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ikių, kombinuotai naudojamų žolynų piktžolėtumas 
iš esmės priklausė nuo sėtųjų daugiamečių žolių rūšių, kurios pasižymėjo skirtinga piktžolių 
stelbiam elbė baltieji dobilai, daugiametės svidrės bei nendrinių 
dryžučių

 

ktžolės sudarė 24,2 %, vyravo paprastosios kiaulpienės. 

ikiai žolynai, žieminiai kviečiai. 

ktžolių. Iš jų apie 250 ėliuose. 
us ūkinė veikla /Špokienė, Povilio-

jo  
rai stelbiamos piktžolės 

Tačiau jų, kaip priešsėlių, vertė priklauso nuo auginimo truk-
do ir pan. /Freyer, 2002/.  

ojoje vasaros pusėje žolė pjaunama žiemos 
ašarams, o antrojoje, kai žolynas menkiau želia, ganoma. Tada ganyklinis žolynas esti 
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Santrauka 
Straipsnyje pateikiami Lietuvos žemdirbystės instituto Vėžaičių filiale 1995–2000 m. 

darytų tyrimų duomenys apie piktžolių paplitimą trumpalaikių įvairios botaninės sudėties kom-
binuotai naudojamų žolynų ir po jų auginamų žieminių kviečių (Triticum aestivum L.) 
agrofitocenozėse. 

Tyrimų rezultatai rodo, kad trumpala

ąja galia. Geriausiai piktžoles st
 ir nendrinių eraičinų mišinys. Žolynuose išplito daugiametės piktžolės, daugiausia 

paprastosios kiaulpienės. Vienametės piktžolės sudarė tik 17,1 %, iš jų vyravo paprastosios 
glažutės ir vienametės miglės. 

Žieminių kviečių pasėlyje bendram piktžolių kiekiui ir jų orasausei masei  įtakos turėjo 
sėtųjų rūšių varpinės žolės. Didžiausias piktžolėtumas javų pasėliuose nustatytas po pašarinių
motiejukų, mažiausias – po konkurencingesnių daugiamečių svidrių. Dobilų įtaka piktžolių 
plitimui buvo mažesnė negu varpinių žolių. Žieminių kviečių pasėlyje išplito vienametės pikt-
žolės, daugiausia bekvapiai šunramuniai, paprastosios glažutės, dirvinės našlaitės ir vienametės 
miglės. Daugiametės pi

 
eikšminiai žodžiai: piktžolės, trumpalaR

Įvadas 
Lietuvoje aptinkama 420 rūšių pi  randama pas

Piktžolių plitimą lemia gamtinės sąlygos ir žmoga
nienė, 2003/. Augalų rūšių įvairovė sėjomainoje turi svarbią reikšm
/Stevenson ir kt., 1997/. Įtraukus daugiametes žoles į sė
produktyvumas, ekonominiai rodikliai /Salikov ir kt., 1998/, ge
/Sanderson ir kt., 2004/. 

ę piktžolėms plisti 
mainą, padidėja jos

mės, nuėmimo dažnumo, naudojimo bū
Žolynus naudojant kombinuotai, pirm

p
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gyvybingesnis, nes žolės geriau išsivysto, sukaupia daugiau atsarginių maisto medžiagų, 
os išleidžia daugiau ūglių, žolynas sutankėja, o 

993/. 
 pr
 vikių ir avižų mišinio – 

plitimui javuose nulėmė priešsėlių piktžolėtuma ėl jų poveikio 
a. Po ankštinių priešsė i-

nitarinės sąlygos, atsiranda ekologinių nišų, 
ė, Maikštėnienė, 200 štėnienė ir 

kaip priemonės javų pasėlio 
piktžo tumui mažinti, efektyvumas labiausiai išryškėjo stelbiant žalingesnes, ypač 
daugiam

 nuo sėtųjų daugiamečių žolių rūšių /Skuodienė, 2005, 2006/. 

učiai + nendriniai eraičinai  
Trifolium pratense praecox L.+ Festuca arundinacea Schreb. + 
Phalaris arundinacea L. 

60 % + 20 % + 20 % 

  

Baltieji dobilai + pašariniai motiejukai 
Trifolium repens L.+Phleum pratense L. 

60 % + 40 % 

  

labiau sutvirtėja jų šaknų sistema, todėl j
piktžolių, ypač būdingų ganykloms, sumažėja /Petkevičius, 1

Piktžolėms plisti javų pasėliuose svarbią reikšmę turi
tinių priešsėlių – raudonųjų dobilų, mėlynžiedžių liucernų bei
taką piktžolių 

 
iešsėliai. Įvairių ankš-

į s ir d
susiformavusi javų pasėlio stelbiamoji geb lių atsėliuojant žiem
nius kviečius, susidaro prastesnės fitosa

urias efektyviai panaudoja piktžolės /Arlauskienk 4; Maik
kt., 2006/. 

Sėjomainų, kuriose vyrauja žieminiai augalai, 
lė

etes piktžoles /Maikštėnienė ir kt., 2006/. 
Kviečių pasėlyje, sėtame po šienaujamų, ganomų ir kombinuotai naudojamų 

eraičinsvidrių žolynų, plito vienametės dviskiltės piktžolės, o iš jų vyravo dirvinės 
našlaitės, bekvapiai šunramuniai. Mažesnis piktžolių skaičius nustatytas po ganomų ir 
kombinuotai naudojamų žolynų, o orasausė jų masė – po kombinuotai naudojamų žoly-
nų /Skuodienė, Daugėlienė, 2003/. Bendras vienamečių šienaujamų ir ganomų žolynų 
piktžolėtumas priklauso

Tyrimų tikslas – nustatyti, kaip kito augalų rūšinė sudėtis įvairios botaninės 
sudėties trumpalaikiuose kombinuotai naudojamuose žolynuose ir koks yra tokių žolynų 
poveikis žieminių kviečių piktžolėtumui. 

