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Piktžolių konkurencija skirtingo konkurencingumo mišinių ir javų monopasėliuose  
 
Vilma Žėkaitė 
  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas, Perlojos bandymų stotis 

 
2007–2009 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Perlojos bandymų stotyje pajaurėjusiame išplautžemyje (Hapli-Albic Luvisols) at-

likti varpinių (miglinių) bei ankštinių (pupinių) javų monopasėlio ir jų mišinių piktžolėtumo, taikant ekologinę žemdirbystės sistemą tyrimai.  
Tyrimų metais pasėliuose vyravo trumpaamžės piktžolės, sudariusios 93–95 %. Daugiausiai piktžolių buvo vegetacijos pradžioje, kai joms dygti są-

lygos palankiausios. 2007 ir 2009 m. javų krūmijimosi tarpsnis buvo drėgnas iš šiltas, todėl piktžolėms sąlygos buvo optimalios, ir jų viename m-2 buvo 
rasta 2572–64 vnt. 2008 m. balandžio mėnesio trečią dešimtadienį kasnakt besikartojusios šalnos stabdė javų ir piktžolių dygimą, tad jų buvo 43,6–51,7 
% mažiau. Piktžolėtumas, didėjant pasėlio stelbiamajai galiai (pieninės brandos tarpsnyje), turėjo tendenciją mažėti ir buvo 17,9–9,8 % mažesnis, nei 
krūmijimosi tarpsnyje. Proporcingai mažėjo ir piktžolių orasausė masė, tik pasėlio kietosios brandos tarpsnyje, mažėjant pasėlio stelbiamajai gebai, pikt-
žolių orasausė masė padidėjo 31,6 %. Dėl meteorologinių sąlygų piktžolių sausųjų medžiagų masė drėgnais 2007 m. buvo 35–55 % didesnė nei 2008 ir 
2009 m. Piktžoles geriausiai stelbė lubinai, avižos ir kviečiai, taip pat jų mišiniai su žirniais. 

Tyrimais nustatyta stipri tiesinė priklausomybė tarp piktžolių skaičiaus ir kritulių kiekio bei masės (r = 0,901, r = 0,758), tarp augalų tankumo ir kri-
tulių kiekio (r = 0,745). 

Piktžolės, javai, konkurencingumas, ekologinė žemdirbystė. 

 
Įvadas 

 
Ekologinėse javų sėjomainose piktžolių išplitimas yra 

vienas iš pagrindinių fitosanitarinių veiksnių, ribojančių pa-
sėlio produktyvumą ir dirvožemio našumą. Augalų pasėliuo-
se – agrofitocenozėse vyksta nuolatinė konkurencija tarp pa-
sėlio kultūrinių ir laukinių augalų – piktžolių. Ekologinėje 
žemdirbystėje daugiausia problemų iškyla auginant javus, 
nenaudojant herbicidų. Kovai prieš piktžoles ekologiniam 
ūkyje nepritaikyta žemės dirbimo technika, todėl vis plačiau 
taikomi fizikiniai metodai, naudojamas įkaitintas oras, ter-
minis augalo pažeidimas (Kraujalis, 2001; Sirvydas, 2000).  

Kultūrinių augalų konkurencingumas yra viena iš pa-
grindinių piktžolių kontrolės sąlygų. Piktžolių ir kultūrinių 
augalų panaši cheminė sudėtis lemia tarprūšinę konkuren-
ciją agrocenozėse dėl maisto medžiagų, drėgmės, šilumos 
ir šviesos (Safanov et al., 2001). Augalų, besiskiriančių 
biologinėmis savybėmis kaita ir tinkama agrotechnika ma-
žina piktžolių plitimą (Rasmussen, 2000; Barberi, 2002; 
Šarūnaitė ir kt, 2008; Arkauskienė ir kt., 2004).   

Konkuruojant su piktžolėmis reikšminga kultūrinių 
augalų stelbiamoji geba, nulemia įvairių veiksnių tarpusa-
vio sąveikos, priklausanti nuo aplinkos sąlygų. Retesniame 
pasėlyje susidariusias ekologines nišas užima piktžolės, 
ypač padidėja jų išsivystymas ir biomasė (Liebman et al., 
2000). Piktžolės, besivaržydamos su kultūriniais augalais 
dėl aplinkos veiksnių, naudoja vandenį, maisto medžiagas, 
platina ligas, kenkėjus, sunkina pasėlių priežiūrą ir derliaus 
nuėmimo darbus. Kultūrinių augalų ir piktžolių konkuren-
ciniams santykiams turi įtakos ne tik piktžolių rūšinė sudė-
tis ir skaičius, bet ir sudygimo laikas. Dėl savo biologinių 
ypatumų piktžolės gali dygti per visą vegetacijos periodą 
(Stancevičius, Špokienė. 1972). Konkurencija tarp augalų 
atsiranda tada, kai dėl drėgmės, maisto medžiagų, tempera-
tūros ar šviesos negali būti patenkinami visų augalų porei-
kiai. Nuo tada ir prasideda piktžolių konkurencijos kritinis 
laikotarpis – žemės ūkio augalai mažėja.  

