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PRATARMĖ

Mokomoji knyga skirta pirmosios studijų pakopos Agronomijos
fakulteto programos ,,Želdininkystė“ studentams. Mokomojoje knygoje pateikta dalis studijų dalyko Žemių rekultivacija ir žemdirbystės
pagrindai medžiagos. Studentai šio dalyko studijų metu sužino žemių
išteklius, jų netekimo priežastis ir rekultivacijos galimybes, suvokia
dirvų kultūrinimo ir dirvožemio derlingumo didinimo reikšmę. Būsimasis želdininkystės ir kraštovaizdžio architektūros specialistas turi
žinoti žemės dirbimo būdus, suprasti augalų kaitos svarbą, susipažinti
su piktžolių kontrolės priemonėmis, apibrėžti žemdirbystės sistemų
intensyvumą ir plėtrą. Želdininkystės specialistas turi gebėti parinkti
rekultivacijos etapus ir numatyti tinkamą pažeistų žemių panaudojimo
kryptį, įvertinti dirvų sukultūrinimo lygį, rekomenduoti, atsižvelgiant į
dirvožemio savybes ir augalų poreikius, žemės dirbimo būdą, parinkti
piktžolių kontrolės priemones, išanalizuoti augalų kaitos principus, palyginti žemdirbystės sistemas.

Dėkojame recenzentams Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros doc. dr. Elenai Jakienei, Bandymų stoties jaun. m. d. dr. Zitai
Kriaučiūnienei ir Ekonomikos katedros doc. dr. Daivai Makutėnienei.
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1. ŽEMĖS IŠTEKLIŲ KAITA

1.1. Gyventojų kaita pasaulyje ir Lietuvoje
Gyventojų skaičius yra nuolat kintantis rodiklis. Paskaičiuota, kad
pasaulyje kas dvi sekundes gimsta maždaug po penkis žmones. Dabartiniais gyventojų augimo tempas sudaro apie 1,5 proc. per metus ir
prognozuojama, kad jis gali netgi padvigubėti per ateinančius 50 metų.
Antropologai daro prielaidas, kad žmogus atsirado maždaug prieš
3 mln. metų. Mūsų protėviai gyveno pavojingomis sąlygomis, vertėsi
medžiokle, rinkimu, todėl toks gyvenimo būdas lėmė, kad gyventojų
skaičius buvo labai mažas, tikriausiai nesiekė 10 mln. – vyravo natūrali
atranka.
Maždaug prieš 9–10 tūkst. metų žmonės pradėjo verstis žemdirbyste, tobulėjo darbo įrankiai, atsirado ir pirmieji neigiamo poveikio
dirvožemiui, aplinkai reiškiniai. Vėliau – 6–7 tūkst. metų prieš Kristų,
prasidėjęs sėslus žmonių gyvenimas iš esmės sumažino mirtingumą ir
padidino gyventojų skaičių.
XVIII amžiuje sparčiai vystantis pramonei, gerėjo gyvenimo lygis,
kai kuriuose regionuose sumažėjo badas ir įvairios ligų epidemijos.
Visa tai turėjo įtakos gyventojų skaičiaus augimui, kuris 1750 metais
siekė 760 mln., o apie 1800 m. perkopė 1 mlrd.: didžioji jų dalis
(86 proc.) gyveno Azijoje ir Europoje. Gyventojų skaičius padvigubėjo
maždaug per 118 m. ir 1922 m. jau siekė 2 mlrd. (1.1 pav.). XX amžiuje kiekvienas papildomas milijardas buvo pasiektas per vis trumpesnį
laikotarpį. 3 mlrd. riba pasiekta per 37 m., 4 mlrd. – per 15 m.,
5 mlrd. – per 13 m. ir t. t.
XX a. pabaigoje gyventojų skaičius jau siekė 6,1 mlrd. ir prognozuojama, kad 9 mlrd. ribą turėtų pasiekti apie 2050 m. Negalima tiksliai nustatyti, koks gyventojų skaičius bus ateityje, tačiau atsižvelgiant į
2 pagrindinių komponentų – gimimų ir mirčių – praeities ir dabarties
tendencijas, galima atlikti apytikrius skaičiavimus.
7

1.1 pav. Pasaulio gyventojų skaičiaus kaita 1800–2050 m. (Global..., 2004)
Dabar Žemėje gyvena 6,5 mlrd. gyventojų – daugiau nei pusę
prieaugio duoda šešios valstybės: Indija, Kinija, Pakistanas, Bangladešas, Nigerija ir JAV. Pagal JTO prognozę iki 2050 m. Žemės gyventojų
skaičius gali siekti 8,9 mlrd. žmonių (vietoj anksčiau prognozuotų
9,3 mlrd.). 60 proc. kasmetinio prieaugio tenka tik 10-čiai šalių (tarp jų
36 proc. – Kinijai ir Indijai). 2050 m. Europa sudarys tik 7,1 proc. pasaulio gyventojų. Daugiau kaip 1/3 ES gyventojų bus vyresni nei
60 metų amžiaus. Tikimasi, kad 2050 metais gyventojai, turintys 80 ir
daugiau metų, sudarys didelę pasaulio gyventojų dalį. Per artimiausius
50 metų jų skaičius išaugs iki 5,5 karto (nuo 69 mln. – 2000 m. iki
379 mln. – 2050 m.), todėl stiprės socialinė įtampa.
Sparčiai augantis gyventojų skaičius daugelyje pasaulio regionų
didina maisto produktų poreikį, skatindamas žemės ūkio gamybos intensyvinimą. Lygiagrečiai didėja poreikis ir kitiems ištekliams, kurie
nuolat mažėja. Šiuo metu vyksta daug negatyvių reiškinių – sparčiai
senka žuvų ištekliai, mažėja miškų ir didėja dykumų plotai, didėja CO2
koncentracija atmosferoje, nyksta bioįvairovė ir kt. Spartus gyventojų
skaičiaus augimas labai padidina žmonijos poreikius, tarp jų ir žemės
ištekliams.
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Lietuvoje gyventojų skaičius ir tankis ploto vienete per pastarąjį
šimtmetį didėjo iki 1989 m., o vėliau dėl įvairių demografinių priežasčių pradėjo mažėti (1.1 lentelė).
1.1 lentelė. Lietuvos gyventojų skaičiaus kaita 1897–2011 metais
Teritorija
Gyventojų skaiGyventojų tankumas
2
tūkst. km
čius tūkst.
vnt. km2
1897
91,2
2536,0
38,9
1923
53,2
2029,0
38,2
1959
65,2
2696,7
41,6
1970
65,2
3118,9
48,0
1979
65,2
3391,5
52,1
1989
65,2
3674,8
56,6
1992
65,3
3650,7
55,9
2001
65,3
3484,0
53,4
2002
65,3
3475,6
53,2
2003
65,3
3462,5
53,0
2004
65,3
3445,9
52,9
2005
65,3
3425,3
52,5
2011
65,3
3043, 4
46,6
2060 (prognozė)
65,3
2676,0
41,0
(Lietuvos statistikos metraštis, 2011; 2011 m. gyventojų surašymo duomenys,
2012)
Metai

Nuo 1992 m. iki 2012 m. gyventojų skaičius sumažėjo net
450,9 tūkst. Remiantis Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) demografinėmis prognozėmis, 2060 m. pradžioje Lietuvoje gyvens
2 mln. 676 tūkst. gyventojų, t. y. beveik 570 tūkst. mažiau negu
2011 m. pradžioje.Viena iš gyventojų mažėjimo priežasčių Lietuvoje
yra gimstamumo mažėjimas ir mirtingumo didėjimas (1.2 pav.). Gimstamumo lygis 1990 m. siekė 15,5 tūkstančiui gyventojų, o 2002 m. tik
8,6. Vėlesniais metais gimstamumo lygis didėjo, tačiau nuo 2009 m.
vėl pastebima mažėjimo tendencija.
Manoma, kad 2005–2030 m. mirtingumas mažės lėtai. Mirtingumo
mažėjimą lems auganti ekonomika, gerėjančios socialinės sąlygos ir
sveikatos priežiūros įstaigų veikla, sveikesnis gyvenimo būdas. Tikėti9

na, kad 2030 m. vyrų vidutinė gyvenimo trukmė bus 73, moterų – 83 m.
Palyginti su 2002 m., tikėtina vyrų gyvenimo trukmė pailgės apie 7, o
moterų – 5 m. Specialistų vertinimu, 2005–2030 m. išliks nedidelis
neigiamas migracijos saldo. Tačiau labiausiai gyventojų skaičius Lietuvoje mažėja dėl nuolatinės emigracijos į kitas šalis.
1000 gyventojų tenka

1.2 pav. Natūralios gyventojų kaitos tendencijos Lietuvoje 1990–2011 m.
(Lietuva skaičiais 2011, 2011)
Bendras gyventojų skaičius Lietuvoje labai sumažėjo, tačiau gyventojų pasiskirstymas procentais kaime ir mieste per pastaruosius
22 m. keitėsi nedaug. Galima pastebėti, kad gyventojų gyvenančių
mieste dalis yra maždaug 2 kartus didesnė nei kaime. 2012 m. lyginant
su 1990 m. gyventojų sumažėjo 13,4 proc., tačiau pastebima, kad kaimo gyventojų mažėjimas buvo šiek tiek mažesnis nei miestų (1.2 lentelė). 1990 m. miestuose gyveno 68,1 proc., o 2012 m. – 67,0 proc. visų
Lietuvos gyventojų, skaičiuojant nuo bendro gyventojų skaičiaus Lietuvoje.
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1.2 lentelė. Gyventojų skaičius ir tankis Lietuvoje metų pradžioje
Gyventojai tūkst.
Iš viso
mieste
1990
3693,7
2513,9
1995
3643,0
2458,2
2000
3512,1
2357,1
2005
3425,3
2281,4
2009
3349,9
2240,5
2010
3329,0
2229,5
2011
3244,6
2171,2
2012
3199,8
2142,8
(Lietuvos statistikos metraštis, 2011)
Metai

kaime
1179,8
1184,8
1155,0
1143,9
1109,4
1099,5
1073,4
1057,0

Gyventojų
skaičius 1 km2
56,6
55,8
53,8
52,5
51,3
51,0
49,7
49,0

Gyventojų sumažėjimas per pastaruosius 10 m. įvairiuose Lietuvos miestuose buvo labai skirtingas, bene labiausiai tai priklausė nuo
nedarbo lygio (1.3 pav.).

1.3 pav. Gyventojų skaičiaus pokytis Lietuvoje 2001–2011 m.
(2011 m. gyventojų surašymo duomenys, 2012)
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1.2. Pasaulio žemės ištekliai
Žemė – tai Žemės plutos (litosferos) dalis, apimanti sausumos plotus bei paviršinius vidaus ir teritorinius vandenis, apibrėžiama gamtinėmis bei ūkinėmis charakteristikomis. Tai svarbiausias aplinkos elementas, kuris kartu su saule, oru ir vandeniu sudaro žmonijos egzistavimo pagrindą. Kiekvienoje valstybėje žemė yra nacionalinis turtas. Jos
teisinį režimą, disponavimo žeme tvarką, žemės tvarkymo ir naudojimo
sąlygas reguliuoja įstatymai. Kiek žmonija turi žemės išteklių, nustatoma pagal Pasaulioį žemės fondą (Aleknavičius, 2007).
Žemės išteklių struktūra nėra labai palanki, todėl dar didesnę vertę
turi dirbamosios žemės, teikiančios žmonijai 88 proc. reikalingų maisto
produktų, išsaugojimas. Dirbamosios (visų pirmiausia ariamosios) žemės daugiausia yra miškų, miškastepių ir stepių zonose. Didžiausi jų
masyvai plyti Rusijoje, JAV, Indijoje, Kinijoje, Kanadoje ir Brazilijoje. Nemažą reikšmę turi ir ganyklų žemės, kurios teikia apie 10 proc.
žmonijos vartojamo maisto. Bendrai paėmus, daugiau nei 99 proc.
maisto yra gaunama iš sausumos. Pasaulio mastu, pasėliai užima
11 proc. viso Žemės sausumos ploto, kuris yra 13,4 mlrd. ha (1.3 lentelė). Tačiau žemių plotai nuolat kinta, apskaičiuota, kad per metus vidutiniškai 10–35 mln. ha žemės panaudojama miestų statybai ir greitkelių
tiesimui.
Žemės rutulys apima 510 mln. km2:
 iš jų sausumai tenka 149 mln. km2 arba 29,2 proc. paviršiaus.
Žemės ūkiui naudojama apie 4,65 mlrd. ha arba 34,7 proc. sausumos:
 iš jų dirbamai žemei tenka 1,45 mlrd. ha arba 10,8 proc.;
 pievoms ir ganykloms 3,20 mlrd. ha arba 23,9 proc.
Apie 70 proc. sausumos kol kas žemės ūkyje nenaudojama todėl,
kad apie 20 proc. jos yra per daug šaltame klimate, 20 proc. – karštame,
20 proc. – kalvotame reljefe ir 10 proc. turi labai ploną dirvožemio
sluoksnį (Lietuvos dirvožemiai, 2011).
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1.3 lentelė. Pasaulio žemės fondo dydis ir struktūra 2012 m. sausio 1 d.
Žemėnaudos
Dirbamoji (ariamoji, sodai ir plantacijos)
Pievos ir ganyklos
Miškai ir krūmai
Gyvenviečių, pramonės ir transporto
Mažai produktyvios ir neproduktyvios
Iš viso
(Lietuvos statistikos metraštis, 2011)

Plotas mln. ha
1450
3200
4100
450
4200
13400

Struktūra proc.
11
24
31
3
31
100

Teigiama, kad norint tinkamai, įvairiapusiškai maitintis, vienam
žmogui reikia apie 0,5 ha pasėlių per metus. Šiuo metu toks žemės kiekis yra prieinamas JAV gyventojams, tačiau pasaulio mastu vienam
gyventojui gali būti skiriama tik 0,27 ha. Žemė yra ribotas išteklius,
todėl pasėlių plotas vienam gyventojui ims dar labiau mažėti ir pasaulyje, ir JAV ar kitose valstybėse dėl gyventojų skaičiaus augimo. Pasaulio mastu javų pasėlių plotas nuolatos keitėsi: 1950 m. javais buvo
apsėta 590 mln. hektarų, vėliau jų plotas didėjo ir 1981 m. pasiekė
730 mln. hektarų. Tačiau 2004 m. javais apsėta tik 670 mln. hektarų.
1950–1996 m. vidutinis grūdinių pasėlių plotas 1 žmogui sumažėjo beveik dvigubai – nuo 0,23 iki 0,10 ha (1.4 pav.). Prognozuojama,
kad 2030 m. gyventojų skaičiui pasiekus 8 mlrd., 1 žmogui teks tik
0,08 ha grūdinių pasėlių ploto. Jeigu planetos gyventojų skaičius didės
tokiais pat mastais kaip prognozuojama, tai 2050 metais vienam gyventojui teks vos 0,07 ha javų pasėlių (Velička, Pupalienė, 2010).
Apsirūpinimą maistu nusako ne tik javų plotas, bet ir javų derlingumas ploto vienete. XV–XVIII a. javų derlingumas buvo vidutiniškai
0,6–0,7 t ha-1, XIX a. industriniuose kraštuose padidėjo iki 1,6, dabar
yra apie 4,0–5, 0 t ha-1, artimiausiu metu gali būti iki 6,0–7,0 t ha-1. Javų derlingumas labai skiriasi atskiruose regionuose, pavyzdžiui, 1981–
1985 metais javų derlingumas buvo vidutiniškai 2,38 t ha-1, buvusioje
TSRS – vos 1,5, o JAV – 4,30, Prancūzijoje – 5,25, D. Britanijoje –
5,58 t ha-1.
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ha

1.4 pav. Javų plotas, tenkantis vienam planetos gyventojui (faktinis
1950–2004 ir numatomas iki 2050 m.) (pagal Brown, 2006).
2003 m. duomenimis, javų derlingumas įvairiose valstybėse taip
pat labai skyrėsi ir kito nuo 1,1 t ha-1 – Kazachstane iki 8,5 t ha-1 – Belgijoje (1.5 pav.).
t ha-1
10
8,2 8,5
8
6,1
5,7 5,8 5,9

6

6,7 7,0

4,6

Belgija

Olandija

Airija

Jungtinė Karalystė

Danija

Prancūzija

Vokietija

Švedija

Šveicarija

Čekija

Slovėnija

Suomija

Slovakija

2,9 3,0 3,1 3,2

Lenkija

Rumunija

Baltarusija

Estija

Latvija

Ukraina

Kazachstanas

0

1,81,8 2,0

Rusijos federacija

2 1,1

2,52,5 2,6

Lietuva

4

3,7 3,8

1.5 pav. Javų derlingumas kai kuriose šalyse 2003 m. t ha-1
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Vidutinis javų derlingumas Lietuvoje 2003 m. siekė 3,00 t ha-1,
2005 m. – 2,89, 2009 m. –3,38, 2010 m. – 2,70, o 2011 m. – 2,98 (Lietuvos žemės ūkis 2011, 2012). Kaip matome metai iš metų kinta netolygiai ir tai lemia įvairios priežastys, viena iš jų – skirtingos ir dažnai
nepalankios meteorologinės sąlygos, ligų, kenkėjų ir kitų žaladarių išplitimas, tai mažina vidutinį javų derlingumą.
Javų produktyvumą taip pat neigiamai veikia dirvožemio erozija,
sumažindama vandens sulaikymo dirvožemyje pajėgumus, vandens
prieinamumą, maistingų medžiagų lygį. Prognozės rodo, kad žemės
našumo mažėjimas gali sumažinti maisto gamybą nuo 15 iki 30 proc.
2020 m. Šios tendencijos akcentuoja, kad reikia imtis dirvožemio konservavimo priemonių, tokių kaip apželdinimas, sėjomaina. Žemė turi
būti apsaugota nuo vėjo ir liūčių pasitelkiant augalų priedangos priemones (Velička, Pupalienė, 2010).
Planetos žemės fondo struktūra nėra nekintanti. Ją nuolat dirbant
vyksta du priešingo pobūdžio procesai. Tūkstantmečius žmonija atkakliai siekia plėsti žemes, tinkamas gyventi ir žemės ūkiui plėtoti. Tik per
XX amžių ariamųjų žemių plotas padvigubėjo. Tačiau, kita vertus, žemės visą laiką blogėja, jos sparčiai alinamos, tampa netinkamos žemdirbystei. Pasaulio žemės ūkio naudmenų plotas kasmet sumažėja apie
6 mln. ha. Sausringuose pasaulio regionuose labai sparčiai didėja dykumų plotai. Dykumos apima daugiau kaip 900 mln. ha ir kyla grėsmė
dar 300 mln. ha teritorijai, kurioje įsikūrę daugiau kaip 100 šalių, pirmiausia besivystančių (Lietuvos dirvožemiai, 2011).
Pasaulio apimtimis, 10 mln. ha produktyvios ariamosios žemės yra
stipriai suardoma kiekvienais metais. Nepaisant to, papildomi 5 mln. ha
turi būti panaudojami kiekvienais metais, norint išmaitinti papildomus
75 mln. žmonių, gimusių per metus. Dauguma iš 15 mln. ha, siekiant
pakeisti prarastą žemę, kompensuojama sunaikinant miškus.
Norint sočiai pamaitinti visus gyventojus, būtina plėsti pasėlių
plotus ir intensyvinti žemės ūkio gamybą. Tai reikia daryti itin atsargiai
ir apgalvotai, nepažeidžiant ekologinės pusiausvyros. Žemės ūkio
naudmenų, ypač dirbamosios žemės, didėjimą stabdo erozija, defliacija, žemės uždruskėjimas. Atsižvelgiant į tai, kad žemės ištekliai yra
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riboti ir juos pakeisti kitomis gamybos priemonėmis negalima, labai
svarbu ją tinkamai naudoti. Žemė, ūkiškai ją naudojant, priešingai nei
kitos gamybos priemonėms, nesusidėvi, o gerėja.
Žemė yra ribotas išteklius, todėl pasėlių plotas vienam gyventojui
mažėja ir pasaulyje ir JAV dėl gyventojų skaičiaus augimo. Pasaulyje
vidutinis javų suvartojimas padidėjo daugiau nei du kartus nuo 1970
metų, o mėsos – padidėjo net tris kartus nuo 1961 metų. Kalbant apie
vandenyno teikiamas gėrybes, žvejybos apimtys net 6 kartus didesnės,
lyginant 1950 m. su 1997 m.
Norint patenkinti poreikius maistui privalu:
 gerinti turimas žemes;
 intensyvinti gamybą;
 didinti žemės ūkio augalų derlingumą.
Didėjant miestams ir plėtojantis industrializacijai, pramonės statiniai ir keliai vis labiau gožia žemdirbystės plotus. Ypač juos alina atvirosios naudingųjų iškasenų verslovės. Žemės „krūvis“ visą laiką didėja,
o apsirūpinimas žemės ištekliais mažėja. Tai būdinga daugumai šalių,
taip pat ir Lietuvai.

1.3. Lietuvos žemės fondo kaita ir panaudojimas
FAO (Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija – MŽŪO,
angl. FAO – The Food and Agriculture Organization of the United Nations) duomenimis, kasmet pasaulyje netenkama 5–7 mln. hektarų žemės ūkio naudmenų. Jų sumažėjo ir Lietuvoje. Vienam Respublikos
gyventojui 2000 m. teko tik 0,59 ha ariamosios žemės. Didžiausia dalis
žemių prarandama negrįžtamai, o kita dalis keičia savo paskirtį arba
laikinai žemės ūkio gamybai nenaudojama.
Žemės fondo struktūra yra dinamiškas dalykas, todėl laikui bėgant
gerokai kinta. Tai aiškiai matyti iš 1.4 lentelėje pateiktų duomenų. Gyventojų tankumas, miškų ir laukų santykis Lietuvoje pastarąjį tūkstantmetį kito labai netolygiai. Iš pradžių matyti aiški tendencija – balų
bei miško mažėjimas ir laukų didėjimas. Vykstant karams, ši bendra
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tendencija sutrikdavo ir prasidėdavo priešingi procesai – miškų plotai
didėdavo, o laukų mažėdavo. Tai ypač ryškiai pastebima XVII amžiaus
pirmoje pusėje, kai vyko karas su švedais ir kraštą nusiaubė maras. Valakų reformos metu (1557 m.) anksčiau vyravusį lydimą pakeitė įvesta
nuolatinių trilaukių sistema.
1.4 lentelė. Gyventojų tankumo, miškų ir laukų santykio Lietuvoje
kitimas

Metai
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900

Laukų ūkių
vyraujančios
sistemos
lydimų
lydimų
lydimų
lydimų
lydimų
lydimų
trilaukių
trilaukių
trilaukių
vaismainio

Viso Lietuvos ploto, %
balų ir
vandenų
24
22
21
19
18
17
16
14
12
10

miškų

laukų

Gyventojų
viename
km2

56
55
54
51
45
42
44
44
37
24

20
23
25
30
37
41
40
42
51
66

7
8
9
12
16
19
20
21
25
38

1 gyventojui
tenka, ha
miško

lauko

8,00
8,00
7,70
4,20
3,00
2,30
2,20
2,10
1,50
0,60

3,00
2,90
2,70
2,50
2,30
2,20
2,00
2,10
2,00
1,75

Po Antrojo pasaulinio karo išryškėjo tendencija – žemės ūkio
naudmenos mažėjo, o miškų daugėjo (1.5 lentelė). Karo metais daug
žemės dirvonavo, trūko darbo rankų, sumažėjo gyvulių, trąšų, žemės
apaugo krūmais. Jų panaudojimą trukdė ir kolektyvizacija.
Nuo 1982 iki 2002 metų ariamosios žemės plotų Lietuvoje sumažėjo 118 tūkst. ha, pievų ir natūralių ganyklų – 89,1 tūkst. ha, o miškų
padaugėjo 44,9 tūkst. ha. Miškų plotai Vidurio lygumoje nepakito, o
daugiausia padidėjo Rytų Lietuvos rajonuose – 1,3 proc. (Kavaliauskienė ir kt., 2005).
Žemės fondo sudėtis metai iš metų keičiasi. 2012 m. sausio 1 d.
žemės ūkio naudmenų plotas sudarė 53,1 proc., miškai – 32,6 proc., keliai – 2,0 proc., užstatyta teritorija – 2,8 proc., vandenys – 4,0 proc., kita
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žemė –5,5 proc. (1.6 lentelė). Vidutiniškai vienam gyventojui teko
1,08 ha žemės ūkio naudmenų, 0,92 ha ariamos žemės ir 0,66 ha miško.
1.5 lentelė. Lietuvos žemės ūkio naudmenų ir miškų plotų kitimas
(tūkst. ha nurodytų metų lapkričio 1 d.)
DirbamoMeDirji žemė
tai
vonai
su daržais
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990

3071
2744
2654
2744
2751
2756
2484
2486
2491
2438
2292

252
344
249
45
18
16
12
-

Sodai
ir
uogynai
45
45
29
30
34
45
51
54
54
53
49

Pievos ir
ganyklos

Žemės
ūkio
naudmenos

Miškai

1278
1293
1241
1027
1106
1129
1044
1113
1136
1193
1172

4394
4334
4268
4050
3936
3948
3595
3665
3681
3684
3513

1237
1124
1353
1588
1677
1721
1834
1893
1955
1956
1968

Vienam gyventojui
teko ha
dirba- ž. ū.
mišmoji naudko
žemė menų
1,04
1,50 0,42
1,12
1,76 0,46
1,03
1,66 0,53
1,05
1,55 0,61
1,00
1,43 0,61
0,93
1,34 0,58
0,79
1,15 0,59
0,75
1,11 0,57
0,73
1,08 0,57
0,68
1,02 0,54
0,61
0,94 0,52

(Mališauskas,1993)

1.6 lentelė. Žemės fondo sudėtis 2012 m. sausio 1 d.
Žemės fondas
Visa žemė
Žemės ūkio naudmenos
Miškai
Keliai
Užstatyta teritorija
Vandenys
Kita žemė

Plotas, tūkst. ha
6530,0
3465,3
2126,2
131,8
181,5
262,4
362,8

Struktūra, proc.
100
53,1
32,6
2,0
2,8
4,0
5,5

(Lietuvos žemės ūkis 2011, 2012)

Palyginus 2012 m. su 1990 m., aiški žemės ūkio naudmenų, ariamosios žemės, miško, tenkančio vienam gyventojui, ploto didėjimo
tendencija. Tai lėmė žmonių skaičiaus mažėjimas Lietuvoje. 1990–
2012 m. gyventojų Lietuvoje sumažėjo 493,9 tūkst. Tačiau remiantis
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1.1 pav. pateiktais duomenimis, matyti, kad planetos gyventojų skaičius
1987–2013 m. padidėja 2 mlrd. arba net 40 proc., todėl Žemės „krūvis“ visą laiką didėja, o apsirūpinimas žemės ištekliais mažėja.

1.4. Žemių netekimo atvejai
Svarbiausia problema racionaliai naudojant dirvožemių dangą yra
dirvožemio derlingumo apsauga. Dirvožemio apsaugos problema iškyla
dėl to, kad žmogus įvairia ūkine veikla bei kitais veiksmais nuolat pažeidžia susiformavusias natūralias gamtines ekosistemas, esančias dinamiškoje pusiausvyroje su visais biosferos komponentais, kurie yra
tiksliai subalansuoti. Žmogaus ilgą laiką naudojamas dirvožemis netenka savo natūraliojo derlingumo, degraduoja arba net visiškai sunaikinamas. Dirvožemio dangos sunaikinimui įtakos turi ir pramoninė
žmogaus veikla.
Dirvožemio danga ir landšaftas labai greitai sunaikinami intensyviai kasant naudingąsias iškasenas atviru būdu (šiuo būdu iškasama
apie 75 proc. iškasenų). Nors taip išgauti iškasenas perspektyvu, bet
labai pažeidžiama augalinė ir dirvožemio danga, nusistovėjęs hidrologinis ir hidrocheminis teritorijos režimas. Daugelyje šalių nemažus plotus užima įvairūs karjerai, nuogriuvos ir terikonai. Kietos sąnašos ir
toksiški junginiai užteršia tekančio vandens šaltinius ir taip papildomai
pažeidžiama maždaug antra tiek teritorijos, kiek jos reikia pačiam karjerui. JAV taip pažeistų plotų yra > 1,3 mln. ha, Anglijoje > 60 tūkst.
ha, Vokietijoje – > 30 tūkst.ha, itin jų daug yra Rusijoje ir Ukrainoje.
Lietuvoje pažeistų žemių (dažniausiai išnaudotų žvyro, smėlio, molio ir
durpių karjerų) plotas siekia daugiau nei 33 tūkst. ha. Tačiau Lietuvoje
išnaudoti karjerai dažniausiai yra nedideli ir negilūs. Gilesnis karjeras
yra tik prie Akmenės (Lietuvos dirvožemiai, 2011).
Eksplotuojant naudingąsias iškasenas į paviršių išmetama daug
augalams netinkamų auginti gruntų ir net toksiškų uolienų. Toksiškumą
čia sąlygoja uolienų mineralinė ir cheminė sudėtis. Pavyzdžiui, jei uolienoje yra pirito, tai jam sudūlėjus padidėja dirvožemio rūgštumas.
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Praėjus 30–40 dienų po to, kai tokia uoliena atsiduria Žemės paviršiuje,
jos pH nuo 5,5 sumažėja iki 2,1, labai padidėja judriosios geležies.
Kiek mažesnė žala dirvožemio dangai padaroma kasant naudingąsias iškasenas požeminiu (šachtiniu) būdu. Rimta grėsmė mūsų šalies
dirvožemio dangai susidaro ir naftos gavybos rajonuose (Lietuvos dirvožemiai, 2011).
Žemės ištekliai mažėja ne tik dėl naudingųjų išteklių gavybos, didėjant miestams, plečiantis pramonei bei vykstant kelių statybai, bet
nemažai jų netenkama ir dėl neteisingo naudojimo, didėjant dirvožemio
vandeninei ir vėjinei erozijai bei uždruskėjimo (ypač pietiniuose regionuose). Žemės naudojimo intensyvumą daugiausia lemia vietinės gamtinės bei ekologinės sąlygos ir gamybinės jėgos. Vystantis gamybinėms
jėgoms, atsiranda pažangesnės žemdirbystės formos, intensyvėja žemės
ūkio gamyba. Neapdairiai naudojant žemės išteklius, dažniausiai mažėja organinės anglies kiekis dirvožemyje, dėl to pakinta dirvožemio fizikinės, cheminės ir biologinės savybės, mažėja dirvožemio derlingumas,
ryškėja dirvožemio degradacija.

1.5. Dirvožemio erozija
Dirvožemio erozija yra pasaulinė problema, jos žala kiekvienais
metais skaičiuojama milijardais, nes sumažėja eroduotų dirvožemių
našumas, žalą gamtai daro dirvožemio nuoplovos, didėja vandens ir oro
tarša, kuri neigiamai veikia ir žmonių, ir gyvūnų sveikatą, kenkiama
augalams. Pasireiškus dirvožemio erozijai, reikia nemažai investuoti,
norint bent iš dalies atkurti eroduotų dirvožemių derlingumą.
Dirvožemio erozija – tai bet koks dirvožemio paviršinio sluoksnio ardymas. Dirvožemio ardymą sukelia sudėtingas geologinių, biologinių ir antropogeninių veiksnių kompleksas. Dirvožemio viršutinio
sluoksnio erozija skirstoma į dūlėjimo, natūraliąją geologinę ir skatinamąją. Pastaroji labiausiai paplitusi ir padaro didžiausią žalą per sąlyginai trumpą laiko tarpą (Jankauskas, 1996).

20

Natūrali gamtinė dirvožemio erozija vyko jau tada, kai žmogaus
dar nebuvo. Tačiau ji dažniausiai nesutrikdydavo medžiagų apykaitos
sausumos ekosistemose, nes dirvožemis retai būdavo plikas, be augalinės dangos. Miško medžių lapai, tankūs krūmai, žolės, samanos saugojo dirvožemį nuo ardomojo vėjo ir lietaus poveikio. Kai lietaus lašai,
prasiskverbę pro miško ardų augalus, pasiekia žemės paviršių, jų energija būna išsekusi ir ardomoji galia prarasta. Miške negali įsisiautėti ir
vėjas, kad nuneštų dirvožemio daleles.
Žmogaus veiklos sukeltos dirvožemio erozijos padariniai kur kas
sunkesni. Ypač daug dirvožemio prarandama dirbamuosiuose laukuose,
esančiuose ne prie miškų, nes lietus ir vėjas čia labiau įsisiautėja. Kuo
ilgiau dirvožemio paviršius būna be augalinės dangos, tuo daugiau nupustoma arba nuplaunama viršutinio, derlingiausio dirvožemio sluoksnio (Jankauskas, 1996).
FAO duomenimis, pasaulyje iš 3,2 mlrd. ha žemės ūkiui tinkamų
žemių per pastaruosius 100–200 m. dėl erozijos sugadinta apie 2 mlrd.
ha, t. y. vidutiniškai kasmet netenkama apie 10–20 mln. ha kasmet. Kai
kur erozijos mastai ypač dideli, pavyzdžiui, JAV kasmet dėl erozijos
nunešama daugiau kaip 3 mlrd. t dirvožemio, žemės ūkis kasmet netenka 200 tūkst. ha dirbamos žemės. Su paviršiniais ir gruntiniais vandenimis pasaulyje kasmet netenkama apie 18 mln. t azoto (Lietuvos dirvožemiai, 2011).
Erozijos intensyvumas priklauso nuo kritulių gausumo ir intensyvumo, šlaitų statumo ir ilgio, dirvožemio savybių, taikomų žemdirbystės sistemų.
A. Račinsko (1990) duomenimis, Žemaičių aukštumos centrinėje
dalyje per metus nunešama po 8–12 m3 ha-1, gana plačiu ruožu aplink ją
5–8 m3 ha-1. Baltijos aukštumose per metus nunešama po 8–12 m3 ha-1,
o Dzūkų aukštumoje netenkama 12–16 m3 ha-1 dirvožemio.
Apskaičiuota, kad dirvodarai palankiausiomis klimatinėmis ir augalinės dangos sąlygomis 2–3 cm dirvožemio sluoksnelis susidaro per
200–1000 metų. Tokiu atveju, jei dėl dirvožemio erozijos netenkama
18 cm dirvožemio sluoksnio, tai netenkama 1400–7000 metų gamtos
„darbo“ rezultatų.
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Skatinamąją dirvožemio eroziją gali sukelti vanduo, vėjas ar žmogus, mechaniškai ardydamas dirvožemio paviršių. Pagal sukėlimo priežastį dirvožemio erozija yra skirstoma į: vandeninę, vėjinę, mechaninę ir mišriąją (1.6 pav.).

1.6 pav. Skatinamosios dirvožemio erozijos rūšys ir sąsajos
(D. Jodaugienė)
Erozijos daromą žalą apibūdina dirvožemio derlingojo sluoksnio
nunešimas, jo fizikinių, cheminių savybių prastėjimas, aplinkos teršimas, dirvožemio našumo mažėjimas ir kiti požymiai.