Tyrimų metodai ir sąlygos 
Tyrimai atlikti 1995–2000 metais Lietuvos žemdirbystės instituto Vėžaičių 

filiale. Dirvožemis – tipingas pasotintasis balkšvažemis (JIb2) – Orthieutric Albeluvisol 
(Abe-o), kurio pH – 5,4–6,2, judriųKCl jų P2O5 ir K2O – atitinkamai 179–280 ir 190–
360 mg kg-1.  

Auginti ankstyvieji raudonieji dobilai ‘Vyliai’, baltieji dobilai ‘Atoliai’, paša-
riniai motiejukai ‘Gintaras II’, daugiametės svidrės ‘Veja’, nendriniai eraičinai ‘Baltika’ 
ir nendriniai dryžučiai ‘Pervenec’. Antsėlis – miežiai tręšti azoto, fosforo ir kalio 
trąšomis N60P60K90.  

Sėti daugiamečių žolių šie mišiniai: 
 

Raudonieji dobilai + pašariniai motiejukai  
Trifolium pratense praecox L. + Phleum pratense L. 

60 % + 40 % 

  

Raudonieji dobilai + daugiametės svidrės  
Trifolium pratense praecox L. + Lolium perenne L. 

60 % + 40 % 

  

Raudonieji dobilai + nendriniai dryž
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Baltieji dobilai + daugiametės svidrės 
Trifolium repens L.+ Lolium perenne L. 

60 % + 40 % 

  

Baltieji dobilai + nendriniai dryžučiai + nendriniai eraičinai 
Trifolium repens L.+ Festuca arundinacea Schreb. + Phalaris 
arundinacea L. 

60 % + 20 % + 20 % 

  

Pašariniai motiejukai / Phleum pratense L. 100 % 
  

Daugiametės svidrės / Lolium perenne L. 100 % 
  

Nendriniai dryžučiai + nendriniai eraičinai  
Festuca arundinacea Schreb. + Phalaris arundinacea L. 

50 % +50 % 

 
Kiekvienų metų pavasarį žolynai tręšti P60K90. Ankštiniai-varpiniai (pupiniai 

Fabaceae - migliniai Poaceae) žolynai azotu pradėti tręšti nuo antrųjų naudojimo metų 
N90 įterpiant dalimis: N60 – pavasarį, prasidėjus vegetacijai, ir N30 – atolui, o trečiaisiais 
naudojimo metais – N60 prasidėjus vegetacijai. Grynosios varpinės žolės pirmaisiais ir 
antraisiais naudojimo metais tręštos N120(60+30+30), o trečiaisiais – N60 prasidėjus vege-
tacijai. Fosforo ir kalio trąšų normos pateiktos ne grynų elementų P ir K pavidalu, bet 
deginiais P O ir K O. 

iais naudojimo 
r trečiaisiais – varpinių žolių 

s, trečiaisiais naudojimo metais dobilų 
ir varpinių bei visais naudojimo metais varpiniame žolyne – varpinių žolių bamblėjimo 
tarpsniu

atsinaujino 
balandž

nkinamos. 1998 m. žolių 
vegetac

getacija atsinaujino kovo 30 d., o kritulių ir tempe-
ratūros 

 

2 5 2
Per vegetaciją vieną kartą pjauta ir 2-3 kartus ganyta. Pirmais

metais pjauta dobilų žydėjimo pradžioje, o antraisiais i
plaukėjimo pradžioje. Pirmaisiais ir antraisiais naudojimo metais dobilų ir varpinių 
žolyne ganiavos pradžia – dobilų šakojimosi meta

. Trečiaisiais žolių naudojimo metais po antrosios ganiavos žolynas sulėkš-
čiuotas, suartas ir pasėti žieminiai kviečiai ‘Moskovskaja nizkostebelnaja’. Žieminių 
kviečių pasėlyje herbicidai nenaudoti. 

Meteorologinės sąlygos tyrimų laikotarpiu buvo įvairios. 1995 metų pavasaris 
temperatūros ir kritulių atžvilgiais buvo artimas daugiamečiam vidurkiui (pav.).  

Sąlygos žolėms augti buvo patenkinamos. 1996 m. vegetacija 
io 22 d. Per vegetaciją iškrito 87 % kritulių, daugiametė norma – 512,7 mm. 

1997 m. vegetacija atsinaujino gegužės 3 d. Vasarą iškrito tik 57 %, arba 137 mm 
kritulių, kai daugiametė norma – 239,7 mm. Vyraujant sausiems orams ir mažėjant 
drėgmės atsargoms, sąlygos žolėms augti buvo tik pate

ija atsinaujino balandžio 20 d. Per vegetaciją iškrito 1,3 karto daugiau kritulių nei 
daugiametis vidurkis. 1999 m. ve

atžvilgiais jie buvo artimi daugiametei normai. Šilti orai rugsėjo mėnesio pra-
džioje buvo palankūs žieminiams kviečiams dygti, o spalio – jiems augti. Pasėliams 
žiemoti sąlygos buvo patenkinamos. 2000 m. vegetacija atsinaujino balandžio 16 d. Per 
vegetaciją iškrito tik 63 % kritulių. 
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M , metai t

ė tem ū e s t u
tosios meteorologinės stoties duomenys) 

