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Tyrimai vykdyti 2011–2012 m. Kaišiadorių rajone Juozo Trakymo ir Ukmergės rajone Valentino Genio ekologinės gamybos ūkiuose. Tyrimų 

tikslas – ištirti biologinių preparatų Biokal 1 10+10+10 l ha-1, Fitokondi 6+6 l ha-1 ir Durpių oksidato 4+4+4 ir 6+6 l ha-1 normų įtaką ligų išplitimui 

ekologiškai auginamų ţieminių kviečių ‘Akteur’ ir rugių ‘Recrut’ pasėliuose. Tyrimai parodė, kad bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 30–39) Biokal 1 ir 

Durpių oksidatu purkštuose ţieminiuose kviečiuose miltligės (Blumeria graminis) paţeidimų nenustatyta. Šiame tarpsnyje didţiausias septoriozės 
(Septoria tritici) paplitimas (23,6 %) ir intensyvumas (3,5 %) buvo nustatyti Durpių oksidatu purkštame pasėlyje. Grūdo formavimosi tarpsnyje (BBCH 

70–79), Biokal 1 poveikyje, septoriozės paplitimas ir intensyvumas ant kviečių lapų buvo maţiausi. Geltonųjų rūdţių (Puccinia striiformis) paplitimą 

kviečiuose apribojo Durpių oksidatas, ligos paplitimas buvo 2,0 % maţesnis nei nepurkštuose. Kviečių dryţligės (Drechlera tritici-repentis) ir varpų 
fuzariozės (Fusarium spp.) paţeidimų maţiausiai nustatyta Biokal 1 purkštuose pasėliuose. Fitokondi purkšti ţieminiai rugiai (BBCH 30–39) buvo 

atspariausi rinchosporiozei (Rhynchosporium secalis), taip pat jų nepaţeidė miltligė. Biokal 1 purkštuose rugiuose (BBCH 70–79) nustatytas maţiausias 

fuzarioze paţeistų rugių kiekis – 13,3 %. Šiame tarpsnyje Biokal 1 poveikyje nustatytas 0,05 % juodųjų rūdţių (Puccinia graminis) paţeidimų 
sumaţėjimas. Fitokondi purkštuose rugiuose stiebalūţės (Cercosporella herpotrichoides) paplitimas sumaţėjo 3,5 %, o ligos intensyvumas – 1,83 %.  

Ekologinis ūkininkavimas, biologiniai preparatai, migliniai javai, javų ligos 

 
Įvadas 

 

Didėjant organinių trąšų ir biologinių preparatų 

asortimentui ekologinėje gamyboje labai svarbu ištirti jų 

efektyvumą (Sliesaravičius et al., 2006; Pekarskas, 2008). 

Ūkininkaujant ekologiškai, sintetinių pesticidų 

naudojimas yra grieţtai draudţiamas, jie turi būti keičiami 

natūralios kilmės biologiniais preparatais, kurių 

pasirinkimas nėra didelis (Council Regulation (EC) No. 

834/2007; Commision Regulation (EC) No. 889/2008). 

Biologiniai preparatai, į kurių sudėtį įeina pesticidiniai 

augalai gali stabdyti kai kurių ligų sukėlėjų išplitimą ir 

maţina jų ţalingumą, bei sudaro optimalias augimo 

sąlygas augalų augimui. Nustatyta, kad Alternaria, 

Fusarium, Aspergillus, Botrytis genčių grybų vystymąsi 

stabdo pesticidinių savybių turintys augalai (Pretorius et 

al., 2002; El-Assiuty, 2006; Fawzi et al., 2009).  

Biologinius preparatus, kurie naudojami augalų 

purškimui vegetacijos metu ir augalus aprūpina maisto 

medţiagomis, galima sėkmingai panaudoti ir javų sėklų 

priešsėjiniam apdorojimui. Biologiniai preparatai ne tik 

padidina sėklų dygimo energiją ir daigumą, tačiau gali 

sumaţinti sėklų uţterštumą kai kurių genčių mikromicetais 

(Pekarskas et al., 2007; Gaurilčikienė et al., 2008; 

Jankauskienė, Survilienė, 2009; Pekarskas, Sinkevičienė, 

2011). 