1.5.1. Vandeninė dirvožemio erozija
Vandeninė dirvožemio erozija – judančio vandens sukeltas dirvožemio ardymas ir jo dalelių pernešimas iš vienos vietos į kitą. Ji
skirstoma į dvi grupes: požeminę ir antžeminę (1.7 pav.). Požeminę
dirvožemio eroziją sukelia ta kritulių dalis, kuri prasisunkia per dirvožemį. Kritulių prasisunkimas priklauso ne tik nuo jų gausos, bet ir nuo
dirvožemio laidumo. Kuo dirvožemis laidesnis vandeniui, tuo požeminė erozija gali būti stipresnė.
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1.7 pav. Vandeninės dirvožemio erozijos schema (Jankauskas, 1996)
Lietaus vandenyje visada būna nemažai ištirpusio CO2, kuris virsta
anglies rūgštimi ir parūgština vandenį. Vandens parūgštėjimas priklauso nuo oro taršos. Kuo vanduo rūgštesnis, tuo sunkdamasis per dirvožemį daugiau ištirpdo įvairių mineralų (druskų), susidaro požeminės
ertmės. Ištirpusios medžiagos yra išplaunamos į gruntinius vandenis
arba tiesiog kaupiasi gilesniuose dirvožemio sluoksniuose.
Dirvožemyje vykstantys procesai labai priklauso nuo gruntinio
vandens lygio. Kai gruntinis vanduo yra giliai, o gimtoji uoliena sudaryta iš lengvai tirpstančių medžiagų, ištirpintų uolienų vietoje lieka požeminės ertmės – požeminiai „ežerai“, „upės“. Požeminėms ertmėms
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didėjant, dažniausiai neišlaikoma viršutinių uolienų ir dirvožemio slėgio, ties ertme įgriūva ir susidaro karstinės įgriuvos, kurių gausu Biržų
ir Pasvalio rajonuose.
Požeminė dirvožemio erozija labiau būdinga natūraliai geologinei
erozijai, tačiau žmogus savo ūkine veikla gali ją paskatinti. Sunaikinus
augalinę dangą, daugiau vandens sunkiasi per dirvožemį. Jei žmogus
pasėlių tręšimui gausiai naudoja fiziologiškai rūgščias trąšas, susidaręs
tirpalas dar labiau ardo uolienas, gausėja karstinių įgriuvų. Dėl šios
priežasties žmogaus ūkinė veikla tokiuose regionuose ribojama.
Antžeminė dirvožemio erozija pasireiškia kalvotose vietovėse, ją
gali sukelti natūralūs ir dirbtiniai veiksniai. Natūralią vandeninę dirvožemio eroziją sukelia krituliai, iškritę lietaus ar sniego pavidalu. Dirbtinę vandeninę eroziją sukelia lietinimo sistemų naudojimas. Nesvarbu,
ar vandeninė erozija yra natūrali ar dirbtinė, yra išskiriamos tos pačios
erozijos stadijos:
 lašelinė (taškančioji);
 paviršinė (plokštuminė);
 srovelinė (linijinė).
Lašelinė arba taškančioji dirvožemio erozijos stadija prasideda
jau nuo pirmojo vandens lašo. Lietaus lašai ardo dirvožemio grumstelius, ištaško dirvožemio daleles į visas puses. Lygumose ši erozijos stadija nėra labai pavojinga, tačiau daug žalos padaro kalvotose vietovėse.
Priklausomai nuo lietaus intensyvumo, dirvožemio dalelės gali būti
užnešamos (užteškiamos) į kalvos viršų apie 21–36 cm, o nuo kalvos
šlaitu žemyn nuteškiamos 26–43 cm.
Paviršinė arba plokštuminė dirvožemio erozijos stadija prasideda
nuo tada, kai lietaus vanduo nepajėgia susigerti į dirvožemį ir teka visu
paviršiumi. Dirvožemis nestoru sluoksneliu nunešamas nuo viso šlaito.
Ši erozijos stadija plika akimi beveik nepastebima, bet padaro labai
daug žalos. Iškritus dideliam kiekiui kritulių, vanduo vienų augalų šaknis nuplauna, o kitus augalus užneša dirvožemiu (1.8 pav. a, b). Kartais
gali būti padaroma labai didelė žala pasėliams.
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a)

b)

1.8 pav. Paviršinės erozijos metus nuplautos augalų šaknys (a) arba
užnešti augalai (b) (nuotr. D. Jodaugienės)
Dirvožemio dalelės pernešamos į žemesnes vietas – mikro įdubimus, kuriuose susikaupia perteklinis vanduo ir susidaro sąlygos kitai
erozijos stadijai – srovelinei (1.9 pav. a).
Srovelinė arba linijinė (griovinė) erozijos stadija prasideda ten,
kur yra palankios sąlygos vandeniui nutekėti, t. y. šlaitu žemyn žemesnėmis vietomis vanduo pasidaro takus ir tekėdamas neša išjudintas dirvožemio daleles. Kuo toliau vanduo teka, tuo daugiau jo susirenka ir
susidaro didesnės srovės. Nutekėjimo vietose grioveliai gilėja ir platėja
ir, esant palankioms sąlygoms, gali susidaryti gilūs grioviai. Tekantis
vanduo, nubėgęs šlaitu žemyn, išsisklaido pašlaitėje arba galinga srove
pasiekia raguvas.

a)

b)

1.9 pav. Paviršinė dirvožemio erozijos stadija, pereinanti į srovelinę
(a), srovelinė dirvožemio erozijos stadija (b) (nuotr. D. Jodaugienės)
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Ypač dideli dirvožemio nuostoliai būna, kai paviršius purus, nepadengtas augaline danga. Tokiu atveju po gausios liūties šlaito paviršius
išvagojamas mažesnėmis ar didesnėmis išgraužomis (Jankauskas, 1996).

1.5.2. Vėjinė dirvožemio erozija
Vėjinė dirvožemio erozija (defliacija) – dirvožemio dalelių atplėšimas, išnešimas, pernešimas, veikiant judančių oro srautų jėgai.
Vėjinė erozija pasaulyje pažeidžia apie 27 proc. teritorijos. Jos intensyvumas priklauso nuo vėjų jėgos, augalijos ir dirvožemio dangos
savybių bei fizinės dirvožemio dangos būklės. Palankiausios sąlygos
vėjinei dirvožemio erozijai susidaro sausringose stepių, pusdykumių ir
dykumų geografinėse platumose, nes iškrenta nedaug kritulių, auga
skurdi augalija, kuri mažai sulaiko vėjų gūsius. Vyrauja lengvos granuliometrinės sudėties (smėliai, priesmėliai) dirvožemiai, kurie neatsparūs vėjinei erozijai.
Vėjinė erozija skirstoma į tris grupes: dykuminę, agrarinę ir kalnų (1.10 pav.).
Žemės ūkio plėtojimui pati svarbiausia yra vėjinė erozija, vykstanti dirbamuose laukuose (agrarinė). Ši vėjinės erozijos rūšis gali vykti ir
kalvose, ir lygumose. Vėjas nupusto purius viršutinius dirvožemio
sluoksnius.
Daug žalos vėjinė erozija padaro dideliuose smėlio ir durpių masyvuose. Išdžiūvusios dirvožemio dalelės praranda rišlumą, pakeliamos
vėjo ir nešamos dirvos paviršiumi, pakeliui išjudinama vis daugiau dalelių. Dirbamuose laukuose vėjinė erozija būna įvairaus intensyvumo.
Vėjinės erozijos reiškiniai stebimi ir mūsų respublikoje. Vėjas stiprokai ardo dirvas Pajūrio žemumos zonoje, įskaitant ir Kuršių neriją. Vėjo nuardytų dirvų yra Klaipėdos, Kretingos, Šilutės rajonuose.

26

1.10 pav. Vėjinės dirvožemio erozijos schema (Jankauskas, 1996)
Kuršių nerijoje ir siauroje Pajūrio juostoje vėjinė erozija gana
stipri. Čia yra pačios aukščiausios Europoje vėjo supustytos smėlio
kopos. Tikslingos apsaugos priemonės nuo vėjinės erozijos čia taikomos nuo 1768 metų. Šiuo metu užsodinta mišku beveik visa pavojinga
teritorija, kopos nuolat stiprinamos.
Žemės ūkio naudmenas nuo vėjinės erozijos saugo Pajūrio miškų
zona, be to, už jos yra sunkesni dirvožemiai. Tačiau Šilutės rajono teritorija, esanti prie Kuršių marių, blogai apsaugota nuo vėjų. Čia dirvožemiai gerokai lengvesni, todėl beveik kasmet dirvos pažeidžiamos
Saugų apylinkėse, šiek tiek mažiau – visoje rajono teritorijoje. Pažeidžiamos lengvesnės ir Kretingos bei Klaipėdos rajonų dirvos. Pavyzdžiui, 1981 m. per dvi pavasario dienas nukentėjo net keliolika šimtų
hektarų vien Šilutės rajono dirvų. Vėjas nunešė 2–3 cm storio viršutinį
dirvos sluoksnį, užnešė melioracijos kanalus, pakelių griovius Ypač
dideli dirvožemio nuostoliai būna, kai paviršius purus, nepadengtas
augaline danga. Tokiu atveju po gausios liūties šlaito paviršius išvagojamas mažesnėmis ar didesnėmis išgraužomis (Jankauskas, 1996).
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Vėjas ardo net ir rytinių respublikos rajonų dirvas, ypač kai vėjai
pučia per įšalusias, bet sniegu nepadengtas kalvų viršūnes. Vėjų nugludintos būna ir arimų vagų keteros, aiškiai matyti nupustyto dirvožemio
vietos. Atlikus supustyto sniego ir nunešto nuo kalvų dirvožemio tyrimus, nustatyta, kad pašlaičių 1 m2 sniege yra 50–1130 g arba 0,5–
11,3 t ha-1 dirvožemio. Yra duomenų, kad 0,175–0,250 mm orasausio
dirvožemio daleles pakelia ir neša jau 3,8 m s-1 greičio vėjas, 0,5–1 mm
frakcijai pakelti reikia dvigubai (6,0 m s-1 ), o 1–2 mm – net trigubai
(9,0 m s-1 ) greitesnio vėjo (Jankauskas, 1996).
Vykstant erozijai, dirvožemiai daug netenka viršutiniame sluoksnyje esančios pačios smulkiausios savo frakcijos, kuri sutvirtina dirvožemio struktūrą, absorbuoja augalų maisto medžiagas. Eroduojamos
dirvos turi blogesnes fizikines savybes: sumažėja jų imlumas ir laidumas vandeniui, mažėja aeracija. Dirvos sutankėja, supuola, lengvai suslegiamos sunkiais žemės dirbimo padargais. Dėl to pablogėja augalų
augimo sąlygos, mažėja žemės ūkio augalų derlius, ypač šlapiais arba
per sausais metais.
Vėjinę eroziją sukelia stiprūs vėjai. Paprastai ji pasitaiko ten, kur
storesniu sluoksniu yra susiklostę smėliniai arba į juos panašūs nerišlūs
dirvožemiai, su silpna natūralia augmenijos danga. Nuo vėjinės erozijos labiausiai nukenčia vėjams atviri plotai – dideli lygumų plotai, kalvų viršūnės, priešvėjinės kalvų dalys, kur vėjo greitis 20–40 proc. ir
daugiau būna didesnis negu kitose kalvų dalyse. Kuo vėjo greitis didesnis, tuo vėjinė erozija intensyvesnė.
Įvertinus gamtines sąlygas, palankiausios sąlygos vėjinei erozijai
susidaro smulkaus, mažai humusingo ir bestruktūrio smėlio dirvose.
Kiek atsparesni vėjinei erozijai limnoglacialiniai smėliai, labiausiai
atsparūs moreniniai smėliai, tačiau jie yra mažai humusingi, todėl jų
atsparumas vėjinei erozijai sumenkėja.
Didžiausi vėjinei erozijai neatsparių aliuvinių smėlių plotai plyti
Pajūrio žemumoje. Vėjinės erozijos pavojų čia labai didina tai, kad
pavasarį ir rudenį dienų, kai pučia stiprūs vėjai, čia būna net 2–3 kartus
daugiau negu kitose Lietuvos vietose. Be to, Pajūrio žemumoje labai
mažai želdinių. Vėjinė erozija Lietuvoje pastebima nusausintose žemė-
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se ir durpynuose. Ji būna vasarą, bet pastebima ir žiemą. Jos metu kartu
su sniegu į pašlaitę nunešama 500–1130 kg ha-1. Vėjinę eroziją, be
gamtinių veiksnių, lemia ir žemės naudojimo būdas, augalų parinkimas
ir teisinga auginimo technologija. Dirvoje augantys augalai šaknimis
sutvirtina dirvožemį ir jį visiškai gali apsaugoti nuo vėjinės erozijos, o
ilgamečiai žolynai bei miškai neleidžia susidaryti ir pavieniams jos židiniams (Jankauskas, 1996).
Vėjinės erozijos pavojus mūsų dirvožemiams ilgą laiką buvo nežinomas dėl to, kad dirvožemis būdavo dažniausiai įmirkęs arba bent pakankamai drėgnas. Nusausinus laukus, sureguliavus drėgmės režimą,
dirvos greičiau išdžiūsta ir padidėja tikimybė pasireikšti vėjinei erozijai. Drenažą kitur galima įvardinti kaip dirvos kultūrinimo būtinybę, ir
kaip priemonę, padedančią labiau pasireikšti vėjinei erozijai.

1.5.3. Mechaninė dirvožemio erozija
Mechaninė dirvožemio erozija – tai žemės dirbimo padargų bei
kitų mašinų sukeltas dirvožemio nuardymas jį perstumiant ar perkeliant
iš vienos vietos į kitą.
Mechaninė dirvožemio erozija labiausiai paplitusi dirbamuose
kalvoto reljefo laukuose, sukeliama žemės dirbimo padargais. Jos intensyvumą rodo dirvožemio kiekis, kuris negrąžinamas į ankstesnę vietą žemės dirbimo padargu nuvažiavus šlaitu žemyn.
Labai plačiai mechaninę dirvožemio eroziją ištyrė Vilniaus pedagoginio instituto habil. dr. B. Kiburys. Jis įrodė plūgo ir kitų žemės
dirbimo padargų ardomąją veiklą. Ariant išilgai 10º statumo šlaitą žemyn, dirvožemis nustumiamas 127 cm, o ariant priešinga kryptimi –
užstumiamas į viršų tik 72 cm. Susidaręs 55 cm skirtumas priskiriamas
mechaninei dirvožemio erozijai. Skirtingai nustumiamas ir užstumiamas dirvožemis ariant šlaitą skersai ar įstrižai (Jankauskas, 1996).
Mechaninė dirvožemio erozija pasireiškia ne tik dėl žemės dirbimo ar miškų ūkio technikos darbo šlaituose, bet gali vykti ir dėl melioracinės technikos poveikio bei atliekant naudingųjų iškasenų gavybą
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karjeruose. Mechaninė erozija skirstoma į šlaitų, melioracinę ir karjerų
(1.11 pav.).
Tačiau didžiausią įtaką mechaninės erozijos pasireiškimui turi
žemės ūkio technikos panaudojimas šlaituose. Netinkamai įdirbant šlaitus, gali būti paskatintos ir kitos erozijos rūšys, ypač vandeninė. Mechaninės erozijos intensyvumas stiprėjo tobulėjant žemės dirbimo padargams, todėl mechaninė erozija pagal žemės dirbimo padargų, ypač
arimo, bei arimo būdų raidą, skirstoma į 3 etapus:
1 etapas – kai buvo dirbama kapliu ir arklu;
2 etapas – kai buvo dirbama žuobriu ir žagre;
3 etapas – kai buvo dirbama plūgu ir kitais žemės dirbimo
padargais bei sėjamosiomis (dabartinis etapas).

1.11 pav. Mechaninės dirvožemio erozijos schema (Jankauskas, 1996)
Pirmas dirvožemio mechaninės erozijos etapas. Jis plito vėlyvajame neolite (III tūkst. pr. Kristų pabaigoje–II tūkst. pr. Kristų pradžioje), kai baltų giminės protėviai vertėsi gyvulių auginimu ir primityvia žemdirbyste. Žemę jie įdirbdavo mediniais, kauliniais ar akmeniniais kapliais, todėl ši žemdirbystės sistema vadinama kapline daržine.
Nuo I a. antrosios pusės jau mokėta iš balų rūdos pasigaminti geležies, todėl lydimui purenti pradėti vartoti ne tik geležiniai kapliai, bet
ir arklas su geležiniu kastuvėlio formos noragu. Senoviškas arklas buvo
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be prietaiso vagai versti. Jis tiko žemei purenti ir vagoti, kad būtų galima sėklas užberti žemėmis (Dundulienė, 1963). Šlaitų dirvožemis net
primityviais padargais nuo aukštesniųjų vietų buvo pamažu stumiamas
į žemesnes. Taigi žmogus žemės dirbimo padargais suardė natūralios
augalijos dangą, nuo tada prasidėjo mechaninė dirvožemio erozija (kartu prasidėjo vėjinė ir vandeninė erozija).
Antrasis dirvožemio mechaninės erozijos etapas. IX amžiuje
dirvas imta tręšti mėšlu, jį reikėjo gerai užversti žeme, todėl šiame etape prie vienadančio arklo buvo pritaisytas vagai versti verstuvas. Šis
patobulintas arklas žemaičių buvo vadinamas žuobriu, kitur – žagre.
Žemę pradėjus dirbti tokiu patobulintu arklu, dirvožemio mechaninė
erozija pradėjo stiprėti.
Žagre artojas stengdavosi arti aplink kalvą. Pradėdavo arti nuo
apačios, vagą versdamas žemyn. Arti išilgai šlaito, ypač aukštyn, buvo
neįmanoma, nes nepatraukdavo gyvuliai. Neįmanoma buvo versti vagą
ir aukštyn, nes blogai apsiversdavo velėna ar ražiena, todėl vienintelė
patogi galimybė buvo arti skersai šlaito ir visą laiką versti vagą žemyn.
Artojas net nesuvokė, kad, taip ardamas, jis visą laiką stumia į
pašlaitę derlingąjį dirvos sluoksnį. Todėl arklas, pritaisius verstuvą,
pasidarė antras mechaninės erozijos kaltininkas (Kiburys, 1989).
Kada ir kur Lietuvoje žemė pradėta arti plūgais, tikslių žinių nėra. Tačiau istoriniai šaltiniai rodo, kad Lietuvos dvaruose plūgai turėjo
atsirasti XVIII a. paskutiniais dešimtmečiais. Senovės žemdirbys arklu
galėjo išpurenti žemę tik tokiu gyliu (3 - 5 cm), kokiu būdavo sėjama.
Pradėjus naudoti žagrę, žemė buvo išpurenama jau giliau. Praeitame
šimtmetyje su medinėmis žagrėmis vidutiniškai buvo ariama 10 - 12 cm
gyliu. Atsiradus plūgui žemė kaskart buvo vis geriau įdirbama. Šiaulių
ekonomijos instrukcijoje, išleistoje 1890 m., nurodoma, kad bulvėms
žemę reikia suarti plūgais 9, 13, 15 cm gyliu. Tokiu gyliu buvo ariama
ir javams (Dundulienė, 1963).
Stambesniuose dvarų ūkiuose plūgais geresnės dirvos buvo
ariamos 18 cm ir giliau. Tokiu gyliu iš esmės buvo ariama, kol gyvąją
traukiamąją jėgą pakeitė mechaninė technika.

31

Trečiasis arba dabartinis dirvožemio mechaninės erozijos
etapas. Šis etapas prasidėjo XX amžiaus viduryje, kai atsirado daugiavagis plūgas, pradėjus žemę dirbti mechanizuotai. Atsirado galimybė arti ne tik skersai šlaitų, bet ir kitomis kryptimis. Žemė pradėta dirbti greičiau, giliau ir intensyviau daugiavagiais plūgais ir kitomis žemės
dirbimo bei sėjos mašinomis. Šiuo laikotarpiu labiausiai pakito ir dirvožemių morfologiniai požymiai. Dirvožemio viršutiniai horizontai A1
ir A2 daug kur buvo sumaišyti ir virto armeniu (Kiburys, 1989).
Dabartinės dirvožemio mechaninės erozijos pasireiškimas priklauso nuo:
 žemės dirbimo mašinų rūšies ir konstrukcijos;
 žemės dirbimo ir sėjos agregatų darbo organizavimo;
 žemės dirbimo technologijos;
 žemės dirbimo intensyvumo.
Skirtingai nustumiamo dirvožemio kiekis priklauso nuo kelių
priežasčių:
 traktorinių agregatų darbo būdų;
 lauko ir šlaitų dirbimo krypties;
Traktorinių agregatų darbo būdai. Žemės dirbimo būdai priklauso nuo padargų konstrukcijos, laukų didumo ir žemės dirbimo tikslų. Lygias dirvas arti rekomenduojama varsniniu būdu, kad mažiausiai
susidarytų tuštieji važiavimai posūkiuose ir pervažiuojant iš varsnos į
varsną. Aišku dar geriau, kai laukai ariami lygiuoju būdu.
Kalvoti ir netaisyklingos konfigūracijos sklypai turėtų būti ariami figūriniu būdu. Tačiau traktorininkai ir kalvotus sklypus (Trakų,
Utenos, Molėtų rajonuose) dažniausiai aria varsniniu būdu. Tai kartais
gali būti pateisinama, kai viename lauke yra kelios kalvos ir negalima
sudaryti tinkamų varsnų. Ariant figūriniu būdu galima arimą pradėti
nuo kalvos viršūnės ir kalvos pašlaitės. Vienu atveju dirvožemis verčiamas aukštyn, kitu atveju – stumiamas žemyn (Kiburys, 1989).
Lauko ir šlaitų dirbimo kryptys. Kalvotą lauką, kaip ir lygų, galima
dirbti trimis kryptimis:
 išilgai lauko (1.12 pav. a);
 skersai lauko (1.12 pav. b);
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įstrižai lauko (įstrižai lauko dešinėn 1.12 pav. c ir įstrižai lauko
kairėn 1.12 pav. d).

1.12 pav. Šlaitų dirbimo kryptys: išilgai šlaito (a), skersai šlaito (b),
įstrižai šlaito (c ir d)
Nors ir neatrodytų, kad žemės dirbimo kryptis gali turėti įtakos ir
mechaninei, ir kitoms erozijų rūšims, tačiau atlikus išsamius tyrimus
paaiškėjo, kad žemės dirbimo kryptis didelės įtakos dirvožemio erozijai. 1969 m. B. Liaukonis nustatė, kad 6º statumo šlaitą ariant skersai,
dirvožemis nuverčiamas 18 cm, ariant 9º statumo šlaitą – 32 cm, o
ariant 12º statumo – net 46 cm (Liaukonis, 1973).
Ariant šlaitą išilgai, ir važiuojant aukštyn, ir žemyn, mechaninė
erozija nėra labai didelė, tačiau sudaromos labai palankios sąlygos
vandeninei dirvožemio erozijai, ji sustiprėja nuo 2,5 iki 6,0 kartų, nei
suarus dirvas skersai šlaito. Augalų derlingumas gali sumažėti vidutiniškai 8 proc.
Ariant šlaitą skersai, galima vagą versti žemyn arba aukštyn. Verčiant vagą aukštyn gaunamas didesnis antierozinis efektas, nei verčiant
vagą žemyn. Suarus šlaitą skersai, dirvožemio nuplovimas labai sumažėja.
Dirvožemio arimas įstrižai šlaito gali būti atliekamas važiuojant
dešinėn arba kairėn. Atrodytų, kad nėra didelio skirtumo, kokią kryptį
pasirinkti, tačiau taip nėra. Ariant šlaitą įstrižai ir važiuojant dešinėn
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antierozinis efektas yra pats didžiausias, o ariant šlaitą įstrižai kairėn,
dirvožemio mechaninė erozija yra pati didžiausia.

1.5.4. Mišrioji dirvožemio erozija
Mišriosios erozijos vyksta veikiant dviem eroziją sukeliantiems
veiksniams: vandeniui kartu su vėju, mechaniniams dirvos pažeidimams kartu su vandeniu ar vėju. Išskiriamos trys mišriosios erozijos
kombinacijos: vandeninė-vėjinė, vandeninė-mechaninė ir mechaninėvėjinė (Jankauskas, 1996).
Ryškiausias vandeninės-vėjinės erozijos pavyzdys yra lašelinė
erozija. Kai lyja be vėjo, lietaus lašai krenta stačiai žemyn ir dirvožemio dalelės ištaškomos vienodai į visas puses. Tačiau jei lyja kartu su
vėju, dirvožemio dalelės daug toliau nuteškiamos bukojo kampo kryptimi, todėl ši mišrioji erozijos forma gali vykti net lygiame reljefe.
Vandeninės-mechaninės erozijos pavyzdys gali būti žvėrių padaryti takai ar gyvulių bandotakiai. Takų vietoje sunaikinama augalinė
danga ir, iškritus gausesniems krituliams, vanduo jais bėgdamas ardo
dirvožemį, suformuoja išgraužas, jos gali peraugti net į raguvas.
Mechaninė-vėjinė dirvožemio erozija labai dažna, pavyzdžiui, kai
dirbama sausa dirva vėjuotu metu, žemės dirbimo padargai smulkina,
judina dirvožemio daleles, jas pakelia ir neša vėjas. Kitas pavyzdys gali
būti išdžiūvusiu lauko keliuku ar žvyrkeliu važiuojanti mašina sukelia
dirvožemio daleles, o vėjas (priklausomai nuo jo stiprumo) nuneša į šalį.
Visos erozijos rūšys didina dirvožemio nuostolius, skatina dirvožemio derlingumo prastėjimą ar net žemės ūkio naudmenų sumažėjimą.

1.5.5. Dirvožemio erozijos pasireiškimo intensyvumas
Dirvožemio erozijos pasireiškimo intensyvumas priklauso nuo
klimato, reljefo, dirvodarinės uolienos, šlaitų statumo, ilgio, formos ir
ekspozicijos bei žmogaus ūkinės veiklos.
Klimatas. Tai sudėtinga sistema, kuri kinta ir vystosi priklausydama nuo kitų sferų kaitos ir vystymosi: kriosferos, atmosferos, biosfe-
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ros, geosferos ir kt. Visa tai sudaro globalinę klimato sistemą, tiriant
regionų klimatą formuojančius faktorius yra tiesiog neįmanoma aprašyti ir išanalizuoti visas klimato sistemas, todėl dažniausiai apsiribojama
tik vienos sistemos, t. y. atmosferos, analize.
Lietuvos teritorija yra vidutinių platumų klimato zonoje ir pagal
B. Alisovo klimatų klasifikaciją priklauso Atlanto kontinentinės miškų
srities pietvakariniam posričiui. Tik Baltijos pajūrio klimato rajonas artimesnis Vakarų Europos klimatui ir gali būti priskirtas atskiram Pietinės
Baltijos klimato posričiui (http://www.meteo.lt/ klim_rajonavimas.php).
Klimato formavimuisi didžiausią įtaką daro oro masės, plūstančios į rytus nuo Atlanto. Jos žiemą sukelia atodrėkius, trumpalaikius ar
net ilgalaikius atšilimus, o vasarą vėsokus orus su perkūnijomis. Kartais į Lietuvą įsiveržia šaltos arktinio oro masės, dėl jų pavasarį ar rudenį būna šalnos, o žiemos metu didesni šalčiai. Vasaros laikotarpiu
vyraujant kontinentiniui klimatui nusistovi giedra.
Lietuvos teritorija nėra didelė, tačiau kritulių kiekis ir temperatūra atskiruose regionuose skiriasi. Išskiriami 4 klimato rajonai ir 10 parajonių (1.13 pav.).

1.13 pav. Lietuvos klimato rajonai ir parajoniai
(http://www.meteo.lt/klim_rajonavimas.php)
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Kaip matyti iš 1.7 lentelėje pateiktų duomenų, Lietuvos klimato
rajonų ir parajonių hidroterminės sąlygos skiriasi Aktyvių temperatūrų
suma (ΣT > 10°) – svyruoja nuo 1900 iki 2300 laipsnių.
1.7 lentelė. Lietuvos klimato rajonų ir parajonių hidroterminės sąlygos
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(http://www.meteo.lt/klim_rajonavimas.php)

Mažiausia aktyvių temperatūrų suma susidaro Žemaičių rajono
Žemaičių aukštumos parajonyje – 1900–2000 laipsnių, o aukščiausia –
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Vidurio žemumos rajono Nemuno žemupio parajonį – 2200–2300
laipsnių. Vidutinė metinė kritulių suma Lietuvoje yra 675 mm. Tačiau
metinis kritulių kiekis atskiruose regionuose nemažai svyruoja (nuo
500 mm iki 900 mm), nes erdviniam kritulių pasiskirstymui didžiausią
įtaką turi reljefas, šlaitų padėtis vyraujančių oro masių atžvilgiu, atstumas nuo jūros. Mažiausiai kritulių iškrenta Vidurio žemumos rajono
Mūšos–Nevėžio parajonyje ir Žemaičių rajono Ventos vidurupio žemumos parajonyje – 500–600 mm, o daugiausia – Žemaičių rajono
Žemaičių aukštumos parajonyje – 700–900 mm.
Dar vaizdžiau kritulių pasiskirstymas Lietuvoje matyti 1.14 pav.
Didžiausias kritulių kiekis tenka Vakarų Lietuvai, o mažiausiai jų iškrenta Vidurio Lietuvoje. Tai lemia skirtingas sąlygas ir dirvožemio
erozijai (ypač vandeninei erozijai) pasireiškti.

1.14 pav. Vidutinis iškritusių kritulių kiekis Lietuvoje per metus (http://www.meteo.lt/klim_lt_klimatas.php?tipas=krituliai)
Vėjinė erozija priklauso nuo vėjų greičių, dirvožemio, augalinės
dangos. Kaip matyti iš 1.15 pav. geriausios sąlygos vėjinei erozijai pasireikšti yra Pajūrio zonoje.
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1.15 pav. Vidutinis metinis vėjo greitis m s-1 Lietuvoje
(http://www.meteo.lt/klim_lt_klimatas.php?tipas=vejas)
Čia vidutinis metinis vėjo greitis siekia 5,5–6,0 m s-1. Mažiausias
vėjo greitis nustatytas Varėnos rajone 2,5–3,0 m s-1.
Reljefas. Lietuvos teritorijos reljefą, išskyrus nedidelį pietinės dalies plotą, suformavo Valdajaus periodo ledynų nuogulos, jas prieš 12–
20 tūkst. metų paliko ištirpęs ledynas. Ledynas ir jo tirpsmo vandenys
suformavo įvairų reljefą: kalvotus, daubėtus arba banguotus dugninės
morenos plotus, kalvotus galinių morenų ruožus, fliuvioglacialines ir
limnoglacialines lygumas. Pagal reljefo gamtinį tipą Lietuvoje apie 30
proc. užima dugniniai ledyno dariniai, 27 proc. – ledyno pakraščio, 23
proc. – limnoglacialiniai, 11 proc. – fliuvialiniai, 7 proc. – fliuvioglacialiniai, likusią dalį – eoliniai, moreniniai, organogeniniai, karstiniai ir
eroziniai dariniai.
Lietuvos teritoriją sudaro trys vienas kitą keičiantys žemumų ir
aukštumų ruožai, kurie susiskaldę į daug smulkesnių teritorinių vienetų. Ryškiausi: Pajūrio žemuma, Žemaičių aukštuma, Vidurio žemuma
(lyguma), Baltijos aukštumos, Pietų lyguma ir Medininkų aukštuma
(1.16 pav.). Pajūrio ir Vidurio žemumoje vyrauja lyguminis ir silpnai
banguotas reljefas, kuris užimantis 85 proc. teritorijos.
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1.16 pav. Lietuvos fizinis žemėlapis
(http://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:LietuvosGeografija.png)
Pietryčių Lietuvoje greta lyguminio reljefo (apie 54 proc. teritorijos) gana dažnai pasitaiko žemos kalvos su vidutiniais ir statokais šlaitais. Tai daugiausia susidariusios tirpsmo vandenų perplautos fliuvioglacialinės lengvos granuliometrinė sudėties uolienos. Kalvočiausias
Baltijos aukštumų reljefas. Čia vidutiniškai ir stipriai kalvotas paviršius
apima apie 85 proc. teritorijos. Intensyviausiai šioje teritorijoje vyksta
dirvožemio erozijos procesai, nevienoda dirvožemių granuliometrinė
sudėtis. Žemaičių ir ypač Medininkų aukštumų reljefas mažiau kalvotas, kalvų šlaitai ilgesni, pasitaiko mažiau uždarų daubų.
Lietuvoje aukščiausios kalvos (kalnai) neviršija 300 m. Labai dažnai Lietuvoje didesnės kalvos yra vadinamos kalnais, pavyzdžiui,
Rambyno kalnas, nors jo aukštis siekia tik 45,4 m virš jūros lygio.
Aukščiausios kalvos yra Pietų Lietuvos aukštumoje Vilniaus rajone:
Juozapinės viršukalvės aukštis siekia 294 m virš jūros lygio, Žybartonių – 293 m, o Vaitalaukio – 292 m (1.8 lentelė).
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1.8 pav. Svarbiausios Lietuvos aukštumų viršukalnės
Pavadinimai

Aukštis virš jūros lygio m

Rajonas

Žemaičių aukštuma
234,6
Šilalės
229
Telšių
228,7
Telšių
218
Telšių
216
Telšių
211
Plungės
Baltijos aukštuma
Dunojaus
282,6
Vilkaviškio
Pavištyčio
282
Vilkaviškio
Vidgirių
269
Vilkaviškio
Gedanonių
257,4
Trakų
Piliakalnio
247
Utenos
Grybkalnio
242
Vilkaviškio
Memiakalnio
239
Zarasų
Klykių
235
Utenos
Nuobariškių
229
Trakų
Lietuvos-Baltarusijos aukštuma
Juozapinės
292,7
Vilniaus
Žybartonių
293
Vilniaus
Vaitalaukio
292
Vilniaus
Nevaišių
288,9
Ignalinos
Barsukynė
286,6
Vilniaus
Rutkiškių
286
Vilniaus
Budakalnis
284,8
Ignalinos
Pilaitė
282
Vilniaus
(Lietuvos dirvožemiai, 2001; Lietuvos statistikos metraštis, 2011)
Medvėgalis
Girgždutė
Šatrija
Moteraitis
Sprūdės
Lopaičių

Reljefas sąlygoja dirvožemių dangos įvairumą, dirvodaros ir žemės ūkio gamybos intensyvumą, vėjinės ir vandeninė erozijos pasireiškimą.
Dirvožemis. Lietuvos teritoriją dengia purios kvartero periodo
uolienos. Jų storis yra nuo kelių metrų iki 200–240 m, kai kur siekia
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net 315 m (Baltijos ir Žemaičių aukštumose) ir slūgso ant sudėtingo
prieškvarterinių uolienų paviršiaus reljefo. Nuogulos yra labai įvairios
kilmės ir sudėties, nes Lietuvos reljefą formavo ir ledynai, ir jų tirpsmo
vandenys. Vėliau reljefą labai pakeitė erozinė upių veikla, paviršiniai
vandenys ir kiti geologiniai veiksniai, o nuogulas – dirvodaros procesai. Dirvožemių susidarymo procesų pobūdį ir kryptį lėmė klimatas,
dirvodarinės uolienos, reljefas, hidrografinis tinklas, augalija ir žmonių
ūkinė veikla, dėl jų susiformavo gana margas viršutinis dirvožemio
sluoksnis. Ypač tai išryškėja Rytų ir Pietryčių Lietuvoje bei kituose
regionuose (1.17 pav.).