 (mm) and mean air temperature oC during the vegetation 
e  s )

dėtis nustatyta svėrimo būdu. Tiriamo laukelio žolynas nup-
anto visų pakartojimų paimti du iniai po 0,5 kg ės 
 rūšis b n r ( n n ė a

ūklės ir svertos. Po to apskai iuota, kiek procentų jos 
sausųjų medžiagų derliuje. Abiejų ėminių botaninės analizės duomenys susu-

as 7 e u n i
vieno laukelio dviejose 0,25 m  vietose du kartus: 

nau o a i r o s t ki
ie  
uomenys netransformuoti. 

auke m 2

. 
inės sudėties analizes atliko Lietuvos žemdirbystės instituto 

la rat ŽI g m  t im n
rūgštumas pHK us ytas pote m ini d

-Dom go (A-L) m todais. 
 ANOVA, ap iuota varpinių ų (veiksnio A) ir dobilų 

AB ka ė ik lė i /Tarakanovas, 1997/. 
r Fiše m reiškia, kad d eny

statistiškai patikimi esant 95 % ir 99 % tik ė i

ėnuo / Mon h, year

Kritulių kiekis (mm) ir vidutin
(Vėžaičių papras

perat ra (oC) veg tacijo  laiko arpi  

The amount of precipitation
period (Data from the Vėžaičiai w

 
ather tation  

Botaninė žolyno su
jautas ir iš kiekvieno vari
frakcionuotos pagal augalų
žolės), džiovintos iki orasausės b
sudaro 

ėm . Žol
arba otani es g upes varpi

č
ės, a kštin s, įv iria-

muoti ir išvesti vidurkiai /Tonkūn
Piktžolės skaičiuotos kiek

, 195 ; Petk viči s, Sta cevič us, 19
2

82/. 

pirmą kartą – trečiaisiais žolių dojim
čius. Piktžoli

 met is pr
ų skai

eš iša
čius nurodomas vienetais

iant ž lynu  ir an rą – 
, o m

tais 
asėmetais prieš nuimant žieminius kv

– gramais kvadratiniame metre. D
io lPradinio ir apskaitin lių plotas – 2,8 m × 10  = 28 m , pakartojimai – 4. 

Apsaugos juostos – 1,5 m pločio
Dirvožemio chem

Vėžaičių filialo Agrobiologijos bo orija ir L  A roche inių yr ų ce tras. 
Dirvožemio armens (0–20 cm) 

Rimo
Cl n

e
tat ncio etr u, ju rieji 

fosforas ir kalis – Egnerio- in
Naudojant programą

(veiksnio B) bei jų sąveikos 
Koreliacijos koeficientai 

skaič  žoli
įta  pas lių p tžo tumu

arba rio kriterijai pažy ėti * ir 
ams. 

** uom s 
imyb s lyg
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Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas 
Žolynų botaninė sudėtis. Pirmaisiais naudojimo metais raudonųjų dobilų miši-

niuose rasta vidutiniškai 41,3–67,3 %, o baltųjų – 24,4–67,8 %. Mišiniuose su pašari-
niais motiejukais abiejų rūšių dobilų rasta 67,3–67,8 % (1 lentelė). Šiek tiek mažiau – 
61,2–63

ė, 2005, 2006/, tačiau jų įtaka raudoniesiems dobilams buvo silpnesnė. 
 

,4 % – jų rasta mišiniuose su nendriniais eraičinais ir nendriniais dryžučiais. Ir 
šienaujamame, ir ganomame žolynuose dobilus labiausiai stelbė daugiametės svidrės 
/Skuodien

1 lentelė. Trumpalaikių kombinuotai naudojamų žolynų sausųjų medžiagų derliaus botaninė 
sudėtis % 
Table1. Botanical composition of dry matter yield of short-term mixed-used swards % 

Vėžaičiai, 1996–1999 m.  
 

Naudojimo metai / Year of use 
I II III 

Žolynas / Sward dobi-
lai 

Trifo-
lium 

var- 
pinės 

grasses

įvai-
ria- 

žolės
forbs

dobi-
lai 

Trifo-
lium 

var- 
pinės 

grasses

įvai-
ria- 

žolės
forbs

dobi- 
lai 

Trifo-
lium 

var- 
pinės 

grasses 

įvai- 
ria- 

žolės 
forbs 

Raudonieji dobilai + pašariniai 
motiejukai / Trifolium pratense L. + 
Phleum pratense L. 

67,3 26,3 6,4 47,6 46,4 6,0 17,3 67,4 15,3 

          

Raudonieji dobilai + daugiametės 
svidrės / Trifolium pratense L. + Lolium 
perenne L. 

41,3 58,0 0,7 31,6 66,3 2,1 12,3 75,9 11,8 

          

Raudonieji dobilai + nendriniai 
dryžučiai + nendriniai eraičinai  
Trifolium pratense L.+ Phalaris 
arundinacea L. + Festuca arundinacea 
Schreb.  

63,4 1,5 
30,3 4,8 38,8 13,3 

36,2 11,7 13,3 6,8 
47,0 32,9 

Baltieji dobilai + pašariniai motiejukai 
Trifolium repens L.+Phleum pratense L. 67,8 27,0 5,2 32,4 52,2 15,4 15,3 67,8 16,9 
 

Baltieji d

         

Baltieji dobilai + daugiametės svidrės 
Trifolium repens L.+ Lolium perenne L. 24,4 74,3 1,3 20,0 77,1 2,9 11,3 80,9 7,8 
          

obilai + nendriniai dryžučiai  
+ nendriniai eraičinai / Trifolium  
repens L.+ Phalaris arundinacea L. + 
Festuca arundinacea Schreb. 