Biokal 1 ir Fitokondi sudėtyje yra ne tik maisto 

medţiagų, bet ir įvairių bioaktyvių medţiagų. Viena iš jų – 

Chelidonium majus slopina mikromicetų Fusarium 

culmorum, F. graminearum ir F. oxysporum plitimą, turi 

antibakterinį, antivirusinį ir fungicidinį efektą (Saglam, 

Arar, 2003; Pârvu et al., 2008).  

Tyrimų tikslas – ištirti biologinių preparatų įtaką ligų 

išplitimui ekologiškų ţieminių kviečių ir rugių pasėliuose. 

 

Tyrimų metodika 
 

Biologinių preparatų įtakos ekologiškai auginamiems 

ţieminiams kviečiams tyrimai 2011-2012 m. vykdyti 

Kaišiadorių rajone Juozo Trakymo, o ekologiškai 

auginamiems ţieminiams rugiams – Ukmergės rajone 

Valentino Genio ekologinės gamybos ūkiuose. 

Ţieminių kviečių bandymų plote vyravo smėlingo 

lengvo priemolio (sp) dirvoţemis, kuris buvo rūgštokas 

(pH 5,6–5,8), maţo humusingumo (1,58–1,93 %), 

fosforingas (152–199 mg kg
-1

), didelio kalingumo (230–

292 mg kg
-1

), suminio azoto ţieminių kviečių vegetacijos 

pradţioje pavasarį rasta 0,108–0,118 %. Ţieminių rugių 

bandymų plote vyravo priesmėlio (ps) dirvoţemis, kuris 

buvo rūgštus ir neutralokas (5,7–6,1), vidutinio 

humusingumo (2,10–2,84 %), labai didelio kalingumo ir 

fosforingumo (369–532 ir 360–380 mg kg
-1

). 

Ekologiški ţieminiai kviečiai auginti po raudonųjų 

dobilų ţaliajai trąšai, o rugiai atsėliuoti ir auginti po rugių 

‘Recrut’. Į ţieminius rugius pavasarį buvo įsėti baltieji 

dobilai ‘Nemunis’. Auginta ţieminių kviečių veislė 

‘Akteur’, o ţieminių rugių – ‘Recrut’. 

Ţieminių kviečių bandymų schema: 1) nepurkšta 

biologiniais preparatais; 2) purkšta Biokal 1 10+10+10 l 

ha
-1

; 3) purkšta Durpių oksidatu 4+4+4 l ha
-1

. Ţieminiai 

kviečiai purkšti krūmijimosi (BBCH 23), stiebo augimo 

(BBCH 31) ir pieninės brandos pradţioje (BBCH 73).  

 
1 lentelė. Biologinių preparatų Biokal 1 ir Fitokondi cheminė sudėtis 

Table 1. The chemical composition of biopreparations Biokal 1 and 

Fitokondi  

 
Cheminės sudėties 

rodikliai 

The index of chemical 
composition 

Biokal 1 Fitokondi 

pH 7,8 7,0 

N, g l-1 > 0,23 > 0,02 

P2O5, g l-1 > 0,37 > 0,01 

K2O, g l-1 > 0,48 > 0,15 

Ca, g l-1 > 0,11 > 0,02 

Mg, g l-1 > 0,03 > 0,01 

Co, mg l-1 < 50,0 < 50,0 

Cu, mg l-1 < 100,0 < 100,0 

Se, mg l-1 < 5,0 < 5,0 

 

Ţieminių rugių bandymų schema: 1) nepurkšta 

biologiniais preparatais; 2) purkšta Biokal 1 10+10 l ha
-1

; 

3) purkšta Fitokondi 6+6 l ha
-1

; 4) purkšta Durpių oksidatu 

6+6 l ha
-1

. Ţieminiai rugiai purkšti krūmijimosi (BBCH 

23) ir pieninės brandos pradţioje (BBCH 73).  
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Tyrimui naudoti vaistaţoliniai preparatai Biokal 1 ir 

Fitokondi. Skystų organinių trąšų Biokal 1 sudėtį sudaro: 

57 % vaistaţolinių augalų ir 38 % biohumuso ekstraktas 

bei 5 % eteriniai aliejai ir mineralinis vanduo. Biologinį 

preparatą Fitokondi sudaro 80 % vandeninis vaistaţolinių 

augalų ir 13,3 % biohumuso vandeninis ekstraktas, 6,6 % 

kalio muilas (50,0 ml l
-1

) ir 0,1 % eteriniai aliejai 

(eukalipto aliejus – 1,5 ml l
-1

). Biokal 1 yra turtingesnis 

maisto medţiagomis nei Fitokondi (1 lentelė). Gaminant 

Biokal 1 naudojami trys, o Fitokondi septyni augalų 

ekstraktai (2 lentelė).  

