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Dėl fitosanitarinių savybių bei gebėjimo stelbti piktţoles rapsai vertinami kaip puikus priešsėlis kitiems augalams, didinantis sėjomainos 

produktyvumą, tačiau rapsų pasėliuose piktţolių kontrolė taip pat labai svarbi. Lauko eksperimentas atliktas 2012–2014 m. Aleksandro Stulginskio 

universiteto Bandymų stotyje. Dirvoţemis – karbonatingas giliau glėjiškas išplautţemis Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol. Tyrimo tikslas – įvertinti 

skirtingų piktţolių kontrolės būdų efektyvumą ţieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose ekologinėje ţemdirbystės sistemoje. Lauko eksperimente su 
ţieminiais rapsais rudenį, efektyviausias piktţolių naikinimo būdas buvo mechaninis – efektyvumas siekė 25,1 %., maţiau efektyvus – terminis, 

efektyvumas 18,0 %. 2013 m. pavasarį atsinaujinus rapsų vegetacijai piktţolių skaičius pasėlyje po terminio piktţolių naikinimo netgi padidėjo, kadangi 

esant vėsiems orams, šiluma paskatino piktţolių dygimą. Mechaninio piktţolių naikinimo būdo efektyvumas pavasarį ţieminių rapsų pasėlyje siekė net 
50,1 %.  Piktţolių naikinimo efektyvumas vasarinių rapsų pasėlyje 2013–2014 m. buvo didţiausias taikant mechaninį naikinimo būdą ir siekė 33,8–70,4 

%, o terminį – 23,0–62,3 %. 

Piktžolių kontrolė, rapsai, ekologinė žemdirbystės sistema  

 
Įvadas  

 

Piktţolių kontrolė ekologinėje ţemdirbystės sistemoje 

yra viena iš svarbių problemų, ribojančių šios ţemdirbystės 

sistemos plitimą. Dėl fitosanitarinių savybių bei 

sugebėjimo stelbti piktţoles rapsai vertinami kaip puikus 

priešsėlis kitiems augalams, didinantis sėjomainos 

produktyvumą (Bernotas, 2003). Rapsų pasėliuose 

piktţolių kontrolė taip pat labai svarbi, nes reikia apie 30–

40 dienų, kol šie augalai suformuoja skrotelę ir tampa 

pajėgūs stelbti piktţoles. Piktţolių kontrolė ypač svarbi 

ţieminių rapsų pasėliuose, nes, kaip nurodo A. Paradowski 

(2004), piktţolės ţieminių rapsų pasėlyje konkuruodamos 

su rapsais, skatina augalų ištysimą – viršūninio pumpuro 

ilgėjimą. Aukštai (daugiau kaip 3 cm) iškilęs viršūninis 

pumpuras blogiau apsaugotas nuo neigiamo šalčio 

poveikio, todėl peraugę rapsai blogiau perţiemoja. 

Ţieminių rapsų pasėliuose labai svarbu maţinti 

piktţolėtumą ypač rudenį prieš ţiemojimą. Vienas iš 

pigiausių ir ekologiniu poţiūriu naudingiausių piktţolių 

kontrolės būdų rapsų pasėlyje – augalų konkurencinių 

savybių panaudojimas piktţolėms stelbti (Ţekonienė, 

2002). Tarpueilių purenimas yra gera ir seniai taikoma 

priemonė pasėlių piktţolėtumui maţinti (Melander et al., 

2012). Tarpueilių purenimas yra priemonė, tinkama ne tik 

ekologinėje ţemdirbystės sistemoje. Terminis piktţolių 

naikinimas yra maţiau paplitusi priemonė, tačiau 

ekologinėje ţemdirbystės sistemoje jį rekomenduojama 

naudoti. P. A. Sirvydas ir kt. (2009), apibendrindami 

ilgamečių tyrimų rezultatus, teigia, kad drėgnas vandens 

garas yra ekologiška, augalą naikinanti aukštatemperatūrė 

aplinka, galinti visiškai pakeisti piktţolėms naikinti 

naudojamus herbicidus. Svarbus šio metodo privalumas 

yra tai, kad piktţolių kontrolei naudojant drėgnojo vandens 

garo technologiją, sunaikinami ne tik augalai esantys 

dirvos paviršiuje, bet ir paviršutiniame dirvos sluoksnyje 

(iki 1,1 mm) dygstantys daigai (Kerpauskas, 2006). 