61,2 4,5 
28,9 5,4 19,4 9,0 

54,0 17,6 12,5 9,3 
57,0 21,2 

Pašariniai motiejukai / Phleum pratense L. - 88,3 11,7 - 84,5 15,5 - 74,5 25,5 
          

Daugiametės svidrės / Lolium perenne L. - 98,6 1,4 - 96,3 3,7 - 86,3 13,7 
          

Nendriniai dryžučiai + nendriniai 
eraičinai / Phalaris arundinacea L. + 
Festuca arundinacea Schreb. 

- 16,7 
67,5 15,8 - 17,7 

60,0 22,3 - 17,4 
60,3 22,3 

R05 / LSD05 15,5 17,5 7,2 11,9 13,3 9,6 15,2 13,5 11,2 
 

P a s t a b a . / N o t e . Skaitiklyje / In the numerator – Phalaris arundinacea L., vardiklyje / in the 
denominator – Festuca arundinacea Schreb. 
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Antraisiais naudojimo metais, palyginti su pirmaisiais, raudonųjų dobilų suma-
žėjo vidutiniškai 24–39 %, baltųjų – 18–68 %. Dobilus stelbė varpinės žolės, kurių pliti-
mą skatino azoto trąšos. Palankiausias sąlygas abiejų rūšių dobilams išlikti sudarė 
pašariniai motiejukai. 

Trečiaisiais naudojimo metais, senstant žolynui, vyravo varpinės žolės – atitin-
kamai 53,8–75,9 % žolynuose su raudonaisias dobilais ir 66,3–80,9 % – su baltaisiais 

s naudojant kombinuotai, grynosioms varpinėms žolėms buvo daroma 
vidrių 

jimo metais sausųjų medžiagų derliuje nustatyta 86,3 %, arba sumažėjo 
12 % palyginti su pirmaisiais nau je nurodoma, kad daugia-
metės svidrės šalies klimato s udojimo 
metais jų sausųjų medžiag  sum nė ir kt., 2004; Tara-
kan  Paša ia tais -
gų 74,5 16 irmaisia jimo 
metais. Nendrinių dryžučių r ų aičin ose išliko pak  
Visais naudojimo metais sausųjų medžia  derliuje 60,0–67 % teko konkurencin-
gesnėms žo ms – nendr ųjų medžiag  
derliuje sudarė tik

e su nend is inais ir nendriniais dryž is ais na
a s žo ku sa  ia r su

šinė s is  kiekis ž uo Išr s ioms žol  
jim ai ia ų ia rli ud u

). Nu tos 22 rū ės, kurios priklaus
ų (Asteraceae), gvazdikinių ( aryop yllace e), gy ų Plantaginaceae), ber-

lariaceae) gti (Po na ), in ), yn  
trelini m e) u B a ), in h

gurklinių (Boraginaceae). Dauguma piktžolių buvo astrinių še ės, 
s (2 lentel

Žolyno 95 % sudar  dviskiltės ( agnoliopsida ės. Panašūs piktžolių 
s duomeny uti grin nt p tžolių išplit ą p ios tan  

se g uose žolynuose /Sk odien , 2006/.  
Visuose žolynuose to daugiam tės piktžolės (36 06, t. m ). 

 rasta daugi ių svidri d is ž ynuose. Piktžolių drij  
ą dalį (35,2–88, ./m2  paprastosios kiaulpien  

kiaulp  medž y o lė
/Buchgraber ir kt., 1994/. ei o l e  p lap y  (       
2,2 vnt./m2). K

ečių dviskil ų skai ius nustaty ,0–1 karto mažesnis nei 
skilčių pik ų. Visuos nu ra p ų či v

 dirvinių vero . P  v oly ių a
balandų. 

čių vienaskil ik  s ly  s m
v aš  ju  j i   

dobilais. 
Žolynu

teigiama įtaka. Žolynuose visus trejus metus vyravo sėtosios žolės. Daugiamečių s
trečiaisiais naudo

dojimo metais. Literatūro
ąlygomis yra neilgaamž

ų derlius smarkiai
ės, nes jau antraisiais na

ažėja /Lemežie
ovas ir kt., 2004/.
derliuje nustatyta 

rinių motiejukų treč
 %, arba sumažėjo 

ne rini

isiais naudojimo me
 % su p

 sau džiasųjų me
is naudopalyginti 

kiek  žol i nd  er ų is ynu ne itęs.
gų ,5 

lė iniams eraičinams. Nendriniai dryžučiai saus
 16,7–17,7 %.  

ų

Žolynuos rinia eraič učia treči iais udo-
jimo metais išplito papr stosio šuna lės, rios usųjų medž gų de liuje darė 
vidutiniškai 8,6 %.  

ūPiktžolių r
trečiaisiais žolių naudo
iki 32,9 % (2 lentelė

udėt ir jų olyn se. etėju sėtos ėms,
o met

staty
s įvair žolės s

šių piktžol
ausųj medž gų de uje s

ė 11-kai šeim
arė n o 7,8 

ų: 
astrini C h a slotini  (
vidinių (Scrophu , rū nių lygo ceae migl ių (Poaceae vėdr inių
(Ranunculaceae), no ų (La iacea , bast tinių ( rassic ceae baland ių (C eno-
podiaceae) ir a imos žol
kurių rasta 7 rūšy ė).  