1.17 pav. Dirvožemio paviršinio horizonto granuliometrinė sudėtis
pagal trikampę diagramą (J. Grybausko ir J. Juodžio modifikacija)
(Lietuvos dirvožemiai, 2001)
Pagal paviršinio horizonto granuliometrinę sudėtį šalyje vyrauja
priesmėliai, jie sudaro 41,7 proc. viso ploto. Smėlingi lengvi priemoliai
sudaro 17,0 proc., vidutinio sunkumo priemolis – 10,3, durpės – 9,6,
smėlis – 8,0, rišlus smėlis – 4,5, aliuvis – 3,0, dulkiškas vidutinis priemolis – 2,9, dulkiškas lengvas priemolis – 2,6, smėlingas sunkus prie41

molis – 0,16, dulkiškas sunkus priemolis – 0,15, sunkus priemolis, dulkiškas molis ir molis po 0,03 proc.
Granuliometrinės sudėties įvairumas lemia maisto medžiagų kaupimąsi dirvožemyje, žemės ūkinį panaudojimą bei dirvožemio erozijos
pasireiškimą. Kuo dirvožemyje yra mažiau molio dalelių ir organinių
medžiagų, tuo jis neatsparesnis erozijos ardomajai veiklai.
Šlaitų statumas, ilgis, forma ir ekspozicija. Vandeninės dirvožemio erozijos sąlygas apibūdina vandens nuotėkis nuo paviršiaus ploto. Lietuvoje vidutiniškai nuteka 32 proc. kritulių vandens. Vakariniame Žemaičių aukštumos šlaite nuteka apie 50 proc., o Vidurio žemumoje – 26 proc. Vandens nuotėkis nuo paviršiaus priklauso ne tik nuo
kritulių kiekio, dirvožemio laidumo vandeniui, oro temperatūros, vėjuotumo, bet ir nuo šlaitų statumo, ilgio, formos bei ekspozicijos.
Šlaitų statumas pagal A. Basalyką skirstomas į 6 grupes: 1) lygumos (0–1º), 2) nuolaidumai (1–3º), 3) lėkšti (3–7º), 4) statoki (7–11º),
5) statūs (11–15º), 6) skardingi (statesni kaip 15º). Energetinis erozinių
procesų potencialas priklauso nuo šlaitų statumo. Šlaitui statėjant, didėja nutekančio vandens greitis ir energija, kartu didėja ir dirvožemio
erozija.
Erozijos intensyvumą lemia ir šlaitų ilgis. B. Kiburio (1989) duomenimis, šalyje vyrauja trumpi šlaitai (30–100 m), rečiau pasitaiko vidutinio ilgio (100–300 m), dar rečiau – ilgesni nei 300 m. Vanduo stipriausiai ardo ilgus šlaitus, nes jam nutekant, didėja vandens kiekis,
inercija, srovės greitis, tankumas, didėja ir jo griaunamoji jėga.
Erozijos intensyvumas taip pat priklauso ir nuo šlaitų formos. Pagal formą šlaitai skirstomi į tiesius, išgaubtus, įgaubtus, išgaubtusįgaubtus ir sudėtingus. Vandeninė erozija stipriausiai ardo išgaubtus
šlaitus, nes padidėjus šlaito statumui sustiprėja ir vandens srauto jėga.
Dirvožemis mažiausiai ardomas įgaubtuose šlaituose. Tiesiuose šlaituose ryškesnis dirvožemio nuardymas pasireiškia nuo šlaito vidurio iki
jo apatinio trečdalio pradžios.
Šlaito dirvožemio nuardymas priklauso ir nuo šlaito ekspozicijos.
Stipriausiai dirvožemio erozija pasireiškia pietiniuose šlaituose, po to
vakariniuose, rytiniuose ir mažiausiai šiauriniuose šlaituose.
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Augalija. Nutirpus ledynams susidarė minimalios sąlygos augti
augalams. Iš pradžių buvo arktinė dykuma su prieledynine augalija, ji
užleido vietą tundrai. Klimatui šylant tundrą pakeitė miškatundrė su
retais pušynų ir beržynų miškeliais. Klimatui atšilus pradėjo augti plačialapiai medžiai, jie kartu su žoline augalija gerai saugojo dirvožemį
nuo erozijos. Vėl atvėsus pradėjo augti eglės, jos pakeitė didelę dalį
lapuočių medžių. Formavosi mišrūs miškai.
Dabartinis Lietuvos miškingumas labai netolygus. Smėlingose lygumose miškai užima 60–70 proc., o gerai drenuotose derlingose lygumose ir kalvotose moreninėse aukštumose jų beveik neliko. Vidutinis Lietuvos miškingumas apie 28 proc., tačiau pastaruoju metu jis didėja. Miškų pasiskirstymas Respublikoje labai netolygus. Miškingiausi
yra Varėnos ir Švenčionių rajonai, mažiausiai turi Vilkaviškio rajonas,
jame miškai sudaro mažiau nei 10 proc. Marijampolės, Raseinių, Šilutės, Skuodo, Pakruojo, Joniškio, Pasvalio rajonuose miškai sudaro 10–
20 proc., o kituose rajonuose 20–40 proc.
Jei sąlygos palankios dirvožemio erozijai, o dirvožemis nėra apaugęs augaline danga, dirvožemio erozija sustiprėja.
Žmogaus ūkinė veikla. Skatinamoji dirvožemio erozija susijusi
su žmogaus ūkine veikla, dėl jos dirvožemis per keletą metų ar dešimtmečių gali labai pasikeisti, tai neįmanoma vykstant natūraliam dirvodaros procesui.
Pastarąjį šimtmetį žmogaus ūkinė veikla ypač pasikeitė, nes atsirado tobulesni žemės dirbimo padargai, arklius pakeitė traktoriai, nusausinti nemaži užmirkusios žemės plotai, pradėta vartoti daug trąšų,
įvairių augalų apsaugos priemonių, įdirbtos krūmais apaugusios žemės.
Tačiau intensyviai ūkininkaujant dėl įvairių priežasčių dirvožemio erozija taip pat sustiprėjo. Be to, vykstant vandeninei dirvožemio erozijai
nuplaunamos ir cheminės medžiagos vartotos pasėliuose. Pirmiausia
jomis užteršiami atviri vandens telkiniai, o vėliau ir gruntiniai vandenys. Todėl kalvočiausiuose Lietuvos regionuose intensyvią žemdirbystę
reikia riboti ir ieškoti efektyvių antierozinių priemonių.
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1.5.6. Eroduoti dirvožemiai, jų savybės
Skirtinguose Lietuvos regionuose dirvožemio erozija pasireiškia
labai įvairiai, tai priklauso nuo minėtų sąlygų. Daugiausiai erozijos
pažeisto dirvožemio yra Baltijos aukštumose (rytų ir pietryčių Lietuvoje). Čia eroduotų žemių plotai siekia net 50 ir daugiau procentų (1.18
pav.). Nemažai eroduotų dirvožemių yra ir Žemaitijos aukštumoje bei
pietinėje Lietuvos dalyje (iki 25 proc.).
Bet kuri erozijos rūšis pirmiausia paveikia viršutinį dirvožemio
sluoksnį, jame būna susikaupę daugiausia vertingų dirvožemio dalelių,
jos labiausiai lemia jo našumą. Pasireiškus dirvožemio erozijai, dirvožemis yra ardomas ir smulkiausios jo dalelės nuplaunamos arba nupustomos. B. Jankauskas (1996) dirvožemio nuardymo laipsnį susiejo su
dirvožemio spalva, šlaito nuolydžiu ir netekto dirvožemio storiu ir pateikė tokį suskirstymą:
I. Silpnai nuardytas dirvožemis:
a) nuardytas 5–20 cm sluoksnis;
b) armuo tamsiai pilkos spalvos;
c) šlaito nuolydis 3–7º.
II. Vidutiniškai nuardytas dirvožemis:
a) nuardytas 20–40 cm sluoksnis;
b) armuo šviesiai pilkos spalvos;
c) šlaito nuolydis 3–7º.
III. Stipriai nuardytas dirvožemis:
a) nuardytas 40–60 cm sluoksnis,
b) armuo šviesiai pilkos spalvos su ryškiomis rudomis pleikėmis;
c) šlaito nuolydis 7–10º.
IV. Labai stipriai nuardytas dirvožemis:
a) nuardytas daugiau kaip 60 cm sluoksnis;
b) armuo rudas su šviesiai pilkos spalvos pleikėmis arba be jų;
c) šlaito nuolydis daugiau kaip 10º.
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1.18 pav. Žemės ūkio naudmenų dirvožemių eroduotumo kartoschema
(Lietuvos dirvožemiai, 2011). Nuardytų dirvožemių proc.: 1) 0–4,0;
2) 41–9,0; 3) 9,1–14,0; 4) 14,1–19,0; 5) 19,1–24,0; 6) 34,1–39,0; 7) 44,1–
49,0; 8) 49,1–54,0; 9) skirtingo dirvožemio eroduotumo teritorijų ribos;
10) fizinių geografinių rajonų ribos

Ardomi dirvožemiai pirmiausia netenka viršutinio derlingiausio
sluoksnio. Paveikus dirvožemio erozijai viršutinius sluoksnius, ariant
vis priariami gilesni sluoksniai, jie pagal granuliometrinę sudėtį dažnai
yra sunkesni, o dėl geležies gausumo ryškiai rausvai rudos spalvos. Dėl
šių priežasčių keičiasi nuardytų dirvožemių granuliometrinė sudėtis,
kartu ir kitos savybės – tiek fizikinės, tiek agrocheminės ar biologinės.
Nuardytuose dirvožemiuose padidėja tankis, sumažėja poringumas, keičiasi jo struktūra bei jos patvarumas, lemiantis dirvožemio
drėgnumą, aeraciją, vandens laidumą ir jo nuotėkį, augalų šaknų prasiskverbimą, maisto medžiagų išsiplovimą. Pasikeitus dirvožemio fizikinei būklei, keičiasi ir agrocheminės bei biologinės dirvožemio savybės.
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Ryškus dirvožemio savybių pasikeitimas keičia dirvožemio derlingumo potencialą ir dažniausiai neigiamai veikia augalų augimo sąlygas
ir derlingumą.

1.5.7. Priešerozinės priemonės
Teisingai naudojamo dirvožemio derlingumas turi didėti! Todėl
žemdirbys, siekdamas išsaugoti ir padidinti dirvožemio derlingumą,
parenka žemės dirbimo būdą, augina tarpinius pasėlius, taiko subalansuotą tręšimą, sėjomainas ir kitas agropriemones. Šių priemonių aktualumas labai išauga kalvotuose regionuose, nes bent vienas neapgalvotas
darbas gali niekais paversti dešimtmečių triūsą.
Kalvotuose regionuose, be visų bendrųjų žemdirbystės ir augalininkystės reikalavimų, tenka planuoti savitą pasėlių struktūrą, keisti
įprastines žemės dirbimo ir tręšimo sistemas, gyvulininkystės specializaciją taikyti prie augalininkystės galimybių, siekiant apsaugoti dirvožemius nuo ardymo. Tam yra išskiriama visa priešerozinių priemonių
sistema (1.19 pav).
Priešerozinis arimas. Šlaitų žemdirbystėje efektyviausia antierozinė priemonė yra figūrinis (kontūrinis, žr. sk. „Žemės dirbimas“) arimas
ir arimas skersai šlaito verčiant vagas aukštyn. D. Bogomolov duomenimis, ariant skersai šlaito ir verčiant vagas aukštyn, dirvožemio nuplovimas sumažėjo nuo 338 t ha-1 iki 13 t ha-1. Pagal G. Lysak, nuo išilgai arto
pūdymo nuplauta 152,3 t ha-1, o nuo skersai – 21,3 t ha-1. Pateikti duomenys gerokai skiriasi, nes bandymai atlikti skirtingose vietovėse, bet galima aiškiai matyti, kad visais atvejais suarus skersai šlaito dirvožemio
erozija kelis ar net keliasdešimt kelis kartus sumažėja.
Neariminis žemės dirbimas. Šis žemės dirbimo būdas gali būti
atliekamas įvairiais padargais (skutikliais, lėkštiniais padargais), tik
visiems dirbimams būdinga tai, kad žemė nėra vartoma, o tik supurenama. Supurenus nemažai augalinių liekanų lieka dirvos paviršiuje, jos
trukdo ir vandeninės, ir vėjinės erozijos pasireiškimui ir mažina jų intensyvumą. Apskaičiuota, kad jei dirvos paviršiuje lieka bent 30 proc.
augalinių liekanų, tai dirvožemio nuplovimas sumažėja apie 65 proc.
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Kai kurie tyrėjai nurodo, kad efektyvi priemonė dirvožemio laidumui
pagerinti yra podirvio purenimas, tačiau tai labai sunku atlikti, ypač jei
podirvyje yra nemažai akmenų.

1.19 pav. Priešerozinių priemonių sistemos schema (D. Jodaugienė)
Minimalus ar nulinis žemės dirbimas. Tai yra viena iš svarbiausių šiuolaikinės priešerozinės žemdirbystės sistemos priemonių.
Teigiama, kad JAV ir Kanadoje minimaliai dirbant žemę buvo sustabdyta dirvožemio erozija. Tai pasiekta net ten, kur 55 proc. dirvožemių
yra paveikti erozijos ir juos reikia intensyviai saugoti nuo vandeninės ir
vejinės erozijos.
P. Bieliauskas (1985) nustatė, kad žemę įdirbus minimaliai, padidėjo avižų grūdų derlius, dirvožemio erozija per metus sumažėjo 3,9
karto, o vandens nutekėjimas 23–27 proc. I. Kinderienės (2011) duomenimis, žemę neariant, o tik naudojant herbicidus, dirvožemio nuostoliai vidutiniškai per trejus metus sumažėjo 5,6–6,8 karto, o augalų derliaus nuostolių nenustatyta.
Tręšimas. Nuardytuose dirvožemiuose auginamiems augalams
dažnai trūksta įvairių maisto medžiagų: azoto, fosforo, kalio, kalcio ir
kitų elementų, todėl jie skursta, blogai auga ir menkai padengia dirvos
paviršių. Nepadengus dirvožemio augalais, susidaro palankios sąlygos
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dirvožemio erozijai. Antžeminė augalų dalis saugo dirvožemį nuo vandens lašų ir vėjo ardomosios veiklos, o jų šaknys sutvirtina viršutinį
dirvožemio sluoksnį. Dėl šios priežasties tręšimas, kartu ir kalkinimas
laikomos bene pačiomis svarbiausiomis priemonėmis visoje priešerozinėje sistemoje.
Kai kurių tyrėjų duomenimis, didesnį efektą duoda tręšimas organinėmis nei mineralinėmis trąšomis, nes jos ne tik aprūpina augalus
maisto medžiagomis, bet ir pagerina dirvožemio agrofizikines savybes.
JAV Ojovos valstijoje nustatyta, kad tręšimas organinėmis trąšomis
(mėšlu) dirvožemio nuostolius sumažino 4,9 karto, o nuo šlaito (9º)
kritulių nutekėjo 2,7 karto mažiau nei nuo netręšto. Lyginant netręštą
pūdymą su tręštu, dirvožemio erozijos nuostolių skirtumai buvo dar
didesni (7,3 karto). Be to, reikėtų paminėti, kad tręšiant fiziologiškai
rūgščiomis mineralinėmis trąšomis dirvožemis dar labiau rūgštėja ir
blogėja augalų augimo sąlygos.
Kalkinimas. Augalų augimui reikalingas skirtingas dirvožemio
pH, todėl pakalkinus rūgščius dirvožemius jie nevienodai reaguoja į
pasikeitusias sąlygas. Jautrūs dirvožemio rūgštumui augalai (žieminiai
kviečiai, miežiai, runkeliai, dobilai, motiejukai ir kt.) labiau reaguoja į
dirvožemio pH, o mažai jautrūs augalai (rugiai, bulvės, avižos, lubinai)
į dirvožemio pH reguoja kur kas mažiau. Kalkinti tikslinga rūgščius
dirvožemius, ypač jei auginami jautrūs dirvožemio rūgštumui augalai.
Kaltinėnų bandymų stotyje atlikti tyrimai parodė, kad auginant
jautrius augalus (rotacija: miežiai, pašariniai runkeliai, miežiai, dobilųmotiejukų mišinys) ir juos patręšus NPK gautas 53 proc. derliaus priedas, tik pakalkinus – 18,5 proc., o patręšus ir pakalkinus – 83,7 proc.
didesnis derlius nei netręšiant ir nekalkinant. Auginant mažai jautrius
augalus (rotacija: avižos, bulvės, avižos, lubinų-avižų mišinys) derliaus
priedai gauti daug mažesni: 17,7 proc., 11,0 proc. ir 31,9 proc.
Tarpiniai pasėliai. Dirvožemio apsaugai nuo erozijos vertinga sėti tarpinius pasėlius. Geriausią naudą duoda tarpiniai pasėliai, auginami
ne tik iki vėlyvo rudens, bet ir paliekami rudens-žiemos laikotarpiu.
Antžeminė jų dalis saugo dirvožemį nuo krintančių vandens lašų, o
šaknys sutvirtina dirvožemį ir padidina jo laidumą. Tarpiniai pasėliai
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(eraičinsvidrės, vienametė svidrės, aliejinis ridikas, baltoji garstyčia bei
raudonieji dobilai), panaudoti kaip žalioji trąša – užarti rudenį, dirvožemį papildo maisto medžiagomis (azotu, fosforu, kaliu ir kt.). Tyrimų
duomenimis, atliktais Kaltinėnų bandymų stotyje, tarpiniai pasėliai
(raudonieji dobilai, eraičinsvidrės ir jų mišinys) sutvirtino dirvos paviršių sudarydami velėną, rudens-pavasario laikotarpiu sustabdė erozijos
procesus ir sumažino azoto išsiplovimą. Tarpinius pasėlius užarus pavasarį, dirvožemis pasipildė maisto medžiagomis. Apskaičiuota, kad
per tyrimų laikotarpį šlaito viršaus dirvožemyje mineralinio azoto nuostolius tarpiniai augalai sumažino: eraičinsvidrės – 2 kartus, gausiažiedė svidrė – 1,6 karto, valgomasis ridikas – 24 proc., o raudonieji dobilai – 10 proc. Remiantis šiais tyrimų duomenimis, galima teigti, kad
tarpiniai pasėliai ne tik tiesiogiai apsaugo dirvožemį nuo erozijos ardomosios veiklos, bet ir mažina azoto išsiplovimą. Todėl galima teigti,
kad tarpiniai pasėliai prisideda ir prie aplinkos taršos mažinimo.
Daugiamečių žolių auginimas. Labai veiksminga dirvožemio apsaugos nuo ardymo priemonė kalvotame reljefe yra daugiamečių augalų auginimas. Geriausiai dirvožemį apsaugo nuo erozijos medžiai ir
krūmai, todėl statesnius šlaitus rekomenduojama jais apsodinti. Žemės
ūkyje leidžiama naudoti 10–15º statumo priemolio bei molio ir 7–10º
statumo smėlio, priesmėlio šlaitus, jei jie užsėjami daugiametėmis žolėmis. Erozijai jautrius plotus geriausiai užsėti ilgaamžiais daugiamečių
žolių mišiniais. Mišinių sudėtis parenkama priklausomai nuo žolyno
panaudojimo paskirties. Šienaujamiems žolynams geriausiai parinkti:
ankstyviesiems – ankstyvųjų dobilų ir šunažolių mišinius; vidutinio
ankstyvumo – raudonojo dobilų, tikrojo eraičino ir beginklės dirsės
mišinius; vėlyviesiems – vėlyvųjų dobilų ir motiejukų mišinius. Ganyklų įrengimui taip pat pagal naudojimo laikotarpį parenkami skirtingi
žolių mišiniai. Ilgamečių žolynų įrengimas labai sumažina ar net visiškai sustabdo dirvožemio erozijos pasireiškimą.
Sėjomainos. Dirvožemio erozija priklauso nuo auginamų augalų
ir jų kaitos. Kalvotose dirvose, kur kalvų statumas siekia 3–10º sunkios
granuliometrinės sudėties dirvožemiuose ir 2–7º – lengvos sudėties
dirvožemiuose, reikalingos priešerozinės sėjomainos.
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Stačiausiose kalvose rekomenduojamos priešerozinės žolių-javų
sėjomainos be kaupiamųjų augalų. Jose žolės turėtų sudaryti 50–80
proc., o javai 20–50 proc. Šiek tiek nuožulnesnėse kalvose taikomos
javų-žolių sėjomainos, kuriose nėra kaupiamųjų augalų, javai sudaro
50–67 proc., daugiametės žolės – 33–50 proc. (bet ne mažiau kaip trečdalį pasėlių ploto).
Kaltinėnų bandymų stotyje nustatyta, kad 5–10º šlaituose auginant
bulves, kai jų vagos nukreiptos šlaitu žemyn, dirvožemio erozija siekė
kasmet 100,2 t ha-1. Bulvių lapai dirvožemio paviršių uždengia gana
vėlai, o užėjus liūtims vagomis gausiai teka vanduo ir ardo dirvožemį,
todėl dirvožemio nuostoliai labai dideli. Miežių pasėlis greičiau sudygsta ir sparčiau uždengia dirvožemio paviršių, todėl jis yra mažiau
nuardomas. Miežių pasėlyje dirvožemio erozija siekė vidutiniškai 30,8
t ha-1 kasmet. Žiemkenčių pasėlyje dirvožemis ardomas ne tik pavasario–vasaros laikotarpiu, bet ir rudens–žiemos laikotarpiu, ypač jį ardo
sniego tirpsmo vanduo. Tačiau vidutiniais 18 m. duomenimis, žiemkenčių pasėlyje dirvožemio erozija siekė 10,3 t ha-1, tai yra beveik 10
kartų mažiau nei auginant bulves ir apie 3 kartus mažiau nei auginant
miežius. Auginant daugiametes žoles nei vienais metais nepasitaikė
atvejų, kad pasireikštų dirvožemio erozija. Daugiametės žolės veiksmingai apsaugojo ir 10–14º statumo šlaitus.

1.6. Žemių kultūrinimas
Žemių kultūrinimas yra svarbus veiksnys gerinant turimas ir įdirbant apleistas dirvonuojančias žemes. Pagal įvairiuose šaltiniuose pateiktus duomenis, 2010-aisiais metais apleistos žemės plotas Lietuvoje
siekė net 699 tūkst. ha, tai sudarė beveik ketvirtadalį Lietuvos žemės
ūkio naudmenų ploto. Šis skaičius rodo tik kiekybinę išraišką, tačiau
kokybės atžvilgiu, norint atkurti tinkamą dirvonuojančių žemių agrarinę būklę, reikia nemažų materialiųjų ir finansinių išteklių.
Žemių kultūrinimo darbus sudaro laukų ir dirvožemių kultūrinimas. Laukų kultūrinimas – tai krūmų, kelmų, kupstų, akmenų šalinimas, sausinimas arba drėkinimas, lauko paviršiaus lyginimas, kelių
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tvarkymas, gamtosauginių želdinių įrengimas, o dirvožemių kultūrinimas – tai armens sluoksnio storinimas, kalkinimas, humuso ir mineralinių maisto medžiagų gausinimas, piktžolių naikinimas, dirvos paviršiaus lyginimas, akmenų rinkimas (1.20 pav.).

1.20 pav. Žemių kultūrinimo schema (D. Jodaugienė)
Žemių kultūrinimas atliekamas melioracinėmis ir agrotechninėmis
priemonėmis, jos ilgam laikui pagerina gamtines sąlygas, pakeičia vandens, oro, šilumos režimą, maisto medžiagų kiekį dirvožemyje, kad
žemės ūkio augalai duotų gausų ir pastovų derlių.
Laukų kultūrinimas. Laukų kultūrinimo darbai priklauso nuo turimo lauko būklės. Jei laukas apaugęs smulkiais ar stambesniais krūmais, kupstuotas, akmenuotas, nelygus, užmirkęs, tai pirmiausia šalinami krūmai mechaniniu būdu (susmulkinami). Stambesni kelmai išraunami kelmarovėmis, sustumiami į krūvas ir laikomi per žiemą. Kitais metais gali būti panaudojami kaip žaliava biokurui.
Stambesni akmenys surenkami akmenų rinktuvais, o smulkesni –
dažniausiai rankiniu būdu. Jei laukas užmirkęs ir jame nėra drenažo, jis
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įrengiamas, o jei laukas buvo drenuotas ir tik paskutiniu metu apleistas
ir nenaudojamas, reikia identifikuoti drenažo sistemos gedimus ir juos
sutvarkyti. Ūkininko ar kito ūkio subjekto pageidavimu gali būti įrengiamos stacionarios lietinimo sistemos.
Pašalinus krūmus, kelmus, kupstus, nusausintas laukas išlyginamas, sutvarkomi lauko keliai, jei reikia, įrengiami apsauginiai želdiniai.
Dirvožemių kultūrinimas. Norint užtikrinti gerą ir stabilų žemės
ūkio augalų derlingumą, dirvožemis turi būti sukultūrintas. Dirvožemio
kultūrinimas – tai ilgalaikis ir kruopštus darbas. Pirmiausia pradedamas
nuo armens sluoksnio storinimo, kasmet vis giliau (iki 5 cm) suariant
lauką purenamas podirvis. Jei dirvožemis rūgštus, atliekami kalkinimo
darbai. Nuolat gausiai tręšiama organinėmis ir mineralinėmis trąšomis,
auginami tarpiniai pasėliai, sudaromos sąlygos humuso ir kitų maisto
medžiagų gausėjimui. Naikinamos piktžolės, lyginamas paviršius, kasmet nurenkami akmenys.
Sukultūrintas dirvožemis turi turėti 25–30 cm ar storesnį armens
sluoksnį, nes tada susidaro palankios sąlygos skleistis žemės ūkio augalų šaknims. Dirvožemiuose, turinčiuose storą armenį, yra didesnis poringumas, juose susikaupia daugiau drėgmės, žemės ūkio augalai stabiliau aprūpinami vandeniu, todėl mažiau nukenčia sausringu laikotarpiu.
Sukultūrintas dirvožemis struktūringas, purus, jo rūgštumas turėtų būti
artimas neutraliam, paviršius kuo lygesnis ir smulkiai grumstuotas, kad
staigiai išdžiūvus nesusidarytų dirvos pluta. Sukultūrintame dirvožemyje turi būti ligi minimumo sumažintas piktžolių sėklų ir kitų jų dauginimosi pradų kiekis, visai neturi būti usnių, pienių, varpučių, kitų daugiamečių piktžolių, taip pat neturi būti stambesnių akmenų, krūmų, neturinčių nuotėkio griovų bei įdubų, kuriose žiemos bei pavasario polaidžių metu ar po liūčių susikauptų ir ilgesnį laiką telkšotų vanduo. Laukas gali būti nuotakus, paviršius išlygintas ir paruoštas taip, kad žemės
ūkio mašinos dirbtų stabiliai ir vienodu gyliu paruoštų žemę, nes tai
užtikrina vienodą sėklos įterpimo gylį ir sudygimą vienu metu.
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2. ŽEMIŲ REKULTIVACIJA
Dirvožemio erozija, žmogaus ūkinė veikla gali pažeisti dirvožemį.
Pažeistas dirvožemis – tai žemė, dėl technogeninės veiklos (pvz., naudingųjų iškasenų gavybos) ar kitų veiksnių praradusi dirvožemio derlingąjį sluoksnį, o durpynuose – durpių sluoksnį, neužimta statinių bei
įrenginių. Stengiantis racionaliai panaudoti kiekvieną produktyvios
žemės sklypelį žemės ūkio produkcijai, reikia dirbtinai atkurti dirvožemio derlingumą, jį rekultivuoti.
Dirvožemio rekultivavimas – dirbtinis jų derlingumo, kurio jie
neteko dėl žmonių veiklos, gamtos stichijos ar kitų priežasčių grąžinimas. Ši samprata dažnai tapatinama su gerokai platesnės apimties žemių rekultivavimo samprata, nors jos ir yra tarpusavyje glaudžiai susijusios, tačiau nėra vienas ir tas pats.
Žemių rekultivavimas – tai techninių, inžinerinių, statybos ir biologinių darbų, kuriais siekiama pažeistą žemės paviršių kokiu nors būdu vėl padaryti tinkamą žmogaus ūkinei veiklai, visuma. Pirmiausia turi
būti rekultivuoti visi išeksploatuoti statybinių ar kitokių atviru būdu
iškastų žaliavų karjerai bei išnaudoti durpynai.
Pagal galiojančius aplinkos apsaugos įstatymus, įmonės, organizacijos ir įstaigos, vykdančios pramoninę ar kitokią statybą, eksploatuojančios naudingų iškasenų telkinius, privalo nuimti ir saugoti derlingą
dirvožemio sluoksnį. Kartu turi būti numatytos priemonės jam saugoti.
Dirvožemiui kaupti turi būti parenkamos aukštesnės – sausos vietos,
kuo arčiau rekultivuojamų plotų. Krūvos neturi būti aukštesnės kaip 10
metrų, o šlaitas ne statesnis kaip 300. Derlingam krūvų sluoksniui apsaugoti nuo vėjo ar vandens erozijos bei užteršimo piktžolėmis rekomenduojama jas apsėti daugiametėmis žolėmis ar jų mišiniais. Sukauptos žemės turėtų būti naudojamos rekultivuojamiems plotams padengti
arba mažai produktyvioms naudmenoms pagerinti, taip pat žolynams
įrengti.
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Saugant žemes daug paprasčiau ir sparčiau pavyksta sugrąžinti
pirminį dirvožemio derlingumą, šiomis sukauptomis žemėmis padengus
rekultivuojamo ploto paviršių. Toks paprasčiausias karjerų rekultivacijos būdas, kai, prieš eksplotuojant naudingąsias iškasenas (žvyrą, smėlį, molį, durpes ir kt.), nuimami viršutiniai dirvožemio horizontai, o
vėliau, baigus darbus, jie vėl paskleidžiami, vadinamas rotaciniu.
Anksčiau per metus respublikoje buvo rekultivuojama 1,3–
1,4 tūkst. ha pažeistų žemių. Per penkerius metus (1980–1985m) respublikoje buvo rekultivuota 8 tūkst. nebeeksploatuojamų durpynų, žvyrynų ir kitų žemių. Per kitus penkerius metus šie darbai atlikti beveik
10 tūkst. ha plote. Žemių rekultivacijos darbus privalu pastoviai atlikti,
kad būtų panaudoti visi žemės ūkio gamybai ir miškams tinkantys plotai. Pastaraisiais metais šie tempai labai sulėtėję.

2.1. Žemių rekultivacijos etapai
Visiška pažeistų žemių rekultivacija yra procesas, atkuriantis biologinį žemės produktyvumą. Skiriami trys žemių rekultivacijos etapai:
 paruošiamasis – įvairūs tyrinėjimai, projektų ruošimas;
 techninis – pažeistųjų žemių paruošimas tolesniam naudojimui techninėmis priemonėmis (karjero šlaitų ir dugno lyginimas, derlingo (humusingo) dirvožemio paskleidimas ir
kiti darbai);
 biologinis – geotechninių ir fitomelioracinių priemonių visuma pažeistųjų žemių derlingumui atkurti, dirvožemiui apsaugoti nuo vandeninės ir vėjinės erozijos (žolių, sideracinių augalų sėjimas, miško bei krūmų sodinimas ir kt.)
Naudingųjų iškasenų karjerų ir durpynų rekultivavimas vykdomas
pagal telkinio naudojimo-rekultivavimo projektą. Šiame projekte numatoma rekultivavimo kryptis, darbų vykdymo tvarka, derlingojo dirvožemio sluoksnio ir dangos uolienų (grunto) kaupų (sandėliavimo)
vietos, taip pat dalinis rekultivavimas ir priemonės naudingųjų iškasenų
likučio apsaugai, kai laikinai ar visiškai nutraukiamas telkinio naudojimas.
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Kur tik galima, rekultivuojamos žemės turėtų būti įjungtos į žemės
ūkio naudmenas. Tačiau kartais, ypač gilius žvyrynus, ne visuomet racionalu rekultivuoti lauko augalams auginti. Ariamojo sluoksnio atkūrimui reikėtų labai daug lėšų ir laiko. Tokiais atvejais žemę būtų galima
užsodinti mišku, naudingais krūmais ar panaudoti kitoms reikmėms.
Pažeistos žemės po techninės rekultivacijos gali būti naudojamos
įvairioms paskirtims:
 paverčiama į žemės ūkio naudmenas;
 apsodinama mišku;
 įrengiami vandens telkiniai;
 atliekama gyvenamoji ar pramoninė statyba;
 naudojami kitai paskirčiai.
Rekultivuojant pažeistą žemę į žemės ūkio naudmenas, pirmiausia
išlyginamas karjero ar durpyno dugnas. Jis gali būti formuojamas su polinkiu, priklausomai nuo vietovės reljefo. Išlygintas dugnas padengiamas
derlingu dirvožemiu. Suslūgęs derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti
ne mažiau kaip 0,2–0,3 m storio. Labai gerai, kai dirvožemiai, kurių granuliometrinė sudėtis paviršiuje ir podirvyje yra smėliai ir žvyrai, padengiami humusingais priemoliais bei moliais, o molio dirva–humusingais
priesmėliais. Iškastuose durpynuose turi būti paliktas ne plonesnis kaip
0,5 m storio priedugninis žemapelkinių durpių sluoksnis.
Per daug drėgnos dirvos turi būti sausinamos drenažu. Detaliai
grioviais sausinama tik išimtiniais atvejais, kur negalima sausinti drenažu, arba toks sausinimas ekonomiškai neapsimoka. Prireikus gali būti
įrengiami privažiavimo keliai.
Rekultivuojant į žemės ūkio naudmenas, išlyginto karjero (durpyno) dugno polinkis neturi viršyti:
1) ariamajai žemei – 2°, kalvotame reljefe – 5°, išimtiniais atvejais (šlaituose) – 8º;
2) kultūrinėms pievoms ir ganykloms – 8°, išimtiniais atvejais
(šlaituose) – 14º;
3) sodams – 11º.
Aukštuose ir stačiuose šlaituose kas 5–7 m įrengiamos ne mažiau
kaip 2 m pločio pakopos (terasos), kurios padidina šlaitų atsparumą
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erozijai. Pakopų (terasų) paviršius formuojamas su nežymiu (apie 2º)
polinkiu šlaito kilimo kryptimi.
Rekultivuoti šlaitai turi būti stabilūs, atsparūs vandeninei ir vėjinei
erozijai bei grunto slinkimui (nuogriuvoms, nuošliaužoms ir kt.). Jei
kaupuose esančio derlingojo dirvožemio kiekio nepakanka pažeistų
žemių rekultivavimui, jis gali būti atvežamas iš kitų objektų. Taip pat
gali būti panaudotas vandens valymo įrenginių dumblas, atitinkantis
nustatytus kokybės reikalavimus. Jei reikia, rekultivuoti plotai kalkinami.
Rekultivuojant miškų ūkiui skirtus plotus, išlygintas derlingasis
dirvožemis paskleidžiamas ne plonesniu kaip 0,1 m (po suslūgimo) storio sluoksniu. Tačiau, jei trūksta derlingo dirvožemio ir arti jo nėra, o iš
toli jį vežti netikslinga, pasitenkinama tomis derlingo sluoksnio atsargomis, kurios yra vietoje. Ši žemė paskleidžiama ir gražiai išlyginama.
Durpynuose miškui sodinti turi būti paliktas 0,3 m storio priedugninis
durpių sluoksnis. Miškų ūkiui skirtuose rekultivuojamuose plotuose
turi būti sureguliuotas vandens režimas.
Ruošiantis rekultivuojamuose plotuose įrengti vandens telkinius
(vandens saugyklas, žuvininkystės, rekreacinius ir kitos paskirties
tvenkinius), atsižvelgiama į jų tikslingumą ir tiriama, ar galima karjerus
pripildyti vandens, ar vėliau neslinks krantai. Aplink tvenkinį turi būti
sukurtos žaliosios vandens apsauginės zonos. Jei reikia, turi būti įrengiami privažiavimai, pastatyti reikiami hidrotechniniai ir kiti įrenginiai,
numatomos priemonės gretimų plotų užpelkėjimui išvengti. Vandens
telkiniai turėtų būti ne seklesni kaip 2 m. Durpynuose, numatomuose
rekultivuoti į žuvininkystės tvenkinius, turi būti paliktas 0,15 m storio
priedugninis durpių sluoksnis.
Rekultivuojant pažeistas žemes gamyklų, įmonių, kelių ir kitoms
statyboms kai jose teritorinio planavimo dokumentai numato gyvenamąją ar pramoninę statybą, jų paviršius sutvarkomas priklausomai nuo
šių objektų techninių ir ekonominių charakteristikų, kad tiktų numatytiems tikslams. Rekultivuojant karjerus į statybai skirtus ir kitos paskirties plotus, numatomas atlikti tik techninis rekultivavimas.
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Kai yra poreikis, galima įrengti kitos paskirties plotus: autolenktynių trasas, sporto aikštynus, sąvartynus ir kt.
Biologinis rekultivavimo etapas. Rekultivuojant į žemės ūkio
naudmenas, pažeista žemė suariama iki 0,5 m gylio. Po to paskleidžiamas derlingasis dirvožemis ir žemė apsėjama augalais, sutvirtinančiais
paviršinį dirvožemio sluoksnį ir papildančiais jį azotu. Gali būti 2–3
metus auginami tarpiniai ir sideraciniai augalai. Tai – ankštinės žolės
(lubinai, liucernos, dobilai, esparcetas, garždenis) bei varpiniai augalai.
Taigi atliekama biologinė žemių rekultivacija, kuri yra baigiamasis etapas atkuriant pažeistas žemes.
Rekultivuojant į mišką išlyginto karjero (durpyno) dugno ir šlaitų
polinkis neturi viršyti 15 laipsnių, išimtiniais atvejais (karjero šlaite) –
25 laipsnių. Spygliuočių masyvuose būtina grupėmis pasodinti lapuočių (taip sukuriamas įvairesnis biotopas). Želdinių pakraščiuose numatoma pasodinti 3–5 m pločio krūmų ir antro ardo medžių juostą, apsaugančią nuo vėjų. Šlaitų apsaugai nuo erozijos naudojami lengvai prigyjantys, greitai išauginantys tvirtas šaknų sistemas augalai. Tai – daugiametės žolės, krūmai, gluosniai, ievos, baltalksniai ir kt.
Vandens telkiniai gali būti įrengiami karjeruose, kuriuose naudingųjų iškasenų gavyba buvo vykdoma žemiau gruntinio vandens lygio, ir
durpynuose, kuriuose po gavybos pakeliamas vandens lygis. Juos įrengiant numatomos priemonės gretimų plotų užpelkėjimui išvengti, vandens telkinio šlaitai po vandeniu formuojami 30 laipsnių nuolydžiu.
Rekreaciniuose vandens telkiniuose įrengiamas ne mažiau kaip 20 m
pločio atabradas 5–6 laipsnių nuolydžiu. Vandens gylis atabrade negali
viršyti 2 metrų. Kranto šlaitų nuolydis paplūdimių zonose formuojamas
4–11 laipsnių.
Gamtosauginiai vandens telkiniai, skirti vandens paukščių biotopų
sukūrimui, įrengiami toliau nuo gyvenamųjų vietų ir kelių, kur yra minimali žmogaus invazijos galimybė. Jie gali būti seklesni negu 2 metrai. Vandens apsaugai labai reikšminga pakrantės vandenyje auganti
šiurkščioji vandens augmenija (paprastoji nendrė, siauralapis švendras
ir ežerinis meldas). Ji sodinama siauroje juostoje prie vandens ir vėliau
paplinta savaime.
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Rekultivuojant griovas, duobes, galima pripildyti įvairaus balasto – grunto iš kasamų kitų duobių, griovių ir tvenkinių, komunalinio
ūkio bei pramonės atliekų, sodybviečių liekanų ir kt. Tačiau šiam tikslui negalima naudoti metalo laužo ir tokių medžiagų, kurios užterštos
nuodingaisiais cheminiais junginiais. Visiška pažeistų žemių rekultivacija yra procesas, atkuriantis biologinį žemės produktyvumą. Didesniuose plotuose rekultivacija turėtų būti atliekama pagal paruoštus projektus, atsižvelgiant į aplinkos ekologinius reikalavimus.

