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SUTRUMPINIMAI 

 

A – avižos    KS – konkurencingumo santykis 

A – agresyvumas   M1 – mulčiuota vieną kartą  

AP – apyninės liucernos   M2 – mulčiuota du kartus  

AŽK – žieminių kviečių agresyvumo rodiklis N – azotas 

BBCH – augalų vystymosi tarpsnis   N-NO3 – nitratinis azotas 

BD – baltieji dobilai   N-NH4 – amoniakinis azotas 

BFN – biologiškai fiksuotas azotas  NPK – azotas, fosforas, kalis  

BP – bendras produktyvumas  Nsum – suminis azotas 

BPi – bendras produktyvumo indeksas  P – fosforas 

C:N – anglies ir azoto santykis  pH – humusas  

DPŽ – pupinių žolių antžeminės masės derlius P2O5 – judrusis fosforas 

DŽK – žieminių kviečių antžeminės masės derlius SDŽK – žieminių kviečių santykinis derlius 

ED – egiptiniai dobilai   SKN – standartinė klimato norma 

ES – Europos Sąjunga   SM – sausosios medžiagos 

JŽDS – juostinis žemės dirbimas ir sėja  TGM – tūkstančio grūdų masė 

K – kalis     TŽDS – tradicinis žemės dirbimas ir sėja 

KA – avižų konkurencingumas  VK – vasariniai kviečiai 

K2O – judrusis kalis   ŽK – žieminiai kviečiai 
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ĮVADAS 

 

Žemės ūkis Lietuvoje yra vienas svarbiausių šalies ekonomikos sektorių ir kaimo vietovių 

pajamų šaltinių. Be to, jis nemaža dalimi prisideda prie biologinės įvairovės mažėjimo, aplinkos 

taršos. Šiame sektoriuje kur kas sunkiau suvaldyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) 

išskyrimą, maisto medžiagų išplovimą ir nuplovimą, dirvožemio degradavimą ir kitus nepageidau-

tinus reiškinius, nes žemės ūkio veikla apima itin sudėtingus biologinius ir ekologinius procesus.  

Europos Sąjungoje didelis dėmesys skiriamas sintetinių, antropogeninių žaliavų naudojimo 

ir intensyvaus žemės ūkio poveikio aplinkai mažinimui (Wittwer ir kt., 2017). Europos Komisija 

parengė tvaraus ekonomikos augimo strategiją – žaliąjį kursą (angl. European Green Deal), 

kuriuo siekiama skatinti veiksmingą išteklių naudojimą pereinant prie švarios žiedinės 

ekonomikos, atkurti biologinę įvairovę ir sumažinti taršą. Vienas šio dokumento tikslų yra 

pasiekti, kad iki 2030 m. bent 25 proc. ES žemės ūkio paskirties žemės būtų naudojama 

ekologiniam ūkininkavimui (strategija „Nuo lauko iki stalo“). Ekologinės agrosistemos 

pripažįstamos kaip tvarios žemdirbystės sistemos, kurios mažina energetines sąnaudas, saugo 

aplinką ir vartotojus aprūpina saugiu bei kokybišku maistu (Europos Komisija, 2019). Lietuvoje 

ekologinių ūkių kūrimas yra sulėtėjęs, didžioji dalis šių ūkių dažniausiai sertifikuoja miglinius ir 

pupinius javus, atsisakė gyvulininkystės (Arlauskienė ir kt., 2015). Tokios ūkininkavimo sistemos 

ne visada grindžiamos pagrindiniais ekologiniais principais, galimai uždaru maisto medžiagų 

apytakos ratu ir energinių bei importuotų išteklių sąnaudų mažinimu. Dėl ekologinės sistemos 

išsiderinimo (žalingų organizmų išplitimo, maisto medžiagų cikliškumo sutrikdymo, dirvožemio 

kokybės prastėjimo) neretai mažėja auginamų augalų derlingumas ir ekologinio ūkio 

konkurencingumas (Abbott ir Manning, 2015; Arlauskiene ir kt., 2020).  

Europos žaliajame kurse pabrėžiama ypatinga naujų technologijų, tvarių sprendimų ir 

proveržio inovacijų reikšmė. Augalų auginimo technologijose siūlomos diegti saugios aplinkai 

valdymo praktikos, t. y. sumažinto žemės dirbimo arba tiesioginės sėjos technologijos, 

daugiamečiai pasėliai, o vietoj juodojo pūdymo laukų naudoti dirvožemį dengiančius augalus, 

tarpinius ar dvinarius pasėlius (Anderson, 2015; Zikeli ir Gruber, 2017, Francaviglia ir kt., 2019).  

Vienas iš sprendimų sujungiant kelis tvarius aplinkai technologinius elementus yra dvinariai 

pasėliai. Jų privalumai: didesnis bendras produktyvumas, geresnė ligų ir kenkėjų kontrolė, 

dirvožemio kokybės gerinimas, ekologinių paslaugų stiprinimas ir didesnis pasėlio ekonominis 

rentabilumas (Cooper ir kt, 2016; Bybee-Finley ir Ryan, 2018; Arlauskiene ir kt., 2020). Daug 

tyrimų atlikta pupines žoles auginant trumpą laikotarpį (vienus metus). Siekdami pupines žoles 

išlaikyti ilgesnį laiką tam neišskiriant lauko sėjomainoje ir sėti javus, ūkininkai susiduria su javų 

sėjos į pupines žoles, augalų konkurencingumo valdymo problemomis (Arlauskiene ir kt., 2020). 
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Pastaruoju metu į šalies rinką patenka vis daugiau įvairių tiesioginės/juostinės sėjos padargų, 

kurių pritaikymas dvinarių pupinių žolių ir miglinių javų auginimo technologijose dar mažai tirtas. 

Lietuvoje dar trūksta žinių apie augalų parinkimo dvinariams pasėliams principus, jų 

konkurencines savybes, techninius sprendimus įrengiant šiuos pasėlius ir mažinant augalų 

konkurencingumą, piktžolių plitimą.  

 

Hipotezė: tikėtina, kad augalų įvairovę didinant vienanariais ir dvinariais pupinių žolių ir 

miglinių javų pasėliais, tobulinant jų auginimo technologijas, galima sumažinti tarprūšinę augalų 

konkurenciją dėl aplinkos išteklių, ilgesnį laiką išlaikyti pupines žoles ir stabilizuoti sėjomainos 

augalų produktyvumą.  

 

Tikslas: nustatyti augalų konkurencijos, mitybos, piktžolėtumo ir derliaus formavimosi 

dėsningumus vienanariuose bei dvinariuose pupinių žolių ir miglinių javų ekologiniuose 

pasėliuose, taikant tradicinį bei juostinį žemės dirbimą ir sėją.  

 

Uždaviniai: 

1. Įvertinti avižų su daugiamečių ir vienamečių pupinių žolių įsėliu derliaus formavimosi 

dėsningumus ir produktyvumą.  

2. Nustatyti azoto atpalaidavimo dėsningumus dirvožemyje, taikant juostinį žemės dirbimą ir 

žieminių kviečių sėją į pupines žoles, palyginti su vienanariais pasėliais ir tradiciniu žemės 

dirbimu.  

3. Nustatyti augalų konkurencijos, mitybos N, P, K dėsningumus vienanariuose ir dvinariuose 

pupinių žolių bei žieminių kviečių pasėliuose, taikant juostinį žemės dirbimą ir sėją.  

4. Įvertinti sėjomainos grandžių su pupinėmis žolėmis, jas auginant vienanariuose ir 

dvinariuose pasėliuose taikant tradicinį ir juostinį žemės dirbimą ir sėją, produktyvumą ir 

dirvožemio cheminių savybių kitimą.  

 

Ginamieji teiginiai 

1. Daugiametės ir vienametės pupinės žolės, įsėtos į avižas, antžeminę masę intensyviau 

formuoja avižoms išplaukėjus, todėl tai neturi neigiamos įtakos avižų produktyvumui ir maisto 

medžiagų kaupimuisi grūduose.  

2. Pupinių žolių masės bei liekanų skaidymasis ir azoto atpalaidavimas priklauso nuo žemės 

dirbimo intensyvumo. Azoto atpalaidavimas ir žieminių kviečių azoto poreikis ne visuomet sutampa.  

3. Vegetacijos metu dvinariuose pasėliuose tarp žieminių kviečių ir pupinių žolių vyksta 

konkurencija dėl maisto medžiagų.  
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4. Dvinariai pupinių žolių ir žieminių kviečių juostinio žemės dirbimo bei sėjos pasėliai 

padidina sėjomainos grandies bendrą produktyvumą, palyginti su vienanarių pasėlių ir tradicinio 

žemės dirbimo sėjomainos grandimi.  

 

Mokslinio darbo naujumas 

Tyrimas suteikia naujų žinių apie apyninių liucernų, egiptinių ir baltųjų dobilų savybes, jų 

auginimo su avižų antsėliu ir dvinariuose pasėliuose su žieminiais kviečiais ypatumus. Nustatyta 

vienanarių bei dvinarių pasėlių ir žemės dirbimo bei sėjos būdų sąveika: didinant žemės dirbimo 

intensyvumą, po pupinių žolių dirvožemio nitratinio azoto kiekis ne augalų vegetacijos metu didėjo, 

o taikant juostinį žemės dirbimą ir žieminių kviečių sėją į pupines žoles – mažėjo. Dirvožemyje 

didėjant mineralinio azoto kiekiui, didėjo žieminių kviečių antžeminė masė ir joje sukauptas maisto 

medžiagų kiekis. Dvinariuose pasėliuose dominavo žieminiai kviečiai; baltieji dobilai buvo 

atsparesni konkurenciniam spaudimui nei apyninės liucernos. Augalai dažniausiai konkuravo dėl 

azoto ir kalio. Dvinariuose pasėliuose tirtas žiemojančių ir nežiemojančių pupinių žolių mulčias. 

Nustatyti sėjomainos grandžių su dvinariais pasėliais produktyvumo pranašumai, palyginus su 

sėjomainos grandimi, kai auginti vienanariai pasėliai ir taikytas tradicinis žemės dirbimas.  

 

Darbo praktinė reikšmė 

Tyrimo rezultatai prisidės prie neariminės ekologinės žemdirbystės technologijų kūrimo ir 

tobulinimo. Žinios apie dvinarius pupinių žolių ir javų pasėlius, jų įtraukimas į sėjomainą padės 

didinti ūkio augalų įvairovę. Dvinariams pasėliams įrengti buvo pritaikytas juostinis žemės 

dirbimas ir sėja. Gauti tyrimo duomenys yra nauji ir vertinti intensyvios žemdirbystės sąlygomis 

tvaraus ūkininkavimo atžvilgiu.  

 

Disertacinio darbo aprobavimas 

Disertacijos tema paskelbtos 3 mokslinės publikacijos leidiniuose, referuojamuose ir 

turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje Clarivate Analytics Web of Science, 4 publikacijos 

recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose ir 1 kituose leidiniuose. Taip pat pagrindiniai 

disertacijos rezultatai pristatyti 10 užsienyje ir Lietuvoje vykusiose tarptautinėse konferencijose, 

iš jų parengti 8 žodiniai pranešimai.  

 

Disertacijos turinys ir apimtis 

Disertacija parašyta lietuvių kalba, apimtis – 192 puslapiai. Ją sudaro sutrumpinimų sąrašas, 

įvadas, literatūros analizė, tyrimo metodika ir sąlygos, tyrimo rezultatai ir aptarimas, išvados, 

literatūros sąrašas, paskelbtų publikacijų sąrašas, mokslinių publikacijų kopijos disertacijos tema, 

santrauka, duomenys apie autorę, padėka. Disertacijoje yra 20 lentelių, 45 paveikslai ir panaudoti 

150 literatūros šaltiniai.  
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1. LITERATŪROS APŽVALGA 

 

1.1.  Ekologinės žemdirbystės tvarumas, poreikiai ir galimybės 

 

Žmonijos susirūpinimas aplinkosauga, tvaraus vartojimo ir gamybos skatinimas, vis 

didėjanti švaraus ir saugaus maisto paklausa skatina ekologinio ūkininkavimo plėtrą (Arlauskiene 

ir kt., 2020). Ekologinė žemdirbystė yra viena iš geriausiai išsivysčiusių daugiafunkcinių žemės 

ūkio gamybos šakų, tačiau ekologinės žemdirbystės sąlygos nėra plačiai suprantamos kaip 

potencialas prisidėti prie maisto saugos, ekonominės plėtros ir aplinkos sveikatos gerovės 

išsaugojimo (Mallory ir kt., 2015). Viena iš pagrindinių ekologinės gamybos idėjų yra tai, kad 

pasėlių sistemos turėtų būti mažiau priklausomos nuo importo išteklių ir mažintų neigiamą 

poveikį aplinkai, palyginus su tradicine gamyba (Thorup-Kristensen ir kt., 2012). Dažnai 

aptariama ir tiriama, ar ekologiški gamybos būdai yra tinkamesni aplinkai (Birkhofer ir kt., 2008), 

ar pagaminama geresnės kokybės produkcija nei tradicinės žemdirbystės sąlygomis (Dangour ir 

kt., 2009).  

Naujieji bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslai yra sumažinti ES maisto sistemos 

aplinkosauginį pėdsaką bei poveikį klimatui ir padidinti jos atsparumą, užtikrinti apsirūpinimą 

maistu kintant klimatui ir nykstant biologinei įvairovei, siekiant konkurencingo tvarumo pagal 

principą „nuo ūkio iki stalo“ (Europos Komisija, 2020). Dauguma tyrėjų akcentuoja, kad 

ekologinės žemdirbystės sistemos pagrindą sudaro augalų įvairovė (pasėlių įvairinimas laike ir 

erdvėje) (Jensen ir kt., 2015; Mallory ir kt., 2015), dirvožemį gerinantys augalai (Kołota ir 

Adamczewska-Sowinska, 2013; Preissel ir kt., 2015) ir dirvos dirbimo sumažinimas (Zikeli, 

Gruber, 2017).  

Esama situacija, poreikiai ir galimybės. Siekiant išlaikyti ilgalaikį agroekosistemų 

produktyvumą, nepaprastai svarbus yra ūkininkavimo sistemų įvairinimas (Casagrande ir kt. 

2016). Visuose Lietuvos regionuose natūralios dirvožemio sąlygos yra palankios gyvulininkystei. 

Gyvulininkystės ūkiuose maisto medžiagų valdymas grindžiamas uždaru maisto medžiagų ciklu. 

Šiuo atžvilgiu ekologiniai gyvulininkystės ūkiai yra labiau pagrįsti ekologija ir tvarumu nei 

augalininkystės. Mažėjant ūkininkų susidomėjimu gyvulininkystės plėtra, pradėjo vyrauti 

komerciniai augalininkystės ūkiai. Tokiuose ūkiuose yra išteklių ir destrukcinės biotos 

disbalansas (Arlauskienė ir kt., 2015). Pirmasis prisideda prie produktyvumo didinimo per augalų 

apdulkinimą (Bybee-Finley ir Ryan, 2018), biologinę kontrolę (Vukicevich ir kt., 2016), augalų 

liekanų skaidymąsi (Cong ir kt., 2015), o antrasis lemia piktžolių, kenkėjų, ligų patogenų ir kitų 

kenksmingų organizmų atsiradimą/plitimą (Bybee-Finleyir Ryan, 2018). Migliorini ir kt. (2014) 
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teigia, kad tinkamų ekologinio ūkininkavimo metodų taikymas galėtų padidinti ariamojo ūkio 

tvarumą.  

Augalininkystės ūkių pagrindą sudaro pupiniai ir migliniai javai su ribota kitų rūšių augalų 

įvairove (Arlauskienė ir kt., 2015). Ūkyje vyraujant migliniams javams, plinta ligos, kenkėjai, 

didėja pasėlių piktžolėtumas (Carr ir kt., 2013; Zikeli ir Gruber, 2017). Be to, kasmet į dirvožemį 

patenka ribotos cheminės sudėties augalų liekanos, todėl keičiasi jo mikroorganizmų sudėtis ir 

veiklos intensyvumas, biocheminiai procesai, sąlygojantys organinių medžiagų mineralizacijos 

procesų intensyvumą ir dirvožemio degradavimą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją ir 

kitus nepageidautinus reiškinius. Dėl padidėjusio javų kiekio sėjomainoje daugelyje ES šalių, 

pupinių javų auginimas ir jų reikšmė sėjomainoje gerokai sumenko (Voisin ir kt., 2014; Magrini 

ir kt., 2016). Tai yra viešosios politikos ir rinkos kitimo pasekmė, skatinanti miglinių javų 

auginimą. Kaip ir kitose ES šalyse, Lietuvoje ekologiniuose ūkiuose pastebima tradicinių ūkių 

praktika, tik nenaudojamos sintetinės trąšos ir augalų apsaugos produktai (Casagrande ir kt., 

2016). Daugelis mokslininkų nurodo, kad reikia kaupti ir sisteminti žinias, persiorientuoti į 

ekosistemas, jų paslaugų atkūrimą ir suaktyvinimą (Jensen ir kt., 2015), tinkamai taikant 

ekologinės žemdirbystės metodus didinti tvarios aplinkos išteklius (Magrini ir kt., 2016).  

Augalų įvairovė ir jų teikiama nauda. Žemės ūkio augalai, jų įvairovė prisideda prie įvairių 

strategijų įgyvendinimo: ekosistemų apsaugos ir atkūrimo, tvaraus dirvožemio ir vandens išteklių 

naudojimo, agrarinės miškininkystės, ūkininkavimo sistemų įvairinimo (Arlauskienė ir kt., 2015). 

Biologinė įvairovė (antžeminė ir požeminė) teikia ekologinę naudą: gamina maisto medžiagas ir 

jomis aprūpina augalus (Köpke ir kt., 2015), dirvožemyje transformuoja organinius ir 

mineralinius junginius, reguliuoja mikroklimatą ir vietos hidrologinius procesus, slopina 

nepageidaujamų organizmų veiklą, detoksikuoja kenksmingas chemines medžiagas ir kt. (Altieri, 

1999). Tinkamai pasirinkta ir išdėstyta (laike ir erdvėje) augalų įvairovė kartu su dirvožemio biota 

gali prisidėti prie jo derlingumo (gyvybingumo) palaikymo (Arlauskienė ir kt., 2015), kovoti su 

kenkėjais (Šarūnaitė ir kt., 2013), išlaikyti augalų produktyvumą (Brooker ir kt., 2015). Kuo 

daugiau ir įvairesnių augalų liekanų bei šaknų išskyrų pateks į dirvą, tuo bus didesnė ir įvairesnė 

dirvožemio biota ir jos teikiama nauda. Dirvožemio makro- ir mikroorganizmų veiklos 

intensyvinimas lemia ne tik į dirvą patekusių augalų liekanų skaidymąsi ir sintezę, bet ir sunkiai 

pasisavinamų mitybos elementų atpalaidavimą iš dirvožemio uolienų. Auginamų augalų šaknų 

cheminė sudėtis, masė, prasiskverbimo gylis lemia biotos įvairovę ir veiklą, naudojamas maisto 

medžiagas, augalų mitybos sluoksnį (Kołota ir Adamczewska-Sowińska, 2013; Köpke ir kt., 

2015). Augalų įvairovė laike yra vykdoma per sėjomainą ir augalų sekas, erdvėje – auginant įsėlio 

arba posėlio augalus, daugiametes pupines žoles žaliajai trąšai, dvinarius / daugianarius pasėlius, 
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augalų mišinius arba lauko pakraščiuose įrengiant žydinčių augalų, daugiamečių želdinių juostas 

ir t. t.  

Augalų įvairovę didinant ne tik laike, bet ir erdvėje, sudaromos sąlygos ekosistemų 

paslaugoms atkurti / intensyvinti, valdomi tokie globalūs nepageidautini reiškiniai kaip biologinės 

įvairovės mažėjimas, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimas ir kt. Šių pasėlių auginimas 

grindžiamas agronomijos, augalų fiziologijos ir ekologijos žinių visuma (Brooker ir kt., 2015).  

Žemės dirbimo intensyvumo mažinimas. Tradicinis žemės dirbimas naudojant gilųjį arimą 

tampa vis mažiau populiarus, o supaprastinto dirbimo / tiesioginės sėjos plotai didėja kasmet – 

pasaulyje vidutiniškai septyniais milijonais hektarų (Derpsch ir kt., 2014). Palyginus su tradiciniu 

žemės dirbimu, supaprastinto dirbimo privalumai yra sumažėjusios kuro bei darbo sąnaudos ir 

dirvožemio organizmų trikdymas ir dirvožemio derlingumo išsaugojimas (Büchia ir kt., 2018). 