ė M ) piktžol
rūšinės sudėtie s ga na ėja ik

u
 
ė

im anaš  bo inės
sudėties trumpalaikiuo anom

išpli etės dviskil ,2–1 6 vn -2

Mažiausiai jų ameč
5 

ų su 
ė

obila ol  ben oje
didžiausi vnt ) sudar ės. Maža dalis

ienių sausųjų iagų derliuje gerina pašaro kok bę, dide  – prastina 
 Bev k visu se žo ynuos rasta lačia ių g sločių 0,2– 

itų daugiamečių dviskilčių piktžolių aptikta labai nedaug. 
Vienam

dvi
čių piktžoli č tas 4 1,6 

daugiamečių 
šunramunių ir

tžoli
nikų

e žoly
isų ž

ose 
nų aptikta ir daržini

sta pa rastųj  glažu
ų žlūg

ų, bek
 bei b

apių 
ltųjų usėje

Iš viename čių p tžolių visuo e žo nuose rasto viena etės 
miglės. Daugiausia jų bu o grynųjų p arinių motie kų ir ų miš nių su abiejų rūšių 
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dobilais žolynuose, kurie buvo retesni palyginti su kitų varpinių žolių žolynais. 
se ekologinėse nišose įsikuria augalai, kurių sėklas bei kitus gyvybės 

pradus atneša vėjas, vanduo, gyvū  ar ogus /Rimkus, 2003/. Pašarinių žolių p  
iktžolių tym ta d es  su din ėkl

n, 2004/.

tžolių rūšinė ir obi inė sudėtis komb tai doja uose žolynu

 agrobiological composition of weeds in m

Vėžai 998–1999 m.  
 

o ob
rpi ol

ium p tense  
grasses 

obila
rpinės žolė

lium repens . 
+ gr ses 

Varp olės 
Grasses 

Atsiradusiose laisvo
nai žm jūtį

reikia derinti su p
n

vys osi rpsniais, ka jos n pėtų bran ti s ų ir 
išplisti /Opperma

 
 

2 lentelė. Pik  agr olog inuo  nau m ose 
vnt. m-2/g m-2 
Table2. Species and

-2 -2 
ixed-used swards,  

units m /g m    
čiai, 1

Raud nieji d
nės ž

ilai 
ės + va

Trifol ra L.+

Baltieji d i 
+ va s 

Trifo  L
as

inės ž
Piktžolės / Weeds 

II I  I I III II I II II II I 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tumpaamž isk ės / al y ouės dv iltės piktžol Annu  dicot le ndo s 

Papras
Cerastiu sum Fr. 

toji glažutė 
m caespito

11,2 
4,62 

5,5 
2,92 

6,0 
3,1 

1,0 
0,12 

2,0 
1,1 

2,2 
1,28 

4,0 
1,88 

9,0 
6,68 

4,2 
0,72 

          

Bekvapis šunramunis 
Tripleurospermum 3,0
perforatum (Merat.) M. 
Lainz. 

 4,2
0,78 

 1,2
1,82 

 1,2
0,18 

 2,0
0,38 

 0,2 3,0 4,2 0,8
0,45 0,02 0,6 1,48 

 
0,12 

          

Dirvinė veronika 
Veronica arvensis  L. 

1,0 
0,22 

2,0 
0,72 

1,8 
0,32 

2,0 
0,48 

1,0 
0,22 

1,5 
0,8 

1,2 
0,22 

5,2 1,8
0,6 

 
0,15 

          

Daržinė žliūgė 
Stellaria media L. 

0,2 
0,15 - 0,8 

0,22 
1,8 

0,18 - - - 0,2 
0,08 - 

          

Baltoji balanda 
Chenopodium album L. 

0,2 
0,02 - - 0,2- - -  0,5 2,5 

0,1 0,05 0,25 
         

Kitos / Others 0,8
 

 
0,5 - 0,8 

0,12 
1,0 

0,12 - - 0,8 
0,8 

0,2 
0,08 - 

          

Iš viso / Total 16,4 
6,29 

11,7 
5,46 

10,6 
3,94 

7,0 
1,28 

5,0 
1,77 

3,9 
2,1 

9,2 
3,6 

19,3 
9,97 

9,3 
1,24 

Trumpaamžės vienaskiltės piktžolės / Annual monocotyledonous 

Vienametė miglė 
Poa annua L. 

6,0 
2,0 

1,8 
0,92 

6,0 
1,15 

5,8 
2,2 

1,0 
0,

2,5
5 

 7,5
0,22 

 2,8
1,18 

 3,8
0,72 

 
4,02 

Daugiametės dviskiltės piktžolės / Perennial dicotyledonous 

Paprasto iaulpienė 
Taraxacum officinale L. 

72,2ji k  
17,2 

57,8 
12,3 

77,2 
18,6 

63,0 
28,1 

35,2 
13,0 

42,5 
10,3 

88,5 
22,0 

76,0 
22,3 

71,0 
11,9 
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2 lentelės tęsinys 
Table 2 continued 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

Plačialapis gyslotis 2,2
Plantago major L. 

 1,2 
0,92 

2,0 
0,55 

1,0 
0,12 

0,8 
0,55 0,4 

0,2 
0,05 

2,0 
1,28 

1,8 
0,48 

1,8 
0,45 

    

Dirvinė usnis 
Cirsi

   

0
   

um arvense L. 
,5 0,5

0,28 
 - 0,2 - 0,2 0,8

0,05 
 

0,18 - - 1,8 

   

Paprastoji kraujažolė 
Achillea mileffolium L.  

0,35 
       

- - 1,5 
0,08 - - 0,2 

05 0,
11,8 
1,6 - 0,5 

,050  
 

Vienagraižė snaudalė 
Leontodon hispidus L. 