Augalų genotipai, augimo pradžioje suformavę didelę 
lapiją ir sparčiai vystęsi, dažniausiai geriau slopina piktžo-

les (Mohler, 2001). Pavienėse laisvose ekologinėse nišose 
įsikuria augalai, kurių sėklas bei kitus gyvybės pradus at-
neša vėjas, vanduo, gyvūnai ar žmogus, o retesniame pasė-
lyje susidariusias ekologines nišas užima piktžolės, jos 
ypač gerai vystosi, padidėja biomasė (Rimkus, 2003).  

Kiekvienas augalas skiriasi nuo kitų savo morfologinė-
mis, biologinėmis ir ekologinėmis savybėmis. Konkuruojant 
su piktžolėmis varpinių javų ir jų mišinių su ankštiniais stel-
biamąją gebą lemia įvairių veiksnių tarpusavio sąveika, pri-
klausanti nuo aplinkos sąlygų. Nuo augalo genetinės kilmės 
priklauso šaknų sistema (jų šakotumas, šakojimosi būdas, 
erdvinis išsidėstymas, ilgis ir šaknų paviršius, galintis sugerti 
vandenį, mineralinius elementus), lapija. Pasėlio tankumą są-
lygoja bendrieji biologiniai veiksniai (konkurencija ir kinta-
mumas), fitocenologiniai veiksniai (bendrijos struktūra ir 
ekologinė aplinka) bei žemės ūkio augalų derlius. Visi jie 
glaudžiai tarpusavyje susiję. Augalų pasėliams būdingas 
bendrijų dėsningumas (Lazauskas ir kt., 2004). Vienas iš 
svarbių šios konkurencijos pasėlyje formų – dėl vegetacinių 
veiksnių–maisto medžiagų dirvoje, drėgmės, šviesos (Špo-
kienė ir kt., 2003). Maksimalios bioįvairovės sėjomainoje pa-
laikymas, žieminių ir vasarinių pasėlių kaita riboja skirtingos 
tipologijos piktžolių (vienamečių, dvimečių ar daugiamečių) 
dauginimąsi ir plitimą (Kanapinskienė ir kt., 1977). 

Derliui ir jo kokybei ypač kenkia piktžolės, augančios 
antroje kultūrinių augalų vegetacijos pusėje, tačiau sudy-
gusios vegetacijos pradžioje. Piktžolės turėtų būti pradėtos 
naikinti dar prieš prasidedant šiam žalingumo tarpsniui, kol 
patys augalai pajėgia nustelbti vėliau sudygusias piktžoles. 
Piktžolės žalingesnės tada, kai jos sudygsta anksčiau nei 
kultūriniai augalai (Fround-Williams, 2002).  

Tyrimų tikslas – nustatyti įvairių varpinių ir ankštinių 
javų bei jų mišinių konkurencingumą taikant ekologinės 
žemdirbystės sistemą.  

 
Tyrimų metodika  

 
Tikslieji lauko bandymai atlikti 2007–2009 m. Lietuvos 

agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Perlojos bandymų 
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stotyje, pajaurėjusiame išplautžemyje (Hapli-Albic Luvisols). 
Dirvos ariamasis 0–25 cm sluoksnis rūgštokas iki neutraloko 
– pHKCL – 4,7–6,2, didelio fosforingumo – P2O5 153–258, 
didelio ir labai didelio kalingumo – K2O 138–199 mg kg-1, 
Corg. – 0,73–1,40, Nbendr. – 0,082–0,103 %. Dirvožemio che-
minės analizės atliktos Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų 
centro filiale Agrocheminių tyrimų laboratorijoje.  

Tyrimams pagal metodiką 2007–2009 m. pasėta žirnių 
‛Pinochio’ – 1,0 mln. ha-1, vasarinių kviečių ‛Estrad’ – 
5,0 mln. ha-1, vasarinių miežių ‛Aura’ – 4,5 mln. ha-1, avižų 
‛Migla’ – 5,0 mln. ha-1, vasarinių kvietrugių ‛Nileh’ – 
4,5 mln. ha-1, lubinų ‛Helena’ – 1,5 mln. ha-1 sėklų. Mišiniai 
sudaryti išsėjant 60 % varpinių ir 40 % ankštinių sėklos. 
Bandymai įrengti trimis pakartojimais, pakartojimų laukeliai 
išdėstyti atsitiktine tvarka. Bandymų lauke nenaudota pesti-
cidų ir trąšų; priešsėlis – žieminiai rugiai. Laukelio dydis –
78 m2 (26 x 3), apskaitinio laukelio– 46 m2 (20 x 2,20).  

Piktžolių kiekis nustatytas pagal varpinių javų augimo ir 
vystymosi tarpsnius: BBCH 21-23 (javų krūmijimosi pra-
džioje), BBCH –73–75 (grūdų pieninės brandos ir BBCH 
87–89 (kietosios brandos). Piktžolių dygimo dinamika nusta-
tyta visuose laukeliuose keturiose atsitiktine tvarka pasirink-
tose stacionariose aikštelėse. Jų plotas – 0,25 m2. Per vegeta-
ciją piktžolių rūšinė sudėtis nustatyta tris kartus, o orasausė 
masė – javų pieninės ir kietosios brandos tarpsniuose stacio-
nariose aikštelėse. Piktžolių kiekis skaičiuotas vnt. m-2, o ora-
sausė masė g m-2.  

