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Straipsnyje analizuojami 2011–2012 m. Kaišiadorių rajone Juozo Trakymo ir Ukmergės rajone Valentino Genio ekologinės gamybos ūkiuose 

atliktų skystų bioorganinių trąšų ir augimo aktyvatorių įtakos ekologiškų ţieminių kviečių ir rugių biometriniams rodikliams ir segetalinei florai tyrimų 

duomenys. Nustatyta, kad nupurškus ekologiškus ţieminius kviečius Biokal 1, esminiai pailgėjo augalų stiebai ir išaugo daugiau produktyvių stiebų, o 
Durpių oksidato įtakoje esminiai pailgėjo varpos. Skystos bioorganinės trąšos esminiai padidino kviečių 1 000 grūdų masę ir hektolitro svorį. Biokal 1 

įtakoje esminiai pailgėjo rugių stiebai ir varpos, daugiau varpose rasta grūdų, augale esminiai padidėjo bendras ir produktyvių stiebų skaičius. Durpių 

oksidatas šiems biometriniams rodikliams esminės įtakos neturėjo, o Fitokondi įtakoje esminiai pailgino tik rugių stiebai. Skystos bioorganinės trąšos ir 
augimo aktyvatoriai esminiai, palyginti su nepurkštais augalais, maţino ţieminių kviečių ir ţieminių rugių pasėlio piktţolėtumą, bet esminių 

piktţolėtumo skirtumų tarp atskirų biologinių preparatų rūšių nenustatyta. Ţieminių kviečių purškimas skystomis bioorganinėmis trąšomis labiau įtakojo 

piktţolių masės pokyčius nei piktţolių skaičių, o ţieminių rugių pasėlyje įtaka praktiškai buvo vienoda tiek piktţolių masei tiek piktţolių skaičiui. Tarp 
piktţolių skaičiaus ir masės ţieminiuose kviečiuose ir jų augalų stiebų ilgio, vieno augalo bendro ir produktyvių stiebų skaičiaus nustatyta stiprus 

neigiamas koreliacinis ryšys, o ţieminiuose rugiuose jis buvo silpnas. Segetalinės floros rūšių įvairovė ekologiškų ţieminių kviečių ir rugių pasėlyje 

nebuvo didelė ir siekė 20 ir 26 rūšis. Ţieminių rugių pasėlyje išaugo stambesni segetalinės floros augalai nei ţieminiuose kviečiuose. 
Ekologinis ūkininkavimas, bioorganinės trąšos, augimo aktyvatoriai, migliniai javai, biometriniai rodikliai, segetalinė flora 

 
Įvadas 

 

Didėjant organinių trąšų ir biologinių preparatų 

asortimentui labai svarbu ištirti jų efektyvumą ekologiškai 

auginamiems augalams. Lietuvoje atliktais skystų 

organinių trąšų ir augimo aktyvatorių tyrimų duomenimis, 

nustatyta, kad jie teigiamai veikia augalus, bet jų 

efektyvumas yra nevienodas (Sliesaravičius et al., 2006; 

Pekarskas, 2008). 

Miglinių javų grūdų derliaus dydį lemia optimalus 

pasėlio tankumas, varpų produktyvumas, 1000 grūdų masė, 

augalo biologinės savybės, dirvoţemio ir klimato sąlygos, 

taikomos agrotechnikos priemonės ir kt. veiksniai 

(Frederick et al., 2001; Feizienė ir kt., 2004; Pekarskas, 

2008). 

Naudojamos skystos organinės trąšos ir augimo 

aktyvatoriai turi nemaţą įtaką grūdų derlingumui, o kartu ir 

augalų biometriniams rodikliams (Jablonskytė-Račkė, 

2012; Pekarskas, 2012). 

Piktţolių skaičiui pasėlyje, nesiekiant ekonominio 

ţalingumo ribos slenksčio, piktţolės yra įprastinis 

agrocenozės komponentas, palaikantis ekologinę 

pusiausvyrą. Ţemės ūkio augalų konkurencingumas su 

piktţolėmis ir jų stelbimas yra pagrindinė netiesioginės 

piktţolių kontrolės priemonė, leidţianti sumaţinti 

tiesioginių priemonių naudojimą, kurią daţnai renkamasi 

ekologinėje gamyboje pasėlių piktţolėtumui maţinti. 

