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Ekologinių ūkių ţemdirbiams didelių problemų kelia piktţolės, nes šiuose ūkiuose draudţiama naudoti herbicidus. Daugelis kultūrinių augalų 

pralaimi kovą su piktţolėmis dėl vandens, maisto medţiagų bei saulės. Piktţolių kontrolei ekologiniuose ūkiuose naudojamas mulčiavimas plastikine 

plėvele, mechaninis dirvos purenimas, terminis, biologinis ir kiti būdai. Terminei piktţolių kontrolei naudojama aukšta temperatūra (liepsna, 
infraraudonieji spinduliai, garas), kuriai veikiant staiga kyla augalo ląstelėse esančio skysčio temperatūra, dėl ko jis plečiasi ir suardo ląstelių sieneles.  

Infraraudonųjų spindulių naudojimas vietoje deginimo liepsna turi keletą pranašumų. Pirma, nėra gaisro pavojaus, antra, degimo produktais 

nepaţeidţiami jautrus liepsnai šalia augantys augalai.  
Tyrimų tikslas - ištirti piktţolių  trikertės ţvaginės (Capsella bursa), ţliūgės (Stellaria media) ir paprastosios ţilės (Senecio vulgaris) jautrumą 

infraraudonųjų spindulių poveikiui ir infraraudonųjų spindulių įrenginio efektyvumą bei naudojimo galimybes Lietuvos sąlygomis. 

 
Įvadas 

 

Supratimas, kad nenaudojant herbicidų padidės pasėlių 

piktţolėtumas, ribojo ekologinių ūkių plėtrą, nes Europos 

sąjungos įstatymas Nr. 2092/91 draudţia ekologiniuose 

ūkiuose naudoti chemines priemones. Naujų piktţolių 

kontrolės būdų atsiradimas pastaraisiais metais suaktyvino 

ekologinių ūkių plėtrą. Ekologiniuose ūkiuose prieš ir po 

augalų sudygimo piktţolės gali būti naikinamos 

mechaniniu ir terminiu būdais bei mulčiuojant plastikine 

plėvele. Šių piktţolių kontrolės būdų tikslas yra sumaţinti 

neigiamą piktţolių poveikį iki minimumo, o ne visiškai jas 

išnaikinti. (Lampkin, 1990). Be to yra tamprus ryšys tarp 

piktţolių naikinimo priemonių ir kitų ekologinio 

ūkininkavimo tikslų. Dėl ankstyvo ganyklų kultivavimo 

nitratai gali išsiplauti iš dirvos, o intensyviai kultivuojant 

dirbamas dirvas, kad išnaikinti piktţoles, galima sugadinti 

dirvos struktūrą. Tačiau po kultivavimo suaktyvėjusi azoto 

mineralizacija dirvoje, ekologiniuose ūkiuose gali būti 

naudojama kaip priemonė augalų derlingumui padidinti. 

(Leroux et al., 1995). Kad sumaţinti terminės piktţolių 

kontrolės kainą buvo sukurta mašina, kuri piktţoles vienu 

metu naikina liepsna ir noragėliais. (Casini at al, 1993) 

Teoriškai terminė piktţolių kontrolė, tai piktţolių 

kontrolės metodas kuriam gali būti naudojamos įvairios 

elektromagnetinės spinduliuotės formos: mikrobangos, 

terminė spinduliuotė, lazerio spinduliai ir gama  spinduliai. 

Daţniausia tai aukštos temperatūros perdavimas, kai 

karštos dujos kontaktuoja su augalo audiniais. Praktiškai 

terminei piktţolių kontrolei naudojamas deginimas liepsna, 

infraraudonieji spinduliai, garas, karštas oras. Naikinant 

piktţoles liepsna, jos nesudeginamos, o tik įkaitinami jų 

audiniai. Audiniams įkaitus iki 50-70 °C temperatūros 

ląstelėse esantis skystis plečiasi ir sutrūkinėja ląstelių 

membranos bei sukreša baltymai, todėl sutrinka augalo 

medţiagų apykaita ir augalas ţūsta. Esant sausam ir 

karštam orui augalai nuvysta greičiau, o per 2 ar 3 dienas 

nudţiūsta visiškai. (Morez, 1985). 

Atliekant piktţolių terminę kontrolę vyksta 

temperatūros mainai tarp įrenginio ir piktţolės. Kai 

įrenginio temperatūra aukštesnė uţ piktţolės temperatūrą, 

tai piktţolė įkaitinama ir atvirkščiai, jei įrenginio 

temperatūra ţemesnė negu piktţolės, tai piktţolė 

atšaldoma. Piktţolę veikiant aukšta temperatūra, jų ląstelės 

staiga įkaista ir sutrūkinėja jų apvalkalai arba įvyksta 

baltymų koaguliacija, todėl augalas ţūsta. (Pelletier et al., 

1995; Morelle, 1993). Analogiškas efektas gaunamas ir 

šaldant  piktţoles, dėl ląstelių turinio kristalizacijos. 