Taikant supaprastintą žemės dirbimą arba tiesioginę sėją, pagerėja dirvožemio savybės: struktūra 

ir jos patvarumas, biologinis aktyvumas ir maisto medžiagų cikliškumas, padidėja vandens 

sulaikymo dirvožemyje pajėgumai ir panaudojimo efektyvumas (Blanco-Canqui ir Ruis, 2018; 

He ir kt., 2019). Supaprastintas žemės dirbimas ne tik taupo darbo jėgą, bet ir dirvožemį apsaugo 

nuo erozijos arba organinių medžiagų praradimo viršutiniame sluoksnyje (Nunes ir kt., 2018). 

Apibendrinę daugelio tyrimų duomenis Pittelkow ir kt. (2015) nustatė, kad supaprastintas žemės 

dirbimas augalų derlių sumažina vidutiniškai 12 % (nenaudojant trąšų). Derliaus sumažėjimas 

priklauso nuo meteorologinių sąlygų, augalų rūšies, jų liekanų tvarkymo praktikos. Augalų derlius 

didėja tik ilgai taikant nearimį žemės dirbimą (Pittelkow ir kt., 2015; Weyers ir kt., 2018). 

Pereinamasis laikotarpis gali trukti nuo keleto iki dešimties ir daugiau metų (Nunes ir kt., 2018).  

Ekologiniuose ūkiuose taikant supaprastintą žemės dirbimą, neretai kyla ne tik derliaus 

mažėjimo, bet ir piktžolių plitimo (Anderson, 2015; Peigné ir kt., 2016), maisto medžiagų 

cikliškumo problemų (Grosse ir kt., 2019; Ginakes ir kt., 2020). Sumažinus vieną technologinę 

grandį (šiuo atveju žemės dirbimą), reikia padidinti kitą (augalų liekanų kiekį) (Grosse ir kt., 

2019). Tokiu būdu dalis žemės dirbimo funkcijų (armens ir poarmenio purenimas, dirvos 

paviršiaus padengimas bei apsauga ir kt.) bus perkelta augalams. Todėl labai svarbus yra augalų 

rūšių su skirtingomis morfologinėmis ir fiziologinėmis savybėmis parinkimas (Wyngaarden ir kt., 

2015).  

Kitas svarbus aspektas yra dirvožemio organinės medžiagos kiekio didinimas (Ranaivoson 

ir kt., 2017). Arimas skatina įterptų augalų liekanų mineralizaciją, mineralinio N atpalaidavimą, 

o supaprastintas žemės dirbimas didina N imobilizavimą (Francaviglia ir kt., 2019). Augalų 

liekanų ir žaliųjų trąšų įterpimas į dirvą aktyvina vėlesnę fizinę bei cheminę organinės anglies 

apsaugą (Garcia-Franco ir kt., 2015). Weyers ir kt. (2020) teigia, kad ilgą laiką taikant tiesioginę 

sėją ir dirvoje kaupiantis įvairaus judrumo organinėms medžiagoms, didėja dirvožemio geba tiekti 
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azotą generuojant vidinius išteklius; ilguoju laikotarpiu tai prisideda prie augalų mitybos azotu 

gerinimo. Taigi, ekologiniuose ūkiuose supaprastinto žemės dirbimo / tiesioginės sėjos sėkmė 

priklausys nuo sėjomainos, daugiamečių žolių, tarpinių pasėlių, įsėlių auginimo, žaliųjų ir kt. 

organinių trąšų, augalų gyvo ir nušalusio mulčio naudojimo (Pittelkow ir kt., 2015; Blanco-

Canqui ir Ruis, 2018; Nunes ir kt., 2018). Kai kurie šaltiniai teigia, kad minimalaus žemės dirbimo 

nauda yra labai pervertinama (Vanden Bygaart, 2016).  

 

1.2. Miglinių pasėlių įvairinimas pupiniais augalais 

 

Pagrindiniai teiginiai. Pupiniai augalai yra laikomi pagrindiniu daugelio mišinių 

komponentu dėl jų gebos fiksuoti atmosferos azotą (Döring ir kt., 2013). Miglinių pasėlių 

įvairinimas pupiniais augalais dešimtmečiais propaguojamas, siekiant pagerinti tvarų azoto 

išteklių naudojimą ir pasėlių sistemos atsparumą įvairiems aplinkos veiksniams (Gaudin ir kt., 

2013; Rani ir kt., 2019). Pupinių augalų įtaka migliniams pasėliams yra tiesiogiai susijusi su 

dirvožemio gebėjimu funkcionuoti, t. y. nuo vandens iki maisto medžiagų tiekimo, agroekologinių 

funkcijų intensyvinimo (Gaudin ir kt., 2013; Šarūnaitė ir kt., 2013). Tokių pasėlių nauda 

pasireiškia per skirtingą augalų rūšių konkurenciją (geresnė nišų diferencijacija, resursų 

pasidalijimas, piktžolių kontrolė), įvairovę (ligų ir kenkėjų kontrolė), pagalbą (fizinė atrama, 

azoto ir alelochemikalų išskyrimas, rizosferos modifikacija), asocijuotą įvairovę (natūralių 

apdulkintojų buveinės, augalų liekanų ir dirvožemio mikroorganizmų įvairovė) (Thorup-

Kristensen ir Kinkegaard, 2016). Bybee-Finley ir Ryan (2018) teigia, kad viename pasėlyje 

auginant kelių skirtingų rūšių augalus, jie pasidalija išteklius, palengvėja jų įsisavinimas. Išteklių 

pasidalijimas apibūdinamas kaip visapusiškas augalų turimų išteklių panaudojimas, kuris gali 

vykti tarp skirtingų rūšių augalų, atsižvelgiant į jų šaknų vystymosi gylio bei pločio ir vegetacijos 

ypatumus, taip sumažinant konkurenciją ir padidinant išteklių naudojimą (Litrico ir Violle, 2015).  

Konkurencija. Daugiarūšiame pasėlyje tarp augalų nuolat vyksta konkurencija (Wanic ir 

Mysliwiec, 2014). Tai yra vienas iš daugelio ekologinių procesų, formuojančių augalų bendrijos 

sudėtį, kitimo dinamiką ir produktyvumą (Elsalahy ir kt., 2019). Augalai dažniausiai konkuruoja 

dėl dirvožemio išteklių ir šviesos (Litrico ir Violle, 2015). Tarp skirtingų rūšių augalų gali vykti 

ir alelopatinė sąveika. Ji turi įtakos augalų tankumui, vystymuisi, produktyvumui ir derliui (Wanic 

ir kt., 2016). Augalų konkurencija pasėlyje gali būti reguliuojama tinkamai parinkus augalų rūšis 

(Amosse ir kt., 2014), optimalią sėklos normą, sėjos laiką ir metodus (Murrell ir kt., 2017; De 

Notaris ir kt., 2019). Tradiciniuose ūkiuose javų konkurencines savybes galima sustiprinti tręšiant 

azoto trąšomis (Gaudin ir kt., 2014).  
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Nauda. Vienas svarbiausių ir dažniausiai nurodomų pasėlių, sudarytų iš kelių skirtingų 

fenologinių rūšių augalų, pranašumų yra padidėjęs bendras augalų produktyvumas (Wanic ir kt., 

2016; Bybee-Finley ir Ryan, 2018). Nustatyta, kad toks pasėlis sumažina augalų derliaus 

praradimo riziką, o ilgainiui išlaiko jo stabilumą, (Raseduzzaman ir Jensen, 2017). Daugiarūšiai 

pasėliai sumažina piktžolių, kenkėjų ir ligų riziką, o tai iš dalies paaiškina jų derliaus padidėjimą 

(Bybee-Finley ir Ryan, 2018). Dviejų ir daugiau rūšių augalai augdami kartu gali efektyviau 

panaudoti esamus išteklius (pvz., šviesos, vandens, maisto medžiagų) nei augdami monopasėlyje; 

taip yra sumažinamas piktžolėms pasiekiamų išteklių kiekis (Bybee-Finley ir kt., 2016). 

Nustatyta, kad didesnė pasėlio augalų įvairovė pagerina dirvožemio derlingumą ir sumažina jo 

taršą, azoto nuostolius (Elsalahy ir kt., 2019), padidina biotos įvairovę, pagerina temperatūros ir 

drėgmės režimą (Neugschwandtner ir Kaul, 2015), todėl augalai gali efektyviau pasisavinti maisto 

medžiagas (Vukicevich ir kt., 2016).  

Dažniausiai taikoma praktika. Praktikoje dažniausiai yra auginami daugiarūšiai pasėliai, 

kurių vegetacijos ir brandos laikotarpiai sutampa (pupinių bei miglinių javų mišiniai) ir migliniai 

javai su pupinių žolių įsėliu, kurių vegetacijos laikotarpiai sutampa tik iš dalies. Augalus auginant 

mišiniuose gali būti taikomas pakrikas arba juostinis sėjos būdai (Bybee-Finley ir Ryan, 2018). 

Nustatyta, kad mišinio pupinių ir miglinių javų konkurencingumas bei produktyvumas priklauso 

nuo tinkamo augalų rūšių tankumo ir proporcijų parinkimo (Elsalahy ir kt., 2019).  

Mažiau tyrinėtas ir pastaruoju metu sulaukęs daugiau dėmesio yra juostinis augalų mišinių 

auginimas. Tai toks auginimo būdas, kai dviejų ar daugiau rūšių augalai vienu metu yra auginami 

juostomis gretimose eilėse, o jų vegetacijos laikotarpiai sutampa (Bybee-Finley ir Ryan, 2018). 

Cong ir kt. (2015) nustatė, kad dvinarėse sistemose augalų šaknų biomasė padidėjo 23 %, 

palyginus su monokultūra.  

Miglinius javus auginant su įsėliu, pupinės žolės intensyviausiai auga vegetacijos antroje 

pusėje ir po javų derliaus nuėmimo. Nustatyta, kad po javų derliaus nuėmimo pupinių žolių masė 

gali padidėti iki 6 kartų (Finnan ir kt., 2015). Didelės įtakos pupinių žolių augimo intensyvumui 

ir konkurencijai turi meteorologinės sąlygos, sėjos laikas, abiejų augalų sėklos normos, antsėlio 

konkurencingumas, azoto trąšų naudojimas (Rani ir kt., 2019). Pupines žoles auginant trumpą 

laiką (vienus metus), jų naudą lemia antžeminės masės derlius, kuris vegetacijos pabaigoje turi 

būti ne mažesnis kaip 2 t ha–1 (Finnan ir kt., 2015). Tyrimų duomenys rodo, kad pupinių žolių 

intensyvus vystymasis vegetacijos pirmoje pusėje gali sumažinti mažai konkurencingų javų derlių 

(Wanic ir kt., 2016).  

Vienas iš azoto nuostolių dirvožemyje mažinimo būdų yra pagrindinių augalų auginimas 

kartu su dengiančiais žemės paviršių. Taikant šį auginimo būdą galima sumažinti vandens 

pratekėjimą ir padidinti azoto koncentraciją dirvožemyje ypač sekliai įsišaknijusiems pasėliams 
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(Xie ir kt., 2018), sumažinti piktžolių dygimą ir plitimą, dirvos paviršių apsaugoti nuo tiesioginių 

saulės spindulių ir stipraus lietaus poveikio (Wezel ir kt., 2014).  

Lietuvoje nemažai tyrimų atlikta su žirnių ir miglinių javų mišiniais (Šarūnaitė ir kt., 2013), 

dobilų įsėliu javuose (Arlauskiene ir kt., 2020). Aleksandro Stulginskio universitete tyrimai atlikti 

su kukurūzais ir tarpueiliuose auginamais įvairių rūšių augalais (Adamavičienė ir kt., 2012).  

 

1.3. Pupinių žolių ir miglinių javų suderinamumas viename pasėlyje 

 

Dvinariuose pasėliuose pirmenybė teikiama daugiametėms pupinėms žolėms (Gaudin ir kt., 

2014). Po jų dirvožemis yra struktūringesnis ir biologiškai aktyvesnis, turi daugiau organinių 

medžiagų ir azoto (Kadžiulienė ir kt., 2013; Finnan ir kt., 2015; Thorup-Kristensen ir Kinkegaard, 

2016). Šios žolės tinka dirvožemiui gerinti, jų rūšis parenkant pagal augimo trukmę ir 

intensyvumą, biologinio azoto fiksavimo intensyvumą, šaknų prasiskverbimo gylį, sąveiką su 

dirvožemio biota ir kt. Taigi, yra svarbu surasti augalų derinius, kurie papildytų vienas kitą arba 

veiktų geriau nei auginami atskirai.  

Nustatyta, kad trumpaamžės žolės, pavyzdžiui, persiniai dobilai (Trifolium resupinatum L.) 

ir egiptiniai dobilai (Trifolium alexandrinum L.), nėra efektyvūs azoto tiekėjai (Kaur ir kt., 2017; 

Zikeli ir Gruber, 2017). Šaltuoju metu jie nušąla, todėl azoto kiekis dirvožemyje gali pakisti 

(Hiltbrunner ir Liedgens, 2008). Dvinarius pasėlius sudarant iš tos pačios šeimos augalų (pvz., 

pupos, žirniai, vikiai ir pupinės žolės) padidėja ligų plitimas (Kołota ir Adamczewska-Sowińska, 

2013; Zikeli ir Gruber, 2017).  

Daugiausia yra tyrinėti miglinių javų ir baltųjų dobilų (Trifolium repens L.) (Hiltbrunner ir 

Liedgens, 2008) bei miglinių javų ir gulsčiastiebių dobilų (Trifolium subterraneum L.) (Kołota ir 

Adamczewska-Sowińska, 2013) dvinariai pasėliai. Mažiausiu konkurencingumu pasižymintys 

gulsčiastiebiai dobilai Lietuvoje nėra tirti, jų tyrimų daugiausia atlikta šiltesnio klimato šalyse. 

Vokiečių tyrėjų duomenimis, dėl nedidelio konkurencingumo apyninės liucernos gali tikti 

dvinariams pasėliams (Köpke ir kt., 2015).  

Vieni perspektyviausių pupinių žolių dvinariams pasėliams išlieka baltieji dobilai (Louarn 

ir kt., 2015). Nustatyta, kad jie sukaupia palyginti didelį kiekį biologiškai fiksuoto azoto (BFN) 

(Thorsted ir kt., 2005), dalis azoto yra šliaužiančiuose stiebuose (Kołota ir Adamczewska-

Sowińska, 2013). Dėl lėto augimo ir šliaužiančių stiebų šie augalai yra atsparūs mechaniniam 

pažeidimui, puikiai padengia dirvos paviršių ir tinka kaip mulčias (Kołota ir Adamczewska-

Sowińska, 2013). Pupinių žolių rūšys skiriasi ne tik BFN kiekiu, bet ir požeminės bei antžeminės 

masės skaidymosi intensyvumu, kurį lemia C:N (Finney ir kt., 2016). Xie ir kt. (2018) nustatė, 
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kad genint baltųjų dobilų šaknis ir dirvožemyje esant pakankamam kiekiui azoto, baltieji dobilai 

neslopina pagrindinių augalų augimo.  

Daugelio autorių nuomone, svarbi pupinių žolių savybė yra atsparumas vandens trūkumui 

(Leary ir DeFrank, 2000; Winiarska, 2005). Egiptiniai dobilai gali atlaikyti ilgesnes sausras 

(Ismail ir Hassanen, 2019).  

Derinant augalų rūšis svarbus veiksnys yra augalų šaknų skirtumai. Augalai, turintys 

liemeninę ir kuokštinę šaknų sistemas, maisto medžiagas ir vandenį ima iš skirtingų dirvožemio 

sluoksnių (Cardinael ir kt., 2015). Taigi, viename pasėlyje auginant skirtingų rūšių augalus, jų 

šaknys užima didesnį dirvožemio tūrį. Nustatyta, kad giliai prasiskverbiančias šaknis turi 

mėlynžiedės liucernos, raudonieji dobilai, egiptiniai dobilai, mažiau – migliniai javai, baltieji 

dobilai, apyninės liucernos. Liucernų šaknys gali prasiskverbti giliai į podirvį (iki 1–2 metrų) ir į 

dirvos paviršių pakelti maisto medžiagas. Taip armenyje daugėja fosforo, kalio ir kitų maisto 

medžiagų (Kautz ir kt., 2013). Augalai su giliai į poarmenį prasiskverbiančiomis šaknimis 

sumažina skirtingų rūšių augalų konkurenciją dėl dirvožemio išteklių (Hassan ir kt., 2019).  

Tačiau tarprūšinė konkurencija dėl maisto medžiagų, vandens ir šviesos gali sumažinti pasėlių 

derlingumą. Augalų konkurencija dėl azoto gali būti intensyvi, kai dirvožemis yra vienintelis jo 

šaltinis. Be to, vienos rūšies azoto įsisavinimas gali būti slopinamas priklausomai nuo šaknų 

pasiskirstymo sumažėjimo, kurį sukelia konkurencija dėl vietos dirvožemyje (Andersen ir kt., 2007). 

Teigiama, kad dvinariame pasėlyje atmosferos N2 fiksuojantys pupiniai augalai yra mažiau 

konkurencingi su migliniais dėl dirvožemio azoto (Jensen ir kt., 2015). Pagrindinė dvinarių pasėlių 

teigiama savybė yra ta, kad jie turi didesnį azoto panaudojimo efektyvumą, palyginus su monokultūrų 

augalais (Andersen ir kt., 2007). Po pupinių auginimo azotas su augalų liekanomis patenka į 

dirvožemį ir yra sėjomainos augalų azoto šaltinis (Espinoza ir kt., 2015). Espinoza ir kt. (2015) 

nustatė, kad taikant tradicinę auginimo technologiją pupiniai augalai fiksuoja didelį kiekį N2, ir po jų 

auginimo buvo gautas 70–110 % didesnis kviečių derlius. Pupiniai augalai javų derlių gali padidinti 

40–80 %, o tai gali sudaryti papildomus 450–1000 kg ha–1 grūdų derliaus, priklausomai nuo 

dirvožemio sudėties ir meteorologinių sąlygų (Vrignon-Brenas ir kt., 2018).  

Daugelis iki šiol atliktų tyrimų remiasi mityba azotu ir jo apytaka dvinarių pasėlių 

sistemose, tačiau trūksta tyrimų siekiant išaiškinti augalų mitybos azotu, fosforu ir kaliu 

mechanizmus bei dėsningumus (Thorup-Kristensen ir kt., 2012; Kautz ir kt., 2013; Jensen ir kt., 

2015; Zikeli ir Gruber, 2017). Reikiamas P ir K santykis dirvožemyje lemia derliaus padidėjimą 

(Kautz ir kt., 2013). Be to, dvinario pasėlio produktyvumą labiausiai lemia dirvožemio tipas, 

granuliometrinė sudėtis (Dane ir Laugale, 2014), vandens ir dujų srautai, organinė anglis (Abbott 

ir Manning, 2015), cheminiai veiksniai (pH), klimatas.  
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1.4. Pupinių žolių ir miglinių javų dvinarių pasėlių tyrimai pasaulyje ir Lietuvoje 

 

Pasėlių įvairovės didinimas ir pupinių žolių auginimas vis labiau pripažįstamas kaip esminis 

tvarios agroekologinės plėtros elementas (Bedoussac ir kt., 2015). Tai yra vienas pagrindinių 

azoto šaltinių ekologinės augalininkystės ūkiuose. Nemažai tyrimų yra atlikta pupines žoles 

auginant trumpą laikotarpį, kaip įsėlį javuose (Gaudin ir kt., 2013; Gecaitė ir kt., 2021). 

Bandydami ilgiau išlaikyti pupines žoles (tam neskiriant atskiro lauko), ūkininkai susiduria su 

javų sėjos į pupines žoles, augalų konkurencingumo valdymo problemomis.  

Tyrėjai Vokietijoje (Tosti ir kt., 2012; Köpke ir kt., 2015), Švedijoje (Jensen ir kt., 2015), 

Danijoje (Thorsted ir kt., 2005; Thorup-Kristensen ir kt., 2012), Lenkijoje (Kołota ir 

Adamczewska-Sowińska, 2013), Airijoje (Finnan ir kt., 2015) tiria ir tobulina dvinarių pupinių 

žolių bei miglinių javų technologijas.  

Daugiausia dėmesio skiriama BFN. Dvinarėse agrofitocenozėse maisto medžiagų 

perdavimas iš augalo donoro augalui recipientui vyksta tiesiogiai mineralizuojantis šaknims, 

šaknų išskyroms, augalų nuokritoms ir dėl mikorizės (Båth ir kt., 2008). Augdami pupiniai augalai 

į aplinką išskiria nedaug azoto (Thorup-Kristensen ir kt., 2012; Hauggaard-Nielsen ir kt., 2008). 