Piktžolės išdžiovintos +105 ºC temperatūroje ir pasvertos. 
Bandymų duomenys apdoroti pagal Excel programą, statistiš-
kai įvertinti dispersinės koreliacinės analizės metodais, naudo-
jantis statistinės analizės programų paketu Selekcija. Korelia-
cinis koeficientas išreikštas dešimtaine trupmena ir svyruoja 
nuo 0 iki 1. Ženklas rodo koreliacijos kryptį, o skaitmuo – jos 
laipsnį. Priklausomybės matematiškai aprašytos pirmojo 
laipsnio tiesinėmis regresijos lygtimis. Koreliacija silpna, kai r 
nuo 0,3 iki 0,5; vidutinė,–kai r nuo 0,5 iki 0,7; stipri, –r nuo 
0,7 iki 0,9 ir visiška, kai r = 1. Koreliacijos nėra, kai r < 0,3. 

(Tarakanovas, Raudonius, 2003). Esminiai skirtumai 95 % ti-
kybės lygiu. 

Hidroterminis koeficientas (HTK) apskaičiuotas pagal 
Seleninovo formulę: HTK = P/0,1 T, kai P– kritulių suma 
(mm) per laikotarpį, kurio oro temperatūra aukštesnė už 
10 ºC, T – to paties laikotarpio aktyviųjų temperatūrų suma. 
HTK < 3 – labai didelė sausra, 0,4–0,5 – didelė sausra, 0,6–
0,7 – vidutinė sausra, 0,8–0,9 – nedidelė sausra, 1,0–1,5–
optimali drėgmė, >1,6 – perteklinė drėgmė (Dirsė, 2001).  

2007 m. pavasarį sėjos metu išsilaikė sausi ir šiek tiek 
šaltesni orai. Gegužės mėnuo buvo vėsus ir drėgnas (hidro-
terminis koeficientas HTK–1,0), labiau atšilo tik mėnesio 
pabaigoje. Javų krūmijimosi tarpsnis buvo drėgnas iš šiltas, 
todėl piktžolėms dygti buvo optimalios sąlygos (1 lentelė).  

Birželio mėnesio pradžia buvo sausa, kiti du dešimtadie-
niai drėgni ir vidutiniškai 2,0 ºC šiltesni. Liepos mėnuo, pa-
lyginti su daugiamečiu vidurkiu, buvo šiltas, tačiau 2,6 karto 
drėgnesnis. Ilgai trukę lietūs suguldė žirnių pasėlius ir piktžo-
lės, peraugusios pagulusius javus galėjo lengviau konkuruoti. 
Rugpjūčio mėnuo buvo vidutiniškai 1,8 ºC šiltesnis ir keturis 
kartus sausesnis, mėnesio HTK – 0,3. Šilta ir sausa vasaros 
pabaiga sudarė puikias sąlygas javams subręsti.  

2008 m. pavasaris buvo vėsus. Nors dirvoje drėgmės 
pakako, tačiau balandžio ir gegužės mėnesiais temperatūra 
buvo 1,2–1,3 ºC žemesnė, palyginti su daugiamečiu vidur-
kiu. Balandžio trečią dešimtadienį kasnakt besikartojusios 
šalnos stabdė javų dygimą. Balandžio 20 d. pasėti javai dygo 
sunkiai ir visiškai sudygo tik gegužės pradžioje, iškritus 
14,8 mm kritulių. Vasara buvo taip pat vėsi. Birželio viduti-
nė pirmo dešimtadienio temperatūra siekė +12,8 ºC, tik pas-
kutinį dešimtadienį temperatūra prilygo daugiametei, liepa 
buvo vėsesnė 1,3 ºC, tik rugpjūtis – nežymiai šiltesnis. Kri-
tuliai vasaros laikotarpiu pasiskirstė labai netolygiai. Birže-
lio pradžia buvo sausa – iškrito 41 % mažiau kritulių, liepos 
mėnuo normaliai drėgnas, rugpjūtis – sausas, iškrito 10 % 
mažiau kritulių, palyginti su daugiamečiu vidurkiu. 

 

1 lentelė. Vegetacijos laikotarpių hidroterminiai koeficientai 
Table 1. Hydrothermal coefficients of the growing seasons 

Perloja, 2007–2009 m. 
 Mėnesiai /Month 

Metai / Year Balandis / April Gegužė / May Birželis / June Liepa / July Rugpjūtis / August 
2007 0,10 1,00 1,40 4,80 0,30 
2008 0,60 2,57 0,90 1,40 0,90 
2009 0,40 1,41 3,18 1,74 0,90 

 
2009 m. pavasaris ankstyvas ir sausas. Balandis vidu-

tiniškai 2 laipsniais šiltesnis, bet labai sausas. Lijo tik pir-
mą dešimtadienį (iškrito 6 mm kritulių). Gegužės pradžia 
normaliai drėgna, tik krituliai pasiskirstė nevienodai, antras 
dešimtadienis labai sausas, HTK- 0,4. Birželio mėnuo vi-
dutiniškai šiltas ir drėgnas (iškrito 52 % daugiau kritulių 
nei norma). Po lietingo birželio liepos mėnuo buvo taip pat 
vidutiniškai 26 % drėgnesnis ir nežymiai šiltesnis, palygi-
nus su daugiamečiu, o rugpjūtis normaliai šiltas, bet 17 % 
sausesnis palyginus su daugiamečiu vidurkiu.   