 
2 lentelė. Vaistinių augalų ekstraktai, sudarantys biologinių preparatų 

Biokal 1 ir Fitokondi sudėtį 

Table 2. Extracts of medicinal plants included into the composition of  

Biokal 1 and Fitokondi biopreparations 

 
Vaistinių augalų ekstraktai 

Extracts of medicinal 

plants 

Biokal 1 Fitokondi 

Urtica dioicia L. + + 

Symphytum officinale L.   

Quercus imbricaria ţievė  

Quercus imbricaria bark 

- + 

Equisetum arvense L. + + 

Artemisia absinthium L. - + 

Tagetes - + 

Chelidonium majus L. + + 

 

Durpių oksidatas gaminamas iš ţemapelkių durpių, 

naudojant kavitacijos technologiją (3 lentelė).  

 
3 lentelė. Durpių oksidato cheminė sudėtis 

Table 3. The chemical composition of Peat oxidate 

 
Rodiklis / Index Reikšmė / 

Signification 

Suminis azotas, % / Total nitrogen, % 10–15 

Huminės medţiagos, % /  

Humic substances, % 

80–85 

Huminės rugštys, % / Humic acids, % 68 

Fulvo rūgštys, % / Fulvo acids, % 15,0 

Aminorūgštys, % / Amino acids, % 1,2 

Baltyminės medţiagos, % 

Protein substances, % 

9,3–11,8 

Hemicelioliozės junginiai, % 

Hemicellulose compounds, % 

6,0–8,2 

Monosacharidai ir polisacharidai, % 

Monosaccharides and polysaccharides, % 

2,6 

Bitumai, % / Bitums, % 0,2 

 

2011 m. ţieminiai javai buvo pasėti rugsėjo mėnesio 

pirmoje pusėje. Ţieminių javų sudygimui meteorologinės 

sąlygos buvo palankios. Pakako tiek drėgmės tiek ir 

šilumos. Spalio ir lapkričio mėnesiai buvo sausesni ir 

šiltesni nei daugiamečių rodiklių reikšmės. Tai sudarė 

palankias sąlygas augalų augimui ir vystimuisi bei 

pasiruošimui ţiemoti. Storas sniego sluoksnis augalus 

apsaugojo nuo šaltų ţiemos orų ir ţieminiai javai gerai 

ţiemojo. Balandţio mėn. buvo labai drėgnas, per kurį 

iškrito net 72,3 mm kritulių, o tai 33,9 mm daugiau nei 

daugiametis vidurkis. Kovo ir balandţio mėnesiai buvo 

šiltesni nei daugiametės temperatūrų vertės.  Biologinių 

preparatų panaudojimas anksti pavasarį sudarė sąlygas 

augalams sustiprėti, jie intensyviau augo ir vystėsi. 

Geguţės mėnuo buvo palankus visų augalų augimui. Labai 

drėgni orai vyravo birţelio ir liepos mėn., jie buvo 

pakankamai šilti. Ekologiškai auginami ţieminiai kviečiai 

ir rugiai buvo nupjauti prieš lietingąjį sezoną, nesuvėlinant 

pjūties. Tai leido išauginti ţymiai didesnius derlius, 

palyginti su ankstesniais metais. 

Tyrimo duomenys matematiškai įvertinti dispersinės 

analizės metodu 95 % tikimybės lygmeniu naudojant 

kompiuterinę programą ANOVA (Clewer, Scarisbric, 

2001). 

 

Rezultatai ir aptarimas 

 

Ekologiškai auginami ţieminiai kviečiai bamblėjimo 

tarpsnio metu (BBCH 30-39) buvo paţeisti septoriozės 

(Septoria tritici) ir miltligės (Blumeria graminis) (4 

lentelė). 