Daugelio tyrimų kryptis yra iš dalies apriboti pupinių konkurencingumą, padidinti maisto 

medžiagų perdavimą augalui recipientui (Andersen ir kt., 2007; Carof ir kt., 2007; Amosse ir kt., 

2013; Dane ir Laugale, 2014; Lynch, 2015; Finnan ir kt., 2015). Tiriama, kaip dvinariai pasėliai 

veikia piktžolių ir ligų plitimą (Tooker ir Frank, 2012; Carr ir kt., 2013; Wezel ir kt., 2014). 

Tiriami įvairūs technologiniai elementai: žemės dirbimo ir sėjos supaprastinimas, sėjos būdai ir 

jų deriniai (Nunes ir kt., 2018; Carr ir kt., 2013; Canali ir kt., 2015; Zikeli, Gruber, 2017), veislių 

parinkimas ir suderinamumas (Kołota ir Adamczewska-Sowińska, 2013), sėklos normos 

(Hilbunner ir Liedgens, 2008). Siekiant padidinti BFN perdavimą, tiriamas pupinių augalų 

biomasės mulčiavimo laikas ir dažnumas (Dahlin ir kt., 2011; Pietsch ir kt., 2009). Tirtas piktžolių 

plitimas (Amosse ir kt., 2013),Tyrimų duomenimis, žieminių javų grūdų derlius dažniausiai buvo 

mažesnis 10–37 % (Neumann ir kt., 2005; Thorup-Kristensen ir kt., 2012) o grūdų kokybė geresnė 

(Becker ir Leithold, 2008) nei tradiciškai augintų javų.  

Lietuvoje pirmieji dvinarių pasėlių tyrimai buvo atlikti Lietuvos žemdirbystės institute 

(Šarūnaitė ir kt., 2008). Buvo tirti dvinariai baltųjų dobilų bei žieminių kviečių, miežių bei 

raudonųjų dobilų ir žieminių kviečių bei miežių pasėliai ekologinio ūkininkavimo sąlygomis. 

Nustatyta, kad tokia technologija lemia mažesnius azoto nuostolius, tačiau yra ir trūkumas – 

didelė tarprūšinė konkurencija.  
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1.5.  Juostinis žemės dirbimas ir jo taikymo galimybės dvinarių augalų auginimo 

technologijose 

 

Ekologiniuose ūkiuose dėl neigiamo poveikio pasėlių derliui ir piktžolių plitimui 

dažniausiai taikomos ariminės žemės dirbimo technologijos, vengiama supaprastinto žemės 

dirbimo arba tiesioginės sėjos. Iki šiol pupinių žolių azotas buvo naudojamas tik po pupinių žolių 

aparimo. Tačiau tai paskatina augalų masės mineralizaciją ir azoto perteklių dirvoje ne augalų 

vegetacijos metu (Carr ir kt., 2013). Užsienio šalyse atlikti tyrimai rodo, kad supaprastintas žemės 

dirbimas sukuria santykinai stabilias aplinkos sąlygas įvairesnėms skaidytojų bendrijoms, lėtesnei 

maisto medžiagų apytakai, jų išplovimui arba nuotėkiui (Peigné ir kt., 2016), sprendžia anglies 

izoliavimo ir N2O emisijos, taip pat maisto medžiagų tiekimo problemas (Mäder ir Berner, 2012; 

Carr ir kt., 2013). Tyrėjų teigimu, dirvožemio derlingumui gali turėti įtakos augalų įvairovės 

sėjomainoje didinimas kartu supaprastinant žemės dirbimą, ypač taikant tiesioginę sėją (Zikeli ir 

Gruber, 2017).  

Juostinis žemės dirbimas išsivystė iš tiesioginės sėjos technologijos bandant išspręsti 

pagrindines jos problemas: pašalinti derliaus augalines liekanas, kad jos netrukdytų sėklų 

įterpimui į neįdirbtą dirvą, sušildyti dirvos paviršių, į kurį įterpiamos sėklos ir t. t. (Šarauskis ir 

kt., 2015). Juostinis žemės dirbimas jungia du žemės dirbimo būdus – tradicinį bei nearimį – ir jų 

naudą (Al-Kaisi ir Licht, 2004). Jis paruošia dvi skirtingų savybių ir funkcijų dirvožemio zonas 

(Pöhlitz ir kt., 2018). Sėjos zonoje, kur dirva yra purenama, susidaro palankios sąlygos sėkloms 

dygti ir augalams augti (Lal ir kt., 2007), o nedirbamoje zonoje padeda atkurti dirvožemio 

derlingumą, nuslopinti piktžoles ir sumažinti eroziją (Ranaivoson ir kt., 2017). Juostinis žemės 

dirbimas leidžia sukurti sėklos guolį, kuris palaiko didesnę dirvožemio drėgmę bei temperatūrą 

geram šaknų įsiskverbimui ir augalų augimui (Lekavičienė ir kt., 2019). Dengiamųjų žemės 

paviršiaus augalų ir gyvo mulčio derinimas su juostiniu žemės dirbimu augalininkystėje gali duoti 

daug naudos. Gyvi mulčiai yra daugiafunkciai komponentai, kurie gali būti naudojami sprendžiant 

pagrindinius ariamosios žemdirbystės sektoriaus iššūkius, pavyzdžiui, erozijos kontrolę, 

paviršinio vandens taršos mažinimą, nepanaudoto dirvožemio azoto perdirbimą, dirvožemio 

našumo, struktūros bei sveikatos mažėjimą ir piktžolių kontrolę (Hartwig ir Ammon, 2002).  

Juostinis žemės dirbimas yra vienas pagrindinių dirvožemio išsaugojimo elementų 

(Jaskulska ir Jaskulski, 2020). Mažesnio intensyvumo žemės dirbimas turi mažesnį neigiamą 

poveikį dirvožemio savybėms (jo sluoksnių erozijai ir sutankėjimui), dėl to išsaugoma natūrali 

vandens infiltracija ir geresnės pasėlių šaknų prasiskverbimo sąlygos (Weyers ir kt., 2018). 

Palyginus su tradiciniu, juostinis žemės dirbimas sumažina energines ir darbo sąnaudas 

(Haramoto ir Brainard, 2012). Palyginus su tiesiogine sėja, juostinis žemės dirbimas ir sėja 
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supurena sėklos guolio zoną; taip sudaromos geresnės jų dygimo sąlygos, todėl sėjos laiką galima 

šiek tiek paankstinti, o tai itin aktualu sunkesniuose dirvožemiuose (Vaitauskienė ir kt., 2015).  

Lyginant su tradiciniu, juostinis žemės dirbimas leidžia sutaupyti, nes įdirbamas ne visas 

lauko plotas, o tik jo dalis (Šarauskis ir kt., 2015). Al-Kaisi ir Licht (2004) atliktų tyrimų 

duomenimis, taikant juostinį žemės dirbimą per trejus metus dirvožemio organinės anglies kiekis 

padidėjo 11,4 %; nustatytas ir dirvožemio organinio azoto kiekio padidėjimas, palyginus su 

ariminiu žemės dirbimu.  

Remiantis literatūros duomenimis, dvinarių augalų tyrimai turėtų būti sutelkti į atitinkamų 

augalų derliaus valdymo praktikos plėtrą, kad būtų išvengta derliaus nuostolių (Šarūnaitė ir kt., 

2013; Radicetti ir kt., 2018). Taikant juostinę žemės dirbimo technologiją galima paskatinti maisto 

medžiagų cikliškumą, padidinti jų pasiekiamumą iš įvairių dirvožemio sluoksnių ir pagerinti 

dirvožemio derlingumą. Juostinio žemės dirbimo ir sėjos technologijos gali prisidėti prie 

biologinės įvairovės didinimo ir ekosistemos funkcijų atkūrimo bei intensyvinimo.  
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2. TYRIMO SĄLYGOS IR METODAI 

 

2.1. Tyrimo objektas 

 

Pupinių žolių ir miglinių javų vienanariai ir dvinariai pasėliai. Du analogiški lauko 

eksperimentai įrengti pamečiui 2018–2020 m. (I eksperimentas) bei 2019–2021 m. (II 

eksperimentas) ir vykdyti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Joniškėlio bandymų stotyje, 

kuri įsikūrusi Vidurio Lietuvos žemumos šiaurinėje dalyje. Lauko eksperimentai vykdyti 

drenuotame giliau karbonatingame giliau glėjiškame rudžemyje (Endocalcari Endohypogleyic 

Cambisol), kurio dirvodarinė uoliena – limnoglacialinis molis (2.1 paveikslas).  

 

 

 

Ahp – limnoglacialinės kilmės nuogulose susiformavęs 

akumuliacinis humusinis ariamasis horizontas;  

AEl – limnoglacilainės kilmės nuogulose susiformavęs 

akumuliacinis humusinis horizontas su silpnai išreikštomis  

eliuvinio horizonto savybėmis – išmolėjimu; 

Btk – limnoglacialinės kilmės nuogulose susiformavęs iliuvinis 

moliuotasis karbonatingasis horizontas; 

Btkg – limnoglacialinės kilmės nuogulose iliuvinis moliuotasis 

karbonatingas horizontas su glėjiškumo 

požymiais; 

2C1kg – kitos kilmės (moreninės kilmės) nuogulose susidaręs 

karbonatingas su paglėjėjimo požymiais dirvodarinės 

uolienos horizontas; 

2C2kg – moreninės kilmės nuogulose susidaręs karbonatingas su 

paglėjėjimo požymiais smėlingesnis dirvodarinės 

uolienos horizontas; 

2C3kg – moreninės kilmės nuogulose susidaręs karbonatingas su 

ryškiais glėjiškumo požymiais molingesnis 

dirvodarinės uolienos horizontas; 

2.1 paveikslas. Giliau karbonatingo giliau glėjiško rudžemio profilio aprašymas 

Figure 2.1. Description of the profile of the deeper carbonated deeper gleyic loam 

 

Pagal granuliometrinę sudėtį dirvožemis – sunkus priemolis ant dulkiškojo molio su giliau 

esančiu smėlingu priemoliu. Šių dirvožemių armens chemines, fizikines ir mechanines savybes 

lemia didelis molio dalelių kiekis (< 0,002 mm), kuris yra apie 27 %, o poarmenyje – daugiau 

kaip 50 % (Mokslinės konferencijos–ekspedicijos vadovas „Šiaurės Lietuvos žemumų 

dirvožemio dangos ypatumai“, 2018) Dirvožemio 0–25 ir 25–50 cm sluoksnių agrocheminės 

savybės pateiktos 2.1 lentelėje.  
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2.1 lentelė. Eksperimentų dirvožemio cheminių savybių charakteristika 

Table 2.1. Characteristics of experimental soil chemical properties 

 pH P2O5 mg kg–1 K2O mg kg–1 

 0–25 cm 25–50 cm 0–25 cm 25–50 cm 0–25 cm 25–50 cm 

I eksperimentas /  

Eksperiment I 
6,09 7,18 146 157 276 207 

II eksperimentas / 

Eksperiment II 
5,90 6,94 121 117 298 192 

 

2.2. Eksperimento schema 

 

Vieno veiksnio lauko eksperimentai vykdyti tokioje sėjomainos grandyje:  

One-factor field experiments were performed in such a crop rotation chain: 

2018–2019 m.         pupinės žolės/avižos/avižų ir pupinių žolių įsėlis;  

2018–2019 m.         forage legumes/oat/oat and forage legumes intercropping; 

2019–2020 m.         žieminiai kviečiai/dvinariai pupinių žolių–žieminių kviečių pasėliai;  

2019–2020 m.         winter wheat/forage legumes and winter wheat intercropping;  

2020–2021 m.          vasariniai kviečiai.  

2020–2021 m.          spring wheat.  

 

Tirta 12 skirtingų žemės dirbimo bei žieminių kviečių sėjos variantų ir du pupinių žolių 

masės mulčiavimo būdai (2.2 lentelė). Sėjomainos grandžių vienanarių ir dvinarių pasėlių žemės 

dirbimo ir sėjos būdai pateikti 2.3 lentelėje.  

 

2.2 lentelė. Žemės dirbimo ir sėjos būdai žieminiams kviečiams 

Table 2.2. Soil tillage and sowing methods for winter wheat 

 

Priešsėliai / Pre-crops Žemės dirbimo ir sėjos būdai / Soil tillage and sowing methods 

Avižos /  

Oat 

Tradicinis arimas, žieminių kviečių įprastinė sėja (kontrolinis) / 

Conventional tillage and sowing for winter wheat (control) 

Avižos /  

Oat 

Juostinis žemės dirbimas ir žieminių kviečių sėja / 

Strip tillage and sowing for winter wheat 

Apyninės liucernos / 

Black medick 

Tradicinis arimas, žieminių kviečių įprastinė sėja / 

Conventional tillage and sowing for winter wheat 

Avižos su apyninių 

liucernų įsėliu / 

Oat and undersown 

black medick 

Juostinis žemės dirbimas ir žieminių kviečių sėja 

Strip tillage and sowing for winter wheat 

Juostinis žemės dirbimas ir žieminių kviečių sėja, žolės mulčiuotos anksti / 

Strip tillage and sowing for winter wheat, the forage legumes mulched early 

Juostinis žemės dirbimas ir žieminių kviečių sėja, žolės mulčiuotos anksti ir 

vėla i/ Strip tillage and sowing for winter wheat, the forage legumes 

mulched early and late 
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Baltieji dobilai / 

 White clover 

Tradicinis arimas, žieminių kviečių įprastinė sėja / 

Conventional tillage and sowing for winter wheat 

Avižos su baltųjų 

dobilų įsėliu / 

Oat and undersown 

white clover 

Juostinis žemės dirbimas ir žieminių kviečių sėja /  

Strip tillage and sowing for winter wheat 

Juostinis žemės dirbimas ir žieminių kviečių sėja, žolės mulčiuotos anksti / 

Strip tillage and sowing for winter wheat, the forage legumes mulched early 

Juostinis žemės dirbimas ir žieminių kviečių sėja, žolės mulčiuotos anksti ir 

vėlai / Strip tillage and sowing for winter wheat, the forage legumes 

mulched early and late 

Egiptiniai dobilai / 

Egytian clover 

Tradicinis arimas, žieminių kviečių įprastinė sėja / 

Conventional tillage and sowing for winter wheat 

Avižos su egiptinių 

dobilų įsėliu / 

Oat and undersown 

Egyptian clover 

Juostinis žemės dirbimas ir žieminių kviečių sėja / 

Strip tillage and sowing for winter wheat 

 

2.3 lentelė. Lauko eksperimentų auginimo ir sėjos būdai 

Table 2.3. Cultivation and sowing methods for field experiments 

Trejų metų rotacija 

Variantai Pirmi  

eksperimento metai 

Antri  

eksperimento metai 

Treti  

eksperimento metai 

Žemės 

dirbimas 
Augalai 

Žemės 

dirbimas 
Augalai 

Pupinių 

žolių 

mulčiavimas 

Žemės 

dirbimas 
Augalai 

 

Tradicinis 

žemės 

dirbimas 

ir sėja 

avižos 

(kontrolinis) 

tradicinis 

žemės 

dirbimas 

ir sėja 

žieminiai 

kviečiai (ŽK) 
nemulčiuota 

tradicinis 

žemės 

dirbimas 

(žieminių 

kviečių 

ražienos 

ir šiaudai 

užarti) 

vasariniai 

kviečiai 

(VK) 

A–ŽK–VK 

apyninės 

liucernos 

(AL) 

AL–ŽK–VK 

baltieji 

dobilai (BD) 
BD–ŽK–VK 

egiptiniai 

dobilai (ED) 
ED–ŽK–VK 

Tradicinis 

žemės 

dirbimas 

ir sėja 

avižos (A) 

juostinis 

žemės 

dirbimas 

ir sėja 

žieminiai 

kviečiai (ŽK) 
nemulčiuota 

tradicinis 

žemės 

dirbimas 

(žieminių 

kviečių 

ražienos, 

šiaudai ir 

pupinių 

žolių 

liekanos 

užartos) 

vasariniai 

kviečiai 

(VK) 

A–ŽK 

apyninės 

liucernos 

įsėtos į avižų 

pasėlį 

(AL+A) 

dvinaris 

apyninių 

liucernų ir 

žieminių 

kviečių pasėlis 

(AL+ŽK) 

nemulčiuota A+AL–AL+ŽK–VK 

vieną kartą 

(M1) 

A+AL–AL+ŽK+M1–

VK 

du kartus 

(M2) 

A+AL–AL+ŽK+M2–

VK 

baltieji 

dobilai įsėti į 

avižų pasėlį  

(BD+A) 

dvinaris baltųjų 

dobilų ir 

žieminių 

kviečių pasėlis 

(BD+ŽK) 

nemulčiuota A+BD–BD+ŽK –VK 

vieną kartą 

(M1) 

A+BD–BD+ŽK+M1–

VK 

du kartus 

(M2) 

A+BD–BD+ŽK+M2–

VK 

Egiptiniai 

dobilai įsėti į 

avižų pasėlį  

(ED+A) 

dvinaris 

egiptinių 

dobilų ir 

žieminių 

kviečių pasėlis 

(ED+ŽK) 

nušalęs 

mulčias 
A+ED–ŽK–VK 

 

Eksperimento parametrai. Lauko eksperimento trukmė – treji metai, laike pakartotas du 

kartus: I eksperimentas – 2018–2020 m., II eksperimentas – 2019–2021 m. Eksperimentas 

įrengtas trijose pupinių žolių ir vienoje avižų juostose. Visose augalų juostose taikytas tradicinis 

bei juostinis žemės dirbimo ir žieminių kviečių sėjos būdai (2.2 paveikslas ir 2.3 lentelė). Augalai 
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auginti taikant ekologinio ūkininkavimo praktiką. Laukelio dydis: 6 × 20 = 120 m2, apskaitomojo – 

2,3 × 16 = 36,8 m2. Blokai išdėstyti 4 pakartojimais.  

 

2.2 paveikslas. Lauko eksperimento planas 

Figure 2.2. Plan of field experiment 

 

Pirmaisiais metais įrengiant eksperimentus, tyrimams skirtas laukas rudenį suartas, pavasarį 

prieš avižų sėją dirva supurenta priešsėjiniu žemės dirbimo padargu (4–5 cm gyliu). Augintos 

‘Migla DS’ veislės avižos (Avena sativa L.). Avižos buvo pasėtos (sėklos norma 180 kg ha–1) 

2018 m. balandžio 23 d. ir 2019 m. balandžio 16 d. tradicine sėjamąja 12,5 cm tarpueiliais, 3 cm 
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gyliu. Po avižų sėjos, 2018 m. balandžio 25 d. ir 2019 m. balandžio 16 d., į avižas buvo įsėtos 

pupinės žolės: veislės ‘Nemuniai’ baltieji dobilai (2018 m. – 8 kg ha–1, 2019 m. – 10 kg ha–1), 

veislės ‘Arka DS’ apyninės liucernos (2018 m. – 8 kg ha–1, 2019 m. – 10 kg ha–1), veislės 

‘Cleopatra’ egiptiniai dobilai (2018 m. – 8 kg ha–1, 2019 m. – 10 kg ha–1). Tuo pačiu metu pasėtos 

pupinės žolės be antsėlio. Avižų grūdų derlius nukultas 2018 m. rugpjūčio 2 d. ir 2019 m. 

rugpjūčio 4 d. Po avižų (be įsėlio) ir pupinių žolių antžeminės masės mulčiavimo tradicinio 

dirbimo laukeliai įdirbti ražienų skutikliu (10–12 cm) įterpiant pupinių žolių masę arba smulkintus 

avižų šiaudus, po 2–3 savaičių giliai (22–24 cm gyliu) suarta plūgu. Prieš sėją dirva supurenta 

priešsėjiniu žemės dirbimo padargu (4–5 cm gyliu) ir pasėti (sėklos norma 230 kg ha–1) veislės 

‘Gaja DS’ žieminiai kviečiai (Triticum aestivum L.) tradicine sėjamąja 12,5 cm tarpueiliais 

2018 m. – rugsėjo 27 d. ir 2019 m. – rugsėjo 25 d. Dirvą ruošiant dvinariams pasėliams, prieš 

žieminių kviečių sėją avižų ražienos ir pupinių žolių masė buvo mulčiuota. Veislės ‘Gaja DS’ 

žieminiai kviečiai buvo pasėti (sėklos norma 190 kg ha–1) juostiniu žemės dirbimo būdu 2018 m. 

rugsėjo 25 d. ir 2019 m. rugsėjo 13 d. juostine sėjamąja (Strip-Till) – Mzuri Pro Till 3 (2.3 ir 

2.4 paveikslai). Žieminiai kviečiai sėti 33,3 cm tarpueiliais, sėklas juostoje išbarstant pakrikai 

(pasėtų žieminių kviečių juostų plotis 13,0 cm, tarpueiliuose likusių pupinių žolių juostų plotis – 

20,00 cm). Po žieminių kviečių derliaus nuėmimo (2018 m. – liepos 31 d., 2019 m. – rugpjūčio 

10 d.) eksperimentiniai laukeliai įdirbti (10–12 cm) ražienų skutikliu ir rudenį giliai (22–24 cm 

gyliu) suarti plūgu. Pavasarį prieš sėją dirva supurenta (4–5 cm gyliu) priešsėjiniu žemės dirbimo 

padargu ir pasėti (sėklos norma 280 kg ha–1) veislės ‘Granaria’ vasariniai kviečiai tradicine 

sėjamąja 12,5 cm tarpueiliais 2020 m. balandžio 8 d. ir 2021 m. balandžio 19 d. Derlius nuimtas 

2020 m. rugpjūčio 14 d. ir 2021 m. rugpjūčio 16 d.  