 
Rezultatai, aptarimas 

 
Pasėlio tankumas tyrimų metais priklausė nuo varpinių 

augalų, jų mišinių sudėties bei meteorologinių sąlygų. 

2007 m. pavasarį, esant sausai dirvai, sunkiai dygo ankšti-
niai augalai. Ankštinių monopasėliai, tiek ir mišiniai su 
žirniais ir lubiniais, palyginus su kitų metų, buvo 7,5 % re-
tesni. Vidutiniškai žirnių ir lubinų viename metre buvo tik 
97 augalai (2 lentelė). Vidutiniais duomenimis, tyrimų me-
tais tankiausiai sudygo varpinių monopasėliai – miežiai, 
kvietrugiai ir kviečiai. Lyginant tarpusavyje mišinius, ge-
riausiai sudygo avižų–žirnių mišinys. Iš esmės rečiau su-
dygus žirniams ir lubinams, jų mišiniai su miežiais taip pat 
buvo 21,4 % retesni, lyginant su kitais mišiniais.  

Nors pavasarį augalų dygimui trūko šilumos, tačiau tie-
sinė koreliacinė regresinė analizė rodo, kad augalų tankumui 
įtakos turėjo kritulių kiekis. Gauta stipri tiesinė priklauso-
mybė tarp augalų tankumo ir kritulių kiekio (r = 0,745).  
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2 lentelė. Pasėlio tankumas įvairių javų bei jų mišinių ekologiniuose pasėliuose 
Table 2. The number of crop plants in different organic crops of cereals and their mixtures 

Density of organic cereal and cereal mixture crops 
Perloja, 2007–2009 m. 

Variantas 
Treatment 

Augalų skaičius vnt. m2 / Number of plants per m2 
Metai /Year 

2007 2008 2009 
Varpiniai 
Cereals 

Ankštiniai 
Legumes 

Iš viso 
Total 

Varpiniai 
Cereals 

Ankštiniai 
Legumes 

Iš viso 
Total 

Varpiniai 
Cereals 

Ankštiniai 
Legumes 

Viso 
Total 

Ž/P 0,0 91 91 0,0 114 114 0,0 87 87 
VK/SW+ Ž/P 167 60 227 144 64 208 198 40 238 
VM/SB + Ž/P 75 63 138 108 44 152 158 44 202 
VA/SA+  Ž/P 232 34 266 238 49 287 140 35 175 
VKR/ST+ Ž/P 188 40 228 198 67 235 184 40 224 
VK/SW 181 0,0 181 303 0,0 303 180 0,0 180 
VM/SB 397 0,0 397 228 0,0 228 308 0,0 308 
VA/SA 184 0,0 184 264 0,0 264 370 0,0 370 
VKR/ST 368 0,0 368 285 0,0 285 265 0,0 265 
L/L 0,0 79 79 0,0 105 105 0,0 108 108 
VA/SA +L/L 198 31 229 216 54 270 228 49 277 
VM/SB +L/L 74 43 117 202 62 264 209 46 288 
R05 / LSD05 28,704 17,21 20,73 18,346 12,124 13,38 18,346 9,804 23,17 
Pastaba. 2, 3, 4, 5 ir 6 lentelėje / Note. In Tables 2, 3, 4, 5 and 6: Ž / P – žirniai / peas, VK / SW – vasariniai kviečiai / spring wheat, VM / SB – vasariniai 
miežiai / spring barley, VA / SA – vasarinės avižos / spring oats, VKR / ST – vasariniai kvietrugiai / spring triticale, L / L – lubinai / lupine 

 
Varpinių javų mišiniuose ir monopasėlyje buvo 14–19 

piktžolių rūšių, iš jų 11–19 vienamečių ir 4–5 daugiametės. 
Aptiktos piktžolės priklausė 12 botaninių šeimų: Poaceae, 
Caryophyllaceae, Violaceae, Chenopodiaceae, Asteraceae, 
Brassicaceae, Boraginaceae, Equisetaceae, Plantaginaceae, 
Scrophulariaceae, Geraniaceae bei Asteraceae. Tyrimų me-
tais pasėliuose vyravo trumpaamžės piktžolės, sudariusios vi-
dutiniškai 93–95 %. Daugiausia piktžolių buvo vegetacijos 
pradžioje, kai joms dygti būna palankiausios sąlygos, kai 
tuomet javai ir jų mišiniai prastai arba visiškai nestelbia pikt-
žolių. Pavieniuose pasėliuose jų rasta nuo 114 iki 388 vnt. m2. 

(3 lentelė). Iš trumpaamžių piktžolių dažniausiai aptinkamos 
baltoji balanda (Chenopodium album L.), smulkiažiedė galin-
soga (Galinsoga parviflora Cav.), paprastoji rietmenė (Echi-
nochloa crus-galli L.), dirvinis kežys (Spergula arvensis L.), 
iš daugiammečių–plačialapis gyslotis (Plantago major L.), 
paprastasis varputis (Agropyron repens L. Beauv.), daržinė 
žliūgė Stellaria media (L.) Vill. Pasėliuose daugiamečių pikt-
žolių buvo nedaug, ir jų kiekis skyrėsi labai nežymiai. Tyrimų 
metais piktžolių gausa priklausė nuo piktžolių biologinių sa-
vybių ir meteorologinių sąlygų. 

