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2.1. ŽEMĖS ŪKIO REIKŠMĖ IR PERSPEKTYVOS
LIETUVOJE (ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS
Y PAT U M A I , Ž E M Ė S Ū K I O G A M Y B O S Š A K O S )
Žemė – pagrindinė ir svarbiausia gamybos priemonė žemės ir miškų ūkio produkcijai išauginti, žaliavų
šaltinis pramonei, teritorija ūkinei, pramoninei veiklai, taip pat ir gyvenamoji vieta. Todėl labai svarbu yra efektyvus ir racionalus jos panaudojimas. Žemės ūkis – tai tokia ūkio šaka, kurioje vartojami gyvosios gamtos ištekliai
išauginti maistinę produkciją ir žaliavą pramonei. Žemės ūkio paskirties žemė – plotai, kuriuos naudoja žemės
ūkio produkciją gaminantys ūkiai. Šiuos žemės plotus sudaro: žemės ūkio naudmenos (ariamoji žemė, natūralios
pievos ir ganyklos, sodai, dirvonai). Žemės ūkio gamybos organizavimui reikalingos teritorijos (žemė po pastatais, kiemai, aikštelės, keliai), melioracijos kelių tinklas, laukų apsauginiai želdiniai, kitos šių ūkių žemėnaudose
įsiterpusios žemės naudmenos. Žemės ūkio paskirtis nustatoma sklypams, suformuojamiems esamų ir buvusių
žemės ūkio įmonių žemėje, kuri naudojama arba tinkama naudoti žemės ūkio produktų gamybai.
XVIII–XIX a. žemės ūkis buvo labai svarbi ūkio šaka, kurioje dirbo dauguma šalies gyventojų, tačiau didžioji užaugintos produkcijos dalis dvarininkų buvo išvežama į užsienio šalis – Olandiją, Angliją, Švediją. Tokia
padėtis stabdė miestų ir pramonės vystymąsi. Iki XIX a. Lietuvoje vyravo smulkūs ir vidutiniai ūkiai, tačiau jau
pradėjo kurtis maisto perdirbimo įmonės, tobulėjo žemės dirbimo mašinos. Pažangesnė gamyba vyko ne tik dvarininkų ūkiuose, bet jau ir turtingesni valstiečiai įsigydavo našesnę žemės ūkio techniką. Ketvirto dešimtmečio
pradžioje (1929–1933) Lietuvoje kaip ir visame pasaulyje įvyko ekonominė krizė, kuri neaplenkė ir žemės ūkio.
Sovietmečiu atlikta žemės reforma (kolektyvizacija) ekonominiu požiūriu naudinga nebuvo. Pramonės revoliucija pasaulyje viską pasikeitė – atsirado naujos technologijos, kurios leido žemės ūkiui būti našesniam, todėl
sumažėjo dirbančiųjų skaičius. Valstybės tapo pramoninėmis, t. y. dauguma jų gyventojų ėmė dirbti miestuose,
tad mažiau dirbo žemės ūkyje. Žemės ūkio išsivystymo lygis sparčiai didėjo, tačiau sumažėjo dirbančių žmonių
skaičius, ėmė kur kas labiau apsimokėti dirbti miestų įmonėse, fabrikuose aptarnavimo bei paslaugų srityse, tad
valstybių vyriausybės ėmė subsidijuoti žemės ūkį tam, kad jis išliktų.
1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę buvo įgyvendinta žemės reforma, kuri galioja ir dabar. Pirmieji nepriklausomybės metai žemdirbiams buvo sunkūs: mažėjo žemės ūkio produktų gamyba, pasėlių plotai,
augalų derlingumas. Visa tai lėmė atgavusių žemę savininkų ūkininkavimo žinių ir patyrimo stoka, likusi nuo
sovietinių laikų sena technika, lėšų trūkumas, nutrūkę prekybiniai ryšiai, nežinia dėl ateities. Nuo 2000 m. pradėjo didėti pasėlių plotai, žemdirbiai įsigijo našesnės technikos, įsigijo geresnės sėklinės medžiagos, pagerėjo ne
tik agrotechnikos lygis, bet ir augalų derlingumas. Keitėsi pasėlių struktūra, plito javų auginimas, pradėta auginti
rapsus, didėjo cukrinių runkelių plotai, priemiestiniuose ūkiuose vystėsi daržininkystė, tačiau sumažėjo kitų augalų pasėlių, o pluoštiniai linai visai išnyko. Tai lėmė Europos Sąjungos parama bei rinkos sąlygų pagerėjimas,
taip pat gerėjo dirbančiųjų žemės ūkyje patyrimas ir žinios. Po nepriklausomybės atkūrimo intensyviai mažėjo
gyvulininkystės produkcijos gamyba, nes nutrūko prekybiniai ryšiai su Rytų šalimis.
Lietuvos žemės ūkio sektoriaus veiklą ir politiką lemia bendroji Europos Sąjungos žemės ūkio politika
ir mūsų šalies makroekonominė situacija. Po ekonominės krizės Lietuvos žemės ūkis greitai atsigavo ir sparčiai
vystosi, didėja gamybos produktyvumas. Pagal žemės ūkio naudmenas vienam gyventojui Lietuva yra ketvirta
pasaulyje. Ūkinėje veikloje dalyvauja dvi didelės žemės ūkio grupės: ūkininkai ir šeimos ūkiai bei žemės ūkio
bendrovės ir įmonės. Didėja šalyje įregistruotų ūkių skaičius. Remiantis Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo
centro Žemės ūkio ir kaimo verslo ir Ūkininkų ūkių registrų informacija, 2017 m. gruodžio 1 d. duomenimis,
šalyje registruoti 122726 ūkiai, kurių bendras plotas – 1150044,08 ha. Vidutinio ūkio dydis – 9,37 ha. Daugiausia
ūkių registruota Kauno apskrityje – 16568. Stambiųjų ūkių Lietuvoje yra apie 14 (jų naudmenų plotų suma sudaro 10035,81 ha). Darbo našumas stambiuose ūkiuose yra 3,5 karto didesnis nei vidutiniškai šalies žemės ūkyje.
Daugėja sertifikuotų ekologinių ir inovatyviųjų ūkių.
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Lietuvos žemės ūkiui būdingas daugiafunkciškumas, nes jo tikslai yra ne tik pagaminti žemės ūkio produkciją, bet ir didinti kaimo žmonių užimtumą bei pajamas, užtikrinti maisto kokybę, palaikyti gyvulių gerovę bei
prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo. Žemės ūkio sektoriuje susiduriama ir su įvairiomis problemomis:
nebaigta žemės reforma, vis dar yra dirvonuojančių ir piktžolėmis apaugusių žemės plotų, kaime nėra susiformavusio pakankamo viduriniojo sluoksnio – stiprių šeimos ūkių, bloga kaimo demografinė, socialinė ir ekonominė
būklė.
Žemės ūkio naudmenas deklaravusių žemės ūkio subjektų skaičius 2012–2016 m. keitėsi nežymiai. Didėjo vidutinių ir stambesnių valdų procentinis santykis: žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių skaičius
išaugo 27,6 proc., o fizinių asmenų ūkių sumažėjo 14,4 proc. 2017 m. sausio 1 d. registro duomenimis, bendras
žemės ūkio naudmenų plotas sudarė 273603 ha, vidutinis valdos žemės ūkio naudmenų plotas – 13,9 ha. 2017
m. Lietuvoje vyravo valdos, kurių žemės plotas yra mažesnis nei 10 ha. Šios valdos sudarė 74,8 proc. visų valdų
skaičiaus, 20,1 proc. – tai valdos, kuriose naudojami nuo 10 iki 50 ha žemės plotai, stambios valdos (nuo 50 iki
100 ha) sudaro 2,8 proc., didesnės nei 100 ha – 2,3 proc. visų valdų (Lietuvos žemės ūkis. Faktai ir skaičiai 2017
m. Nr. 1 (19). Valdų ploto didėjimą, o ūkių skaičiaus mažėjimą lemia keletas veiksnių: dėl restruktūrizacijos procesų ūkiai stambėja. Dalis vyresnio amžiaus žemdirbių, gaunančių ES paramą, pasitraukia iš prekinės žemės ūkio
produkcijos gamybos. Kiekvienais metais išregistruojamos valdos, kuriose nebuvo vykdoma žemės ūkio arba
alternatyvioji veikla ir kurios dažniausiai yra smulkiausios. Be to, kai kurie žemdirbiai atsisako deklaruoti plotus
dėl geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės griežtų reikalavimų.
Vyriausybė vykdo tam tikrą žemės ūkio politiką. Valstybė gali paremti ūkininkus dotacijomis, sumažinti
arba iš viso atleisti nuo mokesčių, nustatyti supirkimo kainas, gamybos ir realizavimo kvotas. Pvz., Vakarų Europoje didesnę dalį su žemės ūkiu susijusių klausimų sprendžia Europos Sąjunga. Bendroji Europos Sąjungos
žemės ūkio politika reguliuoja dotacijų ir kvotų dydį, skatina ūkių modernizaciją.

Žemės ūkio gamybos ypatumai
Dirbama žemė yra nuolatinis žemdirbio veiklos objektas, kuris išsidėstęs didelėje teritorijoje ir visą
laiką yra priklausomas nuo aplinkos sąlygų. Žemės ūkio produktų gamyba remiasi žaliųjų augalų sugebėjimu
panaudoti saulės spindulių energiją neorganinių junginių sintezei į organinius. Augalai yra pirmoji svarbi žemės ūkio gamybos priemonė. Skirtingai nuo pramonės gamybos – augalų masė gamybos procese didėja. Tam
reikalinga dideli žemės plotai, palanki apšvita, maisto medžiagų balansas dirvoje, drėgmė (1 lentelė). Didžioji dalis žemės ūkio gamybos vyksta po atviru dangumi ir sezono metu darbai skirtingai pasiskirsto. Darbai žemės ūkyje
pasižymi sezoniškumu, kas labai apsunkina darbų organizavimą, o pajamos gaunamos tik realizavus užaugintą produkciją. Atlygis darbuotojams metų bėgyje pasiskirsto taip pat netolygiai: sėjos, derliaus nuėmimo metu
didesnis, žiemos metu sumažėjus darbų apimčiai sumažėja. Žemės ūkio produkciją – augalus tiesiogiai veikia
meteorologinės sąlygos, todėl užaugintos produkcijos kiekis kiekvienais metais kinta, pasitaiko nederliaus metų.
Pablogėjus orams derliaus nuėmimo metu (liūtys, šalnos) patiriama didelių derliaus nuostolių. Nuo augalininkystės gamybos priklauso ir gyvulininkystės šakos.
Norint užauginti pilnavertę produkciją ir gauti didelius derlius reikalinga įvairi technika, kuria dirbama
tik tam tikru sezono metu: sėjamoji – sėjos metu, kombainas – derliaus nuėmimo, plūgas – rudeninio arimo ir
t. t. Reikalinga infrastruktūra – keliai, technikos dirbtuvės, sandėliai produkcijos sandėliavimui, trąšų bei pesticidų laikymui, technikos remontui ir priežiūrai. Užaugintą produkciją reikia išvežti, pirkti sėklinę medžiagą, augalų
apsaugos produktus, trąšas. Tam reikalingas transportas.
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1 lentelė. Žemės ūkio gamybos procesus lemiantys veiksniai (sudaryta autorės)

Gamtiniai
Klimatas

Dirvožemio derlingumas

Reljefas

Socialiniai ekonominiai
Krituliai

Technologinė pažanga

Temperatūra

Transportas

Saulės spindėjimo trukmė

Rinka

Natūralus
Dirbtinis

Kapitalas

Aukštis virš jūros lygio

Darbo jėga

Šlaitų padėtis

Ūkio dydis

Mikroreljefas

Žemės valdymo ypatumai
Valstybės politika

Žemė yra viso sausumos gyvenimo pagrindas, čia geriausiai panaudojami atsinaujinantys ištekliai: augalija, gyvūnija, saulės energija, drėgmė ir kt. Žemė yra svarbi ir įvairių atliekų surinkėja, nes joje esantys mikroorganizmai skaido ir perdirba įvairias medžiagas iki aplinkai nekenksmingų junginių. Augalams augti reikalingos
maisto medžiagos, kurias jie šaknimis gali paimti iš žemės. Todėl žemė, dar suprantama kaip dirva, dirbama žemė,
yra antroji svarbi žemės ūkio gamybos priemonė. Kartu ji yra ir darbo objektas, nes reikia paruošti ir palaikyti
tinkamas sąlygas augalų augimui: supurenti, sumaišyti, suslėgti, palaikyti maisto medžiagų balansą. Skirtingai
nuo pramonės gamybos, ji nesusidėvi ir jei teisingai naudojama, nuolat gerėja. Tačiau žemės naudojimo padarytų
klaidų neigiamos pasekmės dažnai būna ilgalaikės ir sunkiai likviduojamos. O teisingai panaudotos medžiagos
ir priemonės turi teigiamą poveikį ateičiai. Žemės dirbimas yra kompleksinė priemonė ir daugiausiai lemianti
žemės ūkio gamybos sėkmę. Žemės dirbimo išlaidos pasiskirsto ne vienų metų derliui. Ekonomiškai stipriose
šalyse į žemės ūkį investuojama daug. Investicijos naudojamos technikai, trąšoms, sėkloms įsigyti, įrengiamos
darbo ir sandėliavimo patalpos. Tokios investicijos padeda didinti darbo efektyvumą, derlių bei pelną. Ekonomiškai silpnose šalyse į žemės ūkį investuojama žymiai mažiau, nes sudėtinga gauti finansinę paramą, tenka mokėti
dideles palūkanas.

Žemės ūkio gamybos šakos
Žemės ūkis – ūkio šaka, kurioje žemė yra naudojama užauginti maistinius išteklius ir juos apdoroti, perdirbti. Prie žemės ūkio priskiriama augalininkystė, gyvulininkystė, miškininkystė, žuvininkystė (ūkį sudaro 3
pagrindinės šakų grupės – žemės ūkis, pramonė ir paslaugos).
Augalininkystė gali būti skirstoma pagal užauginamos produkcijos pobūdį, nes augalai skiriami ne vien
tiesiogiai žmonių poreikiams tenkinti, jie naudojami ir kaip pašaras gyvuliams. Tai kitos žemės ūkio šakos –
gyvulininkystės objektas. Tarp šių šakų yra glaudus ryšys, nes sunaudojama pašarui gyvuliams ne tik tiesioginė užauginta produkcija (grūdai, šienas, šakniavaisiai), bet ir augalininkystės gamybos atliekos (šiaudai, grūdų
atliekos, lapai, pelai ir pan.). Gyvulių laikymas padidina žemės ūkio produktų gamybą ir jų pridėtinę vertę. Gyvulininkystei reikia daugiau žmogaus rankų darbo, padidėja kaimo žmonių užimtumas.
Augalininkystės šaka gali būti skirstoma į laukininkystę – auginami lauko augalai: žieminiai ir vasariniai javai, aliejiniai, pluoštiniai, silosiniai augalai, šakniavaisiai, augalai, skirti žaliai masei, pievininkystę –
pašariniai augalai: žolė, šienas, šienainis, silosas, daržininkystę, kuri dar gali būti skirstoma į uždaro ir
atviro grunto, priklausomai, kur užauginamos daržovės, sodininkystę – vaismedžiai, uogakrūmiai, gėlininkystę –
dekoratyvinių augalų auginimas ir pan.
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Detalesnę informaciją apie žemės ūkio reikšmę rasite:
• Bogužas, V.; Arvasas, J.; Šniauka, P. Žemdirbystė [elektroninis išteklius]: vadovėlis. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2013. Prieiga per internetą: http://dspace.lzuu.lt/bitstream/1/2507/1/Zemdirbyste_vadovelis.pdf
• Romaneckas, K.; Pilipavičius, V.; Trečiokas, K.; Šarauskis, E.; Liakas, V. Agronomijos pagrindai: vadovėlis. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2011.
• Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai 2017 Nr. 1. (19). Prieiga per internetą: http://www.vic.lt/leidiniai/lietuvos-zemes-ukis-faktai-ir-skaiciai-2007-m/#
• https://www.vic.lt/

Savikontrolės klausimai
2.1.1. Kas yra žemės ūkis ir kokia jo reikšmė?
2.1.2. Kas yra žemės ūkio naudmenos?
2.1.3. Kokias žinote dabartines žemės ūkio problemas ir perspektyvas?
2.1.4. Kokie pagrindiniai veiksniai nulemia žemės ūkio produkcijos gamybą?
2.1.5. Kokias žinote žemės ūkio gamybos šakas?
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2.2. D I RV O Ž E M I S ( D I RV O Ž E M I O S U D Ė T I S I R
S AV Y B Ė S , D I R V O Ž E M I O D E R L I N G U M A S
I R J O PA L A I K Y M O S Ą LY G O S )
Dirvožemio sudėtis ir savybės
Dirvožemis – nuolat besivystanti ir ypač sudėtinga ekosistema, kurią galima apibūdinti kaip evoliucijos
eigoje natūraliai susiformavusį, veikiamą vandens, oro, įvairių organizmų ir augalų uolienų viršutinį sluoksnį.
Dirvožemis sudarytas iš mineralinių organinių sluoksnių, kuriame yra humuso. Svarbiausia dirvožemio reikšmė
– jis sudaro sąlygas gyvybės raidai žemėje, aprūpina augalus maisto medžiagomis ir vandeniu, o be augalijos
neegzistuotų gyvūnija ir žmogus. Dirvožemio reikšmė labai svarbi vandens apykaitoje tiek žemėje, tiek ir biosferoje, veikia planetos dujų režimą ir oro sudėtį. Dirvožemis sudarytas iš abiotinių (mineralinė dalis, vanduo, oras,
organinė dalis) ir biotinių (augalai, mikroorganizmai, grybai, aktinomicetai, pirmuonys, vabzdžiai, nematodai,
sliekai kt.) komponentų.
Žemės paviršiniame sluoksnyje visada vyksta dirvodara. Dirvožemio savybes ir jų įvairovę nulemia dirvodarinė uoliena, kurioje susidarė dirvožemis ir aplinkos sąlygos (reljefas, klimatas, augmenija, žmogaus veikla),
kurie veikia tam tikrą laikotarpį iki susidaro dirvožemis. Dirvodarinės uolienos granuliometrinę sudėtį dirvožemis
paveldi. Gamtoje vykstantys dirvodaros veiksniai skirstomi į tris pagrindines grupes: fiziniai (vėjas, krituliai,
temperatūros svyravimai), cheminiai (tirpinimas, hidrolizė, hidratacija, oksidacija ir kt.), biologiniai (mikroorganizmų, augalų, aukštesniųjų gyvūnų veikla).
Pagal kilmę dirvožemiai grupuojami, kad būtų galima geriau juos pažinti ir tirti sudėtingus jame
vykstančius procesus. Lietuvoje esančių dirvožemių yra išskiriamos 12 pagrindinių grupių: balkšvažemiai,
durpžemiai, išplautžemiai, jauražemiai, kalkžemiai, palvažemiai, pradžiažemiai, salpžemiai, smėlžiamiai, šlynžemiai ir trąšažemiai (Buivydaitė, Motuzas, Vaičys, 2001).
Pagal kilmę dirvožemio dalelės būna mineralinės, organinės ir organinės-mineralinės. Mineralinę dirvožemio dalį sudaro įvairaus dydžio mineralinės dalelės, vadinamos mechaniniais dirvožemio elementais: akmenys,
žvyras, smėlis, dulkės, dumblas, koloidai. Visas daleles suskirstome į fizinį molį ir fizinį smėlį (2 lentelė). Mažesnės kaip 0,01 mm dalelės vadinamos fiziniu moliu, o didesnės kaip 0,01 – fiziniu smėliu. Organinės ir organinės-mineralinės dalelės susidaro dirvodaros eigoje. Pagal fizinio molio ir fizinio smėlio dalelių kiekį procentais
nustatoma dirvožemio granuliometrinė sudėtis.
2 lentelė. Lietuvos dirvožemių klasifikacija pagal granuliometrinę sudėtį (Grybauskas J., Juodis J., 1998. Monografija)
Dirvožemis

Simbolis

Smėlio
proc.

Dulkių proc.

Molio proc.

Smėlis

s

> 85

< 15

< 10

Rišlus smėlis

s1

70–85

< 30

<5

Priesmėlis

ps

43–79

11–50

<9

Smėlingas lengvas priemolis

sp

52–85

< 39

9–20

Smėlingas sunkus priemolis

sp2

45–80

< 28

20–35

Vidutinio sunkumo priemolis

p1

23–52

28–50

7–27

Sunkus priemolis

p2

20–45

15–53

27–40

Dulkiškas priesmėlis

dps

15–50

50–80

<5

Dulkės

da

15–20

> 80

< 12

Dulkiškas lengvas priemolis

dp

10–45

50–80

5–15

Dulkiškas vidutinio sunkumo priemolis

dp1

< 35

50–88

10–27

Dulkiškas sunkus priemolis

dp2

< 20

40–73

27–40

Smėlingas molis

sm

45–65

< 20

35–55

Dulkiškas molis

dm

< 20

40–60

40–60

Molis

m

< 45

< 40

40
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Agronominiu požiūriu visus dirvožemius galima suskirstyti į lengvus (smėliai, priesmėliai), vidutinio
sunkumo (lengvi priesmėliai ir vidutinio sunkumo priemoliai) ir sunkius (sunkus priemolis ir molis). Lengvi
dirvožemiai visada purūs, nesupuola, juos lengva įdirbti, pavasarį greičiau išdžiūsta ir įšyla, tačiau juose visada
trūksta drėgmės, greita mineralizacija, todėl pasižymi maisto medžiagų trūkumu. Sunkūs dirvožemiai gerai laiko
drėgmę, lėčiau vyksta mineralizacija, bet juos sunku įdirbti, linkę užmirkti, o išdžiūvus susidaro pluta. Žemės
ūkio augalams augti tinkamiausi dirvožemiai yra tarpinio tipo vidutinio sunkumo priesmėliai ir priemoliai.
Organinė dirvožemio dalis paprastai sudaro apie 5 proc. kietosios dirvožemio masės ir yra labai svarbi
augalų ekosistemos dalis (1 pav.). Ji susidaro dirvožemyje susiskaldžius augalų ir gyvūnų liekanoms. Mikroorganizmai naudodami augaluose sukauptą energiją maistui skaido organinę medžiagą iki mineralinės, kuri klijuoja
dirvožemio daleles iki agregatų, taip pat yra maisto medžiagos augalams. Iš organinių liekanų irimo produktų
formuojasi humusas, tik dirvožemiui būdingas organinių ir mineralinių medžiagų kompleksas. Nuo jo priklauso
dirvožemio fizikinės savybės (struktūra, drėgmės imlumas, rišlumas, šilumos režimas). Humuso kiekis dirvožemyje priklauso nuo dirvožemio sudėties, gamtinių sąlygų, naudojimo būdo. Kiekvienas žemės dirbimas skatina
humuso irimą, todėl labai svarbi naudojamoje dirvoje augalų rūšinė sudėtis, tręšimo būdai ir trąšų sudėtis.

1 pav. Dirvožemio sudėtis (sudaryta autorės)

Derlingose žemėse humuso yra apie 6 proc. ir daugiau, nederlingose – 0,5–1 proc. Humuso kiekį dirvožemyje galima padidinti paliekant po derliaus nuėmimo augalines liekanas, dirvas patręšus organinėmis trąšomis,
auginant tarpinius pasėlius žaliai trąšai. Nemažai liekanų dirvoje lieka po daugiamečių žolių, o pupiniai augalai
palieka dar ir azoto. Pakalkinus ir nusausinus labai šlapias dirvas, mikroorganizmams susidaro palankesnės sąlygos, todėl jose susidaro daugiau humuso iš ten susikaupusių organinių medžiagų.

Dirvožemio derlingumas ir jo palaikymo sąlygos
Dirvožemio derlingumas – gebėjimas aprūpinti augalus vandeniu, maisto medžiagomis, suteikti jų šaknims pakankamai oro ir sudaryti palankią terpę augti. Derlingumas priklauso nuo įvairių dirvožemio savybių:
dirvodarinės uolienos, grūdėtumo, humuso kiekio, vandens režimo, reljefo, klimato, žmonių ūkinės veiklos.
Derlingiausi mūsų šalies dirvožemiai yra Vidurio Lietuvos žemumoje, o nederlingiausi – smėlingoje Pietryčių
lygumoje. Dirvožemio derlingumas yra natūralus ir dirbtinis. Natūralus derlingumas susidarė gamtoje vykstant natūraliai dirvodarai be žmogaus įsikišimo – nesausintas, netręštas, nepurentas. Jis priklauso nuo dirvožemio prigimtinių savybių, granuliometrinės sudėties ir jame augančios augmenijos. Dirbtinį derlingumą sukuria
žmogus dažniausiai vykdydamas žemės ūkio veiklą. Natūralųjį dirvos derlingumą galima pakeisti žemdirbiui
palankesne linkme – gauti žymiai našesnį, tai yra aprūpinant augalus reikiamu drėgmės, maisto medžiagų kiekiu,
šiluma, oru ir kitomis sąlygomis. Visa tai priklauso nuo žmogaus žinių ir finansinių galimybių.
8
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Ūkininkai augalų auginimo procese naudoja įvairias technologijas, tačiau kiekvieno technologinio elemento efektyvumas priklauso nuo panaudojimo laiko, tam reikalui skirtų lėšų, inovacijų.
Žemės ūkio veikla – ūkininkavimo praktika turi ir neigiamo poveikio aplinkai. Netinkamo ūkininkavimo
padariniai gali būti dirvožemio degradacija, erozija, vandens ir oro tarša, buveinių irimas ir laukinės gyvūnijos
bei augmenijos nykimas. Tvari žemdirbystė – tai vienas iš būdų apsaugoti dirvožemį taikant supaprastintus žemės dirbimo būdus: minimalus dirvožemio suardymas (mažiau įdirbant arba visai neįdirbant), kad būtų išsaugota
dirvožemio struktūra, gyvūnija ir organinės medžiagos, nuolatinė dirvožemio paklotė (tarpinės kultūros, likučiai
ir mulčiai) dirvožemiui apsaugoti ir piktžolių augimui pristabdyti, įvairi sėjomaina ir kultūrų deriniai, skatinantys
dirvožemio mikroorganizmų atsiradimą ir padedantys išvengti augalų kenkėjų, piktžolių bei ligų.
Tręšimas – dirvožemyje sumažėjus organinės anglies kiekiui, sumažėja maistingųjų medžiagų kiekis, reikalingas pastoviam augalų augimui. Vien tik mineralinėmis trąšomis dirvožemio derlingumo nepalaikysim, reikia
visais įmanomais būdais gausinti organinę dalį. Palikti organines liekanas, auginti daugiametes žoles ir tarpinius
pasėlius, tręšti organinėmis trąšomis (mėšlu).
Melioracija – šlapioje dirvoje negali augti augalai, ją sudėtinga įdirbti, be to, mažiau deguonies, kaupiasi
organinės medžiagos, kurios negali supūti. Nusausinus tokias dirvas ilgam laikui pagerėja dirvožemio vandens,
oro, šilumos, maisto medžiagų režimas, intensyvėja mineralizacija. Sudaromos palankesnės sąlygos augalams
augti, gaunami gausesni ir pastovesni žemės ūkio derliai.
Kalkinimas – ilgam pagerina dirvos savybes, kartu padidėja ir augalų derlingumas. Kartais net ir labai
daug organinių bei mineralinių medžiagų turinčiose dirvose planuoto derliaus negaunama būtent dėl per žemo pH
lygio. Dirvos rūgštėja dėl kritulių, taršos, fiziologiškai rūgščių trąšų, su derliumi netenkant kalcio ir pan. Esant
rūgščiai dirvai, augalai blogiau pasisavina kitus elementus: azotą, kalį, kalcį, magnį ir ypač fosforą, pasireiškia
kenksmingas judriojo aliuminio poveikis, mažėja gerųjų bakterijų, skaidančių augalines liekanas. Rūgščiose dirvose augantys augalai būna silpnesni, todėl juos dažniau pažeidžia ligos ir kenkėjai. Vienas iš patikimų būdų
pagerinti rūgščias dirvas – jas pakalkinti.
Drėkinimas – dirbtinis vandens tiekimas, skirtas drėkinti auginamus žemės ūkio augalus. Esant dirvos
drėgmės stygiui, aprūpinti vandeniu augalai geriau įsisavina maisto medžiagas, nes aktyvėja dirvožemio mikrobiologiniai procesai. Taikant dirbtinį drėkinimą pakinta prie žemės esančių oro sluoksnių mikroklimatas ir dirvožemio temperatūra, tai teigiamai veikia derlių ir jo kokybę, tačiau besisunkdamas į gruntą vanduo išplauna dalį
maisto medžiagų.
Informacija ir vaizdinė medžiaga apie dirvožemius, jų susidarymą ir derlingumo palaikymo sąlygas:
• Dent D.; Hartemink A.; Kimble J. Dirvožemis – gyvoji Žemės oda. Planeta Žemė. Žemės mokslai
– visuomenei 2007–2009. Prieiga per internetą: http://www.smm.lt/uploads/documents/darnus-vystymas/zemes-planetos-temos/Dirvozemis.pdf
• Mažvila, J. Lietuvos žemės našumas: monografija. Akademija, Kėdainių r.: Lietuvos agrarinių ir miškų
mokslų centras. 2011.
• Motuzas, A. J.; Buivydaitė, V. V.; Vaisvalavičius, R.; Šleinys, R. A. Dirvotyra: vadovėlis. Vilnius: Enciklopedija, 2009.

