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LAMMC Žemdirbystės instituto, Vėžaičių filialo, Joniškėlio ir Rumokų bandymų stočių mokslo 

darbuotojai įgyvendino projektą „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas biologinės 

įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“, finansuotą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. 

programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems 

projektams ir informavimo veiklai“.  

Projekto tikslas – pakeisti ūkininkų požiūrį į agroekosistemą pasitelkiant augalų įvairovės 

integraciją, naudojant tinkamas technologines grandis, gerinančias sudėtingas tarpusavio sąveikas ir 

sinergiją, optimizuojančias ekosistemų funkcijas ir veiklą.  

Šiaurės Lietuvos regiono ūkiuose vykdyti tyrimai, siekiant pademonstruoti tradicinio ir 

supaprastinto žemės dirbimo bei tiesioginės sėjos technologijų galimybes žieminius kviečius auginant po 

pupų kaip vėlai nuimamo priešsėlio. Nustatyta, kad žieminius kviečius taip auginant sunkesniuose 

dirvožemiuose (vidutinio sunkumo ir sunkiuose priemoliuose), ūkininkams tinkamiausia taikyti 

supaprastintą žemės dirbimą arba tiesioginę sėją. Žieminius kviečius auginant lengvame priemolyje, 

priklausomai nuo vietos sąlygų ir ūkyje turimos technikos, rekomenduojama taikyti ir tradicinio arba 

supaprastinto žemės dirbimo technologijas, jeigu dirvų ruošimo, žieminių javų sėjos ir jų dygimo 

laikotarpiu pakanka kritulių, o javų sėją dar įmanoma atlikti reikiamais terminais.  

Pietvakarių Lietuvoje vykdyti du eksperimentai, atsižvelgus į daugumos ūkių taikomas intensyvias 

žemės dirbimo technologijas. Todėl į sėjomainas įtraukus įvairius tarpinius pasėlius: aliejinius ridikus, 

baltąsias garstyčias, bitines facelijas, sėjamuosius grikius, siauralapius lubinus ir vikių bei avižų mišinį, 

nustatyta, kad žieminių kviečių produktyvumą didino visų rūšių posėliniai augalai, bulvių – aliejiniai 

ridikai, bitinės facelijos, siauralapiai lubinai ir vikių bei avižų mišinys. Visų rūšių posėliniai augalai stelbė 

piktžoles. Pagal stelbiamosios gebos didėjimą posėliniai augalai pasiskirstė taip: siauralapiai lubinai < vikių 

ir avižų mišinys < sėjamieji grikiai < baltosios garstyčios < aliejiniai ridikai < bitinės facelijos.  

Vakarų Lietuvos ūkiuose buvo augintos veislės ‘Omega’ vasarinių judrų vienanaris ir vasarinių 

judrų su veislės ‘Respect žirniais dvinaris pasėlis. Eksperimento metu nustatyta, kad dvinariame (judrų ir 

žirnių) pasėlyje sėklos normą sumažinus 50 proc., gautas apie 0,6 t ha-1 derlius, tačiau jų sėklos buvo 

stambesnės, be to, kartu gautas ir žirnių derlius.  

Vidurio Lietuvoje mišriuose ūkiuose buvo įrengti naujų lietuviškų veislių, sukurtų LAMMC 

Žemdirbystės institute, žolynai. Lietuviškų veislių žolių mišiniui buvo būdingas didesnis kiekis žalių 

baltymų bei žalių riebalų ir mažesnis kiekis ląstelienos bei pelenų, lyginant su komerciniais mišiniais. 

Komerciniuose mišiniuose nepadidinus pupinių žolių procento, juose žaliųjų baltymų kiekis buvo esmingai 

mažesnis, lyginant su lietuviškų veislių žolių mišiniu.  
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