         

0,8 
2,12 

0,2 
0,45 

0,5 
0,65 - - - - 0,2 

0,02 - 
          

Kitos / Others 4,5 
1, 7 4

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

1,97 
0,2 

0, 5 0
0,75 
0,

         

1 
 

Iš viso / Total 80,2 
21,5 

59,7 
13,9 

80,7 
19,9 

67,0 
30,2 

36,2 
13,6 

43,7 
10,6 

106,6 
26,8 

78,2 
22,8 

75,8 
12,8 

          

Bendra suma 10 ,6
Sum total 

2  7
29,8 

,3 9
20,3 

7,3 79
25,0 

,8 42
33,7 

,2 50
15,9 

,1 12 3
12,9 

3,  
3

10 ,3
1,6 

0  88
33,5 

,9 
18,1 

 

s taba .  /  Note .  2 irPa  3 lentelė and 3:  Phleum pratense Lolium peren  L., III
cea L. + Festu nd  S

 kiekis vnt ar  – a sė
ount of we it in no r ry t o s (

asaus sė n ė enam ių piktžolių rasa  
, daugiamečių – 77,9 % ų piktžolių rasau ės mas s. 

2  m-2 ė mas  visuo e žo at au
ų rast ų kiaulpieni lač lap sl b a

,28 g m-2), tačiau taip pat rasta visuose žolynuose.  
čių dvisk ių p lių uo y  da iau t a

munių dirv eronikų
ta, kad dobil ųjų dži  derliuje tur įtakos viena-

olių i 7  ; ,8  = ) e
kilčių žo ras  m – a ka  = -17,641 + 2,969x;   

 ir y = -3,095 + 0,312  0  D = 76 %.
lių rūšinė su tis, j u sė žiem vie ų pa -

 Perėjus prie kito sėjomainos grandies nario (žiemi ių kvi čių), keitėsi ir piktžolių 
rūšinė inių kv  p je o 8  ų n
Dėl priešsėlių jų rūšinė sud k ne .  aa ė tž
kurių buvo 3,1 karto

se / in Tables 2 I – L.  – , II ne  – 
Phalaris arundina ca aru inacea chreb. 
Skaitiklyje – piktžolių
In the numerator – am

. m-2, v
eds (un

diklyje
s m-2), 

 jų oras
 the de

usė ma
minato

 g m-2 
– air-d  weigh f weed g m-2) 

 
Piktžolių or ė ma  žoly uose. Vidutin vi eč  o usė

masė sudarė 22,1 %
Didžiau

 vis  o s ė
sia (10,3–

mečių dviskilčių piktžoli
(0,05–1

8,1 g ) orasaus
ųj

ė
ų. P

s
ia

lynuose nust yta d gia-
 pap ių gy očių uvo m žiau 

Iš viename ilč
ir 

iktžo vis se žol nuose ug sia ras a papr stųjų 
glažučių, bekvapių ra inių v . 

Nustaty ų kiekis (%) saus  me a ųg ėjo 
mečių dviskilčių piktž
ir trumpaamžių vienas

kiekiu
 pikt

 (  -y =
lių o

,889 +
ausei

0,859x
asei 

r = 0
titin

2*; D
mai y

 67 %  bei b n  drai

r = 0,82*; D = 67 %
Piktžo

x; r = ,87*;   
dė ų kiekis ir orasa sė ma inių k či sė

liuose. n e
 sudėtis. Žiem iečių asėly  vyrav  nuo  iki 10 rūšių piktžoli  (3 le telė). 

ėtis s yrėsi daug Išplito trump mžės dviskilt s pik olės, 
 daugiau nei daugiamečių dviskilčių. 
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3 lentelė. Žieminių kviečių, sėtų po kombinuotai naudojamų žolynų, piktžolių rūšinė ir 
m-2 / g m-2 

Table 3. Species and agrobiological composition eed n wi r wh t cro sow
after mixed-used swa

č 000   
 

o ob
 varpin s žolė

u en  
+ s 

ti i
 varpin s žolė

m repen
gr  

pin s žolės  
Grasses 

agrobiologinė sudėtis vnt. 
of w s i nte ea ps n 

rds, units m-2 / g m-2    
Vėžai iai, 1999–2  m.

Raud nieji d ilai 
+ ė s 

Trifoli m prat se L.
grasse

Bal eji dob lai 
+ ė s 

Trifoliu s L. 
+ asses

Var ė
Piktžolės / Weeds 

I I  I  II III I III I I III I 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vienametės dv iltės / Annual dicoty donous isk le

Papra
Cerastium caespitosum Fr. 

stoji glažutė 6,5 
3,04 

8,99 
9,02 

8,75 
4,48 

4,0 
2,02 

5,99 
2,88 

5,01 
6,22 

7,75 
2,30 

10,0 
5,47 

9,0 
11,7 

 

Bekva
Tripleu
perfora
Lainz. 

         

pi is s šunramun
spermum ro

tu
15,5 8,0 6,24 11,0 8,74 11,0 8,76 9,99 7,75 

m (Merat.) M 11,0 13,9 10,4 6,04 12,5 16,6 8,25 13,1 8,4 

          

Pūdyminė veronika 
Veronica agrestis  L. 

0,25 
0,02 

0,5 
0,18 

0,75 
0,15 

0,5 
0,02 

1,26 
0,08 

0,25 
0,02 

1,0 
0,1 

0,5 
1,0 

0,5 
0,18 

          

Daržinė žliūgė 
Stellaria media L. 