Savikontrolės klausimai
2.2.1. Kas yra dirvožemis ir kokia jo reikšmė?
2.2.2. Kas yra dirvodara, nuo ko ji priklauso?
2.2.3. Kokia dirvožemio sudėtis?
2.2.4. Kas yra dirvožemio derlingumas?
2.2.4. Kokiais būdais galima palaikyti dirvožemio derlingumą?
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2 . 3 . Ž E M I Ų K U LT Ū R I N I M A S
( Ž E M I Ų K U LT Ū R I N I M O
REIKŠMĖ IR BŪDAI)
Žemių kultūrinimo reikšmė ir būdai
Žemės kultūrinimas – išorinių ir vidinių dirvos savybių gerinimo sistema. Kultūrinant žemes keičiasi mitybos elementų ištekliai, dirvožemio fizikinės savybės. Ši sistema susideda iš dviejų dalių: laukų ir dirvų
kultūrinimo.
Laukų kultūrinimas priklauso nuo žemės būklės su visa ten augančia augmenija ir dirva.
Norint įsisavinti ir naudoti tokias žemes gali reikėti atlikti šiuos darbus:
• Pašalinti ten augančią augmeniją, išrauti kelmus, išrinkti riedulius (pašalinti viską, kas trukdytų augti
žemės ūkio augalams).
• Jeigu dirva per šlapia, reikia nusausinti, sureguliuoti vandens nuotėkį. Sausinimo sistemų – griovių, kanalų ir kitų pagrindinių įrenginių komplekso įrengimas.
• Paviršiaus išlyginimas, lauko mikroreljefo suformavimas.
• Drenažo tinklų ir griovių priežiūra.
• Kelių infrastruktūros sutvarkymas.
• Nederlingų plotų, vėjo uždangų apželdinimas.
• Dirvožemio pH sureguliavimas, jei per rūgšti – kalkinama, prieš užsėjant žemės ūkio augalais tręšiama.
Dirvų kultūrinimas – agronominis darbas, kurio metu natūralios dirvožemio savybės pakeičiamos augalams augti palankiausia linkme.
• Reikšmingiausia ūkiniu požiūriu yra ariama žemė, todėl vienas pagrindinių darbų – ariamojo sluoksnio
formavimas. Lietuvoje natūralių dirvų armuo – iki 20 cm, pagerintų – 20–25 cm.
• Humuso kiekio palaikymas visais įmanomais būdais: tręšiant organinėmis trąšomis, auginant
daugiametes žoles ir tarpinius pasėlius, paliekant dirvoje augalines liekanas.
• Piktžolių ir jų pradų naikinimas.
Dirvų sukultūrinimo metodai skirstomi į tris grupes:
1. Biologiniai – auginamų žemės ūkio augalų santykis pasėlių struktūroje. Didelę reikšmę turi
daugiametės žolės, pupiniai augalai. Didelę reikšmę turi organinės trąšos, taip pat pastaruoju metu plintantys
biologiniai preparatai.
2. Cheminiai – mineralinių trąšų naudojimas.
3. Fizikiniai – dirvožemio fizikinių savybių keitimas augalams augti palankesne linkme.
Pagal sukultūrinimo laipsnį visos dirvos skirstomos į:
• Natūralias – niekad nebuvo suardytas dirvos paviršius, apaugusios natūralia augmenija.
• Įdirbtos – įsisavinus natūralias dirvas, sunaikinus pirmykštę augmeniją, nusausinus ir įdirbus.
• Pagerintos – ilgesnį laiką naudojant įdirbtas dirvas, jų būklė gerėja. Sunaikinamos piktžolės, nuolat nurenkami akmenys, sureguliuojamas vandens režimas, tręšiama.
• Kultūrinės – daugelį metų naudojamos dirvos, nuolat prižiūrimos, tręšiamos, naikinamos piktžolės, gausinama organinė dalis.
• Dirvų sukultūrinimo laipsnį parodo humuso kiekis ir jo kokybė, ariamojo sluoksnio storis, dirvožemio
struktūra ir tankumas, maisto medžiagų kiekis, užterštumas piktžolių ir kitų patogenų pradais.
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Savikontrolės klausimai
2.3.1. Kokia yra žemių kultūrinimo reikšmė?
2.3.2. Kokius žinote žemės kultūrinimo būdus?
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2 . 4 . A U G A L Ų A U G I M O S Ą LY G O S ( Š V I E S A ,
Š I L U M A , D I RV O Ž E M I O D R Ė G M Ė ,
D I RV O Ž E M I O O R A S , M A I S T O M E D Ž I A G O S )
Augalai prisitaiko prie aplinkos, kurioje jie vystosi ir per savo vegetaciją didina organinę medžiagą.
Aplinkos sąlygas apibūdina šviesos, temperatūros, drėgmės, mineralinės mitybos ir kiti kitimai, vykstantys tam
tikru ritmu per parą, per metus, metai iš metų. Augalai reaguoja į aplinkos sąlygų kitimus. Augaluose vykstantys
procesai aktyvėja palankiomis aplinkos sąlygomis ir, priešingai, lėtėja, net visai nustoja vykę – nepalankiomis.
• Vanduo dirvožemyje, ore ir augale glaudžiai susijęs, tai bendra gamtinė sistema. Įvairiuose augaluose
ir jų organuose vandens kiekis skiriasi. Jaunų augalų audiniuose jo daugiau, augalui senstant mažėja ir vandens
kiekis. Augalų jautrumas vandens trūkumui priklauso nuo pačių augalų ir nuo vystymosi tarpsnio. Daug vandens
reikia sėklai sudygti ir išbrinkti. Reikliausios vandeniui yra ankštinės žolės, vaismedžiai, javai jautrūs bamblėjimo, žydėjimo, grūdų formavimo pradžioje, runkeliai – po sudygimo. Augalo gyvenime vanduo atlieka daug funkcijų: įvairūs elementai pernešami iš vienos dalies į kitą, iš šaknų į stiebą, iš stiebo lapus ir pan., nulemia augalo
molekulių judėjimą, dalyvauja fotosintezės procese, palaiko temperatūros režimą augale. Nuo vandens priklauso
augalo fizikinės savybės: palaiko turgorą, atsparumas nulenkimui, suspaudimui ir pan.
• Šviesa – viena svarbiausių augalų augimo sąlygų, be jos nevyktų fotosintezė. Šviesos energija turi
tiesioginę įtaką kvėpavimui, skatina biologiškai aktyvių medžiagų sintezę, veikia dujų išsiskyrimą
mitochondrijose. Saulės energiją augalai ima lapais, todėl svarbu juos taip pasėti, kad augdami jie nestelbtų vienas
kito: kviečių – 4–5 mln. hektare, runkelių – 70–80 tūkst. augalų hektare. Augalai prisitaikę skirtingai absorbuoti
šviesos radiaciją. Augalų reakcija į dienos ir nakties trukmės santykį vadinama fotoperiodizmu. Nuo fotoperiodo
priklauso daugelis fiziologinių procesų, svarbiausia – žydėjimas. Augalai, kurie žydi ir dera esant ilgesnei nei
12 val. dienai, vadinami ilgadieniais. Tai dauguma Lietuvoje auginamų kultūrų ir natūraliai augančių augalų –
rugiai, kviečiai, avižos, miežiai, žirniai, pupelės, bulvės, cukriniai runkeliai, linai, daugiametės žolės.
Trumpadieniai augalai gerai vystosi, kai diena trumpesnė negu 12 val. Šiai grupei priklauso kukurūzai, jurginai, astrai.
Yra ir neutralių augalų, kurie nereaguoja į dienos ilgumą – vynuogės, alyvos. Ilgadieniai augalai kilę ir labiau paplitę
vidutinėse gamtinėse klimatinėse sąlygose, šiaurėje, trumpadieniai – kilę iš pietinių kraštų. Į dienos ilgumą reaguoja augaluose esantys fitochromai. Tai sudėtingi baltyminės prigimties pigmentai.
• Temperatūra: augalai augimo ir vystymosi pasikeitimais reaguoja ir į temperatūros kitimus. Toks reiškinys vadinamas termoperiodizmu. Temperatūra gali kisti per parą ir sezoną – tokia bus ir augalų reakcija. Augalai gerai auga ir vystosi, kai nakties temperatūra būna žemesnė negu dienos. Pavasarį pasėti žieminiai javai
tais metais nežydi, nesubrandina sėklų. Ir kitiems augalams reikalingas teigiamų žemų temperatūrų laikotarpis.
Toks reiškinys vadinamas jarovizacija. Žemų temperatūrų reikia vos pradėjusiems dygti javams, o dvimečiams
augalams – kai daigai pradeda vykdyti fotosintezę. Šiltuose kraštuose iš šiaurinių ir viduriniųjų juostų kilę augalai
nežydi, nedera, tik vegetuoja – nėra žemos temperatūros periodo.
• Dirvožemio oras – dujinė dirvožemio fazė, esanti vandens neužimtose porose. Optimalus augalams
augti ir vystytis oro kiekis dirvožemyje turėtų būti 20–25 proc. viso dirvožemio tūrio, tačiau niekada nebūna
pastovus – priklauso nuo dirvos tipo, struktūros, sukultūrinimo, poringumo, drėgmės režimo ir t.t. Dirvožemio
oro sudėtis skiriasi nuo atmosferos, dėl mikroorganizmų veiklos, augalų šaknų kvėpavimo bei organinių junginių
destrukcijos jame yra daugiau CO2 ir mažiau deguonies. Atmosferos ore yra 78 proc. azoto, 21 proc. deguonies ir
0,03 proc. CO2, o dirvos ore atitinkamai – 78–80 proc., 5–20 proc. ir 0,1–15 proc., taigi dirvos ore gerokai daugiau
CO2. Be minėtų elementų, yra ir labai nuodingų dujų. Linkusių užmirkti dirvų ore yra amoniako, vandenilio, sieros vandenilio, metano dujų. Anaerobinėmis sąlygomis irstant organinėms medžiagoms susidaro nuodingi fosforo
junginiai. Dirvožemio ir atmosferos oro apykaita turi tiesioginės įtakos augalų vystymuisi – kuo ji greitesnė, tuo
geresnės žemės ūkio augalų augimo sąlygos, intensyvesni ir biocheminiai procesai dirvoje.
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• Maisto medžiagos: žemės ūkio augalų auginime svarbu ne tik paruošti dirvą ir pasėti, bet įgyvendinti bei suprasti visą kompleksą priemonių bei metodų, reikalingų derliui išauginti. Viena svarbiausių priemonių
derliui išauginti – tręšimas. Sėkmingam augimui ir vystymuisi reikia 13 cheminių elementų. Pastarieji skirstomi
į makroelementus – pagrindines maisto medžiagas ir mikroelementus – jie augalams reikalingi sąlyginai mažais
kiekiais. Pagrindinės maisto medžiagos yra trys: azotas, fosforas ir kalis. Jų didžiausias trūkumas yra smėlingose,
lengvose dirvose. Papildomos medžiagos: magnis, manganas, varis, boras, siera, kalcis, geležis, cinkas ir kt. Nors
augalams jų reikia nedideliais kiekiais, vis dėlto mikroelementų įtaka derliui tokia pat didelė kaip ir pagrindinių
mineralinių medžiagų. Natūralu, kad vieno kurio nors elemento – pagrindinio ar mikroelemento trūkumas neigiamai veikia žemės ūkio augalų derlių. Tręšimas maisto medžiagomis turi būti subalansuotas, nes tiek pagrindinės
mineralinės medžiagos, tiek mikroelementai veikia ne kiekvienas atskirai, o komplekse su kitais. Todėl esant
vienos kurios nors maisto medžiagos ar mikroelemento trūkumui arba pertekliui augalui gali sutrikti kitos mineralinės medžiagos ar mikroelemento įsisavinimas. Daugeliu atveju maisto medžiagų trūkumai gali būti nematomi
arba pasireikšti ligų proveržiais. Jeigu trūkumas didelis, ant augalo atsiranda charakteringi maisto medžiagų trūkumo bruožai ir tada būtinas skubus patręšimas reikiamomis maisto medžiagomis.
Detalesnę informaciją ir vaizdinę medžiagą apie dirvožemio kultūrinimą ir augalų augimo sąlygas rasite:
• Bogužas, V.; Arvasas, J.; Šniauka, P. Žemdirbystė [elektroninis išteklius]: vadovėlis. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2013. Prieiga per internetą: http://dspace.lzuu.lt/bitstream/1/2507/1/Zemdirbyste_vadovelis.pdf
• Gatulienė, M.; Krėpštienė, O. Augalininkystės pagrindai. Parengta pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą. 2006. Prieiga per internetą: https://ktvm.kretinga.lm.lt/images/doc/Augalininkystes_pagrindai.pdf
• Jodaugienė, D.; Pupalienė, R. Žemių rekultivacija ir žemdirbystės pagrindai (ASU elektroninė talpykla). Prieiga per internetą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/2103

Savikontrolės klausimai
2.4.1. Kokias žinote augalų augimo sąlygas?
2.4.2. Kaip augalai skirstomi pagal šviesos poreikį?
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2.5. AUGALŲ MITYBA (AUGALŲ MITYBOS
PA G R I N D A I , T R Ą Š O S I R J Ų R Ū Š Y S ,
T R Ę Š I M O P L A N AV I M A S I R T R Ę Š I M O
T E C H N O L O G I J Ų PA R I N K I M A S )
Augalų mitybos pagrindai
Augalams, kaip ir kitiems gyviems organizmams, reikia energijos – jie gauna jos iš saulės šviesos, vykdydami fotosintezę. Ji vyksta chloroplastuose, kuriuose yra pigmento chlorofilo. Fotosintezės metu iš anglies dioksido ir vandens augalai gamina gliukozę. Susidaro ir šalutinis produktas – deguonis. Šaknų mityba priklauso nuo
fotosintezės proceso, o mineralinės mitybos elementų koncentracijos lygis nulemia fotosintezės intensyvumą.
Pagal mitybos būdą augalai gali būti autotrofai ir heterotrofai. Daugelis augalų yra autotrofai, jie naudodami CO2,
vandenį, mineralinius junginius sintetina organinius junginius. Heterotrofai maitinasi iš gyvų organizmų, patys
negamina (nesintetina) organinių junginių, o juos gauna iš autotrofų arba kitų heterotrofų. Mitybos grandinėje
tokie organizmai vadinami vartotojais, labiau žinomi kaip parazitiniai organizmai.
Žemės ūkyje auginami augalai visi yra autotrofai ir kiekvienas augalas turi savo mitybos „įpročius“, tuo
labiau kad mityba tiesiogiai priklauso nuo aplinkos veiksnių. Augalai azotą, fosforą bei kalį vegetacijos eigoje
įsisavina nevienodai. Mokslininkai nustatė, kad augalai pradiniame augimo etape maisto medžiagų sunaudoja
mažiausiai, tačiau labai jautrūs mitybos elementų deficitui bei pertekliui. Reikia mokėti išskirti kritinius periodus,
kai maisto medžiagų įsisavinimą gali riboti įvairūs veiksniai, o dėl to gali sutrikti augalų augimas ir vystymasis.
Reikia tiksliai žinoti, kada augalams reikia daugiausiai maisto medžiagų ir kada jie mitybos elementus įsisavina
intensyviausiai.
Didžioji organinio azoto dalis, sukaupta dirvožemyje, yra humuse. Augalai juo pasinaudoja tik tada, kai
mikroorganizmai ardydami organinę medžiagą paverčia azotą mineraliniu (amoniakiniu ir nitratiniu), kurį augalai
gali pasisavinti. Mineralinis azotas labai judrus dirvožemyje, todėl dažnai pavasarį jis išplaunamas ir peržiemoję
augalai dažnai jaučia jo trūkumą.
Ruošdamiesi žiemojimui augalai pradiniame etape labai jautriai reaguoja į fosforo deficitą. Fosforo trūkumas ankstyvuosiuose augalo vystymosi tarpsniuose gali taip stipriai paveikti augalus, kad sumažės augalų
produktyvumas. Svarbu tai, kad gausiu tręšimu vėlesniuose tarpsniuose jau nebegalime kompensuoti fosforo trūkumo padarytos žalos. Pakankamai fosforingais dirvožemiais laikomi tie, kuriuose yra 150–200 mg kg-1 judriojo
fosforo. Augalai šį elementą pasisavina, kai dirvožemis šiltas ir jo pH 6,5.
Pakankamai kalingais dirvožemiai laikomi, kai judriojo kalio kiekis yra nuo 150 iki 300 mg kg-1. Šio
elemento trūkumui ypač jautrios bulvės, žieminiai kviečiai ir rugiai, raudonieji dobilai. Mikroelementai augalams
reikalingi labai mažais kiekiais, tačiau ne mažiau svarbūs negu makro. Jie skatina augalų fiziologinius procesus,
kartu didina jų derlingumą. Boro gausiau yra neutraliuose, durpiniuose dirvožemiuose, pakankamai boringais
laikoma, kai šio elemento yra daugiau nei 0,6 mg kg-1. Molibdenas, esantis mūsų dirvose, augalų dažniausiai
neįsisavinamas. Pakankamas kiekis laikoma tada, kai dirvožemyje jo yra daugiau kaip 0,3 mg kg-1.

Trąšos ir jų rūšys
Trąšomis vadinamos mineralinės ir organinės medžiagos, turinčios tirpių vandenyje elementų, kuriais maitinasi augalai. Trąšas augalai pasisavina tiesiogiai ir netiesiogiai. Tiesiogiai maisto medžiagas augalai
pasisavina, kai tręšiama: amonio salietra – azotu, superfosfatu – fosforu ir pan. Netiesiogiai veikiančios trąšos
– kalkinimas, gipsiniams pakeičia dirvožemio pH palankesnį žemės ūkio augalams. Tręšiant organinėmis trąšomis gerėja dirvožemio fizikinės savybės. Mineralinės medžiagos atpalaiduojamos mikroorganizmui palaipsniui,
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pagerėja augalų mitybos sąlygos. Trąšos skirstomos į pramonines ir vietines. Pramoninės – visos mineralinės trąšos, gaminamos cheminės pramonės įmonėse, atskirą pramoninių trąšų grupę sudaro bakterinės trąšos. Vietinės
trąšos – mėšlas, srutos, kompostai, durpės, sapropelis, pelenai, klintys, sideratai, tarpiniai pasėliai.
Mineralinės trąšos pagal maisto medžiagų kiekį ir santykį gali būti paprastos (vienanarės) ir kompleksinės. Paprastose (vienanarėse) trąšose yra viena medžiaga – fosforas, kalis, azotas, mikroelementai siera, boras.
Kompleksinėse – dvi arba daugiau maisto medžiagų. Svarbus rodiklis trąšose yra veiklios medžiagos kiekis,
išreikštas procentais, kuris skirtingas įvairių trąšų formose. Mineralinių trąšų gamyba, prekyba ir vartojimas skaičiuojamos sutartiniais vienetais padauginus iš atitinkamo koeficiento, pvz.: azoto trąšų sutartinis vienetas yra
amonio sulfatas, kuriame yra 20,5 proc. N, fosforo – paprastasis superfosfatas, kuriame yra 18,7 P2O5 proc., kalio
– kalio druska, kurioje yra 41,6 proc. K2O.
Azoto trąšos: gaminamos birios 4 grupių trąšos: 1) amonio (NH4)SO4, NH4Cl, (NH4)CO3 ir kt., 2) amonio
nitratinės NH4 NO3, (NH4)SO4 . 2NH4 NO3, 3) nitritinės Na NO3, Ca(NO3)2, 4) amidinės CO(NH2)2, CaCN2 ir
kt. Skystos azoto trąšos – bevandenis amoniakas, amoniakinis vanduo, karbamido ir amonio salietros tirpalas
(KAS). Pagrindiniam tręšimui azoto trąšos iš rudens nedidelėmis normomis (30 kg ha-1 veiklios medžiagos)
atiduodamos tik žieminiams javams ir rapsams. Kitu atveju jos išsiplauna, patiriami dideli nuostoliai, be to, teršiama aplinka. Pagrindiniam tręšimui tinka visos birios įterpiamos trąšos. Papildomai augalus tręšti geriau skystomis
azoto trąšomis per lapus. Azoto reikia visiems žemės ūkio augalams, išskyrus pupinius.
Fosforo trąšos skirstomos į 3 grupes: 1) vandenyje tirpios (superfosfatas, superfosas), 2) silpnose rūgštyse
tirpios (precipitatas, tomamilčiai, kalcio metafosfatas ir kt.,), 3) mažai tirpios silpnose rūgštyse (kaulamilčiai, fosforitmilčiai). Augalams augimo pradžioje fosforo trąšos labai svarbios. Mūsų dirvožemiuose fosforo yra, tačiau
jo junginiai mažai judrūs ir sunkiai augalų pasisavinami. Fosforo trąšos naudojamos tik pagrindiniam tręšimui.
Kalio trąšos – jos gaunamos natūraliu būdu kasant karjeruose, Rusijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje,
Lenkijoje. Jei susmulkintoje žaliavoje priemaišų kiekis nedidelis, galima naudoti iš karto. Jeigu priemaišos
viršija leistinas normas, jos šalinamos terminiu ar cheminiu būdu. Yra keletas kalio trąšų formų – kalio
chloridas (KCl), kalio druska (KCl+m KCl . nNaCl), kalio sulfatas (K2SO4), kalio karbonatas (K2NO3), kalimagnezija
(K2SO4 . MgSO4). Kaip kalio trąša naudojami pelenai, kurio lieka sudegus organinėms medžiagoms. Kalį augalai
pasisavina visą vegetacijos laikotarpį, bet labiausiai jo reikia ankstyvaisiais augimo tarpsniais. Papildomai
vegetacijos eigoje kaliu netręšiama. Jo poreikis, priklausomai nuo augalo rūšies, 60–200 kg, o dirvožemio tirpale
jo yra vos 10–15 kg. Sunkesniuose dirvožemiuose kalio daugiau, tačiau jis įeina į molio dalelių sudėtį ir augalų
nepasisavinamas. Kalio trąšos beriamos į dirvą prieš žieminių augalų sėją ar sėjos metu kartu su kitomis trąšomis. Kalio trąšos turi chloro, todėl ir vasariniams augalams jas galima išberti iš rudens. Jos veiksmingos visiems
augalams, ypač bulvėms, cukriniams ir pašariniams runkeliams, ankštiniams, žiemkenčiams.
Be pagrindinių mineralinių trąšų, yra ir mikroelementinės, sudėtinės, kompleksinės trąšos bei trąšų
mišiniai.
Organinės trąšos – augalų mitybiniai elementai yra organinėse medžiagose, kurias mikroorganizmai pirma
turi mineralizuoti į paprastesnius mineralinius junginius. Tai dažniausiai vietinės kilmės trąšos: mėšlas, kuris gali
būti kraikinis, šviežias, perpuvęs, bekraikis, pusiau skystas ir kt. Šiai grupei priskiriami įvairių rūšių kompostai,
žalioji trąša, šiaudai, durpės.

Tręšimo planavimas ir tręšimo technologijų parinkimas
Tręšimo planavimas priklauso ne tik nuo žemės ūkio augalų – svarbu dirvožemio savybės bei jame esantis
maisto medžiagų kiekis, nepažeisti gamtosauginių reikalavimų, taip pat ūkininko finansinės galimybės. Tręšimo
sistema apima organinių ir mineralinių trąšų naudojimą ir sudaroma atsižvelgiant į priešsėlį, ilgalaikį trąšų veikimą, numatomus auginti augalus, dirvožemio savybes. Tręšimo planai sudaromi metams laiko, nes svarbu atsižvelgti į meteorologines sąlygas, turimų trąšų išteklius, dirvožemio agrocheminius tyrimus.
Tręšimo yra trys būdai: pagrindinis, lokalus ir papildomas. Mineralinių trąšų normos apskaičiuojamos
veikliąja medžiaga (3 lentelė).
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3 lentelė. Makroelementinių trąšų normos veikliąja medžiaga kg ha-1 (Romaneckas, Pilipavičius, 2009)

Azotas
N

Fosforas P2O5

Kalis

Žieminiai javai po daugiamečių žolių

60

50

60

Vasariniai javai po kaupiamųjų

60

40

50

Vasariniai javai atsėliuojami

80

60

70

-

60

90

Linai

30

60

80

Cukriniai runkeliai

120

80

160

Pašariniai runkeliai

150

90

180

Bulvės

90

70

120

Rapsai
Kukurūzai

90
120

80
70

120
100

Augalai

Pupiniai (ankštiniai)

Detalesnę informaciją apie augalų mitybą, trąšas ir tręšimo planavimą rasite:
• Kučinskas, J.; Pekarskas, J.; Pranskietienė, I.; Vaišvila, Z. J.; Žemaitis, A. Agrochemija: vadovėlis.
Kaunas: Lututė, 1999.
• Romaneckas, K.; Pilipavičius, V.; Trečiokas, K.; Šarauskis, E.; Liakas, V. Agronomijos pagrindai: vadovėlis. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2011.
• Šlapakauskas, V.; Kučinskas, J. Augalų mityba: vadovėlis. Akademija, 2008.

Savikontrolės klausimai
2.5.1. Kokias žinote mineralines trąšas, kaip jos klasifikuojamos?
2.5.2. Kaip klasifikuojamos organinės trąšos?
2.5.3. Kas yra pagrindinis tręšimas ir papildomas tręšimas?
2.5.4. Kaip apskaičiuojamos trąšų normos?
2.5.5. Nuo ko priklauso tręšimo planavimas?
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2.6. ŽEMĖS DIRBIMAS
(ŽEMĖS DIRBIMO
TIKSLAI IR SISTEMOS)
Žemės dirbimo tikslai
Žemės dirbimas – pagrindinė priemonė, kuri sukuria palankesnes sąlygas augalų augimui. Nuo jo priklauso dirvožemio fizikinės, cheminės ir biologinės savybės. Intensyviai dirbant žemę, greitėja drėgmės garavimas, organinės medžiagos skaidymas, maisto medžiagų išplovimas, kinta dirvožemio struktūra ir kitos fizikinės
savybės. Žemės dirbimas augalų maisto medžiagų dinamikai daro trumpalaikį ir ilgalaikį poveikį. Trumpalaikiu
poveikiu galima laikyti dirvožemio grumstelių smulkinimą, kai keičiamas dirvožemio poringumas bei sukeliami
dirvožemio kvėpavimo, vandens pasisavinimo bei vandentalpos pokyčiai. Kitas poveikis – dirvožemio ir ant
dirvos paviršiaus esančių augalų liekanų bei trąšų maišymas, lemiantis dirbamo sluoksnio homogenizaciją. Todėl
svarbu, koks žemės dirbimo būdas bus pasirinktas.

irimą;

Žemės dirbimo tikslai:
1) įterpti ant dirvos paviršiaus likusias po derliaus nuėmimo augalines liekanas;
2) pakirsti ir sunaikinti piktžolių vegetatyvines dalis;
3) sudaryti nepalankias sąlygas kenkėjams ir patogenams plisti;
4) supurenti viršutinį dirvos sluoksnį, pagerinti aeraciją, vandens ir oro režimą;
5) įterpti į dirvą trąšas;
6) pagerinti augalų mitybos sąlygas, suaktyvinti mikroorganizmų veiklą, paspartinti organinių medžiagų
7) suformuoti tinkamą sėklos guolį – vienodai įterpti ir sudygti;
8) išlyginti mikroreljefą;
9) apsaugoti dirvožemį nuo erozijos.

Žemės dirbimo sistemos
Žemės dirbimo sistema skirstoma pagal žemės dirbimo priemonių taikymą, atsižvelgiant į biologines augalų reikmes. Išskiriamos dvi žemės dirbimo sistemos: žemės dirbimas vasariniams augalams ir žemės dirbimas
žieminiams augalams.
Visi žemės ūkio augalai pagal savo biologines savybes, vegetacijos trukmę, vystymąsi, brendimą skirstomi į vasarinius, žieminius ir daugiametes žoles.
1. Žemės dirbimas vasariniams augalams. Vasariniams augalams pagrindinis žemės dirbimas prasideda
rudenį ir priklauso nuo priešsėlio augalų: ar augo ražieniniai, velėniniai, kaupiamieji. Ražienines dirvas reikia
pirmiausia skusti ir užarti, velėninės – skutamos lėkštiniais padargais ir užariamos plūgu su priešplūgiu. Po kaupiamųjų augalų užtenka dirvas tik suarti. Priešsėjinis žemės dirbimas priklauso, ar bus auginami ankstyvos sėjos
augalai, ar vėlyvos. Ankstyvos sėjos – kultivuojama su akėčiomis ir sėjama. Vėlyvos – kultivuojama ir akėjama
dažniausiai du kartus, taip sunaikinamos bedygstančios piktžolės. Po sėjos pasėliai pagal poreikį gali būti voluojami, akėjami, kaupiami.
2. Žemės dirbimas žieminiams augalams. Žieminiams augalams pagrindinis žemės dirbimas atliekamas
tais pačiais sėjos metais ir taip pat priklauso nuo priešsėlio: pūdymai, kaupiamieji, velėniniai, ražieniniai. Pagrindinis žemės dirbimas žieminiams augalams prasideda viduryje vasaros: pūdymai tręšiami organinėmis trąšomis,
dobilienos nuėmus pirmą žolę lėkščiuojamos, ražienas ir po kaupiamųjų užtenka tik suarti. Ariama likus 2–3
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savaitėms iki sėjos, kad dirva spėtų susigulėti. Prieš sėją dirva kultivuojama, akėjama ir sėjama. Jeigu dėl nepalankių meteorologių sąlygų ar kitų priežasčių nespėjama laiku atlikti arimo, dirvą reikia sutankinti prie plūgo
pritvirtinus tankinimo volus.
Šios abi sistemos dar skirstomos į pagrindinį, priešsėjinį ir posėjinį žemės dirbimus.
Žemės dirbimo sistemos gali būti skirstomos pagal žemės naudojimo būdą:
Tausojančioji žemės dirbimo sistema – ne mažiau kaip 30 proc. dirbamos žemės turi būti padengta augalinėmis liekanomis.
Supaprastintoje – augalinėmis liekanomis dirvos paviršius padengtas ne mažiau kaip 15 proc.
Tradicinėje – augalinėmis liekanomis dirvos paviršius padengtas mažiau kaip 15 proc.
Žemės dirbimo technologiniai procesai – žemės darbų, atliekamų atskirais padargais arba sudėtiniais agregatais, visuma. Dažniausiai taikomos technologijos: ariminė, neariminė, tiesioginės sėjos.
Žemė gali būti ariama (tradicinis žemės dirbimas) arba neariama (seklus žemės dirbimas – seklus arimas,
seklus / gilus purenimas, kultivavimas, frezavimas, tiesioginė sėja į nedirbtą dirvą ir kt.). Kiekvienas ūkininkas
gali pasirinkti, kaip dirbti žemę, bet reikėtų žinoti vieno ar kito būdo privalumus ir trūkumus.
Pagrindinio žemės dirbimo arimo privalumai ir trūkumai. Privalumai – įterpiamos augalinės liekanos,
pagerinama dirvos aeracija ir vandens režimas, pakertamos piktžolių šaknys, geresnė aerobinių mikroorganizmų
veikla. Pavasarį artos dirvos greičiau pradžiūsta ir įšyla, todėl galima anksčiau pradėti sėją. Lengviau suformuoti
sėklos guolį, augalai greičiau sudygsta. Trūkumai – iš greičiau įšilusios ir pradžiūvusios dirvos greičiau išgaruoja
drėgmė. Artos dirvos jautresnės erozijai, aktyvesnė mikroorganizmų veikla skatina maisto medžiagų išsiplovimą.
Ariant vienodu gyliu formuojasi armens padas. Pagrindiniam žemės dirbimui arimui reikia daugiausiai laiko ir
kuro sąnaudų, reikalingi papildomi žemės darbai dirvos paruošimui sėjai.
Beariminio žemės dirbimo privalumai ir trūkumai. Privalumai – sutaupomas laikas ir kuras, nereikia
papildomų žemės dirbimo padargų. Organinės liekanos kaupiasi dirvos paviršiuje, padaugėja neartose dirvose
sliekų. Galima anksčiau pradėti žieminių augalų sėją. Taikant beariminį žemės dirbimą sutaupoma drėgmė. Trūkumai – dirvos pavasarį ilgiau džiūsta ir šyla, todėl gali vėluoti sėja. Dirvos paviršiuje su augalinėmis liekanomis
kaupiasi piktžolių sėklos ir ligų pradai, išplinta vegetatyviškai besidauginančios daugiametės piktžolės, reikia
daugiau naudoti pesticidų.
Detalesnę informaciją rasite:
• Bogužas, V.; Arvasas, J.; Šniauka, P. Žemdirbystė [elektroninis išteklius]: vadovėlis. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2013. Prieiga per internetą: http://dspace.lzuu.lt/bitstream/1/2507/1/Zemdirbyste_vadovelis.pdf
• Romaneckas, K.; Pilipavičius, V.; Trečiokas, K.; Šarauskis, E.; Liakas, V. Agronomijos pagrindai: vadovėlis. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2011.