Kviečių bamblėjimo tarpsnyje, nepurkštuose 

biologiniais preparatais pasėliuose, septoriozė buvo 

išplitusi ant 21,3 % kviečių lapų, ligos intensyvumas 

sudarė 2,9 %. Gausiausiai septoriozė buvo išplitusi Durpių 

oksidatu purkštame kviečių pasėlyje – ligos paplitimas ant 

lapų sudarė 23,6 %, intensyvumas – 3,5 %. Nustatyta, kad 

ligai, nors ir neţymiai atsparesni buvo Biokal 1 purkšti 

augalai, ant kviečių lapų ligos išplitimas, lyginant su 

nepurkštais kviečiais, sumaţėjo 1,3 %. Biokal 1 ir Durpių 

oksidatu purkštuose pasėliuose miltligės paţeidimų ant 

kviečių lapų nenustatyta. 

 
4 lentelė. Ţieminių kviečių lapų ligotumas bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 

30-39) 
Table 4. Prevalence of diseases on the leaves of winter wheat (BBCH 30-

39) 

 
Variantai 

Treatments 
Septoria tritici Blumeria graminis 

1 2 1 2 

Nepurkšta 
/Unsprayed  

21,3 2,9 3,33 0,5 

Biokal 1 

10+10+10 l ha-1 

20,0 2,4 0* 0* 

Durpių oksidatas 
4+4+4 l ha-1 

23,6 3,5 0* 0* 

R05 9,99 0,60 0,43 0,26 

1 – ligos paplitimas (%) / disease incidence(%) 
2 – ligos intensyvumas (%) / disease severity (%) 

 

Grūdo formavimosi metu (BBCH 70-79) kviečių lapus 

paţeidė septoriozė, geltonosios rūdys (Puccinia 

striiformis), kviečių dryţligė (Drechlera tritici-repentis), 

varpų fuzariozė (Fusarium spp.) (5 lentelė). Šiame 

tarpsnyje septoriozei palankiausia buvo plisti nepurkštuose 

biologiniais preparatais ţieminiuose kviečiuose. Kviečių 

lapus septoriozė paţeidė 50,0 %, o ligos intensyvumas 

sudarė 17,0 %. Apskaitos metu nustatyta, kad pasėliuose 

purkštuose Biokal 1 kviečių lapai buvo ligoti maţiau, o 

ligos intensyvumas lyginant su nepurkštais augalais buvo 

1,6 % maţesnis. Geltonosios rūdys maţiau paţeidė Durpių 

oksidatu purkštus kviečius, ligos paplitimas buvo 2,0 % 

maţesnis nei nepurkštuose. Kviečių dryţligės ir varpų 

fuzariozės paţeidimų maţiausiai nustatyta purškiant Biokal 

1. 
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5 lentelė. Ekologiškų ţieminių kviečių lapų ligotumas grūdo formavimosi 

tarpsnyje (BBCH 70–79) 

Table 5. Prevalence of diseases on the leaves of winter wheat (BBCH 70–

79) 

 
Variantai 

Treatments 

Septoria tritici Puccinia 

striiformis 

Drechlera 

tritici-repentis 

Fusarium spp. 

 1 2 1 2 1 2 1 2 

Nepurkšta 

/Unsprayed  

50,0 17,0 13,0 5,0 10,0 8,0 5,0 10,0 

Biokal 1 

10+10+10  

l ha-1 

43,0 15,4* 12,5 3,5 9,4 5,4 4,3 5,5 

Durpių 

oksidatas 

4+4+4  

l ha-1 

52,0 16,3 11,0 6,7 14,0 10,0 5,8 12,5 

R05 / LSD05 7,38 1,46 1,87 2,12 4,01 4,26 2,11 1,22 

1 – ligos paplitimas (%) / disease incidence(%) 

2 – ligos intensyvumas (%) / disease severity (%) 

 
6 lentelė. Ţieminių rugių lapų ligotumas bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 

30–39) 
Table 6. Prevalence of diseases on the leaves of winter rye (BBCH 30–

39) 

 
Variantai 

Treatments 
Rhynchosporium 

secalis 
Blumeria graminis 

1 2 1 2 

Nepurkšta / 

Unsprayed 

40,0 2,43 3,60 0,25 

Biokal 1  
10+10+10 l ha-1 

43,3 2,83 3,37* 0,50 

Fitokondi  

6+6 l ha-1 

33,3* 2,83 0* 0* 

Durpių oksidatas  

6+6 l ha-1 

40,0 2,87 3,33* 0,12 

R05 / LSD05 4,72 0,27 0,19 0,06 

1 – ligos paplitimas (%) / disease incidence(%) 

