4,3 4,8 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Galeopsis  
tetrahit L.  

6,2 7,2 0,0 23,2 17,0 24,0 23,5 9,6 3,1 2,4 3,7 

Myosotis  
arvensis (L.) Hill.  

12,0 12,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 

Fallopia  
convolvulus L.  

0,0 0,0 0,0 1,5 0,9 0,8 0,6 2,0 2,7 3,2 4,3 

Poa annua L.  30,3 27,0 39,3 0,6 11,9 6,2 4,4 0,4 0,0 0,0 0,0 
Taraxacum  
officinalis L.  

3,8 6,0 3,5 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 

Cerastium  
arvense L.  

0,0 1,8 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Elytrigia  
repens Newski (L.) 

8,0 6,0 5,0 18,0 17,8 12,6 22,0 21,4 42,7 50,4 45,8 

Equisetum  
arvense L.  

4,3 1,2 4,0 4,3 0,9 6,2 5,0 7,6 1,0 0,4 5,9 

Euphorbia  
helioscopa L.  

0,0 0,0 0,0 2,8 3,0 1,9 1,5 0,4 1,3 1,0 0,0 

 Cirsium  
arvense (L.)  

3,8 1,8 1,5 2,2 2,1 4,5 2,8 0,0 0,7 1,4 2,1 

 
Piktžolių rūšių kiekis ir jų kitimas vienanariame gry-

name (ž. kvietrugių, miežių, avižų) pasėlyje, dvinariame – 
miežių su žirniais ir avižų su vikiais mišinyje, trinariame 
javų mišinyje su įsėtomis viena ir (keturnariame) su dviem 
daugiamečių žolių rūšimis (tarpiniai pasėliai skirti žaliajai 
trąšai) pavaizduotas 1 paveiksle. 

Piktžolių stelbimas didėjo, o jų botaninių rūšių skaičius 
mažėjo daugianarėse bendrijose sėjomainos augalams au-
gant, nepaisant to, jog kiekvienoje augalų bendrijos augimo 

pradžioje buvo skirtingas piktžolių rūšių skaičius: ž. kvietru-
giuose – 22, vasariniuose miežiuose – 17 ir avižose – 18. Į 
dvinarius pasėlius (miglinių – pupinių javų mišinius) įsėjus 
raudonųjų dobilų (Rd), esant 3 kultūrinės augalų bendrijos 
nariams, piktžolių rūšių skaičius intensyvaus augimo metu 
sumažėjo 2–3 vnt., o padidinus bendrijos narių skaičių iki 4 
ir į javų mišinius įsėjus tarpinių (Rd ir eraičinsvidrių) mišinį, 
piktžolių rūšių sumažėjo dar tiek pat. 

 
  



31 

 – Vienkomponentis javų pasėlis (ž.kvietrugiai)

– Vienkomponentis javų pasėlis (ž.kvietrugiai)

– Dvikomponentis javų pasėlis (su r. dobilais)

– Trikomponentis javų pasėlis 
( su r.dobilų ir eraičinsvidrių mišiniu) 

– Vienkomponentis javų pasėlis

– Dvikomponentis javų pasėlis

– Trikomponentis javų pasėlis (su r. dobilais)

– Keturių komponentų javų pasėlis 
( su r.dobilų ir eraičinsvidrių mišiniu) 

– Vienkomponentis javų pasėlis

– Dvikomponentis javų pasėlis

– Trikomponentis javų pasėlis (su r. dobilais)

– Keturių komponentų javų pasėlis  
( su r.dobilų ir eraičinsvidrių mišiniu)
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1 pav. Piktžolių botaninių rūšių pokyčiai grynuose javų (vienanariuose) ir jų mišinių su pupiniais bei su tarpiniais pasėliuose. Kaltinėnai, 2004–2006 m. 

Fig. 1. Changes of weeds botanical species in pure grain (single crop) and in their mixture with leguminous as well as in catch crop.  
Kaltinėnai, 2004–2006 m. 