Savikontrolės klausimai
2.6.1. Kokius žinote žemės dirbimo tikslus?
2.6.2. Pagal ką skirstoma žemės dirbimo sistema?
2.6.3. Kokie yra žemės dirbimo technologiniai procesai?
2.6.4. Išvardykite pagrindinio žemės dirbimo arimo privalumus ir trūkumus.
2.6.5. Išvardykite beariminio žemės dirbimo privalumus ir trūkumus.
2.6.6. Koks žemės dirbimo vasariniams augalams darbų nuoseklumas?
2.6.7. Koks žemės dirbimo žieminiams augalams darbų nuoseklumas?
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2.7. SĖJOMAINOS
Sėjomainos, jų reikšmė ir sudarymo principai
Kelerius metus iš eilės vienoje vietoje auginami tie patys augalai nualina dirvą. Joje prisiveisia kenkėjų,
ligų sukėlėjų, padaugėja kai kurių piktžolių. Sėjomaina yra periodinė žemės ūkio augalų keitimo tvarka pastoviais laukais suskirstytoje ariamojoje žemėje. Žemės ūkio augalų keitimo tvarka parenkama taip, kad nenualintume dirvožemio, kad dirvos derlingumą alinančius augalus keistų dirvos derlingumą gerinantys augalai. Laikas,
per kurį augalai pereina visus sėjomainos laukus ir sugrįžta į tą patį lauką, vadinamas rotacija. Rotacijos narių
sueiliavimo tvarka vadinasi sėjomainos schema.
Kiekviena sėjomaina turi atitikti ekonominius, agrotechnikos ir žemėtvarkos reikalavimus. Pasėlių struktūra turi būti pritaikyta pagal ūkio gamtines ir ekonomines sąlygas – dirvožemį, reljefą, klimatą, darbo jėgos,
gamybos priemonių resursus, pagal specializacijos kryptį ir kt. Augalai turi kaitaliotis taip, kad kiekvienai jų tektų
geri priešsėliai. Sėjomainos laukai turi būti patogūs dirbti technika, važinėti transportu ir ribotis su natūraliomis
ribomis. Taigi sėjomaina kompleksiškai išsprendžia ariamos žemės padalijimą, pasėlių struktūros ir augalų kaitaliojimo klausimus, palengvina laukininkystės gamybos organizavimą.
Sėjomainoje pasėlius galima suskirstyti į dirvos derlingumą didinančius (dirvą gerinančius) ir dirvos derlingumą mažinančius (dirvą alinančius). Tai priklauso nuo to: 1) kiek sunaudoja mitybos elementų ir vandens; 2)
kiek augalai palieka organinės medžiagos; 3) kaip augalai prisideda prie ligų, kenkėjų ir piktžolių naikinimo; 4)
poveikio naudingiems dirvožemio mikroorganizmams. Pagal šiuos kriterijus nuo didžiausio iki mažiausio dirvožemio derlingumo didinimo efekto žemės ūkio augalai rikiuojami tokia eile:
1. Daugiametės žolės. Ankštinės ir varpinės daugiametės žolės (pagal botaninę klasifikaciją – pupiniai ir
migliniai augalai) palieka daug šaknų, stelbia piktžoles, o ankštinės – kaupia azotą. Žolynuose plintančios piktžolės nušienaujamos dar prieš jų sėklų brandą, todėl mažiau galimybių plisti.
2. Ankštiniai augalai. Žirniai, pupos dirvožemyje pagausina azoto atsargas.
3. Kaupiamieji augalai palieka mažai šaknų ir paima daug mitybos elementų, bet dažniausiai tręšiami
mėšlu ar kompostu ir jo poveikis lieka kitų metų augalams.
4. Sideraciniai augalai, pavyzdžiui, lubinai, garstyčios ar rapsai, auginami žaliajai trąšai, praturtina dirvą
papildoma organine medžiaga ir tarnauja kaip maisto medžiagų šaltinis po jų augantiems augalams.
5. Juodasis pūdymas taip pat gerina dirvos derlingumą, nes tręšiamas mėšlu, nuolat dirbant žemę naikinamos piktžolės. Juodąjį pūdymą naudinga laikyti tada, jeigu yra galimybė pūdymo laikymo metu atkurti prarastas
maisto medžiagas. Jeigu tokios galimybės nėra – geriau laikyti užimtą pūdymą, auginant jame greitos vegetacijos
augalus, kuriuos galima panaudoti žaliam pašarui ar žaliajai trąšai.
6. Aliejiniai augalai: baltosios garstyčios, aliejiniai ridikai, žieminiai ir vasariniai rapsai, taip pat gerina
dirvos derlingumą, nes ją praturtina sieros junginiais, jų šaknys giliai skverbiasi į dirvą ir iš ten ima mitybos elementus.
Prie dirvą alinančių augalų priskiriami varpiniai javai (žiemkenčiai ir vasarojus) ir linai. Javų paliekamoje organinėje medžiagoje yra mažai azoto. Organinė medžiaga „prasta“, palyginus su dirvoje esančiu humusu.
Prisiveisia daug piktžolių, nes jos subręsta tuo pačiu metu kaip ir javai. Linai mažai konkuruoja su piktžolėmis,
išraunami ir išvežami iš dirvos su visomis galvenomis, stiebais ir šaknimis, nelieka organinių liekanų.
Sudarant augalų kaitą (rotaciją) reikia, kad priešsėlis būtų derlingumą didinantis augalas, o posėlis – dirvą
alinantis. Augalų grupės, kurios prasideda dirvožemio derlingumą didinančiais augalais ir baigiasi dirvožemio
derlingumą mažinančiais augalais, vadinamos sėjomainos grandimis. Sėjomainos grandims būdinga antra dalis
– varpiniai augalai, linai. Keičiasi tik dirvos derlingumą atkuriantys augalai. Šiuo metu išskiriamos 7 grandys:
žolinė, ankštinė, kaupiamoji, sideracinė, pūdyminė, aliejinė, mišrioji. Grandies pavadinimas priklauso nuo dirvą
gerinančio augalo. Sėjomainos grandyse dirvą alinantys augalai – varpiniai javai gali būti auginami ne daugiau
kaip dvejus metus iš eilės, juos tarp savęs kaitaliojant, tačiau kviečius, rugius ir avižas galima auginti tik pirmais
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javų atsėliavimo metais. Skirtingų varpinių augalų tarpusavio kaitymas, auginant juos ilgesnį laiką, nesumažina
derliaus kritimo. Tyrimai parodė, kad po gerai tręštų kaupiamųjų ir po daugiamečių žolių javai gali būti auginami
dvejus metus iš eilės, po ankštinių javų – tik vienus metus.
Sudarant sėjomainą siekiama, kad joje auginami augalai gausintų produkciją ir tausotų dirvą. Augalų
įvairovė ūkio sėjomainoje gali padėti išlaikyti stabilų dirvos derlingumą, apsaugoti nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių.
Auginant įvairius augalus ir juos kaitant mažiau reikia mineralinių trąšų ir pesticidų, tai padeda sumažinti produkcijos savikainą bei išsaugoti sveiką aplinką.
Detalesnę informaciją apie žemės dirbimą, sistemas, metodus, technologinius procesus, sėjomainas ir jų
sudarymo principus rasite:
• Bogužas, V.; Arvasas, J.; Šniauka, P. Žemdirbystė [elektroninis išteklius]: vadovėlis. Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas, 2013. Prieiga per internetą: http://dspace.lzuu.lt/bitstream/1/2507/1/Zemdirbyste_vadovelis.pdf
• Jodaugienė, D.; Pupalienė, R. Žemių rekultivacija ir žemdirbystės pagrindai. Prieiga internete (ASU
elektroninė talpykla): http://dspace.lzuu.lt/handle/1/2103
• Gatulienė, M.; Krėpštienė, O. Augalininkystės pagrindai. Parengta pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą. 2006. Prieiga internete: https://ktvm.kretinga.lm.lt/images/doc/Augalininkystes_pagrindai.pdf

Savikontrolės klausimai
2.7.1. Kas yra sėjomaina?
2.7.2. Kokie pagrindiniai aspektai nulemia sėjomainos pasirinkimą?
2.7.3. Kas yra rotacija?
2.7.4. Kokius žinote rotacijos sudarymo reikalavimus?
2.7.5. Kokius žinote dirvos derlingumą gerinančius ir alinančius augalus?
2.7.6. Kas yra sėjomaininės grandys?

20

Ū K I N I N K AV I M O P R A D M E N Y S A U G A L I N I N K Y S T Ė S PA G R I N D A I

2.8. SĖKLA IR SĖJA (SĖKLŲ
PA R U O Š I M A S S Ė J A I , S Ė J O S L A I K A S ,
SĖJOS BŪDAI)
Sėklas būtina paruošti sėjai – išvalyti ir rūšiuoti, kad jos vienodžiau sudygtų ir pasėlis subręstų vienodu
laiku. Sėklas galima apdoroti mikroelementinėmis trąšomis arba beicuoti. Beicavimas padeda apsisaugoti nuo
ligų ir kenkėjų, kurie plinta per dirvą. Dražuojant sėklas, aplink jas suformuojamos specialaus mišinio granulės.
Mišinys apsaugo ir stimuliuoja sėklos dygimą. Aprūpina daigus būtinomis maisto medžiagomis. Dražuotas sėklas
galima tiksliai išsėti. Sėjamos ar parduodamos sėklos turi atitikti nustatytus sėklos grynumo, švarumo ir daigumo
reikalavimus. Jie yra išdėstyti valstybiniuose standartuose bei techninėse sąlygose. Dauguma standartų ir techninių sąlygų yra atnaujinama ir pritaikoma prie pasaulinių standartų.
Nuo sėjos būdo priklauso sėklų sudygimas, augalų vegetacija, derlius ir jo kokybiniai rodikliai. Pagal
dirvos įdirbimo būdą sėja gali būti įprastinė, tiesioginė ir minimaliai įdirbtoje dirvoje. Pagal augalo biologines savybes sėjos būdai yra du: eilinė ir pakrika. Eilinė sėja dar skirstoma į siauraeilę, plačiaeilę, punktyrinę, kryžminę,
juostinę lizdinę ir kvadratinę lizdinę.
Sėjos laikas priklauso nuo augalo biologinių savybių, oro ir dirvos temperatūros, dirvos drėgnio. Sėja
būna ankstyvoji ir vėlyvoji. Svarbiausias kriterijus, apibrėžiantis sėjos laiką, yra dirvos temperatūra. Ankstyvieji
augalai sėjami, kai dirva sušyla nuo 1,0 iki 5,0 °C, tokių augalų daigai dažniausiai nebijo šalnų (žirniai), vėlyvieji
– nuo 8,0 iki 12 °C (agurkai, kukurūzai).
Skaičiuojant sėklų kiekį 1 ha lemiamą reikšmę turi sėklų ūkinė vertė. Ūkinė vertė apskaičiuojama pagal
1 formulę:
					
Ūv = Š*D/100;					
(1)
Ūv – ūkinė vertė;
Š – švarumas;
D – daigumas.
Kiek į ha sėti turimos ūkinės vertės sėklų, sužinosime skaičiuodami pagal 2 formulę:
					
K = N*100/Ūv;					
K – sėklų kiekis kg ha-1;
N – 100 proc. ūkinės vertės ar pirmos klasės norma kg į ha (nurodoma žinynuose).

(2)

Sėklų norma dažnai skaičiuojama ne tik kg į ha, bet ir milijonais į ha daigių sėklų. Tada skaičiuojama
pagal 3 formulę:
					
K = (M a/A*Ūv) 100;					
K – sėklų norma kg ha-1;
M – sėklų norma kg ha-1 daigių sėklų (žinynuose);
a – 1000 sėklų svoris g;
A – standartinis 1000 sėklų svoris.

(3)

Sėklos norma priklauso nuo biologinių augalo savybių. Jeigu pats augalas yra stambus, jį reikia sėti retai,
nors sėklos dydžiu yra panašios (kukurūzus reikia sėti rečiau nei žirnius). Sėjos būdas, dirvožemio savybės, klimatinės sąlygos taip pat turi įtakos sėjos normai (4 lentelė).
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4 lentelė. Įvairių augalų sėklos normos (Galvydis, 1997, Romaneckas ir kt., 2011)

Augalai

Sėklos norma
kg ha-1

mln. ha-1 daigių sėklų

Žieminiai kviečiai

190–230

4,0–5,5

Žieminiai rugiai

170–180

4,5–5,5

Žieminiai miežiai

180

4,0–4,5

Žieminiai rapsai

3–5

0,6–1,0

Vasariniai rapsai

6–8

1,5–2,0

Vasariniai kviečiai

210–220

5,5–6,5

Vasariniai miežiai

180–210

4,0–5,0

Avižos

190–210

5,5–6,5

Vikių avižų mišinys sėklai

(50+150)–(100+100)

(1,0+5,1)–(2,0+3,0)

Pašariniai lubinai

130–150

1,0–1,1

Grikiai

80

4,0–4,5

Pašarinės pupos

160–200

0,4–0,6

Žirniai

160–180

1,0–1,2

Cukriniai runkeliai

–

0,10–0,14

Linai

100–110

20–22

Kukurūzai silosui

30–40

0,08–0,15

Dabartiniu laiku ant sėjamųjų yra lentelės, pagal kurias galima susireguliuoti išsėjimo aparatą atsižvelgiant į sėjamų augalų rūšį. Jeigu nustačius sėjamąją, patikrinimo metu sėklos kiekis daugiau kaip 3 proc., reikia
išsėjimo aparatą reguliuoti iš naujo.
Sėjos gylis priklauso nuo sėklos biologinių savybių – sekliau sėjamos smulkios sėklos, stambesnės giliau.
Dirvožemio fizikinės savybės, meteorologinės sąlygos sėjos metu, žemės dirbimo, paruošimo sėjai technologijos
taip pat turi įtakos sėjos gyliui: lengvesniuose sausesniuose dirvožemiuose sėjama giliau, sunkesniuose drėgnuose
– sekliau. Suvėlinus sėją reikėtų įterpti giliau, kad spėtų sėkla išbrinkti, kol dirva neišdžiūvo.
Pagrindiniai agrotechnikos reikalavimai sėjai:
• Sėja turi vykti optimaliausiu augalų rūšiai laiku ir turėtų trukti minimalų laikotarpį, ne ilgiau kaip savaitę.
• Sėklos norma neturi viršyti leistinų 3 proc.
• Išsėjimo aparatas turi būti sureguliuotas taip, kad nežalotų sėklų, nes nukentės daigumas.
• Sėklos turi būti įterpiamos vienodu gyliu, kad augalai sudygtų vienu metu ir pasėlis būtų tolygus.
• Visi dirvos plotai turi būti užsėti, kad tuščiose vietose nesiveistų piktžolės. Negalima persėti du ar
daugiau kartų, augalai stelbs vieni kitus, jiems truks maitinamo ploto.
• Tarpueilių plotis turi būti vienodas, sėjos eilutės tiesios.
• Sėjos kryptis parenkama skersai priešsėjinio žemės dirbimo krypčiai.
• Auginant plačiaeilius augalus atstumai tarp vagučių turi būti vienodi, nuokrypis ne didesnis kaip 2 mm.
• Sandūrinių tarpueilių plotas turi nesiskirti nuo kitų tarpueilių pločio, todėl turi būti tinkamai sureguliuoti
ženklintuvai.
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Detalesnė informacija apie sėklos paruošimą:
• Romaneckas, K.; Pilipavičius, V.; Trečiokas, K.; Šarauskis, E.; Liakas, V. Agronomijos pagrindai: vadovėlis. Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2011.

Savikontrolės klausimai
2.8.1. Kokie keliami reikalavimai ruošiant sėklą sėjai?
2.8.2. Kokius žinote sėjos būdus?
2.8.3. Kaip apskaičiuojama sėklos norma?
2.8.4. Kokius žinote pagrindinius agrotechnikos reikalavimus sėjai?
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2 . 9 . PA G R I N D I N I A I Ž E M Ė S Ū K I O A U G A L A I
IR JŲ AUGINIMO TECHNOLOGIJOS
( J AV Ų , R A P S Ų I R K A U P I A M Ų J Ų A U G A L Ų
AUGINIMO TECHNOLOGIJOS)
Lietuvoje žemės ūkio paskirties žemės plotuose auginama apie 70 rūšių augalų, kurie skirstomi į:
• Grūdinius augalus – jų pagrindinė produkcija yra grūdai (žieminiai, vasariniai javai, pupiniai javai,
grikiai ir kt.).
• Šakniavaisinius ir šakniagumbinius augalus – jų pagrindinės naudojamos dalys yra stiebagumbiai, šakniagumbiai, šakniavaisiai (bulvės, morkos, burokėliai ir kt.).
• Techninius augalus – kultūriniai augalai, auginami ne maistui ar pašarui, o kitiems produktams gaminti
(bulvės – spiritui, rapsai – aliejinių dažų gamyboje, biokurui).
• Aliejinius augalus – iš augalų sėklų spaudžiamas ar kitaip išgaunamas aliejus, kuris naudojamas kaip
maisto produktas (rapsai, linai, saulėgrąžos, kanapės), taip pat produkcija gali būti naudojama techninėms reikmėms.
• Pluoštinius augalus – iš augalų gaunamas pluoštas (linai, kanapės).
• Uždaro grunto augalus – daugiausia įvairios daržovės (pomidorai, agurkai, salotos, auginami po priedangomis ar šiltnamiuose).
• Lapinius ir žiedinius augalus – jų pagrindinė naudojama dalis yra lapai, žiedai (kopūstai, kalafiorai, brokoliai, salotos, svogūnai).
• Daugiamečius sodinius – sodų ir uogynų augalai (obelys, slyvos, serbentai, dekoratyviniai sodiniai).
• Vaistinius ir prieskoninius augalus – kurių dalys naudojamos kaip vaistai ar vaistų žaliava arba naudojami kaip prieskoniai, arbatos ir kt. (petražolės, kmynai, mėtos, melisos ir kt.).
Žieminių javų auginimas. Klimato sąlygos yra vienas iš svarbiausių veiksnių javų žiemojimo sėkmei. Mūsų šalyje žieminių javų žiemkentiškumo seka yra: žieminiai rugiai, žieminiai kvietrugiai ir žieminiai
kviečiai. Ilgametė praktika rodo, kad visiems minėtiems žieminiams javams Lietuvoje pakanka ir šilumos, ir
drėgmės, kad gautume vidutinius ir didesnius derlingumus, tačiau būna metų, kad augalai neperžiemoja. Žieminius
kviečius geriausia auginti nusausintuose ir derlinguose priemoliuose bei moliuose, o rugiams, kvietrugiams
tinka ne tokie derlingi ir kiek lengvesnės granuliometrinės sudėties dirvožemiai, jie gana gerai pakenčia rūgštesnę
dirvą. Žieminiams javams dirvos paruošimas priklauso nuo priešsėlio: ar buvo auginamos daugiametės žolės,
rapsai, kaupiamieji, ar javai atsėliuojami.
Po daugiamečių žolių, užimto ar sideracinių pūdymų: nupjovus pirmą žolę laukas sulėkščiuojamas, sudygus piktžolėms, jeigu dar turime laiko, galima lėkščiavimą pakartoti ir likus dviem trims savaitėms iki žieminių
javų sėjos suariama. Jeigu dėl kokių nors priežasčių vėlinamas priešsėlio derliaus nuėmimas ar dirvos paruošimas, prie plūgo galima prikabinti dirvos tankintuvą ir į taip paruoštą dirvą galima sėti tuojau pat. Prieš sėją kultivuojama pagal poreikį vieną ar du kartus. Trąšas geriausiai įterpti lokaliai sėjos metu.
Jeigu planuojame žiemkenčius sėti po anksti nuimamų kaupiamųjų, rapsų, žirnių ar atsėliuoti, galima
taikyti supaprastintą dirvos ruošimą. Norint taikyti supaprastintas žemės dirbimo technologijas reikia turėti geras
sukultūrintas, humusingas dirvas ir gerą techniką, pritaikytą sėjamąją. Po javų pjūties reikia kuo greičiau skusti
ražienas, kad sudygtų piktžolės ir neprarastume drėgmės. Piktžoles galima nupurkšti herbicidais arba (jeigu dirva
neužteršta daugiamečių piktžolių pradais) laukus įdirbti germinatoriumi. Svarbu nesuvėlinti sėjos, kad augalai
tinkamai pasiruoštų žiemojimui, tačiau ir per anksti pasėti gali žiemoti prastai: susikrūmijęs per tankus pasėlis po
sniegu iššunta, padidėja pavasarinio pelėsio rizika. Pavasarį prasidėjus javų vegetacijai tręšiama amonio salietra.
Vegetacijos eigoje vėliavinio lapo tarpsnyje dar galima patręšti papildomai skystomis azoto trąšomis. Nuo piktžolių galima purkšti herbicidais ir iš rudens (jeigu suspėjame ir leidžia meteorologinės sąlygos), ir anksti pavasarį.
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Vasarinių javų auginimas. Miežiams tinka sukultūrintos, nerūgščios dirvos. Geriausia sėti į nusausintus
priemolius ir priesmėlius, kurių pH yra 6–7. Avižos nelepios, joms tinka ne tokie derlingi, lengvesnės granuliometrinės sudėties dirvožemiai. Avižos gana gerai pakenčia rūgštesnes dirvas. Geri priešsėliai vasariniams javams
ankštiniai, kaupiamieji, grūdiniai javai, rapsai. Auginant po kaupiamųjų geriausiai tinka kultivavimas ar arimas.
Tuo tarpu po javų – ražienų skutimas ir gilus rudeninis arimas. Pavasarį kultivuojam ir akėjam pagal poreikį ir
dirvos granuliometrinę sudėtį vieną ar du kartus. Naudojant tiesioginės sėjos sėjamąsias mašinas galima atsisakyti
žemės dirbimo arba jį supaprastinti iki minimalaus.
Pavasarį tręšiama prieš pat sėją kompleksinėmis trąšomis arba sėjos metu lokaliai. Vegetacijos pradžioje
dar patręšiama papildomai azoto trąšomis. Piktžolėms esant 3–4 lapelių tarpsnyje purškiama herbicidais.

Detalią informaciją ir vaizdinę medžiagą apie pagrindinius žemės ūkio augalus, sėjos ir auginimo technologijas rasite:
• Petraitis, V.; Semaškienė, R. Vasariniai kviečiai. Tyrimų rezultatai ir auginimo patirtis. Akademija,
Kėdainių r.: Lietuvos žemdirbystės institutas, 2005.
• Šiuliauskas, A. A. Praktinė augalininkystė. Javai ir rapsai. Vilnius, 2015.

Rapsų auginimas. Žieminiai rapsai dažniausiai auginami po anksti nuimamų priešsėlių, tinka
žieminiai javai, daugiametės žolės po pirmos pjūties, pūdymai. Rapsai mėgsta vidutinio sunkumo, humusingą,
purią, pralaidžią vandeniui dirvą, kuri neužteršta daugiamečių piktžolių vegetatyvinėmis dalimis. Geriausi rapsų derliai gaunami, kai dirvos rūgštingumas yra pakankamai didelis, t. y. pH – nuo 5,5 iki 7 ir daugiau. Žemė
ruošiama kaip ir žieminiams javams, tik rapsas turi būti pasėtas iki rugpjūčio 15–25 dienos, kad galėtų tinkamai
suformuoti skrotelę iki žiemojimo pradžios. Tręšiami rapsai kompleksinėmis trąšomis, kurių sudėtyje yra sieros,
boro ir molibdeno. Trąšos barstomos prieš sėją arba sėjos metu. Kad gerai žiemotų, jų šaknies kaklelio storis
turi būti ne mažesnis kaip 6 mm, o lapų skrotelė suformuota iš 6–10 lapų. Rapsai pradiniais augimo tarpsniais
jautrūs piktžolių stelbimui, todėl iš karto po sėjos juos reikia nupurkšti dirviniais herbicidais, į kurių sudėtį įeina
veikliosios medžiagos dimetachloras, klomazonas, metazachloras. Žieminiai rapsai linkę peraugti, jeigu būna
anksti pasėti arba auginami po daugiamečių žolių, kurios palieka daug azoto, todėl pravartu juos nupurkšti
augimo reguliatoriais arba fungicidais. Nupurškus fungicidu, ne tik pristabdomas rapsų augimas, bet kartu
apsaugome augalus nuo fomozės, kuri pastaruoju metu ypač smarkiai plinta pasėliuose. Peržiemoję rapsai
tręšiami amonio salietra ir pagal poreikį purškiami fungicidais ir insekticidais.
Vasariniai rapsai mažiau derlingi nei žieminiai, tačiau kaip priešsėlis tinka daugumai žemės ūkio augalų ir
patys nėra reiklūs priešsėliui. Pastaraisiais metais jų žemdirbiai augina mažiau. Bendrą rapsų plotų mažėjimą šalyje lėmė Europos Komisijos priimtas sprendimas uždrausti pesticiduose naudojamas neonikotinoidų veikliąsias
medžiagas, kurios apsaugo rapsus nuo spragių ir kitų kenkėjų. Šios medžiagos yra beicų sudėtyje, kuriais apdorojamos rapsų sėklos prieš sėją. Uždraudus minėtas medžiagas nebeliko, kaip kovoti su spragėmis. Vasariniams
rapsams didžiausią pavojų kelia kryžmažiedinės spragės, kurios palankiomis sąlygomis gali sunaikinti visą vos
pradėjusį dygti pasėlį, jeigu nebus imtasi jokių apsaugos priemonių. 2017 m. pavasarį Lietuvoje vėl laikinai galima įvežti ir naudoti insekticidinius beicus, apsaugančius augalus nuo spragių, o tai užtikrina mažesnę vasarinių
rapsų auginimo savikainą ir didesnį derlingumą. Priešsėjinis žemės dirbimas rapsams panašus kaip vasarojui, tik
sekliau įdirbama kultivatoriumi, nes rapsų sėkla smulki ir sėjama sekliai 2–3 cm gyliu. Pasėlių priežiūros darbai
panašūs kaip žieminių rapsų.
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Detalią informaciją ir vaizdinę medžiagą apie pagrindinius žemės ūkio augalus, sėjos ir auginimo technologijas rasite:
• Pupalienė, R.; Velička, R. Rapsų auginimo inovacijos: metodinė medžiaga. Kaunas: Technologija,
2014.
• Velička, R. Rapsai: monografija. Kaunas, 2002.
• http://www.rapsai.lt/rinkos-naujienos/rapsu-auginimas---ne-megeju-o-profesionalu-darbas/
• http://www.manoukis.lt/mano-ukis-zurnalas/augalininkyste/2798-piktzoliu-kontrole-rapsu-paseliuose

Kaupiamųjų augalų auginimo technologijos
Lietuvoje pagrindiniai kaupiamieji augalai – bulvės, kukurūzai, cukriniai runkeliai ir kai kurios daržovės
(morkos, burokėliai, kopūstai), kurie auginami plačiais tarpueiliais.
Bulvės auginamos įvairiuose dirvožemiuose – nuo priesmėlio iki priemolio ir visų jų drėgmės palaikymo
savybės yra labai skirtingos. Bulvėms tinka priesmėlio ir lengvo priemolio dirvožemis. Mažiau tinka molingas
linkęs supulti dirvožemis, nes sunkiau palaikyti purų. Netinka šlapios dirvos, kur arti gruntinis vanduo. Idealiai
bulvių auginimui tinka gerai struktūrizuoti dirvožemiai su gera drenažo sistema, užtikrinančia tinkamą šaknų
aeraciją ir jų vystymąsi esant minimaliai šaknų užsikrėtimo ligomis galimybei. Bulvėms yra būdinga kuokštinė
šaknų sistema. Geriausiu atveju tokios šaknys būna ne ilgesnės kaip 60 cm. Bulvės yra įsišaknijusios sekliai, todėl
dažniausiai bulvės negali pasinaudoti maisto medžiagomis ir drėgme iš gilesnių dirvožemio sluoksnių. Bulvės
mėgsta mažo druskingumo dirvožemius, kurių pH yra nuo 5,5 iki 7,0.
Žemės dirbimo technologija priklauso nuo priešsėlio. Gerai bulvės auga po žieminių kviečių, pupinių
augalų, daugiamečių žolių ar pasodintos į mėšlu tręštą pūdymą. Bulvės į tą patį lauką gali grįžti ne anksčiau kaip
po 4–5 metų. Sodinant bulves po javų, rudenį skutamos ražienos, o vėliau suariama 20–25 cm gyliu. Sodinant
bulves po pupų ar kitų vėlyvųjų augalų, skusti ražienų nelieka laiko, todėl laukas rudenį iš karto suariamas. Nupjovus daugiamečių žolių II derlių velėna sulėkščiuojama ir giliai suariama. Pradžiūvusios dirvos pavasarį kultivuojamos pagal poreikį 1 ar 2 kartus. Antrą kartą kultivuoti reikia po savaitės, taip sunaikinamos bedygstančios
piktžolės. Paskutinį kartą prieš bulvių sodinimą kultivuoti reikia giliau. Priemolio dirvose mėšlą galima įterpti
rudenį, lengvuose dirvožemiuose mėšlą geriau įterpti pavasarį. Žaliąją trąšą geriausiai naudoti lengvose smėlio
bei priesmėlio dirvose.
Bulvės sodinamos vagomis, nes tai užtikrina gerą dirvos drenavimą bei aeravimą ir sudaro augalui sąlygas aktyviai augti. Šaltesniuose dirvožemiuose vagojimas pakelia dirvožemio temperatūrą, skatina greitesnį
sudygimą ir ankstyvą augimą. Tręšiant papildomai vagojimą galima suderinti su tręšimu ir įterpti trąšas į dirvožemį aplink gumbus. Vagojant maksimaliai uždengiami besivystantys gumbai ir tokiu būdu jie yra apsaugomi
nuo pažaliavimo. Vagojimas bei kaupimas taip pat užtikrina tolygaus dydžio ir gražios formos gumbų augimą ir
sumažina jų pažeidimo riziką.