2 – ligos intensyvumas (%) / disease severity (%) 

 

Ekologiškai auginamų ţieminių rugių pasėlius 

bamblėjimo tarpsnyje paţeidė rinchosporiozė 

(Rhynchosporium secalis) ir miltligė (Blumeria graminis) 

(6 lentelė). Biologiniais preparatais nepurkštuose rugiuose 

rinchosporiozė vidutiniškai paţeidė 40,0 % rugių lapų, 

ligos intensyvumas buvo nedidelis ir sudarė 2,43 %. 

Nustatyta, kad ligai atspariausi buvo Fitokondi purkšti 

augalai, ant kurių lapų rinchosporiozės išplitimas, lyginant 

su nepurkštais augalais, sumaţėjo 6,7 %. Miltligė ant rugių 

lapų buvo išplitusi neţymiai. Nepurkštuose ţieminiuose 

rugiuose ji sudarė 3,60 %, ligos intensyvumas – 0,25 %. 

Fitokondi purkštuose rugiuose miltligės paţeistų lapų 

nenustatyta, o purškimas Durpių oksidatu ir Biokal 1 

maţino jos išplitimą atitinkamai 0,27 ir 0,23 %.  

Grūdo formavimosi tarpsnio metu ekologiškuose 

ţieminiuose rugiuose buvo išplitę varpų fuzariozė 

(Fusarium spp.), juodosios rūdys (Puccinia graminis) ir 

stiebalūţė (Cercosporella herpotrichoides) (7 lentelė). 

Nepurkštuose biologiniais preparatais rugiuose varpų 

fuzarioze buvo uţsikrėtę 26,7 % rugių varpų. Ligos 

intensyvumas buvo nedidelis ir sudarė 3,5 %. Rugiuose, 

purkštuose Biokal 1 nustatytas maţiausiai fuzariozės 

paţeistų rugių kiekis – 13,3 %, tačiau ligos intensyvumas, 

lyginant su nepurkštais rugiais buvo padidėjęs 0,5 %. 

Fitokondi poveikyje paţeidimas fuzarioze padidėjo 6,6 %. 

Biokal 1 poveikyje nustatytas labai neţymus (0,05 %) 

juodųjų rūdţių paţeidimų sumaţėjimas, o Fitokondi ir 

Durpių oksidato įtakoje šios ligos išplitimas buvo didesnis 

nei nepurkštuose rugiuose. Fitokondi poveikyje stiebalūţės 

paplitimas rugiuose, lyginant su nepurkštais augalais, buvo 

3,5 %, o ligos intensyvumas – 1,83 % maţesnis. Biokal 1 ir 

Durpių oksidato įtakoje stiebalūţės paţeidimų didėjo.  

 
7 lentelė. Ţieminių rugių lapų ligotumas grūdo formavimosi tarpsnyje 

(BBCH 70–79) 
Table 7. Prevalence of diseases on the leaves of winter rye (BBCH 70–

79) 

 
Variantai 

Treatments 

Fusarium spp. Puccinia 
graminis 

Cercosporella 
herpotrichoides 

 1 2 1 2 1 2 

Nepurkšta / 

Unsprayed 

26,7 3,5 8,70 0,33 13,5 4,13 

Biokal 1  
10+10+10 l 

ha-1 

13,3* 4,0 8,65 0,30 16,7 3,15 

Fitokondi  
6+6 l ha-1 

33,3 3,0 9,40 0,45 10,0 2,30 

Durpių 

oksidatas  

6+6 l ha-1 

26,7 2,8 13,3 1,6 20,0 6,10 

R05 / LSD05 0,30 1,11 0,56 0,11 3,79 0,18 

 

Išvados  

 

1. Ekologiškai auginami ţieminiai kviečiai ‘Akteur’ 

bamblėjimo tarpsnio metu buvo paţeisti septoriozės 

(Septoria tritici) ir miltligės (Blumeria graminis), o grūdo 

formavimosi tapsnyje septorioze, geltonosiomis rūdimis 

(Puccinia striiformis), kviečių dryţlige (Drechlera tritici-

repentis), varpų fuzarioze (Fusarium spp.). 