2.2. Durpynų rekultivacija
Išnaudoti durpynai gali būti rekultivuoti į žemės ūkio naudmenas,
apsodinami mišku ar įrengiami žuvininkystei plėtoti tvenkiniai. Rekultivuojant iškastus durpynus atliekami techniniai darbai yra:
 augalijos pašalinimas;
 kelmų ir medžių kamienų rovimas;
 paviršiaus lyginimas;
 kalkinimas ir pirminis įdirbimas;
 durpynų drėgmės sąlygų reguliavimas.
Durpyne augalų šaknys laikosi silpnai, todėl medieninę augaliją
galima rauti su kelmais, nebūtina prieš tai juos nupjauti. Išrauti kelmai
ir medžiai sustumiami į krūvas ir išvežami.
Pažangiausias paviršiaus paruošimo būdas yra frezavimas iki
0,4 m gylio. Jeigu durpyno sluoksnis plonesnis (iki 0,3 m), tuomet frezeriu įdirbamas ir pereinamasis horizontas bei 3–5 cm podirvio. Durpių
susimaišymas su mineraliniu dirvožemiu turi teigiamą įtaką dirvodaros
procesui.
Kitas darbas yra lyginimas – buldozeriais ar specialiais lygintuvais. Išlyginus iškasto durpyno dugną, atliekamas kalkinimas ir pirminis dirbimas.
Pirminis įdirbimas yra labai svarbus etapas durpynų rekultivacijos procese. Rekultivuojamą durpyną reikia suarti iš rudens, o dar ge-
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riau liepos– rugpjūčio mėnesiais, 0,25–0,30 m gyliu pelkiniais plūgais,
jei durpių sluoksnis nestoras, ariama 0,18–0,20 m.
Pirminio įdirbimo technologijoje labai svarbus darbas yra durpyno
volavimas. Durpių suslėgimas atliekamas vandens pripiltais volais. Suvoluotame durpyne lygiai pasisėja auginami augalai, geriau pakyla
drėgmė, susilygina paviršius, mažėja vėjo erozijos pavojus.
Durpės gerai sugeria šilumą, bet blogai ją praleidžia. Todėl rekultyvuojamų durpynų temperatūra yra 2–3 laipsniais žemesnė nei mineralinių dirvožemių. Čia anksčiau prasideda ir baigiasi šalnos, pavasario
darbai vėluoja 2–3 savaites, sutrumpėja augalų vegetacijos periodas.
Tinkamiausi augalai, kurie auga durpiniuose dirvožemiuose, yra:
daugiametės varpinės žolės (svidrės, motiejukai, dirsės, eraičinai, šunažolės, miglės, dobilai), vienametės žolės (vikių-žirnių-avižų mišinys),
pašariniai ir kaupiamieji augalai (bulvės, runkeliai, kopūstai, morkos,
pašarinės ropės).
Sudarant sėjomainos rotaciją svarbu atsižvelgti į iškastų durpynų
gamtines sąlygas ir ūkio gamybinius-ekonominius poreikius. Turint
omenyje žemą išnaudotų durpynų sukultūrinimo laipsnį, pirmuosius 2–
3 metus tikslinga auginti parengiamuosius augalus: vikių-avižų mišinį,
žirnių-avižų mišinį arba daugiamečių pašarinių žolių mišinius.
Agrotechniniu požiūriu sėjomainos rotacijoje didelę reikšmę turi
daugiametės pašarinės žolės: jos sulaiko durpyno persausėjimą ir struktūros irimą, atkuria dirvožemio struktūrą, sulaiko mineralizacijos procesą ir perteklinio nitratinio azoto susidarymą, stabdo piktžolių plitimą.
Greta to, kasmet į dirvą patenka 6–7 tonos naujos organinės medžiagos,
tai reiškia, kad palaikoma pusiausvyra tarp organinės medžiagos irimo
ir jos susidarymo. Tačiau tenka pažymėti, kad vienos rūšies daugiamečių žolių auginimas yra nepatikimas; viena rūšis nepajėgi išnaudoti
durpinio dirvožemio derlingumo. Didžiausius derlius duoda daugiamečių žolių mišiniai, kurie metams bėgant mažiau išretėja.
Durpynų drėgmės sąlygų reguliavimas. Durpyną apsausinus, iškasus nuvedamuosius kanalus, nemaža dalis vandens pasišalina, jo vietą užima oras, nuo jo durpės daug greičiau skaidosi, susispaudžia. Pastebėta, kad kuo storesnis durpių sluoksnis, tuo jis daugiau suslūgsta.
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Gilesni kaip 2 m durpynai suslūgsta 0,30–0,40 m, o seklesni (0,7–
1,0 m gylio) – tik 0,10–0,15 m. Aišku, kad durpynai daugiausia suslūgsta pirmaisiais metais po nusausinimo. Suslūgdamas durpynas deformuoja kanalų dugną bei drenų linijas. Paviršius pasidaro banguotas,
su mikro įdubimais bei mikro pakilimais. Dėl to užsėti daugiamečiais
augalais iš karto nerekomenduojama, o siūloma 1–2 m. (kartais net
3 m.) tokiame durpyne auginti parengiamuosius vienamečius augalus.
Sausinimas atvirais grioviais. Durpynų sausinimas atvirais grioviais turi kai kurių teigiamų ir neigiamų bruožų. Teigiami bruožai:
1) sausinti techniškai lengviau, nes nereikia didelių nuolydžių;
2) greitai galima pašalinti vandenį;
3) lengva suremontuoti;
4) prireikus galima užtvenkti.
Neigiami bruožai:
1) sumažina žemės plotą;
2) griovių šlaituose veisiasi piktžolės;
3) trukdo susisiekimą, reikia statyti tiltus;
4) suskaido sklypą į kontūrus.
Griovių tinklo tankumą diktuoja įvairių auginamų augalų biologinės savybės. Auginant žieminius javus, šakniavaisius ir bulves, griovius-sausintuvus reikia kasti tankiai (0,8 m gylio durpyne – kas 20 m
vienas nuo kito), o auginant mišinius žaliajam pašarui ar daugiametes
žoles – šie augalai ne taip jautriai reaguoja į nusausinimo intensyvumą.
Pagal melioracinių darbų praktiką, atsižvelgiant į sausinamų durpynų paskirtį, durpių sluoksnio storį, sluoksnio laidumą vandeniui, podirvio laidumą nukastuose durpynuose grioviai-rinktuvai kasami ekskavatoriais 60–100 m, kartais 200–300 m atstumais, o gylis 1,2–1,3 m
(kad toks liktų po suslūgimo).
Durpynų drenavimas. Gamybininkams labiau patinka molinių
vamzdžių drenažas dėl patogumo, patvarumo ir ilgaamžiškumo.
Dėl durpynų savybių, drenavimo sąlygos nukastuose durpynuose
labai nevienodos: mažas nuolydis, durpynų slūgimas, durpių susiskaidymo laipsnis, podirvio laidumas ir t.t. turi įtakos drenavimo technolo-
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gijai. Sausinant nukastus durpynus rinktuvų nedaroma, o sausintuvai
(drenos) įleidžiami tiesiog į griovį statmenai:
 sausintuvų ilgis – ne ilgesni kaip 150 m;
 drenavimo atstumai 20–25 m;
 drenavimo gylis 1,2–1,3 m.
Daržovių ir šakniavaisių auginimui drenos dedama kas 20 m, pievoms ir ganykloms įrengti atstumas tarp drenų linijų gali būti 60–70 m,
ariamiemsiems plotams 20–30 m.
Kurminis drenažas ir kurminimas. Šis drenavimo būdas tinka
žemutinio tipo durpynuose, kurių durpių sluoksnis storesnis negu 1 m
derinant su atvirų griovių tinklu. Kurminės drenos dažniausiai daromos
0,7–0,8 m gyliu, 0,20–0,25 m skersmens. Didžiausias leistinas drenų
ilgis – 200 m. Atstumas tarp drenų 10 m, o su nelaidžiu podirviu – 5 m.
Tačiau tokios drenos labai susiskaidžiusiuose durpynuose greitai užslenka.
Kurminimas yra papildoma priemonė. Jis mažai kuo skiriasi nuo
kurminio drenažo, tik urveliai daromi sekliau – 0,5–0,6 m gylio. Atstumas tarp linijų pievoms ir ganykloms – 2 m, ariamiesiems durpynams – 1 m. Kurminimą tenka pakartoti kas 3–4 metai. Kurminti galima tik nekelmuotus plotus ir darbai atliekami tada, kai durpynas neįmirkęs: rudenį arba po pirmųjų pašalimų, kai durpyno paviršius įšąla
2–3 cm.

2.3. Žvyro karjerų rekultivacija
Išnaudoti žvyro karjerai rekultivuojami ir gali būti naudojami
įvairiai: įrengiami vandens telkiniai, autokroso trasos, panaudojami
pramoninei statybai ar tiesiog sutvarkomi ir naudojami rekreaciniams
tikslams.
Lietuvos mokslų akademijos Botanikos institutas nebenaudojamuose išlygintuose žvyrynuose siūlo sodinti vaisinius, vitamininius,
medinguosius ir prieskoninius augalus. Atlikti tyrimai parodė, kad
žvyrduobėse dažniausiai yra karbonatingi dirvožemiai, todėl čia gana
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gerai auga raukšlėtalapis erškėtis, auksuotasis serbentas, šaltalankis, o
žemesnėse drėgnesnėse vietose – šlaitų papėdėse – medlieva, pošvelnė
gudobelė, kaukazinė slyva. Tarp krūmų gali būti sėjami ir žoliniai augalai: mėlynžiedė liucerna ir esparcetas. Šie medingieji augalai gerai
įsitvirtina, o greta jų pradeda augti geltonžiedė ir apyninė liucernos,
garždenis, baltažiedis barkūnas ir kiti naudingi augalai. Be prieskoninių
augalų – raudonėlio ir juozažolės – galima auginti šlamutį, čiobrelius,
gysločius, kmynus ir kiti. Tokiuose apželdintuose žvyrynuose, kai suauga krūmai ir kiti augalai, būna gausu įvairių vabzdžių, o saulėtomis
dienomis – bičių kamanių, boružių ir kitų. Šias vietas mėgsta ir paukščiai, užklysta žvėrys. Taip prasidedama prie bioįvairovės išsaugojimo.
Apželdintos žvyrduobės turi svarbią gamtosauginę ir ekologinę
reikšmę. Tokios botaninės salos tinka kultūriniam kraštovaizdžiui ir
duoda tam tikrą naudą gyventojams. Augant šiai augalijai, rekultivuojamų žvyrduobių viršutiniame sluoksnyje natūraliai formuojasi dirvožemis ir jo derlingumas nuolat gerėja.

2.4. Sąvartynai ir jų rekultivacija
Sąvartynas – vieta atliekoms, šiukšlėms pilti. Mūsų laikais pramonė sparčiai vystosi. Gamybos metu atsiranda daug atliekų. Perspektyvą turi mažaatliekės ir beatliekės technologijos. Tačiau šiuo metu
gamybinių ir buitinių atliekų neišvengiama. Miestuose susikaupia daug
pramonės, komunalinio ir buitinio sektoriaus išmetamų kietųjų atliekų.
Jos teršia dirvą ir orą, kita vertus, jose yra daug medžiagų, tinkamų antriniam naudojimui.
Sąvartynai užima daug vietos, darko miesto vaizdą, nepageidaujami sanitariniu požiūriu (teršia orą dulkėmis, kenksmingomis dvokiančiomis dujomis). Sąvartynuose atsidūrusios medžiagos pakartotinai
negali būti panaudojamos, dėl to dingsta daug vertingų antrinių pramonės žaliavų. Aplink juos reikia palikti iki 1000 m pločio sanitarines
apsaugos zonas.
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2.4.1. Atliekų atsiradimas ir tvarkymo istorija
Buitinės atliekos atsirado kartu su žmogumi, tačiau ir struktūra, ir
kiekiu jos skiriasi nuo dabartinių.
Kol žmonės gyveno mažomis grupėmis ar klajoklinį gyvenimą, atliekos jų gyvenime nekėlė jokių problemų. Tačiau vykstant vadinamajai „urbanistinei revoliucijai“, skirtingu metu įvairiose pasaulio vietose
kūrėsi miestai.
Iškasenos senovės šumerų, babiloniečių, asiriečių, Egipto bei Izraelio miestuose rodo, koks didelis dėmesys buvo skiriamas vandens ruošimui, maisto atliekų šalinimui jau 5 tūkst. metų prieš Kristaus gimimą.
Teiginys, kad atliekos – XX amžiaus problema, neteisingas ir labai
primityvus.
Pagal šiuo metu žinomus duomenis, antikos Atėnuose gyveno
250 tūkst. gyventojų, Jeruzalėje – 500 tūkst., Kartagenoje ir Aleksandrijoje – po 750 tūkst., o Romos klestėjimo laikais – net 1,5 mln. gyventojų.
Šumerų valstijoje 4 tūkst. metų prieš Kristaus gimimą buvo gerai
išvystyta ir vandens tiekimo, ir atliekų tvarkymo sistema. Jau tada daugelis atliekų buvo šalinama pilant jas į kanalus, o atsiradusi sistema
daugelį šimtmečių liko nepakitusi ir net nepatobulinta Mesapotamijoje
bei Graikijoje.
Atsiradus miestams, vystėsi raštas ir lygiagrečiai kūrėsi buities
tarnybos, kartu ir savivalda. Jau tuo laiku atsirado tvarkančių atliekas
pareigybės – atliekų inspektoriai.
Panaši atliekų tvarkymo sistema buvo ir senovės Indijoje, kur aikštelėse ir gatvėse dar 1500 metų prieš Kristaus gimimą buvo atliekų surinkimo dėžės.
Atliekų tvarkymo sistema buvo ir senovės Egipto miestuose, pvz.,
senovės Kairas turėjo vadinamuosius koprius ar kaprones, t. y. sąvartynus, kuriuose buvo kaupiamos ir miesto, ir namų apyvokos atliekos.
Kai minimas senasis Izraelis, remiamasi ne tik archeologiniais, bet
ir literatūriniais duomenimis apie atliekų tvarkymą. Įdomu ir tai, kad
kai kurios atliekų tvarkymo sistemos, tik modifikuotos, veikia ir dabar,

63

nors sukurtos daugiau kaip 1 tūkst. metų prieš Kristaus gimimą. Net
pagrindinėse religinėse knygose – krikščionių Biblijoje, musulmonų
Korane – minimas atliekų tvarkymas. Pavyzdžiui, Senajame testamente
3 Mozės knygos 4 skyriuje rašoma apie gatvių purvo tvarkymą.

2.4.2. Sąvartynai Lietuvoje
Atliekų žiedas aplink didesnius ir mažesnius miestus plečiasi, jo
keliama grėsmė aplinkai ir mūsų pačių sveikatai didėja. Taip yra todėl,
kad nėra antrinių žaliavų surinkimo sistemos arba ji dar menkai veikia.
Iš kitos pusės, antrinių žaliavų perdirbimui reikalingi įrenginiai, naujos
technologijos.
Apie 10 tūkstančių hektarų žemės užima Lietuvoje esantys 900
sąvartynų. Kasmet Lietuvoje sukaupiama 6 milijonai tonų atliekų, iš jų
22 tūkstančiai tonų panaudotos plastmasės. Keičiasi pakuotės, dėl to
plastmasinių atliekų kiekis grėsmingai didėja. Į sąvartynus kasmet išvežama daugiau kaip du milijonai tonų įvairių atliekų. Kokią teritoriją
yra užteršę nelegalūs sąvartynai – to niekas nežino ir neskaičiavo.
Prieš keliolika metų atlikus buitinių atliekų kiekio analizę, nustatyta, kad daugiaaukščiuose namuose vienam žmogui per metus teko
158 kg atliekų. Kaip rodo pasaulinė patirtis, atliekų susidarymas didėja
ir per metus gali siekti 200–250 kg vienam žmogui.
Apskaičiavus atliekų kiekį, tenkantį dabar vienam gyventojui, šis
skaičius yra gerokai didesnis. Pavyzdžiui, Kaune 1 žmogui tenka
204 kg buitinių, 49 kg komercinių ir 44 kg pramoninių atliekų, tai yra
iš viso 279 kg.
Atliekų sudėtis nuolat keičiasi, tačiau yra apskaičiuota, kad apie
50 proc. atliekų sudaro virtuvinės atliekos, apie 16,9 proc. popierius,
apie 12,1 proc. kitos nedegios medžiagos. Likusią dalį sudaro metalai,
plastmasė, stiklas ir kt. kietosios medžiagos (2.1 lentelė).
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2.1 lentelė. Atliekų sudėtis
Atliekos
Virtuvės atliekos
Popierius
Kartonas
Plastmasė
Kietos atliekos
Stiklas
Metalai
Kitos nedegios

Sudėtis proc.
50,0
16,9
4,5
2,5
7,5
4,0
2,5
12,1

Nustatyta, kad per metus į sąvartynus su buitinėmis atliekomis išvežama apie 321 tūkst. tonų popieriaus ir kartono, 60 tūkst. tonų stiklo ir po
37,5 tūkst. tonų plastmasės ir metalo atliekų, kurios, tinkamai sutvarkius
atliekų rinkimą, galėtų būti naudojamos kaip antrinės žaliavos.
Patekęs į sąvartynus popierius sudūla per dvejus metus, konservų
dėžutės – per 90, polietileno maišeliai, pakuotės – per 200, o stikliniai
buteliai – per 900 metų.
Lietuvoje daugelis sąvartynų yra perpildyti ir kelia grėsmę aplinkai ir netoliese gyvenantiems žmonėms. Daugelis sąvartynų nėra tinkamai įrengti: vietos jiems įrengti geologiniu ir geografiniu požiūriu
parinktos ne visada vykusiai, nepakankamai turima technikos tinkamai
sąvartynų eksploatacijai, daug mažų, užleistų sąvartynų.
Kauno miesto Lapių sąvartynas pradėtas eksploatuoti 1973 metais.
12,5 ha lauke sukaupta apie 2,4 mln. tonų atliekų. Sąvartynas įrengtas
natūralioje dauboje, jos tinkamai neparuošus, todėl didelį pavojų kelia
išsiskiriantis filtratas, kuris teršia apylinkės gruntinius vandenis. Atlikus monitoringo sistemą buvo nustatyta, kad gruntiniuose vandenyse
esančių kenksmingų medžiagų koncentracija nuo 5 iki 60 kartų viršijo
užterštumo normas.
Sėkmingą atliekų tvarkymą užtikrina:
 tinkamos atliekų tvarkymo strategijos pasirinkimas;
 geros ir veikiančios įstatymų bazės sukūrimas;
 atliekų apskaita (visais lygiais);
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 surinkimas ir saugojimas;
 pervežimas;
 saugus šalinimas (deponavimas, deginimas);
 utilizavimas, perdirbimas ir kompostavimas.
Visa tai turi veikti ne tik šalies, bet ir regiono, miesto, gyvenvietės
ar įmonės mastu.

2.4.3. Sąvartyno rekultivacija po uždarymo
Sąvartyno uždarymui ir priežiūrai po uždarymo reikia daug lėšų, o
pajamų už atliekų deponavimą sąvartynas po uždarymo jau nebegauna.
Todėl lėšos, būtinos rekultivacijai, turi būti sukauptos anksčiau, tai yra
sąvartyno eksploatacijos metu (http://www.asu.lt/nm/l-projektas/atlieku
tvarkymas/titlas.htm). Rekultivuojant sąvartyną turi būti atliekami šie
darbai:
 sąvartyno lauko uždengimas (paviršinio sluoksnio sudarymas);
 filtrato problemų sprendimas;
 poveikio aplinkai stebėsena;
 biodujų surinkimas ir galimas panaudojimas.
Dabartiniu metu dar projektuojant sąvartynus turi būti numatomos
jo uždarymo ir priežiūros po uždarymo sąnaudos bei vietovės naudojimas.
Sąvartyno lauko uždengimas. Uždengus panaudotą sąvartyną sumažinamas ar visai sustabdomas paviršinio vandens patekimas į sąvartą
bei apribojamas nekontroliuojamas biodujų išsiskyrimas iš sąvartyno.
Kartu atliekos izoliuojamos nuo sąlyčio su aplinka – nuo gyvūnų, žmonių, augalų šaknų ir kt. Sąvartyno danga sudaroma iš tokių sluoksnių:
 molio sluoksnis apie 0,5 m storio – gali būti papildomai naudojama sintetinė plėvelė;
 drenažinio žvyro sluoksnis apie 0,3 m storio (šlaito apačioje
šiame sluoksnyje paklojami perforuoti drenažiniai vamzdžiai);
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 nesutankinto grunto sluoksnis – apie 1 m storio (griovys šlaito

apačioje);
 derlingos žemės sluoksnis apie 0,3 m storio;
 augalijos sluoksnis – želdinių asortimentą lemia vietos klimatinės sąlygos. Paprastai parenkami žemi (kad dar daugiau neišskirti iš kraštovaizdžio ir taip aukšto sąvartos kalno) medžiai ir
krūmai, kurie būdingi vietos landšaftui.
Įrengus viršutinį dengiamąjį sluoksnį, didelė dalis atmosferos kritulių arba išgaruoja tiesiog į atmosferą, arba nubėga sąvartos paviršiumi į šlaitų apačią, todėl ten turi būti suprojektuoti paviršinio vandens
surinkimo grioviai. Dalis vandens susigers, pasieks drenažinį žvyro
sluoksnį ir pateks į paviršinio drenažo sistemą. Taip dengiamasis
sluoksnis stabdo vandens patekimą į sąvartos vidų ir mažina filtrato
kiekį. Surinktas paviršinis vanduo būna gana švarus. Jei šio vandens
užterštumas padidėja, tada jis nukreipiamas į filtrato valymo įrenginius.
Filtrato surinkimas ir valymas. Uždarius sąvartyną susidarančio
filtrato kiekis mažėja, tačiau jo surinkimas ir valymas prieš išleidžiant į
aplinką turi būti tęsiamas, kaip ir eksploatacijos metu (2.1 pav.).
Poveikio aplinkai stebėsena. Po sąvartyno uždarymo, kaip ir jo
eksploatacijos metu, privaloma paviršinio ir požeminio vandens, filtrato bei biodujų pastovi stebėsena (monitoringas).
Filtrato kiekis ir sudėtis turi būti matuojami kiekvienoje vietoje,
kurioje jis išteka iš sąvartyno. Paviršinio vandens mėginiai turi būti
imami ne mažiau kaip iš dviejų vietų – aukščiau ir žemiau sąvartyno.
Sąvartyno dujų monitoringas turi būti atliekamas taip, kad iš jo būtų
galima spręsti apie esamą padėtį kiekvienoje sąvartyno sekcijoje. Jei
monitoringo metu pastebimas neigiamas poveikis aplinkai, tai sąvartyno operatorius turi nedelsdamas informuoti Aplinkos ministerijos Regiono aplinkos apsaugos departamentą ir savo lėšomis imtis priemonių
šiam neigiamam poveikiui pašalinti.
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2.1 pav. Filtrato surinkimo ir valymo įrenginiai (nuotr. L. Butkevičienės)
Biodujų surinkimas. Dujos sąvartyne susidaro pagal klasikinę trijų stadijų organinių medžiagų irimo schemą:
 hidrolizė;
 acidogenezė;
 metanogenezė.
Biodujų susidarymui svarbiausia yra paskutinė atliekų biodegradacijos stadija – metanogenezė. Metanogenezė – gamtinis procesas,
vykstantis žemės plutoje tose vietose, kur susikaupusios organinės medžiagos – anglies kasyklose, pelkėse, durpinguose ežeruose ir t. t.
Metanogenezei vykti reikia, kad atliekos būtų drėgnos (50–
65 proc.), pakaktų šilumos (35–60 °C), stigtų deguonies ir būtų pakankamai heterotrofinių, metanogeninių bakterijų (kurios minta organinėmis medžiagomis).
Sąvartynuose tokios sąlygos susidaro po kelerių metų – atliekų organinė frakcija veikiama aerobinių bakterijų, kurios naudoja deguonį,
oksiduojasi, kyla temperatūra, kartu senka deguonies atsargos. Vėliau

68

gilesniuose sluoksniuose prasideda anaerobinis irimas (metanogenezė).
Anaerobinės bakterijos energiją gauna skaidydamos angliavandenilius
ir organines rūgštis. Šiuo laikotarpiu organinės medžiagos ỹra lėtai ir
visą tą laiką skiriasi dujos.
Apskaičiuota, kad iš 1 tonos atliekų per metus išsiskiria 12–18 m3
dujų. Vidutinis sąvartynų biodujų kaloringumas – 6000 kcal m-3. Iš 1
tonos kietų buitinių atliekų visiškai joms suirus susidaro apie 200 m3
biodujų. Tipinis dujų susidarymo greitis įprastiniame sąvartyne – 20–
50 ml iš 1 kilogramo per dieną. Šis procesas sąvartoje tęsiasi 10–100
metų.
Nukenksminti biodujas galima jas surenkant ir pasyviai sudeginant
arba išgaunant šiluminę ar elektros energiją. Surinkimas gana paprastas
ir pigus – 1 ha užtenka padaryti 4–5 gręžinius, sujungti juos į bendrą
sistemą ir įrengti siurblinę. Tai gali būti betoniniai perforuoti 1 m diametro šuliniai, įrengti kas 30–50 m. Iš vieno šulinio išgaunama – 0,3–
0,6 m3 min-1. Kad biodujų rinkimas ir energijos gamyba ekonomiškai apsimokėtų, atliekų sąvartyne turi būti sukaupta ne mažiau kaip 2 mln. t, o
kaupo aukštis ne žemesnis kaip 10 m. Dujos surenkamos ir perforuotais
apie 100 mm diametro vamzdžiais, klojamais laidžiame sluoksnyje po
sąvartyno danga. Jais taip pat sujungiama šulinių sistema. Dujos surenkamos iš eksploatacijos metu suformuotų atliekų celių, kuriose, norint
paspartinti organinių medžiagų skaidymą, galima dirbtinai sudaryti palankesnes sąlygas mikroorganizmų veiklai (pvz.: reguliuojant drėgmę,
įterpiant pašildyto filtrato). Pasyvią surinkimo sistemą bet kada galima
perdirbti į aktyvią ir pradėti naudoti sąvartyno dujas energijos gamybai.
Rekultivuojamų sąvartynų teritorijose negalima vykdyti statybos
darbų dėl dviejų priežasčių:
 pastoviai besiskiriančių degiųjų ir sprogiųjų dujų;
 netolygių ir neprognozuojamų sąvartos sėdimų (vykstant
fermentacijai, mažėja organinių atliekų, kartu ir sąvartos,
tūris).
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3. ŽEMDIRBYSTĖS PAGRINDAI

3.1. Lietuvos žemės ūkio būklė
Žemės ūkis Lietuvoje turi senas tradicijas. Žemės ūkio paskirties
žemė (žemės ūkio naudmenos) mūsų šalyje sudaro apie 60,5 proc. visos
šalies teritorijos. Tai daug palyginti su kitomis šalimis – ES šis rodiklis
siekia vidutiniškai 41 proc. Apie 85 proc. žemės ūkio naudmenų sudaro
ariama žemė (ES – apie 60 proc.).
Žemės ūkio produkcija – pirmo būtinumo produkcija, kuri ekonominės krizės laikotarpiu išliko labai svarbi. Dėl žemės ūkio produkcijos
mūsų šalies ekonomika smuko mažiau. Žemės ūkio ir maisto produktų
eksportas neleido labai sumažėti bendrajai šalies eksporto apimčiai.
Nors paskutiniai metai (2009–2011 m.) nebuvo lengvi ir žemės ūkiui,
tačiau Europos Sąjungos parama, dėl meteorologinių sąlygų patirti žemės ūkio produkcijos nuostoliai kitose šalyse ir išaugusios produkcijos
supirkimo kainos leido išvengti didesnio nuosmukio ir net stabilizavo
padėtį. Klimato veiksnių įtaka žemės ūkiui visada yra labai svarbi; per
paskutiniuosius kelerius metus ši įtaka žemės ūkio ekonominiams rodikliams buvo dar stipresnė. Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto
mokslininkų nuomone, žemės ūkiui 2011 m. buvo gana sėkmingi, nes
klimatiniai veiksniai lėmė gerą derlių, o produkcijos supirkimo kainos
buvo palankios (Lietuvos žemės ir maisto ūkis, 2011).
Žemės ir maisto ūkio (kaip ir kitos ūkio šakos) vietą šalies ūkio
struktūroje rodo šie pagrindiniai rodikliai:
 sektoriaus sukuriama pridėtinės vertės dalis;
 eksporto potencialas;
 sektoriaus reikšmė Lietuvos gyventojų užimtumui bei pajamoms.
Nuo nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje pradžios bendrosios
pridėtinės vertės dalis, sukurta žemės ūkyje ir su juo susijusių paslaugų
srityje, mūsų šalyje buvo didesnė palyginti su kitomis Europos šalimis.
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2001–2010 m. laikotarpiu šis rodiklis mažėjo: nuo 4,9 proc. 2001 m. iki
2,7 proc. 2010 m. (2011 m. planuojama 2,8 proc.). Lietuvoje, kaip ir
kitose panašiu laiku į ES įstojusiose šalyse, bendrosios pridėtinės vertės dalis, sukurta žemės ūkyje ir su juo susijusių paslaugų srityje, mažėja. Senosiose ES šalyse tai vyko praeito amžiaus antrojoje pusėje. Mūsų šalyje šis rodiklis yra didesnis, palyginti su ES vidurkiu, kuris 2011
m. siekė tik 1,7 proc. Pokyčiai rodo pažangias šalies ekonomikos raidos
tendencijas, kai Lietuvos ūkio struktūra artėja prie proporcijų, būdingų
išsivysčiusioms šalims.
Mažėjant šalies ūkio pridėtinėje vertėje žemės ūkio sukuriamai daliai, sektorius išlaikė eksporto potencialą. Prekyba žemės ūkio ir maisto
produktais pastaraisiais metais sudaro vis didesnę bendros Lietuvos
užsienio prekybos dalį. Užsienio prekybos žemės ūkio ir maisto produktais balansas nuo 2004 m. išlieka teigiamas. 2004 m. – prisijungimo
prie ES metais – žemės ūkio ir maisto produktų eksporto vertė sudarė
11,5 proc., 2011 m. – 16,6 proc. 2011 m. išaugusios importo apimtys
dėl įvairesnio asortimento, pigesnės produkcijos, padidėjusio žaliavų
įvežimo pasivijo eksporto augimo tempus. Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksporto didžiausią dalį sudaro pieno produktai, svarbi dalis tenka grūdams. Grūdų, kaip žaliavos, eksportavimas nesukuria prielaidų žemės ir maisto ūkio bei visos šalies bendrosios pridėtinės vertės
augimui. 2011 m. Lietuva žemės ūkio ir maisto produktus eksportavo į
127 šalis
Nuo 2003 m. fiksuojama ryški užimtumo žemės ūkyje mažėjimo
tendencija. Žemės ūkyje dirbančių žmonių skaičius:
 2003 m. – 15,2 proc.;
 2006 m. – 11,5 proc.;
 2007 m. – 9,5 proc.;
 2008 m. – 7,7 proc.;
 2009 m. – 9,2 proc.;
 2011 m. – 8,2 proc.
Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto mokslininkų nuomone,
užimtumo žemės ūkyje pokyčiai dar gerokai viršija daugelio ES šalių
rodiklį. Visoje ES 2005 m. tik 4,9 proc. užimtų žmonių dirbo žemės
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ūkyje. Užimtumo žemės ūkyje mažėjimas susijęs su investicijomis.
Investicijos į ūkių modernizavimą didina darbo našumą. Vienas iš žemės ūkio gamybos ypatumų – technologinių procesų priklausomybė
nuo gamtinių veiksnių – nulemia mažesnį darbo našumą žemės ūkyje
palyginti su kitomis ūkio šakomis. 2007–2011 m. laikotarpiu darbo našumas žemės ūkyje Lietuvoje labai svyravo, bet buvo 2–32 proc. didesnis, palyginti su 2004 m. (įstojimo į ES metais).
Žmogiškieji ištekliai ir jų kokybė žinių ekonomikoje tampa pagrindiniu regiono raidos veiksniu. Naujomis aplinkybėmis Lietuvos
žemės ir maisto ūkio konkurencingumas priklausys nuo žmogiškųjų
išteklių kokybės bei verslo subjektų apsirūpinimo moderniomis technologijomis. Kaimo gyventojų, tarp jų ir ūkininkų, išsilavinimo didinimas
yra svarbiausia priemonė, siekiant konkurencingumo žinių visuomenei
būdingomis priemonėmis.
Lietuvoje ryškėja vidutinio ūkio dydžio didėjimo tendencijos. Vidutinis ūkio dydis Lietuvoje:
 2007 m. – 13,4 ha;
 2008 m. – 14,4 ha;
 2009 m. – 15,0 ha;
 2010 m. – 15,6 ha;
 2011 m. – 16,3 ha.
Stambesni ūkiai yra modernesni, jų gaminama produkcija konkurencingesnė. Svarbūs yra ir mažesni šeimos ūkiai.
Žemės ūkis Lietuvoje išlieka svarbia ūkio šaka, padedančia atsilaikyti šalies ekonomikai krizių metu.