2 pav. Geriausia bulves sodinti vagomis (autorės nuotrauka)
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Geriausias bulvių sodinimo laikas yra balandžio III ir gegužės I dekados ir priklauso nuo veislės
ankstyvumo ir kokiam tikslui auginamos. Pvz., sėkloms ankstyvąsias bulves galima sodinti ir vėliau, nes jų
gumbai subręsta gana anksti. Sėklos norma priklauso nuo tarpueilių pločio, sėklos stambumo ir kokiam tikslui
auginamos bulvės. Auginant maistui į 1 ha reikėtų pasodinti ne mažiau kaip 60 tūkst., o sėkliniuose plotuose – 70–72 tūkst. gumbų. Ankstyvąsias bulves reikia sodinti tokiu tankumu, kad 1 ha augtų 50–60 tūkst. kerų.
Sodinant bulves 60 cm tarpueiliais, eilėje reikėtų laikytis 25 cm atstumo. Jeigu tarpueiliai 70 cm pločio, tai tarp gumbų turėtų būti 25–26 cm atstumas. Pasodintų vagomis bulvių tarpueiliai kaupiami, kol bulvienojai visiškai uždengia
tarpueilius. Dažniausiai bulves reikia kaupti 4–6 kartus. Jeigu piktžoles naikinsime herbicidais, mažinsime tarpueilių
purenimo skaičių.
Kukurūzų sėklos dygsta esant 7–9 °C temperatūrai, tačiau daigai nustoja augę, jei temperatūra nukrinta
žemiau 10 °C. Tai šilumamėgiai augalai, todėl geriausia sėti dirvai įšilus iki 10–12 °C. Lietuvoje dirvos tiek įšyla
gegužės mėnesio antroje dekadoje, todėl užsitęsia burbuolių branda, mažai augalai sukaupia sausųjų medžiagų.
Todėl stengiamasi pasėti kiek anksčiau, gegužės pradžioje. Kukurūzus galima auginti tiek iš rudens artoje dirvoje,
tiek ir taikant supaprastintas žemės dirbimo technologijas. Kukurūzai nereiklūs priešsėliui, nebijo atsėliavimo,
tačiau nemėgsta rūgštokų ir drėgnų dirvų, nes, palyginti su kitais migliniais augalais, šaknų kvėpavimui suvartoja
kur kas didesnį deguonies kiekį. Sėklos norma priklauso nuo auginimo tikslo (grūdams ar žaliajai masei), veislės,
sėjos laiko ir būdo: 8–10 sėklų m-2, 12–14 sėklų m-2. Auginant kukurūzus grūdams, reikia suformuoti 75–80 tūkst.
ha-1 augalų pasėlio tankumą. Kukurūzų, skirtų aukštos energetinės vertės siloso gamybai, pasėlio optimalus tankumas – 90–100 tūkst. ha-1 augalų. Jei reikia kukurūzų lapinio siloso gamybai ar žaliam pašarui, reikia suformuoti
100–120 tūkst. ha-1 tankumo pasėlį.

3 pav. Lietuvoje kukurūzai dažniausiai auginami siloso gamybai (autorės nuotrauka)

Geriausia kukurūzus sėti tikslios sėjos sėjamąja su lokaliu tręšimu. Sėklos tiksliai išberiamos į eilutes,
lokaliai tręšiama apie 5 cm giliau negu įterpiama sėkla ir apie 5 cm eilutės šone. Taip sutaupoma apie 20–30 proc.
trąšų, be to, augalai geriau auga, jei sąlygos nepalankios – per drėgna ar per šalta dirva. 5 cm gyliu pasėti kukurūzai apsaugomi nuo žūties stipresnių šalnų atveju. Žemos temperatūros „nudegina“ antžeminę daigų dalį, bet lieka
gyvi po žeme esantys augimo kūgeliai, iš kurių augalai ir atauga. Kukurūzai nereiklūs augalai, todėl jų priežiūra
daug paprastesnė negu javų. Svarbu sunaikinti piktžoles ankstyvais kukurūzų vystymosi tarpsniais, kai kukurūzai
dėl žemų oro temperatūrų silpnai auga ir vystosi. Kukurūzai sėjami 45–75 cm pločio tarpueiliais, todėl susidaro
palankios sąlygos piktžolių plitimui. Piktžoles galima naikinti ir mechaninėmis priemonėmis, ir herbicidais.
Cukriniai runkeliai yra jautrūs dirvoms, todėl jos turi būti gerai sukultūrintos, drenuotos, kur gruntinis
vanduo ne aukščiau kaip 0,9–1 m. Be to, jos turi būti lygios. Lietuvoje tinkamiausios dirvos – vidutinio sunkumo
ir lengvi priemoliai. Cukriniai runkeliai sėjami anksti, kai tik susidaro palankios sąlygos įeiti į dirvą, taip geriau
išnaudojamos dirvos drėgmės atsargos ir augalai turi ilgesnį laikotarpį panaudoti saulės energiją. Tačiau dažnai
tenka anksčiau panaudoti chemines apsaugos priemones, kurios dėl vėsesnių orų ne visuomet būna veiksmingos.
Cukriniai runkeliai greičiausiai sudygsta, kai dirvos drėgmė sėklos guolyje būna 20–23 proc., o oro temperatūra
15–25 °C. Esant optimalioms agrotechninėms ir meteorologinėms sąlygoms, cukrinių runkelių sėja turėtų būti
baigta per 5–7 dienas, o cukriniai runkeliai turėtų sudygti per 7–14 dienų.
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4 pav. Cukrinių runkelių pasėlis turi būti tankus, tai užtikrina jų kokybę (autorės nuotrauka)

Dirvos paruošimas priklauso nuo buvusio priešsėlio, runkeliai dažniausiai sėjami po miglinių javų. Runkelius galima auginti taikant minimalaus žemės dirbimo sistemas, tam geriausiai tinka gerai sukultūrintos lengvo
priemolio dirvos. Sunkaus priemolio dirvose geriau runkeliams auginti taikyti įprasto žemės dirbimo sistemą, kai
kasmet giliai ariama. Jeigu šiaudų nėra daug ir jie gana tolygiai paskleisti, pavasarį galima naudoti kombinuotus
žemės dirbimo ir sėjos padargus. Tokiu atveju šiaudai pasitarnaus kaip mulčas prieš piktžoles ir mažins drėgmės
garavimą. Sėti į visiškai nedirbtą dirvą galima tik specialiomis tiesioginės sėjos sėjamosiomis, kurios, priešingai
negu įprastos sėjamosios, turi skirtingos konfigūracijos reikalingas darbines dalis, galinčias nužerti, nuvalyti ar
kitaip pašalinti iš būsimos sėklų vagutės šiaudus ir kitas praėjusio derliaus augalines liekanas. Būtina užtikrinti,
kad sėjamosios noragėliai nesikimštų šiaudais. Optimalus sėjos gylis 20–30 mm, sėjama 45 cm tarpueiliais. Išsėjimo norma – 110–115 tūkst. ha-1 sėklų. Retame pasėlyje augusių cukrinių runkelių derlingumas ir kokybė būna
prastesnė nei augusių tankiau. Rekomenduojamas optimalus pasėlių tankis yra apie 80 tūkst. ha-1 augalų. Tręšiama prieš sėją azoto, sieros, fosforo, kalio bei magnio kompleksinėmis trąšomis. Pasėliams sudygus, papildomai
tręšiama azoto ir mikroelementinėmis trąšomis. Mikroelementinės trąšos dažniausiai purškiamos per lapus. Apipurškimą boro trąša gali reikėti pakartoti ir tai daroma atsižvelgiant į augalų būklę. Kovai su piktžolėmis reikia 3
kartus purkšti cukrinių runkelių pasėlius herbicidais.

Detalią informaciją ir vaizdinę medžiagą apie pagrindinius žemės ūkio augalus, sėjos ir auginimo technologijas rasite:
• Deveikytė, I.; Petkevičienė, B. Cukriniai runkeliai. Agrobiologija, tyrimai, technologijos: monografija.
Akademija, Kėdainių r.: Lietuvos žemdirbystės institutas, 2009.
• Šlapakauskas, V.; Duchovskis, P. Augalų produktyvumas: vadovėlis. Akademija, 2007.

Savikontrolės klausimai
2.9.1. Kaip skirstomi žemės ūkio paskirties plotuose auginami augalai?
2.9.2. Kokie technologiniai reikalavimai žieminių javų auginimui?
2.9.3. Kokie technologiniai reikalavimai žieminių rapsų auginimui?
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2.10. AUGALŲ APSAUGA
2.10.1. PAGRINDINĖS ŽEMĖS ŪKIO AUGALŲ LIGOS. ŽEMĖS
ŪKIO AUGALŲ KENKĖJAI IR JŲ KLASIFIKAVIMAS. AUGALŲ
APSAUGOS METODAI, SKIRTI KOVAI SU
LIGOMIS IR KENKĖJAIS
Pagrindinės žemės ūkio augalų ligos
Augalų ligas sukelia nepalankios aplinkos sąlygos, patogeniniai mikroorganizmai (grybai, virusai, bakterijos). Ligos neigiamai veikia augalų kokybę ir produktyvumą, taip pat turi įtakos ekonomikai. Augalų ligos gali
sunaikinti augalą arba sukelti atskirų augalo organų pažeidimus, nekrozes, nusilpninti augalą. Augalų ligos gali
būti parazitinės ir neparazitinės. Parazitines ligas sukelia grybai, bakterijos, virusai. Neparazitines ligas sukelia
maisto elementų, drėgmės, šilumos ir kitų augalui būtinų veiksnių trūkumas arba perteklius.
Augalų ligos pagal pažeidimų požymius grupuojamos į tipus: dėmėtligės – sukelia neparazitinės priežastys, virusai, bakterijos, grybai, deformacijos – nebūdingi pakitimai ant stiebų, lapų, vaisių, išaugos ant stiebų,
lapų, šaknų, apnašos – sukelia grybai, pūslės, karputės, spuogeliai ant įvairių augalo dalių, žaizdos, puviniai,
vytuliai. Pagrindinės javų ligos: miežių tinklinė dryžligė, miltligės, fuzariozės, rūdys, rugių skalsės, kviečių ir
miežių kietosios ir dulkančiosios kūlės. Bulvių ligos: maras, įvairūs puviniai, juodoji kojelė, įvairios virusinės
ligos. Cukrinių runkelių – viduriniųjų lapų puvinys, šią ligą sukelia boro trūkumas.
Dėl ligos atsiradę augalo pokyčiai vadinami simptomais. Simptomų tipą lemia patologiniai procesai,
vykstantys augale. Jie priklauso nuo užkrato (patogeno) biologinių savybių, augalo amžiaus, pažeidžiamų organų
ar augalo dalių (5 lentelė).
5 lentelė. Augalų ligų simptomų tipai (Dabkevičius, Brazauskienė, 2007, Augalų patologija)

1. Ligų tipai

2. Augalo funkcijos pažeidimas

3. Ligos pavadinimas

Chlorozės

Fotosintezės sutrikimai

Cukrinių runkelių gelta

Deformacijos
Dėmės

Augimo reguliavimo sutrikimas
Audinių pakitimas arba nekrozė

Diegavertės

Audinių pažeidimas

Išaugos
Gleivėplūdis
Juodligės
Kempinės
Lapų kritimas
Vaisių mumijos
Nekrozės
Pustulos

Augimo sutrikimai
Vandens indų užsikimšimas
Sulėtėja asimiliacija
Medienos irimas
Augimo sutrikimas
Audinių suardymas ir vandens indų
užsikimšimas
Audinių žuvimas
Audinių ar ląstelių žuvimas
Audinių pakitimas

Bulvių lapų garbanė
Javų dėmėtligės
Runkelių ir kitų augalų diegavertės
Bastutinių šaknų gumbas
Agurkų bakteriozė
Įvairių augalų juodligės
Įvairių vaismedžių puviniai
Serbentų rudmargė

Puviniai

Audinių irimas

„Raganų šluotos“

Augimo sutrikimas

Lipaplūdis

Kaulavaisių šratligė
Slyvų vaisių vyžligė
Bulvių maras
Javų rūdys
Morkų, kopūstų ir kt. augalų
šlapiasis puvinys
Slyvų raganų šluotos
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Rauplės
Skleročiai
Stiebalūžės
Žiedų užuomazgų ir vaisių kritimas

Audinių pakitimas
Grybo vaisiakūnio susidarymas
Audinių pažeidimai

Valkčiai

Apnašų ant augalo dalių susidarymas

Vytuliai

Vandens apytakos sutrikimai

Žaizdos
Žemaūgiškumas

Audinių pakitimai
Vystymosi sutrikimas

Reprodukcijos pakitimai

Obelų rauplės
Miglinių augalų skalsės
Miglinių javų stiebalūžė
Įvairių augalų užuomazgų kritimas
Agrastų valktis, javų miltligės ir
kt.
Kviečių, žirnių, agurkų fuzarinis
vytulys
Vaismedžių vėžys
Miežių geltonoji žemaūgė

Žemės ūkio augalų kenkėjai ir jų klasifikavimas
Daugiausia kultūriniams augalams kenkia vabzdžiai, priklausantys nariuotakojų tipui, įvairiems
vabzdžių klasės būriams. Taip pat augalams kenkia įvairios erkės, nematodai, šliužai, peliniai graužikai.
Kryžmažiedinės spragės kenkia daugumai rūšių augalų – linams, cukriniams ir pašariniams runkeliams, miežiams
ir kitoms kultūroms. Bulvių pasėliams didžiausią žalą daro kolorado vabalų lervos ir sprakšiai. Kenkėjai pagal
pažeidžiamus augalus yra:
• Visaėdžiai – minta įvairiais augalais (sprakšiai, spragės, amarai, paslėptastraubliai).
• Specifiniai – pažeidžia vienos rūšies augalus (kolorado vabalas).
• Tarpiniai – pažeidžia vienos botaninės šeimos augalus (lemai, rapsiniai žiedinukai, žirniniai vaisėdžiai).
Pagal augalų pažeidimo būdą kenkėjai yra griaužiantieji ir čiulpiantieji. Nuo to, kokiu būdu
kenkėjas minta, priklauso ir apsaugos priemonių parinkimas. Griaužiantieji dažniausiai naikinami kontaktiniais, o
čiulpiantys – sisteminiais insekticidais.
Tam tikras augalų rūšis dažniausia puola nuolatiniai kenksmingieji organizmai. Siekiant nustatyti, ar augalų apsaugai nuo kenksmingojo organizmo reikia naudoti cheminius produktus (insekticidus), reikia įvertinti
žalingumo ribos lygį, kenksmingųjų organizmų vystymuisi svarbias meteorologines sąlygas. Kenksmingųjų organizmų reikšmė kinta skirtingais augalų augimo tarpsniais, o produktai yra veiksmingi nuo tam tikrų kenkėjų.
Todėl geriau naudoti vieną veiksmingą produktą nuo dviejų ar daugiau reikalingų kontroliuoti kenksmingųjų organizmų (jei naudojama tinkamu laiku) negu naudoti atskirai du ar daugiau produktų. Tačiau nuo atskiro pavienio
kenkėjo specifinis produktas yra pranašesnis negu plataus veikimo. Prieš naudojant augalų apsaugos priemones
(pesticidus) būtina įvertinti, kad cheminės medžiagos gali būti ne tik nuodingos žmogui bei faunai, bet ir užteršti
pavojingais teršalais vandens telkinius, gruntinį vandenį bei dirvožemį. Viena iš galimybių mažinti pesticidų naudojimo augalų apsaugai mastus yra teisingų sprendimų, ar būtina juos vartoti kiekviename pasėlyje, priėmimas.
Pagal dabar Lietuvoje galiojančią tvarką, informaciją apie galimą augalų ligų ar kenkėjų pasirodymo pasėliuose
laiką bei naudotinus pesticidus žemdirbiams pateikia Valstybinė augalininkystės tarnyba bei Žemės ūkio konsultavimo tarnyba. Tačiau jie gali pateikti tik orientacinę informaciją.
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SPRAKŠIS

RAUDONKRUTIS LEMAS

SPRAGĖ

KOLORADO VABALAS

PASLĖPTASTRAUBLIS

KOLORADO VABALAS,
IŠSIVYSTĘS IŠ LĖLIUKĖS

RAPSINIS ŽIEDINUKAS

AMARAI

KURKLYS

LENKTAJUOSTĖ SPRAGĖ

VYNUOGINĖ SRAIGĖ

SODINĖ JUOSTASRAIGĖ
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Detalią informaciją apie augalų apsaugą ir pesticidų naudojimą rasite:
• Šurkus, J.; Gaurilčikienė, I. Žemės ūkio augalų kenkėjai, ligos ir jų apskaita: mokslinis metodinis leidinys. Akademija: Lietuvos žemdirbystės institutas. Kaunas: Arx-Baltica, 2002.
• Pileckis, S.; Repšienė, D.; Vengeliauskaitė, A.; Žuklienė, R.; Žuklys, L. Sodo kenkėjai ir ligos. Mokslo
ir enciklopedijų leidykla, Vilnius, 1994.
• Šaluchaitė A. Augalų karantinas: knyga-atlasas. Akademija, 2008.

Augalų apsaugos metodai, skirti kovai su ligomis ir kenkėjais
Augalų apsaugos metodai nuo ligų ir kenkėjų skirstomi:
1. Agrotechninis – sėjomainų taikymas, kokybiškas dirvų dirbimas laiku, optimalus augalų tręšimas, sėklų
valymas, rūšiavimas, beicavimas ir apvėlimas insekticidais, nepavėluota sėja, piktžolių naikinimas, palankiausias
derliaus nuėmimo laikas, derliaus atliekų šalinimas, atsparių ligoms ir kenkėjams augalų veislių parinkimas.
2. Biologinis – laboratorijoje išaugintų kenkėjus naikinančių grobuoniškųjų vabzdžių (entomofagų) naudojimas, mikrobiologinių preparatų naudojimas.
3. Fizinis ir mechaninis – dirvožemių, patalpų, sėklų terminis apdorojimas, šviesos gaudyklių taikymas,
ligotų augalų šalinimas, kenkėjų rinkimas ir t. t.
4. Karantininis apsaugos metodas – tai valstybinių priemonių sistema karantininių ligų ir kenkėjų plitimui apriboti bei jų židiniams likviduoti.
5. Cheminis – ligos ir kenkėjai naikinami pesticidais. Pesticidai yra cheminės priemonės prieš ligas, kenkėjus ir piktžoles. Pesticidai, kurie naikina ligas, vadinami fungicidais, pesticidai prieš kenkėjus – insekticidais.
Pesticidai, naudojami sėklų beicavimui prieš ligas, vadinami beicais.
6. Integruotas augalų apsaugos metodas – tai naudojimas visų galimų konkrečiu atveju augalų apsaugos
metodų, pirmenybę teikiant ne cheminėms augalų apsaugos priemonėms.
Gamtosaugos bei sanitarijos požiūriu didžiausią pavojų kelia cheminis augalų apsaugos metodas – pesticidų naudojimas. Todėl ši žemdirbių veiklos sritis yra griežtai reglamentuota ir nuolat kontroliuojama. Draudžiama
naudoti pesticidus, kurie neregistruoti ir neįrašyti į profesionalaus arba individualaus naudojimo augalų apsaugos
priemonių sąrašus, reglamentuojančius pesticidų naudojimą šalyje. Netinkamai naudojami purkštuvai kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, todėl purkštuvus eksploatuojantys žemdirbiai privalo kas penkeri metai pateikti
juos techninei apžiūrai. Techninę apžiūrą atlieka 11 akredituotų įmonių.
Detalią informaciją apie augalų apsaugą ir pesticidų naudojimą rasite:
• Šaluchaitė, A. Daržovių kenkėjai ir ligos: knyga-atlasas. Akademija, 2008.
• http://gamta.lt/files/Pazangaus_ukininkavimo_taisykles_ir_patarimai_4skyrius.pdf
• http://www.vatzum.lt/uploads/documents/trasos/saugaus_ir_tausaus_aap_naudojimo_iniciatyva.pdf

Savikontrolės klausimai
2.10.1.1. Kokios augalų ligų pasireiškimo priežastys?
2.10.1.2. Kaip skirstomos žemės ūkio augalų ligos?
2.10.1.3. Kaip skirstomi žemės ūkio augalų kenkėjai, kodėl tai svarbu?
2.10.1.4. Kokius žinote augalų apsaugos metodus nuo kenkėjų ir ligų?
2.10.1.5. Kaip naudoti pesticidus, kad jie mažiau pakenktų žmonėms ir aplinkai?
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2.10.2. PIKTŽOLĖS IR JŲ DAROMA ŽALA (PIKTŽOLIŲ KLASIFIKAVIMAS PAGAL JŲ BIOLOGIJĄ, BOTANINĘ SUDĖTĮ,
DAUGINIMOSI BŪDĄ, GYVENIMO TRUKMĘ)
Piktžolės – augalai, augantys pasėliuose su žemės ūkio augalais ir konkuruojantys su jais dėl šviesos, vandens, maisto medžiagų. Piktžolėtose dirvose kultūriniai augalai prastai auga ir gali visiškai išnykti. Dėl piktžolių
poveikio mažėja derlius, prastėja jo kokybė, derlių užteršia piktžolių sėklos ir vegetatyvinės dalys. Lietuvoje
randama apie 420 piktžolių rūšių. Pasėliuose – apie 250 rūšių. Piktžolių daroma žala gali būti tiesioginė ir netiesioginė (6 lentelė):
6 lentelė. Piktžolių daroma žala (sudaryta autorės)

Tiesioginė

Netiesioginė

Stelbia žemės ūkio augalus, stabdo fotosintezę

Platina ligas ir kenkėjus

Konkuruoja dėl maisto medžiagų ir drėgmės
Apsunkina derliaus nuėmimą
Mažina žemės ūkio augalų derlių
Išguldo pasėlius

Pasižymi alelopatinėmis savybėmis, kurios gali stabdyti žemės ūkio augalų dygimą
Apnuodija pašarus
Piktžolių šaknys užteršia armens sluoksnį, užkemša
drenažo sistemą
Blogina derliaus kokybę
Kryžminasi su žemės ūkio augalais
Sukelia alergiją

Piktžolių klasifikavimas: pagal biologiją, botaninę sudėtį,
dauginimosi būdą, gyvenimo trukmę
Piktžolių biologinės savybės ir jų paplitimas. Piktžolės pasižymi dideliu pakantumu nepalankioms
augimo sąlygoms, jų žymiai didesnis negu žemės ūkio augalų vislumas, prisitaikymas greitam sėklų išplatinimui. Piktžolių sėklos pasižymi ilgaamžiškumu, o požeminės dalys – gyvybingumu. Joms būdingas ištęstas ir
nevienodas dygimo laikotarpis, kai susidaro palankios sąlygos. Piktžolių sėklos labai smulkios ir turi įvairių priedų (kibukų, pūkelių, skristukų, dėžučių ir pan.), kurie padeda joms išplisti.
Naudojamos 4 piktžolių klasifikacijos: botaninė, morfologinė, ekologinė, biologinė (agronominė). Agronominiu požiūriu pati svarbiausia klasifikacija – biologinė (agronominė), kurioje piktžolės skirstomos pagal mitybos būdą į parazitines, pusiau parazitines ir neparazitines, pagal gyvenimo trukmę skirstomos į trumpaamžes
ir daugiametes ir pagal tai, kaip piktžolės plinta, – į sėklomis plintančias ir sėklomis ir vegetatyvinėmis dalimis.
Trumpaamžės piktžolės
• Efemerinės piktžolės – per vieną vegetacijos periodą gali subrandinti daugiau kaip vieną sėklų kartą
(daržinė žliūgė, vienmetė miglė).
• Vasarinės piktžolės – sudygsta pavasarį ir iki rudens subrandina sėklas, išbarsto ir sunyksta. Vasarinės
piktžolės skirstomos į ankstyvąsias, jos sėklas subrandina vasaros viduryje ir vėlyvąsias – sėklas subrandina vasaros pabaigoje.
• Žiemojančios. Sudygsta antroje vasaros pusėje arba ankstyvą rudenį, skrotelės tarpsnyje žiemoja, o pavasarį intensyviai auga ir subrandina sėklas. Jeigu žiemojančios piktžolės sudygsta pavasarį, jos iki rudens gali
subrandinti sėklas, nes joms žiemojimas nebūtinas. Pavyzdžiui, rugiagėlė, dirvinė čiužutė.
• Žieminės. Sudygsta iš rudens, pereina visus augimo tarpsnius kaip ir žiemkenčiai, joms būtina pereiti
jarovizacijos stadiją, kad galėtų subrandinti sėklas. Pavyzdžiui, ruginė dirsė, dirvinė smilguolė.
• Dvimetės. Pirmais metais išaugina vegetatyvinius organus, o antrais subrandina sėklas ir sunyksta. Pavyzdžiui, paprastoji morka, paprastasis kmynas.
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Daugiametės piktžolės
Sėklomis plintančios piktžolės – šaknys lieka žiemoti, o pavasarį iš jų vėl atauga augalai. Šios piktžolės
prisitaikiusios labiau plisti sėklomis nei vegetatyviai. Pagal šaknų sistemą jos skirstomos į liemenšaknes (paprastoji kiaulpienė) ir kuokštašaknes (plačialapis gyslotis.)
Vegetatyviai ir sėklomis plintančios piktžolės – prisitaikiusios plisti labiau vegetatyvinėmis dalimis nei
sėklomis. Skirstomos pagal tai, kokiomis vegetatyvinėmis dalimis plinta:
• Šliaužiančiosios – dauginasi šliaužiančiu stiebu, kuris ties bambliais įsišaknija ir taip suformuoja naujus
augalus (žąsinė sidabražolė).
• Šakniastiebinės – dauginasi požeminiais stiebais – šakniastiebiais. Jie išaugina pumpurus, iš kurių išleidžia šaknis ir formuojasi nauji augalai (paprastasis varputis).
• Šakniaatžalinės – turi stiprią giliai (1–1,5 m) į žemę nueinančią šaknį ir kelias horizontaliai išsidėsčiusias
šaknis, kurios turi daug pumpurų. Pumpurai išaugina naujus augalus (dirvinė usnis, dirvinė pienė).
• Stiebagumbinės – dauginasi dirvoje esančiais šaknų sustorėjimais – stiebagumbiais. Dirbant žemę jie
sutrupa į atskirus narelius, iš kurių išauga nauji augalai (pelkinė notra, dirvinė mėta).
• Svogūninės – stiebai žemėje baigiasi svogūnėliu, kuriuo dauginasi (laukinis česnakas).
Piktžolių kontrolė. Piktžolės yra viena iš pagrindinių problemų, su kuria susiduria ūkininkai vykdydami
tiek intensyvią, tiek ekologinę ūkininkavimo veiklą. Tradicinė kontrolė pagrįsta cheminiais preparatais, o du priešingi požiūriai išryškina ekologinio ir tradicinio metodų skirtumą. Išskiriami trys pagrindiniai piktžolių kontrolės
būdai (5 pav.).