(Fergedal, 1993). 

Terminės piktţolių kontrolės efektyvumas priklauso 

nuo dviejų parametrų: aukštos temperatūros perduodamos 

augalui kiekio ir veikimo trukmės. Perduodamos augalui 

aukštos temperatūros kiekis proporcingas sunaudoto kuro 

kiekiui. Kai augalas veikiamas šalčiu, perduodamos 

temperatūros kiekis priklauso nuo šaldymo įrenginio 

galios. Veikimo trukmė priklauso nuo agregato vaţiavimo 

greičio lauke. Temperatūros poveikis gali būti naudojamas 

kaip augalo šiluminio jautrumo indikatorius. (Lague et al., 

1997). 

Dėl fiziologinių skirtumų augalų šiluminis jautrumas 

yra skirtingas. (Ellwanger et al., 1973). Morelle nustatė, 

kad plačialapis tabakas yra jautresnis terminiam 

apdorojimui negu ţolės ir kad daugiametės piktţolės yra 

atsparesnės temperatūriniam poveikiui uţ vienmetes. 

(Morelle, 1993). Piktţolių šiluminis jautrumas kinta 

priklausomai nuo jų išsivystymo stadijos. Jauni augalai 

ypač jautrūs terminiam poveikiui, todėl terminiu būdu 

naikindami piktţoles sezono pradţioje, kol jos yra maţos, 

sutaupome daug energijos. Tik ţinodami piktţolių šiluminį 

jautrumą, galime efektyviai naudoti terminį piktţolių 

kontrolės būdą. (Leroux et al., 1995; Ascard, 1998). 

Šiuo metu visame pasaulyje herbicidai yra pagrindinė 

piktţolių kontrolės priemonė. Tačiau intensyviai naudojant 

herbicidus iškilo rimtų ekologinių problemų. Daugelyje 

šalių tyrimais nustatyta, kad javuose naudojami herbicidai 

uţteršia upes, vandens telkinius ir net geriamąjį vandenį. 

Intensyviai naudojant herbicidus išsivystė nauji piktţolių 

biotipai atsparūs herbicidams, todėl ūkininkai buvo 

priversti naudoti naujus nors ir brangesnius piktţolių 

kontrolės būdus. Naujų ne cheminių piktţolių kontrolės 

būdų plitimą paskatino išaugusi ekologiškų maisto 

produktų paklausa. Todėl manoma, kad terminė arba 

kombinuota terminė-mechaninė piktţolių kontrolė ateityje 

bus vis daugiau naudojama. (Ayotte et al. 1990; Astatkie et 

al., 2007). 
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Piktžolių naikinimo infraraudonaisiais spinduliais  

tyrimų metodika 

 

Laboratorinių tyrimų metu matavome stiebo įkaitimo 

iki 70 °C temperatūros trukmę ir drėgnį trijų rūšių 

piktţolių: trikertės ţvaginės (Capsella bursa), ţliūgės 

(Stellaria media) ir paprastosios ţilės (Senecio vulgaris). 

Matuojant stiebo temperatūrą, švieţiai nuskintos piktţolės 

viršutinę augalo dalį nupjaudavome.  Kylio formos adata 

pradurdavome skylutę ir įvesdavome nikelio – chromo 0,1 

mm storio bimetalinių vielų  jutiklį ZA9020 – SS 

(Vokietija). Po to piktţolės stiebą kaitinome 

eksperimentiniu infraraudonųjų spindulių įtaisu 10 cm 

atstumu nuo kaitinamo augalo. Matavome piktţolių 

temperatūros pokytį kas 0,4 s jų stiebų šerdyse.  Jutiklio 

signalai kaupiami ALMEMO kaupiklyje ir nuskaitomi 

kompiuteriu. Stiebų skersmenį matavome mikroskopu 

MPB – 2 (Rusija), kurio padalos vertė 0,05 mm. Įkaitimo 

iki 70 °C temperatūra laikoma pakankama suardyti 

piktţolių ląstelėms, nes piktţolę veikiant aukšta 

temperatūra, jų ląstelės staiga įkaista ir sutrūkinėja jų 

apvalkalai, todėl augalas ţūsta. (Morez, 1985).  