3.2. Augalų augimo veiksniai
Augalų augimo (vegetacijos) veiksniai yra:
 šviesa;
 šiluma;
 vanduo;
 oras;
 maisto medžiagos.
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Augalų aprūpinimo šiais veiksniais žmogus negali pilnai kontroliuoti. Ypač tai sudėtinga atlikti didelėje teritorijoje – auginant augalus
laukuose. Dėl kai kurių veiksnių trūkumo, nulemto mūsų šalies gamtinių sąlygų, augalai auginami šiltnamiuose, juose ne tik geriau aprūpinami šiluma, bet trūkstant drėgmės augala, įrengus laistymo sistema,
gali būti papildomai aprūpinami drėgme, pridengiant sumažinamas apšvietimas. Tačiau didžioji dalis žemės ūkio produkcijos išauginama
lauke, natūraliomis sąlygomis. Žemdirbys turi galimybių reguliuoti augalų augimo veiksnių intensyvumą. Augalo poreikių žinojimas taip pat
labai svarbus veiksnys reguliuojant augimo veiksnius.
Šviesa. Matoma šviesa yra pagrindinis augalo energijos šaltinis.
Šviesa būtina vykti fotosintezei. Pagal poreikį šviesai augalai yra skirstomi į:
 šviesiamėgius;
 unksminius.
Pagal poreikį šviesos trukmei:
 trumpadienius;
 ilgadienius.
Žemės paviršių pasiekia tik 47 proc. saulės spindulių. Iš to kiekio
tik 0,1–0,3 proc. panaudojami fotosintezės procese. Augalai panaudoja
nuo 1,5 iki 5,0 proc. saulės radiacijos. Šviesos kiekio, patenkančio ant
žemės ūkio augalų lauke, sumažinimas ar padidinimas lauko sąlygomis
didelėje teritorijoje nėra taikomas. Augalus auginantis žmogus gali tik
iš dalies ją reguliuoti, t. y. siekti geresnio augalus pasiekiančios šviesos
panaudojimo. Tai galima daryti:
 pratęsiant žemės ūkio augalų augimo trukmę;
 parenkant tinkamiausias konkrečiai vietovei augalų rūšis ir
veisles;
 suformuojant optimalų ir sveiką augalų lapų plotą.
Žinome, kad didesnį derlių duoda vėlyvesnių veislių augalai. Pvz.,
ankstyvų bulvių derlius, kurį šiuolaikinės bulvių veislės išaugina per
35–45 dienas nuo sudygimo, bus mažesnis nei vėlyvų veislių. Norint
gauti didesnį derlių, reikia rinktis ilgesnės vegetacijos veisles. Lapų
plotas – labai svarbus augalo produktyvumą formuojantis veiksnys.
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Įvairių žemės ūkio augalų pasėlių optimalus lapų plotas yra nevienodas
ir priklauso nuo augalo rūšies, pvz.: rapsų – 30–40 m2 m-2, kviečių –
m2 m-2. Siekiant didesnio derliaus, labai svarbu kuo ilgiau išlaikyti augalo lapą žalią ir sveiką – nepažeistą ligų ir kenkėjų. Tam naudojamos
augalų apsaugos priemonės, tarp jų plačiausiai intensyviojoje ir tausojančiojoje žemdirbystės sistemose naudojamos cheminės augalų apsaugos priemonės (pesticidai): insekticidai (apsaugai nuo kenkėjų), fungicidai (apsaugai nuo ligų) ir pan. Pasėliuose augančių piktžolių kontrolė
geresnio šviesos panaudojimo požiūriu taip pat svarbi, nes kai kurių
rūšių piktžolės išauga aukštesnės už žemės ūkio augalus ir juos stelbia
užstodamos šviesą bei kitais būdais – naudodamos dirvoje esančias
maisto medžiagas ir vandenį.
Šiluma. Augalai tiesiogiai jos nepasisavina. Nuo šilumos priklauso dauguma augalo fiziologinių procesų ir jų intensyvumas. Kiekvienas
augalas turi savitą optimalią temperatūrą.
Lietuvoje augalų vegetacija prasideda esant vidutinei paros oro
temperatūrai > +5 ºC, kai kurių augalų – +2 ºC. Intensyvus augalų augimas prasideda vidutinei paros oro temperatūrai pasiekus +10 ºC – tai
yra vadinamoji aktyvi temperatūra. Augalai yra nevienodai jautrūs oro
temperatūrai ir pagal atsparumą šalčiui skirstomi į grupes:
 labai atsparūs (–8 – –10 ºC: žirniai, avižos, miežiai);
 atsparūs (–6 – –8 ºC: lubinai, vikiai, pupos, linai, runkeliai,
morkos, rapsai);
 vidutiniškai atsparūs (–3 – –4 ºC: sojos);
 mažai atsparūs (–2 – –3 ºC: kukurūzai);
 neatsparūs (–2 –0 ºC: pupelės, agurkai, bulvės).
Kad augalai nenukentėtų nuo šalčio, galima taikyti šias priemones:
 parinkti tinkamus augalus ir jų veisles;
 parinkti optimalų sėjos laiką;
 įrengti apsaugines juostas;
 prireikus kūrenti laužus, daryti dūmų uždangas;
 prieš šalnas augalus reikia gausiai palaistyti.
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Paprasčiausias būdas išvengti nuostolių dėl neigiamo šalčio poveikio – pasirinkti vietovės klimatinėms sąlygoms tinkančius augalus.
Lietuvos klimato sąlygos yra tinkamos auginti daugeliui pasaulyje plačiai auginamų augalų (Bukantis, 1998): daugumai (miglinių) varpinių ir
pupinių (ankštinių javų, bulvėms, runkeliams, įvairioms daržovėms ir
nemažai dekoratyvinių augalų. Rekomenduojamos auginti veislės pateiktos ,,Nacionaliniame augalų veislių sąraše“, kuris kasmet papildomas naujomis veislėmis, o kai kurios veislės – išbraukiamos. Dabartiniai klimato pokyčiai sudaro sąlygas mūsų šalyje augti tiems augalams,
kurie prieš 10–20 metų žiemodavo nesėkmingai. Skirtingų to paties
augalo veislių augalai gali pasižymėti nevienodu atsparumu šalčiui.
Anksti pasėti neatsparūs šalčiui augalai gali nukentėti nuo pavasarinių šalnų pavojaus, o vėlai pasėti žiemojantys (žieminiai) augalai,
nesuspėję pasiruošti žiemojimui (pasiekti optimalų žiemojimui augimo
tarpsnį, sukaupti pakankamai sausųjų medžiagų) – nukentėti nuo šalčių
žiemos metu.
Apsauginių juostų įrengimas lauke nėra Lietuvoje plačiai taikomas, tačiau seniai žinoma priemonė žemės ūkio augalų apsaugai nuo
šalčių. Apsauginės medžių juostos įrengiamos (sodinamos) pramoniniuose soduose. Auginant daržoves ar kitus šilumą mėgstančius augalus, galima lauke iš rudens pasėti žieminių rugių juostas, o pavasarį
tarp šių juostų sėti ar sodinti daržoves.
Kilus šalnų pavojui, augalus galima gausiai palaistyti. Tokiu atveju soduose ar daržovių pasėliuose kūrenami laužai, daromos dūmų uždangos.
Vanduo. Vanduo yra komunikacijos ir pernašos priemonė augale
ir aplinkoje. Maisto medžiagos į augalą patenka ištirpusios vandenyje.
Fotosintezės produktai augale transportuojami su vandeniu. Su vandeniu į piktžoles iš dirvos patenka dalis herbicidų – cheminių medžiagų,
naikinančių piktžoles. Vanduo yra aplinka, kurioje vyksta augalų gyvybiniai procesai, jo kiekis lemia augalų gyvybinių procesų intensyvumą.
Vandens kiekis ore ir dirvožemyje lemia augalijos pobūdį gamtoje
(tropikų, sausringų vietų ir kt. augalai) bei augalo sąveiką su dirvožemiu, teršalais, jų sklidimą aplinkoje, kitų veiksnių (šviesos ir šilumos)
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įtaką augalams. Augaluose yra 75–90 proc. vandens. Vegetacijos metu
augalų vandens sunaudojamas kiekis labai skiriasi; pvz., 1 ha vasarinių
javų sunaudoja 3 mln., o 1 ha cukrinių runkelių pasėlio – 6 mln. litrų
vandens. Tik labai nedidelė dalis – 0,2 proc. – šio vandens sunaudojama organinės medžiagos kūrimui.
Vanduo dirvožemyje yra įvairių formų:
 chemiškai sujungtas;
 garų pavidalo;
 ledo pavidalo;
 sorbuotas (higroskopinis, plėvelinis);
 laisvas (kapiliarinis, gravitacinis, gruntinis).
Chemiškai sujungtas bei garų ir ledo pavidalo vanduo nėra prieinamas augalams. Sorbuotą higroskopinį vandenį augalai, ypač trūkstant
drėgmės, gali panaudoti, plėvelinis vanduo, padengęs dirvožemio dalelių paviršių, augalų nepanaudojamas. Svarbiausias augalams yra laisvasis vanduo. Dirvožemio kapiliaruose esantis vanduo – pagrindinis augalams būtino vandens šaltinis. Po lietaus ar laistymo per dirvožemį
besisunkiantis gravitacinis vanduo augalų taip pat panaudojamas.
Gruntinio vandens atsargomis gali pasinaudoti tik tie augalai, kurių
šaknys pasiekia įvairiame gylyje dirvožemyje slūgsantį vandenį.
Lietuvoje per metus vidutiniškai iškrinta apie 650 mm kritulių. Šio
kiekio pakanka daugeliui pas mus auginamų žemės ūkio augalų. Kritulių pasiskirstymas atskirais laikotarpiais yra nevienodas, ir tai dažnai
tampa sumažėjusio augalų derlingumo ar net sunykimo priežastimi.
Nustatyta, kad augalų poreikis drėgmei yra nevienodas atskirais augimo tarpsniais – pvz., žydėjimo ir kt. Klimato kaitos prognozės ateityje
numato dar netolygesnį kritulių pasiskirstymą. Augalų laistymas yra
veiksmingiausia priemonė drėkinti dirvą ir aprūpinti augalus jiems būtinu vandens kiekiu, tačiau yra ir kitų priemonių, kurias žinant ir taikant galima išsaugoti vandens atsargas dirvoje ir pagerinti augalų aprūpinimą drėgme. Vandens perteklius, kaip ir vandens trūkumas, augalams yra kenksmingas. Vandens kiekį dirvožemyje galima reguliuoti:
 šlapius dirvožemius reikia sausinti, sausus – drėkinti;
 lyginti dirvos paviršių arba palikti jį suvagotą;
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 padengti dirvą izoliuojančia medžiaga (mulčiu);
 supurentas dirvas privoluoti;
 parinkti tinkamą sėjos laiką.
Užmirkstančių dirvožemių sausinimui būtina melioracija. Auginant daržoves, gėles dideli šių augalų pasėlių plotai gali būti laistomi
įrengus laistymo sistemas.
Žemės dirbimas yra labai svarbi priemonė drėgmės kiekiui dirvožemyje reguliuoti. Yra žinoma, kad esant lygiam dirvos paviršiui drėgmės garavimas iš dirvos sumažėja dėl mažesnio paviršiaus ploto. Norint paskatinti drėgmės garavimą iš dirvožemio (dirvos džiūvimą) pavasarį dirva kuo anksčiau dirbama: sukultivuotos ar suakėtos dirvos paviršiaus plotas padidėja, suintensyvėja drėgmės garavimas, dirva greičiau išdžiūsta. Linkusių užmirkti laukų vagojimas rudenį po žieminių
augalų sėjos padeda nubėgti dirvos paviršiuje besikaupiančiam vandeniui į žemiau esančius melioracijos griovius.
Šiltesnio klimato šalyse labai paplitęs dirvos mulčiavimas – dirvos
paviršiaus padengimas įvairiomis medžiagomis (augalų liekanomis,
durpėmis, popieriumi, kartonu, plėvelėmis), siekiant sumažinti drėgmės
garavimą iš dirvos. Mulčias atlieka daug ir įvairių funkcijų: mažina
pasėlių piktžolėtumą ir palengvina pasėlių priežiūrą, sumažina dirvos
temperatūrą ir palaiko ją pastovesnę, saugo dirvos struktūrą, mažina
eroziją, sudaro barjerą augalų ligų sukėlėjams ir kenkėjams (kurie dalį
vystymosi etapų pereina dirvoje) patekti iš dirvos ant augalo, organiniai
mulčiai didina dirvožemio biologinį aktyvumą ir augalams prieinamų
maisto medžiagų kiekį dirvožemyje.
Sėjant ar sodinant augalus į išdžiūvusią dirvą, reikia dirvą suvoluoti. Volui suspaudus dirvos paviršių, susidaro kapiliarai ir drėgmė iš
gilesnių dirvos sluoksnių kyla į viršų, kur įterpta sėkla ar pasodintas
augalas.
Augalų sėklų dygimui (brinkimui) būtinas vanduo. Stambesnių
sėklų brinkimui reikia didesnio vandens kiekio, todėl atsparius šalčiams augalus būtina sėti kuo anksčiau, kai tik dirva pasiekia fizinę
brandą – nelimpa prie padargų ir galima ją dirbti.
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Oras. Atmosferos oro ir dirvožemio oro sudėtis yra nevienoda.
Atmosferos oro sudėtis (proc. pagal tūrį):
azotas – 78,08;
deguonis – 20,95;
argonas – 0,934;
CO2 – 0,034.
Dirvožemio oro sudėtis:
 azotas – 78–80;
 deguonis – 0–20;
 argonas – 0,934;
 CO2 – 0,1–5,0.
Oro režimo dirvožemyje reguliavimas atliekamas:
 laiku ir tinkamai dirbant žemę;
 suardant dirvos paviršiuje susidariusią plutelę.
Maisto medžiagos. Augalų augimui ir vystymuisi reikia apie 80
cheminių elementų. Makroelementai – maisto medžiagos, kurių reikalingi dideli kiekiai. Mikroelementai – reikalingi maži kiekiai. Pagrindinės augalų maisto medžiagos (makroelementai) yra:
 azotas;
 fosforas;
 kalis.
Maisto medžiagų balanso dirvožemyje palaikomas:
 tręšiant mineralinėmis ir organinėmis trąšomis;
 taikant sėjomainas;
 auginant sideratus (augalus žaliajai trąšai);
 tinkamai dirbant žemę.
Augalai maisto medžiagomis aprūpinami tręšiant mineralinėmis ir
organinėmis trąšomis. Yra žinomos priemonės, kurios ir be tręšimo
padeda palaikyti nemažėjantį dirvožemio derlingumą bei aprūpinti
maisto medžiagomis ne tik augalus, bet dirvožemyje gyvenančius mikroorganizmus. Taikant sėjomainą (paprasčiau – augalų kaitą), geriau
naudojamos dirvožemyje esančios augalų maisto medžiagos, dirvožemis nenualinamas: ilgesnes šaknis turintys augalai maisto medžiagas
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paima iš gilesnio dirvožemio sluoksnio, trumpesnes šaknis turintys – iš
seklesnio; vieniems augalams reikia daugiau kalio, kitiems – daugiau
fosforo ir pan. Augalų paliekamas organinių liekanų kiekis dirvožemyje yra nevienodas: javai palieka 1,5–3,5 t ha-1, daugiametės žolės – iki
8,0 t ha-1 augalinių liekanų. Daugiamečių žolių (ypač miglinių ir pupinių mišinių) auginimas papildo dirvą organine medžiaga, kuriai yrant
didėja augalams prieinamų maisto medžiagų ir humuso kiekis dirvoje.
Organinės medžiagos dirvoje labai svarbios – nuo jų kiekio priklauso
dirvožemio fizikinės (struktūra bei jos patvarumas, tankis, poringumas)
ir agrocheminės savybės (augalų maisto medžiagų kiekiai). Sėjomainoje auginami pupiniai augalai ypač svarbūs ekologiniame ūkyje, nes čia
dirvožemyje sunku palaikyti teigiamą azoto balansą. Ant pupinių augalų šaknų gyvenančios gumbelinės bakterijos fiksuoja azotą iš oro ir
papildo jo kiekį dirvoje. Neturint ūkyje kitų organinių trąšų žaliajai
trąšai auginami ir įterpiami į dirvą augalai papildo dirvą maisto medžiagomis.
Žemės dirbimo intensyvumas turi įtakos maisto medžiagų kiekiui
dirvožemyje. Sunkios granuliometrinės sudėties dirvos dirbamos intensyviau (daugiau kartų, didesniu gyliu), o lengvos – mažesniu intensyvumu, kad nebūtų skatinamas organinių medžiagų, kurių tokiose dirvose
būna mažiau, skaidymasis. Pasirinkę tinkamą žemės dirbimo intensyvumą galime reguliuoti augalų maisto medžiagų atsargas dirvožemyje.

3.3. Žemdirbystės dėsniai
Augalai yra veikiami visų augimo veiksnių. Šie veiksniai tarpusavyje sąveikauja. Savaiminės floros atstovai – natūraliai augantys augalai – auga be žmogaus pagalbos. Auginant sukultūrintus augalus, tenka
paruošti dirvą prieš jų sėją ar sodinimą, tręšti, naudoti augalų apsaugos
priemones. Žemės dirbimas čia yra svarbi technologinio proceso dalis,
padedanti reguliuoti augalų augimo veiksnius. Žemdirbystė Lietuvoje
turi senas tradicijas. Žemdirbystė yra ir mokslas.
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Žemdirbystė – mokslas apie racionalų žemės panaudojimą ir dirvos derlingumo didinimą fiziniais ir biologiniais būdais. Žemdirbystė
nagrinėja augalų ir aplinkos santykius ir siekia sudaryti kuo geresnes
sąlygas žemės ūkio augalams augti.
Žemdirbystės uždaviniai yra:
 tinkamai naudoti žemę, siekiant jos nenualinti;
 nuolat didinti žemės derlingumą, siekiant išauginti kuo didesnį derlių.
Žemdirbystės dėsniai – augalų augimo veiksnių veikimą ir sąveiką nusakantys teiginiai.
1. 1885 m. J. Lybigo suformuluotas augalų augimo veiksnių lygiareikšmiškumo dėsnis: visi augalų augimo veiksniai turi vienodą
reikšmę ir negali būti pakeisti kitais. Dėsnio veikimas iliustruojamas
Dobeneko kubilėliu. Trūkstant drėgmės, net esant dirvožemyje pakankamai maisto medžiagų, negaunamas didelis derlius.
2. Augalų derlius priklauso nuo vegetacijos veiksnio, pasiekusio
minimumą ar maksimumą, ir ribojančio kitų veiksnių veikimą (Mičerlicho minimumo ir maksimumo dėsnis). Drėgmė augalams būtina, bet
jos perteklius gali bloginti augimą.
3. Didinant visų vegetacijos veiksnių kompleksą, derlius didėja
ir pasiekus optimumą būna didžiausias.
4. Sangrąžos dėsnis: visi biogeniškai svarbūs augalų maisto elementai turi būti grąžinti dirvai (J. Lybigas). Išneštų su derliumi iš dirvos maisto medžiagų grąžinimo būtinumą nurodė jau antikos laikų agronomai.

3.4. Žemdirbystės sistemos
Žemdirbystės sistema – agrotechninių, melioracinių ir organizacinių priemonių visuma, priklausanti nuo gamtinių sąlygų ir apibūdinama pagal žemės naudojimo intensyvumą, dirvos derlingumo kūrimo
ir didinimo būdą bei darbo įrankių išsivystymo lygį.
Žemdirbystės sistemą sudaro:
 ūkio teritorijos sutvarkymas ir sėjomainos;
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 melioracijos ir dirvų kultūrinimo sistema;
 žemės dirbimo sistema;
 tręšimo sistema;
 augalų apsaugos priemonių sistema;
 sėklininkystė;
 gamtosaugos sistema.
Žemdirbystės istorijoje išskiriamos tokios sistemos:
 primityviosios;
 ekstensyviosios;
 intensyviosios;
 alternatyviosios.
Primityviosios žemdirbystės sistemos – pasėliai užima ne daugiau kaip ½ visos žemės, o dirvos derlingumas kuriamas ne žmogaus
pastangomis, o miško ar pievos augalais.
Primityvios žemdirbystės sistemos:
 daržinė (kaplinė) žemdirbystė;
 lydiminė (plėšininė) žemdirbystė;
 dirvoninė žemdirbystė.
Pirmiausia augalus maistui žmogus pradėjo auginti prie savo būsto
nedideliuose ploteliuose, kuriuos primityviais darbo įrankiais pavykdavo atkovoti iš laukinės augalijos. Žemė buvo dirbama mediniu kuolu ar
kapliu, todėl tokia žemdirbystės sistema pavadinta daržine, arba kapline, žemdirbystės sistema. Manoma, kad tokia žemdirbystės sistema
Lietuvos teritorijoje taikyta III tūkstantmečio prieš Kristų pabaigoje –
II tūkstantmečio prieš Kristų pabaigoje.
Lydiminė žemdirbystės sistema – augalai auginami pelenais padengtoje dirvoje, likusiais išdeginus mišką. Po kelerių metų naudojimo
tokia dirva tapdavo nederlinga, ji būdavo paliekama ilsėtais ir vėl apaugdavo mišku. Vėliau naudotą žemę ilsėtis (atkurti sumažėjusį derlingumą) palikdavo trumpesniam laikui, per kurį ji suspėdavo apaugti žoliniais augalais – tai vadinama dirvonine žemdirbystės sistema. Vietovėse, kur dėl sausros neaugdavo miškai, tačiau būdavo derlingi dirvožemiai, vyravo plėšininė žemdirbystės sistema: žolinę augalijos dangą
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sunaikinus, suardydavo velėną, įdirbdavo žemę ir sėdavo augalus. Taip
būdavo dirbama stepių zonoje. Po kelerių naudojimo metų dirva būdavo paliekama ilsėtis, ji vėl virsdavo stepe. Šių žemdirbystės sistemų
taikymas – VI–III amžiuje prieš Kristų.
Tuo laikotarpiu, kai žemdirbystės sistema buvo kaplinė, buvo naudojama tik nedideli žemės plotai, vėliau didėjant gyventojų skaičiui ir
maisto poreikiui, randant vis daugiau maistui tinkamų augalų (sukultūrinant), didėjo dirbamosios žemės poreikis, ir lydiminę žemdirbystės
sistemą pakeitė dirvoninė – kai laukas nenaudojamas trumpesnį laiko
tarpą – kelerius metus, per kurį susiformuoja žolinė augalijos danga.
Lietuvoje ši žemdirbystės sistema gyvavo nuo pirmųjų amžių po Kristaus, o nederlinguose smėlio dirvožemiuose išsilaikė iki XX amžiaus
pradžios.
Ekstensyviosios žemdirbystės sistemos – dalis žemės (15–
30 proc.) paliekama neapsėta arba apie 50 proc. ariamos žemės skiriama daugiametėms pašarinėms žolėms.
Ekstensyviosioms žemdirbystės sistemoms priskiriamos:
 pūdyminė žemdirbystės sistema;
 žalieninė žemdirbystės sistema.
Dirvonas nebuvo pajėgus atkurti dirvožemio derlingumą. Piktžolių
problema pasėliuose taip pat vertė ieškoti geresnių būdų dirvos derlingumui pagerinti ir augalų derlingumui padidinti. Pradėta neapsėtą lauką
tręšti organinėmis liekanos, dirbti žemę. Ekstensyviosiose žemdirbystės
sistemose dirvožemio derlingumas buvo palaikomas pūdymu: apie
trečdalis žemės kasmet paliekama neapsėta – laikomas juodasis pūdymas. Juodojo pūdymo lauke vienus metus neauginami žemės ūkio augalai, tačiau dirva keletą kartų dirbama, tręšiama mėšlu. Nuo ,,mėšlo
pūdymo” ir kilo tokio lauko pavadinimas ,,pūdymas”. Po pūdymo sėdavo žieminius javus, po jų – vasarinius javus. Taip XII–XIII a., kai
kurių šaltinių teigimu – XVI a., Lietuvoje pradėta taikyti sėjomaina –
vadinamasis trilaukis. Vėliau juodasis pūdymas užimdavo mažiau nei
vieną trečdalį ariamosios žemės – tai galėjo būti vienas sėjomainos rotacijos narys 5, 6, ar daugiau laukų turinčioje sėjomainoje. Dar vėliau
pūdyme pradėta auginti trumpos vegetacijos augalus, kurių derlius nu-
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imamas anksti, todėl lieka pakankamai laiko gerai paruošti dirvą sekančio augalo sėjai, patręšti ją mėšlu. Sideracinis pūdymas – lauke auginami augalai žaliajai trąšai: pvz., lubinai. Šie augalai nepasiekus jiems
brandos tarpsnio užariami (jei reikia – prieš tai susmulkinami ir paskleidžiami) kaip organinė trąša. sideracinis pūdymas laikomas lengvos
granuliometrinės sudėties dirvose, taip pat trūkstant ūkyje mėšlo. Pūdymo laukas paprastai skiriamas reikliausiems priešsėliui augalams
(žieminiams kviečiams). Dabar pūdymas turėtų būti laikomas ekologiniuose ūkiuose, kai laukuose išplinta piktžolės – keletą kartų dirbant
žemę, sunaikinamos dystančios ir atželiančios piktžolės: laukas apvalomas nuo piktžolių sėklų sudarant joms sąlygas dygti, taip pat nuo
daugiamečių piktžolių vegetatyvinio dauginimosi organų (šakniastiebių, stiebagumbių ir kt.).
Didėjant žemės ūkio produkcijos poreikiui, neapsimokėjo vieną
lauką laikyti neapsėtą. Vietoj trilaukio atsirado daugialaukės sėjomainos. Didėjant pašarų poreikiui, sėjomainoje pradėtos auginti daugiametės pašarinės žolės (ypač pupinės), kurios turi stiprią šaknų sistemą,
palieka dirvoje daug organinių liekanų ir gerina dirvos agrofizikines
bei agrochemines savybes. Tokia žemdirbystės sistema, kai dalyje
ariamosios žemės sėjamos ir auginamos kelerius metus (1–4) daugiametės žolės, vadinama žalienine žemdirbystės sistema. Rusų mokslininkas V. Viljamsas teigė, kad 4–5 metus sėjomainoje auginamos daugiametės žolės padeda susidaryti trupininei dirvožemio struktūrai, o
struktūra yra pagrindinis veiksnys, nulemiantis žemės ūkio augalų derlingumą. Vėlesni kitų mokslininkų atlikti tyrimai parodė, kad ši nuostata nėra teisinga. Be to, ilgai laikant daugiametes žoles tame pačiame
lauke didėja laukų piktžolėtumas, tokia dirvą dėl susidariusios tvirtos
velėnos sunkiau įdirbti. Vidurio Europoje ši žemdirbystės sistema susiformavo XVII–XVIII amžiuje, buvusioje Sovietų Sąjungoje ji įsivyravo XX a. 3–6 dešimtmečiaias.
Intensyvioji žemdirbystės sistema orientuota į derliaus kiekybinius rodiklius, produkcijos iš ploto vieneto gavimo didinimą, savikainos mažinimą, nepaisant ilgalaikio poveikio aplinkai. Literatūroje ang-
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lų kalba ji vadinama įvairiai: conventional, intensive, high input system.
Intensyviosios žemdirbystės sistemos:
 vaismaininė žemdirbystės sistema;
 pramoninė žemdirbystės sistema.
Vaismaininės žemdirbystės sistemos esmė – dirvos derlingumo palaikymas kaitant skirtingus augalus: migliniai (varpiniai) javai kaitomi
su pupiniais (ankštiniais) javais ir kaupiamaisiais augalais. Žalienų
plotai mažėjo. Mažėjant žolinių pašarų poreikiui, atsirado vaismaininė
žemdirbystės sistema – be ilgai laikomų daugiamečių žolių. XX a. pradžioje pradėjus gaminti sintetines mineralines trąšas, o vėliau, XX a.
antrojoje pusėje, pradėjus gaminti vis daugiau žemės ūkiui skirtų cheminių preparatų, žemės ūkis tapo intensyvus. Šios priemonės padėjo
labai padidinti žemės ūkio augalų derlingumą ir gyvulių produktyvumą.
Selekcininkai išvedė naujas augalų ir gyvūnų veisles, tinkančias intensyviam auginimui. Pvz., javai su trumpesniu šiaudu, kad intensyviai
tręšiant pasėlis neišgultų. Intensyviai tręšiant augalus, reikalinga naudoti vis daugiau cheminių augalų apsaugos priemonių. Cheminės augalų apsaugos priemonės, įvairūs veterinariniai preparatai naudoti profilaktiškai.
Pramoninė žemdirbystės sistema – intensyvi, orientuota į konkrečių, turinčių didžiausią paklausą produktų gamybą. Kelių plačiausiai
pasaulyje auginamų augalų (kviečiai, kukurūzai, sojos, rapsai) poreikis
ir auginimas sumažino priešsėlių įvairovę, atsirado specializuotos javų
ir kt. sėjomainos. Intensyvus tręšimas ir cheminių augalų apsaugos
priemonių naudojimas – būtinas veiksnys pramoninės žemdirbystės
sistemos taikymui. Intensyviosiose žemdirbystės sistemose stengiamasi
išauginti keletą augalų derlių – auginami tarpiniai pasėliai, sėjami tarp
dviejų pagrindinių augalų: nuėmus javų derlių, sėjama baltoji garstyčia,
kurios žalioji masė gali būti panaudojama žaliajai trąšai vėlai rudenį
užariant, o pavasarį paruošiama dirva vasarinių augalų sėjai.
Šalyse, kur dirvos jautrios erozijai, taikoma dirvosauginė žemdirbystės sistema. Šios žemdirbystės tikslas – apsaugoti dirvą nuo žalingo
vandens ir vėjo erozijos poveikio, sulaikyti drėgmę dirvoje. Tam tikslui
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želdinamos apsauginės medžių juostos, auginama daug daugiamečių
žolių, žemę dirbant neapverčiama velėna, sniegas sustumiamas į pylimus, siekiant sulėtinti jo tirpimą. Ši sistema taikoma Azijoje, Šiaurės
Amerikoje.
Naudojamų cheminių preparatų poveikio žala aplinkai išryškėjo
tik praėjus keleriems ar keliolikai metų nuo naudojimo pradžios. Cheminių medžiagų likučiai, randami žmonių maiste ir organizmuose, taip
pat vietose, kur nebuvo naudojami (vandenyne pagautose žuvyse pesticidų likučiai), privertė susirūpinti aplinkos tarša.
Alternatyviųjų žemdirbystės sistemų esmė – visiškai arba iš dalies atsisakyti sintetinių cheminių medžiagų naudojimo žemės ūkio
produkcijos gamyboje. Augalininkystėje grįžtama prie seniai žinomų ir
naudotų dalykų, kurių intensyviosiose žemdirbystės sistemose buvo
visai ar iš dalies atsisakyta, nes jų poveikį buvo galima pakeisti cheminių medžiagų naudojimu. Atsisakius žemės dirbimo, piktžoles naikinti
herbicidais. Intensyviai tręšiant ir purškiant pasėlius herbicidais, fungicidais, insekticidais atsisakyta sėjomainų (moksliškai pagrįstos augalų
kaitos, padedančios palaikyti nemažėjantį dirvožemio derlingumą ir
išvengti masinio piktžolių, ligų ir kenkėjų plitimo).
Alternatyviosios žemdirbystės sistemos:
 organinė (kitaip – ekologinė, bioorganinė);
 biodinaminė;
 …;
 tausojančioji.
Tausojančioji žemdirbystės sistema – sintetinių, greitai tirpstančių
trąšų dalinis ar visiškas pakeitimas organinėmis – biologinėmis, cheminių augalų apsaugos priemonių pakeitimas mechaninėmis – biologinėmis, dirvožemio potencialo mobilizavimas aktyvinant mikroorganizmų
veiklą. Tausojančioji žemdirbystės sistema dar vadinama integruotąja
(integruota), nes joje derinamos ne tik įprastinėje, bet ir alternatyviosiose žemdirbystės sistemose taikomos priemonės. Ligų, kenkėjų, piktžolių plitimą pasėliuose rekomenduojama kontroliuoti ne tik naudojant
chemines augalų apsaugos priemones, bet ir taikant tinkamus žemės
dirbimo būdus ir intensyvumą, augalų kaitą (sėjomainas), atsižvelgiant
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į nustatytas žaladarių žalingumo ribas (pvz., piktžolių skaičių pasėlyje
vnt. m-2). Šiuo laikotarpiu Europos Sąjungos šalyse ir visame pasaulyje
didelis dėmesys skiriamas draugiškam aplinkai ūkininkavimui – sveiko
neužteršto cheminėmis medžiagomis maisto gamybai kuo mažiau teršiant aplinką. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos priimta direktyv, nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant
tausiojo pesticidų vartojimo, skirta mažinti augalų apsaugos priemonių
vartojimą žemės ūkyje, gaminti sveikesnį vaistą ir išsaugoti švaresnę
aplinką.
Ekologinė (organinė) žemdirbystės sistema. Ekologinė žemdirbystės sistema pagrįsta pilnu agrocenozės gamtinių išteklių panaudojimu
bei cheminių elementų uždaro ciklo stabilizavimu. Ekologinio ūkininkavimo pagrindus 1921 m. suformavo šveicaras H. Miuleris. Jis siekė
kelti ūkininkų savarankiškumą, materialinę gerovę mažinant ūkininkų
išlaidas trąšoms ir pirktiniams pašarams, didinti ūkininkų vaidmenį
visuomenėje, priartinti vartotoją prie maisto gamintojo – ūkininko. Vėliau maisto gamyboje naudojant vis daugiau įvairių cheminių medžiagų
(priedų), išryškėjo dar vienas tokio ūkininkavimo privalumas – sveikesnis, kokybiškesnis maistas. Ekologinei žemdirbystės sistemai būdingas bruožas – sertifikavimas, kai tikrinama ne tik produktų kokybė,
bet ir stebimas gamybos procesas, kad atitiktų Ekologinio ūkio taisyklėse numatytus reikalavimus. Produktai, pagaminti laikantis Ekologinio
žemės ūkio taisyklių, laikomi ekologiškais ir ženklinami specialiais
logotipais. 2010 m. ES ekologiškų produktų ženklinimui pradėtas naudoti vienodas logotipas, po juo įrašant valstybės kodą.