1,75 
2,99 

1,25 
1,25 

0,25 
1,25 

1,25 
0,58 

0,5 
0,28 

0,5 
0,22 

0,25 
0,38 

0,75 
0,58 - 

          

Rugiagėlė 
Centaur

0,25 0,5 0,5 
ea cyanus L. 4,26 3,38 4,88 - - - - - - 

          

Trikertė žvaginė 
Capsella bursa-pastoris 
Medik. 

0,25 
1,0 - - - - 0,25 

0,02 
1,0 

0,15 
0,5 

0,15 
0,5 

0,08 
          

Vienametė klėstenė 
Scleranthus annuu - 0,5 - 0,25 0,25 - 0,25

s L. 0,05 0,02 0,15 
 0,75 0,25 

0,08 0,28 0,05 
          

Dirvinė našlaitė 
Viola arvensis Murray. 

11,2 
2,75 

12,8 
7,3 

8,49 
2,62 

2,0 
0,92 

1,0 
0,9 

3,0 
1,28 

5,75 
2,34 

2,49 
1,75 

5,75 
3,4 

          

Kitos / Others - - 4,5 
0,1 

0,25 
0,12 

0,75 
0,12 - 0,25 

0,02 - - 
          

Iš viso / Total 35,7 
25,1 

32,3 
35,1 

29,5 
23,9 

19,2 
9,72 

18,5 
16,9 

20,0 
23,4 

25,0 
13,6 

25,0 
22,3 

23,8 
23,8 

Vienametės vienaskiltės / Annual monocotyledonous 

Vienametė miglė 18,0
Poa annua L. 

 10,2
2,20 

 7,51
1,94 

 7,75
0,74 

 6,5
2,35 

 3,0
2,60 

 10,5 5,99 6,24 
0,55 2,2 2,62 2,28 
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3 lentelės tęsinys 
Table 3 continued 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Daugiametės dviskiltės / Perennial dicotyledonous 

Paprastoji kiaulpienė 
Taraxacum officinale L. 

11,8 
6,12 

8,25 
7,45 

11,2 
8,2 

14,2 
8,06 

7,0 
2,96 

8,75 
5,98 

13,0 
7,4 

9,0 
5,49 

12,0 
10,3 

          

irvinė usnis 
irsium arve

0,25D
C nse L. 

 
8 

0,76 
0,32 

0,5 
3,4 

0,25 
0,18 - 0,25 ,5

0,28 - - 0
0,0

 
82 

    

Kitos / Others - - 0,2

0,
      

5 
5 - 0,3

0,25-  
12 - 

    

0, - - 
      

12,0Iš viso / Total  9,01
6,20 

 12,0
7,77 

 14,4
12,0 

 7,0
8,24 

 9,25
2,96 

 
6,38 

13,0 9,0
7,4 

 
5,49 

12,5 

   

11,1 
   

Bendra suma 65,7
    

Sum total 
 51,5

33,5 
 

44,8 
49,0 41
36,6 

,4 
,3 

32
20

,0 
22

32,2
,5 

 
30,3 

48,5 
23,2 

40,0 
30,4 

42,5 
37,2 

 
Kiekviena sėtųjų dau ol  ski o kit folog , 

ekologinėmis ir biologinėmis sav mis. Konkurencinė oje s lėmis reikš-
minga daugiamečių žolių stelbiam  lem ų veiksni  tarpusavio 
sąveika, priklausanti nuo ės priklauso šaknų 

osi būdas, erdvinis išsidės , ilgis ir šaknų pa s, 
iam ėlyje susida-

a piktžolės, y adidėj s s ir b ė 

Apibendrinus gautus menis, matyti, ametė s 
turėjo nevienodą įtaką žoly  ir p  augin nių k  piktž ui. T -
laikiuose kombinuotai naudojam ynu ūšių dobilai (Ffakt. = 12,02 
> Fteor.

amai 30 % ir 23 % daugiau. 
olynuose su raudonaisiais dobilais ir be dobilų, t.y. grynųjų varpinių žolyne 

piktžoli kis nustatytas 37 % ir 45 % didesnis nei su baltaisiais dobilais. Vadinasi, 
baltųjų dobilų piktžolių stelbiamoji galia geresnė nei raudonųjų dobilų, kuri priklauso ne 
tik nuo tinkamų augimo sąlygų, bet ir nuo augalų genetinių savybių. 

iktžolių orasausei masei esminės įtakos turėjo tik sėtosios varpinės žolės. 
Žolynuose su pašariniais motiejukais piktžolių orasausė masė buvo iš esmės didesnė 

giamečių ž ių rūšis riasi nu ų mor inėmis
ybė

oji galia, kuri
je kov
ia įvairi

u piktžo
ųą

 aplinkos sąlygų. Nuo augalo genetinės kilm
sistema (jų šakotumas, šakojim tymas viršiu
galintis sugerti vandenį, mineralinius elementus), lapija. Retesn
riusias ekologines nišas užim

e pas
tymapač p a jų išsivy iomas

/Liebman ir kt., 2000/. 
tyrimų duo kad sėtosios daugi s žolė

nų o jų
uose žol

tų žiemi
ose tiek skirting

viečių
ų r

olėtum rumpa

0,1 = 8,65), tiek skirtingų rūšių varpinės žolės (Ffakt. = 5,19 > Fteor.0,5 = 4,46) turėjo 
esminės įtakos bendram žolyno piktžolėtumui (pagal piktžolių kiekį) (4 lentelė). 
Piktžolių orasausei masei esminės įtakos turėjo sėtųjų varpinių žolių rūšys (Ffakt. = 4,85 > 
Fteor.0,5 = 4,46).  