 
Augalų projekcinio padengtumo tyrimais nustatyta, 

kad ž. kvietrugių (vienanariame) pasėlyje krūmijimosi 
tarpsnyje javai uždengė 88 proc. dirvos ploto, o piktžolės 
6–12 proc. ploto, miežių – 81 proc. ir 7,5 proc., o avižų–

atitinkamai 79 proc. ir 16 proc. Miežių nesutankinto ir su-
tankinto tarpiniais bei pupiniais augalais pasėlio projekci-
nis padengtumas pateiktas (2 pav.). 
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2 pav. Šlaito dirvos padengimas augalais miežių bei miežių- žirnių mišinio su tarpiniais pasėliuose, Kaltinėnai, 2005 m. 
Fig. 2. Coverage of slope soils with plants in spring barley and in barley-pea mixture with catch crops, Kaltinėnai, 2005 
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Miežių-žirnių mišinyje augintas tarpinis raudonųjų dobi-
lų pasėlis, palyginti su grynu miežių pasėliu, slopino piktžo-
lių plitimą 3,4 proc. – 6,6 proc., nors piktžolių bręstančiame 
pasėlyje pagausėjo 3–4 kartus, palyginti su krūmijimosi 
tarpsniu. Raudonųjų dobilų ir eraičinsvidrių tarpiniu pasėliu 
sutankinus minėtą mišinį, šios bendrijos piktžolėtumas buvo 
1,8 proc.–7,5 proc. mažesnis negu gryno miežių pasėlio. 

Agrometeorologinių sąlygų įtaka piktžolių rūšių gau-
sumui. Javų, tarpinių įsėlinių augalų ir piktžolių dygimo ir 
augimo bene svarbiausias veiksnys buvo agrometeorologinės 
sąlygos – oro temperatūra ir kritulių kiekis. Žemaitijos aukš-
tumų rajonuose pavasariai specifiški, dažniausiai labai saus-
ringi, todėl visiems augalams sudygti trūko drėgmės. Anks-
tesnių tyrimų metu kalvose buvo nustatyta, kad krituliai didi-
no piktžolių daigų skaičių javų augimo pradžioje. Piktžolių 
kiekis vasarojuose didėjo, gausėjant gegužės (r= 0,73, P< 
0,05) ir birželio mėnesių kritulių (r= 0,56,P< 0,05) (Kinderie-
nė, 2005). Piktžolių masinis sudygimas šlaitų viršuje dažnai 
nesutapo su dygimu šlaitų apačioje. Sausringais metais vasa-
rinių javų pasėlius herbicidais šlaito dalyse teko purkšti pasi-
rinktinai, nes šlaito viršutinėse dalyse augalai ir piktžolės tik 
dygo, o šlaito apačioje – jau krūmijosi. Grynuose miglinių ja-
vų pasėliuose, kurie buvo pakankamo tankumo (355-272 vnt. 
m2) visų piktžolių skaičius mažai priklausė nuo vidutinės ve-
getacijos periodo oro temperatūros (r=- 0,22, P< 0,05), o dvi-
nariame miglinių mišinių su pupiniais pasėlyje, jų esant retes-
niems 261–268 vnt. m2 ir didėjant oro temperatūrai, didėjo 
piktžolių skaičius (r= 0,74,P< 0,05). Miglinių javų mišiniuose 
su pupiniais ir su įsėtais (Rd ir Esv) tarpiniais (keturnariame 
pasėlyje) piktžolėms teko konkuruoti su visais kultūriniais au-

galais dėl drėgmės, šviesos, ir jų skaičius pasėlyje mažėjo (r=- 
0,51,P< 0,05). Detalesnė piktžolių agrobiologinių grupių pri-
klausomybė nuo vegetacijos periodo oro temperatūros parodė, 
kad vienamečių dviskilčių piktžolių skaičius net ir mišiniuose 
su tarpiniais pasėliais didėjo (stipri teigiama priklausomybė, 
r=0,53 - 0,72, P< 0,05), o vienamečių vienaskilčių (viename-
čių miglių)– mažėjo (stipri neigiama priklausomybė r=-0,52- 
r=-0,61, P< 0,05). Visų sėjomainos pasėliuose rastų piktžolių 
rūšių kiekis grynuose miglinių javų pasėliuose 73 proc. pri-
klausė nuo metinio kritulių kiekio (r=0,85, P< 0,01), 86 proc. 
– nuo vegetacijos periodo kritulių kiekio (r=0,93, P< 0,01). 
Daugelis autorių taip pat teigia, jog piktžolių dygimą ypač są-
lygoja temperatūra ir drėgmė (Fychan ir kt., 2000; Herden ir 
kt., 2007; Maikštėnienė ir kt., 2009). 

