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Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Joniškėlio 

bandymų stotyje glėjiškame sunkaus priemolio rudžemyje  2006 m. 

pradėtas vykdyti stacionarinis lauko bandymas, kuriame tiriamos 

įvairaus intensyvumo žemės dirbimo sistemos: gilus (vasariniams 

21-23 cm, žieminiams 23-25 cm gyliais) ir seklus (15-17 cm gyliu 

vasariniams) arimas, bearimis žemės dirbimas (10-12 cm gyliu) ir jo 

deriniai su papildomomis dirvožemį gerinančiomis priemonėmis 

(kalkių purvo įterpimas, tarpiniai pasėliai žaliajai trąšai ir mulčiui). 

Tarpiniuose pasėliuose po žieminių kviečių augintas pašarinių žirnių, 

vasarinių vikių ir siauralapių lubinų mišinys, po vasarinių rapsų – 

avižos ir po vasarinių miežių – baltųjų garstyčių ir aliejinių ridikų 

mišinys, įterpiant žaliajai trąšai rudenį bearimio žemės dirbimo metu 

arba paliekant mulčiui per žiemą visai be rudeninio žemės dirbimo. 

Įvertinta žemės dirbimo sistemų įtaką piktžolių plitimui įvairių rūšių 

javų (žirnių, žieminių kviečių ir vasarinių miežių)  pasėliuose. 

Tyrimų (2011-2014 m.) duomenys parodė, kad tirtų priemonių įtaka 

pasėlių piktžolėtumui priklausė nuo metų sąlygų, lėmusių kultūrinių 

augalų sudygimą ir stelbiamąją gebą, javų rūšies, priešsėlio 

piktžolėtumo lygio ir kitų sąlygų. Žemės dirbimo supaprastinimas ir 

jo deriniai su kitomis taikytomis priemonėmis dažnai lėmė didesnį 

piktžolių išplitimą vasarinių javų (žirniai ir vasariniai miežiai) 

pasėliuose. Dėl žemės dirbimo supaprastinimo piktžolių skaičius ir jų 

masė daugiausiai didėjo piktžoles silpniau stelbiančiame žirnių 

pasėlyje. Labiausiai žirnių pasėlyje piktžolės plito žiemai paliekant 

tarpinių pasėlių mulčią visai be žemės dirbimo rudenį. Taikant šį 

labiausiai supaprastintą žemės dirbimo būdą, daugiau išplito 

daugiamečių piktžolių, labiau didėjo piktžolių masė. Žieminiuose 

kviečiuose supaprastintas žemės dirbimas dažnesniais atvejais 

mažino trumpaamžių piktžolių plitimą. Sunkių žemių dirbimo 

supaprastinimas piktžolių išplitimą vasarinių javų pasėliuose 

labiausiai lėmė tais atvejais, kai ilgiau užsitęsus sausringiems ar labai 



 

 

lietingiems posėjiniams periodams kultūriniai augalai prastai sudygo 

ar nukentėjo dėl drėgmės pertekliaus, blogai augo ir sumenko jų 

stelbiamoji geba prieš piktžoles. Taikant bearimį žemės dirbimą 

žieminiams javams, daugiau trumpaamžių piktžolių sėklų sudygsta 

rudenį po žieminių javų sėjos ir žūna per žiemą. 
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