  
3 lentelė. Piktžolių kiekis įvairių javų bei jų mišinių ekologiniuose pasėliuose: krūmijimosi tarpsnis, pieninė branda, kietoji branda 

Table 3. The number of weed plants in different organic crops of cereals and their mixtures. Tillering stage 
Perloja, 2007–2009 m.  

Variantas 
 Treatment 

Piktžolių skaičius vnt. m2/ Number of weeds per m2 
Metai /Year 

Krūmijimosi tarpsnis / Tillering stage 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Trumpaamžės /annual Daugiametės /perennial Iš viso /total 
 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Ž/P 275 136 253 15 12 27 290 148 280 
VK/SW+ Ž/P 218 131 207 12 14 15 230 145 222 
VM/SB +Ž/P 240 132 228 10 15 13 250 147 241 
VA/SA+ Ž/P 207 131 218 13 11 13 220 142 231 
VKR/ST+Ž/P 276 118 224 19 7 17 295 125 241 
VK/SW 215 143 201 15 15 32 230 158 233 
VM/SB 375 132 296 13 13 27 388 145 323 
VA/SA 276 167 257 14 13 17 290 180 274 
VKR/ST 280 158 238 10 7 11 290 165 249 
L/L 219 112 191 11 8 17 230 120 208 
VA/SA +L/L 208 106 325 12 8 17 220 114 342 
VM/SB +L/L 230 140 222 10 12 19 240 152 241 
R05 / LSD05 21,56 23,38 24,992 4,48 4,65 5,279 21,393 11,906 57,625 

Pieninė branda /Milk stage 
Ž/P 255 107 248 13 13 45 268 120 293 
VK/SW+ Ž/P 209 113 208 11 12 25 220 125 233 
VM/SB +/P 220 121 248 10 14 24 230 135 272 



47 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
VA/SA+ Ž/P 171 108 141 13 10 18 184 118 159 
VKR/ST+Ž/P 263 106 227 17 6 6 280 112 233 
VK/SW 189 105 197 11 8 16 200 113 213 
VM/SB 349 108 343 11 18 17 360 126 360 
VA/SA 239 135 191 11 11 13 250 146 194 
VKR/ST 250 142 155 8 6 20 258 148 175 
L/L 188 101 157 10 4 10 198 105 167 
VA/SA +L/L 190 94 103 9 4 11 199 98 114 
VM/SB +L/L 207 118 111 11 10 8 218 128 119 
R05 / LSD05 27,020 19,630 24,992 4,440 4,080 8,902 13,603 9,988 23,171 

Kietoji branda / Full ripening stage 
Ž/P 279 112 187 15 5 19 294 117 206 
VK/SW+ Ž/P 193 79 74 20 10 23 213 89 97 
VM/SB +Ž/P 256 122 176 13 11 16 269 133 192 
VA/SA+ Ž/P 134 84 118 13 4 6 147 88 124 
VKR/ST+Ž/P 209 104 178 23 5 13 232 109 191 
VK/SW 144 79 148 17 11 17 161 90 165 
VM/SB 357 98 212 26 11 23 383 109 235 
VA/SA 179 102 128 14 13 21 193 115 149 
VKR/ST 173 106 104 12 8 14 185 114 118 
L/L 169 77 160 13 10 16 182 87 176 
VA/SA +L/L 188 53 194 14 2 15 202 55 209 
VM/SB +L/L 235 98 118 20 3 15 255 101 133 
R05 / LSD05 26,80 54,110 29,335 7,890 6,980 3,854 23,852 27,079 30,051 

 
Tam tikrais tyrimų metais piktžolių skaičius javų ir jų 

mišinių pasėliuose labai skyrėsi. Nors dygimo sąlygos buvo 
palankesnės piktžolėms nei kultūriniams augalams, tačiau 
tirtuose pasėliuose jos pasiskirstė nevienodai. 2007 m. gegu-
žės mėnesį vyraujant šaltiems ir drėgniems orams, daugiau-
sia piktžolių buvo miežiuose ir jų mišinyje su žirniais (3 len-
telė). 1 m2 rasta nuo 250 iki 388 piktžolių daigų, nors miežių 
pasėlis buvo tankiausias (viename m2 suskaičiuota 397 au-
galai, 2 lentelė). Tankesniame pasėlyje piktžolių skaičius tu-
ri tendenciją mažėti, tačiau javų krūmijimosi tarpsnyje pasė-
lis dar tik formuojasi ir nėra pajėgus stelbti piktžoles, tad 
miežiai su piktžolėmis konkuravo prastai. Kvietrugiai kaip ir 
miežiai, turėjo mažą stelbiamąją gebą ir prastai stelbė pikt-
žoles. Kviečiai ir jų mišiniai su ankštiniais bei avižų mišiniai 
pasižymėjo stipresne stelbiamąja geba. Didelis kviečių ir 
kvietrugių stelbimo skirtumas nustatytas tik pirmais, palan-
kiais piktžolėms plisti metais. Panašūs tyrimai atlikti Lietu-
vos žemdirbystės institute Dotnuvoje. Tyrimų duomenimis, 
miežiai ‛Aura’ piktžoles stelbė prasčiau, palyginti su kitais 
vasariniais javais (Deveikytė ir kt., 2008). 