Koreliacinėmis-regresinėmis analizėmis nustatyta, kad 
tirtuose pasėliuose nuo kritulių kiekio labiausiai priklausė 
daugiamečių dviskilčių piktžolių rūšių kiekis (r=0,96, P< 
0,01) ir jų orasausė masė r=0,91, P< 0,01). Vidutinio stip-
rumo priklausomybės ryšiai nustatyti tarp kritulių kiekio ir 
vienamečių piktžolių orasausės masės (r=0,57, P< 0,05).  

Žemaitijos aukštumų kalvotame reljefe po sėjos vyra-
vusios sausros 2005, 2006 ir ypač 2008 m. pavasarį, gegu-
žės mėnesį, sulėtino ir pristabdė piktžolių ir miglinių javų 
mišinių (miežių ir avižų) su pupiniais (žirniais ir vikiais) 
sudygimą. Po gausių lietų vasaros (birželio ir liepos) mė-
nesiais piktžolių pasėliuose nustatyta dvigubai ir trigubai 
daugiau negu pavasarį. Išplitimas visuose sėjomainos pasė-
liuose buvo maksimalus prieš derliaus nuėmimą ne tik dėl 
paminėtos specifikos, bet dar ir dėl susilpnėjusios konku-
rencinės augalų gebos jiems apmirštant (3 pav.).  

  

Paaiškinimai/Explanations :

Ž.Kvr– Ž.Kvietrugiai / Winter Triticale

Ž.Kvr+Dr– Ž.kvietrugiai su raudonųjų dobilų įsėliu / 

Winter Triticale with red clover as catch crop

Ž.Kvr+Dr+E–Ž.Kvietrugiai su raudonųjų dobilų ir eraičinsvidrių įsėliu/

Winter Triticale with catch crop mixture of red clover and Festulolium 

M–Miežiai/Spring  Barley

M+Ž– Miežiai su žirniais/Spring  Barley with pea

M+Ž+Dr–Miežiai su žirniais ir raudonųjų dobilų įsėliu/

Spring Barley with pea and red clover as catch crop

M+Ž+(Dr+E)––Miežiai su žirniais ir raudonųjų dobilų su eraičinsvidrėmis įsėlis/

Barley with pea and catch crop mixture of red clover and Festulolium

Festulolium

A / –Avižos/Oat
A+V / –Avižos su vikiais/Oat with vetch

A+V+Dr–Avižos su vikiais ir raudonųjų dobilų įsėliu/

Oat with vetch and red clover as catch crop

A-V+(Dr+E)–Avižos su vikiais ir raudonųjų dobilų su eraičinsvidrėmis įsėlis/

Oat with vetch and catch crop mixture of red clover and Festulolium
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3 pav. Piktžolių skaičius pasėliuose: ž. kvietrugių, miežių ir miežių- žirnių ir avižų, avižų - vikių  su tarpiniais krūmijimosi, pieninės ir kietosios brandos 

tarpsniuose. Kaltinėnai, 2004-2006 m. 
Fig. 3. Number of weeds in crops of: winter triticale, barley and barley-pea stand as well as in oats, oats – vetches stand  with catch crop, in tillering, 

milk and ripening phases 
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Kiti autoriai, tyrimus atlikę lygumoje augintuose pasė-
liuose, teigė, kad gegužę – birželį piktžolių dygimas pasie-
kė maksimumą, vėliau jis laipsniškai mažėjo ir nepasiekė 
pavasarinio lygio (Pilipavičius, 2005; Romaneckienė, 
2007). Iš atliktų detalių botaninės pasėlio sudėties tyrimų 
paaiškėjo, jog didžiausia konkurencine ir slopinamąja geba 
piktžolėms per vegetaciją pasižymėjo ž. kvietrugiai 
‛Fidelio’ (3 pav.). 

