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Taikant tradicines žemės ūkio augalų auginimo technologijas, pesticidais dažniausiai purškiama 

atsižvelgus į augalų išsivystymo tarpsnius, ir ne visuomet atkreipiamas dėmesys, ar iš tikrųjų pasėliuose 

jau plinta tam tikros ligos arba kenkėjai.  

Vienas pagrindinių Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės principų – pirmenybė turi būti 

teikiama necheminiams augalų apsaugos metodams, jeigu jie gali apsaugoti nuo kenksmingųjų organizmų 

plitimo, o chemines priemones naudoti tik įvertinus pasėlių būklę ir parinkus tinkamiausią sprendimą.  

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institute 2018–2020 m. buvo vykdytas 

projektas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos 

sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“, finansuotas iš Europos žemės ūkio fondo 

kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.  

Projekto tikslai:  

1. Įdiegti Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės kryptingą sistemą.  

2. Atlikti augalų apsaugos metodų ir priemonių taikymo bei naudojimo analizę, sujungiant šalies 

pažangiausius resursus: mokslą, konsultavimą ir gamybą.  

3. Sutelkti mokslo žinias, inovacijų taikymą ir sklaidą bei gamybinę patirtį konkurencingai ir tvariai 

augalininkystės produkcijos gamybai didinti.  

Siekiant įgyvendinti pagrindinius projekto tikslus, buvo suburta Europos inovacijų partnerystės 

veiklos grupė: LAMMC Žemdirbystės instituto mokslininkai, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos 

darbuotojai ir šeši ūkininkai. 2019 ir 2020 m. ūkininkų žieminių kviečių ir žieminių rapsų pasėliuose buvo 

įrengti parodomieji lauko eksperimentai. Taip pat Žemdirbystės institute buvo vykdyti herbicidų, augimo 

reguliatorių, fungicidų ir insekticidų efektyvumo lauko eksperimentai.  

Pagrindinis projekto siekis buvo ūkininkams ir konsultantams pateikti rekomendacijas, kurios 

padėtų tiksliau atpažinti augalų ligas, tikslingai, ieškant pesticidų naudojimo mažinimo galimybių, parinkti 

ir panaudoti augalų apsaugos priemones, leidžiančias optimizuoti augalų apsaugos produktų naudojimą 

nemažinant augalų derliaus. Žieminių kviečių pasėliuose dažniausiai buvo rekomenduojama atsisakyti 

purškimo insekticidais dėl nedidelio kiekio kenkėjų; ankstyvo purškimo fungicidais nuo lapų ligų; 

purškimo fungicidais nuo varpų fuzariozės, kai kviečių žydėjimo metu vyrauja sausi orai; bent vieno 

purškimo augimo reguliatoriais, esant vėsiems orams pavasarį. Žieminių rapsų pasėliuose dažiausiai 

atsisakyta pavasarinio purškimo augimo reguliatoriais ir vyraujant sausiems orams purškimo fungicidais 

nuo sklerotinio puvinio.  