2008 m. šaltą bei sausą pavasarį sunkiai dygo kultūri-
niai augalai ir piktžolės. Pasėlio piktžolėtumas buvo vidu-
tiniškai 45 % mažesnis, palyginus su 2007 m. Javų krūmi-
jimosi tarpsnyje 1m2 suskaičiuota nuo 114 iki 180 piktžo-
lių daigų. Prasčiausiai su piktžolėmis konkuravo avižos ir 
kvietrugiai. Esmingai mažiau piktžolių nustatyta ankštinių 
monopasėliuose ir jų mišiniuose su ankštiniais.  

2009 m. gegužės mėnesio pabaigoje stipriau atšilus ir 
gausiai palijus, piktžolės dygo gausiau. Prasčiausiai su pikt-
žolėmis konkuravo miežiai ir avižos bei jų mišiniai su ankš-
tiniais. Kitų augalų laukeliuose buvo esmingai mažesnis 
piktžolių skaičius.  

Krūmijimosi tarpsnyje javų stelbiamoji geba buvo ne-
didelė, piktžolių skaičiui didesnės įtakos turėjo kritulių 
kiekis, gauta stipri priklausomybė (r = 0,901).  

Vėlesniuose varpinių javų vystymosi tarpsniuose pikt-
žolių dygimui sulėtėjus, jų skaičius taip pat mažėjo. Ja-
vams bręstant dėl tarprūšinės konkurencijos piktžolių kie-
kis sistemingai mažėja. Pirmiausiai žūsta jaunos, nesuge-
bėjusios įsitvirtinti piktžolės (Romaneckienė ir kt., 2008). 
Kultūriniams augalams vystantis, didėjant varpinių javų 
stiebų kiekiui, kartu didėjo ir jų stelbiamoji geba. Tyrimo 
metu pieninės brandos tarpsnyje nustatyta, kad 2007 m. po 
didelio lietaus (liepos pirmą dešimtadienį iškrito 166 mm 
kritulių) žirniai bei jų mišiniai pagulė, ir tuose laukeliuose 
piktžolėms pavyko peraugti pasėlį. Pieninės brandos tarps-
nyje vidutiniškai pasėlyje piktžolių iš esmės sumažėjo 10–
40 vnt. m2. Konkurencingiausios buvo avižos bei jų miši-
nys su žirniais. Silpniausiai su piktžolėmis konkuravo mie-
žiai, žirnių mišiniai su kviečiais ir kvietrugiais (3 lentelė).  

2008 m. pasėlio piktžolėtumas buvo mažesnis 12–
45 vnt. m2. Stipriausiai piktžoles stelbė kviečių ir avižų 
monopasėliai, prasčiau su jomis konkuravo miežiai, žirnių 
mišiniai su miežiais bei kvietrugiais.  

2009 m. esmingai stipriausiai su piktžolėmis konkura-
vo lubinų mišiniai su žirniais ir avižomis bei avižos ir jų 
mišiniai su žirniais. Vidutiniškai šiuose laukeliuose piktžo-
lių skaičius sumažėjo 77−228 vnt. m2, palyginus su jų 
skaičiumi krūmijimosi tarpsnyje. Prasčiausiai piktžoles 
stelbė žirniai ir kviečių žirnių mišiniai. 

Javų pasėlyje produktyvių stiebų kiekis turi tendenciją 
didėti iki pieninės brandos. Javams pasiekus kietąją brandą, jis 
turi tendenciją mažėti, nes jiems bręstant, džiūsta ir apmiršta 
lapai bei neproduktyvūs stiebai, kartu mažėja pasėlio stelbia-
moji geba. 2007 m. liepos mėnesį po stipraus lietaus, pagulus 
žirniams, sumažėjo ir jų stelbiamoji geba, o pasėlyje ėmė dyg-
ti daugiau naujų piktžolių daigų . Po lietaus keitėsi ir piktžolių 
rūšys. Vienamečių piktžolių, sumažėjus 8,1 %, jų vietą užėmė 
daugiametės. Pastarųjų buvo rasta vidutiniškai 35 % daugiau, 
nei pieninės brandos tarpsnyje. Pasėlyje dominuojančios dau-
giametės piktžolės buvo daržinė žliūgė (Stellaria media (L.) 
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Vill.), paprastasis kietis (Artemisia vulgaris L.), plačialapis 
gyslotis (Plantago major L.). Miežių ir žirnių monopasėliuose 
bei jų mišiniuose piktžolių skaičius iš esmės padidėjo nuo 23 
iki 26 vnt. m2. Konkurencingesnis buvo avižų monopasėlis ir 
kvietrugių bei žirnių mišinys.  

2008 m. silpnesne stelbiamąja geba pasižymėjo lubi-
nai, miežiai bei jų mišiniai su žirniais ir kviečių bei žirnių 
mišinys. Piktžoles stipriau stelbė kviečių bei avižų mono-
pasėliai ir avižų bei jų mišiniai su žirniais.  

2009 m. vidutiniškai tankiau sudygę javai geriau stelbė 
piktžoles. Nors iki pieninės brandos javų stelbiamoji geba 
nebuvo stipri, bet jiems esant kietosios brandos, piktžolių 
vidutiniškai sumažėjo 24,2 %. Tankiau sudygusios piktžo-
lės pradėjo konkuruoti tarpusavyje. Piktžolių skaičius nuo 
krūmijimosi iki pieninės brandos laipsniškai mažėjo, o 
esant kietajai brandai jų vidutiniškai rasta 160 vnt. m2. 