Ţemės ūkio augalų lapija, sulaikydama ir perimdama 

šviesą, stelbia piktţoles, lėtina jų vystymąsi. Ţieminiai 

varpiniai javai labiau nei vasariniai stelbia ţalingiausias 

daugiametes šakniastiebines ir šakniatţalines piktţoles 

(Bond et al., 2001; Maikštėnienė ir kt., 2006; Ţėkaitė, 

2010).  

Atliktais tyrimais nustatyta, kad biologinių preparatų 

naudojimas ne tik didina augalų derlingumą, bet ir maţina 

purkštų pasėlių piktţolėtumą (Pekarskas ir kt., 2012). 

Tyrimų tikslas – ištirti skystų bioorganinių trąšų ir 

augimo aktyvatorių įtaką ekologiškų ţieminių kviečių ir 

rugių augalų biometriniams rodikliams bei pasėlio 

segetalinei florai. 

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. Bendras 

atskirų bandymų plotas 1,0 ha. 

Ţieminių kviečių bandymų plote vyravo smėlingo 

lengvo priemolio (sp) dirvoţemiai, kurie buvo rūgštoki 

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

fosforingi (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) dirvoţemiai, kurie 

buvo rūgštoki ir neutraloki (5,7–6,1), vidutinio 

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

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

). Ekologiškų 

ţieminių rugių bandymas Valentino Genio ekologinės 

gamybos ūkyje įrengtas plote, kuris randasi netoli 

gyvulininkystės fermų ir ankstesniais laikais jis buvo 

intensyviai tręštas organinėmis trąšomis. Todėl 

dirvoţemyje susikaupė labai dideli judriųjų fosforo ir kalio 

kiekiai. 

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’. 

Tyrimui naudoti trys biologiniai preparatai: skysta 

durpinė trąša Durpių oksidatas ir skysti vaistaţoliniai 

preparatai Biokal 1 bei Fitokondi. Durpių oksidatas 

gaminamas iš ţemapelkių durpių, naudojant kavitacijos 

technologiją. 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

). 

Gaminant Fitokondi, naudojami septynių augalų ekstraktai. 

Skystų organinių trąšų Biokal 1 sudėtį sudaro: 57 % 
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vaistaţolinių augalų (trys rūšys) ir 38 % biohumuso 

ekstraktas bei 5 % eteriniai aliejai ir mineralinis vanduo. 

Ţieminiai kviečiai purkšti krūmijimosi (BBCH 23), 

stiebo augimo (BBCH 31) tarpsniuose ir pieninės brandos 

pradţioje  (BBCH 73), o ţieminiai rugiai krūmijimosi 

(BBCH 23) ir pieninės brandos pradţioje (BBCH 73). 

Augalų apsaugos priemonės nenaudotos. 

Augalų biometrinių rodiklių nustatymui iš atskirų 

variantų iš dvylikos skirtingų 0,25 m
2
 ploto aikštelių buvo 

išrauti augalai, kurie vėliau buvo išanalizuoti. Pasėlio 

piktţolėtumui tirti iš kiekvieno varianto dvylikos skirtingų 

vietų 0,06 m
2
 (0,2×0,3 m)  ploto aikštelių buvo išrautos 

visos piktţolės, jos suskaičiuotos, išdţiovintos ir pasvertos. 

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 ţieminių javų augalai 

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 ir 

regresinės analizės metodais 95 % tikimybės lygmeniu 

naudojant kompiuterinę programą ANOVA (Clewer, 

Scarisbric, 2001). 

 

Rezultatai ir aptarimas 

 

Nustatyta, kad skystos bioorganinės trąšos turėjo 

nevienodą įtaką ekologiškų ţieminių kviečių ‘Akteur’ 

biometriniams rodikliams. Nupurškus ekologiškus 

ţieminius kviečius Biokal 1 esminiai 6,46 cm arba 8,36 %, 

palyginti su nepurkštais kviečiais, pailgėjo augalo stiebas ir 

augale (0,28 vnt. arba 22,05 %) išaugo daugiau 

produktyvių stiebų, o Durpių oksidato įtakoje esminiai 

0,71 cm arba 10,16 % pailgėjo varpos. Abiejų bioorganinių 

trąšų įtakoje esminiai (0,87–1,55 g arba 1,96 ir 3,49 %) 

padidėjo 1 000 grūdų masė ir (0,3 kg hl
-1

 arba 0,39 %) 

hektolitro svoris. Nupurškus ţieminius kviečius Biokal 1 

esminiai padidėjo 1 000 grūdų masė, palyginti su purškimu 

Durpių oksiduotu, bet nenustatyta esminių skirtumų 

vertinant hektolitro svorio reikšmes (1 lentelė). 