5 pav. Piktžolių kontrolės priemonės (sudaryta autorės)
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Augalų apsaugos priemonės, skirtos naikinti piktžoles, vadinamos herbicidais. Herbicidai skirstomi pagal
cheminę sudėtį, selektyvumą, poveikio trukmę, toksiškumą, pažeidimo būdą. Kad efektyviai veiktų herbicidai,
reikia laikytis pagrindinių sąlygų: svarbu pasirinkti tinkamą preparatą ir jo normą bei tirpalo koncentraciją. Kitas
svarbus aspektas – naudojimo laikas.
Detalią informaciją apie piktžolių paplitimą, biologines savybes ir kontrolės priemones rasite:
• Čiuberkis, S.; Vilkonis, K. K. Piktžolės Lietuvos agroekosistemose: monografija. Akademija, 2013.
• Jodaugienė, D.; Raudonius, S.; Špokienė, N. Piktžolių ekologija: mokomoji knyga. Akademija, Klaipėda: IDP Solutions, 2008.
• Sirvydas, P. A.; Kerpauskas, P. Terminis piktžolių naikinimas. Monografija. Akademija, Kaunas, 2012.
• Špokienė, N.; Pavilionienė, E. Piktžolės: katalogas. Akademija. 2003.
• http://www.vatzum.lt – Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Savikontrolės klausimai
2.10.2.1. Kaip galima apibūdinti piktžoles?
2.10.2.2. Kokias žinote piktžolių biologines savybes?
2.10.2.3. Kaip klasifikuojamos piktžolės?
2.10.2.4. Kas yra trumpaamžės piktžolės, kaip jos skirstomos?
2.10.2.5. Kas yra daugiametės piktžolės, kaip jos skirstomos?
2.10.2.6. Kokius žinote piktžolių kontrolės būdus ir priemones?
2.10.2.7. Kuo remiantis klasifikuojami herbicidai?
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2.10.3. INTEGRUOTOS KENKSMINGŲ ORGANIZMŲ
KONTROLĖS (IKOK) PRINCIPAI, JŲ TAIKYMAS SIEKIANT
TAUSAUS, RACIONALAUS IR TIKSLINGO
AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ NAUDOJIMO
Integruota kenksmingų organizmų kontrolė apima visus galimus augalų apsaugos metodus, tačiau pirmenybė teikiama necheminiams augalų apsaugos metodams. Šios kontrolės tikslas – išauginti sveikus žemės ūkio
augalus ir kuo mažiau pažeisti ekosistemas. Šios priemonės turėtų pristabdyti kenksmingų organizmų populiacijų vystymąsi bei palaikyti ekonomiškai ir ekologiškai pateisinamą augalų apsaugos produktų naudojimo lygį.
Įdiegus šią sistemą ji duotų didelį ekonominį efektą: sumažėtų cheminių preparatų sunaudojimas, kenkėjai ir ligų
sukėlėjai netaptų rezistentiški pesticidams, sumažėtų neigiamas cheminių medžiagų poveikis natūraliems kenksmingų organizmų priešams.
Integruotos kenksmingų organizmų kontrolės principai:
• Tinkamos sėjomainos parinkimas ir įgyvendinimas padeda slopinti kenksmingų organizmų populiacijų
plitimą.
• Žemės dirbimo operacijų parinkimas, sėklos guoliavietės suformavimas leidžia tikėtis tankaus sveiko
pasėlio, kuris sėkmingai pats kovos su piktžolėmis ir kitais žaladariais.
• Būtina atsižvelgti į sėjos ir sodinimo terminus, formuoti tinkamus įsėlius ir pasėlio tankumą.
• Pasirinkti atsparesnes augalų veisles, tinkančias auginti kiekvienoje konkrečioje zonoje.
• Naudoti aukštos kokybės sėklą ir sodinamąją medžiagą.
• Sėklos turi būti sertifikuotos, švarios (be piktžolių sėklų ir kitų priemaišų). Jeigu yra problemų su ligomis, sėklas reikia beicuoti.
• Sveiki augalai patys gerai konkuruoja su įvairiais patogenais ir gerai stelbia piktžoles.
• Augalų mityba turi būti subalansuota atsižvelgiant į dirvožemyje esančių medžiagų kiekį. Taip sumažinsime mineralinių medžiagų išsiplovimą.
• Kenksmingų organizmų plitimo prevencijai naudoti higienos priemones (registruotais augalų apsaugos
produktais reguliariai plauti purškimo, žemės dirbimo, sėjos ir derliaus nuėmimo įrangą ir agregatus).
• Jei užtikrinama kenksmingų organizmų kontrolė, naudoti nechemines technologijas ir priemones bei
biologinius augalų apsaugos produktus. Taip išsaugosime naudinguosius organizmus.
• Netaikyti cheminių augalų apsaugos priemonių profilaktiškai. Taip išvengsime rezistentiškumo pesticidų
veikliosioms medžiagoms.
•Remiantis kenksmingų organizmų stebėsenos rezultatais nustatyti kenksmingų organizmų žalingumo ribas ir tik tada nuspręsti dėl augalų apsaugos produktų naudojimo tikslingumo ir tinkamo jų naudojimo laiko.
• Kenksmingų organizmų kontrolei naudoti tuos augalų apsaugos produktus, kurie yra kuo labiau pritaikyti konkrečiam tikslui ir turi kuo mažesnį šalutinį poveikį žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai.

Detalesnę informaciją rasite:
• http://www.lzukt.lt/news-923-integruota-augalu-apsauga-danu-ir-skotu-patirtis.aspx
• http://www.vatzum.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/agrochemija/integruotos-kenksmingu-organizmu-kontroles-bendrieji-principai/
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2.10.4. AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ
NAUDOJIMO REIKALAVIMAI
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 patvirtintomis
Augalų apsaugos produktų įvežimo, sandėliavimo, prekybos ir naudojimo taisyklėmis reglamentuotos prekybos
produktais, jų sandėliavimo, vežimo ir naudojimo veiklos. Būsimasis ūkininkas saugodamas savo ir ūkyje dirbančių darbuotojų sveikatą turi atsakingai organizuoti darbus ir laikytis reikalavimų produktų naudojimui, kuriuos ras
nurodytame teisės akte. Reikalavimuose nurodyta, kaip tinkamai naudoti augalų apsaugos įrenginius ir mašinas,
kaip paruošti tirpalus ir purkšti, kaip purkšti šiltnamiuose, kaip naudoti aerozolius, atlikti sandėlių fumigavimą,
beicuoti sėklas ir sėti. Teisės akte nurodytos asmeninės apsaugos priemonės dirbant su produktais bei augalų
apsaugos mašinų, transporto priemonių, patalpų ir asmeninių apsaugos priemonių nukenksminimo reikalavimai.

Reikėtų įsidėmėti!

• Ruošiantis apdoroti pasėlius produktais ne vėliau kaip prieš dvi dienas apie tai būtina raštu pranešti
asmenims, kurie turi bičių 1 km atstumu nuo purškiamo ploto. Saugant bites, produktus geriausia naudoti vakare.
• Draudžiama augalus produktais purkšti jų žydėjimo metu, išskyrus tuos, kurie nekenkia bitėms.
• Karštu metų laiku purškimo darbus reikia atlikti ryte arba vakare.

Detalią informaciją rasite:
Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 „Dėl Augalų
apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo“. Prieiga per
internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19431CB8A7D7
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2 . 11 . S O D I N I N K Y S T Ė I R D A R Ž I N I N K Y S T Ė
(LIETUVOJE AUGINAMI SODO AUGALAI, JŲ
K L A S I F I K A C I J A . PA G R I N D I N I A I D A R B A I , B Ū T I N I
S O D O Į V E I S I M U I I R J O P R I E Ž I Ū R A I . PA G R I N D I N I A I
DARŽO AUGALAI IR JŲ KLASIFIKACIJA. DARŽO AUGALŲ
AUGINIMO TECHNOLOGIJOS)
Lietuvoje auginami sodo augalai, jų klasifikacija
Sodininkystė – augalininkystės mokslo šaka apie daugiamečius sumedėjusius vaisinius augalus. Lietuvos
žemės ūkyje ir ekonomikoje sodininkystė užima nežymią, tačiau svarbią vietą kaip šviežios produkcijos ir žaliavos perdirbimo pramonei tiekėja. Lietuvoje veisiami įvairaus dydžio sodai. Mažiausi – individualūs sodeliai
sodų bendrijose. Didesni veisiami sodybiniuose sklypuose, todėl jie vadinami sodybiniais sodais. Dar didesnius
pramoninius sodus veisia ūkininkai, sodininkystės bendrovės ir įmonės. Lietuvoje vaisių ir uogų paklausa didelė,
tačiau žymią dalį vartotojų poreikių tenkina įvežtinė produkcija. Vaismedžiais apsodinti didesni žemės sklypai vadinami sodais, o apsodinti uogakrūmiais – uogynais. Sodai ir uogynai įgauna juose auginamų augalų pavadinimą.
Obelų sodas vadinamas obelynu, slyvų – slyvynu, lazdynų sklypas – riešutynu, serbentų – serbentynu ir panašiai.
Mūsų šalies teritorijos agroklimato sąlygomis soduose galima auginti tuos vaismedžius ir uogakrūmius,
kurie ištveria bent iki –35 °C šalčius, užtenka 16–17 °C šilčiausio mėnesio vidutinės oro temperatūros, 190–200
dienų vegetacijos ir apie 2200 °C aktyvių temperatūrų (daugiau kaip 10 °C) sumos. Vaismedžių žydėjimui optimali temperatūra 18–23 °C. Obelys pradeda žydėti, kai 0,5 m gylyje temperatūra viršija 10 °C. Neigiamos temperatūros žalingos žydintiems sodams, pavėluotai nuimant obuolių derlių ir rūsčiomis žiemomis. Neprasiskleidusiems žiedams pakenkia nuo –2,8 °C iki 3,9 °C šalnos, prasiskleidusiems žiedams – nuo –1,7 °C iki – 2,2 °C,
vaisių mezgimo metu – nuo –1,1 °C iki –2,2 °C šalnos. Nokstantiems obuoliams gali pakenkti nuo –2 °C iki –2,5
°C šalnos. Atspariausi obuoliai nukenčia nuo –5,5 °C, o mažiau atsparūs – nuo –3,5 °C šalnų. Ankstyvos rudens
šalnos – iki –4–6 °C obuoliams žymesnės žalos nepadaro.
Vaismedžiai gali normaliai augti ir derėti, kai dirvoje yra 75–80 proc. nuo pilno dirvožemio drėgmės
imlumo ir kai per metus iškrinta daugiau kaip 700 mm kritulių. Drėgmės sąlygas sode galima reguliuoti taip: kai
kritulių kiek mažiau kaip 600 mm – mulčiuoti, auginti sideratus, kai iškrinta daugiau kaip 700 mm kritulių – taikyti žolyninę dirvos dirbimo sistemą, kai kritulių iškrinta iki 700 mm per metus – tarpumedžiuose laikyti juodąjį
pūdymą. Vaismedžiams daugiausiai drėgmės reikia pavasarį ir vasaros pradžioje, kai vaismedžiai žydi, sparčiai
auga ūgliai ir užuomazgos. Vasaros viduryje vandens sunaudojama mažiau, o rudenį vėl daugiau, ypač kai gausus
derlius. Kai drėgmės per daug, ūgliai ir lapai nebeauga, dalis jų per anksti nukrinta, vaisiai sutrūkinėja. Vaismedžių šaknys pakenčia tik laikiną vandens perteklių. Trūkstant drėgmės, vaismedžiai auga silpnai, vaisiai būna
smulkūs, derlius mažas, vaisiai anksčiau krinta.
Šviesos intensyvumas reikšmingas vaismedžių žydėjimui ir augimui. Šviesos intensyvumas priklauso nuo
metų laiko, dienos ilgumo, vietovės aukščio virš jūros lygio. Debesys, rūkas, dulkės mažina šviesos intensyvumą.
Kuo intensyvesnė šviesa, tuo daugiau sausų medžiagų vaismedžiai gamina, geriau auga jų ūgliai ir šaknys. Ilgomis dienomis gamina daugiau auksino, geriau auga pumpurai.
Dirvožemis – svarbiausias vaisinių augalų augimo veiksnys. Ypač sodo įrengimui svarbus reljefas, kaip
žemės paviršiaus nelygumų visuma. Jis daro poveikį temperatūroms: šlaito viršutinėje dalyje temperatūros būna
aukštesnės negu žemutinėje. Žemesnėse reljefo vietose žiemą vaismedžiai labiau pašąla. Pietiniai šlaitai visada
25 proc. šiltesni, nes čia oro temperatūra būna iki 10 °C aukštesnė negu šiauriniuose. Pietų ir pietryčių šlaito žemutinėje dalyje pavasarį sniegas ištirpsta anksčiau, dvigubai daugiau išgaruoja drėgmės negu šiaurinėje pusėje.
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Vaisiniai ir uoginiai augalai suklasifikuoti pagal jų morfologines, biologines, ekologines, geografines,
augimo ir derėjimo ypatybes. Pagal vaisių savybes, poreikius augimo sąlygoms bei panaudojimo ir realizavimo
galimybes vaisiniai augalai suskirstyti į septynias grupes: sėklavaisinius, kaulavaisinius, uoginius, riešutinius,
subtropinius, citrusinius, tropinius. Pagal formą sodo augalai skirstomi:
• Medžio formos – turi ryškų liemenį, auga iki 10 m. ir daugiau (obelys, kriaušės, vyšnios, trešnės ir pan.).
• Krūmai – būdinga keletas sumedėjusių panašaus storio stiebų. Krūmai užauga nuo 1–5 m. (lazdynai,
aktinidijos).
• Medžiakrūmiai – tarpinė forma tarp medžio ir krūmo, užaugina kelis daugiamečius stiebus (žagarvyšnės,
slyvos).
• Puskrūmiai – augalai, kurie turi dvimečius stiebus ir daugiametes šaknis (avietės, gervuogės).
• Daugiamečiai žoliniai augalai – turi požeminius sumedėjusius daugiamečius ūglius, dažnai jų lapija
būna visžalė (braškės).
Morfologiniai požymiai apibūdina augalų išorinę sandarą. Kiekvienas augalas turi tik jam būdingą antžeminę ir požeminę dalį: vaismedžio antžeminę dalį sudaro liemuo, šakos, ūgliai, vaisinės šakutės ir pumpurai.
Pažinoti morfologinius požymius svarbu nustatant augalo būklę, veisles, įvertinant derlingumą, norint augalus
dauginti, skiepijimui. Sodo priežiūros darbai parenkami taip pat atsižvelgiant į morfologinius požymius.
Augalo žiedynas – lytinio dauginimosi organas. Jie būna vienalyčiai ir dvilyčiai. Vienalyčiai žiedai turi tik
kuokelius arba tik piesteles. Dvilyčiai – turi ir kuokelius, ir piesteles.
Sodo augalai pagal formuojamų žiedynų lytį skirstomi į 4 grupes:
1. Sąlyginiai vienanamiai turi dvilyčius žiedus, tačiau jų kuokeliai ir piestelės subręsta ne vienu metu,
todėl piestelės apdulkinamos kitų – dulkelinių veislių žiedadulkėmis (obelis, kriaušė, šermukšnis, slyva).
2. Vienanamiai su vienalyčiais kuokeliniais ir piesteliniais žiedais ant to paties augalo (graikiškas riešutmedis, lazdynas).
3. Dvinamiai augalai – kuokeliniai ir piesteliniai žiedai būna ant atskirų augalų (šaltalankis, pistacija).
4. Trinamiai augalai – kuokeliniai, piesteliniai ir dvilyčiai žiedai būna ant atskirų augalų (citrinvyčiai,
aktinidijos).
Sodo augalams būdingi žiedynai: kekė – serbentai, raugerškiai; žirginėlis – lazdyno; skėtiška kekė –
kriaušės, šermukšnio, gudobelės; sudėtinė kekė – putino; paprastasis skėtis – obels, vyšnios, trešnės; dvistypis –
braškės, žemuogės.
Sodo augalų vaisiai būna sultingi ir sausi: sultingų vaisių maistui naudojamas minkštimas, o sausų – sėkla. Pagal tai, iš kurios žiedyno dalies išsivystė vaisius, jie skirstomi į tikruosius (vyšnios, slyvos, abrikosai) ir
netikruosius (obelys, kriaušės, svarainiai). Tikrieji vaisiai išsivystę iš mezginės, netikrieji – iš mezginės ir ją
gaubiančio žiedsosčio. Kai vaisiaus visa sultingoji dalis išsivysto iš žiedsosčio, jie vadinami netikromis uogomis
(braškės, žemuogės).

Pagrindiniai darbai, būtini sodo įveisimui ir jo priežiūrai
Planuojant įveisti sodą pasirenkamas sklypas su nedideliu nuolydžiu. Apačioje nuolydis turėtų būti
atviras, kad nesitelktų šaltas oras. Veisiant sodą labai svarbu tinkamas vaismedžių išdėstymas. Pirmiausia
remiantis įstatymais vaismedžiai gali būti sodinami ne arčiau kaip 3 m nuo kaimyninio sklypo ribos. Biologiniu
atžvilgiu geriau, kai vaismedžių eilės išdėstytos šiaurės–pietų kryptimi. Lygumose vyrauja sunkesni dirvožemiai,
kurie dažnai būna per šlapi. Tokiuose dirvožemiuose užsitęsia vaismedžių vegetacija, jie ne taip gerai subręsta,
labiau nukenčia nuo šaltų žiemų, dažniau serga. Ypač pavojingos žemumos, kuriose užsilaiko drėgmės perteklius.
Tokiose vietovėse prasta oro apykaita: ilgiau neišsisklaido šaltas oras, laikosi rūkas.
Blogiausia vieta sodams yra slėniai, ypač uždari arba priaugę medžių bei krūmų. Juose telkiasi šaltesnis
oras, žiemą vaismedžiai gali iššalti, pavasarį nušąla žiedai, tvyro rūkas. Ilgai neišsisklaidantis rūkas sudaro palankias sąlygas ligoms plisti. Slėniai sodams netinkami. Jei neturime geresnės vietos sodui įveisti ir vaismedžius
tenka sodinti slėnyje, reikėtų pasirinkti atsparių šalčiui ir ligoms veislių sodinukus, skiepytus į ištvermingus vidutinio augumo ar net aukštaūgius poskiepius.
Tinkamiausi sodams dirvožemiai yra priesmėliai ant priemolių ir priemoliai. Sodo dirvožemis turi
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būti laidus vandeniui, negludus su nuolydžiu. Svarbios ne tik viršutinių sluoksnių savybės, bet ir podirvio.
Obelys su augesniais poskiepiais neblogai auga ir molio dirvožemiuose, tačiau žemaūgiams ir pusiau žemaūgiams
vaismedžiams jie tinka mažiau. Kai podirvyje yra gilusis smėlio arba žvyro sluoksnis, vaismedžiams gali
pritrūkti drėgmės. Lengvesnius dirvožemius prieš sodo įveisimą patartina patręšti. Lengvuose dirvožemiuose
neretai trūksta magnio. Tokiu atveju patartina patręšti magnio turinčiomis trąšomis, pavyzdžiui, kalio magnezija.
Jei dirva buvo pakalkinta magnio turinčiomis kalkinėmis trąšomis, magnio trąšų naudoti nereikia. Lengvesni
dirvožemiai sorbuoja mažiau mitybinių elementų, todėl juos reikėtų tręšti mažesnėmis kalio ir magnio trąšų normomis.
Gausiau patręšus, nemažai šių elementų vanduo išplauna į gilesnius dirvožemio sluoksnius ir augalai jų
nepasisavina. Lengvus dirvožemius paprastai tenka tręšti mažomis arba vidutinėmis trąšų normomis, bet dažniau
negu sunkesnius. Rekomenduojama įterpti ne tik mineralinių, bet ir organinių trąšų. Vietoj mėšlo galima auginti
ir užarti žaliajai trąšai skirtus augalus (vikių-avižų mišinį, baltąsias garstyčias, rapsus). Jie ne tik papildo dirvą
maisto medžiagomis, bet ir pagerina jos fizines savybes (struktūrą, vandens laidumą bei imlumą). Pastaruoju metu
vaismedžiai sodinami gana tankiai, todėl prieš sodo įveisimą rekomenduojama patręšti visą būsimo sodo plotą, o
ne tik vaismedžių sodinimo vietas.
Mėgėjiškuose soduose veisles geriausia grupuoti pagal vaisių skynimo laiką. Naudojant cheminės apsaugos prieš ligas priemones, būna taip, kad vasariniai obuoliai jau skinami, o vėlyvų žieminių veislių vaismedžius
dar reikia purkšti. Patartina, kad anksti skinamų vasarinių ar rudeninių veislių vaismedžiai būtų sodinami toliau,
mažiau matomoje sodo vietoje. Vėlyvų žieminių veislių vaismedžius reikėtų sodinti geriausiai matomoje vietoje.
Taip išdėsčius sode veisles galima bus gėrėtis augančiais ir nokstančiais vaisiais visą rudenį. Vyšnios, trešnės ir
slyvos taip pat galėtų būti sodinamos tolimesnėje sodo vietoje šalia vasarinių veislių obelų, nes jos dekoratyvios
būna trumpesnį laiką, o derančios žieminės obelys gražiai atrodo beveik visą rudenį.
Versliniuose soduose tarpueilių priežiūra pasirenkama pagal vaismedžių amžių, dirvos tipą, technines
galimybes.
• Juodojo pūdymo laikymas – dažniausiai taikomas jaunuose soduose. Per vegetacijos laikotarpį žemė purenama kas 2–3 savaitės kultivatoriumi 6–8 cm gyliu. Neigiama įtaka – prastėja dirvožemio struktūra, skatinama
mineralizacija.
• Vejos apželdinimas – labiausiai paplitęs pomedžių priežiūros būdas. Apsaugo dirvožemį nuo erozijos,
negadinama struktūra, nemažėja humuso. Veja suformuoja velėną, todėl palengvėja kiti sodo priežiūros darbai:
lengva vaikščioti, neišvažinėjama. Vejai apželdinti parenkami mišiniai tik iš varpinių žolių.
• Mechaninis piktžolių naikinimas – piktžolės jaunuose soduose prie medelių išravimos rankomis, o tarpmedžių juostos purenamos mechaniškai.
• Mulčiavimas – paskleidus mulčią dirva būna puresnė ir drėgnesnė. Tinka mėšlas, pjuvenos, durpės, medžio žievė.
• Cheminė kontrolė – herbicidų naudojimas.
Detalesnę informaciją ir vaizdinę medžiagą apie Lietuvoje auginamus sodo augalus, klasifikaciją, sodo
įveisimo ir priežiūros darbus rasite:
• Kviklienė, N. Obuolių skynimo laikas: metodika, skirta sodininkystės specialistams, konsultantams,
aukštųjų mokyklų dėstytojams ir studentams. Kauno r.: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Sodininkystės
ir daržininkystės institutas, 2011.
• Navys, E. Sodo genėjimas. Augalų pasaulis. Nr. 39, 2007.
• Pranskietis, V. Sodininkystė. Mokomoji knyga. ASU, Kaunas. 2012. Prieiga per internetą: http://www.
sblaime.lt/wp-content/uploads/2016/03/VPranckietis-Sodininkyste.pdf
• Pranckietis, V. Sodininkystės laboratorinių ir praktinių darbų metodiniai patarimai. Kaunas: Spalvų
kraitė, 2008.
• Švagždys, S. A. Racionalus tręšimas intensyviuose soduose, 2006.
• http://straipsniai.lt/ekonomika/zemaugio-sodo-tarpueiliu-ir-pomedziu-prieziura/
• https://www.sodasirdarzas.lt/straipsniai/vaismedziu-prieziura/
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Pagrindiniai daržo augalai ir jų klasifikacija
Daržininkystė – augalininkystės šaka, specializuota auginti daržoves. Daržovės gali būti auginamos
atvirame ir uždarame grunte. Lietuvoje 94 proc. daržovių derliaus užauginama ūkininkų ir šeimos ūkiuose, o
daugiau kaip pusė šiltnamių daržovių derliaus (60 proc.) – žemės ūkio įmonių šiltnamiuose. Daržoves auginant
uždarame grunte dirbtinio klimato sąlygomis derlius gaunamas ištisus metus, ko negalima padaryti jas auginant
atvirame grunte. Šiltnamiuose auginant daržoves reikia didelių finansinių investicijų, didelės elektros energijos sąnaudos, reikia daug darbo jėgos, tačiau auginamos daržovės gausiai dera. Lauke auginant daržoves reikia
itin aukšto agrotechnikos lygio. Daržovių auginimo būdai labai specifiniai: vienos auginamos iš daigų, kitos
sėjamos tiesiog į dirvą, brandinamos ar nokinamos jau nuėmus derlių. Norint gauti ankstyvesnį derlių daigai
auginami po priedangomis, o į lauką sodinami, kai susidaro palankios sąlygos. Auginama daugiau kaip 70 daržovių
rūšių, kurios priklauso skirtingoms šeimoms. Dauguma šeimų priklauso dviskilčių augalų klasei, tik dvi šeimos –
vienskilčių: lelijinių ir miglinių. Įvairioms botaninėms šeimoms būdingi skirtingi brendimo ir nokimo laikotarpiai –
vegetacijos laikotarpis. Daržovių subrendimo laikas priklauso nuo jų vartojamos maistui dalies: ar tai lapai,
ar žiedynas, ar vaisius. Pagal vegetacijos trukmę daržovės skirstomos į vienmetes, dvimetes ir daugiametes.
Vienmetės daržovės sėklas subrandina tais pačiais metais kaip ir buvo pasėtos. Dvimetės sėklas brandina kitais
metais. Sėjos metais užaugina šaknį ir lapų skrotelę, gūžę ir tik antrais metais brandina sėklas. Daugiametės
dauginasi požeminėmis dalimis ir sėklas brandina antrais ar trečiais metais po sėjos.
Daržovių skirstymas pagal naudojamąsias dalis
Pagal tai, kokios daržovių dalys naudojamos maistui (vaisiai, užuomazgos, žiedynai, sustorėję stiebai,
lapai, gūžės, svogūnai, šaknys, gumbai), jos skirstomos į vaisines, lapines, šaknines, gumbines ir kt.
• Vaisinių daržovių maistui naudojami subrendę vaisiai arba jaunos vaisiaus užuomazgos. Pirmai grupei
priklauso pomidorai, baklažanai, pipirai, moliūgai, arbūzai. Antrai – agurkai, patisonai, žirniai, pupelės, pupos.
• Lapinių daržovių maistui naudojami lapai, stiebai, gūžės. Pirmai grupei priklauso salotos, špinatai,
lapinės petražolės, krapai, jauni valgomųjų burokėlių lapai, rūgštynės, lapiniai kopūstai, žieminiai svogūnai.
Antrai – lapkotiniai salierai, rabarbarai. Trečiai – gūžiniai ir Briuselio kopūstai, gūžinės ir romėnų salotos.
• Žiedinių daržovių maistui naudojami žiedynai: žiediniai kopūstai (kalafiorai) ir artišokai.
• Ūglinių daržovių maistui naudoji jauni ūgliai. Joms priklauso šparagai.
• Svogūninės daržovės – svogūnai, česnakai, porai. Maistui naudojama ne tik antžeminė dalis laiškai, bet
ir požeminė – svogūnai, ropelės.
• Šakniavaisinės daržovės – maistui naudojama sustorėjusi šaknis (morkos, petražolės, pastarnokai, salierai, valgomieji burokėliai, griežčiai, ridikai, ropės, ridikėliai, krienai).
• Stiebagumbinės daržovės – bulvės, ant šaknų augantys gumbai.
• Stiebinės daržovės – ropiniai kopūstai, maistui naudojamas stiebo sustorėjimas.
• Daugiametės daržovės – maistui vartojamos iš šaknų atželiančios augalo dalys (rabarbarai, rūgštynės,
šparagai, žieminiai svogūnai).
• Ankštinės daržovės – naudojamos ankštys su sėklų užuomazgomis ir nesubrendusios sėklos (šparaginės
pupelės, žirniai).
• Prieskoninės daržovės – dašiai, peletrūnai, mairūnai ir kt.
Daržovėms ypač svarbios aplinkos sąlygos, nes kiekvienai rūšiai reikalingos skirtingos augimo sąlygos.
Jos ypač jautriai reaguoja į aplinkos pasikeitimus. Pavyzdžiui, jeigu sumažinome šviesos kiekį, reikia sumažinti
ir temperatūrą, nes augalas pradės nenormaliai vystytis – kvėpavimui sunaudos daugiau energijos negu sugebės
asimiliuoti. Pastebimi požymiai – augalas pradeda tįsti, susilpnės, gali net žūti. Augančioms daržovėms tų pačių
veiksnių reikia labai skirtingų kiekių: kol svogūnas augina laiškus, reikia daugiau drėgmės, o pradėjus bręsti –
sauso ir šilto oro.
Temperatūra svarbi visiems augalo fiziologiniams rodikliams – kvėpavimui, asimiliavimui, vandens garinimui ir kt., tačiau per dideli temperatūros svyravimai veikia neigiamai. Įvairioms daržovių rūšims, net ir veislėms
reikia skirtingų sąlygų, todėl visos daržovės skirstomos į atsparias šalnoms (ridikėliai, kopūstai, morkos ir kt.) ir
šilumamėges (agurkai, pomidorai, pupelės). Šalnoms atsparios pradeda dygti prie +2 °C ir normaliai auga esant
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12–15 °C, o šilumamėgės dygsta prie 12–15 °C ir intensyviai vystosi esant 20–25 °C.
Šviesa. Mūsų klimatinės zonos sąlygomis šviesos augalams niekada nebūna per daug. Daržininkystėje dažniausiai šviesos trūksta žiemą ir pavasarį, todėl augalai auginami uždarame grunte dirbtinoje šviesoje.
Daržovių auginimui labai didelę reikšmę turi dienos ilgumas. Visos daržovės pagal šviesos poreikį skirstomos
į ilgadienes ir trumpadienes. Ilgadieniai augalai kilę iš vidutinės platumos (kopūstai, šakniavaisiai), auginami
šiauriniuose rajonuose, kur dienos trukmė vasarą 17 val., greičiau pradeda žydėti ir derėti. Tai daugiausia
dvimetės daržovės – morkos, salierai, cikorijos. Daržovės, kilusios iš tropinių rajonų (agurkai, pomidorai),
priskiriamos prie trumpadienių. Norint, kad greičiau derėtų, reikia dirbtinai sutrumpinti šviesų laikotarpį.
Oras – svarbus daržovių šaknų vystymuisi. Daržovės intensyviai augina antžeminę dalį, todėl šaknys turi
greitai siurbti maisto medžiagas. Daržovėms dirva purenama daug dažniau nei kitiems augalams. Antžemine dalimi daržovės pasisavina iš oro anglies dioksidą, tai ypač svarbu jas auginant šiltnamiuose. Uždaroje erdvėje per
parą daržovės sunaudoja 500–550 kg ha-1 anglies dioksido, todėl jo ore smarkiai sumažėja.
Drėgmė. Daržovėms, kaip ir visiems augalams, kad normaliai augtų ir vystytųsi, reikalingas
optimalus drėgmės kiekis. Dauguma daržovių vandeningos, kai kuriose jo būna 75–97 proc., todėl trūkstant
dirvožemyje drėgmės ypač nukenčia jų derlingumas ir kokybė. Daržovės jautrios ir drėgmės pertekliui, nes iš dirvos
išstumiamas oras ir šaknys neturi kuo kvėpuoti.
Daržovės maisto medžiagoms gerokai reiklesnės palyginus su grūdiniais žemės ūkio augalais. Maisto
medžiagų sunaudojimas priklauso nuo daržovių rūšies, vegetacijos trukmės, technologinių sąlygų ir pan. Geriausi
dirvožemiai – neutralios reakcijos humusingi priesmėliai ir lengvi priemoliai. Žemės dirbimas daržovėms, kaip
ir kitiems augalams, priklauso nuo priešsėlio. Daržovėms dirvą reikia iš rudens suarti per visą armens gylį, kartu
įterpiant augalines liekanas ar organines trąšas. Pavasarį kultivuojama, formuojamos vagutės ar lysvės. Daržovės
jautrios ligų ir kenkėjų plitimui, todėl sėjomaina ypač svarbi.