3.5. Ekologinis ūkininkavimas Lietuvoje
Prof. V. Žekonienė (Žekonienė, 2010) nurodo, kad „galima teigti,
kad tarpukario Lietuvos ūkininkai ūkininkavo ekologiškai“. Ūkiai be
sintetinių mineralinių trąšų ir cheminių augalų apsaugos priemonių
gamino cheminėmis medžiagomis neužterštą produkciją.
1990 m. įkurta Lietuvos ekologinės žemdirbystės bendrija „Gaja“.
Jos įkūrėjai – tuometinio Lietuvos žemės ūkio universiteto (dabar
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Aleksandro Stulginskio universitetas) mokslininkai profesorius
P. A. Lazauskas, profesorės D. Brazauskienė, V. Žekonienė. Šios draugijos tikslas, kaip ir ekologinio ūkininkavimo pradininkų, buvo propaguoti ekologinius šeimos ūkius, šviesti visuomenę (ir ūkininkus),
skleisti ekologinio ūkininkavimo idėjas ir skatinti ekologiškų produktų
vartojimą.
Ekologiškų produktų gamyba Lietuvoje pradėta 1993 m. Tais metais sertifikuoti devyni ūkiai, kuriems buvo suteiktas pereinamojo laikotarpio į ekologinį ūkį statusas. 1997 m. įsteigta VšĮ „Ekoagros“ –
ekologiniuose ūkiuose gamybinį procesą kontroliuojanti įstaiga.
Šalies ekologinių pasėlių struktūroje dominuoja javai, todėl rinkoje daugiausia iš jų pagamintos produkcijos. Derliaus sezono metu gana
nemaža ekologiškų daržovių pasiūla, pradėta plėtoti ir ekologinė žuvininkystė, o 2006 m. pavasarį prekybos tinkluose pradėti pardavinėti
ekologiški pieno produktai.
Ekologinių ūkių skaičius įvairiuose Lietuvos rajonuose labai nevienodas. Tam turėjo įtakos įvairios aplinkybės. Biržų rajone didelis
ekologinių ūkių skaičius įsikūrė todėl, kad šis rajonas yra intensyvių
karstinių reiškinių zonoje. Sukurta „Tatulos“ programa skatino šiame
regione atsisakyti intensyvaus ūkininkavimo – mažinti mineralinių trąšų, cheminių augalų apsaugos priemonių vartojimą, kad jų išsiplovimas
toliau neskatintų gipso uolienų tirpimo. Mokslininkų ir politikų siūlymai ekologiškai ūkininkauti nederlingose žemėse paskatino ekologinių
ūkių kūrimąsi Trakų, Šalčininkų, Varėnos rajonuose.
Remiantis VšĮ ,,Ekoagros” duomenimis (www.ekoagros.lt), daugiau kaip po 100 ūkių sertifikuota šiuose rajonuose:
 Biržų;
 Ukmergės;
 Raseinių;
 Šalčininkų;
 Trakų;
 Telšių;
 Varėnos.
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Įstojus į ES padidėjo išmokos ekologiniams ūkiams. Tai paskatino
jų kūrimąsi. Nuo 2009 m. vidutinis ekologinio ūkio dydis buvo 48,3 ha
(neskaičiuojant akvakultūros ūkių ploto).
2009 m. sertifikuoti:
 35 bitininkystės ūkiai;
 20 laukinės augalijos rinkėjų;
 15 akvakultūros ūkių;
 59 ekologiškus produktus perdirbantys ūkio subjektai;
 745 gyvūnus sertifikuojantys ūkiai.
Reikalavimas parduoti nustatytą kiekį ekologinės produkcijos ir
tik tada gauti visą išmoką šiek tiek sumažino ekologinių ūkių skaičių.
Šis reikalavimas buvo būtinas siekiant užtikrinti ekologinių produktų
gamybą. Dalis ekologinių ūkių savininkų gaudavo išmokas, tačiau realiai produkcijos neišaugindavo. Menki piktžolėti pasėliai būdavo sunaikinami nenuimant derliaus.
2012 m. pateikė paraiškas sertifikavimui 2786 ekologiniai ūkiai ir
perdirbimo įmonės. Ūkių skaičius keičiasi nedaug, ekologiškai ūkininkaujama apie 5 proc. visų šalies žemės ūkio naudmenų, tačiau ekologinės žemdirbystės šalininkai ir produkcijos vartotojai susiduria su daug
įvairaus masto problemų. Apibendrinus įvairias nuomones, pagrindinės
ekologinio ūkininkavimo problemos Lietuvoje yra:
1. Dažnai ekologinis ūkininkavimas neskiriamas nuo „natūrinio“.
Pasėliai netręšiami, nenaudojamos augalų apsaugos priemonės, netaikoma sėjomaina. Kol kas Lietuvoje ryškesnės natūrinio ūkio tendencijos, bet ne ekologinio (plačiąja prasme) ūkio vystymo lygmuo. Ekologiniame ūkyje būtina piktžolių, ligų ir kenkėjų kontrolės ilgalaikė strategija. Dalies ūkininkų nesupratimas ir nenoras taikyti žinomas ir būtinas priemones sudaro sąlygas masiniam žaladarių plitimui.
2. Nemaža dalis ekologinių ūkių įsikūrę nederlingose žemėse Rytų
Lietuvos zonoje. Tik stiprus, maisto medžiagų gaunantis augalas pajėgus stelbti piktžoles, yra atsparesnis ligoms ir kenkėjams. Nederlingose
žemėse įsikūrę ūkiai dažniau nesusitvarko su pasėlių piktžolėtumo problema.
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3. Nesubalansuota ekologiškų produktų gamybos apimtis, ūkių
struktūra. Vyrauja augalininkystė ūkiai, kuriuose mažai galimybių laukus tręšti mėšlu. Gyvulių laikymas ūkyje sudaro sąlygas uždaram maisto medžiagų ciklui ūkyje susidaryti. Pašarinių augalų auginimas sėjomainoje padidina priešsėlių įvairovę. Gyvuliai ekologiniame ūkyje turėtų būti privalomi, arba naudojamos kitos (išskyrus mėšlą) organinės
trąšos.
4. Tiesioginės išmokos paskatino žmonių, nesusijusių arba mažai
susijusių su žemės ūkiu, norą ekologiškai ūkininkauti. Taikant ekologinę žemdirbystės sistemą, dar svarbesnis vaidmuo tenka mokslo žinioms. Reikia išmanyti gyvuosiuose organizmuose vykstančius fiziologinius procesus, augalo ar gyvūno poreikius atskirais augimo tarpsniais, turėti žinių apie dirvožemį, gyvųjų organizmų ir aplinkos santykius. Tik įvairių procesų pažinimas leidžia juos keisti norima kryptimi.
5. Ekologinių ūkių skaičiaus ir ploto augimo tempai didesni nei
gaminamos ir realizuojamos ekologiškos produkcijos kiekio augimas.
Nepakankamai išvystyta supirkimo, perdirbimo ir realizavimo sistema.
Ekologiška produkcija prekiaujama dažniausiai mugėse, specialiuose
turgeliuose, nors šiuo metu jos galima rasti ir didžiuosiuose prekybos
centruose.
6. Ekologinės žemdirbystės plotų ir ūkių skaičiaus didėjimas ne
visada užtikrina ūkininkaujančiojo ekologinį požiūrį į aplinką bei dirvožemį. Ne visų ekologiškai ūkininkaujančiųjų prioritetas – švari ir
saugi aplinka. Ekonominiai interesai dažnai tampa svarbesni už ekologinio ūkininkavimo tikruosius tikslus, ypač stambiame ūkyje.
7. Mokslinių tyrimų, atsižvelgiant į Lietuvos dirvožemio ir klimato
(meteorologines) sąlygas, stoka. Nesukurtos moksliniais tyrimais pagrįstos augalų auginimo technologijos ekologiniam ūkiui, taikant naujausias priemones. Keičiantis klimatui plintančios ligos ir kenkėjai,
priemonės jų kontrolei yra svarbi tyrimų sritis.
Ekologinis ūkininkavimas – ne tik verslas, bet ir gyvenimo būdas.
Ekologinę žemdirbystės sistemą savo ūkiuose taikantys žemės ūkio
produkcijos gamintojai gali būti priskiriami 4 identiteto tipams:
 ištikimi ekologiniam ūkininkavimui;
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 abejojantys;
 besistengiantys išlikti;
 ūkininkai-verslininkai.
Ištikimiems ūkininkams svarbiausias motyvas plėtoti ekologinę
veiklą yra ekologinės ir etinės priežastys. Jie propaguoja ekologines
idėjas, rūpinasi savo gyvulių, aplinkos gerove, yra suinteresuoti ekologinio žemės ūkio plėtra visoje Lietuvoje. Šie ūkininkai mano, kad ekologinis ūkininkavimas yra perspektyviausias Lietuvai įstojus į ES.
Abejojantys ūkininkai nėra įsitikinę ekologinio ūkininkavimo perspektyvomis ir svarba. Dažniausiai tai ūkininkai, ėmęsi ekologinio žemės ūkio Lietuvai įstojus į ES, kai parama tokiam ūkininkavimui padidėjo, tačiau mąstantys apie galimybę grįžti prie intensyvaus ūkininkavimo.
Besistengiantys išlikti ūkininkai, dažniausiai smulkesnių ūkių savininkai, įstojus į ES, pradėjo ieškoti alternatyvių būdų išlikti rinkoje.
Ekonominė būtinybė atvedė juos į ekologinį ūkininkavimą. Jie nesuinteresuoti ekologinio ūkio plėtra, nes tai mažina galimybes išlikti. Tačiau tradicinis ūkininkavimas jiems atrodo neperspektyvus.
Ūkininkai-verslininkai, kurių apsisprendimą imtis ekologinės
žemdirbystės nulėmė galimybė daugiau uždirbti, tačiau jiems svarbios
ir ekologinės bei etinės priežastys. Šiam tipui priskiriami ūkininkai
stengiasi populiarinti ekologiškus produktus, šviesti visuomenę, kad
didėtų šių produktų vartojimas. Suinteresuoti ekologinės žemdirbystės
plėtra, galimybėmis konkuruoti su tradiciniu (intensyviu) ūkininkavimu. Ūkininkai-verslininkai dažniau jaunesni, turintys aukštąjį išsilavinimą, užsienyje įgiję ūkininkavimo patirties žmonės.
Verslumas dabartiniu laikotarpiu ir ateityje yra labai svarbus
veiksnys padedantis ūkiams išlikti konkurencinėje kovoje. Verslumo
derinys su rūpinimuisi aplinka ir žmonių sveikata turėtų būti prioritetiniai dalykai šiuolaikiniame žemės ūkyje.
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3.6. Sėjomainos
Žemės ūkio naudmenos. Visos žemės naudmenos – ariamoji žemė, sodai, dirvonai, pievos, ganyklos, miškai, krūmai, pelkės, vandens
telkiniai, keliai, smėlynai, akmenynai, skardžiai, iškasinėtos vietos,
pastatais užstatyti plotai ir kt. Žemės naudmenos, iš kurių gaunama žemės ūkio produkcija, vadinamos žemės ūkio naudmenomis. Jas sudaro
ariamoji žemė, dirvonai, pievos, ganyklos ir sodai. Žemės naudmenų
paskirtis gali keistis. Vienų žemės naudmenų pavertimas kitomis vadinamas transformavimu. Didėjant gyventojų skaičiui, gerėjant kelių
tinklui, plečiantis pramonei dalis žemės ūkio naudmenų (iš jų – ir ariamosios žemės) panaudojama miestų ir gyvenviečių plėtrai, naujų kelių
tiesimui, pramonės įmonių statybai. Žemės naudmenų paskirtis gali
būti keičiama ir dėl kitų tikslų:
 nenašias naudmenas paversti našiomis;
 pagerinti žemės ūkio gamybos organizavimo sąlygas, atpiginti
gamybą;
 išvengti erozijos.
Svarbiausia žemės ūkio naudmenų dalis – ariamoji žemė. Pastaraisiais metais Lietuvoje ariamąja žeme paverčiama apleista žemė – dirvonai. Derlingą dirvožemio horizontą turinčių naudmenų pavertimas
žemės ūkio naudmenomis ir ypač – ariamąja žeme – rodo teigiamus
poslinkius žemės ūkyje. Lietuvoje populiarėja ir atvirkščias procesas –
ariamosios žemės apsodinimas mišku. Jis rekomenduotinas mažiau derlingose (mažesnį našumo balą turinčiose) žemėse. Nenašių žemių apželdinimas mišku yra remiamas pagal 2007–2013 m. Kaimo plėtros
programą (KPP) iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Kitų žemės
naudmenų pavertimas ariamąja žeme leidžia suformuoti didesnius, taisyklingesnės konfigūracijos laukus, kuriuose patogiau naudoti žemės
ūkio techniką. Kalvotose žemėse ganyklų ir pievų įrengimas padeda
mažinti dirvų eroziją.
Sėjomaina – tai toks ariamosios žemės naudojimo būdas, kai ji
suskirstoma į kuo vienodesnio dydžio ir derlingumo laukus, kuriuose
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žemės ūkio augalai kaitomi pagal iš anksto numatytą tvarką, palaikančią dirvos derlingumą ir ekonomiškai naudingą pasėlių santykį.
Sėjomainos elementai yra šie:
 agrotechnika;
 žemėtvarka;
 ekonomika.
Iš anksto suplanuota moksliškai pagrįsta augalų kaitymo tvarka
(rotacija) yra agrotechninis sėjomainos elementas. Žemėtvarka – ariamosios žemės suskirstymas į panašaus (vienodo) dydžio laukus, kuriuose bus auginami augalai. Ekonominiu požiūriu sėjomaina turi būti
suplanuota taip, kad užtikrintų pelningą prekinių augalų plotą, apsirūpinimą pašarais, optimalų darbų organizavimą.
Sėjomainos reikšmė. Sėjomaina reikalinga:
 palaikyti nemažėjantį dirvos derlingumą;
 išvengti masinio piktžolių, ligų ir kenkėjų plitimo.
Apie sėjomainų reikšmę dirvos derlingumo palaikymui žr. skyrelyje „Augalų augimo veiksniai. Maisto medžiagos“.
Sėjomainų reikšmė mažinant piktžolių, žemės ūkio augalų ligų ir
kenkėjų plitimą įrodyta daugeliu tyrimų. Nors pramonė gamina daug
įvairių augalų apsaugai skirtų cheminių medžiagų (pesticidų), tačiau
keičiantis klimatui, didėjant ligų ir kenkėjų įvairovei bei jų atsparumui
pesticidams, nėra paprasta sunaikinti žaladarius. Kai kurios piktžolių
rūšys (dirvinis asiūklis) yra atsparios net visuotinio poveikio herbicidams. Sėjomainų (augalų kaitos) nesilaikymo pasekmė – gausiai išplitę
piktžolių rūšys: dirvinė smilguolė (auginant ūkyje daug javų, ypač žieminių). Rapsų pasėliai vis labiau pažeidžiami ligų ir kenkėjų, įgyjančių
atsparumą pesticidams. Mokslininkai nurodo būdą šių problemų sprendimui – laikytis augalų kaitos, kad augalas grįžtų į tą patį lauką po 2–3
ir daugiau metų.
Sėjomainų raida atsispindi ASU Bandymų stotyje 1966 m. profesoriaus Antano Stancevičiaus iniciatyva įrengtoje Sėjomainų kolekcijoje: nuo pirmųjų sėjomainų – trilaukio – iki šiuolaikinių intensyvių su
auginamais tarpiniais pasėliais.
Augalų kaitaliojimo priežastis galima sugrupuoti ir taip:
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 cheminės;
 fizikinės;
 biologinės;
 alelopatinės.
Cheminės – augalų maisto medžiagų atsargos dirvoje. Fizikinės – dirvožemio fizikinės savybės nulemia augalų aprūpinimą oru,
vandeniu, turi įtakos jų šaknų augimui. Biologinės priežastys – žaladarių plitimas, kurį galima mažinti taikant sėjomainą. Nustatyta teigiama
sėjomainų įtaka dirvožemio biologiniam aktyvumui – daugėja makro- ir
mikroorganizmų skaičius bei masė, dirvožemio fermentų aktyvumas.
Ištirtas ir nuo XX a. 4-ojo dešimtmečio alelopatija vadinamas reiškinys – gyvų organizmų poveikis aplinkai ir jų tarpusavio sąveika. Sėjomainoje auginami rapsai ar kiti bastutinių šeimos augalai dėl jų liekanų
irimo metu išsiskiriančių medžiagų mažina pasėlių piktžolėtumą, ligų
plitimą.
Pagrindinės sėjomainos sąvokos:
 augalų kaitymas;
 atsėliavimas;
 monopasėlis (monokultūra);
 sėjomainos schema;
 sėjomainos rotacija;
 fitosanitarinė pertrauka;
 priešsėlis;
 pasėlis;
 posėlis;
 įsėlis;
 antsėlis.
Augalų kaitymas – žemės ūkio augalų ar jų grupių, besiskiriančių
savo biologinėmis ir agrotechninėmis savybėmis, auginimas vienų po
kitų. To paties žemės ūkio augalo auginimas tame pačiame lauke dvejus–trejus metus iš eilės vadinamas augalų atsėliavimu. To paties žemės ūkio augalo auginimas tame pačiame lauke ilgiau kaip 2–3 metus –
monopasėlis (arba monokultūra). Sėjomainos schema – suplanuota ir
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moksliškai pagrįsta žemės ūkio augalų kaitymo laukuose (ariamojoje žemėje) tvarka. Sėjomainos rotacija – tai laiko tarpas, per kurį žemės ūkio
augalai pereina visus sėjomainos laukus. Rotacijos narių skaičius turi
būti lygus sėjomainos laukų skaičiui. Sėjomainos rotacija dažnai suprantama ir kaip augalų auginimo tvarka. Laikas (metais), per kurį tas pats
augalas negrįžta į tą patį lauką – fitosanitarinė pertrauka. Ilgiausia fitosanitarinė pertrauka būtina linams – ekologiniame ūkyje, kur negalima
naudoti pesticidų, 7 m., kituose ūkiuose – 4 m. Fitosanitarinė pertrauka
žirniams
–
4 m. rapsams, sėklai auginamoms bulvėms ir raudoniesiems dobilams –
3–4 m., avižoms, vikiams, lubinams, pupoms – 3 m., baltiesiems ir rausviesiems dobilams, žieminiams ir vasariniams kviečiams – 2 metai. Miežiai (0–2 m.), žieminiai rugiai ir kukurūzai (0–1 m.), cukriniai ir pašariniai runkeliai gali būti atsėliuojami. Po atsėliavimo (auginimo tame pačiame lauke 2 m. iš eilės) miežiams būtina 1–2 m., runkeliams 3–4 m.
pertrauka. Nesilaikant fitosanitarinės pertraukos pradeda masiškai plisti
rapsų ligos ir kenkėjai, javų pašaknio ligos, žiemojančios ir žieminės
piktžolės žiemkenčių pasėliuose, įvairūs nematodai. Priešsėlis – praėjusiais metais augintas žemės ūkio augalas. Pasėlis – einamųjų metų
augalai. Posėlis – ateinančiais metais augsiantys augalai. Daugiametės
žolės (dobilai, dobilų ir motiejukų mišinys ir pan.) dažnai auginamos
kaip įsėlis – sėjamos pavasarį į tą patį lauką su vasariniais javais. Gali
būti pasėjamos vienu metu su javais ar atskirai važiuojant. Daugiametės žolės gali būti įsėjamos pavasarį į jau augančius žieminių javų pasėlius. Javai tokiuose pasėliuose vadinami antsėliu. Antsėlis – dengiantys daugiametes žoles augalai. Daugiametės žolės dygsta ir pirmaisiais
metais auga lėtai, auginant be antsėlio pasėlyje prisiveisia piktžolių.
Augalų skirstymas sėjomaininiu požiūriu
Sėjomainose auginamus lauko augalus pagal biologines savybes ir
poreikį agrotechnikai galima suskirstyti į penkias grupes:
 vasariniai javai (vasarojus);
 žieminiai javai (žiemkenčiai);
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 kaupiamieji;
 vienametės žolės (užimtas pūdymas);
 daugiametės žolės.
Dirvos derlingumą didinantys ir mažinantys augalai. Migliniai
(varpiniai) javai ir linai priskiriami dirvą alinantiems (derlingumą mažinantiems) augalams. Daugiametės žolės (turi vešlią šaknų sistemą,
dirvoje palieka daug organinių liekanų), vienametės žolės (dažniausiai
tai miglinių-pupinių javų mišiniai, auginami žaliajai masei; po jų nuėmimo lieka daug laiko paruošti dirvą žieminiams augalams), kiti užimtame pūdyme augantys augalai (anksti nuimamai), taip pat pupiniai
augalai (papildo dirvą azotu), kaupiamieji augalai (turėtų būti tręšiami
mėšlu, dirbant tarpueilius sumažėja lauko piktžolėtumas), rapsai (turi
gilias šaknis, palieka nemažai organinių liekanų, pasižymi fitoncidiniu
poveikiu) yra priskiriami dirvą gerinantiems augalams.
Pasėlių struktūra – sėjomainos susidarymo ekonominis pagrindas. Pasėlių struktūra – tai žemės ūkio augalų ar jų grupių plotas,
išreikštas procentais nuo bendro pasėlių ploto.
Veiksniai, lemiantys pasėlių struktūrą:
 gamtinės sąlygos (klimatinės ir dirvožemio);
 žemės ūkio produktų reikmės ir specializacijos kryptys;
 augalininkystės produkcijos gamybos kaštai;
 darbų sezoniškumas;
 dirvos derlingumą didinančių ir išnaudojančių augalų santykis.
Klimatinės ir dirvožemio sąlygos nulemia, kiek ir kokių augalų
bus auginama ūkyje. Nederlingose smėlio dirvose geriau derės avižos ir
miežiai, negu žieminiai kviečiai. Ūkyje auginant gyvulius reikės auginti
pašarinius augalus. Jei ūkis pasirinks daržininkystės specializaciją –
didelę dalį pasėlių sudarys daržovės. Pasirenkant augalus įtakos turi
gamybos kaštai: auginant daržoves, bus didesnės išlaidos jų priežiūrai,
derliaus nuėmimui, palyginti su išlaidomis auginant kviečius. Planuojant pasėlių struktūrą, reikia atkreipti dėmesį, kad visi darbai (sėjos,
pasėlių priežiūros, derliaus nuėmimo) išsidėstytų kuo tolygiau: žieminiai javai nuimami anksčiau, vasarinai – vėliau, todėl ūkyje auginama
vasarinių ir žieminių javų. Planuojant pasėlių struktūrą, reikia atsi95

žvelgti ir į dirvos derlingumą didinančių ir išnaudojančių augalų santykį. Vyraujant dirvos derlingumą mažinantiems augalams, juos tenka
atsmėliuoti, todėl dirvos derlingumas dar labiau mažėja. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, šiuo metu Lietuvoje javai pasėlių
struktūroje sudaro daugiau kaip 60 proc., todėl daugelyje ūkių, ypač
specializuotų augalininkystės, trūksta gerų priešsėlių.
Priežastys, dėl kurių keičiasi pasėlių struktūra:
 keičiasi produkcijos reikmės;
 keičiasi žemdirbystės lygis;
 atsiranda naujos, derlingos augalų veislės;
 naudojamos naujos technologijos, kyla mechanizacijos lygis.
Pasėlių struktūra. Pasėlių struktūra – augalo ar augalų grupės pasėlių plotas išreikštas procentais nuo visų ūkio pasėlių ploto. Keturlaukėje sėjomainoje auginami augalai (kiekvieno augalo plotas) sudarys
po 25 proc.:
1. Žiemkenčiai 25 proc.
2. Kaupiamieji
25 proc.
3. Vasarojus
25 proc.
4. Dobilai
25 proc.
Iš viso:
100 proc.
Visi javai (žieminiai ir vasariniai) sudaro 50 proc.:
 javai – 50 proc.;
 kaupiamieji – 25 proc.;
 daugiametės žolės – 25 proc..
8 laukų sėjomaina:
1. Vienametės žolės;
2. Žiemkenčiai;
3. Kaupiamieji;
4. Vasarojus + įsėlis;
5. Daug. žolės I n. m.;
6. Daug. žolės II n. m.;
7. Žiemkenčiai;
8. Vasarojus.
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Vienas laukas aštuonlaukėje sėjomainoje sudaro 12,5 proc. visų
pasėlių ploto. Pasėlių struktūra taikant šią sėjomainą bus tokia:
 javai 50 proc.;
 daugiametės žolės 25 proc.;
 kaupiamieji 12 proc.;
 vienametės žolės 13 proc.
Priešsėlių agronominę vertę lemia:
 maisto medžiagų ir vandens sunaudojimas;
 dirvoje paliekamas organinės medžiagos kiekis;
 įtaka dirvos struktūrai;
 įtaka ligų, kenkėjų ir piktžolių kontrolei;
 dirvos paruošimo posėliui reikiamu laiku galimybė.
Rotacijos sudarymo principai:
 rotacija turi derintis su pasėlių struktūra;
 rotacija turi užtikrinti geras visų augalų fitosanitarines sąlygas;
 dirvą alinantys augalai turi būti kaitomi su gerinančiais;
 po augintų augalų turi likti pakankamai laiko paruošti dirvą kitiems augalams.
Sudarant rotaciją reikia atsižvelgti į tai, kad kiekvienam augalui
būtų parinkti tinkamiausi priešsėliai ir išlaikyta fitosanitarinė pertrauka. Rotacijos sudarymas pradedamas nuo augalų, kuriems reikia ilgiausios fitosanitarinės pertraukos. Jei ūkyje sėjomainoje bus auginamos
daugiametės žolės (dobilų-motiejukų mišinys): fitosanitarinė pertrauka – mažiausiai 3 m., naudojami 2 m. (dažniausiai naudojami 1–2 m.),
kaip įsėlis auga dar 1 m. Galime nusistatyti minimalų rotacijos narių
skaičių: 3+2+1=6. Vienas rotacijos narys turėtų būti javai (vasariniai
arba žieminiai, su įsėliu), du rotacijos nariai – daugiametės žolės, likę
trys rotacijos nariai pasirenkami žinant, kad:
 daugiametės žolės yra labai geras priešdėlis, dažniausiai skiriamas žieminiams kviečiams;
 nustatyta, kad daugiamečių žolių teigiamas poveikis dirvai
trunka apie dvejus metus;
 javus galima atsėliuoti.
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Atsižvelgiant į produkcijos poreikį (apskaičiuotą pasėlių struktūrą), numatomi kiti rotacijos nariai. Šešialaukės sėjomainos rotacija gali
būti tokia:
1. Kaupiamieji (kukurūzai pašarui);
2. Vasariniai javai su įsėliu;
3. Daugiametės žolės I naudojimo metų;
4. Daugiametės žolės II naudojimo metų;
5. Žieminiai javai;
6. Vasarinai javai.
Sėjomainos grandys. Minėtą sėjomainos rotaciją galima suskirstyti į grandis.
I grandis:
 Kaupiamieji (kukurūzai pašarui);
 Vasariniai javai su įsėliu.
II grandis:
 Daugiametės žolės I naudojimo metų;
 Daugiametės žolės II naudojimo metų;
 Žieminiai javai;
 Vasarinai javai.
Sėjomainos grandys skirstomos pagal dirvos derlingumą didinančio augalo pavadinimą:
 ankštinė;
 žolinė;
 kaupiamoji;
 sideralinė;
 pūdyminė;
 aliejinė;
 mišrioji.
Ankštinė grandis turi prasidėti pupiniais (ankštiniais) augalais, kurie auginami grūdams arba žaliajai masei. Laikoma, kad jų teigiama
įtaka dirvožemio derlingumui trunka vienus metus. Žolinė grandis prasideda I naudojimo metų daugiametėmis žolėmis. Ši grandis gali turėti
3–4 narius, nes daugiametės žolės dažnai naudojamos daugiau kaip 1
metus, o jų poveikis dirvožemio derlingumui taip pat trunka apie 2 metus. Kaupiamojoje grandyje dirvos derlingumą didinantys augalai – pla-
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čiaeilės sėjos augalai: cukriniai ir pašariniai runkeliai, silosui ar grūdams
auginami kukurūzai, bulvės. Sideralinėje grandyje dirvos derlingumui
didinti skirti auginami žaliajai trąšai augalai: lubinai, žieminiai rugiai,
garstyčios ir kt. Juodojo pūdymo laikymas yra nuostolingas, todėl pūdymo lauke dažnai auginami trumpos vegetacijos augalai (ankstyvos bulvės, vikių-avižų mišinys žaliajai masei), kurių derlių anksti nuėmus suspėjama dirvą patręšti mėšlu, laiku įdirbti ir paruošti kitų augalų sėjai.
Rapsai priskiriami dirvos derlingumą didinantiems augalams, todėl po jų
gali būti auginami javai – tai vadintume aliejine grandimi. Mišriojoje
sėjomainos rotacijos grandyje gali būti auginami iš eilės 2 dirvos derlingumą didinantys augalai (pvz., daugiametės žolės), po jų 1 arba 2 dirvos
derlingumą mažinantys augalai (bulvės, javai).
Planuojant sėjomainą svarbiausia tinkamai suplanuoti sėjomainos grandis – kad būtų kaitaliojami dirvos derlingumą didinantys ir
mažinantys augalai. Vėliau, priklausomai nuo aplinkybių, grandis galima kaitalioti: pvz., kaupiamąją grandį keisti aliejine. Šiuolaikinis požiūris į sėjomainas yra lankstesnis ir remiasi būtent anksčiau minėtu
principu, o ne griežtu rotacijos laikymuisi.
Sėjomainos laukų projektavimas. Ariamosios žemės suskirstymas sėjomainos laukais yra žemėtvarkos pagrindas. Projektuojant
sėjomainų laukus pirmiausia plane pažymima kultūrinė ganykla (KG),
kurią numatoma įrengti ariamojoje žemėje. Jei ūkininkas gavo žemės
kultūrinėje ganykloje, tai dalį jos reikia paversti ariamąja žeme. Laukų
ribos turi būti derinamos prie natūralių ribų. Sėjomainų laukai turi būti
vienodo dydžio, kad kasmet gautume vienodą pasėlių bendrąjį derlių.
Sėjomaininių laukų konfigūracija turi užtikrinti tinkamą visų lauko
darbų organizavimą
Sėjomainų klasifikacija. Sėjomainos gali būti klasifikuojamos
pagal:
 laukų skaičių (trilaukė, keturlaukė, šešialaukė ir t. t.);
 dirvos derlingumo kūrimo būdą;
 sėjomainų paskirtį ir žemės ūkio augalų sudėtį (lauko, pašarinė, speciali).
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Pagal laukų skaičių sėjomainos skirstomos į trilaukę, keturlaukę,
penkialaukę ir t .t. Pvz., trilaukė sėjomaina:
1. Juodasis pūdymas;
2. Žiemkenčiai;
3. Vasarojus.
Pagal dirvos derlingumo kūrimo būdą gali būti išskiriamos pūdyminės sėjomainos – dirvos derlingumas kuriamas laikant juodąjį ar užimtąjį pūdymą:
1. Užimtasis pūdymas;
2. Žiemkenčiai;
3. Vasarojus;
4. Kaupiamieji;
5. Vasarojus.
Vaismaininėse sėjomainose dirvos derlingumas palaikomas skirtingomis biologinėmis savybėmis pasižyminčius augalus. Javai kaitomi
su dirvos derlingumą didinančiais augalais kasmet ar kas dveji metai.
Žalieninėse sėjomainose dirvos derlingumo palaikymui 2–3 metus laikomos daugiametės žolės. Sideracinėse sėjomainose auginami žaliajai
trąšai įterpiami augalai.
Pagal paskirtį ir auginamus žemės ūkio augalus išskiriamos lauko
sėjomainos, kuriose javai bei techniniai augalai užima 50 proc. ir daugiau ploto. Pašarinėse sėjomainose 50 proc. ir daugiau ploto užima
pašariniai augalai. Dažnai tokios sėjomainos būdavo projektuojamos ir
taikomos stambiuose gyvulininkystės ūkiuose arčiau fermų, kad nereikėtų toli vežioti pašarų, ir vadinamos priefermio sėjomainomis. Pašarinės sėjomainos, kur didesniąją dalį sudaro kaupiamieji (plačiaeilės sėjos) augalai, vadinamos kaupiamųjų sėjomainomis. Specializuotose
sėjomainose nuo vieno iki kelių laukų gali būti skirta specialiems prekiniams augalams auginti. Specializuotos sėjomainos būna:
 daržo;
 medelyno;
 bityno;
 kitos.
Bitynų sėjomainose didžiąją dalį pasėlių sudaro medingi augalai:
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1. Žieminiai rapsai;
2. Vienametės žolės +įsėlis;
3. Baltieji dobilai I n.m.;
4. Baltieji dobilai II n.m.;
5. Vienmetės žolės +įsėlis;
6. Barkūnas.
Daržo sėjomainose kaip dirvą gerinantys augalai dažnai būna auginamos daugiametės žolės. Bent vienas laukas tręšiamas mėšlu, ir jame auginamos tręšimą mėšlu mėgstančios daržovės. Daržo sėjomainos
pavyzdys:
1. D. ž. I n.m.;
2. D. ž. II n.m.;
3. Kopūstai, pomidorai;
4. Agurkai;
5. Valgomieji šakniavaisiai;
6. Vasarojus + įsėlis.
Medelynų sėjomainose dirvos derlingumo palaikymui taip pat auginamos daugiametės žolės:
1. Vasarojus + įsėlis;
2. Daugiametės žolės I n.m.;
3. Daugiametės žolės II n.m.;
4. Kaupiamieji;
5. Sėjinukai;
6. Okuliantai;
7. Vienamečiai medeliai;
8. Medeliai.
Projektuojant sėjomainas atsižvelgiama į įvairius veiksnius: dirvožemio savybes (granuliometrinę sudėtį, pH), reljefą, netgi giliai po
dirvožemio derlingu horizontu slūgsančias uolienas. Lengvų žemių sėjomainose bus numatomi auginti augalai, kurie nėra reiklūs dirvožemiui, geriau pakenčia drėgmės trūkumą, rūgščiose dirvose sėjomainoje
numatomi auginti rūgščias dirvas pakenčiantys augalai. Lietuvos šiaurinėje dalyje esančioje karstinių reiškinių zonoje nemažą dalį pasėlių
struktūroje turi užimti daugiametės žolės.
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3.7. Žemės dirbimas
Žemės dirbimas – tai dirvožemio paviršinio sluoksnio (humusingo horizonto, vadinamo dirva) apvertimas, supurenimas, sutrupinimas,
sumaišymas, suslėgimas. Žemės dirbimo uždaviniai:
 pakirsti ir sunaikinti piktžoles;
 įterpti į dirvą augusių augalų liekanas;
 supurenti supuolusį armens sluoksnį, pagerinti jo aeraciją, reguliuoti drėgmę;
 įterpti į dirvą trąšas;
 suaktyvinti mikroorganizmų veiklą, paspartinti organinių medžiagų ardymą, pagerinti augalų mitybos sąlygas;
 sudaryti sąlygas žemės ūkio augalų sėkloms įterpti ir vienodai
sudygti;
 tinkamai dirbant apsaugoti dirvą nuo vandens ir vėjo erozijos.
XX a. antroje pusėje pradėti supaprastinto žemės dirbimo tyrimai ir taikymas praktikoje. Dalis žemės ūkio naudmenų šiuo metu nedirbama – pasėti augalus galima ražieninėmis sėjamosiomis. Žemės
dirbimo uždavinys – pakirsti ir sunaikinti piktžoles lieka aktualus ir
XXI a., kai yra daug įvairių ir efektyvių cheminių priemonių piktžolių
naikinimui (herbicidų). Kai kuriais atvejais, kaip ekologinėje žemdirbystės sistemoje, šis uždavinys tai labai svarbu. Augusių augalų liekanų, trąšų (ypač organinių) įterpimas į dirvą yra svarbus norint papildyti
dirvą organine medžiagą. Paliekant liekanas dirvos paviršiuje, humuso
kiekis, kartu ir biologinis aktyvumas didėja tik viršutiniame 0–5 cm
sluoksnyje. Nemaža dalis augalų šaknų yra gilesniame – 0–10 ir iki 20
cm sluoksnyje. Nustatyta, kad dirbant supaprastintai (sekliai), vyksta
atvirkščias dirvos kultūrinimui procesas – humusingas dirvožemio horizontas diferencijuojasi į viršutinį derlingą (0–10 cm) ir gilesnį (10–20
cm) mažiau derlingą. Plika akimi nematomų dirvoje gyvenančių gyvų
organizmų veikla labai svarbi dirvožemio derlingumui. Dirbdami žemę
reguliuojame dirvožemio oro, drėgmės režimą, kartu pagerindami sąlygas organices liekanas skaidančių mikroorganizmų veiklai.
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Žemės dirbimu galime keisti dirvos fizikines savybes ir kartu –
augalų aprūpinimą įvairiais augimo veiksniais.
Žemės dirbimo technologiniai procesai:
 armens sluoksnio apvertimas;
 paviršinio sluoksnio supurenimas ir sutrupinimas;
 dirvos maišymas;
 dirvos paviršiaus lyginimas;
 suslėgimas;
 dirvos mikroreljefo pakeitimas (vagojimas).
Žemės dirbimo darbai:
 arimas;
 kultivavimas;
 skutimas;
 lėkščiavimas;
 akėjimas;
 valkiavimas, lyginimas;
 volavimas.
Arimas yra daugiausia energijos ir laiko sąnaudų reikalaujantis
žemės dirbimo darbas. Arimo metu vyksta 5 technologiniai procesai:
apvertimas, purenimas, trupinimas, maišymas ir suspaudimas. Pagrindinis padargas, naudojamas dirvoms arti tiek Lietuvoje, tiek kitose pasaulio šalyse, yra klasikinis verstuvinis plūgas. Šis plūgas dirvos riekę
apverčia, iš dalies sutrupina ir sumaišo. Arimo metu dirvos paviršiuje
buvę augalinės, liekanos, piktžolių sėklos, ligų ir kenkėjų pradai atsiduria vagos dugne, kur dalis jų žūna. Plūgai yra nevartomieji (tradiciniai,
verčiantys į vieną pusę), vartomieji (dvipusio vertimo), pasukamieji
(plūgo korpusas lauko gale pasukamas, ir riekės vėl verčiamos į tą pačią pusę) ir lėkštiniai (darbinės dalys 65–75 cm skersmens lėkštės).
Verstuvinio plūgo pagrindinės darbinės dalys:
 noragas;
 verstuvė;
 peilis;
 pavaža;
 kamparaižis arba priešplūgis.
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Šios dalys tvirtinamos prie plūgo korpuso, o korpusas – prie plūgo
rėmo. Velėnos apvertimas priklauso nuo verstuvės tipo.
Verstuvės yra:
 cilindrinės;
 kultūrinės;
 pusiau sraigtinės;
 sraigtinės.
Cilindrinės ir kultūrinės verstuvės daugiau sutrupina dirvą, negu
apverčia. Pusiau sraigtinės ir sraigtinės verstuvės – gerai apverčia.
Arimo būdai:
 varsninis;
 lysvinis;
 lygusis;
 figūrinis.
Ariant nevartomaisiais plūgais, dažniausiai taikomas varsninis
arimo būdas. Laukas padalijamas varsnomis – 40–160 m pločio juostomis. Jų plotis priklauso nuo plūgo darbinio pločio (traktoriaus galingumo) bei lauko ilgio. Varsnomis ariami lygūs arba silpnai banguoto
reljefo, nelinkę užmirkti laukai (su laidžiu podirviu). Ariant varsnomis
varsnos viduryje daromos sumestinės arba išmestinės, o kraštuose lieka
išmestinės vagos arba daromos sumestinės. Sumestinių ir išmestinių
vieta kaitaliojama – daroma kasmet kitoje pačioje vietoje, kad dirvos
paviršius būtų lygus.
Lygiuose ir pavasarį arba po stipraus lietaus užmirkstančiuose
laukuose ariama lysviniu būdu. Laukas suskirstomas gerokai siauresnėmis varsnomis – t. y. lysvėmis (8–20 m pločio). Kaip ir ariant varsniniu būdu, daromos sumestinės ir išmestinės, tačiau jų vieta nekeičiama. Taip susidaro banguotas dirvos paviršius, išmestinėmis vagomis
nubėga vanduo, taip išvengiant pasėlių žuvimo dėl užmirkimo. Per lysvių galus suariama skerslysvė, padaromos vagos vandeniui nubėgti į
griovį.
Turint vartomąjį arba apsukamąjį plūgą galima arti lygiuoju būdu.
Šiuo būdu ariant nereikia daryti sumestinių ir išmestinių, laukas lieka
lygus.
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Figūriniu arimu rekomenduojama arti kalvas. Ariama važiuojant
aplink kalvą, verčiant vagas į kalvos pusę (į viršų). Ariant šiuo būdu mažinamas vandens erozijos poveikis. Jei kalvos viršuje plokščia dalis didesnė, ją pirmiausia galima suarti varsniniu būdu, o vėliau arti kalvos
šlaitus figūriniu būdu. Figūrinis arimas taikomas ir lygiuose įvairios konfigūracijos laukuose. Arti galima pradėti ir iš lauko vidurio, ir iš krašto.
Arimo laikas, gylis, kryptis, greitis. Arimo laiką nulemia dirvos
drėgnumas. Dirva dirbama tada, kai nelimpa prie padargų, t. y. pasiekia
fizinę brandą, – jos drėgnumas būna 60-90 proc. lauko drėgmės imlumo. Mūsų sąlygomis tinkamiausias yra rudeninis arimas. Jis atliekamas
po derliaus nuėmimo ir turi būti baigtas iki spalio vidurio. Vėliau dirvos dažniausiai būna per šlapios žemės dirbimui. Anksčiau suarus, geriau suyra į dirvą įterptos organinės liekanos. Pavasarinis arimas rekomenduojamas atlikti tik atskirais atvejais. Lietuvos mokslininkų atliktų
tyrimų duomenys parodė rudeninio arimo pranašumą` prieš pavasarinį.
Tradiciškai arimo gylis yra 0,20–0,30 m. Arimo gylis priklauso
nuo dirvožemio savybių (granuliometrinės sudėties, polinkio užmirkti),
auginamų augalų. Sunkesnes dirvas rekomenduojama arti giliai.
LAMMC Joniškėlio bandymų stotyje atliktų tyrimų duomenimis, sunkias dirvas nors kas keleri meti reikia suarti giliai. Gilų arimą mėgsta
žieminiai javai (žiemkenčiai), rapsai (turi gilias šaknis, mėgsta purią
dirvą), kaupiamieji augalai – cukriniai runkeliai, bulvės. Labai svarbu
pasirinkti tinkamą arimo gylį. Sumažėjus arimo gyliui 0,01 m – kuro
sąnaudos sumažėja 0,4–0,6 kg 1 ha. Dirvožemio humusingo horizonto
storis labai svarbus sukultūrintų dirvų požymis. Tyrimais nustatyta, kad
dirvoje su storesniu humusingu horizontu augantys augalai geriau aprūpinami vandeniu sausrų metu, turi geriau išvystytą šaknų sistemą.
Storesnį humusingą horizontą turinčioje dirvoje augantys augalai atsparesni ligoms ir kenkėjams, sugeba geriau stelbti piktžoles, duoda didesnį derlių. Norint suformuoti storesnį dirvožemio humusingą horizontą,
ariant yra galimybė jį pastorinti. Armens storinimas – palaipsnis podirvio priarimas kas 3–5 metai, kai laukas tręšiamas mėšlu arba užariama žalioji trąša.
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Armens storinimą patogiausia atlikti pūdymo lauke. Pūdymui skirtas laukas rudenį suariamas 3-5 cm giliau negu iki tol buvo ariamas.
Pavasarį laukas patręšiamas mėšlu arba apsėjamas žaliajai trąšai skirtais augalais. Storinant humusingą horizontą purenamas vagos dugnas
arba podirvis. Tam prie plūgo korpuso pritvirtinamas specialus noragas. Į supurentą podirvį patenka daugiau oro, mikroorganizmų, augalų
šaknų, todėl jis tampa derlingesnis.
Arimo greitis priklauso nuo traukiamosios jėgos. Ariant arkliais,
jis buvo labai nedidelis, dabartiniu metu galingi traktoriai ir geri plūgai
leidžia arti didesniu greičiu. Arimo greitį nulemia:
 dirva;
 turima technika.
Vidutinis arimo greitis turėtų būti 4–8 km h-1.
Arimo kryptis priklauso nuo:
 lauko nuolydžio;
 arimo būdo.
Lygūs laukai ariami ilgosios kraštinės kryptimi. Jeigu nuolydis
mažas, ariama išilgai jo, kad geriau nutekėtų vanduo. Nuolaidesnės,
kalvotos dirvos ariamos skersai nuolydžio, kad būtų mažesnė vandens
erozija.
Arimo kokybės vertinimas. Arimo kokybė vertinama pagal
šiuos rodiklius:
 arimo gylis;
 piktžolių ir augalų liekanų įterpimas;
 vagų tiesumas;
 vagų aukštis;
 sumestinės kokybė;
 išmestinės kokybė.
Arimo gylis turi būti vienodas. Lygiose dirvose jis gali svyruoti ±
1,0 cm, nelygaus reljefo ± 2,0 cm. Dirva turi būti gerai apversta, nekyšoti augalų liekanos ir piktžolės. Vagos turi būti tiesios, vienodo pločio. Arimo paviršiuje atskiros vagos turi matytis, bet nesimatyti skirtumų tarp atskirų traktoriaus važiavimų. Sumestinė – ne per aukšta (ne
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daugiau kaip 5 cm aukštesnė už kitas vagas) ir po sumestine neturi likti
neliktų neišartos žemės. Išmestinė yra gera, kai:
 švariai išarta;
 jos plotis atitinka vieno korpuso užgriebį;
 ne gilesnė kaip visas arimas;
 nėra atverstų velėnų su augalų liekanomis.
Suartame lauke neturi likti nesuartų kampų ar lauko galų. Gale
lauko suariamos skersinės vagos.
Nuo 2007 m. rengiamas respublikinis rudeninio arimo konkursas.
Šiuo konkursu siekiama propaguoti gerą arimo meną, skatinti artojus
kokybiškai arti, kelti bendrą krašto žemdirbystės lygį.
Arimo privalumai:
 artoje žemėje lengviau paruošti sėklos guolį;
 nereikia specialių sėjamųjų;
 tinka įvairaus klimato ir dirvožemio sąlygomis;
 auginamų augalų derlius didesnis;
 geriau veikia dirviniai herbicidai;
 dirva geriau įšyla;
 naikinamos piktžolės;
 geriau šaknijasi augalai;
 lygesnis dirvos paviršius.
Arimo trūkumai:
 dirva jautresnė erozijai;
 didesnės kuro sąnaudos;
 artų dirvų dirbimui reikia įvairesnių padargų;
 didesnės darbo sąnaudos, mažesnis našumas;
 didesnis drėgmės garavimas iš dirvos;
 mažiau sliekų;
 didesnė anglies dioksido emisija į atmosferą;
 į paviršių kasmet iškeliami akmenys;
 armens pado susidarymas.
Žemės dirbimas neariant. Žemės dirbimas neariant skirstomas į:
 ankstyvasis žemės dirbimas neariant;
 žemės dirbimas neariant XX a.
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Ankstyvasis žemės dirbimas neariant buvo taikomas VII a. prieš
Kristų – V a. po Kristaus, kai nebuvo sukurta verstuvinių žemės dirbimo padargų.
Žemės dirbimo neariant XX a. svarbiausi faktai:
 JAV žemės dirbimo neariant tyrimai pradėti 1930 m.
 1943 m. Edward Faulkner knyga ,,Artojo beprotystė”.
 Anglija, 1955 m.: sukurtas herbicidas parakvatas sudarė sąlygas plisti supaprastintam žemės dirbimui dėl galimybės kontroliuoti piktžoles.
 Anglija, XX a. 8-as dešimtmetis: draudimas deginti šiaudus pristabdė supaprastinto žemės dirbimo plitimą dėl piktžolių kontrolės sunkumų (su šiaudais sudegdavo nemažai piktžolių sėklų).
 Olandijoje supaprastinto žemės dirbimo tyrimai pradėti 1962 m.
 Vokietijoje – 1966 m.
 Prancūzijoje – 1970 m.
 Ispanijoje – 1982 m.
 Skandinavijoje – XX a. 7-as dešimtmetis.
 Supaprastintas žemės dirbimas labiausiai išplito Šiaurės ir
Pietų Amerikos žemynuose.
 Plinta tik pažangesniuose, stambesniuose ūkiuose.
 Spartina ekonominės sąlygos ir ekologinių reikalavimų griežtėjimas.
 Labiausiai tinka kalkingose, didelio poringumo, struktūringose, laidžiose vandeniui dirvose.
Kultivavimas. Kultivuojant dirva purenama, trupinama, maišoma,
lyginama, naikinamos (pakertamos ir apdraskomos) piktžolės. Šiuo
metu gaminami įvairios paskirties kultivatoriai. Kultivatoriai: su pasyviomis darbinėmis dalimis ir aktyviųjų darbinių dalių kultivatoriai.
Dažniau naudojami kultivatoriai su pasyviomis darbinėmis dalimis.
Aktyviųjų darbinių dalių kultivatoriai: vertikaliųjų rotorių kultivatoriai,
horizontalaus veleno (frezeriniai) kultivatoriai turi traktoriaus per reduktorių sukamus velenus, prie jų tvirtinami specialūs peiliai, dantys
arba plaktukai.
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Kultivavimas gali būti:
 seklus;
 vidutinio gylio;
 gilus (iki 30 cm ir giliau).
Sekliai kultivuojama ruošiant sėklų guoliavietę prieš sėją, vidutiniu
gyliu kultivuojama įterpiant trąšas, norint giliau supurenti ir išlyginti dirvą. Gilus kultivavimas reikalingas įrengiant sodus, medelynus, uogynus,
taip pat norint giliai įdirbti dirvą neapverčiant velėnos (neariant).
Taip pat kultivavimas gali būti:
 ištisinis;
 tarpueilinis.
Ištisinis kultivavimas – dirbamas visas laukas: laukas prieš sėją,
pūdymas. Auginant augalus plačiais tarpueiliais, vegetacijos metu tarpueiliai purenami specialiais kultivatoriais siekiant supurenti suslūgusią dirvą ir sunaikinti piktžoles. Po smarkaus lietaus susidariusią plutelę dirvos paviršiuje tarpueiliuose taip pat galima suardyti kultivuojant.
Priklausomai nuo kultivatoriaus paskirties, kultivatoriaus noragėliai
gali būti įvairūs (3.1 pav.).