2. Biokal 1 ir Durpių oksidatu purkštuose kviečiuose 

bamblėjimo tarpsnyje miltligės paţeidimų ant lapų 

nenustatyta. Gausiausiai septoriozė buvo išplitusi Durpių 

oksidatu purkštam pasėlyje – ligos paplitimas ant lapų 

sudarė 23,6 %, intensyvumas – 3,5 %. Septoriozei 

neţymiai atsparesni buvo Biokal 1 purkšti augalai. 

3. Grūdo formavimosi tarpsnio metu septorioze 

maţiau buvo paţeisti lapai, kviečius nupurškus Biokal 1, 

ligos intensyvumas buvo 1,6 % maţesnis. Geltonosios 

rūdys maţiau paţeidė Durpių oksidatu purkštus kviečius, 

ligos paplitimas buvo 2,0 % maţesnis nei nepurkštuose. 

Kviečių dryţligės ir varpų fuzariozės paţeidimų maţiausiai 

nustatyta purškian Biokal 1. 

4. Ekologiškų ţieminių rugių augalus bamblėjimo 

tarpsnyje paţeidė rinchosporiozė (Rhynchosporium 

secalis) ir miltligė (Blumeria graminis). Rinchosporiozei 

buvo atspariausi Fitokondi purkšti augalai, ant kurių lapų 

rinchosporiozės išplitimas sumaţėjo 6,7 %. Fitokondi 

purkštuose rugiuose miltligės paţeistų lapų nenustatyta.  

5. Rugiuose, purkštuose Biokal 1 nustatytas 

maţiausiai fuzariozės paţeistų rugių kiekis – 13,3 %, 

tačiau ligos intensyvumas, lyginant su nepurkštais rugiais 

buvo padidėjęs 0,5 %. Biokal 1 poveikyje nustatytas labai 

neţymus (0,05 %) juodųjų rūdţių paţeidimų sumaţėjimas. 

Fitokondi poveikyje stiebalūţės paplitimas rugiuose buvo 

3,5 %, o ligos intensyvumas – 1,83 % maţesnis.  
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Juozas Pekarskas, Jolanta Sinkevičienė 
 

The influence of bioprepation against cereal diseases 
 

Summary  

 
Studies were conducted in ecological farms Kaišiadorių district Juozo Trakymo and Ukmergės district Valentino Genio in 2011-2012. The aim of 

studies was to investigate the influence of biopreparations Biokal 1 10+10+10 l ha-1, Fitokondi 6+6 l ha-1 and Peat oxidate 4+4+4 l ha-1 , 6+6 l ha-1 on the 
distribution of diseases in the fields of ecologically grown winter wheat ‘Akteur’ and rye 'Recrut'. Studies have shown that powdery mildew (Blumeria 

graminis) lesions were not observed on winter wheat sprayed with Biokal 1 and Peat oxidate in the booting stage (BBCH 30-39). In this stage the highest 

distribution (23,6 %) and intensity (3,5%) of septoria leaf blotch (Septoria tritici) was ascertained on crops treated with Peat oxidate. In the stage of grain 
formation (BBCH 70-79), under the impact of Biokal 1 the spreading and intensity of septoriosis on the leaves of wheat were the lowest. The distribution 

of yellow rust (Puccinia striiformis) on wheat was restricted by Peat oxidate, prevalence of the disease was by 2,0 % lower than in the untreated control. 

Damages by wheat yelow spot (Drechlera tritici repentis) and head blight (Fusarium spp.) were the least in crops sprayed with Biokal 1. Winter rye 
sprayed with Fitokondi (BBCH 30-39), was the most resistant to rinchosporiosis (Rhynchosporium secalis), it was not damaged by mildew as well. Rye 

sprayed with Biokal 1 (BBCH 70-79), contained the lowest amounts of damaged by fusariosis plants and spikes - 13,3 %. In this stage under the impact 

of Biokal 1, a decrease of damages by stem rust (Puccinia graminis) was ascertained. In rye crops sprayed with Fitokondi the distribution of eyespot 
(Cercosporella herpotrichoides) decreased by 3.5 %, while intensity of the disease - by 1.83 %. 

Ecological farming, biopreparations, grain cereals, diseases of cereals 

 
Gauta 2013 m. vasario mėn., atiduota spaudai 2013 m. balandžio mėn. 
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