Detalesnę informaciją ir vaizdinę medžiagą apie Lietuvoje auginamus sodo augalus, klasifikaciją, sodo
įveisimo ir priežiūros darbus:
• Danilčenko, H.; Jarienė, E.; Rutkovienė, V. Ekologinė daržininkystė. Kaunas: Lietuvos Respublikos
žemės ūkio rūmai, 2004.
• Dubovičienė, I. Kaip buvo kuriama Lietuvos daržininkystė, 2011.
• Kmitienė, L; Kmitas, A.; Žebrauskienė, A. Rečiau auginami daržo augalai: papildoma mokomoji
medžiaga, 2010.
• Kmitas, A. Daržo augalų sėklininkystės praktinių darbų metodiniai patarimai, 2008.
• Svetika, P.; Baranauskienė, M.; Kmitas, A.; Kmitienė, L.; Palaima, K.; Petkevičienė, L.; Dirsė, A.;
Baleliūnas, P.; Gaučienė, G.; Kapilioraitė, V. Daržininkystė: vadovėlis, 1995.
• http://straipsniai.lt/ekonomika/zemaugio-sodo-tarpueiliu-ir-pomedziu-prieziura/
• https://www.sodasirdarzas.lt/straipsniai/vaismedziu-prieziura/

Savikontrolės klausimai
2.11.1. Kaip klasifikuojami sodo augalai?
2.11.2. Į ką reikia atsižvelgti renkantis vietą sodui?
2.11.3. Kokie dirvožemiai labiausiai tinka sodui?
2.11.4. Kokie būdai taikomi prižiūrint sodo tarpueilius?
2.11.5. Kuo skiriasi daržovių vegetacijos laikotarpis ir techninė branda?
2.11.6. Kaip skirstomos daržovės pagal jų naudojamąsias dalis?
2.11.7. Kaip skirstomos daržovės pagal poreikį aplinkos sąlygoms?
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2.12. PIEVOS IR GANYKLOS:
PIEVŲ IR GANYKLŲ
ĮRENGIMAS IR PRIEŽIŪRA
Pieva yra daugiamečių žolių laukas, skirtas šienavimui. Ganykla yra daugiamečių žolių laukas, skirtas
ganymui. Pagal ES standartus yra skiriamos daugiametės pievos ir ganyklos. Pagal naudojimo trukmę: laikomos
5 ir daugiau metų, nuo 1 iki 5 metų ir iki 1 metų. Žolininkystės vystymo perspektyvos priklauso nuo gamtinių sąlygų: dirvožemio savybių, meteorologinių sąlygų, ūkio krypties bei intensyvumo. Rūgštūs (tiek lygumų,
tiek kalvų) dirvožemiai yra mažo potencinio derlingumo. Melioracija ir agrotechninės priemonės gali pakeisti
dirvožemio savybes, padidinti derlingumą, tačiau šiose zonose iš hektaro vidutiniškai gaunama 3–4
tonos javų. O šiam derliui gauti reikia įdėti daug sąnaudų: dirvožemį kalkinti, daugiau tręšti, rinkti akmenis, o
meteorologinių sąlygų anomalijos kartais visai sunaikina derlių. Javus auginti čia per brangu, todėl šiose dirvožeminėse
zonose nuo seno susiklosčiusios pieno–mėsos krypties ūkių tradicijos, o pastaraisiais metais – ir penimų galvijų
auginimas. Galvijams yra reikalingos ganyklos ir žoliniai pašarai žiemai. Be to, daugiamečiai žoliniai augalai
yra ne tik pigus pašaras, bet ir patikima dirvų apsaugos nuo erozijos priemonė. Prioritetas priklauso kalvotiems
dirvožemiams. Tinkamos ir kitos ekologiškai jautrios zonos: pajūrio regionas, jo kurortinės zonos, upių slėniai,
nacionaliniai parkai, užliejamos pievos ir kitos saugotinos gamtos teritorijos. Geriausiai kalvotus dirvožemius
nuo erozijos saugo daugiametės žolės.
Pagal šlaitų nuolydį rekomenduojamas daugiamečių žolių plotas lauko sėjomainoje.
Jei šlaito nuolydis:
• iki 5° – daugiametės žolės sėjomainoje turi sudaryti ne mažiau kaip 35–40 proc.;
• nuo 5° iki 7° – daugiametės žolės sėjomainoje turi sudaryti ne mažiau 50 proc. bendro ploto;
• nuo 7° iki 10° – daugiametės žolės jau turi sudaryti ne mažiau kaip 65–80 proc. bendro ploto;
• ten, kur nuolydis 10–15° – turi būti auginamos tik daugiametės žolės;
• šlaitus, statesnius kaip 15°, geriausia apsodinti mišku.
Žolynų įrengimas ir priežiūra pasirenkama pagal dirvožemio tipą. Mineraliniuose dirvožemiuose
daugiametės žolės sėjamos su antsėliu, o durpyniniuose – be antsėlio. Sėjant su antsėliu mažinama jo sėklos
norma. Geriausias antsėlis – miežiai. Jų sėklos norma – 170 kg/ha. Antsėliu gali būti vikių-avižų mišinys bei
avižos. Sėja į žieminius javus galima, tačiau rizikinga dėl sunkiai parenkamo sėjos laiko. Geriausi sėjos terminai –
pavasaris kartu su grūdinių augalų sėja. Sėjant vasarą, tai būtina padaryti iki liepos mėnesio 10 dienos. Prieš sėją
ir po jos dirva privoluojama. Daugiametės žolės įterpiamos 1–2 cm gyliu. Daugiametės žolės įsėjamos skersai
antsėlio eilučių. Sėjos metais įsėlį pjauti galima vėlai rudenį, iki spalio mėn.
Trumpalaikiai pupinių arba miglinių pupinių žolynai ariamoje žemėje. Tai sėjomaininiai žolynai, kurie laikomi 1–2, o kartais 3–4 derliaus metus. Paprastai sėjami ankštinių ir varpinių žolių mišiniai, kurie naudojami šienavimui, ganymui, šienainio ar siloso ruošimui. Iš pupinių žolių labiausiai vertinami ankstyvieji raudonieji
dobilai, tačiau Žemaitijos dirvose pakankamai gerai dera ir vėlyvieji raudonieji dobilai. Ariamoje žemėje taip
pat galima auginti skirtus šienavimui žolynus. Dvejų–trejų metų naudojimui pakanka dvikomponentinių mišinių. Visoms pupinėms žolėms tinkamiausi komponentai yra pašariniai motiejukai, tikrieji eraičinai, daugiametės
svidrės (dobilų 50–60 proc. + 40–50 proc. varpinių žolių). Svidrinai ‘Punia’ šienavimui sėjami su ankstyvaisiais
raudonaisiais dobilais ‘Vyliai’, o ganymui su baltaisiais dobilais ‘Atoliai’ (60 + 40 proc.). Lengvose dirvose gali
būti sėjamas ankstyvųjų raudonųjų dobilų ir paprastųjų šunažolių mišinys (8–12 kg ha-1 + 7–5 kg ha-1). Žolynuose
ankštinės žolės turi sudaryti didžiąją dalį – 60, 70 ar net 80 proc. Toks jų kiekis pakankamas aprūpinti varpines
žoles biologiniu azotu.
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Žolynai ne ariamoje žemėje, kurie bus naudojami apie 5 ir daugiau metų.
Ganomi žolynai. Mineraliniuose dirvožemiuose gerai auga liucernos, jos sėjamos grynos arba mišiniuose
su pašariniais motiejukais 90 proc. + 10 proc. Ankstyvajam naudojimui sėjamos grynos paprastosios šunažolės.
Vidutinio ankstyvumo naudojimui tinka miglinių pupinių mišiniai. Baltieji dobilai mišinyje su miglinėmis žolėmis turėtų sudaryti 25–30 proc., pašariniai motiejukai 20 proc., daugiametės svidrės 15 proc., tikrieji eraičinai 15
proc., pievinės miglės 20 proc. Jeigu planuojama žolyną naudoti vėlai, mišiniai ruošiami taip – baltieji dobilai
25–30 proc., pašariniai motiejukai 40 proc., daugiametės svidrės 10 proc., pievinės miglės 20 proc. Drėgnuose,
linkusiuose užmirkti, pelkiniuose dirvožemiuose ganymui geriausiai tinka sėti mišinius, kuriuose baltieji dobilai
sudarytų 25 proc., rausvieji dobilai 10 proc., pašariniai motiejukai 20 proc., pievinės ar pelkinės miglės 20 proc.,
o raudonieji eraičinai 25 proc. Kalvoto reljefo dirvožemiams, jei jų reakcija nerūgšti (pH 6,5–6,8), karbonatai
negiliai 0,85 m gylyje, sausoki (gruntinis vanduo l,5 m), gerai auga liucerniniai žolynai.
Ganymui skirtuose plotuose patartina sėti hibridinės liucernos 60 proc., baltųjų dobilų 10 proc., varpinių
žolių 30 proc. Tinka pašariniai motiejukai, raudonieji eraičinai ir pievinės miglės. Jeigu dirvožemiai yra rūgštesnės reakcijos (pH 5,8), nėra karbonatų ir drėgnesni (gruntinis vanduo 1,3 m gylyje), tinka auginti raudonuosius
dobilus, kurie mišiniuose turėtų sudaryti 30 proc., baltuosius dobilus – 40 proc. ir varpines žoles – pašarinius
motiejukus, raudonuosius eraičinus bei pievines miglias po 10 proc. Tinka ir toks mišinys: raudonieji dobilai 30
proc., paprastosios šunažolės 30 proc., raudonieji eraičinai ir pievinės miglės po 20 proc.
Žolynai, skirti šienavimui, parenkami pagal jų naudojimo laiką.
Jeigu planuojama žolę pjauti anksti, rekomenduojamas dvikomponentinis mišinys: ankstyvieji raudonieji
dobilai 30 proc. ir paprastosios šunažolės 70 proc. Vidutinio ankstyvumo: ankstyvieji raudonieji dobilai 30 proc.,
tikrieji eraičinai 50 proc. ir 20 proc. Žolynuose, kurie skirti vėlyvam naudojimui, vėlyvieji raudonieji dobilai 70
proc. ir pašariniai motiejukai 30 proc. arba vėlyvieji raudonieji dobilai 30 proc., pašariniai motiejukai 50 proc. ir
daugiametės svidrės 20 proc. Sėtinos tokios daugiamačių žolių veislės: ankstyvieji raudonieji dobilai ‘Liepsna’
ir ‘Vyliai’. Esant galimybei veislė ‘Liepsna’ keistina veisle ‘Vyliai’. Iš vėlyvųjų raudonųjų dobilų kol kas nepralenkiami ‘Kamaniai’. Perspektyvą turi naujesnės veislės ‘Kiršinai’ bei ‘Arimaičiai’. Pagrindinė baltųjų dobilų
veislė yra ‘Atoliai’, tačiau kultūrinėms ganykloms tinkama ir naujesnė veislė ‘Sūduviai’, rausvųjų dobilų veislė
‘Daubiai’. Pašarinių motiejukų veislė ‘Gintaras II’ kol kas nepralenkiama. Naujesnė pašarinių motiejukų veislė
‘Vėlenis’ dėl lėto vystymosi ir mažo konkurentabilumo pašariniams žolynams sudaryti netinka. Tikrieji eraičinai
‘Dotnuva I’ ilgalaikiams žolynams sudaryti gali būti pakeisti veisle ‘Kaita’. Naudotinos paprastosios šunažolės
‘Asta’. Vėlyvesniems žolynams tinkamesnė veislė ‘Aukštuolė’. Kaip ir anksčiau, neprarado savo vertės pievinės
miglės veislė ‘Danga’. Pievinių miglių veislė ‘Lanka’ blogai galvijų ėdama ir pašariniams mišiniams netinkama.
Dėl gero atžėlimo ir lapuotumo bei azoto trąšų panaudojimo ši veislė tinkama gazonams. Daugiametės svidrės
veislė ‘Veja’ kol kas vyrauja žolynuose. Tačiau naudotina ir naujesnė veislė ‘Sodrė’. Veislė ‘Žvilgė’ neatspari
žemoms temperatūroms, nepakenčia užliejimo ir rūgštaus dirvožemio, todėl prastesnėse dirvose nenaudotina.

DAUGIAMETĖ SVIDRĖ
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SĖJAMOJI AVIŽA

TIKRIEJI ERAIČINAI

RAUDONASIS DOBILAS

PAŠARINIS MOTIEJUKAS

BALTASIS DOBILAS

Detalesnę informaciją apie pievas ir ganyklas bei jų įrengimą rasite:
• Gatulienė, M.; Krėpštienė, O. Augalininkystės pagrindai. Parengta pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą. 2006. Prieiga per internetą: https://ktvm.kretinga.lm.lt/images/doc/Augalininkystes_pagrindai.pdf
• Krautzer, Bernhard; Bozzo, Ferdinando; Peratoner, Giovanni. Site-specific grasses and herbs: seed
production and use for restoration of mountain environments, 2004. Prieiga per internetą: https://archive.org/
details/bub_gb_PfT7Y54NaQUC

Savikontrolės klausimai
2.12.1. Kokios sąlygos nulemia žolyno pasirinkimą ?
2.12.2. Kokios paskirties gali būti žolynai?
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2.13. EKOLOGINĖ ŽEMDIRBYSTĖ
IR APLINKOSAUGA
Ekologinis ūkininkavimas – tai tausojančiosios ūkininkavimo sistemos dalis ir alternatyva tradiciniam
ūkininkavimui. Ši žemės ūkio sistema skiriasi nuo įprasto ūkininkavimo, nes atsisakoma sintetinių pesticidų, herbicidų, cheminių trąšų, augimą skatinančių hormonų ar manipuliavimo genais. Visoje Europoje didėja vartotojų
rūpinimasis savo sveikata ir noras valgyti sveiką maistą, todėl pastebimas ekologinių ūkių augimas. Ūkininkai,
atsisakę intensyvaus ūkininkavimo būdo, prisideda prie dirvožemio, oro ir vandens išsaugojimo ateinančioms
kartoms ir gamina sveiką produkciją. Įstojus į Europos Sąjungą, atsirado daugiau galimybių ekonominiu atžvilgiu
ekologinio žemės ūkio plėtrai. Naudodamiesi Europos Sąjungos teikiamomis paramomis ūkininkai gali stiprinti
savo ūkio gamybą, ją modernizuoti, sukurti darbo vietas. Tokiu būdu prisidėdami prie kaimo plėtros, ekologinių,
ekonominių ir socialinių kaimo plėtros klausimų sprendimo. Ekologiška lietuviška produkcija turi paklausą ne tik
mūsų šalyje, bet ir už jos ribų.
Ekologiniai ūkiai naudoja įvairią techniką kaip ir intensyvūs ūkiai, tačiau jų technikos įvairovė kur kas
didesnė, ji padeda palaikyti, o ne sugriauti ekosistemas ir sumažinti taršą. Laikantis būtinų produkcijos kokybės
standartų, gaunamas mažesnis pirminės produkcijos kiekis, palyginti su tradiciniu ūkininkavimu, tad išauga ekologiškos produkcijos gamybos kaštai. Augalinės produkcijos ekologiniame ūkyje pagrindas – dirvožemio struktūros ir derlingumo gerinimas. Ekologiniu būdu gali būti auginami ne tik grūdai, vaisiai bei daržovės, kopiamas
medus, bet ir galvijai bei paukščiai, laikantis gyvulių gerovės standartų bei šeriant juos natūraliais produktais.
Ekologiniame ūkyje agrotechnikos priemonių kompleksą sudaro griežtas sėjomainų laikymasis, ankštinių augalų
ir sideratų auginimas, mėšlo ir kompostų kaupimas bei panaudojimas. Augalų apsaugai naudojamos mechaninės
ir biologinės priemonės.
Ekologinis ūkininkavimas ne tik teigiamai veikia vartotojų sveikatą bei gamtą, bet ir sukuria naujų užimtumo galimybių ūkininkavimo, perdirbimo, paslaugų sektoriuose (kaimo turizmo paslaugas teikiantys ūkininkai
vis dažniau turistams siūlo ekologiškų produktų). Nepaisant to, kad ekologiški produktai yra brangesni, pastaruoju metu vis daugiau vartotojų yra pasirengę sumokėti aukštesnę kainą, kad būtų garantuoti dėl produktų kokybės
ir saugumo. Dabar ekologiškų produktų galima pamatyti prekybos vietų lentynose visoje Europoje.
Ekologiniams ūkiams trūksta tinkamos žemės ūkio technikos, alternatyvių trąšų ir augalų apsaugos priemonių. Lėtai diegiamos pažangiausios tausojamosios ir ekologinės gamybos technologijos. Ekologinis ūkininkavimas apima visas žemės ūkio sistemas. Taip puoselėjama aplinka, socialinis ir ekonominis, maisto ir pramonės
produktų ekologinis pilnavertiškumas. Šioje sistemoje produktyvumo pagrindu imamas dirvožemio gyvybingumas, augalų, gyvūnų bei landšafto genetinis paveldimumas.
Pasaulyje yra kelios alternatyvios tradicinei žemdirbystei kryptys:
Organinė žemdirbystė – susiejamos visos ekologinio ūkininkavimo kryptys. Būdingi principai – negalima
naudoti jokių sintetinių trąšų, pesticidų, augimo reguliatorių ne tik produkcijos auginimo procese, bet ir perdirbime. Galima naudoti biologinės kilmės medžiagas ir produktus, susidedančius iš augalinės, gyvulinės, mineralinės
kilmės medžiagų: boro skiedinys, siera, gipsas, klintys, muilas, žuvų atliekos, augalų ištraukos ir kt.
Biologinė – ūkininkavimo metodas, kuriuo gaminami sveiki produktai žmogui ir gyvūnui neardant
biologinės pusiausvyros. Šioje sistemoje negalima įterpti šviežių organinių junginių giliai į dirvą, kad jiems irstant nesusidarytų toksiški junginiai. Visa organinė medžiaga yra kompostuojama, kad pereitų aerobinio fermentavimo fazę. Dirvožemio pH reguliuoti naudojami džiovinti malti dumbliai su bazalto dulkėmis. Žaladarių plitimui
naudojamos profilaktinės priemonės, nuo piktžolių – mechaninės. Leidžiama naudoti įvairias eterių turinčias
augalines ištraukas.
Biodinaminė – siejama ne tik su gamtos reiškiniais, bet ir su kosmoso ritmu. Jos pradininkas R. Steineris
(1924) teigia, kad visa, kas gyva, yra gerai suderinta visuma, susieta su kosmosu.
Bioorganinėje arba biologinėje-organinėje žemdirbystės sistemoje nenaudojami žolių ekstraktai ir nepaisoma kosminių ritmų. Šios sistemos pagrindas – dirvožemio biologinio aktyvumo didinimas. Dirvožemis nedir46

Ū K I N I N K AV I M O P R A D M E N Y S A U G A L I N I N K Y S T Ė S PA G R I N D A I

bamas, jo viršutinis sluoksnis nevartomas, auginami kuo įvairesni augalai ir maitinami ne augalai, o dirvožemio
mikroorganizmai. Negalima naudoti greit tirpstančių vandenyje mineralinių trąšų, nes jos trikdo mikroorganizmų
veiklą. Galima naudoti lėtai tirpstančias trąšas tomamilčius, kalio magneziją ir kt. Azotas naudojamas tik organine
forma. Išimtinais atvejais galima naudoti ir chemines augalų apsaugos priemones.
ANOG žemdirbystė – daržovių ir vaisių auginimas pagal natūralų kokybės būdą. 1962 m. kai kuriose
Europos šalyse susikūrė įmonės, auginančios ypač aukštos kokybės produktus. Sudaromi tręšimo rekomendacijų
planai, kur nurodomos trąšų ribinės vertės nustatant sudėtį ir jų taikymą. Ypač kreipiamas dėmesys į „dirvožemio
ramybės“ išsaugojimą, laikomasi principo, kad kuo mažiau dirvožemis judinamas ir yra padengtas augalais – dirvožemio gyvūnija vystosi intensyviau.
Tausojamoji (integruota) žemdirbystės sistema – čia pripažįstami ir taikomi ne tik įprastinėje, bet ir alternatyviose sistemose taikomi moksliniai dėsningumai. Šios sistemos principas – kad sėkminga gamyba ir kokybiška produkcija bus tik tada, jei bus derinama gamtosauga, agrotechnika, cheminių medžiagų naudojimas ir
biologinės žinios. Ekonomiškai sureguliuotam ir ekologiškai tvarkomam žemės ūkiui reikia turėti pagrįstą planą
dirvožemio ir augalų apsaugos priemonėms tam, kad būtų išlaikytas principas „sveikas dirvožemis – sveiki augalai – sveiki gyvūnai – sveikas žmogus“.
Pasaulyje yra ir daugiau alternatyvių žemdirbystės sistemų: gamtinė, Hovardo-Balfur žemdirbystės sistema, permakultūra ir kt. Kiekviena alternatyvi žemdirbystės sistema turi savo principus, kaip nepažeidžiant gamtos pusiausvyros užauginti sveiką produktą.

2009.

Detalesnę informaciją ir vaizdinę medžiagą apie ekologinę žemdirbystę ir gamtos apsaugą rasite:
• Juknys, R. Aplinkotyra: vadovėlis. Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, 2005.
• Lazauskas, P. ir kt. Ekologinis žemės ūkis: vadovėlis. Akademija Klaipėda: „IDP Solutions“, 2008.
• Lazauskas, P.; Pilipavičius, V. Ekologinio ūkininkavimo pagrindai. Kaunas: LR žemės ūkio rūmai,
• Žekonienė, V.; Rutkovienė, V. Ekologinė augalininkystė, 2001.