Lietuvoje terminio piktţolių naikinimo tyrimų yra atlikta 

daug: piktţolių naikinimas drėgnuoju vandens garu buvo 

tirtas darţovių (Čekanauskas, 2007), cukrinių runkelių 

(Kerpauskas ir kt., 2006), javų pasėliuose (Sirvydas ir kt., 

2012). 

Lutman et al. (2009) nurodo, kad tokios piktţolių 

rūšys kaip vienametė miglė Poa annua L., dirvinis 

garstukas Sinapis arvensis L. yra ţinomos kaip būdingos 

rapsų pasėlių piktţolės. K. Roţylo ir E. Palys (2011), atlikę 

tyrimus rapsų pasėliuose Lenkijoje, nurodo, kad ţieminių 

rapsų pasėlyje pagrindinę piktţolių masės dalį sudarė 

aguona birulė Papaver rhoeas L. Kitos vyraujančios 

dviskilčių piktţolių rūšys yra trikertė ţvaginė Capsella 

bursa-pastoris (L.) Medic, dirvinė našlaitė Viola arvensis 

Murray, kibusis lipikas Galium aparine L. Iš vienaskilčių 

piktţolių rapsų pasėliuose vyravo paprastasis varputis 

Elytrigia repens (L.) Gould.  

Tyrimų tikslas – įvertinti įvairių piktţolių kontrolės 

būdų efektyvumą ţieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose. 

Tyrimų objektas – ţieminių ir vasarinių rapsų pasėliai, 

kuriuose taikomi skirtingi piktţolių kontrolės būdai. 

 

Tyrimų metodika  
 

Lauko eksperimentas atliktas 2012–2014 m. Aleksandro 

Stulginskio universiteto Bandymų stotyje. Dirvoţemis – 

karbonatingas giliau glėjiškas išplautţemis (IDg4-k) 

(Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol) (LVg-n-w-cc). 

Dirvoţemio agrocheminės savybės (vidutiniai 2012–2014 

m. duomenys): pH – 7,10, humuso – 1,85 %, judriųjų 

maisto medţiagų dirvoţemyje: P2O5 – 234 mg kg
-1

, K2O – 

106 mg kg
-1

. Tirta skirtingų piktţolių kontrolės būdų 

efektyvumas rapso (Brassica napus L.) ţieminių ir 

vasarinių formų pasėliuose ekologinėje ţemdirbystės 

sistemoje. Eksperimento variantai – necheminiai piktţolių 

kontrolės būdai: 1) terminis; 2) mechaninis; 3) stelbimas. 

Ţieminiai rapsai ‘Sunday’ (3 kg ha
-1

) ir vasariniai rapsai 

‘Fenja’ (8 kg ha
-1

) auginti sertifikuotame ekologiniame 

plote. Taikant terminį ir mechaninį piktţolių naikinimą 

rapsai auginti 48 cm tarpueiliais. Stelbimo variante, norint 

išnaudoti rapsų stelbiamąją galią, augalai pasėti 12 cm 

tarpueiliais. Naudojant terminį piktţolių kontrolės būdą 

piktţolės naikintos mobiliuoju piktţolių terminio 

naikinimo drėgnuoju vandens garo įrenginiu (šiluminis 
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galingumas – 90 kW, našumas – 120 kg h
-1

 garo, 

kūrenamas suskystintomis dujomis). Garo temperatūra – 

99 
o
C, terminio poveikio trukmė – 2 s. Mechaninio 

piktţolių kontrolės būdo laukeliuose tarpueiliai purenti 

purentuvu KOR-4.2-01, vaţiuojant du kartus. Ţieminiai 

rapsai sėti rugpjūčio 15–20 d. Netręšti mineralinėmis 

trąšomis, nenaudotos cheminės augalų apsaugos 

priemonės. Ţemės dirbimas eksperimente buvo atliktas 

pagal įprastą technologiją. Ţieminių rapsų priešsėlis – 

juodasis pūdymas. Tyrimai atlikti keturiais pakartojimais. 