Žieminių kviečių pasėlyje piktžolių kiekiui ir orasausei jų masei esminės įtakos 
turėjo priešsėlio varpinių žolių rūšis – atitinkamai Ffakt. = 13,67 > Fteor.0,1 = 8,65 ir Ffakt. = 
4,64 > Fteor.0,5 = 4,46.  

Lyginant varpines žoles, iš esmės didesnis piktžolių kiekis nustatytas žolynuose 
su pašariniais motiejukais negu su daugiametėmis svidrėmis ir varpinių žolių mišiniu, 
t.y. atitink

Ž
ų kie

P
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negu žo u varpinių žolių mišiniu, t.y. nustatyta 42 % didesnė piktžolių masė. 
Tarp kit

clovers and grasses on the weed incidence in the swards and 

lynuose s
ų tirtų varpinių žolių esminių skirtumų nenustatyta. 

 
4 lentelė. Dobilų ir varpinių žolių poveikis piktžolių plitimui žolynuose ir žieminių 
kviečių pasėlyje 
Table 4. The effect of 
wheat stands 

 

Žolynai / Swards Javai / Cereals 
Piktžolės / Weed 

 
Daugiametės žolės 
Perennial grasses vnt.m-2 g m

units m-2 g m-2 units m-2 g m-2 
-2 vnt.m-2 g m-2 

Varpinės žolės (A faktorius) / Grasses (Factor A) 

Pašariniai motiejukai / Of timothy 102,3 32,0 52,8 38,4 
Daugiametės svidrės / Of perennial ryegrass 72,0 23,2 35,1 24,7 
Nendriniai dryžučiai + nendriniai eraičinai  
Of reed fescue + reed canary grass 78,8 18,7 43,8 30,3 

R05 / LSD05 22,782 10,042 7,827 10,39 
Ffaktinis / Factual 5,19** 4,85* 13,67** 4,64* 

Dobilai (B faktorius) / Clovers (Factor B) 

Raudoni i dobilai / Of red clover 91,3 25,0 49,2 25,6 
Baltieji dobilai / Of white clover 57,4 21
Be dobilų / Without clovers 104,3 27

R05 / LSD05 22,782 10,042 7,827 10,39 

ej
,1 
,8 41,4 35,1 

41,2 32,6 

Ffaktinis  / Factual 12,02** 1,20 3,56 2,38 
 

iniŽiem ų kviečių pasėlyje bendram piktžolių kiekiui (vnt. m ) ir jų orasausei 
masei (g m-2) įtakos turėjo sėtųjų varpinių žolių rūšys. Didžiausias piktžolių kiekis ir jų 
orasaus

-2  

sias (35,1 vnt. m  ir 24,7 g m ) – po konkurencingesnių daugiamečių svidrių 
žolynų. 

sminis 
skirtum

ų su raudonaisiais 
dobilais

ė masė (atitinkamai 52,8 vnt. m-2 ir 38,4 g m-2) nustatyti po pašarinių motiejukų, 
o mažiau -2 -2

Dobilų įtaka piktžolių plitimui buvo mažesnė negu varpinių žolių. E
as nustatytas tik lyginant piktžolių kiekį, t.y. po žolynų su baltaisiais dobilais 

nustatyta 16 %, arba 8 vnt. m-2 mažiau piktžolių negu po žolyn
. 
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Išvados 
1. Ankstyvieji raudonieji dobilai ‘Vyliai’ (vidutiniškai 44,1 % ir 38,5 %) ir 

baltieji ‘Atoliai’ (vidutiniškai 38,5 % ir 31,0 %) geriausiai išsilaikė pašarinių motiejukų 
ir nendrinių dryžučių + nendrinių eraičinų bendrijoje. Daugiausia dobilus, ypač bal-
tuosius, stelbė daugiametės svidrės, jų mišiniuose rasta vidutiniškai 28,4 % raudonųjų ir 
18,6 % 

 rūšių, kurios pasižymėjo skirtinga piktžolių stelbia-
mąja ga

gu varpinių 
žolių. 

bekvapiai šunramuniai, paprastosios glažutės, dirvinės našlaitės ir 
vienam

uta 2007 03 05 
Pasirašyta spaudai 2007 05 04 
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D  INCIDENCE  IN  THE  AGROPHYTOCENOSES  OF  SH
D-USED  SWARDS  AND  WINTER  WHEAT  GROWN  AFTE

R. Skuodienė

S u m m a r y

The paper provides the findings
eriments were
ixed-used swar
 L.) grown after them.  
Our experimental evidence suggests that the weed incidence in short-term, mixed-used 

swards significantly depends on the sown perennial grasses that are characterised by a different 
weed suppression capacity. White clover, perennial ryegrass and grass mixture (reed canary g

scue) were found to perform best at suppressing weeds. Perennial grasses spread in the 
swards, of which dandelion was the most abundant species. Short-lived weeds made up only 
17.1 %, of which the most prevalent species were chickweed and annual meadow-grass.  

The total number and air-dried weight of weeds in the winter wheat crop were affected 
by the species of sown grasses. The highest weed incidence in the cereal

mon timothy swards, while the lowest weed incidence was recorded after perennial 
ryegrass swards that are generally noted for a higher competitive power. The effect of clover on 
the occurrence of weeds was lower than that of grasses. In the winter wheat crop, short-lived 
weeds spread, of which corn mayweed, chickweed, field pansy, and annual meadow grass were 
the dominant species. Perennial w

t species.  
 
Key words: weeds, mixed-used sw
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