 
1 lentelė. Skystų bioorganinių trąšų įtaka ekologiškai auginamų ţieminių kviečių ‘Akteur’ biometriniams rodikliams 

Table 1. Influence of liquid bioorganic fertilisers on organic winter wheat ‘Akteur’ biometric parameters 
  

Variantai 

Treatments 

Augalo 

stiebo ilgis, 
cm 

Length of 

plant steam 
cm 

Varpos ilgis, 

cm 
Length of 

ear cm 

Grūdų skaičius 

varpoje, vnt. 
Number of 

seeds in ear 

Bendras vieno 

augalo stiebų 
skaičius, vnt. 

Total number of 

one plant 
steams 

Bendras vieno 

augalo 
produktyvių 

stiebų skaičius, 

vnt. 
Total number of 

one plant 

productive 
steams 

1000 grūdų 

masė, g 
Mass of 1000 

grain g 

Hektolitro 

masė, kg hl-1 
Mass of 

hectolitre, kg 

hl-1 

Nepurkšta / 

Unsprayed 

77,23 6,99 28,25 1,27 1,13 44,43 76,6 

Biokal 1  
10+10+10 l ha-1 

83,69 7,31 30,29  1,55 1,42 45,98 76,9 

Durpių oksidatas 

4+4+4 l ha-1 

80,82 7,70 32,48 1,35 1,17 45,30 76,9 

R05 / LSD05 4,315 0,638 6,047 0,357 0,265 0,469 0,23 

 

2 lentelė. Skystų bioorganinių trąšų ir augimo aktyvatorių įtaka ekologiškai auginamų ţieminių rugių ‘Recrut’ biometriniams rodikliams 

Table 2. Influence of liquid bioorganic fertilisers and growth activators on organic winter rye ‘Recrutr’ biometric parameters 

  

Variantai 
Treatments 

Augalo 
stiebo ilgis, 

cm 

Length of 
plant steam 

cm 

Varpos ilgis, 
cm 

Length of 

ear  cm 

Grūdų skaičius 
varpoje, vnt. 

Number of 

seeds in ear 

Bendras vieno 
augalo stiebų 

skaičius, vnt 

Total number of 
one plant 

steams 

Bendras vieno 
augalo 

produktyvių 

stiebų skaičius, 
vnt. 

Total number of 

one plant 
productive 

steams 

1000 grūdų 
masė, g 

Mass of 1000 

grain g 

Hektolitro 
masė, kg hl-1 

Mass of 

hectolitre, kg 
hl-1 

Nepurkšta / 
Unsprayed 

98,92 5,15 24,26 1,20 1,18 29,47 71,0 

Biokal 1  

10+10+10 l ha-1 

123,87 6,23 33,19 1,67 1,53 31,78 73,7 

Fitokondi  
6+6 l ha-1 

116,37 5,53 27,19 1,27 1,20 31,47 74,1 

Durpių oksidatas  

6+6 l ha-1 

98,39 5,18 24,72 1,27 1,22 29,90 73,4 

R05 / LSD05 5,324 0,678 5,195 0,308 0,271 0,384 0,35 
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Ištyrus bioorganinių trąšų Biokal 1 ir Durpių oksidato 

bei augimo aktyvatoriaus Fitokondi įtaką ekologiškų 

ţieminių rugių biometriniams rodikliams, nustatyta, kad 

įtaka atskiriems rodikliams yra nevienoda. Biokal 1 įtakoje 

esminiai 24,95 cm arba 25,22 % pailgėjo rugių stiebai, 

1,08 cm arba 20,97 % varpos, 8,93 vnt. arba 36,81 % 

daugiau varpose rasta grūdų, 0,47 ir 0,35 vnt. arba 39,17 ir 

29,66 % augale padidėjo bendras ir produktyvių stiebų 

skaičius. Durpių oksidatas šiems biometriniams rodikliams 

esminės įtakos neturėjo, o Fitokondi esminiai pailgino tik 

rugių stiebus. Visi tirti biologiniai preparatai esminiai 

didino ekologiškų ţieminių rugių 1 000 grūdų masę ir 

hektolitro svorį (2 lentelė). 