 

 

2.3 paveikslas. Juostinė sėjamoji Strip-Til – Mzuri Pro-Til 3 

Figure 2.3. The Mzuri Pro-Til 3 strip tillage drill 
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2.4 paveikslas. Sudygę žieminiai kviečiai rudenį (taikyta juostinio žemės dirbimo ir sėjos 

technologija) 

Figure 2.4. Germinated winter wheat in autumn (strip tillage and sowing methods applied) 

 

2.3. Meteorologinės sąlygos 

 

Meteorologinėms sąlygoms aptarti panaudoti Joniškėlio bandymų stoties meteorologinės 

stotelės, kuri yra 1 km atstumu nuo lauko eksperimentų, duomenys. 2018 m. pirmoje augalų 

vegetacijos pusėje kritulių kiekis buvo artimas standartinei klimato normai (SKN). Balandžio ir 

gegužės mėnesiais netrūko šilumos bei saulės – tai lėmė gerą augalų vystymąsi ankstyvaisiais 

augimo tarpsniais. Mažas kritulių kiekis birželio mėnesį pristabdė augalų augimą. Sausoki orai 

išliko liepos ir rugpjūčio mėnesiais, kritulių iškrito mažiau, palyginus su SKN (2.5 paveikslas). 

2018 m. ruduo buvo sausas, ypač rugsėjo mėnuo (iškrito tik 13.3 mm kritulių). Negausus kritulių 

kiekis ribojo dirvožemyje vykstančius procesus ir mineralinio N migraciją į gilesnius jo 

sluoksnius. Gruodis buvo šiltas, bet kritulių iškrito nedaug (17,5 mm). 2019 m. buvo šiek tiek 

drėgnesni, ir kritulių sezoninis pasiskirstymas buvo gerokai tolygesnis nei 2018 m. Balandis buvo 

sausas (iškrito 0,8 mm kritulių). Balandžio pradžioje prasidėjęs sausringas laikotarpis baigėsi tik 

gegužės pabaigoje. Tai galėjo turėti neigiamos įtakos azoto atpalaidavimui iš augalų liekanų ir 

dirvožemio bei žieminių kviečių mitybai. Gegužės trečiąjį dešimtadienį iškrito 42 mm kritulių, 

todėl augalų biomasės augimas paspartėjo. Birželis buvo neįprastai šiltas – vidutinė paros mėnesio 

temperatūra buvo 6 °C aukštesnė lyginant su SKN. Tačiau dėl riboto kiekio kritulių augalų 

biomasės augimas nebuvo labai intensyvus. Drėgniausia buvo liepa – iškrito 109,3 mm kritulių, 

t. y. 36,5 mm daugiau nei SKN. Rugpjūtį ir rugsėjį augalų vystymuisi netrūko kritulių ir pakako 

šilumos. 2019 m. ruduo buvo gerokai šiltesnis nei 2018 m. 2019–2020 m gruodžio–vasario 

mėnesiai pasižymėjo teigiama vidutine mėnesio paros temperatūra, o tai Lietuvoje nėra įprasta.  



27 

  

  

2.5 paveikslas. Vidutinė mėnesio paros temperatūra ir kritulių kiekis eksperimentų vykdymo laikotarpiu 

2018–2021 m. (Joniškėlio bandymų stoties meteorologiniai duomenys) 

Figure 2.5. Average monthly daily temperature and precipitation during experiments in 2018–2021 

(Joniškėlis Experimental Station meteorological data) 

2020 m. pavasaris buvo šiltas ir ankstyvas, tačiau kritulių buvo nedaug. Balandžio mėnuo 

buvo sausas, kritulių kiekis siekė tik 14,9 mm, arba 18,8 mm mažiau nei SKN. Tačiau sausas 

laikotarpis nebuvo ilgas, gugužės mėnesio kritulių kiekis buvo artimas SKN. Birželis ir liepa 

pasižymėjo pertekliniu kiekiu kritulių bei šiluma; tai lėmė intensyvų javų ir pupinių žolių 

biomasės augimą. 2020 m. vegetacijos laikotarpis pasižymėjo netolygiu kritulių pasiskirstymu – 

nepakankamu pirmoje ir pertekliniu antroje vegetacijos pusėje. Spalio ir lapkričio mėnesiais 

iškritę gausus kiekis kritulių buvo pakankamas, kad apartų pupinių žolių liekanos pradėtų 
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mineralizuotis. Sausį iškritęs gausus kiekis kritulių vasario mėnesio kritulių stokos 

nekompensavo, todėl 2021 m. žiema buvo ganėtinai sausa. Pavasaris buvo drėgnas ir vėsus. 

Gegužės mėnesį iškritęs gausus kiekis krutulių (91,6 mm daugiau nei SKN) nebuvo palankus 

augalams augti. Neįprastai karšti orai birželio ir liepos mėnesiais galėjo turėjo neigiamos įtakos 

grūdų užsimezgimui ir užsipildymui varpose. Rugpjūčio mėnesį gausus kiekis kritulių (daugiau 

nei dvigubai, palyginus su SKN) trukdė derliaus dorojimo darbams. 

 

2.4. Augalų tyrimo metodai 

 

Biometrinių rodiklių, piktžolėtumo ir derlingumo nustatymas. Augalams (avižoms, 

žieminiams ir vasariniams kviečiams, pupinėms žolėms) pilnai sudygus, buvo suskaičiuotas bendras 

augalų skaičius laukeliuose ir javų produktyvus tankumas, jiems pasiekus bamblėjimo tarpsnį 

(BBCH 31–32) ir pilnai suformavus produktyvius stiebus (BBCH 37–39). Augalų tankumas 

nustatytas kiekvieno laukelio 4 vietose 0,25 m-2 dydžio stacionariose aikštelėse. Piktžolių rūšinė 

sudėtis ir skaičius nustatytas javams pilnai sudygus ir grūdams pasiekus pieninę brandą (BBCH 77–

79), kiekviename eksperimento laukelyje, 4 vietose 0,25 m-2 dydžio stacionariose aikštelėse. 

Piktžolių masė išpjauta, pasverta, nustatyta rūšinė sudėtis ir orasausė masė.  

Javams pasiekus brandos tarpsnį (BBCH 87), iš stacionarių aikštelių surauti pėdai nustatyti 

šluotelių/varpų skaičių, grūdų skaičių ir masę šluotelėje/varpoje, šiaudų derlingumą. Javams 

pasiekus visiškos brandos tarpsnį (BBCH 89), grūdų derlius nukultas mažagabaritiniu kombainu 

Sampo 500. Grūdų derlingumas nustatytas svėrimo metodu. Grūduose sausosioms medžiagoms, 

kokybės rodikliams ir tūkstančio grūdų masei (TGM) nustatyti kūlimo metu paimti 1,0 kg dydžio 

grūdų ėminiai. Grūdų derlius buvo perskaičiuotas į standartinės drėgmės (14 %), šiaudų – į 

sausąsias medžiagas (SM).  
 

Konkurencingumo nustatymas. Siekiant sumažinti dvinarių pasėlių pupinių žolių 

konkurenciją, 2019 ir 2020 m. pupinių žolių masė buvo mulčiuota vieną (M1) ir du (M2) kartus, 

masę paskleidžiant dirvos paviršiuje. Antžeminės masės mulčiavimas atliktas akumuliatorinėmis 

žolės žirklėmis (2.6 paveikslas).  

Miglinių javų ir pupinių žolių konkurencingumas buvo nustatytas avižų su pupinių žolių 

įsėliu pasėliuose (A+AL, A+BD ir A+ED) ir dvinariuose pupinių žolių bei žieminių kviečių 

pasėliuose (AL+ŽK ir BD+ŽK). Avižų su pupinių žolių įsėliu konkurencingumas buvo nustatytas 

3 kartus: žydėjimo pradžioje (BBCH 61–63), grūdų formavimosi pradžioje (BBCH 71–73) ir 

grūdų brendimo tarpsniu (BBCH 87–89), dvinarių pupinių žolių ir žieminių kviečių pasėlių – 

stiebo formavimosi (BBCH 37–39), žydėjimo pradžioje (BBCH 59–61) ir grūdų brendimo 

(BBCH 87–89) tarpsniais. Avižoms ir žieminiams kviečiams pasiekus planuotą augimo tarpsnį, 
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javų, pupinių žolių ir piktžolių antžeminė masė buvo išpjauta iš kiekvieno laukelio keturių vietų 

(0,25 m2 dydžio aikštelių). Siekiant įvertinti konkurenciją augalus auginant viename pasėlyje, 

minėtais laikotarpiais augalų masė buvo išpjauta iš avižų, žieminių kviečių ir pupinių žolių 

vienanarių pasėlių.  

 

  

a)                                                               b) 

  

c)                                                              d) 

2.6 paveikslas. Dvinariai pupinių žolių ir žieminių kviečių pasėliai: a) apyninių liucernų ir žieminių 

kviečių pasėlis pavasarį (nemulčiuota); b) apyninių liucernų ir žieminių kviečių pasėlis pavasarį 

(mulčiuota vieną kartą); c) baltųjų dobilų ir žieminių kviečių pasėlis pavasarį (nemulčiuota); d) baltųjų 

dobilų ir žieminių kviečių pasėlis pavasarį (mulčiuota vieną kartą) 

Figure 2.6. Intercropping of forage legumes and winter wheat: (a) intercropping of black medick and 

winter wheat in spring (not mulched); (b) intercropping of black medick and winter wheat in spring 

(mulched once); (c) intercropping of white clover and winter wheat in spring (not mulched); (d) crop of 

white clover and winter wheat in spring (mulched once) 
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Nustatyta augalų biomasės (javų, pupinių žolių ir piktžolių) botaninė sudėtis, pasverta, 

išdžiovinta iki orasausės masės ir susmulkinta. Sausųjų medžiagų (SM) derliui apskaičiuoti 

nustatytos sausosios medžiagos (džiovinta iki pastovios masės 105 °C temperatūroje). Tokiu būdu 

nustatytas augalų derlius dvinariuose ir vienanariuose pasėliuose pagrindiniais javų augimo 

tarpsniais ir paruošti ėminiai azoto, fosforo ir kalio koncentracijai nustatyti.  

Dvinarių pasėlių bendras produktyvumas (BP) apskaičiuotas susumavus žieminių kviečių 

(DŽK) ir pupinių žolių (DPŽ) antžeminės masės derlių (kg ha-1 SM). Bendras produktyvumo 

indeksas (BPi) nusako santykį tarp bendros (DŽK + DPŽ) ir žieminių kviečių (DŽK) antžeminės 

masės derliaus, taikant juostinį žemės dirbimo ir sėjos būdą.  

Siekiant įvertinti dvinario pasėlio augalų konkurencingumą, apskaičiuotas žieminių kviečių 

santykinis derlius (SDŽK, %), agresyvumo rodiklis (AŽK) ir augalų konkurencingumo santykis 

(KS) (Wilson, 1988; Weigelt ir Jolliffe, 2003): 

SDŽK = [(DPŽ + ŽK) / (DŽK)] × 100; 

AŽK = DŽK dvinariame pasėlyje / (DŽK vienanariame pasėlyje × 0,83) − DPŽ dvinariame pasėlyje / (DPŽ vienanariame 

pasėlyje × 1,0);  

KS = (DŽK dvinariame pasėlyje / DŽK vienanariam epasėlyje) / (DPŽ dvinariame pasėlyje / DPŽ vienanariame pasėlyje).  

 

Augalų cheminė analizė. Augalų biomasėje, grūduose ir šiauduose N koncentracija buvo 

nustatyta Kjeldahl metodu su Kjeltec sistema 1002 (Foss Tecator, Švedija), P koncentracija – 

spektrofotometriškai spalvota reakcija su amonio molibdato-vanadatu 430 nm bangos ilgiu Cary 

50 UV-Vis spektrofotometru (Varian Inc., JAV), K koncentracija – atominės absorbcijos 

spektrometru Analyst 200 (Perkin Elmer, JAV) pagal gamintojo instrukcijas. Augalų analizės 

buvo atliktos LAMMC ŽI Cheminių tyrimų laboratorijoje.  

 

2.5. Dirvožemio analizės 

 

Eksperimentų pabaigoje (2020 ir 2021 m.) dirvožemio ėminiai buvo paimti iš 0–25 ir 25–

50 cm sluoksnių cheminėms savybėms nustatyti: pH, suminis azotas (Nsum), organinė anglis (Corg), 

judrieji P2O5 ir K2O. Vidutinį mėginį sudarė 6–8 ėminiai, paimti einant kiekvieno laukelio 

įstrižaine. Ėminiai išdžiovinti kambario temperatūroje. Ruošiant nustatyti humuso ir azoto kiekį, 

išrinktos matomos augalų šaknys ir augalų liekanos. Dirvožemio cheminės analizės buvo atliktos 

LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijoje ir LAMMC ŽI Cheminių tyrimų laboratorijoje. 

Dirvožemio pH buvo nustatytas 1 M KCl pagal standartą ISO 10390:2005 (dirvožemio ir tirpalo 
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santykis 1:2,5) pH matuokliu IONLAB, Corg – pagal ISO 10694:1995, Nsum – Kjeldahl metodu, 

judrieji fosforas (P2O5) ir kalis (K2O) – Egner-Riehm-Domingo (A-L) metodu.  

Nitratinio (N-NO3) ir amoniakinio (N-NH4) azoto kiekiui nustatyti dirvožemio mėginiai (iš 

0–30 ir 30–60 cm sluoksnių) buvo renkami keturis kartus: žieminių kviečių sėjos metais, žieminių 

kviečių vegetacijos pabaigoje – 2018 m. lapkričio 21 d. ir 2019 lapkričio 16 d. (1 apskaita), 

pavasarį, atsinaujinus žieminių kviečių vegetacijai – 2019 m. kovo 25 d. ir 2020 m. kovo 25 d. 

(2 apskaita); po dvinarių pasėlių auginimo, vegetacijos pabaigoje – 2019 m. spalio 16 d. ir 2020 m 

spalio 20 d. (3 apskaita) ir pavasarį, vasarinių kviečių pasėlyje – 2020 m. balandžio 23 d. ir 

2021 m. balandžio 22 d. (4 apskaita). N-NO3 kiekis nustatytas jonometriniu metodu, amoniakinis 

azotas (N-NH4) – spektrofotometriniu metodu.  

 

2.6. Duomenų statistinė analizė 

 

Duomenys apdoroti ir susisteminti taikant kompiuterinės duomenų įvertinimo programos 

SAS 9.4 versiją. Eksperimento duomenys buvo statistiškai apdoroti taikant vieno veiksnio 

dispersinės analizės, taip pat koreliacijos ir regresijos metodus. Skirtumai tarp analizuotų variantų 

nustatyti taikant Fišerio F-testą. Duomenys analizuoti taikant dispersinę analizę (ANOVA). 

Mažiausias reikšmingas skirtumas (R05) laikytas, kai patikimumo lygmuo buvo p < 0,05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

3. TYRIMŲ REZULTATAI IR DISKUSIJA 

 

 3.1. Avižų ir pupinių žolių vienanarių ir dvinarių pasėlių formavimosi dėsningumai ir 

produktyvumas 

 

3.1.1. Pupinių žolių ir avižų antžeminė masė  

 

Augalų antžeminės masės pirmas vertinimas atliktas avižų žydėjimo pradžioje (BBCH 61–

63). Avižų antžeminės masės derliui metų įtaka buvo esminė, t. y. 2019 m. avižos užaugino 

vidutiniškai 23,0 % didesnę antžeminę masę palyginus su 2018 m. Šiuo tyrimo laikotarpiu nė vienais 

metais pupinių žolių įsėlis neturėjo neigiamos įtakos avižų antžeminės masės derliui. Augalų 

antžeminės masės antrą vertinimą atlikus avižų grūdų vystymosi tarpsniu (BBCH 71–73) nustatyta, 

kad avižų antžeminės masės prieaugio intensyvumas buvo nevienodas ir didėjo taip: 2018 m. – 

18,1 % ir 2019 m. – 73,7 %, palyginus su pirma apskaita (3.1 lentelė). Avižų pilnos brandos tarpsniu 

(BBCH 89) jų antžeminės masės pokyčiai buvo nevienareikšmiai: 2019 m. antžeminės masės 

sausųjų medžiagų (SM) derlius buvo mažesnis, palyginus su antra apskaita, tačiau vidutiniškai 

43.8 % didesnis, palyginus su 2018 m. analogiškais duomenimis. Abiem metais avižų ir avižų su 

pupinių žolių įsėliu pasėlių derlius vertinami pagal esmingumo kriterijus nesiskyrė.  

 

3.1 lentelė. Avižų antžeminės masės (kg ha–1 SM) kitimas vegetacijos laikotarpiu  

Table 3.1. Change in aboveground mass of oat (kg ha–1 DM) during the vegetation period 

Variantai / 

Treatment 

2018 m. / 2018 2019 m. / 2019 

Avižų augimo tarpsnis (BBCH ) / Oat growth stage (BBCH) 

žydėjimas 

(61–63) / 

fowering 

grūdų 

vystymasis  

(71–73) / 

grain 

development 

grūdų brendimas  

(87–89) / 

 ripened grain 

žydėjimas 

(61–63) / 

fowering 

grūdų 

vystymasis  

(71–73) / 

grain 

development 

grūdų 

brendimas  

(87–89) / 

ripened grain 

A 4733 5154 5714 6047 10,138 8283 

A+AL 4681 5538 5739 5612 10,514 8219 

A+BD 4595 5842 5469 5423 9930 8023 

A+ED 5096 6023 5729 5076 10,237 8048 

Sąveika  

M × Dp / 

Interaction  

Y × Ic 

4776 a 5639 ab 5663 b 5540 ab 10,205 c 8143 c 

Pastaba: vienanariai pasėliai: A – avižos; dvinariai pasėliai: A+AL – avižos + apyninių liucernų įsėlis, A+BD – avižos + 

baltųjų dobilų įsėlis, A+ED – avižos + egiptinių dobilų įsėlis; vidurkiai, pažymėti tomis pačiomis raidėmis esmingai 

nesiskiria (p < 0,05).  

Note: monocropping system: A – oat; intercropping systems: A+AL – oat intercropped with black medick, A+BD – oat 

intercropped with white clover, A+ED – oat intercropped with Egyptian clover; means followed by the same letters are not 

significantly different at p < 0.05. 
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2018 m. pirmos apskaitos (BBCH 61–63) duomenimis, pupinių žolių antžeminė masė buvo 

vidutiniškai 2,2 karto didesnė nei 2019 m. (3.1 paveikslas). Abiem metais iš esmės didesnė 

antžeminė masė nustatyta egiptinių dobilų juos auginant vienanariame pasėlyje, palyginus su 

kitomis pupinėmis žolėmis.  

 

 

a) 2018 m./ 2018 

 

b) 2019 m./2019 

3.1 paveikslas. Pupinių žolių antžeminė masė skirtingais avižų vystymosi tarpsniais 2018 (a) ir 2019 (b) metais 

Figure 3.1. Aboveground mass of forage legumes in different oat development stages 2018 (a) and 2019 (b) 

 
Pastaba: vienanariai pasėliai: AL – apyninės liucernos, BD – baltieji dobilai, ED – egiptiniai dobilai; dvinariai pasėliai: 

A+AL – avižos + apyninių liucernų įsėlis, A+BD – avižos + baltųjų dobilų įsėlis, A+ED – avižos + egiptinių dobilų įsėlis; 

tomis pačiomis raidėmis pažymėti vidurkiai esmingai nesiskiria (p < 0,05).  