Vasariniuose javuose piktžolės buvo slopinamos tik iki 
intensyvaus augimo pabaigos. Tarpiniai raudonųjų dobilų 
pasėliai efektyviausiai slopino vienamečių dviskilčių pikt-
žolių skaičių tarp sėjomainos augalų (r =- 0,70, P< 0,05). 
Kitoms piktžolių rūšims įtaka nedidelė, o daugiamečių 
dviskilčių kiekis dargi didėjo (r = 0,47, P< 0,05).  

Dirvožemio drėgnio ir reljefo įtaka. Dirvožemio 
drėgnis intensyviai ž. kvietrugiams augant skirtingose šlai-
tuose 2004 m. vidutiniškai 16–17 proc., miežių ir jų miši-
nių su žirniais augimo metu 2005 m. – 7-8%, o avižų ir jų 
mišinių su vikiais 2006 m. – 9–11 proc. 

Dirvožemio drėgnio analizėmis nustatyta, kad javų au-
gimo pradžioje šis rodiklis buvo optimalus. Intensyvaus 
augimo metu tik žieminiams kvietrugiams augti dirvože-
myje drėgmės nestigo, o vasarinių miglinių javų mišinių su 
pupiniais šlaito dirvožemyje jos stigo ir buvo beveik per-
pus mažiau – vytimo drėgnio lygis (4 pav.). 

Palankiomis piktžolių dygimui sąlygomis, kvietru-
giams įsikrūmijus, visuose tirtuose laukeliuose jų priskai-
čiuota per šimtą. Didelio piktžolių kiekio priežastis buvo 
išretėjęs ir gana piktžolėtas žieminių kvietrugių priešsėlis 
(daugiametės žolės).  
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4 pav. Dirvožemio drėgnis % skirtingose šlaito vietose sėjomainos augalų 
intensyvaus augimo tarpsnyje (absoliučiai sausos dirvožemio masės pro-

centais. Kaltinėnai, 2004-2006 m.) 
Fig. 4. Moisture of soil (%) at the slope‘s parts in rotation plants at in-

tensive growth period (percentage of absolutely-dry - mass of soil. Kalti-
nėnai, 2004-2006) 

 
Šlaito apatinėje, drėgmės nestokojančioje šlaito dalyje, 

rasta gana daug paprastųjų varpučių. Čia pasireiškus erozi-
jai, vyko smulkožemio akumuliacijos procesai, kartu su 
nešmenimis didėjo drėgmės ir maisto medžiagų atsargos, 
sudariusios palankesnes sąlygas visos bendrijos augalams 
augti. Didėjant dirvožemio drėgniui link šlaito apačios, pikt-
žolių skaičius didėjo (5 pav.). Tokias prielaidas galima pada-
ryti nustačius priklausomybę vidutinio stiprumo (r=0,45, P< 
0,05) tarp piktžolių skaičiaus (y) ir dirvožemio drėgnio (x) 
skirtingose šlaito vietose trijų tirtų sėjomainos augalų.
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5 pav. Piktžolių skaičiaus tarp sėjomainos augalų (ž. kvietrugiuose, v. miežiuose, avižose) y, vnt./m2   

priklausomybė nuo drėgnio kiekio dirvožemyje x, % šlaito vietose. Kaltinėnai, 2004-2006 m.  
Fig. 5. Dependence of the number of weeds y, unit/m 2 from moisture content in soil at part of slopes x,% in rotation crops (winter triticale, spring barley, oats)  

 
Analizuojant piktžolių skaičiaus priklausomybę skirtin-

gose šlaito vietose gryname pasėlyje jam krūmijantis nusta-
tyta, kad šlaito viršuje piktžolių skaičius kvietrugiuose mažai 
priklausė nuo dirvožemio drėgnio (r=0,10, P< 0,05), šlaito 
viduryje – vidutiniškai (r=0,34, P< 0,05), o šlaito apačioje 
stipriai (r=0,85, P< 0,01). Miežių ir miežių - žirnių mišinyje 
su tarpiniais ir be jų tarp piktžolių skaičiaus ir dirvožemio 
drėgnio šlaito viršuje nustatyta silpna priklausomybė tiek ja-
vų augimo pradžioje, tiek ir prieš nuimant derlių. Šlaito vi-
duryje ir apačioje minėtais laikotarpiais ji buvo vidutinio 
stiprumo, koreliacijos koeficientai svyravo – r=0,43 - 
r=0,67, P< 0,05 . Kitais metais augintose avižose ir jų miši-
niuose su vikiais piktžolių skaičius visame šlaite stipriai pri-
klausė nuo drėgnio kiekio dirvožemyje tik javams baigiant 
bręsti (šlaito viršuje r=0,86, P< 0,01, šlaito viduryje r=0,73 
ir šlaito apačioje r=0,79, P< 0,05). 