Neteisingai parinkus ar pastačius temperatūros 

matavimo jutiklį, pasireiškia jutiklio šilumos mainai ne tik 

su matuojamu objektu bet ir su aplinka, tas iššaukia dideles 

paklaidas. Temperatūros jutiklis siunčia teisingą impulsą 

tik tada, kai jo temperatūra įgyja matuojamo objekto, t. y.  

augalo temperatūrą. 

Norėdami suţinoti ar piktţolių drėgnis, turi įtakos 

augalo įkaitimo trukmei, matavome piktţolių stiebų drėgnį. 

Piktţolių stiebų drėgnį matavome pagal tipinę metodiką. 

(Velička ir kt., 2007).  

Terminei piktţolių kontrolei lauke naudojome 

eksperimentinį  infraraudonųjų spindulių įrenginį. Tyrimo 

eigoje matavome dirvos įšilimą. Dirvos įšilimą matavome 

temperatūros jutikliais DS18S20, kuriuos  įkasėme į dirvą 

5, 10 ir 20 mm gylyje, kas vieno metro atstumu keturiose 

vietose. Šilumos jutiklių signalai per adapterį siunčiami į 

kompiuterį, kur duomenys LongTemp programa kaupiami.  

Kiekvienas realus fizinis kūnas spinduliuoja 

infraraudonuosius spindulius. Termografija – fizinių kūnų 

spinduliuojamų infraraudonųjų spindulių fiksavimas per 

atstumą. Kūnų spinduliavimo intensyvumas proporcingas 

kūnų paviršiaus temperatūroms – kuo paviršiaus 

temperatūra aukštesnė, tuo spinduliavimas intensyvesnis. 

Dirvos paviršiaus įkaitimą matavome termovizoriumi TI55 

– FT, kuris fiksuoja infraraudonųjų spindulių intensyvumą, 

jį performuoja į elektrinius signalus ir lygina jį su 

temperatūrų etalonu. Prietaiso displėjuje ar jo atmintyje 

išsaugotą vaizdą galima analizuoti: nustatyti charakteringų 

taškų, plotų ar linijų temperatūras. Termogramų analizę 

atlikome SmartView 2.1 programa. Visus matavimus 

atlikome keturiais pakartojimais. Atlikome tyrimų 

duomenų statistinę analizę.  

 

Rezultatai ir aptarimas 

 

Laboratoriniai piktţolių šiluminio jautrumo tyrimai parodė, 

kad priklausomai nuo piktţolių rūšies priklauso jos 

jautrumas temperatūros poveikiui. Laboratorinių tyrimų 

rezultatai pateikti 1 paveiksle. 

 

 
 

1 pav. Piktţolių stiebų įkaitimo iki 70 °C trukmės priklausomybė nuo 

stiebo skersmens: 1 - trikertės ţvaginės (Capsella bursa) ( y =2,86x + 0,58, 
R2 = 0,98);, 2 - paprastosios ţilės (Senecio vulgaris) (y = 2,17x + 1,02, R2 

= 0,98), 3 - ţliūgės (Stellaria media) (y = 1,98x + 0,88, R2 = 0,98) 

Fig. 1. Weed stem heating up to 70°C duration depending on the diameter of 
the blade: 1 - common chick-weed (Stellaria media)( y =2,86x + 0,58, R2 = 

0,98); 2 - shepherd's purse (Capsella bursa (y = 2,17x + 1,02, R2 = 0,98); 3 - 

common groundsel (Senecio vulgaris L.) (y = 1,98x + 0,88, R2 = 0,98) 

 

Kaip matome iš 1 pav., iki 70 °C temperatūros 

greičiausiai įkaista ţliūgės, o lėčiausiai trikertės ţvaginės 

stiebai ir šis skirtumas daugiau išryškėja esant storesniems 

stiebams. 

Kad nustatytume ar yra priklausomybė tarp piktţolių 

trikertės ţvaginės (Capsella bursa), ţliūgės (Stellaria 

media) ir paprastosios ţilės (Senecio vulgaris) stiebų 

drėgnio ir jų įkaitimo trukmės, išmatavome jų stiebų 

drėgnį. Matavimų rezultatai parodė, kad didţiausias 

drėgnis yra ţliūgės stiebų - 90% ir paprastosios ţilės stiebų 

- 87%, o maţiausias trikertės ţvaginės stiebų - 75%. Kaip 

matome iš 1 pav., kad tarp storesnių piktţolių ši 

priklausomybė išryškėja, daugiau drėgmės turintys ţliūgės 

stiebai įkaista greičiau negu trikertės ţvaginės. 