3.1 pav. Kultivatoriaus noragėliai ir priedai:
a – vienpusis plokščiasis (kairinis ir dešininis), b – plokščiasis strėliškasis,
c – universalusis strėliškasis, d – kaltiškasis, e – standžiakotis purenamasis,
f – syruoklinis purenamasis, g – tręšiamasis, h – verstuvinis (kairinis ir dešininis), i – vagotuvas, j – spygliuotieji diskai (P. Vasinauskas, 1989)
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Skutimas. Skutimu vadinamas seklus žemės dirbimas (iki 10 cm),
atliekamas įvairiais žemės dirbimo padargais. Skutant pakertamos piktžolės ir sudygę pabiros, taip pat užžeriant puriu dirvos sluoksniu skatinamas piktžolių dygimas ir atžėlimas (kitu žemės dirbimu jas sunaikinant), paskatinama mikroorganizmų veikla ir kartu – augalų liekanų
skaidymas. Dirvos, kuriose gausu daugiamečių piktžolių, skutamos
verstuviniais skutikliais 8–10 cm gyliu. Verstuviniai skutikliai geriau
pakerta piktžoles, užverčia liekanas ir supurena dirvą. Kaip vestuvinį
skutiklį galima panaudoti plūgą be priešplūgių dirbant juo sekliai.
Lėkštiniais padargais skutama sekliau: 5–8 cm gyliu. Gali būti
naudojami lėkštiniai skutikliai, lėkštinės akėčios, lėkštiniai kultivatoriai. Šiais padargais dirbama greičiau negu verstuviniais skutikliais.
Lėkštinio skutiklio darbinės dalys yra išgaubti plieniniai diskai, sustatyti 35º kampu. Skutamos dobilienos, dažniausiai antrųjų naudojimo
metų, nupjovus pirmąjį arba antrąjį žolės derlių. Ražienos turi būti skutamos kuo greičiau po derliaus nuėmimo ir yra efektyvi piktžolių kontrolės priemonė.
Lėkščiavimas. Lėkščiuojant dirva (velėna) pjaustoma, apverčiama, trupinama. Dirbimo gylis 8–10 cm ir giliau. Lėkščiuojama ganyklos, pievos, daugiametės žolės po 2 ar daugiau metų naudojimo, kai
susidaro velėna. Lėkščiuojant galima įterpti perpuvusį mėšlą. Nuėmus
kaupiamųjų augalų derlių, vietoj arimo galima lėkščiuoti. Lėkščiavimas
naudojamas susmulkinti dideliems grumstams susidariusiems išdžiūvus
suartai šlapiai dirvai, taip pat išmestinių sulyginimui, suvažinėtų vietų,
galulaukių supurenimui. Lėkščiavimui naudojamos lėkštės su lygiais ir
karpytais kraštais. Reguliuojant atakos kampą, galima keisti lėkščiavimo gylį.
Valkiavimas, lyginimas. Dirvų valkiavimas nėra paplitęs žemės
dirbimo darbas. Valkiuojant lyginamas dirvos paviršius. Valkės sudarytos iš grandinėmis sujungtų metalinių sijų arba žiedų. Dažniausiai dirvos paviršiaus lyginimas atliekamas lengvomis akėčiomis ar kultivatoriais. Taip pat gaminami specialūs dirvos lyginimo padargai – lygintuvai. Vestuviniu lygintuvu važiuojant įstrižai arimo krypties, nupjauna-
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ma iškilusi dirva ir stumiama iki įdubimų. Dažniausiai lygintuvai yra
sudėtinių žemės dirbimo mašinų dalis.
Akėjimas. Dirvos akėti pradėtos seniai. Akėčios anksčiau buvo gaminamos medinės, vėliau akėčių darbinės dalys akėčvirbaliai (3.2 pav.),
o dar vėliau ir visos akėčios pradėti gaminti metaliniai. Akėčių yra įvairių: lėkštinių, tinklinių, spyruoklinių, „ekologinių“ (su plonais ilgais
akėčvirbaliais, skirtų akėti pasėliams vėlesniais augimo tarpsniais). Pagal
masę, tenkančią vienam akėčvirbaliui, akėčios skirstomos į lengvas (0,6–
1,0 kg), vidutinio sunkumo (1,0–1,5 kg) ir sunkias (1,5–2,0 kg).

3.2 pav. Akėčvirbaliai: a – standžiųjų akėčių, b – peilinių akėčių, c – tinklinių akėčių; 1 – kvadratinis, 2 – apvalusis, 3 – elipsinis, 4 – leteninis, 5 – peiliškasis, 6 – smailusis, 7 – plokščiagalis, 8 – bukasis (P. Vasinauskas, 1989)

Rečiausiai akėčvirbaliai išdėstyti sunkiose akėčiose. Akėčiomis
galima atlikti įvairius darbus:
 pavasarį anksti dirva akėjama tam, kad greičiau pradžiūtų;
 lengvose dirvose (smėlio, priesmėlio), nepiktžolėtose priemolio dirvose – dirvos paruošimas prieš sėją;
 sunkiose dirvose – akėjama po kultivavimo prieš sėją (dirva
sulyginama ir susmulkinama);
 po lietaus susidariusiai plutai suardyti;
 taupant drėgmę nuakėjus paviršių sudaromas purus dirvos trupinėlių sluoksnis, sumažinantis drėgmės garavimą iš dirvos;
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 pasėliai akėjami prieš ir po sudygimo, siekiant sunaikinti
dygstančias piktžoles.
Volavimas. Dirbant žemę paprastai siekiama ją supurenti. Kartais
būtinas atvirkštinis procesas – dirvos suspaudimas. Dirva suspaudžiama voluojant. Volavimas naudojamas reguliuoti dirvos drėgmės režimui. Anksčiau dirvų volavimas buvo paplitęs, šiuo metu atskirai volai
naudojami nedažnai – dažniau jie įeina į žemės dirbimo padargų sudėtį.
Dirva voluojama prieš sėją ar po sėjos, kai sausose puriose dirvose
reikia sudaryti kapiliarų tinklą drėgmei pakilti iš gilesnių sluoksnių iki
sėklų. Taip pat rekomenduojama voluoti jei dirvos paviršiuje daugiau
kaip 5 proc. sudaro grumstai, didesni kaip 5 cm skersmens. Voluoti rekomenduojama per giliai prieš sėją supurentas dirvas. Į dirvą įspausti
grumstai sudrėksta ir vėliau akėjant lengviau suyra. Voluoti prieš sėją
reikia dirvas, kai nuo suarimo iki augalų sėjos praėjo mažiau kaip 2 savaitės ir dirva nesuspėjo suslūgti. Smulkios daugiamečių žolių sėklos gali
būti įspaudžiamos į dirvą volu, jei dirva puri ir yra didelė tikimybė sėklas
sėjamąja pasėti per giliai. Po lietaus dirvos paviršiuje susidariusią plutelę
galima sutrupinti ne tik akėjant, bet ir voluojant volais su nelygiu paviršiumi. Nerekomenduojama voluoti šlapių ir labai sausų dirvų. Voluojant
šlapias dirvas didinamas dirvos tankis, mažėja drėgmės garavimas iš dirvos, gadinama dirvos struktūra. Dirvos struktūra gadinama voluojant
perdžiūvusias dirvas – dalis grumstų suardoma iki dulkių.
Volai būna:
 lygieji cilindriniai;
 žiediniai;
 arimo;
 žvaigždiniai;
 spygliuoti;
 pentininiai;
 spiraliniai;
 kombinuotieji;
 dantytieji;
 lysteliniai.
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Žemės dirbimo sistema – visų žemės dirbimo taikymo tvarka, atitinkanti žemės ūkio augalų biologines reikmes (3.3 pav.).
Augalai pagal biologines reikmes skirstomi į:
 vasarinius;
 žieminius;
 daugiametes žoles.
Daugiametės žolės sėjamos kaip įsėlis į javus, todėl joms žemė atskirai nedirbama. Ruošiant dirvą ir vasarojui, ir ir žiemkenčiams, žemės dirbimas skirstomas į:
 pagrindinį;
 priešsėjinį;
 pasėjinį.

3.3 pav. Žemės dirbimo sistema (pagal P. Vasinauską, 1989)
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Pagrindinis žemės dirbimas priklauso nuo to, koks augalas prieš
tai dirvoje augo. Jo tikslas – atkurti dirvožemio derlingumą. Priešsėjinio žemės dirbimo tikslas – sudaryti sąlygas įterpti augalų sėkloms, t.
y. paruošti sėklos guolį. Priešsėjinis žemės dirbimas priklauso nuo to,
kokie augalai bus auginami. Pasėjinis žemės dirbimas taip pat priklauso
nuo auginamų augalų. Meteorologinės sąlygos turi įtakos posėjiniam
žemės dirbimui (po stipraus lietaus suplaktam dirvos paviršiui supurenti akėjama ar voluojama). Posėjinis dirbimas gali būti keičiamas purškimu herbicidais: ekologinėje žemdirbystės sistemoje piktžolės javų
pasėlyje gali būti naikinamos akėjimu, intensyviai ūkininkaujant – pasėlis purškiamas herbicidais.
Žemės dirbimas augalų grupėms pateikiamas schemose (3.4, 3.5,
3.6 ir 3.7 pav.).

3.4 pav. Pagrindinis žemės dirbimas vasariniams augalams
(pagal P. Vasinauską, 1989)
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Pagrindinis žemės dirbimas vasariniams augalams priklauso nuo
priešsėlio.

3.5 pav. Priešsėjinis ir posėjinis žemės dirbimas vasariniams augalams
(pagal P. Vasinauską)
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Prieš vasarinių augalų sėją dirva kultivuojama ir akėjama. Auginant vėliau sėjamus augalus, siekiant sunaukinti dygstančias piktžoles,
kultivavimą ir akėjimą galima pakartoti po 6–8 dienų. Po vasarinių augalų sėjos pasėlius galima akėti, prireikus (jei dirvoje trūksta drėgmės)
voluoti. Plačiaeilės sėjos augalų tarpueiliai po sėjos purenami kultivatoriumi.
Pagrindinis žemės dirbimas žieminiams augalams atliekamas vasarą (rudenį) ir priklauso nuo lauke augusių augalų (t. y. priešsėlio).

3.6 pav. Pagrindinis žemės dirbimas žieminiams augalams
(pagal P. Vasinauską, 1989)
Prieš žieminių augalų sėją kultivuojama ir akėjama. Sėjant nuo suarimo praėjus mažiau negu 2–3 savaitėms, dirvą gali tekti voluoti.
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3.7 pav. Priešsėjinis ir posėjinis žemės dirbimas žieminiams augalams
(pagal P. Vasinauską, 1989)
Trūkstant drėgmės, žieminių javų pasėliai po sėjos voluojami.
Linkusiose užmirkti, turinčiose mažai laidų vandeniui podirvį dirvose
žieminių javų pasėliai po sėjos rudenį gali būti vagojami, sudarant sąlygas nubėgti dirvos paviršiuje besikaupiančiam vandeniui.
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4. PIKTŽOLĖS
4.1. Piktžolių samprata
Piktžolės buvo žinomos seniai, kai beveik prieš 10 000 metų pirmykščiai žmonės pradėjo rinkti vertingesnes laukinių augalų sėklas, jas
pasėdavo ir augindavo augalus maistui. Tačiau žmonės pastebėjo, kad
laukuose auga ir menkaverčiai augalai, ne tik tie kuriuos jie sėdavo.
Menkaverčiai augalai buvo pradėti vadinti piktžolėmis. Todėl galima
teigti, kad piktžolės žmones lydi nuo pat žemdirbystės istorijos pradžios.
Lietuviškas pavadinimas „piktžolė“ yra sudarytas iš dviejų žodžių
„pikta žolė“, nors senesniuose literatūros šaltiniuose piktžolės vadinamos „piktažolėmis.
Kas tai yra piktžolės yra apibūdinama gana įvairiai, tačiau prasmė
išlieka ta pati.
 piktžolės – nekultivuojamos dirbamų žemių arba bergždynų žolės (Stancevičius, 1957).
 piktžolės (siaurąja prasme) – žmogaus nekultivuojami laukiniai
augalai arba (plačiąja prasme) augalai, kurie auga ten, kur neturėtų augti. Čia priskiriami ir žemės ūkio augalai, pakliuvę į
kitos rūšies pasėlius. Pavyzdžiui, žieminiai rugiai – žieminiuose kviečiuose, miežiai – avižose ir t.t. (Monstvilaitė, 1962).
 piktžolės – bet kokie augalai, trukdantys žmogaus interesams
(Europos herbologų draugija).
Duoti apibrėžimai leidžia suvokti, kad piktžolės yra nepageidaujamos, daro žalą auginamiems kultūriniams augalams. Tačiau kai kuriais atvejais ir žemės ūkio augalai gali būti pavadinti piktžolėmis, kai
jie sudygsta ir auga nesėti. Pavyzdžiui, kai sėklinių kviečių pasėlyje
pridygsta kvietrugių ar rugių. Tokiu atveju sėklinė medžiaga yra užteršiama kitų augalų sėklomis (kvietrugių ar rugių), o tai nėra pageidaujama. Kitas pavyzdys gali būti toks: kai pasėjus žieminius kviečius po
žieminių rapsų, dažnai kviečiuose pridygsta rapsų pabirų, kurios stelbia
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kviečius. Šiuo atveju rapsai yra nesėti, savaime sudygę augalai, išbirus
sėkloms derliaus nuėmimo metu. Jie konkuruoja dėl tų pačių vegetacijos veiksnių (šviesos, drėgmės, maisto medžiagų) su žieminiais kviečiais ir juos alina.

4.2. Piktžolių kilmė ir paplitimas
Kilmė. Geografinė piktžolių kilmės vieta dažniausiai nurodoma
Artimuosiuose Rytuose tarp Tigro ir Eufrato upių derlingiausiose vietose, kur pirmiausiai buvo užsiimta žemdirbyste ir gyvulių auginimu.
Laikui bėgant, tiek žemdirbystė, tiek ir gyvulių auginimas plėtėsi ir
persikėlė į palankius žemdirbystei plėtoti regionus - Viduržemio jūros
pakrantes, o dar vėliau ir į Vidurio Europą. Kartu su žemdirbyste plito
ir piktžolės.
Lietuvoje augančios piktžolės pagal kilmę skirstomos į vietines ir
nevietines piktžoles. Vietinės (arba apofitai) plito iš miško atkovotoje
žemėje auginant naudingus augalus, kai žmonės pastebėjo, kad javai
geriau auga išdeginto miško vietoje, kur lieka daug pelenų. Tačiau pasėjus javus, juose atsirasdavo ir žolinių miško augalų, kurie augo pasėtuose javuose. Pagal tai kokio išdeginto miško vietoje augo atsitiktiniai
žoliniai augalai - vietinės piktžolės, jos pagal kilmę yra skirstomos:
 kilusios iš spygliuočių miškų - paprastoji smilga, vaistinė veronika, ankstyvasis šalpusnis, dirvinė mėta ir kt.
 kilusios iš lapuočių miškų – paprastoji garšva, šliaužiantysis
vėdrynas, šliaužiančioji tramažolė ir kt.
Žmonėms keliaujant, prekiaujant plito ir nevietinės piktžolės –
antropofitai. Tai yra žmogaus atvežti augalai, kurie dar vadinami adventyviniais augalais. Šios piktžolės atkeliavo su augaliniais produktais, dažniausiai su grūdais ir saulėgrąžų sėklomis. Adventyviniai augalai sudaro 1/2 dirbamų žemių ir 4/5 bergždynų piktžolių. Adventyvinės
piktžolės skirstomos pagal tai iš kur jos atkeliavo:
 iš Vidurio Europos ir nuo Viduržemio jūros – aguonos, dirvinis raguolis, svėrė, kai kurios aklės ir veronikos,
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iš Pietryčių Europos ir Pietvakarių Azijos – dirvinė karpažolė,
garstukas, paprastasis godas,
 iš Amerikos – burnočiai, galinsogos, kanadinė konyza, kietinė
ambrozija.
Kai kurios piktžolių rūšys iš Europos yra nukeliavusios ir į Ameriką, pvz. tuščioji aviža, dirvinė usnis, plačialapis gyslotis, pastarąjį
vietiniai gyventojai – indėnai pavadino „baltojo žmogaus pėda“.
Paplitimas. Šiuo metu Europoje priskaičiuojama apie 700 piktžolių rūšių, tačiau jos nėra vienodai pasiskirsčiusios įvairiuose regionuose, nes tai lemia klimatinės sąlygos. Teigiama, kad pietiniuose regionuose (netoli Viduržemio jūros), kur šilta ir drėgna, randama net apie
90 proc. piktžolių rūšių, o visoje Europoje yra paplitę apie 30 proc.
visų piktžolių rūšių.
Lietuvoje XX a. viduryje aptikta 420 piktžolių rūšių. Iš jų apie
270 rūšių rasta dirbamoje žemėje, sėtinėse pievose ir ganyklose. Šiuo
metu pasėlių piktžolių priskaičiuojama apie 200 rūšių, nes keičiantis
žmogaus ūkinei veiklai keičiasi ir piktžolių rūšinė sudėtis. Svarbiausi
veiksniai lemiantys piktžolių rūšių sudėtį ir jų gausumą yra šie:
 gamtinės sąlygos (klimatas ir dirvožemio savybės),
 žmogaus ūkinė veikla (auginami pasėliai, sėklų valymas, rūgščių dirvų kalkinimas, užmirkusių žemių sausinimas, tręšimas,
herbicidų vartojimas).
Vyrauja trumpaamžės piktžolių rūšys, jos sudaro apie 70 proc.,
daugiametės – apie 30 proc.
Gamtinės sąlygos ir piktžolės. Gamtinės sąlygos, t.y. klimatas ir
dirvožemio savybės, turi lemiamą reikšmę piktžolių plitimui. Vėsaus ir
drėgno klimato regionams būdingos vienos piktžolių rūšys, o karšto ir
sauso – kitos. Mūsų Respublikos teritorija nedidelė todėl piktžolių plitimui didesnę įtaką turi dirvožemio savybės nei klimatas. Atskiruose
Respublikos regionuose skiriasi dirvožemio granuliometrinė sudėtis, jo
pH, drėgnumas, maisto medžiagų kiekis, todėl auga skirtingos piktžolių
rūšys.
Kai kurios piktžolės pakenčia įvairias dirvožemio sąlygas, tačiau
yra piktžolių kurios auga tik tam tikras savybes turinčiuose dirvože-
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miuose, todėl jas galima vadinti dirvožemio savybių indikatoriais. Būdingiausi rūgščių, karbonatingų ir šlapių dirvų indikatoriai šie:
 rūgščios dirvos – smulkioji rūgštynė, dirvinis kežys, vienametė klėstenė, dirvinis ridikas (svėrė),
 karbonatingos dirvos – apyninė liucerna, dirvinis raguolis,
dirvinis garstukas, baltažiedis barkūnas,
 drėgnos dirvos – pelkinis pūkelis, pelkinė notra, pelkinis čėriukas, rupūžinis vikšris, daržinė žliūgė, šliaužiantysis vėdrynas, žąsinė sidabražolė.
Antropogeninė veikla ir piktžolės. Žmogus savo ūkinė veikla,
stengiasi pagerinti žemės ūkio augalų augimo sąlygas, tačiau tai turi
įtakos ir piktžolėms. Pavyzdžiui, dėl geresnio sėklų valymo išnyko arba
labai sumažėjo dirvinės raugės (kukalio), nelabosios svidrės, ruginės
dirsės, dobilinio branto kiekis.
Kalkinant rūgščias dirvas nyksta joms būdingos rūšys. Nuosekliai
mažėja piktžolių, kurios mėgsta rūgščias dirvas (dirvinio kežio, vienametės klėstenės, dirvinės našlaitės) kiekis. Tačiau keičiantis dirvožemio pH daugėja kitų piktžolių – baltosios balandos, bekvapio šunramunio, daržinės žliūgės kiekis.
Piktžolių rūšinę sudėtį keičia tręšimas. Nustatyta, kad gausiau patręštuose laukuose padaugėjo baltosios balandos, vienametės miglės,
paprastosios rietmenės, paprastosios žilės, dirvinės aklės, dirvinės našlaitės, daržinės žliūgės, o pievose ir ganyklose išplito kiaulpienės. Literatūroje randama duomenų, kad kibusis lipikas netgi nedygsta, jei nėra
tinkamos azoto koncentracijos dirvožemyje.
Labai svarbus veiksnys, veikiantis piktžoles, yra cheminė kontrolė.
Jei metai iš metų naikinamos tik dviskiltės piktžolės, tai pasėliuose
pradeda vyrauti vienaskiltės ir atvirkščiai. Be to dažna ūkininkų klaida
būna tai, kad piktžoles naikina neatsižvelgdami į vyraujančias rūšis
pasėliuose arba purškiama herbicidais, neatsižvelgiant į jų veikliąją
medžiagą. Tokiu atveju piktžolės pripranta ir palaipsniui tampa atspariomis.
Kai kurios piktžolių rūšys labai išplinta, jei nėra taikoma augalų
kaita. Nustatyta, kad ten, kur daug sėjama žieminių javų išplinta dirvi121

nė smilguolė, o dažnai sėjami vasariniai javai yra tuščiosios avižos išplitimo priežastis.

4.3. Piktžolių biologinės savybės
Piktžolės yra nuolat naikinamos vienokiais ar kitokiais būdais, tačiau jų pasėliuose visada išlieka. Piktžolėms išsilaikyti dirbamuose
laukuose padeda savitos biologinės savybės, kurių naudingi augalai
turi kur kas mažiau. Reiktų išskirti tokias biologines savybes kaip:
 dauginimosi ypatybės;
 didelis sėklų vaisingumas (produktyvumas);
 sėklų plitimo įvairovė;
 sėklų ramybės būklė;
 sėklų išsilaikymas dirvoje;
 piktžolių dygimo sąlygos;
 piktžolių dygimas vegetacijos laikotarpiu.
Dauginimosi ypatybės. Dauguma piktžolių, ypač trumpaamžių,
yra savidulkiai augalai. Dėl šios priežasties net ir vienas atvežtinis augalas gali labai greitai išplisti ir užimti didelę teritoriją. Piktžolės dauginasi dvejopai:
 sėklomis,
 vegetatyviai ir sėklomis.
Toks piktžolių dauginimasis užtikrina rūšies išlikimą įvairiose
ekologinėse sąlygose. Sėklomis plinta trumpaamžės ir kai kurios daugiametės piktžolės. Įkyriausios, žalingiausios ir sunkiai išnaikinamos –
vegetatyviai ir sėklomis plintančios, daugiametės piktžolės. Tik dirvinis
asiūklis dauginasi sporomis ir vegetatyviai (Špokienė, Jodaugienė,
2009).
Vegetatyvinio dauginimosi ypatybės. Vegetatyviai plintančios
piktžolės subrandina nemažai sėklų, tačiau jų išlikimui yra reikšmingesnis vegetatyvinis dauginimasis, t.y. plitimas įvairiomis vegetatyvinėmis dalimis: šliaužiančiais stiebais, šakniastiebiais, šaknų atžalomis,
stiebagumbiais.
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Visos daugiametės vegetatyviai plintančios piktžolės iki rudens išaugina gausų šaknyną, kuriame sukaupia maisto medžiagas. Ypač dideles maisto medžiagų atsargas sukaupia nenaikinamos piktžolės. Nupjovus vegetatyviai plintančių piktžolių antžeminę dalį yra stabdomas fotosintezės procesas, atželdamos piktžolės naudoja maisto medžiagas
sukauptas šaknyne. Sistemingai kartojant antžeminės dalies nupjovimą,
galima gerokai sumažinti sukauptų medžiagų kiekį ir piktžolės gali žūti, tačiau tai yra ilgas ir daug darbo reikalaujantis procesas.
Piktžolių sėklų produktyvumas. Daugelio piktžolių rūšių sėklų
produktyvumas yra labai didelis. Žieminių kviečių ar rugių vienas augalas gali išauginti apie 210–230 sėklų, kartais retame ir gausiai patręštame pasėlyje augalai labai išsikrūmija ir pavienių augalų produktyvumas gali siekti 400-440 sėklų. Tačiau daugelio piktžolių produktyvumas yra žymiai didesnis, pavyzdžiui, pagal rusų mokslininką Fiziunov
dirvinė čiužutė subranbina 50 000, smulkiažiedė galinsoga 300 000,
baltoji balanda – 700 000, šiurkštusis burnotis – net 1 000 000 sėklų.
Tačiau net ir tų pačių piktžolių vaisingumas gali ženkliai skirtis. Tankiuose, vešliuose pasėliuose piktžolės subrandina sėklų žymiai mažiau,
negu augančios laukų pakraščiuose, išgedusių ar išretėjusių pasėlių
vietose, bergždynuose.
Sėklų plitimas. Jeigu subrendusios piktžolių sėklos išbyrėtų šalia
jas išauginusio augalo, sudygę jų daigai stelbtų vieni kitus ir daugelis
žūtų. Tačiau piktžolės yra prisitaikiusios plačiai išplatinti savo sėklas.
Tam padeda vaisių ir sėklų sandara (4.1 pav.). Pavyzdžiui, dirvinės
raugės vaisius – kiaušiniška dėžutė, kuri, subrendus sėkloms, atsidaro
viršuje. Pučiant vėjui, stiebai linguoja ir barsto sėklas. Panašiai pasklinda aguonos birulės sėklos. Jos išsibarsto per dėžutės viršuje esančius plyšelius. Dirvinės našlaitės vaisius – kiaušiniška, tribriaunė dėžutė. Subrendus sėkloms, dėžutė sprogsta išilgai, pasidalindama į tris laivelio pavidalo dalis ir sviedžia sėklas į visas puses tolyn.
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a)

b)

c)

4.1 pav. Subrendę piktžolių vaisiai: a) dirvinės raugės, b) aguonos birulės, c) dirvinės našlaitės
Be to, piktžolių sėklos turi įvairių priedų, kurie joms padeda nukeliauti kuo toliau nuo jas išauginusio augalo. Tai švelnūs, minkšti pūkeliai, vadinami skristukais, kabliukais, dygliukais, plaukeliais, akuotais
ir kt. (4.2 pav.).

a)

b)

c)

d)

e)

4.2 pav. Piktžolių sėklos su įvairiais priedais, kurie padeda joms paplisti: a) paprastosios kiaulpienės, b) paprastosios morkos, c) kibiojo lipiko,
d) triskiaučio lakišiaus, e) paprastosios varnalėšos

Kai kurių sėklų priedai padeda joms netgi įsmigti į dirvą. Pavyzdžiui, tuščiosios avižos sėkloms patekus ant dirvos, lenktas akuotas
sudrėksta ir pradeda suktis, įtraukdamas grūdą tarp grumstelių (4.3
pav.). Panašiai įlenda į dirvą paprastojo dalgučio sėklos, kurios turi
ilgą, spirale susiraičiusį snapelį.
Piktžolių sėklas perneša iš vienos vietos į kitą vėjas, vanduo, gyvuliai, žvėrys, paukščiai ir žmogus. Vėjuotą dieną tarsi su parašiutu
skrenda skristukus turinčios paprastosios kiaulpienės, dirvinės pienės,
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dirvinės usnies, ankstyvojo šalpusnio ir kitų piktžolių sėklos. Sėklos
gali atskristi iš apleistų laukų ir užteršti švarius, nepiktžolėtus pasėlius.

a)

b)

4.3 pav. Sėklos su akuotais: a) tuščiosios avižos, b) paprastojo dalgučio
Kabliukus, šiurkščius plaukelius ar dygliukus turinčios sėklos (kibusis lipikas, paprastoji varnalėša, paprastoji morka, triskiautis lakišius
ir kt.) gali prikibti prie gyvulių ar žvėrių odos, paukščių plunksnų ir
drauge keliauti. Piktžolių sėklos plinta ir su gyvulių bei paukščių mėšlu. Su pašaru patekusios ar paukščių sulestos piktžolių sėklos pereina
virškinamąjį traktą ir kai kurios lieka nesuvirškintos, nes turi kietą, tvirtą luobelę.
Piktžolių sėklas perneša ir žmogus. Jos gali keliauti prikibusios
prie drabužių, batų, transporto priemonių. Toliausiai piktžolių sėklos
pervežamos su grūdais ar kitokiais žemės ūkio produktais.
Sėklų ramybės būklė. Daugelio piktžolių rūšių sėkloms būdinga
ramybės būklė. Tai toks reiškinys, kai subrendusios ir išbyrėjusios sėklos tais pačiais metais nedygsta. Įvairių rūšių piktžolių sėklų ramybės
trukmė yra skirtinga. LŽŪU bandymų stotyje nustatyta, kad iš 12-os
tirtų trumpaamžių piktžolių rūšių daigesnės buvo tik daržinės žliūgės
sėklos. Derėjimo metais, rugsėjo – spalio mėn. sudygo 33 proc. daržinės žliūgės, 13,9 proc. dirvinio garstuko, 5,5 proc. paprastosios rugiagėlės, o kitų rūšių sudygo mažiau negu 1 proc. sėklų. Tai rodo, kad didelė dalis šviežių sėklų yra ramybės būklės.
Dirvoje esančias sėklas veikia drėgmė, temperatūra, jų svyravimai,
mikroorganizmų išskirti fermentai. Tai pažeidžia sėklų luobelę, ji tampa laidesnė vandeniui ir orui. Dėl to dirvoje peržiemojusios sėklos pavasarį dygsta intensyviau negu derėjimo metais. Atlikus tyrimus paaiš125

kėjo, kad derėjimo metais didžioji dalis pasėtų piktžolių sėklų nedygo,
o peržiemojus sėkloms dirvoje dygimas suaktyvėjo. Tačiau dygimas
atskirų piktžolių rūšių buvo labai nevienodas. Per ketverius metus
(įskaitant vegetacijos metus) daugiausia sudygo trumpamakščio rūgčio
sėklų – 59 proc., dirvinio garstuko, baltosios balandos, daržinės žliūgės
ir dirvinės aklės sudygo 42–48 proc., bekvapio šunramunio, smalkinio
tvertiko 32 proc., paprastosios rietmenės, vijoklinio pelėvirkščio ir trikertės žvaginės 24–28 proc., o paprastosios rugiagėlės – tik 8 proc. sėklų. Tai rodo, kad po ketverių metų dar didelė dalis sėklų lieka dirvoje
ramybės būklėje ir po keletos ar keliolikos metų gali sudygti (Špokienė,
1995).
Piktžolių sėklų išsilaikymas dirvoje (sėklų „bankas“). Geras ir
tankus žemės ūkio augalų pasėlis slopina piktžolių dauginimąsi, tačiau
pasėliuose jos kasmet subrandina ir išbarsto nemažai sėklų. Kadangi
didelė dalis sėklų yra ramybės būklės, dirvoje gali būti kelių ar keliolikos metų tarpsnyje susikaupusios, gyvybingos sėklos. Taigi pagrindinis
pasėlių piktžolėtumo šaltinis – piktžolių sėklomis užteršta dirva. Piktžolių sėklų kiekis dirvoje yra dinamiškas, nes kasmet pasipildo, o tuo
pačiu – kasmet nyksta. Dėl tokio sėklų judėjimo, primenančio bankines
operacijas, dirvoje esančios piktžolių sėklos užsienio literatūroje vadinamos sėklų „banku“. Piktžolių sėklų nykimo priežastys yra šios:
 tam tikra dalis sėklų, esant palankioms sąlygoms, sudygsta;
 giliau esančios sėklos dygsta, bet nepasiekia dirvos paviršiaus ir žūsta;
 piktžolių sėklomis minta kai kurie dirvos gyvūnai;
 piktžolių sėklos natūraliai sensta ir pūva (naikina mikroorganizmai).
Dirva savaime nuo piktžolių sėklų visai neapsivalo, nes jos pasižymi ilgalaikiu gyvybingumu ir ramybės būklėje gali išsilaikyti daug
metų, ypač jei dirva yra nedirbama.
Vienų piktžolių rūšių sėklos dirvoje išsilaiko trumpiau, kitų ilgiau.
Rusų mokslininko Fisiunov duomenimis dirvinės smilguolės, paprastosios rugiagėlės, paprastojo varpučio, tuščiosios avižos sėklos išsilaiko
dirvoje daigios 3–5 m., rusvosios šerytės, baltosios balandos, trikertės
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žvaginės, šiurkščiojo burnočio – 30–40 m., ilgiausiai išsilaiko rauktalapės rūgštynės sėklos – net 80 m.
Piktžolių dygimo sąlygos. Piktžolių sėklų dygimo intensyvumui
turi įtakos aplinkos sąlygos: šiluma, drėgmė, šviesa. Įvairių piktžolių
rūšių poreikiai šiems veiksniams yra skirtingi.
Šilum a. Piktžolių sėklų dygimo pradžią – pavasarį ir pabaigą –
rudenį lemia minimali dygimo temperatūra. Vienų piktžolių rūšių minimali dygimo temperatūra yra labai žema, vos 1–4 ºC, o kitų rūšių 6–
8 ºC ar net 10–12 ºC. Dėl to nereiklios šilumai piktžolių rūšys (baltoji
balanda, garstukas, tuščioji aviža, ruginė dirsė, dirvinė čiužutė, trikertė
žvaginė ir kt.) pavasarį pradeda dygti anksti, o reiklios – kur kas vėliau,
kai dirva įšyla. Dirvos temperatūrai pakilus iki 6–8 ºC dygsta paprastoji
rietmenė, smulkiažiedė galinsoga, šiurkštusis burnotis, dirvinė pienė,
rusvoji ir žalioji šerytės ir kt. (4.1 lentelė). Vėliausiai pradeda dygti
triskiautis lakišius ir juodoji kiauliauogė, kurių minimali dygimo temperatūra siekia 10–12 ºC.
4.1 lentelė. Įvairių piktžolių sėklų minimali dygimo temperatūra
Minimali sėklų
dygimo temperatūra o C
1-2

2-4

4-6
6-8
8-10
10-12

Piktžolių rūšys
Kibusis lipikas, paprastoji takažolė, ruginė dirsė, trikertė
žvaginė, tuščioji aviža
Baltoji balanda, daržinė žliūgė, dirvinė čiužutė, dirvinis
garstukas, dirvinė pienė, dirvinis ridikas, paprastoji kiaulpienė, paprastasis varputis, paprastoji žilė, vijoklinis pelėvirkštis
Dirvinė raugė, dirvinė smilguolė, dirvinė usnis, dirvinis
vijoklis, gausiasėklė balanda, paprastoji rietmenė
Dirvinė pienė, kanadinė konyza, paprastoji morka, smulkiažiedė galinsoga, šerytės, šiurkštusis burnotis, vaistinė
žvirbliarūtė
Triskiautis lakišius
Juodoji kiauliauogė
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Drėgm ė būtina sėklai išbrinkti ir biocheminiams procesams paskatinti. Dirvos drėgnumo įtaka piktžolių sėklų dygimui yra nevienoda.
Laboratorinio tyrimo metu nustatyta, kad jei dirvožemyje yra nedaug
drėgmės (apie 5 proc.) piktžolės visai nedygsta. Didėjant drėgmės kiekiui, gausėja ir piktžolių daigų. Gausiausiai piktžolės dygsta kai dirvožemyje yra 25–30 proc. drėgmės. Drėgmė turi didelę reikšmę dirvožemyje esančių piktžolių sėklų dygimui ir lauko sąlygose. Lietingais metais labai padidėja pasėlių piktžolėtumas.
Šviesa daugelio rūšių piktžolių sėklų dygimą skatina, o kai kurių
piktžolių rūšių sėkloms dygti yra būtina, pvz. paprastajai smilgai, ankstyvajam šalpusniui, paprastajai kiaulpienei. Tuo tarpu kitų rūšių
(šiurkštusis burnotis, brantai) sėklos geriausiai sudygsta tamsoje. Šviesa ir šiluma skatina bekvapio šunramunio sėklų dygimą. Didžiojoje
Britanijoje atliktais tyrimais nustatyta, kad sėklas daiginant laboratorijoje ir taikant kintamą režimą (dieną šviesa, naktį tamsa) daržinės žliūgės sėklų sudygo 2,2, o pelinio pašiaušėlio – 5,8 kartus daugiau, negu
tamsoje (4.2 lentelė). Šviesa neturėjo įtakos kibiojo lipiko ir žieminių
kviečių daigumui.
4.2 lentelė. Sėklų dygimo priklausomumas nuo šviesos
Augalų rūšys
Pelinis pašiaušėlis
Daržinė žliūgė
Kibusis lipikas
Žieminiai kviečiai
Raudonius, Cussans ir kt. (1995)

Tamsa
11,2
21,6
36,8
98,8

Daiginimo sąlygos
Kintamas režimas
(dieną šviesa, naktį tamsa)
65,2
48,6
32,0
96,0

Piktžolių dygimas vegetacijos laikotarpiu. Pavasarį piktžolės
pradeda dygti gerokai anksčiau negu dirva pasiekia fizinę brandą, nes
daugelio rūšių minimali dygimo temperatūra yra palyginti žema. Piktžolių dygimas tęsiasi per visą vegetacijos laikotarpį ir nesustoja iki dirvos užšalimo. Dygimo intensyvumas šiltuoju metų laikotarpiu kinta.
Nustatyta, kad iki ankstyvųjų vasarinių augalų (miežių ir kt.) sėjos su-
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dygsta palyginti nedaug – tik apie 16 proc. visų, per šiltąjį metų laikotarpį sudygusių piktžolių daigų. Masiškai jos dygsta gegužės mėnesį –
pasirodo apie 50 proc. daigų. Maksimalus piktžolių dygimas nustatytas
dirvai įšilus iki 10–15 ºC. Priklausomai nuo meteorologinių sąlygų tokia dirvos temperatūra būna gegužės antroje arba trečioje dekadose.
Birželio mėnesį piktžolių dygimas susilpnėja (sudygsta apie 20 proc.
daigų). Vidurvasaryje, kai išdžiūsta dirva, piktžolių dygimas beveik
sustoja, o vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje, kai praeina lietūs, jos
dygsta vėl gausiau. Tačiau rudeninis dygimas intensyvumu neprilygsta
pavasariniam. Rudeniop, vėstant orams ir dirvai, piktžolių dygimas silpnėja, tačiau tęsiasi iki dirvos užšalimo. Taigi tinkamiausias laikas
piktžolėms naikinti – gegužės ir birželio mėnesiai bei rugpjūčio
antroji pusė ir rugsėjo pradžia.
Skirtingų piktžolių rūšių dygimo dinamika vegetacijos laikotarpyje
skiriasi. Vienos rūšys intensyviau dygsta pavasarį, kitų dygimas tęsiasi
ilgiau ir gausėja vasaros pabaigoje.
Daugiametės vegetatyvinės piktžolės intensyviausiai želia pavasarį. Anksčiausiai pradeda auginti atžalas paprastasis varputis ir ankstyvasis šalpusnis. Balandžio pabaigoje, kai dirvos temperatūra pasiekia
5–7 ºC, pradėda želti dirvinė usnis. Labiau įšilus dirvai pradeda dygti
dirvinė pienė, dirvinė mėta ir dirvinis asiūklis.
Pateiktos žinios apie piktžolių biologiją – apie jų sėklų produktyvumą, vegetatyvinį plitimą, sėklų ramybės būklę ir ilgą išlikimą dirvoje – leidžia suvokti, kad nei vieneriais metais negali būti atokvėpio reguliuojant pasėlių piktžolėtumą. Vieną sezoną apleistas laukas užteršiamas piktžolių sėklomis ir vegetatyviniais pradais keleriems ar keliasdešimčiai metų į ateitį. Dėl to žemdirbiai turi nuolat skirti dėmesį
piktžolių kontrolei.