Šių biologinių preparatų įtaką miglinių javų 

biometriniams rodikliams galima paaiškinti tuo, kad 

biologiškai aktyvios medţiagos, kurios yra šių preparatų 

sudėtyje, veikia kaip augimo aktyvatoriai. Biokal 1 yra 

efektyvesnis nei Fitikondi todėl, kad Biokal 1 sudėtyje yra 

didesnis maisto medţiagų kiekis. Per lapus patekęs 

didesnis maisto medţiagų kiekis labiau skatina augalų 

augimą. Durpių oksidatą purškiant traktoriniais 

purkštuvais, kimšosi purkštuvų purkštukai, o ypač 

purškiant ekologiškus ţieminius rugius. Dėl to Durpių 

oksidato įtaka ir buvo maţiausia. 

Skystos bioorganinės trąšos ir augimo aktyvatoriai 

turėjo įtakos ir ekologiškų ţieminių kviečių bei rugių 

pasėlio piktţolėtumui.  

Vertinant ekologiškų ţieminių kviečių ir rugių pasėlio 

piktţolėtumą, galima teigti, kad jis buvo labai didelis.  

 
3 lentelė. Skystų bioorganinių trąšų įtaka segetalinei florai ekologiškai 

auginamų ţieminių kviečių ‘Akteur’ pasėlyje 

Table 3. Influence of liquid bioorganic fertilisers on segetic flora in 

organic winter wheat ‘Akteur’ 
 

Variantai 

Treatments 

Piktţolių 

skaičius,  
vnt. m-2 

Number of 

weeds, 
 units m-2 

Piktţolių 

masė,  
g m-2 

Weed mass, 

g m-2 

Vienos 

piktţolės 
masė g 

One weed 

mass  
g  

Piktţolių 

rūšių 
skaičius, 

vnt. 

Number of 
weeds 

species  

Nepurkšta / 

Unsprayed  

284,78 67,10 0,236 20 

Biokal 1 

10+10+10 l 

ha-1 

216,71 29,73 0,137 20 

Durpių 

oksidatas 

4+4+4 l ha-1 

225,05 38,07 0,169 20 

R05 / LSD05 41,604 10,628   

 

Skystos bioorganinės trąšos ţieminių kviečių pasėlio 

piktţolėtumą (piktţolių skaičių ir masę) maţino iš esmės. 

Skystomis bioorganinėmis trąšomis purkštuose kviečiuose 

piktţolių skaičius sumaţėjo 59,73–68,07 vnt. m
2
 arba 

20,97–23,90 %, o masė 29,03–37,37 g m
2
 arba 43,26–

55,69 %. Labiau piktţolėtumą maţino purškimas Biokal 1 

nei Durpių oksidatu, bet nei piktţolių skaičiaus nei 

piktţolių masės esminių skirtumų tarp šių biologinių 

preparatų nenustatyta (3 lentelė). 

Tiriant skystų bioorganinių trąšų ir augimo aktyvatorių 

įtaką ekologiškų ţieminių rugių pasėlio piktţolėtumui, 

nustatyta, kad jų įtakoje esminiai sumaţėjo tiek piktţolių 

skaičius tiek ir masė. Piktţolių skaičius sumaţėjo 170,30–

170,87 vnt. m
2
 arba 40,24–49,00 %, o piktţolių masė 

atitinkamai 65,47–78,67 g m
2
 arba 40,62–48,81 %. 

Labiausiai piktţolėtumą sumaţino Durpių oksidatas, bet 

palyginus atskirų biologinių preparatų įtaką tarpusavyje, 

esminių ţieminių rugių pasėlio piktţolėtumo skirtumų 

nenustatyta (4 lentelė). 