Note: monocropping systems: AL – black medick, BD – white clover, ED – Egyptian clover; intercropping systems: A+AL 

– oat undersown with black medick, A+BD – oat undersown with white clover, A+ED – oat undersown with Egyptian 

clover; means followed by the same letters are not significantly different at p < 0.05. 
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Antžeminės masės antrą vertinimą atlikus avižų grūdų vystymosi tarpsniu (BBCH 71–73) 

nustatyta, kad pupinių žolių vienanarių pasėlių antžeminė masė 2019 m. augo sparčiau (padidėjo 

4,1 karto, palyginti su pirma apskaita) nei 2018 m. (padidėjo 2,7 karto). Abiem metais pupinių 

žolių, augintų su avižomis, antžeminė masė padidėjo panašiai (2,7–2,8 karto), palyginus su pirma 

apskaita. Pupinių žolių rūšių, jas auginant vienanariame pasėlyje ir su avižomis, masė skyrėsi iš 

esmės. Avižoms bręstant antžeminėje masėje sukaupti asimiliantai iš lapų buvo transportuojami į 

sėklas. Antžeminė masė džiūvo, atidengdama apatinį pasėlio ardą. 2018 m. per tyrimo laikotarpį 

(BBCH 71–89) daugiamečių pupinių žolių masė padidėjo ir monopasėlyje, ir dvinariame pasėlyje, 

išskyrus vienamečius egiptinius dobilus. 2019 m. orai buvo palankūs formuotis pupinių žolių 

antžeminei masei (ji padidėjo vidutiniškai 4,7 karto).  

Vertinant vienanarių pasėlių skirtingas pupinių žolių rūšis nustatyta, kad lėčiausiai vystėsi ir 

mažiausiai antžeminės masės užaugino apyninės liucernos. Skirtingų pupinių žolių antžeminės 

masės derlius iš esmės nesiskyrė: pupinių žolių vienanarių pasėlių antžeminė masės derlius buvo 80–

97 kartus (2018 m.) ir 13–42 kartus (2019 m.) didesnis, palyginus su pupinių žolių, augintų su 

avižomis.  

 

Apibendrinus tyrimo rezultatus galima teigti, kad pupinių žolių antžeminė masė priklausė 

nuo metų meteorologinių sąlygų, augalų augimo tarpsnio ir auginimo būdo (monopasėlyje ar su 

avižomis). Pupinių žolių įsėlis neturėjo neigiamos įtakos avižų antžeminės masės derliui. 

Palyginus skirtingų rūšių pupines žoles nustatyta, kad antžeminės masės mažiausias derlius buvo 

apyninių liucernų, didžiausias – baltųjų ir egiptinių dobilų.  

 

3.1.2. Pasėlio piktžolėtumas 

 

2019 m. buvo palankesni augti ne tik kultūriniams augalams, bet ir piktžolėms, ypač 

pupinių žolių vienanariuose pasėliuose, palyginus su 2018 m. Pupinės žolės, augdamos be 

antsėlio, lėčiau dygsta, pirmaisiais augimo tarpsniais silpniau vystosi nei javai, todėl susidaro 

labai palankios sąlygos piktžolėms dygti ir augti. Didžiausia piktžolių masė nustatyta apyninių 

liucernų monopasėlyje, mažiausia – egiptinių dobilų (3.2 paveikslas). Egiptiniai dobilai yra 

vienamečiai augalai, todėl jie greičiau auga ir vystosi nei kitos šio tyrimo metu augintos pupinės 

žolės, o tai ir lėmė mažesnį piktžolių skaičių pasėlyje. Iš visų vasarinių javų didžiausia 

konkurencine geba pasižymi avižos, todėl piktžolių masė buvo gerokai mažesnė jų pasėlyje nei 

pupinių žolių vienanariuose. Piktžolių masė avižų ir pupinių žolių pasėliuose skyrėsi iš esmės. 

2018 m. didžiausia piktžolių masė nustatyta apyninių liucernų pasėlyje – ji buvo esmingai didesnė 

nei avižų ir avižų su žolių įsėliu pasėliuose. 2019 m. piktžolių masės duomenys kito analogiškai, 

tik esmingai didesnė piktžolių masė buvo visų pupinių žolių pasėliuose. Tais metais nustatytas 
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piktžolių masės sumažėjimas avižas auginant su pupinių žolių įsėliu, palyginus su avižų 

vienanariu pasėliu, tačiau skirtumai nebuvo esminiai.  

 

 

a) 2018 m./ 2018 

 

b) 2019 m./2019 

3.2 paveikslas. Piktžolių antžeminė masė avižų vystymosi tarpsniais 2018 (a) ir 2019 (b) metais 

Figure 3.2. Aboveground mass of weeds in oat development stages 2018 (a) and 2019 (b) 

 
Pastaba: vienanariai pasėliai: A – avižos, AL – apyninės liucernos, BD – baltieji dobilai, ED – egiptiniai dobilai; dvinariai 

pasėliai: A+AL – avižos + apyninių liucernų įsėlis, A+BD – avižos + baltųjų dobilų įsėlis, A+ED – avižos + egiptinių 

dobilų įsėlis; tomis pačiomis raidėmis pažymėti vidurkiai esmingai nesiskiria (p < 0,05).  

Note: monocropping systems: A – oat, AL – black medick, BD – white clover, ED – Egyptian clover; intercropping systems: 

A+AL – oat undersown with black medick, A+BD – oat undersown with white clover, A+ED – oat undersown with Egyptian 

clover; means followed by the same letters are not significantly different at p < 0.05. 

 

Piktžolėtumą vertinant skirtingais avižų augimo tarpsniais nustatyta, kad jų žydėjimo metu 

(BBCH 61–63) didžiausia piktžolių masė nustatyta visuose pupinių žolių vienanariuose 

pasėliuose. Avižų grūdams pradėjus vystytis piktžolių masė, palyginus su žydėjimo tarpsniu, 2018 
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ir 2019 m. padidėjo 4,5 ir 1,3 karto. Abiem tyrimo metais pupinių žolių vienanariuose pasėliuose 

nustatyta esmingai didesnė piktžolių masė. Didžiausia piktžolių masė nustatyta apyninių liucernų 

pasėlyje. Apyninės liucernos buvo vienos iš lėčiausiai augančių pupinių žolių, todėl mažiau dengė 

dirvos paviršių ir prastai stelbė piktžoles. Avižų su pupinių žolių įsėliu pasėliuose piktžolių masė 

buvo esmingai mažesnė, palyginus su pupinių žolių vienanariais pasėliais.  

Abiejų tyrimo metų duomenimis, avižų grūdų vystymosi tarpsniu (BBCH 71–73) 

dvinariuose pasėliuose buvo nustatytas esminis ryšys tarp apatinio ardo augalų (pupinių žolių bei 

piktžolių) ir avižų. Gautas vidutinio stiprumo atvirkštinis tiesinis ryšys tarp avižų antžeminės 

masės ir apatinio ardo augalų (pupinių žolių bei piktžolių) masės (3.3 paveikslas).  

 

 

3.3 paveikslas. Avižų dvinarių pasėlių antžeminės masės derliaus priklausomumas nuo  

bendros pupinių žolių ir piktžolių antžeminės masės 

Figure 3.3. Dependence of the yield of the aboveground mass of oat intercropping on the 

 total aboveground mass of forage legumes and weeds 
 

Avižų grūdų brendimo tarpsniu (BBCH 87–89) tarp šių rodiklių esminių ryšių nenustatyta. 

Avižų su pupinių žolių įsėlių pasėliuose visų apskaitų metu piktžolių antžeminės masės ir pupinių 

žolių masės koreliacijos buvo silpnos ir nereikšmingos.  

Apibendrinus dviejų eksperimentų duomenis galima teigti, kad piktžoles labiausiai stelbė 

avižos, o joms bręstant pupinių žolių įsėlis šį poveikį tik sustiprino. Iš visų tirtų pupinių žolių 

vienanarių pasėlių mažiausia piktžolių mase pasižymėjo egiptiniai dobilai.  

 

3.1.3. Avižų ir pupinių žolių konkurencingumas 

 

Didžiulę avižų konkurencinę gebą rodo pupinių žolių masės sumažėjimas dvinariuose 

pasėliuose. Avižų konkurencingumas (KA) buvo išreikštas pupinių žolių, jas auginant su avižomis, 

antžeminės masės sumažėjimu (%), palyginus su vienanario pasėlio žolių antžemine mase (3.2 

lentelė). Tyrimo duomenimis, pupines žoles auginant su avižomis, jų antžeminė masė sumažėjo 
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91,4–98,9 %, palyginus su vienanarių pasėlių žolių derliumi. Konkurencingumo rodikliui esminės 

įtakos turėjo metai (p < 0,01). Vidutiniais duomenimis, KA vertė buvo 2,5 proc. vnt. mažesnė 2019 

nei 2018 metais. 2018 m. dėl sausringų laikotarpių pupinės žolės dygo lėtai, lėtai vystėsi ir jų 

antžeminė masė, todėl jų konkurencinė geba buvo labai menka.  

3.2 lentelė. Avižų konkurencingumas (%) jas auginant kartu su pupinėmis žolėmis 

Table 3.2. Competitiveness of oat (%) when grown together with forage legumes  

Variantai / 

Treatment 

2018 m. / 2018 2019 m. / 2019 

Avižų augimo etapas / 

 Oat growth stage 

Avižų augimo etapas /  

Oat growth stage 

žydėjimas / 

flowering 

grūdų 

vystymasis / 

grain 

development 

grūdų 

brendimas / 

ripened 

grain 

žydėjimas / 

flowering 

grūdų 

vystymasis / 

grain 

development 

grūdų 

brendimas / 

ripened 

grain 

A+AL 97,1 ± 1,31 98,9 ± 0,47 98,0 ± 0,81 96,3 ± 2,89 91,4 ± 3,17 97,7 ± 0,53 

A+BD 97,7 ± 0,67 98,5 ± 057 98,1 ± 0,28 96,2 ± 2,98 97,5 ± 2,08 95,7 ± 2,11 

A+ED 97,0 ± 1,07 98,9 ± 0,17 98,2 ± 0,34 95,9 ± 2,33 92,5 ± 3,95 97,0 ± 0,65 

Metų vidurkis / 

Year average 
98,1 a 95,6 b 

Pastaba: dvinariai pasėliai: A+AL – avižos + apyninių liucernų įsėlis, A+BD – avižos + baltųjų dobilų įsėlis, A+ED – avižos 

+ egiptinių dobilų įsėlis. 

Note: intercropping: A+AL – oat undersown with black medick, A+BD – oat undersown with white clover, A+ED – oat 

undersown with Egyptian clover. 
 

Pupinių žolių antžeminės masės augimo intensyvumas įvairiais metais buvo skirtingas 

(3.4 paveikslas). Pupinės žolės intensyviausiai augo 2018 m. – BBCH 61–73, 2019 m. – BBCH 

71–89 avižų augimo tarpsniais.  

 

3.4 paveikslas. Avižų ir pupinių žolių antžeminės masės kitimas vegetacijos metu avižų su  

pupinių žolių dvinariuose pasėliuose 

Figure 3.4. Changes in the aboveground mass of oat and forage legumes during vegetation 

 in oat and forage legumes intercropping 
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Apibendrinus tyrimo duomenis galima teigti, kad avižų konkurencijos rodiklis buvo didelis. 

Visiškai sudygusios pupinės žolės geba prisitaikyti prie avižų augimo ritmo ir intensyvumo. 

Didžiausias pupinių žolių derlius nustatytas, kai avižų konkurencingumas susilpnėjo – dažniausiai 

po avižų žydėjimo tarpsnio. Pupines žoles auginant su avižomis žolių derlius yra mažas, o 

pagrindinis jų augimas vyksta nuėmus avižų derlių.  

 

3.1.4. Avižų produktyvumas 

 

Palyginus skirtingų vegetacijos laikotarpių duomenis nustatyta, kad 2019 m. sudygusių 

augalų ir produktyvių stiebų skaičius buvo mažesnis, o šluotelės grūdų skaičius bei masė ir 1000 

grūdų masė (TGM) didesnė, palyginus su 2018 m. (3.3 lentelė). Tai lėmė nevienodos metų 

meteorologinės sąlygos. Dėl pupinių žolių įsėlių auginimo 2018 m. avižų šluotelės grūdų skaičius 

ir masė buvo esmingai mažesni, palyginus su avižomis be įsėlio. 2019 m. mažiau palankios augalų 

dygimo sąlygos lėmė retesnį avižų pasėlį ir ne tokį nuoseklų produktyvumo rodiklių formavimąsi.  

 

3.3 lentelė. Avižų vienanarių ir dvinarių pasėlių derlingumo komponentų kitimas 2018 ir 2019 m 

Table 3.3. Changes in yield components of oat in monocropping and intercropping systems in 2018 

and 2019 

Vienanariai 

ir dvinariai 

pasėliai / 

Mono- and 

intercrops 

Augalų skaičius  

(vnt. m–2) / 

Crop number (Plant m–2) 

Šluotelių 

skaičius 

(vnt. m–2) / 

Number of 

panicles 

(panicle m–2) 

Grūdų 

skaičius 

šluotelėje / 

Grain 

number 

per panicle 

Grūdų 

svoris 

šluotelėje g / 

Grain 

weight per 

panicle g 

TGM g / 

TGW g 

Grūdų 

derlingumas 

kg ha–1 / 

Grain yield 

kg ha–1 

pupinės 

žolės/ forage 

legumes 

Avižos/ 

Oat 

2018 m./2018 

A  381 a 406 ab 44,3 b 1,46 b 32,3 a 2889 ab 

A+AL 33 b 429 ab 445 b 34,3 a 1,11 a 32,9 ab 2900 ab 

A+BD 32 ab 413 ab 425 b 37 a 1,16 a 32,9 ab 2932 ab 

A+ED 29 ab 440 bc 451 bc 36 a 1,15 a 32,7 ab 3058 b 

Vidurkis/ 

Average 
31 416 432 37,9 1,22 32,7 

2945 

2019 m./2019 

A  199 a 371 abc 55 ab 1,99 ab 38,1 ab 4087 b 

A+AL 38 ab 194 ab 380 bc 57 ab 2,01 ab 38,5 ab 4075 ab 

A+BD 42 ab 188 ab 382 c 55 ab 2,02 b 39,2 b 3974 ab 

A+ED 49 b 201 b 348 a 57 b 2,02 ab 38,9 ab 3892 ab 

Vidurkis/ 

Average 
43 195 370 55,8 2,01 38,7 

4007 

Pastaba: vienanariai pasėliai: A – avižos; dvinariai pasėliai: A+AL – avižos + apyninių liucernų įsėlis, A+BD – avižos + 

baltųjų dobilų įsėlis, A+ED – avižos + egiptinių dobilų įsėlis; tomis pačiomis raidėmis pažymėti vidurkiai esmingai 

nesiskiria (p < 0,05).  

Note: monocropping system:A – oat; intercropping systems: A+AL – oat undersown with black medick, A+BD – oat 

undersown with white clover, A+ED – oat undersown with Egyptian clover; means followed by the same letters are not 

significantly different at p < 0.05. 
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Avižų šluotelės produktyvumo rodikliai buvo gerokai didesni retesniame pasėlyje nei 

tankesniame ir tarp variantų iš esmės nesiskyrė. Nustatyta, kad avižų derliaus skirtumus lėmė 

nevienodi produktyvumo rodikliai. Dvejų metų tyrimo rezultatai parodė, kad optimalaus tankumo 

pasėlyje susiformuoja daugiau grūdų, jie būna stambesni, todėl TGM pasižymi didesniu svoriu, o 

tai ir lemia didesnį avižų derlių. Nustatyta, kad pupinių žolių įsėlis neturėjo esminės įtakos avižų 

grūdų derliui. Didžiausias grūdų derlius gautas avižas auginant su egiptinių dobilų įsėliu. 2018 m. 

avižų grūdų derlius buvo 25,6 % mažesnis, palyginus su 2019 m.  

 

Avižų derliaus formavimuisi esminės įtakos turėjo meteorologinės sąlygos, kurios lėmė 

produktyvumo komponentų formavimosi dėsningumus ir derlių. Pupinių žolių įtaka šiems 

rodikliams buvo mažesnė.  

 

3.1.5. Maisto medžiagų kiekis, sukauptas avižų grūduose  

ir pupinių žolių antžeminėje masėje 

 

Avižų grūduose 2018 ir 2019 m. nustatyta 15,0–15,80 ir 20,79–21,54 g kg-1 N SM, 3,29–3,64 

ir 3,12–3,33 g kg-1 P SM 6,62–7,09 ir 3,04–3,30 g kg-1 K SM (duomenys nepateikti). Azoto ir kalio 

koncentracija grūduose priklausė nuo metų (p < 0,01), o pupinės žolės esminio poveikio neturėjo. 

Grūduose sukauptam maisto medžiagų kiekiui turėjo įtakos avižų derlius ir meteorologinės sąlygos. 

2019 m. azoto koncentracija grūduose buvo vidutiniškai 38,7 % didesnė, o derliuje sukauptas jo kiekis 

beveik du kartus didesnis, palyginus su 2018 m. Dėl metų įtakos fosforo koncentracija avižų grūduose 

skyrėsi nedaug. 2018 m. užauginti 1 kg avižų grūdų buvo sunaudota žymiai daugiau kalio, palyginus 

su 2019 m. Tyrimo duomenys parodė dvinario avižų ir egiptinių dobilų pasėlio augalų konkurenciją 

dėl maisto medžiagų, kitaip nei daugiamečių žolių. Reikšmingesni NPK koncentracijos skirtumai 

buvo nustatyti pupinių žolių antžeminėje masėje (3.4 lentelė).  

3.4 lentelė. Pupinių žolių antžeminėje masėje sukauptas maisto medžiagų kiekis 

Table 3.4. The amount of nutrients accumulated in the aboveground mass of forage legumes 

Vienanariai ir 

dvinariai 

pasėliai / 

Mono- and 

intercrops 

Maisto medžiagų koncentracija, 

g kg–1 SM / 

Concentration of nutrients, g kg–1 DM 

Sukauptų maisto medžiagų kiekis, 

kg ha–1 SM / 

Accumulated nutrients, kg ha–1 DM 

N P K N P K 

2018 m. / 2018 

AL 28,10 bc 2,84 ab 22,77 ab 65,13 6,58 52,32 

A+AL 27,80 b 2,99 abcd 40,17 def 1,33 0,14 1,60 

BD 28,87 bcde 2,95 ab 32,40 cd 117,01 10,22 111,48 

A+BD 27,83 b 2,98 ab 41,27 f 1,75 0,19 2,61 

ED 28,50 bc 3,29 d 30,37 c 100,72 11,65 106,32 

A+ED 22,20 a 3,29 cd 33,87 cdef 1,36 0,20 2,06 

Vidurkis / 

Average 
27,22 3,06 33,48 47,88 4,83 46,07 
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2019 m. / 2019 

AL 30,9 bcde 2,97 ab 27,93 bc 82,51 7,95 74,51 

A+AL 31,75 cde 3,10 bcd 0,93 a 2,09 0,20 1,33 

BD 28,87 bcde 2,75 a 34,13 cdef 96,36 8,84 110,63 

A+BD 32,68 e 2,88 ab 31,68 c 4,86 0,43 4,56 

ED 29,63 bcde 2,88 ab 26,90 abc 115,74 11,25 105,12 

A+ED 29,63 bcde 2,88 ab 26,90 abc 3,63 0,35 3,31 

Vidurkis / 

Average 
30,58 2,91 24,75 50,87 4,84 49,91 

Vidurkiai / Averages 

AL    73,82 d 7,26 b 63,41 b 

A+AL    1,71 a 0,17 a 1,47 a 

BD    106,69 c 9,53 c 105,72 c 

A+BD    3,3 a 0,31 a 3,59 a 

ED    108,23 c 11,45 d 111,05 c 

A+ED    2,50 a 0,28 a 2,69 a 

Pastaba: vienanariai pasėliai: AL – apyninės liucernos, BD – baltieji dobilai, ED – egiptiniai dobilai; dvinariai pasėliai: 

A+AL – avižos + apyninių liucernų įsėlis, A+BD – avižos + baltųjų dobilų įsėlis, A+ED – avižos + egiptinių dobilų įsėlis; 

tomis pačiomis raidėmis pažymėti vidurkiai esmingai nesiskiria (p < 0,05). 