Savikontrolės klausimai
2.13.1. Kokie reiškiniai paskatino ekologinių ūkių plėtrą?
2.13.2. Kokias žinote alternatyvias žemdirbystės sistemas tradiciniam (intensyviam) žemės
ūkiui?
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2.14. TERMINŲ ŽODYNĖLIS
Aerozoliai – dispersinė sistema, susidedanti iš kietų arba skystų dalelių ore.
Augalų apsauga – tai veikla, kai yra naudojamos biologinės, cheminės, karantino ir kitos priemonės,
apsaugančios augalus nuo ligų sukėlėjų, ligų, kenkėjų ir piktžolių arba mažinančios jų žalą, ir kartu išsaugoma
ekologinė pusiausvyra gamtoje (t.y. priemonių sistema naudojama žemės ūkio augalų kenkėjų, ligų ir piktžolių
kontrolei).
Augalų apsaugos priemonių registracija – procesas, kurio metu įteisinamas naujų cheminių ir
biologinių augalų apsaugos priemonių naudojimas Lietuvos Respublikos teritorijoje ir nustatomas jų naudojimo
reglamentas.
Augalų mityba – žemės ūkio augalų mineralinės mitybos elementų įsisavinimas iš dirvožemio ar kitos
aplinkos (atmosferos vandens) ir perdirbimas į sudėtingus augalų kūną sudarančius junginius.
Atsinaujinantys ištekliai – augalija, gyvūnija, saulės energija, drėgmė ir kt.
Beicavimas – tai sėklų, sodinukų dezinfekavimas prieš sėją ar sodinimą. Padeda sunaikinti grybinių, bakterinių, virusinių ligų pradus ir apsaugoti jaunus augalus nuo ligų.
Biologinės priemonės – entomofagai ir mikrobiologiniai preparatai, naudojami augalų apsaugai nuo ligų
sukėlėjų, ligų, kenkėjų ir piktžolių.
Cheminės priemonės – cheminiai preparatai, naudojami augalų apsaugai nuo ligų sukėlėjų, ligų, kenkėjų
ir piktžolių, bei augimo reguliatoriai.
Dirvodara – dirvožemio susidarymas, kai ant uolienos ar jos dūlėsių apsigyvena gyvų organizmų (mikroorganizmų, vėliau žemesniųjų ir aukštesniųjų augalų). Jie skaido uolienos mineralinius junginius, minta jais,
kuria organinę medžiagą, kuri organizmams žuvus virsta humusu – svarbia dirvožemio dalimi.
Dirvožemio derlingumas – gebėjimas aprūpinti augalus vandeniu, maisto medžiagomis, suteikti jų šaknims pakankamai oro ir sudaryti palankią terpę augti.
Dirvožemio pH – dirvožemio reakcija. Kai dirva per rūgšti ar per šarminga, dauguma maisto medžiagų
tampa sunkiai prieinamos augalams, rūgščioje žemėje dirvos bakterijų veikla tampa silpna, vyrauja grybai, negyvena sliekai. Žemės ūkio augalai geriausiai dera, kai dirvos pH – 5,5–6,5.
Fungicidai – cheminės priemonės, naudojamos kovai su augalų ligomis žemės ūkio pasėliuose.
Herbicidai – cheminės medžiagos, naudojamos kovai su piktžolėmis žemės ūkio pasėliuose.
Humusas – puvenos, organinė dirvožemio dalis, susidaranti dėl augalų ir gyvūnų liekanų biologinio ir
biocheminio kitimo. Yra pagrindinis dirvožemio komponentas, skiriantis jį nuo dirvodarinės uolienos.
Individualus augalų apsaugos produktų naudojimas – veikla, kai prieš augalų ir augalinių produktų
kenksmingus organizmus naudojami individualiam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai, kurių įsigijimui
ir naudojimui neprivalomas agronominio mokslo diplomas arba augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimas.
Insekticidai – cheminės priemonės, naudojamos kovai su augalų kenkėjais žemės ūkio pasėliuose.
Irigacinės sistemos (drėkinimas) – dirbtinis vandens tiekimas, skirtas drėkinti auginamus žemės ūkio
augalus.
Kalkinimas – neutralizuoja dirvožemio rūgštingumą, pagerina jo struktūrą, pagausina fosforo, kalio, azoto, sieros, kalcio ir magnio kiekį, sumažina žalingą augalams judrųjį aliuminį.
Karantino priemonės – valstybinių priemonių sistema, skirta apsaugoti Lietuvos Respublikos teritoriją
nuo įvežimo į ją iš kitų šalių žemės ir miškų ūkio augalams ypač žalingų kenkėjų, ligų sukėlėjų ir piktžolių, taip
pat karantininių organizmų židiniams šalies viduje išaiškinti, lokalizuoti ir likviduoti.
Melioracija – priemonių kompleksas, kuris pagerina dirvožemio vandens, oro, šilumos, maisto medžiagų
režimą ir sudaro sąlygas gausiam ir pastoviam žemės ūkio derliui gauti.
Piktžolės – augalai, augantys pasėliuose su žemės ūkio augalais ir konkuruojantys su jais dėl šviesos,
vandens, maisto medžiagų.
Profesionalus augalų apsaugos produktų naudojimas – veikla, kai prieš augalų ir augalinių produktų
kenksmingus organizmus naudojami profesionaliam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai turint agronominio mokslo diplomą arba augalų apsaugos kursų baigimo pažymėjimą.
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Sėjomainos – turimo žemės ploto suskirstymas į panašaus dydžio laukus, kuriuose augalai kaitaliojami
pagal iš anksto numatytą tvarką, kad palaikytume dirvožemio derlingumą ir išvengtume žaladarių plitimo.
Veiklioji medžiaga – trąšų (gali būti ir kitų cheminių medžiagų, pvz., pesticidų) normos, dažnai nusakomos augalams reikalingu grynuoju elementu, t. y. veikliąja medžiaga. Įvairiose trąšose jų yra nevienodai. Todėl
trąšų kiekį reikia apskaičiuoti pagal formulę:
T = n x 100 : V,
kur T – trąšų kiekis, n – norma veikliąja medžiaga, V – veikliosios medžiagos procentas, nurodomas gamintojo ant pakuotės.
Žemės ūkio naudmenos – dirbamoji žemė, sodai, pievos, ganyklos, naudojamos arba tinkamos naudoti
žemės ūkio augalams auginti ar galvijams ganyti.
Žemės ūkis – ūkio šaka, kurioje žemė yra naudojama užauginti maistinius išteklius ir juos apdoroti, perdirbti.
Žemės kultūrinimas – išorinių ir vidinių dirvos savybių gerinimo sistema.
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2 . 1 5 . S AV I K O N T R O L Ė S
K L A U S I M Ų AT S A K Y M A I
2.1. ŽEMĖS ŪKIO REIKŠMĖ IR PERSPEKTYVOS LIETUVOJE (ŽEMĖS ŪKIO
GAMYBOS YPATUMAI, ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS ŠAKOS)
2.1.1. Kas yra žemės ūkis ir kokia jo reikšmė?
Žemės ūkis – tai tokia ūkio šaka, kurioje vartojami gyvosios gamtos ištekliai išauginti maistinę produkciją ir žaliavą pramonei.
2.1.2. Kas yra žemės ūkio naudmenos?
Žemės plotai, skirti žemės ūkio produkcijos gamybai. Žemės ūkio naudmenas sudaro: ariamoji žemė, natūralios pievos ir ganyklos, sodai, dirvonai.
2.1.3. Kokias žinote dabartines žemės ūkio problemas ir perspektyvas?
Mūsų šalyje didėja įregistruotų ūkių skaičius, dėl to mažėja vidutinis ūkių dydis. Darbo našumas stambiuose ūkiuose yra 3,5 karto didesnis nei vidutiniškai šalies žemės ūkyje. Daugėja
sertifikuotų ekologinių ir inovatyviųjų ūkių. Lietuvos žemės ūkiui būdingas daugiafunkciškumas, nes jo tikslai yra ne tik pagaminti žemės ūkio produkciją, bet ir didinti kaimo žmonių užimtumą bei pajamas, užtikrinti maisto kokybę, palaikyti gyvulių gerovę bei prisidėti
prie biologinės įvairovės išsaugojimo. Žemės ūkio sektoriuje susiduriama ir su įvairiomis
problemomis: nebaigta žemės reforma, vis dar yra dirvonuojančių ir piktžolėmis apaugusių
žemės plotų, kaime nėra susiformavusio pakankamo viduriniojo sluoksnio – stiprių šeimos
ūkių, bloga kaimo demografinė, socialinė ir ekonominė būklė. Vyrauja augalininkystės ūkiai,
kuriuose didžiąją dalį pasėlių struktūroje sudaro javai. Dėl vienarūšių augalų dominavimo
alinami dirvožemiai – prastėja jų fizikinės savybės, trūksta organinių medžiagų.
2.1.4. Kokie pagrindiniai veiksniai nulemia žemės ūkio produkcijos gamybą?
Gamtiniai ir socialiniai ekonominiai.
2.1.5. Kokias žinote žemės ūkio gamybos šakas?
Augalininkystės šaka gali būti skirstoma į laukininkystę – auginami lauko augalai: žieminiai
ir vasariniai javai, aliejiniai, pluoštiniai, silosiniai, augalai, šakniavaisiai, augalai, skirti žaliai
masei; pievininkystę – pašariniai augalai: žolė, šienas, šienainis, silosas; daržininkystę, kuri
dar gali būti skirstoma į uždaro ir atviro grunto, priklausomai, kur užauginamos daržovės;
sodininkystę – vaismedžiai, uogakrūmiai; gėlininkystę – dekoratyvinių augalų auginimas ir
pan.
2.2. DIRVOŽEMIS (DIRVOŽEMIO SUDĖTIS IR SAVYBĖS. DIRVOŽEMIO
DERLINGUMAS IR JO PALAIKYMO SĄLYGOS)
2.2.1. Kas yra dirvožemis ir kokia jo reikšmė?
Dirvožemis – nuolat besivystanti ir ypač sudėtinga ekosistema, kurią galima apibūdinti kaip
evoliucijos eigoje natūraliai susiformavusį, veikiamą vandens, oro, įvairių organizmų ir augalų uolienų viršutinį sluoksnį. Dirvožemis sudarytas iš mineralinių organinių sluoksnių, kuriame yra humuso. Svarbiausia dirvožemio reikšmė – sudaro sąlygas gyvybės raidai žemėje,
aprūpina augalus maisto medžiagomis ir vandeniu, o be augalijos neegzistuotų gyvūnija ir
žmogus.
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2.2.2. Kas yra dirvodara, nuo ko ji priklauso?
Žemės paviršiniame sluoksnyje visada vyksta dirvodara. Dirvožemio savybes ir jų įvairovę
nulemia dirvodarinė uoliena, kurioje susidarė dirvožemis, ir aplinkos sąlygos (reljefas, klimatas, augmenija, žmogaus veikla), kurie veikia tam tikrą laikotarpį iki susidaro dirvožemis.
Dirvodarinės uolienos granuliometrinę sudėtį dirvožemis paveldi. Gamtoje vykstantys dirvodaros veiksniai skirstomi į tris pagrindines grupes: fiziniai (vėjas, krituliai, temperatūros
svyravimai), cheminiai (tirpinimas, hidrolizė, hidratacija, oksidacija ir kt.), biologiniai (mikroorganizmų, augalų, aukštesniųjų gyvūnų veikla).
2.2.3. Kokia dirvožemio sudėtis?
Pagal kilmę dirvožemio dalelės būna mineralinės, organinės ir organinės-mineralinės.
Mineralinę dirvožemio dalį sudaro įvairaus dydžio mineralinės dalelės, vadinamos
mechaniniais dirvožemio elementais: akmenys, žvyras, smėlis, dulkės, dumblas,
koloidai. Visas daleles suskirstome į fizinį molį ir fizinį smėlį. Mažesnės kaip 0,01 mm dalelės
vadinamos fiziniu moliu, o didesnės kaip 0,01 – fiziniu smėliu. Organinės ir organinėsmineralinės dalelės susidaro dirvodaros eigoje. Pagal fizinio molio ir fizinio smėlio dalelių
kiekį procentais nustatoma dirvožemio granuliometrinė sudėtis. Agronominiu požiūriu visus
dirvožemius galima suskirstyti į lengvus (smėliai, priesmėliai), vidutinio sunkumo (lengvi
priesmėliai ir vidutinio sunkumo priemoliai) ir sunkius (sunkus priemolis ir molis). Lengvi dirvožemiai visada purūs, nesupuola, lengva įdirbti, pavasarį greičiau išdžiūsta ir įšyla,
tačiau juose visada trūksta drėgmės, greita mineralizacija, todėl pasižymi maisto medžiagų
trūkumu. Sunkūs dirvožemiai gerai laiko drėgmę, lėčiau vyksta mineralizacija, bet juos sunku įdirbti, linkę užmirkti, o išdžiūvus susidaro pluta. Žemės ūkio augalams augti tinkamiausi
dirvožemiai yra tarpinio tipo vidutinio sunkumo priesmėliai ir priemoliai. Tokiuose dirvožemiuose palankiausios sąlygos augti augalams: mineralinė dalis sudaro apie 50 proc., oru ir
vandeniu užimtos poros taip pat apie 50 proc. ir iki 5 proc. organinė dalis.
2.2.4. Kas yra dirvožemio derlingumas?
Dirvožemio derlingumas – gebėjimas aprūpinti augalus vandeniu, maisto medžiagomis, suteikti jų šaknims pakankamai oro ir sudaryti palankią terpę augti.
2.2.5. Kokiais būdais galima palaikyti dirvožemio derlingumą?
Tręšimas, melioracija, kalkinimas, drėkinimas.
2.3. ŽEMIŲ KULTŪRINIMAS (ŽEMIŲ KULTŪRINIMO REIKŠMĖ IR BŪDAI)
2.3.1. Kokia yra žemių kultūrinimo reikšmė?
Žemės kultūrinimas – išorinių ir vidinių dirvos savybių gerinimo sistema. Kultūrinant žemes
keičiasi mitybos elementų ištekliai, dirvožemio fizikinės savybės.
2.3.2. Kokius žinote žemės kultūrinimo būdus?
Laukų kultūrinimas – priklauso nuo žemės būklės su visa ten augančia augmenija ir dirva.
Norint įsisavinti ir naudoti tokias žemes žemės ūkio augalams auginti reikia atlikti kompleksą darbų.
Dirvų kultūrinimas – agronominis darbas, kurio metu natūralios dirvožemio savybės pakeičiamos augalams augti palankiausia linkme.
Dirvų sukultūrinimo metodai skirstomi į tris grupes: biologiniai, cheminiai, fizikiniai.
2.4. AUGALŲ AUGIMO SĄLYGOS (ŠVIESA, ŠILUMA, DIRVOŽEMIO DRĖGMĖ,
DIRVOŽEMIO ORAS, MAISTO MEDŽIAGOS)
2.4.1. Kokias žinote augalų augimo sąlygas?
Aplinkos sąlygas apibūdina vandens, šviesos, temperatūros, drėgmės, mineralinės mitybos ir
kiti kitimai, vykstantys tam tikru ritmu per parą, per metus, metai iš metų.
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2.4.2. Kaip augalai skirstomi pagal poreikį šviesai?
1. Ilgadieniai (rugiai, kviečiai, avižos, miežiai, žirniai, pupelės, bulvės, cukriniai runkeliai,
linai, daugiametės žolės).
2. Trumpadieniai augalai (kukurūzai, jurginai, astrai).
3. Nereaguojantys į dienos ilgumą (vynuogės, alyvos).
2.5. AUGALŲ MITYBA (AUGALŲ MITYBOS PAGRINDAI, TRĄŠOS IR JŲ RŪŠYS,
TRĘŠIMO PLANAVIMAS IR TRĘŠIMO TECHNOLOGIJŲ PARINKIMAS)
2.5.1. Kokias žinote mineralines trąšas, kaip jos klasifikuojamos?
Trąšomis vadinamos mineralinės ir organinės medžiagos, turinčios tirpių vandenyje elementų, kuriais maitinasi augalai. Trąšas augalai pasisavina tiesiogiai ir netiesiogiai. Tiesiogiai
maisto medžiagas augalai pasisavina, kai tręšiama: amonio salietra – azotu, superfosfatu –
fosforu ir pan. Netiesiogiai veikiančios trąšos – kalkinimas, gipsiniams pakeičia dirvožemio
pH palankesnį žemės ūkio augalams. Tręšiant organinėmis trąšomis gerėja dirvožemio fizikinės savybės, mineralinės medžiagos atpalaiduojamos mikroorganizmui palaipsniui, pagerėja augalų mitybos sąlygos. Trąšos skirstomos į pramonines ir vietines. Pramoninės – visos
mineralinės trąšos, gaminamos cheminės pramonės įmonėse. Atskirą pramoninių trąšų grupę
sudaro bakterinės trąšos. Tai makroelementinės (azoto, foasforo, kalio), mikroelementinės
(boras, geležis, siera ir kt.), sudėtinės ir kompleksinės mineralinės trąšos bei trąšų mišiniai.
2.5.2. Kaip klasifikuojamos organinės trąšos?
Organinės trąšos – augalų mitybiniai elementai yra organinėse medžiagose, kurias mikroorganizmai pirma turi mineralizuoti į paprastesnius mineralinius junginius. Tai dažniausiai
vietinės kilmės trąšos: mėšlas, kuris gali būti kraikinis, šviežias, perpuvęs, bekraikis, pusiau
skystas ir kt. Šiai grupei priskiriami įvairių rūšių kompostai, žalioji trąša, šiaudai, durpės,
sapropelis, pelenai, klintys, sideratai, tarpiniai pasėliai.
2.5.3. Kas yra pagrindinis tręšimas ir papildomas tręšimas?
Pagrindinis tręšimas atliekamas prieš augalų sėją arba sėjos metu. Įterpiama į dirvą
dažniausiai kompleksinės makroelementinės trąšos, kurių sudėtyje gali būti ir mikroelementinių trąšų. Organinės trąšos taip pat įterpiamos pagrindinio tręšimo metu rudenį į dirvą.
Papildomas tręšimas atliekamas augalams sudygus ir vėlesniais vegetacijos tarpsniais. Dažniausiai papildomai tręšiama azoto trąšomis ir, jeigu reikia, mikroelementinėmis.
2.5.4. Kaip apskaičiuojamos trąšų normos?
Mineralinių trąšų normos apskaičiuojamos veikliąja medžiaga. Pavyzdžiui: patręšti 1 ha
miežių amonio salietra (NH4NO3), kurioje yra 34 proc. veiklios medžiagos, reikia 70 kg
maisto medžiagų 100*70/34 = 205,9 kg (NH4NO3); patręšti 1ha bulvių kalio chloridu (KCl),
kuriame yra 60 proc. veiklios medžiagos, reikia 170 kg maisto medžiagų 100*170/60 =283,3
kg (KCl).
2.5.5. Nuo ko priklauso tręšimo planavimas?
Tręšimo planavimas priklauso nuo numatomų auginti žemės ūkio augalų poreikio, buvusio
priešsėlio ir jam naudojamų trąšų veikimo, dirvožemio savybių bei jame esančio maisto
medžiagų kiekio, ūkininko finansinių galimybių, taip pat gamtosaugos reikalavimų. Tręšimo
planai sudaromi metams laiko, nes svarbu atsižvelgti į meteorologines sąlygas, turimų trąšų
išteklius, dirvožemio agrocheminius tyrimus.
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2.6. ŽEMĖS DIRBIMAS (ŽEMĖS DIRBIMO TIKSLAI IR SISTEMOS)
2.6.1. Kokius žinote žemės dirbimo tikslus?
1) įterpti ant dirvos paviršiaus likusias po derliaus nuėmimo augalines liekanas;
2) pakirsti ir sunaikinti piktžolių vegetatyvines dalis;
3) sudaryti nepalankias sąlygas kenkėjams ir patogenams plisti;
4) supurenti viršutinį dirvos sluoksnį, pagerinti aeraciją, vandens ir oro režimą;
5) įterpti į dirvą trąšas;
6) pagerinti augalų mitybos sąlygas, suaktyvinti mikroorganizmų veiklą, paspartinti organinių medžiagų irimą;
7) suformuoti tinkamą sėklos guolį, kad būtų vienodai įterpta ir sudygtų;
8) išlyginti mikroreljefą;
9) apsaugoti dirvožemį nuo erozijos.
2.6.2. Pagal ką skirstoma žemės dirbimo sistema?
Žemės dirbimo sistema – žemės dirbimo priemonių taikymas pagal biologines augalų reikmes.
2.6.3. Kokie yra žemės dirbimo technologiniai procesai?
Žemės dirbimo technologiniai procesai – žemės darbų, atliekamų atskirais padargais arba
sudėtiniais agregatais, visuma. Dažniausiai taikomos technologijos: ariminė, neariminė, tiesioginės sėjos.
2.6.4. Išvardykite pagrindinio žemės dirbimo arimo privalumus ir trūkumus.
Įterpiamos augalinės liekanos, pagerinama dirvos aeracija ir vandens režimas, pakertamos
piktžolių šaknys, geresnė aerobinių mikroorganizmų veikla. Pavasarį artos dirvos greičiau
pradžiūsta ir įšyla, todėl galima anksčiau pradėti sėją. Lengviau suformuoti sėklos guolį,
augalai greičiau sudygsta. Trūkumai – iš greičiau įšilusios ir pradžiūvusios dirvos greičiau
išgaruoja drėgmė. Artos dirvos jautresnės erozijai, aktyvesnė mikroorganizmų veikla skatina
maisto medžiagų išsiplovimą. Ariant vienodu gyliu formuojasi armens padas. Pagrindiniam
žemės dirbimui arimui reikia daugiausiai laiko ir kuro sąnaudų, reikalingi papildomi žemės
darbai dirvos paruošimui sėjai.
2.6.5. Išvardykite beariminio žemės dirbimo privalumus ir trūkumus.
Sutaupomas laikas ir kuras, nereikia papildomų žemės dirbimo padargų. Organinės liekanos kaupiasi dirvos paviršiuje, padaugėja neartose dirvose sliekų. Galima anksčiau pradėti
žieminių augalų sėją. Taikant beariminį žemės dirbimą sutaupoma drėgmė, tačiau tokios
dirvos pavasarį ilgiau džiūsta ir šyla, todėl gali vėluoti sėja. Dirvos paviršiuje su augalinėmis
liekanomis kaupiasi piktžolių sėklos ir ligų pradai, išplinta vegetatyviškai besidauginančios
daugiametės piktžolės, reikia daugiau naudoti pesticidų.
2.6.6. Koks žemės dirbimo vasariniams augalams darbų nuoseklumas?
Vasariniams augalams pagrindinis žemės dirbimas prasideda rudenį ir priklauso nuo priešsėlio augalų: ar augo ražieniniai, velėniniai, kaupiamieji. Ražienines dirvas reikia pirmiausia
skusti ir užarti, velėninės – skutamos lėkštiniais padargais ir užariamos plūgu su priešplūgiu.
Po kaupiamųjų augalų užtenka dirvas tik suarti. Priešsėjinis žemės dirbimas priklauso, ar bus
auginami ankstyvos sėjos augalai, ar vėlyvos. Ankstyvos sėjos – kultivuojama su akėčiomis
ir sėjama. Vėlyvos – kultivuojama ir akėjama dažniausiai du kartus, taip sunaikinamos bedygstančios piktžolės. Po sėjos pasėliai pagal poreikį gali būti voluojami, akėjami, kaupiami.
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2.6.7. Koks žemės dirbimo žieminiams augalams darbų nuoseklumas?
Žieminiams augalams pagrindinis žemės dirbimas atliekamas tais pačiais sėjos metais ir
taip pat priklauso nuo priešsėlio: pūdymai, kaupiamieji, velėniniai, ražieniniai. Pagrindinis
žemės dirbimas žieminiams augalams prasideda viduryje vasaros: pūdymai tręšiami organinėmis trąšomis, dobilienos nuėmus pirmą žolę lėkščiuojamos, ražienas ir po kaupiamųjų
užtenka tik suarti. Ariama likus 2–3 savaitėms iki sėjos, kad dirva spėtų susigulėti. Prieš
sėją dirva kultivuojama, akėjama ir sėjama. Jeigu dėl nepalankių meteorologių sąlygų ar
kitų priežasčių nespėjama laiku atlikti arimo, dirvą reikia sutankinti, prie plūgo pritvirtinus
tankinimo volus.
2.7. SĖJOMAINOS
2.7.1. Kas yra sėjomaina?
Sėjomaina yra periodinė žemės ūkio augalų keitimo tvarka nuolatiniais laukais suskirstytoje
ariamojoje žemėje. Žemės ūkio augalų keitimo tvarka parenkama taip, kad nenualintume
dirvožemio, kad dirvos derlingumą alinančius augalus keistų dirvos derlingumą gerinantys
augalai. Sėjomainą taikant išvengiama ligų, kenkėjų ir piktžolių masiško išplitimo, taip pat
racionaliau panaudojamos maisto medžiagos, esančios dirvožemyje.
2.7.2. Kokie pagrindiniai aspektai nulemia sėjomainos pasirinkimą?
Sėjomainos pasirinkimas priklauso nuo dirvožemio savybių, ūkio specializacijos ir šalies
rinkos ekonomikos.
2.7.3. Kas yra rotacija?
Rotacija – tai laikas, per kurį visi sėjomainos rotacijos nariai pereina sėjomaininius laukus ir
vėl sugrįžta į tą patį lauką.
2.7.4. Kokius žinote dirvos derlingumą gerinančius ir alinančius augalus?
Visi augalai dirvožemiui turi mažesnį ar didesnį poveikį. Kurie augalai dirvos derlingumą
gerina, priklauso nuo to, kiek jie sunaudoja mitybinių elementų ir drėgmės, palieka organinių liekanų, kaip sugeba kovoti su ligomis, kenkėjais ir piktžolėmis bei kokį poveikį turi
naudingiems dirvožemio organizmams: daugiametės žolės, kaupiamieji, ankštiniai, sideraciniai, aliejiniai augalai. Dirvos derlingumą alina žieminiai javai, vasarojus, linai. Jų paliekama organinė medžiaga prasta, joje mažai azoto, pvz., linai visai nepalieka organinių liekanų.
2.7.5. Kas yra sėjomaininės grandys?
Augalų grupės, kurios prasideda dirvos derlingumą gerinančiais ir baigiasi dirvos
derlingumą alinančiais augalais. Grandies pavadinimas priklauso nuo dirvos derlingumą
gerinančio augalo: kaupiamųjų, žolinė, ankštinė, pūdyminė, aliejinė, sideracinė, mišrioji.
2.8. SĖKLA IR SĖJA (SĖKLŲ PARUOŠIMAS SĖJAI, SĖJOS LAIKAS, SĖJOS BŪDAI)
2.8.1. Kokie keliami reikalavimai ruošiant sėklą sėjai?
Sėklos paruošimas sėjai – būtina išvalyti ir rūšiuoti, kad sėklos vienodžiau sudygtų ir pasėlis
subręstų vienodu laiku. Sėklas galima apdoroti mikroelementinėmis trąšomis arba beicuoti.
Beicavimas padeda apsisaugoti nuo ligų ir kenkėjų, kurie plinta per dirvą. Dražuojant sėklas, aplink jas suformuojamos specialaus mišinio granulės. Mišinys apsaugo ir stimuliuoja
sėklos dygimą. Aprūpina daigus būtinomis maisto medžiagomis. Dražuotas sėklas galima
tiksliai išsėti. Sėjamos ar parduodamos sėklos turi atitikti nustatytus sėklos grynumo, švarumo ir daigumo reikalavimus.
2.8.2. Kokius žinote sėjos būdus?
Pagal dirvos įdirbimo būdą sėja būna įprastinė, tiesioginė ir minimaliai įdirbtoje dirvoje.
Pagal augalo biologines savybes sėjos būdai yra du: eilinė ir pakrika. Eilinė sėja dar skirstoma į siauraeilę, plačiaeilę, punktyrinę, kryžminę, juostinę lizdinę ir kvadratinę lizdinę.
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2.8.3. Kaip apskaičiuojama sėklos norma?
Skaičiuojant sėklų kiekį 1 ha lemiamą reikšmę turi sėklų ūkinė vertė. Ūkinė vertė apskaičiuojama pagal 1 formulę:
					
Ūv = Š*D/100					
(1)
Ūv – ūkinė vertė;
Š – švarumas;
D – daigumas.
Kiek į ha sėti turimos ūkinės vertės sėklų, sužinosime skaičiuodami pagal 2 formulę:
					
K=N*100/Ūv						
-1
K – sėklų kiekis kg ha ;
N – 100 proc. ūkinės vertės ar pirmos klasės norma kg į ha (nurodoma žinynuose).

2)

Sėklų norma dažnai skaičiuojama ne tik kg į ha, bet ir milijonais į ha daigių sėklų. Tada
skaičiuojama pagal 3 formulę:
					