Akivaizdesnius piktžolių slopinimo procesus galima 
stebėti pagal jų orasausės masės kitimą sutankintuose tar-

piniais javų pasėliuose. Dviejų bandymų vidutiniais duo-
menimis piktžolių orasausė masė buvo didesnė rudenį sė-
tuose žieminiuose javuose – 93,4 g m2, po jų sėtuose vasa-
riniuose javuose – miežiuose ir avižose ji mažesnė, atitin-
kamai 36,7 g m2 ir 74,7 g m2. Statistiškai esmingų orasau-
sės piktžolių masės pokyčių žieminiuose kvietrugiuose ne-
gauta, tačiau į kvietrugius įsėti raudonieji dobilai (dvinaris 
pasėlis) orasausę piktžolių masę, palyginus su kontrolinio 
laukelio mase, sumažino 19,8proc. dėl vienamečių ir dau-
giamečių dviskilčių piktžolių masės sumažėjimo. Raudo-
nųjų dobilų tarpinis pasėlis miežių-žirnių mišinyje (trinaris 
pasėlis) piktžolių orasausę masę, palyginti su miežių- žir-
nių mišiniu be dobilų, sumažino esmingai – 42,5 proc. 
Raudonieji dobilai orasausę piktžolių masę vikių- avižų 
mišinyje (trinariame pasėlyje) sumažino 25,8 proc., o rau-
donųjų dobilų ir eraičinsvidrių tarpinis pasėlis (keturių na-
rių) – 41 proc.  
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Išvados 
 
1. Kalvoto reljefo priemolio dirvose auginant migli-

nius javus ir miglinių – pupinių javų mišinius su į juos įsė-
tais tarpiniais pasėliais, vyravo vienametės segetinės floros 
rūšys, kurios sudarė 7 proc. visų piktžolių rūšių kiekio, o 
daugiametės rūšys – 24 proc. 

2. Didinant kultūrinių augalų bendrijos narių skaičių 
pasėlyje iki 3, įsėjus tarpinius raudonuosius dobilus į dvi-
narius, miglinių javų su pupiniais mišinius, piktžolių rūšių 
skaičius intensyvaus augimo metu sumažėjo 2–3 augalų 
rūšimis, o padidinus bendrijos narių skaičių iki 4, piktžolių 
rūšių sumažėjo dar tiek pat. 

3. Tarp piktžolių skaičiaus sėjomainos augaluose (ž. 
kvietrugiai, vasarinių miežių - žirnių mišinys, avižų - vikių 
mišinys) ir tarp vegetacijos periodo kritulių kiekio (r=0,93, 
P< 0,01) bei metinio kritulių kiekio (r=0,85, P< 0,01) nu-
statyta stipri priklausomybė.  

4. Tarpiniai raudonųjų dobilų pasėliai efektyviausiai 
slopino vienamečių dviskilčių piktžolių skaičių sėjomainos 
augaluose (r =- 0,70, P< 0,05). Kitoms piktžolių rūšims 
įtaka nedidelė, o daugiamečių dviskilčių kiekis dargi didė-
jo (r = 0,47, P< 0,05). Ž. kvietrugiuose piktžolių slopini-
mas buvo didesnis negu miežiuose ir avižose. 

5. Dirvožemio drėgnis skirtingose šlaito vietose buvo 
nevienodas tiek normalaus drėgnumo, tiek sausringais me-
tais. Šlaito apačios dirvožemio drėgnis sausringais metais 
buvo 2,1–2,3% didesnis, o normalaus drėgnumo metais – 
3,5 proc. didesnis negu šlaito viršaus dirvožemio. Dirvo-
žemio drėgniui šlaito apačioje didėjant, tendencingai didė-
jo ir piktžolių skaičius (r = 0,45, P< 0,05). 