Note: monocropping systems: AL – black medick, BD – white clover, ED – Egyptian clover; intercropping systems: A+AL – 

oat undersown with black medick, A+BD – oat undersown with white clover, A+ED – oat undersown with Egyptian clover; 

means followed by the same letters are not significantly different at p < 0.05. 

 

2018 m. pupines žoles auginant su avižomis, jų masėje azoto koncentracija turėjo tendenciją 

mažėti, palyginus su žolių vienanariais pasėliais. Egiptinių dobilų antžeminėje masėje nustatyta 

iš esmės mažesnė azoto koncentracija, palyginus su kitomis vienanarėmis pupinėmis žolėmis. 

2019 m. baltųjų dobilų antžeminėje masėje (dvinaris A+BD pasėlis) nustatyta iš esmės didesnė 

azoto koncentracija, palyginus su 27baltųjų dobilų vienanariu pasėliu. Vidutiniais dvejų metų 

duomenimis, antžeminėje masėje iš esmės daugiau azoto sukaupė baltųjų ir egiptinių dobilų 

vienanariai pasėliai. Tarp pupinių žolių, augintų dvinariuose pasėliuose su avižomis, esminių 

skirtumų nenustatyta. Egiptiniai dobilai (2018 m.) ir apyninės liucernos (2019 m.) sukaupė 

didžiausią kiekį fosforo 1 kg antžeminės masės SM, nepriklausomai nuo auginimo būdo. Pupinių 

žolių, augintų su avižomis, antžeminėje masėje fosforo buvo sukaupta labai mažai. Didžiausia 

kalio koncentracija nustatyta baltųjų dobilų masėje, nepriklausomai nuo auginimo metų ir būdo. 

2018 m. apyninių liucernų ir baltųjų dobilų vienanariuose pasėliuose kalio koncentracija žolių 

antžeminėje masėje žymiai padidėjo, palyginus su atitinkamais pupinių žolių vienanariais 

pasėliais, o 2019 m., priešingai, sumažėjo (apyninių liucernų – esmingai). Tyrimo duomenys rodo, 

kad mažiausiai maisto medžiagų sukaupė apyninės liucernos, daugiausia – baltieji dobilai.  

 

Apibendrinus dvejų metų avižų auginimo su pupinėmis žolėmis duomenis galima teigti, kad 

avižos buvo dominuojantis augalas. Augalų antžeminės masės formavimosi dėsningumus ir avižų 

derlių lėmė meteorologinės sąlygos. Pupinės žolės intensyviausiai augo šiais avižų augimo 

tarpsniais: 2018 m. – BBCH 61–73, 2019 m. – BBCH 71–89. Antžeminę masę greičiausiai 
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formavo vienamečiai egiptiniai dobilai. Dėl avižų konkurencingumo pupinių žolių antžeminė 

masė sumažėjo 91,4–98,9 %, palyginus su vienanariais pasėliais. Avižoms pradėjus formuoti 

grūdus (BBCH 71–73 tarpsniais) jų konkurencingumas pradėjo mažėti. Piktžolių masė nustatyta 

mažesnė avižų ir pupinių žolių pasėlyje, palyginus su pupinių žolių vienanariu pasėliu. Avižos ir 

pupinės žolės labiausiai konkuravo dėl fosforo, o azoto ir kalio kiekis reikšmingos įtakos neturėjo. 

Pupinės žolės, augdamos dvinariame pasėlyje su avižomis, sukaupė nedidelį kiekį maisto 

medžiagų: N – 1,33–4,86 kg ha-1 SM, P – 0,14–0,43 kg ha-1 SM ir K – 1,33–4,56 kg ha-1 SM.  

 

Diskusija 

 

Avižų derliaus formavimosi dėsningumus lėmė meteorologinės sąlygos. Šio tyrimo 

duomenimis, pupinių žolių įsėlis galėjo turėti neigiamos įtakos vėliau besiformuojantiems 

derliaus komponentams (grūdų skaičiui ir masei), tačiau derliaus nesumažino. Duomenys sutampa 

su kitų tyrėjų, kurie teigia, kad pupinių žolių įsėlis javų derliui reikšmingos įtakos neturi (Amosse 

ir kt., 2013). Avižoms bręstant (nuo liepos vidurio iki rugpjūčio pradžios), sukauptų asimiliantų 

perskirstymas augale lėmė avižų antžeminės masės sumažėjimą (2019 m.) arba nežymų kitimą 

(2018 m.), pasėlio apatinio ardo atidengimą. Javų konkurencijos sumažėjimą augalų vegetacijos 

pabaigoje pastebi ir kiti tyrėjai (Wanic ir kt., 2016). Šiuo laikotarpiu susidarė palankios sąlygos 

pasėlio apatinio ardo augalams augti. Teigiama, kad javų dominavimas prieš pupines žoles yra 

būtinas, kad būtų išvengta javų derliaus nuostolių (Andersen ir kt., 2007).  

Pupinių žolių tankumas priklauso nuo dygimo sąlygų, t. y. kritulių kiekio ir pasiskirstymo. 

Tyrimo metu po sėjos užsitęsusi sausra lėmė ilgesnį ir netolygų augalų dygimą. Pupinių žolių 

įsėlio antžeminė masė pradėjo intensyviau formuotis išplaukėjus avižoms. Jos prieaugis priklausė 

nuo avižų antžeminės masės: jai didėjant pupinių žolių masė mažėjo. Intensyviausiai vystėsi 

vienamečiai egiptiniai dobilai – jų masė buvo didžiausia. Dvinariam javų ir egiptinių dobilų 

pasėlio derlingumui turi įtakos javų veislės, tankumas, sėklos dygimo laikas ir meteorologinės 

sąlygos (Ross ir kt., 2004; Haq ir kt., 2020). Wanic ir kt. (2016) nurodo, kad vasarinių kviečių 

(Triticum aestivum L.) ir vienamečių persinių dobilų (Trifolium resupinatum L.) didžiausia 

konkurencija vyksta javų esant bamblėjimo tarpsniu (BBCH 31–32) – per visą vegetacijos 

laikotarpį vienamečių dobilų masė sumažėja du kartus. Skirtingai nei pateikia kiti tyrėjai (Barilli 

ir kt., 2017; Sharpe ir kt., 2018), apyninių liucernų antžeminė masė buvo mažiausia. Tai galėjo 

lemti rūšies genetinė įvairovė ir veislė. Kitų tyrėjų duomenimis, su žieminiais kviečiais geriausiai 

konkuravo apyninės liucernos ir raudonieji dobilai – išaugino didžiausią antžeminę biomasę ir 

sukaupė daugiau azoto (Boe ir kt., 2016; McKenna ir kt., 2018). Mūsų tyrimo duomenys patvirtina 

teiginį, kad pupinių žolių masės kaupimasis javų pasėlyje yra minimalus, o didžioji dalis biomasės 
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formuojasi po javų derliaus nuėmimo (Bybee-Finley ir Ryan, 2018). Nustatyta, kad javų 

popjūtiniu laikotarpiu pupinių augalų masė padidėja 6 kartus (Bergkvist ir kt., 2011). Gaudin ir 

kt. (2013) nustatė, kad augalų biomasės kaupimuisi turi įtakos aplinkos veiksniai – dirvožemio 

granuliometrinė sudėtis, kritulių kiekis ir jo pasiskirstymas augimo laikotarpiu.  

Dobilų įsėlis įsitvirtina žemesniame pasėlio arde ir taip konkuruoja su piktžolėmis. Tai ypač 

svarbu vasaros antroje pusėje, kai pradeda džiūti javų lapai ir dobilai pradeda dengti dirvos 

paviršių (Gaudin ir kt., 2013;). Augalai ir piktžolės konkuruoja dėl šviesos, vandens ir maisto 

medžiagų (Liebman ir Davis 2000; Lu ir kt., 2000; Teasdale ir kt. 2007). Hollander ir kt. (2007) 

teigia, kad santykinį augimo greitį lemia dobilų savybės, pavyzdžiui, efektyvus šviesos 

panaudojimas ir specifinis lapų plotas. Nustatyta, kad dirvos paviršių greičiausias padengia 

vienamečiai persiniai dobilai (Maighany ir kt., 2007). Gaudin ir kt. (2013) nustatė, kad pupinių 

žolių rūšys, kurios duoda didelį antžeminės masės derlių, yra laikomos vienomis 

konkurencingiausių augalų dėl maisto medžiagų. Pupinių augalų konkurencingumas taip pat 

priklauso nuo sėjos normų ir sėjos laiko (Hollander ir kt., 2007). Kaip teigia kiti tyrėjai, kartu su 

javais pupiniai augantys augalai gali slopinti piktžoles, tačiau gali ir su jais konkuruoti (Hollander 

ir kt., 2007; Pfeiffer ir kt. 2015). Verret ir kt. (2017) nurodo, kad pupinių augalų auginimas 

dažniausiai padidina piktžolių kontrolę nesumažinant pasėlių derlingumo. Mūsų tyrimo metu su 

piktžolėmis geriausiai konkuravo egiptiniai dobilai; tai patvirtina ir kiti tyrėjai (Ross ir kt., 2004; 

Hannaway ir Larson, 2018). Pupinių žolių vienanariai pasėliai silpnai konkuravo su piktžolėmis. 

Daugelis piktžolių rūšių yra prisitaikiusios plisti javuose, todėl prieš derliaus nuėmimą daugelis 

jų jau būna nudžiūvusios, subrandinusios sėklas ir išbarsčiusios dirvos paviršiuje.  

Pupinių žolių įsėlio auginamas ne tik sumažina pasėlio piktžolėtumą, bet ir sėjomainoje 

padidina azoto atsargas. Pupinių žolių įsėlis iki rudens iš atmosferos gali sukaupti 71–96 % N, 

skaičiuojant nuo bendro antžeminėje masėje sukaupto azoto kiekio (Amossé ir kt., 2014). Mūsų 

tyrimo metu dvinariuose pasėliuose pupinės žolės sukaupė mažai azoto; tai patvirtina ir kiti tyrėjai 

(Känkänen ir Eriksson, 2007). Tai vyksta todėl, kad stelbiamos javų pupinės žolės mažiau gauna 

saulės šviesos, drėgmės, prasčiau formuojasi gumbelinės bakterijos, jų efektyvumas mažesnis 

(Engin ir Sprent, 1973; Silsbury, 1981). Kitų tyrėjų duomenimis, pupiniai augalai gali fiksuoti 

daugiau azoto auginami kartu su javais nei atskirai (Schipanski ir Drinkwater, 2011). Mažėjant 

pupinių žolių derliui, derliuje sukauptas suminis azoto kiekis yra nedidelis (Schipanski ir 

Drinkwater, 2011). Teigiama, kad konkurencija dėl azoto gali pakenkti, kai javai ir pupiniai 

augalai sėjami pavasarį tuo pačiu metu (Amosse ir kt., 2014). Augalų rūšys su skirtingais augimo 

ciklais gali užtikrinti efektyvesnį aplinkos išteklių naudojimą (Liu ir kt., 2015). Mūsų tyrimo metu 

silpnesnį pupinių žolių išsivystymą ir konkurenciją dėl išteklių galėjo lemti sausra po sėjos. 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=MAIGHANY%2C+FARIBA
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378429013003110#bib0105
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378429013003110#bib0315
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Nurodoma, kad azoto pasisavinimą skatino konkurencija su pagrindiniais pasėliais (Doltra ir 

Olesen, 2013).  

 

3.2. Pupinių žolių ir žieminių kviečių dvinario pasėlio formavimosi  

dėsningumai ir produktyvumas 

 

3.2.1. Dirvožemio mineralinio azoto formų kitimas 

 

Nitratinis azotas (N-NO3). N-NH4 ir N-NO3 kiekiai buvo nustatyti ir įvertinti tris kartus: 1) 

žieminių kviečių sėjos metais, žieminių kviečių vegetacijos pabaigoje, 2) pavasarį, atsinaujinus 

žieminių kviečių vegetacijai, 3) po dvinarių pasėlių auginimo, vegetacijos pabaigoje. 

Žieminių kviečių sėjos metais, vegetacijos pabaigoje. Žemės dirbimas ir žieminių kviečių 

sėja turėjo esminės įtakos (p < 0,01) N-NO3 kiekio kitimui vėlai rudenį (pirma apskaita) (3.5a 

paveikslas). Pupines žoles (apynines liucernas ir baltuosius bei egiptinius dobilus) aparus vėlai 

rudenį, prieš žieminių kviečių sėją, N-NO3 kiekis dirvožemio 0–30 cm sluoksnyje esmingai 

padidėjo, palyginus su žieminių kviečių sėja po avižų taikant TŽDS ir JŽDS. Žieminius kviečius 

auginant po apyninių liucernų aparimo, N-NO3 padidėjo 2,2 karto, po baltųjų dobilų – 2,1 karto, 

po egiptinių dobilų – 68,8 %, palyginus su žieminių kviečių sėja po avižų (JŽDS). Juostinis žemės 

dirbimas ir sėja turėjo tendenciją 4,0–17,9 % mažinti NO3 kiekį. Gilesniame dirvožemio 

sluoksnyje N-NO3 kiekio kitimo tendencijos buvo panašios. Esmingai didesnis NO3 kiekis 

nustatytas po apyninių liucernų ir egiptinių dobilų aparimo, palyginus su sėja po avižų lauką 

suarus.  

II eksperimento duomenimis, N-NO3 kiekis dirvožemyje kito panašiai kaip ir 

I eksperimente, tačiau skirtumai buvo ryškesni gilesniame dirvožemio sluoksnyje (3.5b 

paveikslas). Didžiausias N-NO3 kiekis (0–30 cm sluoksnyje) nustatytas aparus pupines žoles 

baltuosius ir egiptinius dobilus; tai sudarė atitinkamai 2,3 ir 2,4 karto daugiau nei aparus avižų 

ražienas. Žieminius kviečius auginant po apyninių liucernų aparimo N-NO3 kiekis padidėjo 

neesmingai (20,2 %). Dirvožemio gilesniame (30–60 cm) sluoksnyje didžiausias N-NO3 kiekis 

nustatytas aparus pupines žoles (po egiptinių dobilų – skirtumas esminis). Juostinis žemės 

dirbimas ir žieminių kviečių sėja į pupines žoles arba avižų ražienas pagal N-NO3 kiekį buvo 

beveik lygiaverčiai. Pupinėms žolėms taikant JŽDS, N-NO3 kiekis buvo esmingai mažesnis 

(27,8–47,6 %) nei jas aparus.  
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a) 2018 m./ 2018                                                          b) 2019 m./ 2019 

3.5 paveikslas. Dirvožemio N-NO3 kiekis žieminių kviečių vegetacijos pabaigoje 2018 (a) ir 2019 (b) 

Figure 3.5. Soil N-NO3 content at the end of winter wheat vegetation 2018 (a) and 2019 (b) 
 

Pastaba: vienanarių pasėlių sėjomainos: A–ŽK – avižos – žieminiai kviečiai, AL–ŽK – apyninės liucernos – žieminiai 

kviečiai, BD–ŽK – baltieji dobilai – žieminiai kviečiai, ED–ŽK – egiptiniai dobilai – žieminiai kviečiai; dvinarių pasėlių 

sėjomainos: A+AL–AL+ŽK – avižos + apyninių liucernų įsėlis – apyninių liucernų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+BD–

BD+ŽK – avižos + baltųjų dobilų įsėlis – baltųjų dobilų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+ED–ŽK – avižos + egiptinių dobilų 

įsėlis – žieminiai kviečiai; TŽDS – tradicinis žemės dirbimas ir sėja, JŽDS – juostinis žemės dirbimas ir sėja; * – kontrolinis 

laukelis; tomis pačiomis raidėmis pažymėti vidurkiai esmingai nesiskiria (p < 0,05).  

Note: monocropping systems: A–ŽK – oat – winter wheat , AL–ŽK – black medick – winter wheat, BD–ŽK – white clover – 

winter wheat, ED–ŽK – Egyptian clover – winter wheat; intercropping systems: A+AL–AL+ŽK – oat undersown with black 

medick – black medick and winter wheat intercrop, A+BD–BD+ŽK – oat undersown with white clover – white clover and 

winter wheat intercrop; A+ED–ED+ŽK – oat undersown with Egyptian clover – Egyptian clover and winter wheat 

intercrop; TŽDS – conventional tillage and sowing, JŽDS – strip tillage and sowing; * – controlt; means followed by the 

same letters are not significantly different at p < 0.05. 

 

Pavasarį, atsinaujinus žieminių kviečių vegetacijai. I eksperimento duomenų analizė parodė, 

kad N-NO3 kiekiui (0–30 cm sluoksnyje) didėjant rudenį, jo kiekis didėjo ir pavasarį (viršutiniame 

sluoksnyje r = 0,58*, gilesniame r = 0,97**) (antra apskaita, duomenys nepateikti). 2019 m. pavasarį, 

atsinaujinus žieminių kviečių vegetacijai, N-NO3 kiekį didino dirvų arimas iš rudens. N-NO3 kiekis 

esmingai didėjo kviečius auginant dirvožemio 0–30 cm sluoksnyje po baltųjų dobilų (TŽDS) – 

56,2 % ir 30–60 cm sluoksnyje po visų pupinių žolių (TŽDS) – 77,0–97,3 %, palyginus su sėja po 

avižų (TŽDS) (3.6a paveikslas). Juostinis žemės dirbimas ir sėja į pupines žoles turėjo tendenciją 

mažinti N-NO3 kiekį abiejuose dirvožemio sluoksniuose, palyginus su kviečių sėja po avižų (TŽDS). 

II eksperimente ryškių N-NO3 kiekio pokyčių abiejuose dirvožemio sluoksniuose tarp žemės dirbimo 

ir žieminių kviečių sėjos būdų nenustatyta (3.6b paveikslas).  
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a) 2019 m./ 2019                                                b) 2020 m./ 2020 

3.6 paveikslas. Dirvožemio N-NO3 kiekis pavasarį, atsinaujinus žieminių kviečių vegetacijai 2019 (a) ir 

2020 (b) metais 

Figure 3.6. Soil N-NO3 content after renewal of winter wheat vegetation in spring 2019 (a) and 2020 (b) 

 
Pastaba: vienanarių pasėlių sėjomainos: A–ŽK – avižos – žieminiai kviečiai, AL–ŽK – apyninės liucernos – žieminiai 

kviečiai, BD–ŽK – baltieji dobilai – žieminiai kviečiai, ED–ŽK – egiptiniai dobilai – žieminiai kviečiai; dvinarių pasėlių 

sėjomainos: A+AL–AL+ŽK – avižos + apyninių liucernų įsėlis – apyninių liucernų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+BD–

BD+ŽK – avižos + baltųjų dobilų įsėlis – baltųjų dobilų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+ED–ŽK – avižos + egiptinių dobilų 

įsėlis – žieminiai kviečiai; TŽDS – tradicinis žemės dirbimas ir sėja, JŽDS – juostinis žemės dirbimas ir sėja; * – kontrolinis 

laukelis; tomis pačiomis raidėmis pažymėti vidurkiai esmingai nesiskiria (p < 0,05).  

Note: monocropping systems: A–ŽK – oat – winter wheat , AL–ŽK – black medick – winter wheat, BD–ŽK – white clover 

– winter wheat, ED–ŽK – Egyptian clover – winter wheat; intercropping systems: A+AL–AL+ŽK – oat undersown with 

black medick – black medick and winter wheat intercrop, A+BD–BD+ŽK – oat undersown with white clover – white clover 

and winter wheat intercrop; A+ED–ED+ŽK – oat undersown with Egyptian clover – Egyptian clover and winter wheat 

intercrop; TŽDS – conventional tillage and sowing, JŽDS – strip tillage and sowing; * – controlt; means followed by the 

same letters are not significantly different at p < 0.05. 

 

Po dvinarių pasėlių auginimo vegetacijos pabaigoje. 2019 m. vegetacijos pabaigoje 

(I eksperimentas, trečia apskaita) nustatyta, kad didžiausias N-NO3 kiekis dirvožemio 0–30 cm 

sluoksnyje buvo žieminius kviečius auginant po apyninių liucernų ir baltųjų dobilų taikant 

tradicinį žemės dirbimo ir sėjos būdą (3.7a paveikslas). Palyginus su šiais variantais, juostinis 

žemės dirbimas ir sėja esmingai sumažino N-NO3 kiekį, žieminius kviečius sėjant į avižų ražienas, 

egiptinių dobilų ir apyninių liucernų antžeminę masę mulčiuojant. N-NO3 buvo nežymiai daugiau 

ir skirtumai tarp variantų ryškesni dirvožemio 30–60 cm sluoksnyje nei viršutiniame. Mažiausias 

N-NO3 kiekis nustatytas žieminius kviečius auginant po avižų (TŽDS). Visos pupinės žolės 
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(TŽDS) kaip žieminių kviečių priešsėlis N-NO3 kiekį padidino esmingai (nuo 73,5 % iki 2 kartų), 

palyginus su avižų priešsėliu (TŽDS). Juostinis žemės dirbimas ir sėja N-NO3 kiekį padidino 

esmingai, išskyrus sėją į avižų ražienas ir į baltuosius dobilus, palyginus su sėja po avižų (TŽDS). 