Pradinio laukelio dydis – 60,0 m
2
, apskaitinio – 20,0 m

2
. 

Piktţolės naikintos rudenį ţieminių rapsų 3–4 lapelių 

tarpsnyje; pavasarį –atsinaujinus vegetacijai ir sudygus 

piktţolėms. Vasarinių rapsų pasėlyje piktţolės naikintos 

rapsų 3–4 lapelių tarpsnyje. 

Piktţolių daigų analizė pirmą kartą atlikta prieš terminio 

ir mechaninio piktţolių kontrolės būdų taikymą rapsų 3–4 

lapelių tarpsnyje. Kiekviename laukelyje atsitiktinai 

pasirinktuose keturiuose 0,10 m
2
 apskaitos ploteliuose 

nustatytas piktţolių daigų skaičius. Piktţolių apskaitos 

vietos paţymėtos. Antrą kartą ši analizė atlikta praėjus 7 

dienoms po piktţolių kontrolės būdų panaudojimo. Atlikta 

piktţolių daigų botaninės sudėties analizė. Skirtingų 

piktţolių kontrolės būdų efektyvumas (E) apskaičiuotas 

pagal formulę: 

E = (S1–S2) / S1 * 100 %, 

čia: S1 – piktţolių daigų skaičius 1 m
2
 prieš kontrolės 

būdų naudojimą, 

S2 – piktţolių daigų skaičius 1 m
2
 po kontrolės būdų 

naudojimo. 

 

Rezultatai ir aptarimas  

 

2012 m. vasaros pabaigoje meteorologinės sąlygos 

buvo nepalankios rapsų dygimui ir augimui. Ilgu ir 

netolygiu ţieminių rapsų dygimu pasinaudojo piktţolės. 

Pirmaisiais tyrimo metais ţieminių rapsų pasėlyje 

ekologinės ţemdirbystės sistemoje piktţolių kontrolės 

metodas stelbimas pasėjus rapsus siaurais tarpueiliais 

nepasiteisino – rapsai dėl drėgmės trūkumo dygo lėtai, 

netolygiai ir piktţolės juos nustelbė esmingai stipriau nei 

taikant kitus piktţolių kontrolės būdus.  
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Ruduo / Autumn Pavasaris / Spring

1 pav. Skirtingų piktţolių kontrolės būdų efektyvumas piktţolių daigų 

pokyčiui ţieminių rapsų pasėlyje rudenį ir pavasarį, 2012–2013 m.: 1 – 

Terminis; 2 – Mechaninis; 3 – Stelbimas 
Fig. 1. The effectiveness of different weed control methods on weed 

sprout density in winter oilseed rape crop in autumn and in sprieng, 

2012–2013: 1 – Mechanical; 2 – Thermal; 3 – Smothering 

Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad dabar rapsai 

daţniausiai auginami 3–4 narių sėjomainose kaip augalas, 

kuris padeda kontroliuoti javų pasėliuose plintančias 

piktţoles ir ligas (Velička ir kt., 2006), tačiau rapsai 

pasėlyje gali būti nustelbiami piktţolių, jei piktţolių 

naikinimo priemonės nenaudojamos. Pirmaisiais tyrimų 

metais ţieminių rapsų pasėlyje rudenį efektyviausias 

piktţolių naikinimo būdas buvo mechaninis – jo 

efektyvumas siekė 25,1 %, o terminio naikinimo – 19,1 % 

(1 pav.). Pasėliuose vyravo trumpaamţės piktţolės (iš 20 

rastų piktţolių rūšių – 19 trumpaamţių), todėl šie 

naikinimo būdai buvo gana efektyvūs. 