 
4 lentelė. Skystų bioorganinių trąšų ir augimo aktyvatorių įtaka 

segetalinei florai ekologiškai auginamų ţieminių rugių ‘Recrutr’ pasėlyje 

Table 4. Influence of liquid bioorganic fertilisers and growth activators 

on segetic flora in organic winter rye ‘Recrutr’ 
 

Variantai 

Treatments 

Piktţolių 

skaičius,  

vnt m-2 
Number of 

weeds, 

 units m-2 

Piktţolių 

masė,  

g m-2 
Weed mass, 

g m-2 

Vienos 

piktţolės 

masė g 
One weed 

mass  

g  

Piktţolių 

rūšių 

skaičius, 
vnt 

Number of 

weeds 

species 

Nepurkšta / 

Unsprayed  

348,68 161,19 0,462 26 

Biokal 1 
10+10 l ha-1 

208,38 90,38 0,434 26 

Fitokondi  

6+6 l ha-1 

204,21 95,72 0,469 26 

Durpių 

oksidatas  

6+6 l ha-1 

177,81 82,52 0,464 26 

R05 / LSD05 76,96 45,93   

 

Ţieminių kviečių purškimas skystomis bioorganinėmis 

trąšomis labiau įtakojo piktţolių masės pokyčius nei 

piktţolių skaičių, o ţieminių rugių pasėlyje įtaka praktiškai 

buvo vienoda tiek piktţolių masei tiek piktţolių skaičiui. 

Segetalinės floros rūsių įvairovė ekologiškų ţieminių 

kviečių ir rugių pasėlyje nebuvo didelė ir siekė 20 ir 26 

rūšis. Ţieminių rugių pasėlyje išaugo stambesni segetalinės 

floros augalai nei ţieminiuose kviečiuose. 

Paskaičiavus koreliacinius ryšius tarp piktţolių 

skaičiaus, piktţolių masės ir augalo stiebo ilgio, vieno 

augalo bendro ir produktyvių stiebų skaičiaus, nustatyta, 

kad tarp piktţolių masės ir ţieminių kviečių augalų stiebo 

ilgio, vieno augalo bendro ir produktyvių stiebų skaičiaus 

nustatyta stiprus neigiamas koreliais ryšys (r= -0,97, -0,85, 

-0,76), o tarp piktţolių skaičiaus ir augalo stiebo ilgio bei 

vieno augalo bendro stiebų skaičiaus nustatytas stiprus 

neigiamas koreliacinis ryšys (r= -0,94, -0,79), o tarp 

produktyvių stiebų skaičiaus neigiamas vidutinio stiprumo 

koreliacinis ryšys. 

Paskaičiavus koreliacinius ryšius tarp piktţolių 

skaičiaus bei masės ir ţieminių rugių stiebo ilgio, vieno 

augalo bendro ir produktyvių stiebų skaičiaus, nustatyta, 

kad tarp piktţolių skaičiaus ir augalų stiebo ilgio, vieno 

augalo bendro ir produktyvių stiebų skaičiaus nustatytas 

neigiamas silpnas koreliacinis ryšys (r= -0,39, -0,37, -

0,32), tokio pat tamprumo ryšiai nustatyti ir su piktţolių 

mase (r= -0,44, -0,45, -0,40). 

 

Išvados  

 

1. Nupurškus ekologiškus ţieminius kviečius Biokal 1 

esminiai pailgėjo augalo stiebai ir išaugo daugiau 

produktyvių stiebų, o Durpių oksidato įtakoje esminiai 

pailgėjo varpos. Skystos bioorganinės trąšos esminiai 

padidino kviečių 1 000 grūdų masę ir hektolitro svorį.  

2. Biokal 1 įtakoje esminiai pailgėjo rugių stiebai ir 

varpos, daugiau varpose rasta grūdų, augale esminiai 
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padidėjo bendras ir produktyvių stiebų skaičius. Durpių 

oksidatas šiems biometriniams rodikliams esminės įtakos 

neturėjo, o Fitokondi įtakoje esminiai pailgėjo tik rugių 

stiebai.  

3. Skystos bioorganinės trąšos ir augimo aktyvatoriai 

esminiai, palyginti su nepurkštais augalais, maţino 

ţieminių kviečių ir ţieminių rugių pasėlio piktţolėtumą, 

bet esminių piktţolėtumo skirtumų tarp atskirų biologinių 

preparatų rūšių nenustatyta. 