Didžiausias N-NO3 kiekis dirvožemyje nustatytas auginant dvinarį dvinarį apyninių liucernų ir 

žieminių kviečių pasėlį.  
 

  

a) 2019 m./ 2019                                                    b) 2020 m./ 2020 

3.7 paveikslas. Dirvožemio N-NO3 kiekis po dvinarių pasėlių auginimo vegetacijos pabaigoje 2019 (a) ir 

2020 (b) metais 

Figure 3.7. Soil N-NO3 content after the cultivation intercrops in 2019 (a) and 2020 (b) at the end of 

vegetation 
 

Pastaba: vienanarių pasėlių sėjomainos: A–ŽK – avižos – žieminiai kviečiai, AL–ŽK – apyninės liucernos – žieminiai 

kviečiai, BD–ŽK – baltieji dobilai – žieminiai kviečiai, ED–ŽK – egiptiniai dobilai – žieminiai kviečiai; dvinarių 

pasėlių sėjomainos: A+AL–AL+ŽK – avižos + apyninių liucernų įsėlis – apyninių liucernų įsėlis + žieminiai kviečiai, 

A+BD–BD+ŽK – avižos + baltųjų dobilų įsėlis – baltųjų dobilų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+ED–ŽK – avižos + 

egiptinių dobilų įsėlis – žieminiai kviečiai; M1 – pupinių žolių mulčiavimas vieną kartą, M2 – pupinių žolių 

mulčiavimas du kartus; TŽDS – tradicinis žemės dirbimas ir sėja, JŽDS – juostinis žemės dirbimas ir sėja;  

* – kontrolinis laukelis; tomis pačiomis raidėmis pažymėti vidurkiai esmingai nesiskiria (p < 0,05). 

Note: monocropping systems: A–ŽK – oat – winter wheat , AL–ŽK – black medick – winter wheat, BD–ŽK – white clover – 

winter wheat, ED–ŽK – Egyptian clover – winter wheat; intercropping systems: A+AL–AL+ŽK – oat undersown with 

black medick – black medick and winter wheat intercrop, A+BD–BD+ŽK – oat undersown with white clover – white clover 

and winter wheat intercrop; A+ED–ED+ŽK – oat undersown with Egyptian clover – Egyptian clover and winter wheat 

intercrop; M1 – mulching once, M2 – mulching twice; TŽDS – conventional tillage and sowing, JŽDS – strip tillage and 

sowing; * – controlt; means followed by the same letters are not significantly different at p < 0.05. 
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II eksperimento duomenimis, augalų vegetacijos pabaigoje dirvožemio viršutiniame 

sluoksnyje tendenciją mažinti N-NO3 kiekį turėjo suarimas po pupinių žolių (3.7b paveikslas). 

Daugiausia N-NO3 nustatyta po baltųjų dobilų (JŽDS), jų antžeminę masę mulčiuojant arba 

taikant juostinį žemės dirbimą ir kviečių sėją į egiptinius dobilus. Pagal N-NO3 kiekį dirvožemyje, 

juostinė sėja ir į avižų ražienas, ir į baltuosius dobilus arba apynines liucernas (be antžeminės 

masės mulčiavimo) buvo lygiavertės.  

 

Pupinės žolės padidino N-NO3 kiekį dirvožemio 30–60 cm sluoksnyje. Dirvožemyje po 

dvinario AL+ŽK pasėlio daugiausia N-NO3 buvo pupinių žolių antžeminę masę nemulčiuojant 

arba mulčiuojant du kartus. Daugiausia N-NO3 nustatyta po dvinario BD+ŽK pasėlio. Didinant 

mulčiavimų skaičių šis kiekis nuosekliai didėjo.  

 

Apibendrinus nitratinio azoto (N-NO3) tyrimo rezultatus galima padaryti išvadą, kad 

esminės įtakos N-NO3 kiekio kitimui dirvožemyje turėjo skirtingas žemės dirbimo ir žieminių 

kviečių sėjos būdas. N-NO3 kiekis dirvožemyje esmingai didėjo po apartų pupinių žolių (apyninių 

liucernų ir baltųjų bei egiptinių dobilų) ir tradicinės žieminių kviečių sėjos, vėlai rudenį. Pavasarį, 

atsinaujinus žieminių kviečių vegetacijai, N-NO3 kiekis esmingai didėjo viršutiniame ir gilesniame 

sluoksniuose po vienanarių pupinių žolių aparimo. Dvinaris pasėlis ir juostinis žemės dirbimas 

bei sėja turėjo tendenciją mažinti N-NO3 kiekį abiejuose dirvožemio sluoksniuose. Po žieminių 

kviečių derliaus nuėmimo, vėlai rudenį, pupinės žolės didino N-NO3 kiekį. Daugiausia N-NO3 

buvo tradicinio žemės dirbimo laukeliuose. Juostinis žemės dirbimas ir sėja iš esmės didino N-

NO3 kiekį dirvožemyje, labiausiai – AL+ŽK ir BD+ŽK variantuose.  

 

Amoniakinis azotas (N-NH4). Žieminių kviečių sėjos metais, vegetacijos pabaigoje. Palyginus 

su N-NO3, N-NO4 sudarė mažesnę dalį mineralinio azoto. I eksperimento duomenimis, žieminių 

kviečių sėjos metais (2018 m., pirma apskaita), esmingai didesnis N-NH4 kiekis (0–30 cm 

sluoksnyje) nustatytas pupines žoles aparus (41,3–50,0 %) arba taikant juostinį žemės dirbimą ir sėją 

(30,4–32,6 %, išskyrus apynines liucernas), palyginus su sėja po avižų (TŽDS) (3.8a paveikslas). 

Dirvožemio gilesniame (30–60 cm) sluoksnyje N-NH4 kiekį esmingai padidino (16,7–31,0 %) 

juostinis žemės dirbimas ir žieminių kviečių sėja į pupines žoles, palyginus su tradiciniu žemės 

dirbimu ir sėja po avižų. Dirvožemio viršutiniame sluoksnyje mažėjant N-NO3, apatiniame N-NH4 

kiekis didėjo; šis vidutinio stiprumo atvirkštinis tiesinis ryšys buvo esminis (r = −0,61*).  

II eksperimento duomenimis, 2019 m. esmingai didesnis N-NH4 kiekis dirvožemio 0–30 cm 

sluoksnyje nustatytas baltuosius dobilus aparus; skirtumas sudarė 56,4 %, palyginus su 

kontroliniu laukeliu (3.8b paveikslas). Dirvožemio gilesniame sluoksnyje N-NH4 kiekį didino 

pupinių žolių aparimas (baltųjų dobilų – esmingai).  
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a) 2018 m./ 2018                                                         b) 2019 m./ 2019 

3.8 paveikslas. Dirvožemio N-NH4 kiekis žieminių kviečių vegetacijos pabaigoje 2018 (a) ir 2019 (b) 

Figure 3.8. Soil N-NH4 content at the end of winter wheat vegetation 2018 (a) and 2019 (b) 

 

Pastaba: vienanarių pasėlių sėjomainos: A–ŽK – avižos – žieminiai kviečiai, AL–ŽK – apyninės liucernos – žieminiai 

kviečiai, BD–ŽK – baltieji dobilai – žieminiai kviečiai, ED–ŽK – egiptiniai dobilai – žieminiai kviečiai; dvinarių pasėlių 

sėjomainos: A+AL–AL+ŽK – avižos + apyninių liucernų įsėlis – apyninių liucernų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+BD–

BD+ŽK – avižos + baltųjų dobilų įsėlis – baltųjų dobilų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+ED–ŽK – avižos + egiptinių dobilų 

įsėlis – žieminiai kviečiai; TŽDS – tradicinis žemės dirbimas ir sėja, JŽDS – juostinis žemės dirbimas ir sėja; * – kontrolinis 

laukelis; tomis pačiomis raidėmis pažymėti vidurkiai esmingai nesiskiria (p < 0,05). 

Note: monocropping systems: A–ŽK – oat – winter wheat , AL–ŽK – black medick – winter wheat, BD–ŽK – white clover 

– winter wheat, ED–ŽK – Egyptian clover – winter wheat; intercropping systems: A+AL–AL+ŽK – oat undersown with 

black medick – black medick and winter wheat intercrop, A+BD–BD+ŽK – oat undersown with white clover – white clover 

and winter wheat intercrop; A+ED–ED+ŽK – oat undersown with Egyptian clover – Egyptian clover and winter wheat 

intercrop; TŽDS – conventional tillage and sowing, JŽDS – strip tillage and sowing; * – controlt; means followed by the 

same letters are not significantly different at p < 0.05. 

 

Pavasarį, atsinaujinus žieminių kviečių vegetacijai. I eksperimente antros apskaitos metu 

(2019 m., atsinaujinus žieminių kviečių vegetacijai) nustatyta, kad N-NH4 buvo sukaupta 

vidutiniškai 36,1 % daugiau dirvožemio viršutiniame sluoksnyje nei gilesniame (3.9a paveikslas). 

Taikant juostinį žemės dirbimą ir žieminių kviečių sėją, egiptiniai ir baltieji dobilai (pastarieji – 

esmingai) padidino N-NH4 kiekį. Dirvožemio gilesniame sluoksnyje daugiausia N-NH4 nustatyta 

aparus avižų ražienas ir taikant juostinį žemės dirbimą bei sėją į apynines liucernas, baltuosius ir 

egiptinius dobilus. Aparus pupines žoles arba taikant juostinę sėją, N-NH4 kiekis iš esmės 

nesiskyrė.  
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žemės dirbimo ir sėjos būdo (3.9b paveikslas). Palyginus su kontroliniu laukeliu, skirtumai buvo 

esminiai. N-NH4 kiekį taip pat esmingai padidino juostinis žemės dirbimas ir sėja į avižų ražienas, 

palyginus su jų aparimu.  

 

  

a) 2019 m./ 2019                                           b) 2020 m./ 2020  

3.9 paveikslas. Dirvožemio N-NH4 kiekis pavasarį, atsinaujinus žieminių kviečių vegetacijai 2019 (a) ir 

2020 (b) metais 

Figure 3.9. Soil N-NH4 content after renewal of winter wheat vegetation in spring 2019 (a) and 2020 (b) 

 

Pastaba: vienanarių pasėlių sėjomainos: A–ŽK – avižos – žieminiai kviečiai, AL–ŽK – apyninės liucernos – žieminiai 

kviečiai, BD–ŽK – baltieji dobilai – žieminiai kviečiai, ED–ŽK – egiptiniai dobilai – žieminiai kviečiai; dvinarių pasėlių 

sėjomainos: A+AL–AL+ŽK – avižos + apyninių liucernų įsėlis – apyninių liucernų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+BD–

BD+ŽK – avižos + baltųjų dobilų įsėlis – baltųjų dobilų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+ED–ŽK – avižos + egiptinių dobilų 

įsėlis – žieminiai kviečiai; TŽDS – tradicinis žemės dirbimas ir sėja, JŽDS – juostinis žemės dirbimas ir sėja; * – kontrolinis 

laukelis; vidurkiai, pažymėti tomis pačiomis raidėmis esmingai nesiskiria (p < 0,05).  

Note: monocropping systems: A–ŽK – oat – winter wheat , AL–ŽK – black medick – winter wheat, BD–ŽK – white clover – 

winter wheat, ED–ŽK – Egyptian clover – winter wheat; intercropping systems: A+AL–AL+ŽK – oat undersown with black 

medick – black medick and winter wheat intercrop, A+BD–BD+ŽK – oat undersown with white clover – white clover and 

winter wheat intercrop; A+ED–ED+ŽK – oat undersown with Egyptian clover – Egyptian clover and winter wheat 

intercrop; TŽDS – conventional tillage and sowing, JŽDS – strip tillage and sowing; * – controlt; means followed by the 

same letters are not significantly different at p < 0.05. 

 

 

Po dvinarių pasėlių auginimo vegetacijos pabaigoje. I eksperimento (2019 m.) 

duomenimis, dirvožemio viršutiniame sluoksnyje N-NH4 buvo 2,3 karto daugiau nei apatiniame 

(3.10a paveikslas). Arimas žieminius kviečius sėjant ir po avižų, ir po pupinių žolių turėjo 

tendenciją didinti N-NH4 kiekį, palyginus su juostine sėja. Palyginus su tradiciniu žemės dirbimu 
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ir kviečių sėja po avižų, esmingai mažiau N-NH4 nustatyta apyninių liucernų variantuose (išskyrus 

kviečių sėją po jų aparimo).  

 

  

a) 2019 m./ 2019                                                           b) 2020 m./ 2020 

3.10 paveikslas. Dirvožemio N-NH4 kiekis po dvinarių pasėlių auginimo 2019 (a) ir 2020 (b) metais 

vegetacijos pabaigoje 

Figure 3.10. Soil N-NH4 content after the cultivation intercrops in 2019 (a) and 2020 (b) at the end of 

their vegetation 

 

Pastaba: vienanarių pasėlių sėjomainos: A–ŽK – avižos – žieminiai kviečiai, AL–ŽK – apyninės liucernos – žieminiai 

kviečiai, BD–ŽK – baltieji dobilai – žieminiai kviečiai, ED–ŽK – egiptiniai dobilai – žieminiai kviečiai; dvinarių pasėlių 

sėjomainos: A+AL–AL+ŽK – avižos + apyninių liucernų įsėlis – apyninių liucernų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+BD–

BD+ŽK – avižos + baltųjų dobilų įsėlis – baltųjų dobilų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+ED–ŽK – avižos + egiptinių dobilų 

įsėlis – žieminiai kviečiai; M1 – pupinių žolių mulčiavimas vieną kartą, M2 – pupinių žolių mulčiavimas du kartus; TŽDS – 

tradicinis žemės dirbimas ir sėja, JŽDS – juostinis žemės dirbimas ir sėja; * – kontrolinis laukelis; tomis pačiomis raidėmis 

pažymėti vidurkiai esmingai nesiskiria (p < 0,05).  

Note: monocropping systems: A–ŽK – oat – winter wheat , AL–ŽK – black medick – winter wheat, BD–ŽK – white clover – 

winter wheat, ED–ŽK – Egyptian clover – winter wheat; intercropping systems: A+AL–AL+ŽK – oat undersown with black 

medick – black medick and winter wheat intercrop, A+BD–BD+ŽK – oat undersown with white clover – white clover and 

winter wheat intercrop; A+ED–ED+ŽK – oat undersown with Egyptian clover – Egyptian clover and winter wheat 

intercrop; M1 – mulching once, M2 – mulching twice; TŽDS – conventional tillage and sowing, JŽDS – strip tillage and 

sowing; * – controlt; means followed by the same letters are not significantly different at p < 0.05. 
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Didžiausias N-NH4 kiekis buvo sėjomainos grandyje auginant baltuosius dobilus 

(nepriklausomai nuo žemės dirbimo ir sėjos būdų). Dirvožemio gilesniame sluoksnyje didžiausias 

N-NH4 kiekis nustatytas prieš žieminių kviečių sėją artuose laukeliuose.  

Panaši skirtingų pupinių augalų rūšių įtaka N-NH4 kiekio kitimui, kaip ir I eksperimente (0–

30 cm), išliko ir II eksperimente dirvožemio 0–30 cm sluoksnyje (3.10b paveikslas). Tačiau žemės 

dirbimo būdų įtaka nebuvo dėsninga. Pupinių žolių antžeminės masės mulčiavimas du kartus  

N-H4 kiekį padidino iš esmės, palyginus su kontroliniu laukeliu. Vertinant dirvožemio 30–60 cm 

sluoksnį nustatyta, kad arimas N-NH4 kiekį mažino (išskyrus arimą po egiptinių dobilų), o 

juostinė sėja didino. Vidutiniais duomenimis, JŽDS N-NH4 kiekį padidino 34,1 %, palyginus su 

kontroliniu laukeliu.  

 

Apibendrinus amoniakinio azoto (N-NH4) tyrimo duomenis nustatyta, kad pupinės žolės 

didino N-NH4 kiekį dirvožemyje. Žieminių kviečių sėjos metais, vegetacijos pabaigoje apartos 

pupinės žolės esmingai didino N-NH4 kiekį dirvožemyje. Didžiausias N-NH4 kiekis nustatytas po 

egiptinių dobilų. Pavasarį, atsinaujinus žieminių kviečių vegetacijai, N-NH4 kiekio kitimas buvo 

panašus abiejuose dirvožemio sluoksniuose. Tradicinis ir juostinis žemės dirbimas ir sėja turėjo 

tendenciją didinti N-NH4 kiekį. Didžiausią N-NH4 kiekį lėmė baltieji dobilai. Vėlai rudenį, po 

žieminių kviečių derliaus nuėmimo, dirvožemio viršutiniame sluoksnyje N-NH4 buvo 2,3 karto 

daugiau nei apatiniame. N-NH4 kiekį dirvožemyje juostinis žemės dirbimas ir sėja didino, o 

tradicinis žemės dirbimas daugeliu atvejų jį mažino (išskyrus egiptinius dobilus).  

 

3.2.2. Pupinių žolių ir žieminių kviečių antžeminės masės kitimas vegetacijos metu 

 

Žieminiai kviečiai. Žieminių kviečių antžeminės masės formavimosi intensyvumas 

vegetacijos metu pateiktas 3.11 paveiksle. I eksperimento duomenimis, žieminiams javams 

pasiekus BBCH 37–39 augimo tarpsnį, juostinė sėja kviečių antžeminės masės derlių sumažino 

iš esmės (nuo 29,5 iki 42,9 %), palyginus su sėtais tradiciniu būdu. II eksperimento duomenimis, 

žieminių kviečių antžeminės masės derlius buvo vidutiniškai 2,6 karto didesnis, palyginus su 

I eksperimento duomenimis, ir skirtumai tarp žieminių kviečių sėjos būdų buvo neesminiai. 

Žieminiams kviečiams išplaukėjus ir pasiekus žydėjimo pradžios tarpsnį (BBCH 59–61), 

antžeminė masė padidėjo vidutiniškai 3,9 karto (I eksperimentas) ir 2 kartus (II eksperimentas), 

palyginus su javų BBCH 37–39 tarpsnio duomenimis. Pupinių žolių ir žemės dirbimo bei sėjos 

būdų analogiška įtaka išliko ir antros apskaitos metu. Didžiausia žieminių kviečių antžeminė masė 

buvo aparus avižų ražienas.  
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a) 2019 m./ 2019                                       b) 2020 m./ 2020 

3.11 paveikslas. Vienanariuose ir dvinariuose pasėliuose augintų žieminių kviečių antžeminės masės  

(kg ha-1 SM) kitimas vegetacijos metu 

Figure 3.11. Changes in the aboveground mass (kg ha-1 DM) of winter wheat grown in monocropping 

and intercropping systems during their vegetation 

 

Pastaba: vienanarių pasėlių sėjomainos: A–ŽK – avižos – žieminiai kviečiai; dvinarių pasėlių sėjomainos: A+AL–AL+ŽK 

– avižos + apyninių liucernų įsėlis – apyninių liucernų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+BD–BD+ŽK – avižos + baltųjų dobilų 

įsėlis – baltųjų dobilų įsėlis + žieminiai kviečiai; M1 – pupinių žolių mulčiavimas vieną kartą, M2 – pupinių žolių 

mulčiavimas du kartus; TŽDS – tradicinis žemės dirbimas ir sėja, JŽDS – juostinis žemės dirbimas ir sėja; * – kontrolinis 

laukelis; tomis pačiomis raidėmis pažymėti vidurkiai esmingai nesiskiria (p < 0,05).  

Note: monocropping systems: A–ŽK – oat – winter wheat; intercropping systems: A+AL–AL+ŽK – oat undersown with 

black medick – black medick and winter wheat intercrop, A+BD–BD+ŽK – oat undersown with white clover – white clover 

and winter wheat intercrop; M1 – mulching once, M2 – mulching twice; TŽDS – conventional tillage and sowing, JŽDS – 

strip tillage and sowing; * – control; means followed by the same letters are not significantly different at p < 0.05. 