K=(M a/A*Ūv) 100				
(3)
K – sėklų norma kg ha-1;
M – sėklų norma kg ha-1 daigių sėklų (žinynuose);
a – 1000 sėklų svoris g;
A – standartinis 1000 sėklų svoris:
2.8.3. Kokius žinote pagrindinius agrotechnikos reikalavimus sėjai?
Pagrindiniai agrotechnikos reikalavimai sėjai:
• Sėja turi vykti optimaliausiu augalų rūšiai laikui ir turėtų trukti minimalų laikotarpį, ne
ilgiau kaip savaitę.
• Sėklos norma neturi viršyti leistinų 3 proc.
• Išsėjimo aparatas turi būti sureguliuotas taip, kad nežalotų sėklų, nes nukentės daigumas.
• Sėklos turi būti įterpiamos vienodu gyliu, kad augalai sudygtų vienu metu ir pasėlis būtų
tolygus.
• Visi dirvos plotai turi būti užsėti, kad nesiveistų tuščiose vietose piktžolės. Negalima persėti du ar daugiau kartų, augalai stelbs vieni kitus, jiems truks maitinamo ploto.
• Tarpueilių plotis turi būti vienodas, sėjos eilutės tiesios.
• Sėjos kryptis parenkama skersai priešsėjinio žemės dirbimo krypčiai.
• Auginant plačiaeilius augalus atstumai tarp vagučių turi būti vienodi, nuokrypis ne didesnis
kaip 2 mm.
• Sandūrinių tarpueilių plotas turi nesiskirti nuo kitų tarpueilių pločio, todėl turi būti tinkamai sureguliuoti ženklintuvai.
2.9. PAGRINDINIAI ŽEMĖS ŪKIO AUGALAI IR JŲ AUGINIMO TECHNOLOGIJOS
(JAVŲ, RAPSŲ, KAUPIAMŲJŲ AUGALŲ AUGINIMO TECHNOLOGIJOS)
2.9.1. Kaip skirstomi žemės ūkio paskirties plotuose auginami augalai?
1. Grūdiniai augalai – jų pagrindinė produkcija yra grūdai (žieminiai, vasariniai javai,
pupiniai javai, grikiai ir kt.).
2. Šakniavaisiniai ir šakniagumbiniai augalai – jų pagrindinės naudojamas dalys yra stiebagumbiai, šakniagumbiai, šakniavaisiai (bulvės, morkos, burokėliai ir kt.).
3. Techniniai augalai – kultūriniai augalai, auginami ne maistui ar pašarui, o kitiems produktams gaminti (bulvės – spiritui, rapsai – aliejinių dažų gamyboje, biokurui).
4. Aliejiniai augalai – iš augalų sėklų spaudžiamas ar kitaip išgaunamas aliejus, kuris naudojamas kaip maisto produktas (rapsai, linai, saulėgrąžos, kanapės), taip pat produkcija gali
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būti naudojama techninėms reikmėms.
5. Pluoštiniai augalai – iš augalų gaunamas pluoštas (linai, kanapės).
6. Uždaro grunto augalai – daugiausia įvairios daržovės (pomidorai, agurkai, salotos,
auginami po priedangomis ar šiltnamiuose).
7. Lapiniai ir žiediniai augalai – jų pagrindinė naudojama dalis yra lapai, žiedai (kopūstai,
kalafiorai, brokoliai, salotos, svogūnai).
8. Daugiamečiai sodiniai – sodų ir uogynų augalai (obelys, slyvos, serbentai, dekoratyviniai
sodiniai).
9. Vaistiniai ir prieskoniniai augalai – kurių dalys naudojamos kaip vaistai ar vaistų žaliava
arba naudojami kaip prieskoniai, arbatos ir kt. (petražolės, kmynai, mėtos, melisos ir kt.)
2.9.2. Kokie technologiniai reikalavimai žieminių javų auginimui?
Žieminius kviečius geriausia auginti nusausintuose ir derlinguose priemoliuose bei
moliuose, o rugiams, kvietrugiams tinka ne tokie derlingi ir kiek lengvesnės
granuliometrinės sudėties dirvožemiai, jie gana gerai pakenčia rūgštesnę dirvą. Žieminiams
javams dirvos paruošimas priklauso nuo priešsėlio: ar buvo auginamos daugiametės žolės,
rapsai, kaupiamieji, ar javai atsėliuojami.
Po daugiamečių žolių, užimto ar sideracinių pūdymų: nupjovus pirmą žolę laukas sulėkščiuojamas, sudygus piktžolėms, jeigu dar turime laiko, galima lėkščiavimą pakartoti ir likus
dviem trims savaitėms iki žieminių javų sėjos suariama. Jeigu dėl kokių nors priežasčių
vėlinamas priešsėlio derliaus nuėmimas ar dirvos paruošimas, prie plūgo galima prikabinti
dirvos tankintuvą ir į taip paruoštą dirvą galima sėti tuojau pat. Prieš sėją kultivuojama pagal
poreikį vieną ar du kartus. Trąšas geriausia įterpti lokaliai sėjos metu.
Jeigu planuojame žiemkenčius sėti po anksti nuimamų kaupiamųjų, rapsų, žirnių ar
atsėliuoti, galima taikyti supaprastintą dirvos ruošimą. Norint taikyti supaprastintas žemės dirbimo technologijas reikia turėti geras sukultūrintas, humusingas dirvas ir gerą
techniką, pritaikytą sėjamąją. Po javų pjūties reikia kuo greičiau skusti ražienas, kad sudygtų
piktžolės ir neprarastume drėgmės. Piktžoles galima nupurkšti herbicidais arba (jeigu dirva
neužteršta daugiamečių piktžolių pradais) laukus įdirbti germinatoriumi. Svarbu nesuvėlinti
sėjos, kad augalai tinkamai pasiruoštų žiemojimui, tačiau ir per anksti pasėti gali žiemoti
prastai: susikrūmijęs per tankus pasėlis po sniegu iššunta, padidėja pavasarinio pelėsio rizika.
Pavasarį prasidėjus javų vegetacijai tręšiama amonio salietra. Vegetacijos eigoje vėliavinio
lapo tarpsnyje dar galima patręšti papildomai skystomis azoto trąšomis. Nuo piktžolių galima purkšti herbicidais ir iš rudens (jeigu suspėjame ir leidžia meteorologinės sąlygos), ir
anksti pavasarį.
2.9.3. Kokie technologiniai reikalavimai rapsų auginimui?
Žieminiai rapsai dažniausiai auginami po anksti nuimamų priešsėlių, tinka žieminiai javai,
daugiametės žolės po pirmos pjūties, pūdymai. Rapsai mėgsta vidutinio sunkumo, humusingą, purią, pralaidžią vandeniui dirvą, kuri neužteršta daugiamečių piktžolių vegetatyvinėmis
dalimis. Geriausi rapsų derliai gaunami, kai dirvos rūgštingumas yra pakankamai didelis,
t. y. pH – nuo 5,5 iki 7 ir daugiau. Žemė ruošiama kaip ir žieminiams javams, tik rapsas
turi būti pasėtas iki rugpjūčio 15–25 dienos, kad galėtų tinkamai suformuoti skrotelę iki
žiemojimo pradžios. Tręšiami rapsai kompleksinėmis trąšomis, kurių sudėtyje yra sieros,
boro ir molibdeno. Trąšos barstomos prieš sėją arba sėjos metu. Kad gerai žiemotų, jų šaknies kaklelio storis turi būti ne mažesnis kaip 6 mm, o lapų skrotelė suformuota iš 6–10
lapų. Rapsai pradiniais augimo tarpsniais jautrūs piktžolių stelbimui, todėl iš karto po sėjos
juos reikia nupurkšti dirviniais herbicidais, į kurių sudėtį įeina veikliosios medžiagos dimetachloras, klomazonas, metazachloras. Žieminiai rapsai linkę peraugti, jeigu būna anksti
pasėti arba auginami po daugiamečių žolių, kurios palieka daug azoto, todėl pravartu juos
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nupurkšti augimo reguliatoriais arba fungicidais. Nupurškus fungicidu ne tik pristabdomas rapsų augimas, bet kartu apsaugome augalus nuo fomozės, kuri pastaruoju metu ypač
smarkiai plinta pasėliuose. Peržiemoję rapsai tręšiami amonio salietra ir pagal poreikį
purškiami fungicidais ir insekticidais.
Vasariniai rapsai mažiau derlingi nei žieminiai, tačiau kaip priešsėlis tinka daugumai žemės ūkio augalų ir patys nėra reiklūs priešsėliui. Pastaraisiais metais jų žemdirbiai augina
mažiau. Bendrą rapsų plotų mažėjimą šalyje lėmė Europos Komisijos sprendimas uždrausti pesticiduose naudojamas neonikotinoidų veikliąsias medžiagas, kurios apsaugo rapsus
nuo spragių ir kitų kenkėjų. Šios medžiagos yra beicų sudėtyje, kuriais apdorojamos rapsų
sėklos prieš sėją. Uždraudus minėtas medžiagas nebeliko kaip kovoti su spragėmis. Vasariniams rapsams didžiausią pavojų kelia kryžmažiedinės spragės, kurios palankiomis sąlygomis gali sunaikinti visą vos pradėjusį dygti pasėlį, jeigu nebus imtasi jokių apsaugos
priemonių. 2017 m. pavasarį Lietuvoje vėl laikinai galima įvežti ir naudoti insekticidinius
beicus, kurie apsaugo augalus nuo spragių, o tai užtikrina mažesnę vasarinių rapsų auginimo
savikainą ir didesnį derlingumą. Priešsėjinis žemės dirbimas rapsams panašus kaip vasarojui, tik
sekliau įdirbama kultivatoriumi, nes rapsų sėkla smulki ir sėjama sekliai 2–3 cm gyliu. Pasėlių priežiūros darbai panašūs kaip žieminių rapsų.
2.10.1. PAGRINDINĖS ŽEMĖS ŪKIO AUGALŲ LIGOS. ŽEMĖS ŪKIO AUGALŲ
KENKĖJAI IR JŲ KLASIFIKAVIMAS. AUGALŲ APSAUGOS METODAI,
SKIRTI KOVAI SU LIGOMIS IR KENKĖJAIS
2.10.1.1. Kokios augalų ligų pasireiškimo priežastys?
Augalų ligas sukelia nepalankios aplinkos sąlygos, patogeniniai mikroorganizmai (grybai,
virusai, bakterijos). Ligos neigiamai veikia augalų kokybę ir produktyvumą, taip pat turi
įtakos ekonomikai. Augalų ligos gali sunaikinti augalą arba sukelti atskirų augalo organų
pažeidimus, nekrozes, nusilpninti augalą. Augalų ligos gali būti skirstomos į neparazitines
ir parazitines. Neparazitines ligas sukelia maisto elementų, drėgmės, šilumos ir kitų augalui
būtinų veiksnių trūkumas arba perteklius. Parazitines ligas sukelia grybai, bakterijos, virusai.
2.10.1.2. Kaip skirstomos žemės ūkio augalų ligos?
Augalų ligos gali būti skirstomos į neparazitines ir parazitines. Neparazitines ligas sukelia maisto elementų, drėgmės, šilumos ir kitų augalui būtinų veiksnių trūkumas arba perteklius. Parazitines ligas sukelia grybai, bakterijos, virusai. Augalų ligos pagal pažeidimų
požymius grupuojamos į tipus: dėmėtligės – sukelia neparazitinės priežastys, virusai, bakterijos, grybai, deformacijos – nebūdingi pakitimai ant stiebų, lapų, vaisių, išaugos ant stiebų,
lapų, šaknų, apnašos – sukelia grybai, pūslės, karputės, spuogeliai ant įvairių augalo dalių,
žaizdos, puviniai, vytuliai.
2.10.1.3. Kaip skirstomi žemės ūkio augalų kenkėjai, kodėl tai svarbu?
Kenkėjai pagal pažeidžiamus augalus yra:
• Visaėdžiai – minta įvairiais augalais (spragšiai, spragės, amarai, paslėptastraubliai).
• Specifiniai – pažeidžia vienos rūšies augalus (kolorado vabalas).
• Tarpiniai – pažeidžia vienos botaninės šeimos augalus (lemai, rapsiniai žiedinukai, žirniniai vaisėdžiai).
Pagal augalų pažeidimo būdą kenkėjai yra griaužiantieji ir čiulpiantieji. Nuo to, kokiu būdu
kenkėjas minta, priklauso ir apsaugos priemonių parinkimas. Griaužiantieji dažniausiai naikinami kontaktiniais, o čiulpiantys – sisteminiais insekticidais.
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2.10.1.4. Kokius žinote apsaugos būdus (metodus) nuo kenkėjų ir ligų?
Augalų apsaugos metodai nuo ligų ir kenkėjų skirstomi:
1. Agrotechninis – sėjomainų taikymas, kokybiškas dirvų dirbimas laiku, optimalus augalų tręšimas, sėklų valymas, rūšiavimas, beicavimas ir apvėlimas insekticidais, nepavėluota
sėja, piktžolių naikinimas, palankiausias derliaus nuėmimo laikas, derliaus atliekų šalinimas,
atsparių ligoms ir kenkėjams augalų veislių parinkimas.
2. Biologinis – laboratorijoje išaugintų kenkėjus naikinančių grobuoniškųjų vabzdžių (entomofagų) naudojimas, mikrobiologinių preparatų naudojimas.
3. Fizinis ir mechaninis – dirvožemių, patalpų, sėklų terminis apdorojimas, šviesos gaudyklių taikymas, ligotų augalų šalinimas, kenkėjų rinkimas ir t. t.
4. Karantininis apsaugos būdas – tai valstybinių priemonių sistema karantininių ligų ir kenkėjų plitimui apriboti bei jų židiniams likviduoti.
5. Cheminis – ligos ir kenkėjai naikinami pesticidais. Pesticidai yra cheminės priemonės
prieš ligas, kenkėjus ir piktžoles. Pesticidai, kurie naikina ligas, vadinami fungicidais, pesticidai prieš kenkėjus – insekticidais. Pesticidai, naudojami sėklų beicavimui prieš ligas,
vadinami beicais.
6. Integruotas augalų apsaugos būdas – tai naudojimas visų galimų konkrečiu atveju augalų
apsaugos metodų, pirmenybę teikiant ne cheminėms augalų apsaugos priemonėms.
2.10.1.5. Kaip naudoti pesticidus, kad jie mažiau pakenktų žmonėms ir aplinkai?
Gamtosaugos bei sanitarijos požiūriu didžiausią pavojų kelia cheminis augalų apsaugos metodas – pesticidų naudojimas. Todėl ši žemdirbių veiklos sritis yra griežtai reglamentuota ir
nuolat kontroliuojama. Draudžiama naudoti pesticidus, kurie neregistruoti ir neįrašyti į profesionalaus arba individualaus naudojimo augalų apsaugos priemonių sąrašus, reglamentuojančius pesticidų naudojimą šalyje. Netinkamai naudojami purkštuvai kelia pavojų aplinkai
ir žmonių sveikatai, todėl purkštuvus eksploatuojantys žemdirbiai privalo kas penkeri metai
pateikti juos techninei apžiūrai. Techninę apžiūrą atlieka 11 akredituotų įmonių.
2.10.2. PIKTŽOLĖS IR JŲ DAROMA ŽALA. PIKTŽOLIŲ KLASIFIKAVIMAS:
PAGAL JŲ BIOLOGIJĄ, BOTANINĘ SUDĖTĮ, DAUGINIMOSI BŪDĄ,
GYVENIMO TRUKMĘ
2.10.2.1. Kaip galima apibūdinti piktžoles?
Piktžolės – nepageidaujami žoliniai augalai, augantys pasėliuose su žemės ūkio
augalais ir konkuruojantys su jais dėl šviesos, vandens, maisto medžiagų. Piktžolėtose dirvose
kultūriniai augalai prastai auga ir gali visiškai išnykti. Dėl piktžolių poveikio mažėja derlius,
prastėja jo kokybė, derlių užteršia piktžolių sėklos ir vegetatyvinės dalys. Lietuvoje randama
apie 420 piktžolių rūšių.
2.10.2.2. Kokias žinote piktžolių biologines savybes?
Piktžolės pasižymi dideliu pakantumu nepalankioms augimo sąlygoms, jų žymiai didesnis
negu žemės ūkio augalų vislumas, prisitaikymas greitam sėklų išplatinimui. Piktžolių sėklos pasižymi ilgaamžiškumu, o požeminės dalys gyvybingumu. Joms būdingas ištęstas ir
nevienodas dygimo laikotarpis, kai susidaro palankios sąlygos. Piktžolių sėklos labai smulkios ir turi įvairių priedų (kibukų, pūkelių, skristukų, dėžučių ir pan.), kurie padeda joms
išplisti.
2.10.2.3. Kaip klasifikuojamos piktžolės?
Naudojamos 4 piktžolių klasifikacijos: botaninė, morfologinė, ekologinė, biologinė (agronominė). Botaninė – piktžolių skirstymas pagal kilmę, morfologinius ir anatominius požymius
į skyrius, klases, šeimas, gentis ir rūšis. Morfologinė – piktžolės skirstomos pagal aukštį
lyginant su javais. Aukštesnės už javus (dirvinė usnis, dirvinė smilguolė, tuščioji aviža),
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lygios su javais (aguona birulė, rugiagėlė, kibusis lipikas), užaugančios iki pusės pasėlio
aukščio (dirvinė našlaitė, raudonžiedė notrelė) ir užimančios apatinį pasėlio ardą (vienametė
miglė, mažoji strugena). Ekologinė – pagal augimvietes piktžolės skirstomos į segetalines
(auga pasėliuose) ir ruderalines (išplitę pakelėse, sąvartynų teritorijose, bergždynuose ir kt.).
Agronominiu požiūriu pati svarbiausia klasifikacija biologinė (agronominė), kurioje piktžolės skirstomos pagal mitybos būdą į parazitines, pusiau parazitines ir neparazitines, pagal
gyvenimo trukmę skirstomos į trumpaamžes ir daugiametes ir pagal tai, kaip piktžolės plinta, į sėklomis plintančias ir sėklomis bei vegetatyvinėmis dalimis.
2.10.2.4. Kas yra trumpaamžės piktžolės, kaip jos skirstomos?
Trumpaamžės piktžolės gyvena nuo 2 iki 3 mėnesių arba iki 2 metų ir plinta tik sėklomis.
Mūsų šalyje jos sudaro apie 70 proc. visų paplitusių pasėliuose piktžolių. Jos skirstomos į:
• Efemerinės piktžolės – per vieną vegetacijos periodą gali subrandinti daugiau kaip vieną
sėklų kartą (daržinė žliūgė, vienametė miglė).
• Vasarinės piktžolės – sudygsta pavasarį ir iki rudens subrandina sėklas, išbarsto ir sunyksta.
Vasarinės piktžolės skirstomos į ankstyvąsias, kurios sėklas subrandina vasaros viduryje, ir
vėlyvąsias – sėklas subrandina vasaros pabaigoje.
• Žiemojančios. Sudygsta antroje vasaros pusėje arba ankstyvą rudenį, skrotelės tarpsnyje žiemoja, o pavasarį intensyviai auga ir subrandina sėklas. Jeigu žiemojančios piktžolės
sudygsta pavasarį, jos iki rudens gali subrandinti sėklas, nes joms žiemojimas nebūtinas.
Pavyzdžiui, rugiagėlė, dirvinė čiužutė.
• Žieminės. Sudygsta iš rudens, pereina visus augimo tarpsnius kaip ir žiemkenčiai, joms
būtina pereiti jarovizacijos stadiją, kad galėtų subrandinti sėklas. Pavyzdžiui, ruginė dirsė,
dirvinė smilguolė.
• Dvimetės. Pirmais metais išaugina vegetatyvinius organus, o antrais – subrandina sėklas ir
sunyksta. Pavyzdžiui, paprastoji morka, paprastasis kmynas.
2.10.2.5. Kas yra daugiametės piktžolės, kaip jos skirstomos?
• Daugiametės piktžolės toje pačioje vietoje auga daug metų ir kasmet subrandina sėklas.
Prisitaikiusios plisti ne tik sėklomis, bet ir vegetatyviai. Pagal dauginimosi būdą skirstomos:
• Šliaužiančiosios – dauginasi šliaužiančiu stiebu, kuris ties bambliais įsišaknija ir taip suformuoja naujus augalus (žąsinė sidabražolė).
• Šakniastiebinės – dauginasi požeminiais stiebais – šakniastiebiais. Jie išaugina pumpurus,
iš kurių išleidžia šaknis ir formuojasi nauji augalai (paprastasis varputis).
• Šakniaatžalinės – turi stiprią giliai (1–1,5 m) į žemę nueinančią šaknį ir kelias horizontaliai
išsidėsčiusias šaknis, kurios turi daug pumpurų. Pumpurai išaugina naujus augalus (dirvinė
usnis, dirvinė pienė).
• Stiebagumbinės – dauginasi dirvoje esančiais šaknų sustorėjimais – stiebagumbiais. Dirbant žemę jie sutrupa į atskirus narelius, iš kurių išauga nauji augalai (pelkinė notra, dirvinė
pienė).
• Svogūninės – stiebai žemėje baigiasi svogūnėliu, kuriuo dauginasi (laukinis česnakas).
2.10.2.6. Kokius žinote piktžolių kontrolės būdus ir priemones?
Išskiriami trys pagrindiniai piktžolių kontrolės būdai: stelbimo (sėjomainų laikymasis, drėgmės režimo reguliavimas, dirvų kalkinimas, optimalus pasėlių tankumas, savalaikė sėja),
apsaugos (sėklos valymas, teisingas mėšlo laikymas, bergždynų šienavimas, savalaikė javapjūtė, kombainų sureguliavimas) ir naikinimo (mechaninės priemonės, agrotechninės priemonės, terminės priemonės, fizikinės priemonės, biologinės priemonės, cheminės priemonės).
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2.10.2.7. Kuo remiantis klasifikuojami herbicidai?
Augalų apsaugos priemonės, skirtos naikinti piktžoles, vadinamos herbicidais. Herbicidai
skirstomi pagal cheminę sudėtį (neorganiniai, organiniai), selektyvumą (visuotinio veikimo
selektyvūs herbicidai naikina visą augmeniją, atrankinio veikimo ne selektyvūs naikina tik
tam tikros rūšies augmeniją, pvz., vienaskiltes piktžoles), poveikio trukmę (trumpo, vidutinio ir ilgo veikimo), toksiškumą (labai nuodingi, nuodingi, vidutinio nuodingumo, mažo
nuodingumo), pažeidimo būdą (kontaktiniai, sisteminiai, mišrieji).
2.11. SODININKYSTĖ IR DARŽININKYSTĖ (LIETUVOJE AUGINAMI SODO
AUGALAI, JŲ KLASIFIKACIJA. PAGRINDINIAI DARBAI, BŪTINI SODO
ĮVEISIMUI IR JO PRIEŽIŪRAI. PAGRINDINIAI DARŽO AUGALAI IR JŲ
KLASIFIKACIJA. DARŽO AUGALŲ AUGINIMO TECHNOLOGIJOS)
2.11.1. Kaip klasifikuojami sodo augalai?
Vaisiniai ir uoginiai augalai suklasifikuoti pagal jų morfologines, biologines, ekologines,
geografines, augimo ir derėjimo ypatybes. Pagal vaisių savybes, poreikius augimo sąlygoms
bei panaudojimo ir realizavimo galimybes vaisiniai augalai suskirstyti į septynias grupes: sėklavaisinius, kaulavaisinius, uoginius, riešutinius, subtropinius, citrusinius, tropinius. Pagal
formą sodo augalai skirstomi:
• Medžio formos – turi ryškų liemenį, auga iki 10 m. ir daugiau (obelys, kriaušės, vyšnios,
trešnės ir pan.).
• Krūmai – būdinga keletas sumedėjusių panašaus storio stiebų. Krūmai užauga nuo 1–5 m.
(lazdynai, aktinidijos).
• Medžiakrūmiai – tarpinė forma tarp medžio ir krūmo, užaugina kelis daugiamečius stiebus
(žagarvyšnės, slyvos).
• Puskrūmiai – augalai, kurie turi dvimečius stiebus ir daugiametes šaknis (avietės, gervuogės).
• Daugiamečiai žoliniai augalai – turi požeminius sumedėjusius daugiamečius ūglius, dažnai
jų lapija būna visžalė (braškės).
Morfologiniai požymiai apibūdina augalų išorinę sandarą. Kiekvienas augalas turi tik jam
būdingą antžeminę ir požeminę dalį: vaismedžio antžeminę dalį sudaro liemuo, šakos,
ūgliai, vaisinės šakutės ir pumpurai. Pažinoti morfologinius požymius svarbu nustatant augalo būklę, veisles, įvertinant derlingumą, norint augalus dauginti, skiepijimui. Sodo priežiūros darbai parenkami taip pat atsižvelgiant į morfologinius požymius.
Augalo žiedynas – lytinio dauginimosi organas. Jie būna vienalyčiai ir dvilyčiai. Vienalyčiai
žiedai turi tik kuokelius arba tik piesteles. Dvilyčiai – turi ir kuokelius, ir piesteles.
Sodo augalai pagal formuojamų žiedynų lytį skirstomi į 4 grupes:
1. Sąlyginiai vienanamiai turi dvilyčius žiedus, tačiau jų kuokeliai ir piestelės subręsta ne
vienu metu, todėl piestelės apdulkinamos kitų – dulkelinių veislių žiedadulkėmis (obelis,
kriaušė, šermukšnis, slyva).
2. Vienanamiai su vienalyčiais kuokeliniais ir piesteliniais žiedais ant to paties augalo (graikiškas riešutmedis, lazdynas).
3. Dvinamiai augalai – kuokeliniai ir piesteliniai žiedai būna ant atskirų augalų (šaltalankis,
pistacija).
4. Trinamiai augalai – kuokeliniai, piesteliniai ir dvilyčiai žiedai būna ant atskirų augalų
(citrinvyčiai, aktinidijos).
Sodo augalams būdingi žiedynai: kekė – serbentai, raugerškiai; žirginėlis – lazdyno; skėtiška
kekė – kriaušės, šermukšnio, gudobelės; sudėtinė kekė – putino; paprastasis skėtis – obels,
vyšnios, trešnės; dvistypis – braškės, žemuogės.
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Sodo augalų vaisiai būna sultingi ir sausi: sultingų vaisių maistui naudojamas minkštimas, o sausų – sėkla. Pagal tai, iš kurios žiedyno dalies išsivystė vaisius, jie skirstomi
į tikruosius (vyšnios, slyvos, abrikosai) ir netikruosius (obelys, kriaušės, svarainiai).
Tikrieji vaisiai išsivystę iš mezginės, netikrieji – iš mezginės ir ją gaubiančio žiedsosčio. Kai
vaisiaus visa sultingoji dalis išsivysto iš žiedsosčio, jie vadinami netikromis uogomis (braškės,
žemuogės).
2.11.4. Kokie būdai taikomi prižiūrint sodo tarpueilius?
Versliniuose soduose tarpueilių priežiūra pasirenkama pagal vaismedžių amžių, dirvos tipą,
technines galimybes.
• Juodojo pūdymo laikymas – dažniausiai taikomas jaunuose soduose, per vegetacijos laikotarpį žemė purenama kas 2–3 savaitės kultivatoriumi 6–8 cm gyliu. Neigiama įtaka – prastėja dirvožemio struktūra, skatinama mineralizacija.
• Vejos apželdinimas – labiausiai paplitęs pomedžių priežiūros būdas. Apsaugo dirvožemį
nuo erozijos, negadinama struktūra, nemažėja humuso. Veja suformuoja velėną, todėl palengvėja kiti sodo priežiūros darbai: lengva vaikščioti, neišvažinėjama. Vejai apželdinti parenkami mišiniai tik iš varpinių žolių.
• Mechaninis piktžolių naikinimas – piktžolės jaunuose soduose prie medelių išravimos rankomis, o tarpmedžių juostos purenamos mechaniškai.
• Mulčiavimas – paskleidus mulčią dirva būna puresnė ir drėgnesnė. Tinka mėšlas, pjuvenos,
durpės, medžio žievė.
• Cheminė kontrolė – herbicidų naudojimas.
2.11.5. Kuo skiriasi daržovių vegetacijos laikotarpis ir techninė branda?
Įvairioms botaninėms šeimoms būdingi skirtingi brendimo ir nokimo laikotarpiai – vegetacijos laikotarpis. Daržovių subrendimo laikas priklauso nuo jų vartojamos maistui dalies: ar
tai lapai, ar žiedynas, ar vaisius.
2.11.6. Kaip skirstomos daržovės pagal jų naudojamąsias dalis?
Pagal tai, kokios daržovių dalys naudojamos maistui (vaisiai, užuomazgos, žiedynai, sustorėję stiebai, lapai, gūžės, svogūnai, šaknys, gumbai), skirstomos į vaisines, lapines, šaknines, gumbines ir kt.
• Vaisinių daržovių maistui naudojami subrendę vaisiai arba jaunos vaisiaus užuomazgos.
Pirmai grupei priklauso pomidorai, baklažanai, pipirai, moliūgai, arbūzai; antrai grupei –
agurkai, patisonai, žirniai, pupelės, pupos.
• Lapinių daržovių maistui naudojami lapai, stiebai, gūžės. Pirmai grupei priklauso salotos,
špinatai, lapinės petražolės, krapai, jauni valgomųjų burokėlių lapai, rūgštynės, lapiniai kopūstai, žieminiai svogūnai, antrai grupei – lapkotiniai salierai, rabarbarai, trečiai grupei –
gūžiniai ir Briuselio kopūstai, gūžinės ir romėnų salotos.
• Žiedinių daržovių maistui naudojami žiedynai: žiediniai kopūstai (kalafiorai) ir artišokai.
• Ūglinių daržovių maistui naudoji jauni ūgliai. Joms priklauso šparagai.
• Svogūninės daržovės – svogūnai, česnakai, porai. Maistui naudojama ne tik antžeminė
dalis laiškai, bet ir požeminė – svogūnai, ropelės.
• Šakniavaisinės daržovės – maistui naudojama sustorėjusi šaknis (morkos, petražolės, pastarnokai, salierai, valgomieji burokėliai, griežčiai, ridikai, ropės, ridikėliai, krienai).
• Stiebagumbinės daržovės – bulvės, ant šaknų augantys gumbai.
• Stiebinės daržovės – ropiniai kopūstai, maistui naudojamas stiebo sustorėjimas.
• Daugiametės daržovės – maistui vartojamos iš šaknų atželiančios augalo dalys (rabarbarai,
rūgštynės, šparagai, žieminiai svogūnai).
• Ankštinės daržovės – naudojamos ankštys su sėklų užuomazgomis ir nesubrendusios sėklos (šparaginės pupelės, žirniai).
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• Prieskoninės daržovės – dašiai, peletrūnai, mairūnai ir kt.
2.11.7. Kaip skirstomos daržovės pagal poreikį aplinkos sąlygoms?
Įvairioms daržovių rūšims, net ir veislėms reikia skirtingų sąlygų, todėl visos daržovės skirstomos į atsparias šalnoms (ridikėliai, kopūstai, morkos ir kt.) ir šilumamėges (agurkai, pomidorai, pupelės). Šalnoms atsparios pradeda dygti prie +2 °C ir normaliai auga esant 12–15
°C, o šilumamėgės dygsta prie 12–15 °C ir intensyviai vystosi esant 20–25 °C.
Visos daržovės pagal šviesos poreikį skirstomos į ilgadienes ir trumpadienes. Ilgadieniai augalai, kilę iš vidutinės platumos (kopūstai, šakniavaisiai), auginami šiauriniuose rajonuose,
kur dienos trukmė vasarą 17 val., greičiau pradeda žydėti ir derėti. Tai daugiausia dvimetės
daržovės – morkos, salierai, cikorijos. Daržovės, kilusios iš tropinių rajonų (agurkai, pomidorai), priskiriamos prie trumpadienių. Norint, kad greičiau derėtų, reikia joms dirbtinai
sutrumpinti šviesų laikotarpį.
2.12. PIEVOS IR GANYKLOS (PIEVŲ IR GANYKLŲ ĮRENGIMAS IR PRIEŽIŪRA)
2.12.1. Kokios sąlygos nulemia žolyno pasirinkimą?
Gamtinės sąlygos: dirvožemio savybės, meteorologinės sąlygos, ūkio kryptis ir intensyvumas.
2.12.2. Kokios paskirties gali būti žolynai?
Pašarui: žaliam, siloso, šienainio, šieno gamybai ar gyvulių ganymui. Nuo to priklauso
pjūties laikas.
2.13. EKOLOGINĖ ŽEMDIRBYSTĖ IR APLINKOSAUGA
2.13.1. Kokie reiškiniai paskatino ekologinių ūkių plėtrą?
Vartotojų rūpinimasis savo sveikata ir noras valgyti sveiką maistą, noras išsaugoti
ateinančioms kartoms švarų vandenį, orą, dirvožemį ir visą mus supančią aplinką.
2.13.2. Kokias žinote alternatyvias žemdirbystės sistemas tradiciniam (intensyviam) žemės ūkiui?
Organinė žemdirbystė – susiejamos visos ekologinio ūkininkavimo kryptys. Būdingi principai – negalima naudoti jokių sintetinių trąšų, pesticidų, augimo reguliatorių ne tik produkcijos auginimo procese, bet ir perdirbime. Galima naudoti biologinės kilmės medžiagas ir produktus, susidedančius iš augalinės, gyvulinės, mineralinės kilmės medžiagų: boro skiedinys,
siera, gipsas, klintys, muilas, žuvų atliekos, augalų ištraukos ir kt.
Biologinė – ūkininkavimo metodas, kuriuo gaminami sveiki produktai žmogui ir gyvūnui neardant biologinės pusiausvyros. Šioje sistemoje negalima įterpti šviežių organinių
junginių giliai į dirvą, kad joms irstant nesusidarytų toksiški junginiai. Visa organinė medžiaga yra kompostuojama, kad pereitų aerobinio fermentavimo fazę. Dirvožemio pH reguliuoti naudojami džiovinti malti dumbliai su bazalto dulkėmis. Žaladarių plitimui naudojamos profilaktinės priemonės, nuo piktžolių – mechaninės. Leidžiama naudoti įvairias eterių
turinčias augalines ištraukas.
Biodinaminė – siejama ne tik su gamtiniais reiškiniais, bet ir su kosmoso ritmu. Jos pradininkas R. Steineris (1924) teigia, kad visa, kas gyva, yra gerai suderinta visuma, susieta su
kosmosu.
Bioorganinėje arba biologinėje-organinėje žemdirbystės sistemoje nenaudojami žolių ekstraktai ir nepaisoma kosminių ritmų. Šios sistemos pagrindas – dirvožemio biologinio aktyvumo didinimas. Dirvožemis nedirbamas, jo viršutinis sluoksnis nevartomas, auginami kuo
įvairesni augalai ir maitinami ne augalai, o dirvožemio mikroorganizmai. Negalima naudoti
greit tirpstančių vandenyje mineralinių trąšų, nes jos trikdo mikroorganizmų veiklą. Galima
naudoti lėtai tirpstančias trąšas tomamilčius, kalio magneziją ir kt. Azotas naudojamas tik
organine forma. Išimtinais atvejais galima naudoti ir chemines augalų apsaugos priemones.
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ANOG žemdirbystė – daržovių ir vaisių auginimas pagal natūralų kokybės būdą. 1962 m.
kai kuriose Europos šalyse susikūrė įmonės, auginančios ypač aukštos kokybės produktus.
Sudaromi tręšimo rekomendacijų planai, kur nurodomos trąšų ribinės vertės nustatant sudėtį
ir jų taikymą. Ypač kreipiamas dėmesys į „dirvožemio ramybės“ išsaugojimą, laikomasi
principo, kad kuo mažiau dirvožemis judinamas ir yra padengtas augalais – dirvožemio gyvūnija vystosi intensyviau.
Tausojamoji (integruota) žemdirbystės sistema – čia pripažįstami ir taikomi ne tik įprastinėje, bet ir alternatyviose sistemose taikomi moksliniai dėsningumai. Šios sistemos principas
– kad sėkminga gamyba ir kokybiška produkcija bus tik tada, jei bus derinama gamtosauga,
agrotechnika, cheminių medžiagų naudojimas ir biologinės žinios. Ekonomiškai sureguliuotam ir ekologiškai tvarkomam žemės ūkiui reikia turėti pagrįstą planą dirvožemio ir augalų
apsaugos priemonėms tam, kad būtų išlaikytas principas „sveikas dirvožemis – sveiki augalai – sveiki gyvūnai – sveikas žmogus“.
Pasaulyje yra ir daugiau alternatyvių žemdirbystės sistemų: gamtinė, Hovardo-Balfur žemdirbystės sistema, permakultūra ir kt. Kiekviena alternatyvi žemdirbystės sistema turi savo
principus, kaip nepažeidžiant gamtos pusiausvyros užauginti sveiką produktą.
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