2013 m. efektyviausias piktţolių kontrolės būdas 

pavasarį naikinant piktţoles ţieminių rapsų pasėlyje buvo 

mechaninis –sunaikinta 50,1 % piktţolių (1 pav.). 

Panaudojus terminį piktţolių naikinimo būdą ir po 7 d. 

atlikus piktţolių apskaitą nustatyta, kad piktţolių skaičius 

laukeliuose netgi padidėjo. 2013 m. pavasarį  vyravo 

vėsesni nei įprasta orai, o panaudojus terminį piktţolių 

naikinimą piktţolių dygimas suaktyvėjo. 

 Pavasarį pasėlyje sunaikinus piktţoles, iki derliaus 

nuėmimo jų lieka maţiau. Prieš ţieminių rapsų derliaus 

nuėmimą maţiausias piktţolių skaičius ir masė buvo 

laukeliuose, kur piktţolės naikintos terminiu būdu, o 

didţiausias – kur jos buvo nenaikintos – pasirinktas 

piktţolių kontrolės būdas stelbimas. Galima daryti 

prielaidą, kad didelę įtaką pasėlių piktţolėtumui, o ypač 

piktţolių sausųjų medţiagų masei turėjo pasėlio tankumas 

– rečiausias pasėlis buvo laukeliuose, kur piktţolės buvo 

nenaikintos ir kur pasėlis blogiausiai perţiemojo, todėl 

šiame pasėlyje ir piktţolių buvo daugiausia. Tarp piktţolių 

skaičiaus pasėlyje ir rapsų sėklų derlingumo buvo 

nustatytas neigiamas labai stiprus statistiškai patikimas 

koreliacinis priklausomumas: r=-0.94**, – t. y. didėjant 

piktţolių skaičiui, maţėjo rapsų sėklų derlingumas. Tai 

įrodo, kad piktţolių naikinimas ţieminių rapsų pasėliuose 

yra svarbi priemonė.  

Vasarinių rapsų pasėlyje 2013 m. panaudojus skirtingus 

piktţolių kontrolės būdus efektyviausias buvo mechaninis 

naikinimas (33,8 %), šiek tiek maţiau efektyvus – terminis 

naikinimas (23,0 %) (2 pav.).  
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2 pav. Skirtingų piktţolių kontrolės būdų efektyvumas piktţolių daigų 

pokyčiui vasarinių rapsų pasėlyje, 2013 m.: 1 – Terminis; 2 –Mechaninis; 

3 – Stelbimas 

Fig. 2. The effectiveness of different weed control methods on weed 

sprout density in spring oilseed rape crop, 2013: 1 – Mechanical; 2 – 
Thermal; 3 – Smothering 
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Vasarinių rapsų pasėlyje laukeliuose, kur piktţolių 

kontrolei buvo pasirinktas stelbimo būdas, piktţolių 

skaičius padidėjo. Pirmaisiais tyrimo metais vasarinių 

rapsų pasėlyje prieš derliaus nuėmimą didţiausias piktţolių 

skaičius ir sausųjų medţiagų masė buvo laukeliuose, kur 

piktţolės buvo nenaikintos (variantas stelbimas). Šie 

rodikliai buvo maţiausi laukeliuose, kur taikytas 

mechaninis piktţolių naikinimas.  

Antraisiais tyrimo metais (2014 m.) vasarinių rapsų 

pasėlyje po piktţolių kontrolės priemonių taikymo 

maţiausiai piktţolių rasta laukeliuose, kur taikomas 

mechaninis piktţolių kontrolės būdas. Šiuose laukeliuose 

nustatytas ir didţiausias piktţolių kontrolės efektyvumas 

(70,4 %) (3 pav.). Maţiau efektyvus buvo terminis 

piktţolių kontrolės būdas (62,3%).  
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3 pav. Skirtingų piktţolių kontrolės būdų efektyvumas piktţolių daigų 

pokyčiui vasarinių rapsų pasėlyje, 2014 m.: 1 – Terminis; 2 – Mechaninis; 

3 – Stelbimas  
Fig. 3. The effectiveness of different weed control methods on weed 

sprout density in spring oilseed rape crop, 2014: 1 – Mechanical; 2 - 

Thermal; 3 – Smothering 

 

Mechaninis piktţolių kontrolės būdas ţieminių rapsų 

pasėliuose ekologinėje ţemdirbystės sistemoje sėjant 

rapsus plačiais tarpueiliais (ir purenant tarpueilius) yra 

efektyvi priemonė maţinant pasėlių piktţolėtumą. 