LŽŪU atlikus miežių tyrimus nedirbamoje žemėje, pasėlio 
piktžolių skaičius laipsniškai mažėjo bamblėjimo ir plau-
kėjimo tarpsniuose, o pieninės ir kietosios brandos tarpsny-
je pasiekė minimumą (Romaneckienė ir kt., 2008). 

Varpiniai javai pasižymi nevienoda piktžolių stelbia-
mąja geba. Konkurencingiausi yra avižos ir rugiai, mažes-
nio konkurencingumo – miežiai ir kviečiai. Tyrimo metu 
nustatytas didžiausias avižų ir kvietrugių produktyvių stie-
bų skaičius – atitinkamai 341–369 bei 385–394 vnt. m2, jų 
stelbiamoji geba buvo didžiausia. Iš esmės prasčiausiai 
piktžoles stelbė rečiausi žirnių ir lubinų pasėliai. Iki der-
liaus nuėmimo piktžolių kiekis 2008 m. sumažėjo vos 3–
18, 2009 m. sumažėjo 9–87 vnt. m2, o 2007 m. turėjo ten-
denciją didėti. Vertinant piktžolėtumo priklausomumą nuo 
kritulių kiekio ir piktžolių sausųjų medžiagų masės, gauta 
stipri tiesinė koreliacija y = 2,2506 + 238,85, r = 0,758.  

 

4 lentelė. Piktžolių sausųjų medžiagų masė 
Table 6. Dry matter weight of weeds 

Perloja, 2007–2009 m. 

Variantas 
Treatment 

Piktžolių sausųjų medžiagų masė g m2 /Dry matter weight of weeds g m2 
Metai /Year 

Pieninės brandos tarpsnis /Milk stage Kietosios brandos tarpsnis / Full ripening 
2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Ž/P 93,1 18,1 71,8 136,1 25,4 110,2 
VK/SW+ Ž/P 58,0 19,0 14,8 77,7 26,5 72,5 
VM/SB +Ž/P 73,2 40,8 51,5 92,7 55,5 98,3 
VA/SA+ Ž/P 19,3 10,2 15,3 34,6 15,8 33,8 
VKR/ST+Ž/P 65,4 37,0 26,6 77,7 42,7 46,5 
VK/SW 30,9 35,1 18,1 48,3 45,7 58,0 
VM/SB 98,1 61,9 17,3 117,3 70,9 121,2 
VA/SA 34,9 23,0 23,4 49,8 27,1 18,2 
VKR/ST 22,9 8,2 46,2 35,1 11,0 55,2 
L/L 142,0 65,0 34,0 150,8 81,2 74,9 
VA/SA +L/L 45,1 13,3 25,3 63,9 28,2 28,3 
VM/SB +L/L 89,2 6,2 22,4 105,2 15,4 54,8 
R05 / LSD05 9,981 2,510 5,971 11,592 7,444 20,282 
 

Vertinant javų mišinių piktžolių sausųjų medžiagų masę, 
išlieka tie patys augalų konkurencijos dėsningumai. Tyrimų 
metais mažiau konkurencingų miežių ir jų mišinių bei žirnių ir 
lubinų pasėlių laukeliuose piktžolių sausųjų medžiagų masė 
buvo didžiausia. Piktžolių sausųjų medžiagų masę įvertinus 
varpinių javų pieninės ir kietosios brandos tarpsniuose paaiš-
kėjo, kad 2007 m. piktžolės užaugo stambesnės ir jų sausųjų 
medžiagų masė buvo vidutiniškai 55,8 % didesnė nei 2008 m. 
2009 m. vasarą pasėlyje piktžolių priaugo mažiau, tačiau jų 
sausųjų medžiagų masė buvo didelė ir siekė vidutiniškai 94 g 
m2 (4 lentelė). Tarp kritulių kiekio ir piktžolių sausųjų me-
džiagų masės nustatyta stipri priklausomybė (r = 0,758). 

Grūdų brendimo tarpsnyje, silpnėjant kultūrinių augalų 
stelbiamajai gebai, piktžolių orasausės masės didėjimo ten-
dencija išliko prasčiau stelbiamuose laukeliuose. 2007 m. 
efektyviausiai piktžolių kiekį ir jų sausųjų medžiagų masę 
mažino kvietrugiai ir avižos bei jų mišinys su žirniais. Ma-
žesnio konkurencingumo žirnių, miežių, lubinų bei jų mišinių 
su ankštiniais pasėlių piktžolių sausųjų medžiagų masė buvo 
vidutiniškai 52–66 % didesnė nei kitų. 2008 ir 2009 m. išliko 
tas pats varpinių ir ankštinių bei jų mišinių piktžolių sausųjų 
medžiagų masės stelbiamosios gebos dėsningumas. Pieninės 
ir kietosios brandos tarpsniuose mažiausia masė nustatyta 
kvietrugių ir avižų bei jų mišinių su žirniais pasėliuose.  

Tyrimų metais piktžolių sausųjų medžiagų masė pri-
klausė nuo trumpaamžių piktžolių gausos, nes daugiamečių 
piktžolių masė sudarė vidutiniškai tik 0,1– 0,9 g m2.  