4. Tarp piktţolių skaičiaus ir masės ţieminiuose 

kviečiuose ir jų augalų stiebo ilgio, vieno augalo bendro ir 

produktyvių stiebų skaičiaus nustatyta stiprus neigiamas 

koreliais ryšys, o ţieminiuose rugiuose šis koreliacinis 

ryšys buvo silpnas. 
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Juozas Pekarskas, Anţelika Raškauskienė, Algirdas Gavenauskas 
 

The influence of liquid bioorganic fertilisers and growth activators on organic Poacea cereals biometric parameters and segetic flora 
 

Summary  

 
This paper analyzes data of liquid bio-organic fertilizers and growth activators influence of organic winter wheat and rye biometric indicators and 

segetalinei flora in period 2011-2012. Research was carried out at Juozas Trakymas (Kaišiadorys district) and Valentinas Genys (Ukmergė distrinct) 
organic farms. It was found that spraying organic winter wheat by Biokal 1 significantly increased length of plants stems and number or productive 

stems, peat oxidizer significantly increased ear length. Liquid bio-organic fertilizer significantly increased 1000 grain and hectoliter weight in wheat. 

Biokal 1 considerably increased length of rye stems and ears, number of grains in ear as well as significantly increased total number and number of 
productive stems. Peat oxidizer had no significant influence on these biometric parameters and Fitokondi significantly prolonged only rye stems. Liquid 

bio-organic fertilizers and growth activators significantly, compared with untreated plants, reduced weeds in winter wheat and winter rye, but there were 

not identified any significant differences among types of biological treatments. Spraying of liquid bioorganic fertilizers in winter wheat more influenced 
changes in the mass of weeds than the number of weeds and in winter rye crop has practically the same on both the mass of weeds and weeds numbers. 

Among the weed number and weight in winter wheat and plants stem length, one plant total number and number of productive stems was estimated found 

a strong negative correlation, and in winter rye crop it was weak. The variety of segetic flora in organic winter wheat and rye crop was high (20 and 26 
species). Stouter segetic plants were observed in winter rye crop than winter wheat. 

Organic farming, herbs, cereals, biometric indicators, segetic flora 

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

 
Juozas PEKARSKAS. Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir ekologijos instituto Agroekologijos centro vadovas 

biomedicinos mokslų daktaras, docentas. Adresas: Studentų g. 15, LT-53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 671) 03749, el. paštas: 
juozas.pekarskas@asu.lt. 

Juozas PEKARSKAS. Aleksandras Stulginskis university, Faculty of Forestry and Ecology, Institute of Environment and Ecology, head of 

Agroecological centre, doctor of biomedical sciences, associated professor. Address: Studentų str. 15, LT-53361 Academy, Kaunas r. Tel. (8 671) 03749, e-
mail: juozas.pekarskas@asu.lt. 

Anželika RAŠKAUSKIENĖ. Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir ekologijos instituto docentė, Agroekologijos 

centro mokslo darbuotoja, biomedicinos mokslų daktarė, docentė. Adresas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 752224, el. paštas: 
Anzelika.Raskauskiene@asu.lt. 

Anželika RAŠKAUSKIENĖ. Aleksandras Stulginskis university, Faculty of Forestry and Ecology, associated professor of Institute of Environment and 

Ecology, scientific co-worker of Agroecological centre, doctor of biomedical sciences. Address: Studentų str. 11, LT-53361 Academy, Kaunas r. Tel. (8 37) 
752224, e-mail: Anzelika.Raskauskiene@asu.lt. 

Algirdas GAVENAUSKAS. Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir ekologijos instituto docentas, biomedicinos 

mokslų daktaras. Adresas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 752224, el. paštas: Algirdas.Gavenauskas@asu.lt. 

Algirdas GAVENAUSKAS. Aleksandras Stulginskis university, Faculty of Forestry and Ecology, associated professor of Institute of Environment and 

Ecology, doctor of biomedical sciences. Address: Studentų str. 11, LT-53361 Academy, Kaunas r. Tel. (8 37) 752224, e-mail: 

Algirdas.Gavenauskas@asu.lt. 

 

mailto:juozas.pekarskas@asu.lt
mailto:Anzelika.Raskauskiene@asu.lt
mailto:Anzelika.Raskauskiene@asu.lt
mailto:Algirdas.Gavenauskas@asu.lt
mailto:Algirdas.Gavenauskas@asu.lt