4.4. Piktžolių klasifikacijos
Įvairios piktžolių rūšys skiriasi morfologiniais ir anatominiais požymiais, mitybos ir gyvenimo būdu bei trukme, dauginimosi ypatybėmis, paplitimo vieta. Parenkant piktžolių naikinimo priemones labai
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svarbu pažinti piktžoles ir žinoti jų savybes. Piktžolių savybes lengviau
įsidėmėti jas suskirsčius į grupes.
Botaninė klasifikacija. Tai piktžolių skirstymas pagal jų kilmę,
morfologinius ir anatominius požymius į skyrius, klases, šeimas, gentis
ir rūšis. Skyrius yra stambiausias augalų sistematikos vienetas. Dauguma piktžolių yra priskiriamos magnolijūnų (gaubtasėklių) skyriui.
Magnolijūnai yra gausiausi pagal rūšių skaičių. Žymiai mažesnis yra
asiūklūnų skyrius. Magnolijūnai skirstomi į dvi klases: magnolijainius
(dviskilčius) ir lelijainius (vienaskilčius). Kai kurių piktžolių vieta botaninėje sistematikoje matyti 4.3 lentelėje, kurioje pateikta trijų šeimų
atstovai.
4.3 lentelė. Piktžolių botaninės klasifikacijos principai
SKYRIUS

Asiūklūnai
(sporiniai induočiai)

Magnolijūnai
(gaubtasėkliai)

KLASĖ

Magnolijainiai
(dviskilčiai)

Lelijainiai
(vienaskilčiai)

POKLASIS

Gvazdikažiedžiai

Lelijažiedžiai

ŠEIMA

Asiūkliniai

Balandiniai

Migliniai
(varpiniai)

GENTIS

Asiūklis

Balanda

Varputis

RŪŠIS

Dirvinis, balinis,
gegužinis, miškinis
ir kt.

Baltoji, gausiasėklė,
žydralapė, panaminė, raudonstiebė ir
kt.

Paprastasis,
šuninis

Magnolijainių klasės (dviskiltės) piktžolės. Jų sėkla turi dvi sėklaskiltes, kurios aprūpina augantį gemalą maisto medžiagomis, kol tikrieji lapai pradeda vykdyti fotosintezę. Šaknis daugumos augalų - pagrindinė. Lapai įvairios formos: kiaušiniški, ovalūs, širdiški, elipsiški,
lancetiški, plunksniški, beveik horizontalūs. Lapų gyslos išsišakojusios
(4.4 pav.). Dviskilčiai sudaro daugiau kaip du trečdalius augalų.
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A

B

4.4 pav. Skirtingų botaninių klasių augalai: A – magnolijainiai (dviskilčiai), B – lelijainiai (vienaskilčiai).

Lelijainių klasės (vienaskiltės) piktžolės. Jos turi vieną sėklaskiltę. Šaknys kuokštinės. Stiebo tarpubambliai tuščiaviduriai. Stiebai
nesišakoja, bet krūmijasi. Lapai linijiški, lancetiški, su išilginėmis gyslomis. Lapamakštės gali būti su liežuvėliais, auselėmis arba be jų.
Ūkiniu požiūriu yra labai svarbu pažinti magnolijainių (dviskilčių)
ir lelijainių (vienaskilčių) klasės piktžoles, nes joms taikomi skirtingi
herbicidai (Špokienė, Jodaugienė, 2009).
Ekologinė klasifikacija. Piktžolių paplitimui didelę reikšmę turi
žmogaus ūkinė veikla, žemės naudojimo būdas. Ekologinė piktžolių
klasifikacija – tai piktžolių skirstymas pagal tai, kur jos dažniausiai
auga. Išskiriamos dvi stambios grupės: pasėlių piktžolės ir bergždynų
piktžolės (4.5 pav.).
Pasėlių piktžolės (segetinės). Žemės ūkio augalų pasėliai yra skirtingi: vienamečiai, dvimečiai ir daugiamečiai, sėjami pavasarį ar rudenį, auginami siaurais ar plačiais tarpueiliais, nuimami vasarą ar rudenį.
Todėl sąlygos juose augančioms piktžolėms yra skirtingos, dėl šios
priežasties įvairiuose pasėliuose paplinta skirtingos piktžolių rūšys.
Dirbamuose laukuose augančioms piktžolėms būdinga tai, kad jos subrandina ir išbarsto sėklas iki derliaus nuėmimo arba palieka dirvoje
vegetatyvinio dauginimosi pradus. Pasėlių piktžolės grupuojamos atsižvelgiant į tai kokius pasėlius jos užteršia.
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PIKTŽOLĖS

PAPLENČIŲ,
GELEŽINKELIO
PYLIMŲ

ŠIUKŠLYNŲ

PANAMIŲ,
PATVORIŲ

MINDOMŲ VIETŲ

BERGŽDYNŲ (RUDERINĖS)

LINŲ

DAUGIAMEČIŲ
PAŠARINIŲ ŽOLIŲ

KAUPIAMŲJŲ,
DARŽŲ

VASARINIŲ JAVŲ,
VASARINIŲ RAPSŲ

ŽIEMINIŲ JAVŲ,
ŽIEMINIŲ RAPSŲ

PASĖLIŲ (SEGETINĖS)

4.5 pav. Piktžolių ekologinė klasifikacija
Žieminių javų ir žieminių rapsų pasėliuose dažniausiai auga tokios piktžolių rūšys, kurios sudygsta rudenį, peržiemojusios tęsia vegetaciją ir iki derliaus nuėmimo subrandina sėklas. Tai bekvapis šunramunis, dirvinė smilguolė, dirvinė čiužutė, dirvinė našlaitė, kibusis lipikas, paprastoji rugiagėlė, trikertė žvaginė, raudonžiedė notrelė ir kt.
Vasarinių javų ir vasarinių rapsų pasėliuose dažniausiai paplitusios anksti pavasarį dygstančios piktžolės: baltoji balanda, dirvinis
garstukas, dirvinis ridikas (svėrė), dirvinė aklė, trumpamakštis rūgtis,
vijoklinis pelėvirkštis, tuščioji aviža ir kt. Šiuose pasėliuose kiek vėliau
išauga iš šaknų atželiančios daugiametės piktžolės - dirvinės usnys ir
dirvinės pienės.
Kaupiamųjų augalų ir daržų piktžolės. Plačiuose daržovių ir
kaupiamųjų tarpueiliuose yra daug erdvės, ir šviesos. Čia gausiai dygsta aukščiau minėtos vasarojui būdingos rūšys. Greta jų čia labai paplitusios: daržinė žliūgė, paprastoji žilė, vėliau dygstančios rūšys – smulkiažiedė ir blakstienotoji galinsogos, šiurkštusis burnotis, paprastoji
rietmenė, rusvoji ir žalioji šerytės, juodoji kiauliauogė, triskiautis lakišius ir kt.
Daugiamečių pašarinių žolių piktžolės. Ariamoje žemėje dažniausiai sėjami dobilų-motiejukų mišiniai, kurie naudojami du metus.
Įskaitant įsėlio auginimo metus čia žemė nedirbama tris sezonus. Dėl to
daugiametėse žolėse labai geros sąlygos augti ir vystytis dvimetėms ir
daugiametėms piktžolėms. Čia išplinta paprastoji morka, paprastoji
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kiaulpienė, plačialapis ir siauralapis gysločiai, aitrusis ir šliaužiantysis
vėdrynai, paprastasis varputis, rauktalapė rūgštynė ir kt.
Linų piktžolės. Linai yra vasariniai augalai, todėl juos teršia tos
pačios vasarojaus piktžolės, bet gali pasitaikyti, tik linams būdingų rūšių. Tai dirvinė svidrė, kuri daugiausiai plinta su linų sėkla. Dirvinės
svidrės sėklos savo dydžiu ir forma labai panašios į linų sėklas (sėmenis), dėl to sunkiai iš jų išvalomos.
Griežtos ribos tarp šių piktžolių grupių nėra. Kai kurios piktžolių
rūšys sutinkamos beveik visuose pasėliuose. Tai baltoji balanda, bekvapis šunramunis, paprastasis varputis. Žieminių javų ar žieminių rapsų pasėliuose galima rasti pavasarį sudygusių vasarinių piktžolių, o
vasariniuose javuose, rapsuose pasitaiko pavasarį sudygusių žiemojančių piktžolių.
Bergždynų piktžolės (ruderinės). Piktžolės teršia ne tik pasėlius.
Jos auga visur, kur nėra žemės ūkio augalų: apleistoje dirbamoje žemėje (dirvone), pakelėse, paplentėse, aplink pastatus, panamėse, patvoriuose, buitinių atliekų vietose – šiukšlynuose, sąvartynuose, karjeruose. Augalininkystės produkcijos neduodančios naudmenos vadinamos
bergždynais.
Piktžolių augimo sąlygos iš esmės pasikeičia, kai dirbama žemė
dirvonuoja. Neįdirbtoje ir neapsėtoje dirvoje piktžolės gali vegetuoti
ilgesnį laiką, negu nuolat dirbamoje. Netręštoje dirvoje geriau įsitvirtina giliašaknės piktžolės, nes jos gali paimti maisto medžiagas iš gilesnių sluoksnių, todėl čia vietoj vienamečių rūšių įsigali dvimetės arba
daugiametės. O jei dirvonas nešienaujamas, po kelių metų pradeda augti krūmai ir medžiai.
Įvairiose bergždynų vietose išplinta skirtingos piktžolių rūšys, nes
skiriasi augimo sąlygos:
 ant takų plinta mindžiojimą pakenčiančios piktžolės – paprastoji takažolė, plačialapis gyslotis, vienametė miglė,
 patvoriuose, panamėse auga nejudinamą dirvą mėgstančios piktžolės – paprastasis kietis, didžioji dilgėlė, garšva ir
kt.
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 šiukšlynuose, kur pūva organinės medžiagos, auga durnaropė, paprastoji varnalėša paprastasis kietis, didžioji dilgėlė
ir kt.
 paplentėse, prie geležinkelio pylimų galima rasti naujas, tai vietovei nebūdingas rūšis, atvežtas iš kitų rajonų. Grūdų kombinatų, geležinkelio stočių teritorijose prie geležinkelio linijų randama žalinga, adventyvinė piktžolė kietinė ambrozija ir kitos rūšys (Špokienė, Jodaugienė, 2009).
Morfologinė klasifikacija. Ūkiniu – agronominiu požiūriu svarbu
ir piktžolių aukštis, nes nuo to priklauso sėklų brendimo laikas ir jų
plitimas bei augalų žalingumas. Pagal aukštį paprastai skirstomos javuose augančios piktžolės. Išskiriamos keturios grupės:
 Aukštesnės už j avus piktžolės – tuščioji aviža, dirvinė
smilguolė, dirvinė usnis, dirvinė pienė ir kt. Šios piktžolės turi geresnes šviesos sąlygas, todėl sėklas subrandina anksčiau,
negu subręsta javai.
 Su j avais maždaug lygios piktžolės arba kiek ž emesnės, bet viršijančios pusę javų aukščio. Tai baltoji balanda, dirvinis garstukas, dirvinis ridikas (svėrė), ruginė dirsė,
paprastoji rugiagėlė, bekvapis šunramunis, vijoklinis pelėvirkštis, kibusis lipikas ir kt. Šios piktžolės sėklas subrandina
maždaug kartu su javais ir užteršia grūdus.
 Piktžolės siekiančios nuo ketvirtadalio iki pusės
j avų aukščio. Tai dirvinė čiužutė, trikertė žvaginė, dirvinė
neužmirštuolė, trumpamakštis rūgtis, dirvinė aklė ir kt. Šios
piktžolės taip pat sėklas subrandina maždaug kartu su javais
ir derliaus nuėmimo metu patenka į grūdus.
 Piktžolės žemesnės negu ketvirtadalis j avų auk ščio – mažoji strugena, vienametė klėstenė, rupūžinis vikšris,
čiobrialapė smiltė, dirvinė guboja, gulsčioji žemenė ir kt. Šios
piktžolės esant net ir palankiausioms sąlygoms neišauga aukštos. Nuimant javų derlių, jos lieka beveik nepažeistos ražienoje, dėl to dar vadinamos ražieninėmis. Žemaūgės piktžolės
tęsia vegetaciją po derliaus nuėmimo.
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 Griežtos ribos tarp pirmos ir trečios grupės piktžolių nėra.
Priklausomai nuo aplinkos sąlygų jos gali išaugti įvairaus
aukščio. Pavyzdžiui, neužsėtoje pasėlio vietoje galima rasti
iki metro išaugusias baltąsias balandas ar bekvapius šunramunius, o tankiame pasėlyje jų ūgis gali siekti tik kelis centimetrus (Špokienė, Jodaugienė, 2009).
Biologinė klasifikacija. Biologinė klasifikacija – tai piktžolių
skirstymas pagal jų mitybos būdą, gyvenimo trukmę ir dauginimosi
ypatybes (4.6 pav.). Ši piktžolių klasifikacija yra patogi tuo, kad suskirsčius taip piktžoles labai patogu pritaikyti kontrolės priemones.
Pagal piktžolių mitybos būdą yra išskiriamos 3 piktžolių grupės:
neparazitinės, pusiau parazitinės ir parazitinės.
Neparazitinės piktžolės. Tai savarankiški augalai, kurie šaknimis
ima iš dirvos vandenį su ištirpusiomis mineralinėmis maisto medžiagomis, o jų žaliosios dalys šviesoje vykdo fotosintezę.
Pusiau parazitinės (šakninės) piktžolės. Jos turi asimiliacijos
organus – lapus, vykdo fotosintezę ir gali gyventi savarankiškai. Tačiau
jų šaknys trumpos ir silpnos. Jos stengiasi pasiekti kito augalo šaknis ir
iš jų siurbti vandenyje ištirpusias, augalo pagamintas ir iš dirvos pasisavintas mineralines maisto medžiagas. (didysis barškutis, raudonasis
skėstukas, stačioji akišveitė). Taigi šios piktžolės parazituoja šaknimis.
Parazitinės (stiebinės) piktžolės neturi lapų ir šaknų, todėl negali
vykdyti fotosintezės ir pasisavinti dirvoje esančių maisto medžiagų. Tai
augalai turintys tik stiebą, kuriuo apsivynioja kitus augalus ir čiulptukais
siurbia jų sultis. Vos sudygusį daigelį maitina sėkla. Kai tik jaunas stiebelis pasiekia kitą augalą ir pradeda siurbti jo syvus, jis atsiskiria nuo
sėklos. Tokiu būdu augalai, nieko negamindami, pasinaudoja kito augalo
asimiliacijos produktais, auga ir žydi, dauginasi stiebais ir sėklomis. Tipiški parazitai yra smulkusis (dobilinis), lininis, paprastasis brantai.
Gausiausia rūšių atžvilgiu yra neparazitinių piktžolių grupė. Norint lengviau atpažinti piktžoles, jos yra skirstomos smulkiau pagal gyvenimo trukmę, sugebėjimą pakelti nepalankias žiemos sąlygas ir dauginimosi būdus. Pagal gyvenimo trukmę piktžolės skirstomos į trumpaamžes ir daugiametes.
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Trumpaamžės piktžolės. Šiai grupei priskiriamos piktžolės, kurios gyvena nuo 2–3 mėn. iki 2 metų ir dauginasi tik sėklomis. Per savo
gyvenimą sėklas subrandina tik vieną kartą, o po to sunyksta. Trumpaamžės piktžolės sudaro apie 70 % visų mūsų Respublikoje paplitusių
piktžolių.
PIKTŽOLĖS

NEPARAZITINĖS

TRUMPAAMŽĖS

EFEMERINĖS

PUSIAU PARAZITINĖS

PARAZITINĖS

DAUGIAMETĖS

SĖKLOMIS
PLINTANČIOSIOS

VEGETATYVIAI IR SĖKLOMIS
PLINTANČIOSIOS

VASARINĖS
LIEMENŠAKNĖS

ŠLIAUŽIANČIOSIOS

KUOKŠTAŠAKNĖS

ŠAKNIASTIEBINĖS

ANKSTYVOSIOS
VĖLYVOSIOS
ŠAKNIAATŽALINĖS
ŽIEMOJANČIOSIOS
STIEBAGUMBINĖS
ŽIEMINĖS
SVOGŪNINĖS
DVIMETĖS

4.6 pav. Biologinės piktžolių klasifikacijos schema
Efemerinės piktžolės turi trumpą vegetacijos periodą ir per vieną
sezoną gali subrandinti daugiau kaip vieną sėklų kartą (daržinė žliūgė,
paprastoji žilė, smulkiažiedė galinsoga, vienametė miglė ir kt.).
Vasarinės piktžolės. Šios piktžolės gausiai dygsta pavasarį, tais
pačiais metais subrandina sėklas ir sunyksta. Jos dygsta ir rudenį, tik
žymiai silpniau. Rudeninius daigus sunaikina žiemos šalčiai. Vasarinės
piktžolės dygsta ne vienu laiku. Pagal tai jos skirstomos į dvi grupes
(ankstyvąsias ir vėlyvąsias):
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 ankstyvosios piktžolės dygsta kai dirvos temperatūra
pakyla iki +1-2o C (paprastoji takažolė, tuščioji aviža), +2-4o
(baltoji balanda, daržinė žliūgė, garstukas, svėrė, daržinė pienė, paprastoji žilė ir kt.).
 vėlyvosios piktžolės dygsta kai dirvos temperatūra pakyla
iki 4–6 oC (paprastoji rietmenė, trumpamakštis rūgtis), 6–8 oC
(smulkiažiedė galinsoga, rusvoji ir žalioji šerytės, vaistinė
žvirbliarūtė), 10–12 oC (juodoji kiauliauogė).
Žiemojančios piktžolės, sudygusios pavasarį, vystosi kaip vasarinės, sėklas subrandina tais pačiais metais, nes joms žiemojimas nebūtinas. Sudygusios vasaros pabaigoje ar rudenį, jos žiemoja skrotelės
tarpsnyje, o pavasarį, atsinaujinus vegetacijai, toliau vystosi, žydi ir
subrandina sėklas. Žieminių augalų pasėliuose galima rasti tų pačių
piktžolių rūšių peržiemojusių ir vasarinių formų augalų. Peržiemojusios
piktžolės žydi ir baigia vegetaciją anksčiau, negu sudygusios pavasarį.
Žiemojančių grupei priskiriamos šios piktžolės: bekvapis šunramunis,
dirvinė čiužutė, dirvinė našlaitė, dirvinė neužmirštuolė, dirvinis raguolis, dirvinė raugė, rugiagėlė, smalkinis tvertikas, trikertė žvaginė ir kt.
Žieminės piktžolės dažniausiai dygsta vasaros pabaigoje ar rudenį, žiemoja ir tęsia vegetaciją kitais metais. Jų vegetacijos ciklas labai
panašus į žiemkenčių, kuriuos jos užteršia. Šioms piktžolėms būtinas
žiemojimas, nes neperžiemojusios jos sėklų nesubrandina. Vienos rūšys sėklas subrandina anksčiau už žiemkenčius (mažoji strugena, baltažiedis vairenis, dirvinė smilguolė), o kitos subręsta maždaug kartu su
žiemkenčiais (ruginė dirsė ir kt.).
Dvimetės piktžolės. Nuo sudygimo iki sėklų subrendimo jos gyvena du vegetacijos periodus. Pirmais metais išaugina lapų skrotelę
(neaugina stiebo) ir šaknyse sukaupia maisto medžiagų atsargas. Antrais metais augina stiebus, žydi ir subrandina sėklas. Jeigu daigai pasirodo rudenį ir augalas nespėja šaknyse sukaupti maisto medžiagų rezervo, sėklas subrandina peržiemojusios dvi žiemas. Dvimetėms priskiriamos šios piktžolės: paprastoji morka, paprastasis kmynas, paprastoji
varnalėša, baltažiedis barkūnas ir kt.
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Daugiametės piktžolės. Toje pačioje vietoje auga daugiau kaip du
metus, kasmet subrandindamos sėklas. Kai subręsta ir išsibarsto sėklos
antžeminė dalis sunyksta, o šaknys žiemoja Kitą pavasarį jos vėl atželia. Be to, nemažai rūšių dauginasi ne tik sėklomis, bet ir vegetatyviai.
Pagal dauginimosi būdą jos skirstomos į dvi grupes – sėklomis plintančiosios bei vegetatyviai ir sėkla plintančiosios.
Sėklomis plintančiosios piktžolės gali atželti ir iš šaknų, ypač kai
jos pažeidžiamos, tačiau joms svarbesnis dauginimasis sėklomis. Šios
piktžolės skirstomos pagal šaknų sistemą į dvi grupes (liemenšaknes ir
kuokštašaknes):
 Liemenšaknės. Jos turi gerai išsivysčiusią, tvirtą pagrindinę šaknį ir silpnesnes šonines šakneles (paprastoji kiaulpienė, paprastoji barborytė, rauktalapė rūgštynė).
 Kuokštašaknės piktžolės išaugina nedidelę pagrindinę
šaknį ir daugybę šoninių šaknų, kurios sudaro kuokštą (plačialapis ir siauralapis gysločiai, aitrusis vėdrynas).
Vegetatyviai ir sėklomis plintančiosios piktžolės. Sėklomis
dauginasi visos vegetatyvinės piktžolės, išskyrus dirvinį asiūklį, kuris
plinta sporomis. Tačiau vyrauja dauginimasis vegetatyviniais organais.
Pagal vegetatyvinio dauginimosi būdus skiriamos tokios grupės:
 Šliaužiančiosios piktžolės . (šliaužiantysis vėdrynas,
žąsinė sidabražolė, šliaužiančioji tramažolė). Jų stiebai gulsti,
išauga iki 2-3 metrų ilgio, ties bambliais įsišaknija ir išaugina
lapų skrotelę
 Šakniastiebinės piktžolės (paprastasis varputis, paprastoji kraujažolė, dirvinis asiūklis, ankstyvasis šalpusnis, paprastoji garšva). Dauginasi požeminiais stiebais, kurie vadinami šakniastiebiais. Jie turi daugybę pumpurų, iš kurių išauga naujos atžalos.
 Šakniaatžalinės piktžolės (dirvinė usnis, dirvinė pienė,
dirvinis vijoklis, smulkioji rūgštynė,). Šios piktžolės išaugina
ilgas pagrindines šaknis. Nuo jų keliais aukštais atsišakoja labai gyvybingos horizontaliosios šaknys. Jos leidžia atžalas ir
išaugina naujus augalus. Pažeistos šaknys želia dar intensy-
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viau. Šakniaatžalinių piktžolių supjaustytų šaknų gabalėlių
prigijimas priklauso nuo jų ilgio ir įterpimo į dirvą gylio.
 Stiebagumbinės piktžolės (dirvinė mėta, pelkinė notra)
dauginasi stiebagumbiais. Tai sustorėjusios šaknys, sudarančios keturbriaunius baltus gumbelius. Dirvinės mėtos nareliai
kartais būna violetinio atspalvio. Gumbeliai nariuoti, trapūs.
Dirbant žemę jie lūžta ir išsisklaido, o kitais metais iš kiekvieno narelio išauga naujas augalas. Tokiu būdu šios piktžolės užima didesnę teritoriją.
 Svogūninės (laukinis česnakas) dauginasi panašiai kaip
valgomi svogūnai ar česnakai – svogūnais.

4.5. Piktžolių žala
Piktžolės įvairiais būdais kenkia kultūriniams augalams. Dėl piktžolių žalos prarandama nuo 15 iki 22 % potencialaus derliaus. Yra išskiriama tiesioginė ir netiesioginė piktžolių žala (4.7 pav).

4.7. pav. Piktžolių daromos žalos schema
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Tiesioginė piktžolių žala. Visiems augalams užtenka saulės šviesos tik sudygus arba kai pasėlis labai retas. Augant augalams, didėja jų
asimiliacinis paviršius bei biomasė ir atitinkamai mažėja apatinių augalo dalių apšvietimas. Šviesos sąlygas pasėliuose riboja piktžolės, ypač
aukštaūgės ir plačialapės. Horizontalius lapus turinčios piktžolės labiau
užstoja saulės šviesą, negu turinčios vertikalius lapus. Kai žemės ūkio
augalai auga aukštaūgių piktžolių šešėlyje, silpnėja fotosintezė, augalai ištįsta, pasidaro blyškiai žali. Piktžolėti javai turi silpnesnius stiebus, todėl greičiau išgula.
Piktžolių antžeminėje masėje randami tie patys cheminiai elementai kaip ir žemės ūkio augaluose, tik jų kiekis skiriasi. Kuo daugiau
maisto medžiagų randama piktžolėse, vadinasi tuo jos daugiau jų paima
iš dirvožemio ir mažiau lieka žemės ūkio augalams. Todėl tyrėjai, norėdami įrodyti piktžolių žalingumą, pirmiausiai nustato piktžolių ir kultūrinių augalų cheminę sudėtį.
4.4 lentelės duomenimis, baltosios balandos antžeminėje dalyje
susikaupia 1,3 karto daugiau azoto, 7,8 karto – kalio, 45,6 karto – kalcio, 8,7 karto – mangano ir 1,5 karto cinko, nei miežių grūduose. Maisto medžiagų skirtumai miežių grūduose ir kietinės ambrozijos antžeminėje masėje dar didesni. Tai rodo, kad pastaroji piktžolė yra dar agresyvesnė.
4.4 lentelė. Miežių grūdų, baltosios balandos ir kietinės ambrozijos
antžeminės masės cheminė sudėtis
Augalai

Maisto elementų kiekis sausosiose medžiagoje
Dalis procentais
mg/kg
N
P
K
Ca
Cu
Mn
Zn

Miežių grūdai

2,29

0,29

0,40

0,054

9,0

9,0

42,0

Baltoji balanda

3,03

0,28

3,12

2,46

9,5

78,5

62,0

Kietinė ambrozija

3,36

0,37

2,15

2,13

23,5

27,0

111,5

Špokienė, Gudžinskas (2001)
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Piktžolės paima ir naudoja dirvos drėgmę. Piktžolių šaknys persipina su žemės ūkio augalų šaknimis ir siurbia drėgmę toje pačioje vietoje. Dėl šios priežasties piktžolėtuose pasėliuose, šaknų išraizgytame
sluoksnyje, dirvos drėgmė būna 2–5 proc. mažesnė.
Daugelis piktžolių rūšių sunaudoja kur kas daugiau vandens 1
gramui sausos medžiagos pagaminti, tai rodo kad piktžolės paimamos
drėgmės netaupo, o aktyviai ją išgarina. Pavyzdžiui, baltoji balanda
vandens 1 gramui sausos medžiagos pagaminti sunaudoja 1,7 karto
daugiau nei cukriniai runkeliai, o kietinė ambrozija – 2,4 karto. Kietinė
ambrozija sunaudoja vandens net 2,6 karto daugiau nei kukurūzai.
Augdami augalai ir piktžolės tarpusavyje kovoja ne tik dėl šviesos,
drėgmės, maisto medžiagų, bet tarpusavį konkuruoja ir išskirdami įvairias fiziologiškai aktyvias medžiagas, kurios veikia kitų augalų dygimą,
augimą ir vystymąsi. Vienų augalų bei mikroorganizmų poveikis kitiems, kai jie į aplinką išskiria skystas ar dujines fiziologiškai aktyvias
medžiagas (gr. Allelon – tarpusavio, pathos – poveikis).
Augalų išskyros atsiranda po derliaus nuėmimo dirvos paviršiuje
paskleidus ar įterpus augalines liekanas, kai, veikiant lietui ir mikroorganizmams, jos pradeda irti. Fiziologiškai aktyvias medžiagas į aplinką
išskiria tiek žoliniai, tiek sumedėję gyvi augalai: šaknys, stiebai, lapai,
žiedai, sėklos. Išskyras nuplauna lietus, rasos lašai. Jos gali patekti ant
greta augančių augalų, gali pasklisti ore ir dirvoje.
Tyrimais nustatytas, kad daugiamečių piktžolių šaknų vandeninės
ištraukos slopinančiai veikia miežių, kviečių bei kitų augalų dygimą.
Kultūrinių augalų dygimą neigiamai veikia ir įvairių piktžolių sėklų
ištraukos. Dėl šios priežasties, pasėjus ar pasodinus augalus į piktžolių
sėklomis, augalinėmis liekanomis ar vegetatyvinio dauginimosi pradais
užterštą dirvą, gali nesudygti ar prastai augti.
Netiesioginė piktžolių žala. Piktžolės gali kenkti ne tik tiesiogiai,
bet ir netiesiogiai. Piktžolės gali būti kultūrinių augalų kenkėjų ir ligų
tarpininkai. Kenkėjai, išlindę iš žiemojimo vietų, pavasarį maitinasi
jaunomis piktžolėmis, o vėliau pereina ant sudygusių žemės ūkio augalų. Piktžolėmis minta runkelinės spragės, runkeliniai (pupiniai) amarai,
linų spragės, linų tripsai. Kopūstinio ir ropinio baltuko vikšrai mėgsta
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bastutinių šeimos piktžoles dirvinius garstukus, dirvinius ridikus. Kopūstinės kandies lėliukės ir kopūstinio amaro kiaušinėliai žiemoja ant
piktžolių.
Bastutinių augalų juodosios dėmėtligės (alternariozės) grybas vystosi ant bastutinių šeimos piktžolių. Bulvių juodosios kojelės sukėlėjas
gyvena ant juodosios kiauliauogės. Linų antraknozės (degulių) sukėlėjas gali vystytis ant baltosios balandos, vijoklinio pelėvirkščio. Paprastasis varputis ir kitos miglinių šeimos piktžolės yra rūdžių ir kitų grybinių ligų platintojai.
Piktžolėtų pasėlių derlius yra blogesnės kokybės, nes žemės ūkio
augalai sukaupia mažiau baltymų, riebalų, krakmolo. Tokiuose augaluose daugiau pelenų, ląstelienos. Dirvinių garstukų sėklos, turinčios
gliukozinolatų ir eruko rūgšties, blogina vasarinių rapsų sėklų kokybę.
Piktžolių ar jų sėklų priemaišos pašaruose ar maistiniuose grūduose
blogina produktų skonį. Kiečiai ir laukiniai česnakai, kuriuos suėda
melžiamos karvės, suteikia pienui nemalonų kvapą ir skonį. Sumaltos
dirvinės raugės sėklos suteikia nemalonų skonį miltiniams produktams.
Kai kurios piktžolių rūšys yra nuodingos gyvuliams. Tai aitrusis vėdrynas, juodoji kiauliauogė, dirvinis raguolis, dirvinis asiūklis. Su pašaru
suėdę šių piktžolių, gyvuliai gali apsinuodyti.
Piktžolės gali sukelti alerginius susirgimus. Pavyzdžiui, labai stiprus alergenas yra kietinės ambrozijos žiedadulkės. Ši piktžolė dažniausiai aptinkama grūdų kombinatų teritorijose, bet žiedadulkes vėjas gali
toli nunešti.
Daugiamečių vegetatyvinių piktžolių šaknys trukdo vandeniui pasišalinti drenažo sistemomis. Ypač juos užkemša dirvinio asiūklio šakniastiebiai. Asiūkliai plinta ten, kur blogai veikia drenažas arba drenuotas laukas nedirbamas. Taip pat sunkina žemės dirbimą ir sėją, ypač
paprastojo varpučio šakniastiebiai apsivynioja apie kultivatoriaus darbines dalis, užkemša, todėl jie blogiau purena dirvą. Sėjant į varputėtą
dirvą, varpučio šakniastiebiai užkemša ir sėjamosios noragėlius.
Piktžolės mažina derliaus nuėmimo spartą ir didina derliaus nuostolius. Susmulkintos žalios piktžolės trikdo grūdų separaciją valytuve,
todėl piktžolėtame pasėlyje kombainai turi važiuoti lėčiau. Piktžolės,
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kurios neturi tvirto stiebo, kaip dirvinis vijoklis, vijoklinis pelėvirkštis,
kibusis lipikas, apsivynioja apie javus ir savo svoriu lenkia juos žemyn.
Sugulusius, žolėmis perpintus javus visada sunkiau pjauti, o nupjovus
sunkina derliaus laikymą ir valymą. Nuimant javų, rapsų derlių į kombaino bunkerį patekusios žalios piktžolių stiebų ir lapų dalys bei sėklos
padidina grūdų drėgnumą, dėl to jie kaista ir genda. Piktžolėtiems grūdams valyti ir džiovinti reikia papildomų išlaidų.
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