6. Sutankinus javų ir jų mišinių pasėlius tarpiniais 
piktžolių skaičius mažėjo tik iki intensyvaus augimo pa-
baigos ir brendimo pradžios, vėliau nepriklausomai nuo 
narių skaičiaus bendrijoje padidėjo visuose pasėliuose. 
Orasausė piktžolių masė sutankintuose tarpiniais pasėliuo-
se buvo slopinama iki pat derliaus nuėmimo.  
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Irena Kinderienė 
 

Change of Weed‘S Composition in Cereals with Catch Crops Community (Multinomial) on Erodible Soils of Hilly Relief 
 

Summary 
 
 Experiments were done during the period 2003–2008 at the Kaltinėnai Experimental Station of the Lithuanian Instutute of Agriculture (now LRCAF) 

with a view to reduce soil degradation and improve its properties on the slopes with 7–9º on Eutric Albeluvisol (ABe-el) on the hilly-rolling relief. 
Catch crops devoted to soil protection and green manure have thickened the cereals and increased the intercompetition. Quantity of weed among ro-

tational crops strongly depended on precipitation during the vegetation period (r = 0.93, P <0.01) and at an average of soil moisture and site of slope. In 
thickened stand at increase the quantity of cultivated plants, decreased the quantity of annual dicotyledonous weeds (r =- 0,70, P<0,05). At quantity in-
crease of community members in cereal crops and in their mixtures, weed quantity decreased only until the beginning of ripening. In the full ripening 
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stage it increased in all crops. Air-dry mass of weeds in cereal crops thickened by catch crops were suppressed of them until the grain harvest. Intermedi-
ate crop of red clover in barley-pea mixture have decreased the air-dry mass of weeds by 42.5% and in vetch-oat mixture by 25.8%. Red clover and Fes-
tulolium intermediate crop in vetch-oats mixture suppressed air-dry mass by 41 %. 

Weed composition, mixture of cereal, catch crop,intercompetition, hillslope. 
 
Ирена Kиндерене 
 

Изменения композиции состава сорняков в сообществах зерновых с промежуточными (разновидными) культурами на эродированных  
почвах неровного рельефа  
 

Резюме 
 

Исследования проводились в 2003-2008 гг. на Kальтиненской опытной станции  института земледелия Литвы на эродированных Eutric 
Albeluvisol (ABe-el) почвах, на склонах крутизной 7-90 в зерновом севообороте  – oзимои Triticale,  ячменя с горохом и овса с виками. В этих 
посевах исследовалось влияние промежуточных культур (красного клевера и его смеси с Festulolium на изменение состава сегетальной флоры. 

Промежуточные посевы, применённые для защиты почвы от эрозии и для зеленного удобрения, уплотнили посев зерновых культур и 
увеличили конкурентность между растениями и сорняками. При проведении исследования установлена тесная связь численности сорняков в 
посевах севооборота с количеством осадков вегетационного периода (r=0,93, p<0,01) и менее тесная  – от  влаги почвы и место развития куль-
тур на склоне.  В насыщенных травами посевах при увеличении числа культурных растений уменьшилось количество однолетних двудольных 
сорняков (r=-0,70, p<0,05). С увеличением числа членов сообщества зерновых и их смесей с гороховыми культурами количество сорняков в 
посевах уменьшилось только до конца интенсивного роста и начала спелости зерновых.  В фазе их окончательной спелости численность сор-
ной растительности опять увеличилась. Воздушно-сухая масса сорняков, из - за насыщение  зерновых промежуточными культурами, была по-
давлена до самого сбора урожая. Промежуточный посев красного клевера на посевах ячменя с горохом способствовал к уменьшению воздуш-
но-сухой массы сорняков на 42,5% , а в посеве овса с виками  на 25,8 %. Травостой многолетних, состоящий из красного клевера с Festulolium  
приводил к снижению массы сорняков только в посеве овса с виками. 

Численность и воздушно-сухая масса сорняков, зерновые, промежуточные культуры, конкурентность, склон.  
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