Augalas, kaip ir bet kuris gyvas organizmas, atlieka 

nepertraukiamus energetinius mainus su aplinka. 

Energetiniai mainai lydi visus augalo gyvybinius procesus. 

Bet kokie pokyčiai energetiniuose mainuose su aplinka 

sukelia atitinkamus pokyčius augalo gyvybiniuose 

procesuose. Augalo energetiniai mainai su aplinka galimi 

tik tada, kai yra temperatūrų skirtumas tarp augalo organo 

(šiuo atveju – augalo stiebo) ir jį supančios aplinkos. 

(Astatkie et al., 2007). 

Terminei piktţolių kontrolei lauke naudojome 

eksperimentinį  infraraudonųjų spindulių įrenginį, kurio 

išmatavimai 0,3x0,2 m. Bandymų metu laukelyje esančių 

piktţolių skersmuo buvo 0,4±0,05 mm. Remdamiesi 1 pav. 

pateiktais rezultatais, pasirinkome eksperimentinio 

infraraudonųjų spindulių įrenginio vaţiavimo greitį 0,1 m/s 

vaţiavimo greitį. Kad patikrinti ar negalima vaţiuoti 

didesniu greičiu, įrenginiu vaţiavome ir 0,14 m/s greičiu. 

Prieš pat vaţiavimą  ir iš kart pravaţiavus įrenginiu 

termovizoriumi TI55 – FT fotografavome dirvos paviršių. 

SmartView 2.1 programa atlikę termogramų analizę 

nustatėme, kad prieš vaţiavimą aukščiausia dirvos 

temperatūra buvo 32,3±3,3 ºC, ţemiausia 22±2,8 ºC, o 

vidurkis 29,2±3,1 ºC. Pravaţiavus infraraudonųjų spindulių 

įrenginiu aukščiausia dirvos temperatūra buvo 99,5±1,8 ºC, 

ţemiausia 48±3,4 ºC, o vidurkis 69±2,9 ºC. Tyrimais 

nustatėme, kad pravaţiavus pravaţiavus įrenginiu  5 mm 

gylyje dirvos temperatūra pakyla iki 4±0,5 ºC, 10 mm 

gylyje  1,5±0,4 ºC, 0 20 mm gylyje dirvos temperatūra 
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nepakinta. Todėl galima teigti, kad neigiamos įtakos dirvos 

mikroflorai infraraudonųjų spindulių įrenginys nedaro. 

Tyrimų laukeliuose po 5 dienų suskaičiavome 

likusias piktţolės ir nustatėme, kai vaţiavome 0,1 m/s 

greičiu buvo sunaikintos visos piktţolės, o kai vaţiavome 

0,14 m/s greičiu buvo sunaikinta 75 % piktţolių. 

 

Išvados 

 

1. Greičiausiai iki 70 
0
C, vieno milimetrų skersmens 

įkaito ţliūgė - per 1,8 s, o ilgiausiai kaito paprastoji ţilė - 

2,3 s. 

2. Skirtingu rūšių piktţolių šiluminis jautrumas yra 

skirtingas ir dalinai priklauso nuo jų stiebo drėgnio. 

3. Infraraudonųjų spindulių įrenginiui (0,2 m) 

vaţiuojant 0,1 m/s greičiu, sunaikinamos visos  0,4±0,05 

mm skersmens piktţolės, o vaţiuojant 0,14 m/s greičiu 75 

% piktţolių. 

4. Pravaţiavus infraraudonųjų spindulių įrenginiu 

(0,2 m) 0,1 m/s greičiu  dirvos temperatūra 5 mm gylyje 

pakyla tik 4±0,5 ºC. 
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Infrared weed control 
 

Summary 

 
Weed control with herbicides is impossible in perennial organic agricultural systems. Alternatively, in these systems, weeds can be destroyed mechanically, 

thermally or by mulching with a plastic film, to minimize negative weed influence, but not to exterminate all of them. Thermal weed control requires knowledge of 

the plants' thermal sensitivity. The most common weeds in Lithuania are shepherd's purse (Capsella bursa), common groundsel (Senecio vulgaris L.) and common 
chick-weed (Stellaria media). We have been researching thermal sensitivity of these weeds. Research has shown the results of preheating a 1 mm diameter 

weed stem up to 70°C: shepherd's purse (Capsella bursa) 3,3 s., common groundsel (Senecio vulgaris L.) – 3,1 s. and common chick-weed (Stellaria media) 

2,9 s. To estimate the effectiveness of this method, when thermal weed sensitivity was researched, the unit speed was selected depending on the degree of weed 
development. 

Infrared weed control, shepherd's purse, common groundsel, common chick-weed 

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