Sukultūrintuose laukuose, kur vyrauja trumpaamţės 

piktţolės, šis būdas esmingai didina rapsų sėklų 

derlingumą palyginti su variantu, kai piktţolės rapsų 

pasėlyje nenaikinamos, o piktţolių kontrolė paliekama 

savireguliacijai (neskelbti duomenys). Mechaniniu būdu 

naikinant piktţoles sunaikinamos jau sudygusios ir 

dygstančios piktţolės. Terminis piktţolių naikinimas taip 

pat gana efektyvus, tačiau šiuo būdu naikinant piktţoles 

net kai kurios trumpaamţės piktţolės yra sunkiai 

sunaikinamos. Terminis piktţolių naikinimas gali 

paskatinti piktţolių dygimą pavasarį, ypač esant ţemai oro 

temperatūrai. Terminio piktţolių naikinimo efektyvumas 

priklauso nuo dirvoţemio drėgnumo: šis būdas maţiau 

efektyvus esant drėgnesniam dirvoţemiui – vandens garo 

temperatūra sumaţėja ir dalis piktţolių lieka nesunaikintos. 

Mechaniniu būdu naikinant piktţoles esant didesnei 

dirvoţemio drėgmei piktţolių sunaikinama taip pat maţiau, 

t. y. dalis jų vėl ima augti.  
 

Išvados  

 

1. Lauko eksperimente su ţieminiais rapsais rudenį 

efektyviausias piktţolių naikinimo būdas buvo mechaninis 

– efektyvumas siekė 25,1 %, maţiau efektyvus – terminis, 

efektyvumas 19,1 %.  

2. 2013 m. pavasarį atsinaujinus ţieminių rapsų 

vegetacijai piktţolių skaičius laukeliuose po terminio 

piktţolių naikinimo netgi padidėjo. Esant vėsiems orams, 

šiluma paskatino piktţolių dygimą. Mechaninio piktţolių 

naikinimo būdo efektyvumas pavasarį ţieminių rapsų 

pasėlyje siekė net 50,1 %.   

3. Piktţolių naikinimo efektyvumas vasarinių rapsų 

pasėlyje 2013–2014 m. buvo didţiausias taikant mechaninį 

naikinimo būdą ir siekė 33,8–70,4 %, o terminį – 23,0–

62,3 %.  
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Efficiency of weed control methods in oilseed rape crops in organic farming system  
 

Summary 

Due to phytosanitary properties and ability to smother weeds oilseed rape is considered as a good pre-crop for other crops, increasing productivity 

of crop rotation. Still weed control in oilseed rape crops is very important. The field experiment was carried out in 2012–2014 at the Experimental Station 

of Aleksandras Stulginskis University. The soil type – Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol. The aim of the experiment – to estimate the effectiveness of 
different weed control methods in winter and spring oilseed rape crops in organic farming system. The most effective weed control method in winter 

oilseed rape crop was mechanical – the effectiveness reached 25.1 %, less effective method was thermal (effectiveness 19.1 %). During renewed crop 

vegetation in 2013, the number of weeds in crop after thermal weed control method application in spring increased. The effectiveness of mechanical 

weed control method in winter oilseed rape crop in spring was 50.1 %.  During cold weather period heat used for thermal weed control stimulated weed 
germination. The most effective weed control method in spring oilseed crop in 2013–2014 was mechanical – the effectiveness reached 33.8–70.4 %, less 

effective – thermal weed control method – the effectiveness reached 23.0–62.3 %.               

Weed control methods, oilseed rape, organic farming system  
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