 

Išvados 
 
1. Tirtuose pasėliuose nustatyta 14–19 piktžolių rūšių, 

dominavo trumpaamžės piktžolės, jos sudarė nuo 93 iki 
95 % bendro piktžolių kiekio. 

2. Piktžolių gausa priklausė nuo kritulių, drėgnais 2007 ir 
2009 m. buvo suskaičiuota nuo 97 iki 388 vnt. m2 piktžolių 
arba du kartus daugiau negu 2008 m. Piktžolės intensyviausiai 
dygo gegužės mėnesį, varpinių javų krūmijimosi tarpsnyje.  

3. Tyrimais nustatyta stipri tiesinė priklausomybė tarp 
piktžolių skaičiaus ir kritulių kiekio bei masės (r = 0,901, r 
= 0,758), esant 95 % tikimybės lygiui. 

4. Geresne stelbiamąja geba pasižymėjo kviečiai, avi-
žos bei jų mišiniai su žirniais. Vidutiniškai pasėliuose buvo 
176 vnt. m2 piktžolių arba 21 % mažiau, palyginus su kitų 
pasėlių piktžolėtumu ir piktžolių sausųjų medžiagų masė 
susiformavo 31 % mažesnė.  

5. Prasčiau piktžoles stelbė mažesnio konkurencingu-
mo žirniai, miežiai ir žirnių miežių mišiniai. Laukeliuose 
nustatytas didžiausias vidutinis piktžolėtumas – 234 vnt. 
m2. Piktžolių sausųjų medžiagų masė buvo didžiausia. 
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Vilma Žėkaitė 
 

Weed Competition in the Cereal Mixture and Monocrops Differing in Competitive Power  
 

Summary  
 

Field experiments, designed to study weed incidence in Poaceae and Fabaceae monocrops and their mixtures as influenced by an organic cropping 
system, were carried out during 2007-2009 at the Experimental station of the Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forest in Perloja on a 
Hapli-Albic Luvisol.  

Short-lived weeds prevailed in the crops. They accounted for 93-95 % of the total weeds. The highest counts of weeds were recorded at the begin-
ning of the growing season when the conditions for their emergence were the most conducive ones. In 2007 and 2009 the weather conditions during ce-
real tillering stage were wet and warm, which created optimal conditions for weed emergence and the weed count per m-2 was 257-264. In the third ten-
day period of April 2008, re-current night frosts inhibited cereal and weed emergence, which resulted in 43.6 - 51.7 % lower emergence. With increasing 
crop competitive power (milk maturity stage), weed emergence tended to decline and was by 17.9-9.8 % lower compared with the weed count at tillering 
stage. Weed air dry weight decreased proportionally, however, only at crop hard maturity stage, with the reduction in crop competitive power, weed air 
dry weight increased by 31.6 %. Due to the weather conditions, weed air dry weight in the wet year 2007 was by 35-55 % higher than that in 2008 and 
2009. Lupines, oats and wheat and its mixture with peas performed best in suppressing weeds.  

A strong linear correlation was established between weed number and precipitation and weigh      (r = 0.901, r = 0.758); between plant density and 
precipitation amount (r = 0.745). 

Weeds, cereals, competitiveness, organic farming.  
 
Вилма Жекайте 
 

Конкуренция сорняков в соответствии с конкурентоспособностью различных смесей и монопосевов зерновых культур 
 

Резюме 
 
В 2007-2009 гг. на Перлойской опытной станции Литовского аграрного и лесного научного центра проводились исследования по засорен-

ности монопосевов зерновых, бобовых и их смесей в экологической системе земледелия.  
В период исследования в посевах преобладали однолетние сорняки (93-95%). Наибольшее количество сорняков наблюдалось в начале вегета-

ции, когда они находились в наиболее благоприятных условиях. В 2007 и 2009 годах почва под зерновыми была влажной и теплой, так что условия 
для прорастания сорняков были оптимальными, и на одном квадратном метре их насчитывалось 257-264 шт. В третьей декаде апреля 2008 года 
ночные заморозки замедлили рост всех растений, также наблюдалось уменьшение прорастания и сорняков (от 43,6 до 51,7 %). В период роста 
сельскохозяйственных культур от фазы кущения до фазы молочной спелости наблюдалась тенденция к снижению засоренности посевов. Количе-
ство сорняков было на 9,8-17,9 % меньше по сравнению с их числом в фазе кущения. Пропорционально уменьшилась и вся сухая масса сорняков, 
но в фазе твердой зрелости культур с уменьшением вегетативной массы культур массовая доля сорняков увеличилась на 31,6%. В условиях повы-
шенной влажности 2007 года установлено увеличение сухой массы сорняков на 35-55% по сравнению с 2008 и 2009 годами. Лучше всего подавля-
ли сорняки люпин, овес, пшеница и их смеси с горохом, а наихудшие результаты показал ячмень и его смесь с горохом. 

В результате проведенных исследований установлена сильная линейная зависимость: между количеством сорняков и количеством осадков 
(r=0,901); между сухой массой сорняков и количеством осадкой (r=0,758); между плотностью растений и количеством осадков (r= 0,745). 

Сорняки, злаки, конкурентоспособность, экологическое земледелие. 
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