 

Žieminiams kviečiams pasiekus visišką brandą, jų antžeminė masė turėjo tendenciją mažėti, 

palyginus su prieš tai buvusia apskaita. I eksperimente iš esmės didesnė žieminių kviečių 

antžeminė masė nustatyta juos auginant po apartų avižų. II eksperimento duomenys parodė tik šio 

rodiklio kitimo tendencijas. Antžeminės masės mulčiavimas mažino pupinių žolių produktyvumą. 

II eksperimento žieminių kviečių, augintų tradiciniu ir juostiniu būdu dvinariuose pasėliuose, 

antžeminės masės duomenys iš esmės nesiskyrė. Didžiausias derlius nustatytas žieminius kviečius 

auginant tradiciniu būdu ir dvinariuose pasėliuose su apyninėmis liucernomis ir baltųjų dobilų 

antžeminę masę mulčiuojant vieną kartą.  

Pupinės žolės. Žieminių kviečių augimo tarpsniais (BBCH 37–39 bei BBCH 59–61) 

įvertintas pupinių žolių, augintų dvinariuose ir vienanariuose pasėliuose, antžeminės masės 
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kitimas pateiktas 3.12 paveiksle. I eksperimento vegetacijos pirmoje pusėje pupinėms žolėms 

augti meteorologinės sąlygos buvo patenkinamos. Apskaitą atliekant javų BBCH 37–39 augimo 

tarpsniu nustatyta, kad baltųjų dobilų antžeminė masė buvo didesnė nei apyninių liucernų. II 

eksperimente gauti priešingi pupinių žolių antžeminės masės duomenys. 2020 m. (II 

eksperimentas) buvo palankesni pupinėms žolėms sudygti ir augti. Palyginus dvinariuose 

pasėliuose augintas pupines žoles su augintomis vienanariuose pasėliuose, abiem tyrimo metais 

gautas antžeminės masės sumažėjimas (II eksperimente – esminis). su atitinkamais vienanariais 

pasėliais.  
 

  

a) 2019 m./ 2019                                                        b) 2020 m./ 2020 

3.12 paveikslas. Vienanariuose ir dvinariuose pasėliuose augintų pupinių žolių antžeminės masės 

(kg ha-1 SM) kitimas vegetacijos metu 

Figure 3.12. Change of aboveground mass (kg ha-1 SM) of forage legumes grown in monocropping and 

intercropping systems during vegetation 

 
Pastaba: vienanariai pasėliai: AL – apyninės liucernos, BD – baltieji dobilai; dvinariai pasėliai: A+AL–AL+ŽK – avižos + 

apyninių liucernų įsėlis – apyninių liucernų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+BD–BD+ŽK – avižos + baltųjų dobilų įsėlis – 

baltųjų dobilų įsėlis + žieminiai kviečiai; M1 – pupinių žolių mulčiavimas vieną kartą, M2 – pupinių žolių mulčiavimas du 

kartus; TŽDS – tradicinis žemės dirbimas ir sėja, JŽDS – juostinis žemės dirbimas ir sėja; * – kontrolinis laukelis; tomis 

pačiomis raidėmis pažymėti vidurkiai esmingai nesiskiria (p < 0,05). 

Note: monocropping systems: AL – black medick, BD – white clover; intercropping systems: A+AL–AL+ŽK – oat 

undersown with black medick – black medick and winter wheat intercrop, A+BD–BD+ŽK – oat undersown with white 

clover – white clover and winter wheat intercrop; M1 – mulching once, 2M2 – mulching twice; TŽDS – conventional tillage 

and sowing, JŽDS – strip tillage and sowing; * – control; means followed by the same letters are not significantly different 

at p < 0.05. 
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Javų žydėjimo pradžios tarpsniu skirtingų rūšių pupinių žolių, augintų vienanariuose 

pasėliuose, masė beveik susilygino ir tarpusavyje iš esmės nesiskyrė. Tačiau I eksperimento 

apyninių liucernų ir baltųjų dobilų antžeminė masė buvo gerokai mažesnė (73,5 ir 67,6 %) nei 

II eksperimento. I ir II eksperimento duomenimis, dvinariuose pasėliuose augintų apyninių 

liucernų antžeminė masė buvo 45,3 ir 84,0 %, o baltųjų dobilų – 25,2 ir 58,7 % mažesnė, palyginus 

su atitinkamais vienanariais pasėliais.  

Javams pasiekus visišką brandą (BBCH 87–89), pupinių žolių antžeminė masė priklausė 

nuo jų antžeminės masės mulčiavimo. Pupinės žolės, augintos vienanariuose ir dvinariuose be 

mulčiavimo pasėliuose, brandino sėklas, jų antžeminė masė mažėjo. Abiem tyrimo metais 

nustatyta didžiausia vienanarių pupinių žolių antžeminė masė. Pupines žoles auginant dvinariuose 

pasėliuose su žieminiais kviečiais, antžeminė masė mažėjo, tačiau skirtumai tarp variantų buvo 

neesminiai (p ≤ 0,05). I eksperimento duomenimis, dvinarių pupinių žolių (apyninių liucernų ir 

baltųjų dobilų) antžeminė masė ir mulčiuojant vieną kartą, ir be mulčiavimo esmingai nesiskyrė. 

Pupinių žolių mulčiavimas du kartus gerokai padidino antžeminės masės nuostolius (apyninių 

liucernų – esmingai). II eksperimento duomenimis, apyninių liucernų mulčiavimas esmingai 

mažino antžeminę masę: mulčiuojant vieną kartą – 36,1 %, du kartus – 74,5 %, palyginus su 

variantu be mulčiavimo. Baltųjų dobilų antžeminės masės mulčiavimas, antžeminei masei 

reikšmingos įtakos neturėjo.  

 

Apibendrinus tyrimo rezultatus galima teigti, kad visos vegetacijos metu pupinės žolės 

mažino žieminių kviečių antžeminės masės derlių. Didžiausia žieminių kviečių antžeminė masė 

nustatyta aparus avižų ražienas (TŽDS). Pirmaisiais augimo tarpsniais (BBCH 37–39 ir 59–61) 

didžiausia antžeminė masė buvo vienanarių baltųjų dobilų, vėlesniais (BBCH 87–89) – apyninių 

liucernų pasėlio. Pupinių žolių mulčiavimas esmingai sumažino jų antžeminę masę. Intensyviam 

mulčiavimui apyninės liucernos mažiau atsparios nei baltieji dobilai.  

 

3.2.3. Pupinių žolių ir žieminių kviečių, augintų dvinariuose pasėliuose, konkurencijos 

intensyvumas 

 

Vertinant dvinario pasėlio produktyvumą, išryškėjo kelios pagrindinės derliaus 

formavimosi tendencijos. Visų pirma, antžeminės masės SM kaupimosi dėsningumus ir augalų 

tarpusavio sąveiką lėmė metų meteorologinės sąlygos. Dvinariame AL+ŽK pasėlyje kviečiams 

pasiekus BBCH 59–61 tarpsnį, 2019 ir 2020 m. antžeminės masės SM kiekis padidėjo 4,5 ir 2,1 

karto, palyginus su BBCH 37–39 augimo tarpsniu (3.13 paveikslas).  
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3.13 paveikslas. Augalų antžeminės masės kitimas dvinariame apyninių liucernų ir  

žieminių kviečių pasėlyje vegetacijos metu 

Figure 3.13. Change of aboveground mass of plants in black medick and winter wheat 

intercropping during vegetation 

 

Vėlesniais tarpsniais antžeminės masės prieaugis mažai kito, tuo metu apyninių liucernų 

antžeminė masė nuosekliai didėjo iki javų pilnos brandos tarpsnio ir mažai priklausė nuo metų. 

Apyninės liucernos žydi nuo balandžio iki rugpjūčio, o sėklos noksta nuo liepos iki rugsėjo 

mėnesio, todėl jų augimo tarpsnių reikšmingesnė įtaka žieminių kviečių derliui nenustatyta. 

Žieminių kviečių antžeminė masė analogiškai kito ir dvinariame BD+ŽK pasėlyje, tik skirtumai 

buvo šiek tiek mažesni (3.14 paveikslas). Tačiau javams pasiekus žydėjimo tarpsnį baltųjų dobilų 

antžeminė masė nežymiai padidėjo (2019 m., I eksperimentas), o palankiais metais (2020 m., 

II eksperimentas), javams suformavus didelę antžeminę masę, sumažėjo. Baltųjų dobilų žydėjimo 

ir brandos tarpsniai dažniausiai sutampa su javų, todėl liepos mėnesio antroje pusėje jų antžeminė 

masė džiūva, nokinamos sėklos.  

Palyginus skirtingų metų dvinarių pasėlių bendro produktyvumo duomenis matyti, kad 

bendram produktyvumui daugiau įtakos turėjo žieminiai kviečiai nei pupinės žolės. Augalams 

mažiau palankiais augti 2019 m. bendras produktyvumas ir AL+ŽK, ir BD+ŽK pasėliuose mažai 

skyrėsi (3.13 ir 3.14 paveikslai). Tačiau 2020 m. didžiausias DB+ŽK produktyvumas buvo 

pasiektas javų žydėjimo pradžios (BBCH 59–61) tarpsniu, o AL+ŽK – pilnos brandos tarpsniu.  
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3.14 paveikslas. Augalų antžeminės masės kitimas dvinariame baltųjų dobilų ir žieminių kviečių pasėlyje 

vegetacijos metu 

Figure 3.14. Change of aboveground mass of plants in white clover and winter wheat intercropingp 

during vegetation 

 

Žieminius kviečius auginant su pupinėmis žolėmis, saulės energija buvo išnaudojama 

efektyviau ir pasėlio bendras produktyvumas buvo didesnis nei žieminių kviečių vienanariame 

pasėlyje (3.15 ir 3.16 paveikslai). Augalams mažiau palankiais augti metais pasėlio bendras 

produktyvumas didėjo ir javams pasiekus visišką brandą buvo 31,4 % (AL+ŽK) ir 24,4 % 

(BD+ŽK) didesnis, palyginus su žieminių kviečių vienanariu pasėliu. 2020 m. bendras AL+ŽK 

produktyvumas žieminių kviečių vienanario pasėlio atžvilgiu kito beveik analogiškai (išskyrus 

BBCH 37–39 tarpsnį). Tačiau geresnis baltųjų dobilų įsitvirtinimas pavasarį lėmė intensyvesnį jų 

augimą ir didesnę antžeminę masę ankstyvesniais augimo tarpsniais, todėl bendras dvinario 

pasėlio produktyvumas padidėjo 33,2 % (BBCH 37–39) ir 32,8 % (BBCH 59–61), palyginus su 

žieminių kviečių vienanariu pasėliu.  

 

 

3.15 paveikslas. Dvinario AL+ŽK pasėlio augalų bendro produktyvumo (BP) ir jo indekso (BPi) kitimas 

vegetacijos metu 

Figure 3.15. Changes in total plant productivity (BP) and it‘s index (Bpi) in black medick and winter 

wheat intercropping during vegetation 
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3.16 paveikslas. Dvinario BD+ŽK pasėlio augalų bendro produktyvumo (BP) ir jo indekso (Bpi)  

kitimas vegetacijos metu 

Figure 3.16. Changes in total plant productivity (BP) and its index (Bpi) in white clower and 

 winter wheat intercropping during vegetation 

 

Augalų konkurencija yra vienas iš daugelio ekologinių procesų, formuojančių augalų 

bendrijos sudėtį ir produktyvumą. Agresyvumas (A) ir konkurencijos santykis (KS) yra rodikliai, 

dažniausiai naudojami konkurencijos intensyvumui nustatyti (Weigelt ir Jolliffe, 2003). 

Agresyvumo vertei esant didesnei už 0, rūšis dominuoja, jei skaitmeninė vertė yra mažesnė už 0, 

rūšis yra stelbiama (Willey, Rao, 1980). Dvinariuose pasėliuose dominuojant žieminiams 

kviečiams, agresyvumo rodiklio (AŽK) vertė kito ir priklausė nuo metų, žieminių kviečių augimo 

tarpsnio ir pupinių žolių rūšies (3.5 lentelė).  

 

3.5 lentelė. Žieminių kviečių, augintų dvinariuose pasėliuose su pupinėmis žolėmis, 

konkurencingumo rodikliai 

Table 3.5. Competitiveness indicators of winter wheat grown in intercropping with forage legumes 

Augimo tarpsnis / 

Growth stage 

2019 m. / 2019 2020 m. / 2020 

AŽK KS SDŽK AŽK KS SDŽK 

Dvinaris AL+ŽK pasėlis / AL+ŽK intercrop 

BBCH 37–39 0,26 1,13 81,9 1,12 6,25 107,8 

BBCH 59–61 0,67 1,85 101,8 1,16 6,83 110,7 

BBCH 87–89 0,60 1,65 101,1 0,28 1,07 110,1 

Dvinaris BD+ŽK pasėlis / BD+ŽK intercrop 

BBCH 37–39 0,20 1,04 83,6 0,97 2,80 113,0 

BBCH 59–61 0,37 1,25 93,4 0,83 2,50 108,5 

BBCH 87–89 0,46 1,35 97,6 0,28 1,11 96,2 

Pastaba: dvinariai pasėliai: AL+ŽK – apyninių liucernų įsėlis + žieminiai kviečiai, BD+ŽK – baltųjų dobilų įsėlis + 

žieminiai kviečiai. 

Note: intercropping: AL+ŽK – black medick and winter wheat intercrop, BD+ŽK – white clover and winter wheat 

intercrop.  

1406

5152
5568

3928

8088
7794

1,14 1,16

1,28
1,33 1,33

1,12

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

0

2000

4000

6000

8000

10000

BBCH 37-39 BBCH 59-61 BBCH 87-89 BBCH37-39 BBCH 59-61 BBCH 87-89

Dvinaris BD+ŽK pasėlis/ BD+ŽK intercrop

BP BPi

kg ha-1

2019 m./ 2019 2020m./ 2020



58 

2019 m. duomenimis, dvinariuose pasėliuose bręstant žieminiams kviečiams, jų 

agresyvumo rodiklis (AŽK) didėjo. Žieminiams kviečiams palankiais augti 2020 m., kai jų 

antžeminė masė buvo 1,51–3,3 karto didesnė, palyginus su 2019 m., didžiausias agresyvumo 

rodiklis nustatytas BBCH 37–39 ir BBCH 59–61 augimo tarpsniais, mažiausias – BBCH 87–89 

tarpsniu.  

Vertinant pupines žoles nustatyta, kad abiem metais didžiausias žieminių kviečių 

agresyvumas buvo juos auginant dvinariame pasėlyje su apyninėmis liucernomis – 2020 m. jo 

vertė buvo >1. Dvinariame pasėlyje su baltaisiais dobilais žieminių kviečių agresyvumo vertė 

2020 m. nesiekė 1. Tai galima paaiškinti pupinių žolių morfologiniais ir fiziologiniais ypatumais. 

Apyninės liucernos stiebus formuoja gulsčius, besidriekiančius dirvos paviršiumi, taip 

sudarydamos plokščias rozetes. Tačiau augdami dvinariame pasėlyje jų stiebai remiasi į žieminių 

kviečių stiebus ir kyla į viršų; tokiame pasėlyje jos gali būti 50–60 cm aukščio. Šios pupinės žolės 

pasižymi sąlygiškai silpnu atžėlimu nupjovus. Sėklų subrendimas ne vienu metu paskatina jų 

išbarstymą ir papildomą sudygimą. Baltieji dobilai formuoja šliaužiančius stiebus, kurie bamblių 

vietose įsišaknija ir tvirtai guli ant žemės, todėl javų brandos tarpsniu jie visiškai uždengia dirvos 

paviršių, kitaip nei apyninės liucernos (3.17 paveikslas). Šios pupinės žolės gali pasiekti 30 cm 

aukštį, yra atsparios dažnam pjovimui (greitai atželia) ir gerai atlaiko miglinių augalų 

konkurenciją.  

 

  

3.17 paveikslas. Apyninių liucernų ir žieminių kviečių (a) bei baltųjų dobilų ir žieminių kviečių (b) 

dvinariai pasėliai (BBCH 87–89) 

Figure 3.17. Black medick and winter wheat intercropping (a) white clover and winter wheat 

intercropping (b) (BBCH 87–89) 
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Konkurencijos santykis (KS) yra rodiklis, kuris parodo, kokiu intensyvumu vienos rūšies 

augalai konkuruoja su kitos. Šiam santykiui esant ≈1, tos pačios rūšies augalų, augintų dvinariame 

ir vienanariame pasėlyje, antžeminės masės derlius nėra paveiktas konkurencijos. I eksperimento 

duomenimis, javų augimo BBCH 37–39 tarpsniu augalų konkurencija buvo nedidelė, tačiau ji 

turėjo neigiamos įtakos ir kviečiams, ir pupinėms žolėms. Tikėtina, kad antžeminės masės 

formavimuisi turėjo įtakos besikartojančios pavasarinės sausros. Žieminių kviečių antžeminės 

masės derlius sudarė atitinkamai 81,9 % (AL+ŽK) ir 83,6 % (BD+ŽK) žieminių kviečių 

vienanario pasėlio derliaus. Dvinario AL+ŽK pasėlio augalų KS javų augimo BBCH 59–61 ir 87–

89 tarpsniais buvo atitinkamai 1,85 ir 1,65. Tai lėmė mažesnis apyninių liucernų antžeminės 

masės derliaus santykis dvinariuose ir vienanariuose pasėliuose. Žieminių kviečių antžeminės 

masės derlius dvinariame pasėlyje sudarė atitinkamai 101,8 ir 101,1 %, žieminių kviečių 

vienanario pasėlio derliaus. Dvinario BD+ŽK pasėlio augalų KS buvo mažesnis nei AL+ŽK 

pasėlio dėl mažesnio skirtumo tarp baltųjų dobilų antžeminės masės, juos auginant dvinariame ir 

vienanariame pasėlyje. Tačiau mažėjo ir žieminių kviečių antžeminės masės derlius, t. y. 

santykinis derlius (SDŽK) siekė 93,4 % (BBCH 59–61) ir 97,6 % (BBCH 87–89). II eksperimento 

duomenimis, pupinės žolės buvo stipriai stelbiamos. Ryškus pupinių žolių antžeminės masės 

derliaus sumažėjimas nustatytas ankstyvesniais (BBCH 37–39 ir 59–61) javų augimo tarpsniais. 

Dvinariame AL+ŽK pasėlyje KS siekė 6,25 ir 6,83 (BBCH 37–39 ir 59–61). Šis santykis 

dvinariame BD+ŽK pasėlyje, kaip ir I eksperimente, buvo mažesnis atitinkamai 2,8 ir 2,5. Šiuo 

laikotarpiu žieminių kviečių antžeminė masė dvinariame ir vienanariame pasėlyje mažai skyrėsi. 

Žieminius kviečius auginant viename pasėlyje su apyninėmis liucernomis, javų antžeminė masė 

buvo 7,8–10,7% didesnė, su baltaisiais dobilais – 8,5–13,0 % didesnė, palyginus su kviečių 

vienanario pasėlio derliumi.  
 

Apibendrinus tyrimo rezultatus galima teikti, kad dvinario pasėlio augalų agresyvumo ir 

konkurencijos santykio rodiklių vertės priklausė nuo metų meteorologinių sąlygų, augalų augimo 

tarpsnio ir pupinių žolių rūšies. Dvinariuose AL+ŽK ir BD+ŽK pasėliuose dominavo žieminiai 

kviečiai, o pupinės žolės buvo stelbiamos. Didesnė agresyvumo rodiklio vertė nustatyta 

dvinariame AL+ŽK pasėlyje. Žieminiams kviečiams palankiais augti 2020 metais jų agresyvumas 

pasireiškė ankstyvesniais augimo tarpsniais.  

Abiem metais didesnė žieminių kviečių konkurencijos santykio vertė buvo javus auginant su 

apyninėmis liucernomis nei su baltaisiais dobilais. Nepalankios meteorologinės sąlygos 

(pasikartojantys sausringi laikotarpiai 2019 m. pavasarį) didino augalų konkurencingumą ir 

mažino žieminių kviečių santykinį derlių. Tikėtina, kad baltųjų dobilų atsparumas žieminių kviečių 

konkurencijai buvo didesnis nei apyninių liucernų, todėl nustatytas nežymus žieminių kviečių 

santykinio derliaus sumažėjimas.  
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3.2.4. Žieminių kviečių, augintų vienanariuose ir dvinariuose pasėliuose,  

produktyvumo rodiklių formavimosi dėsningumai ir derlius 

 

Produktyvus tankumas. I ir II eksperimentų duomenimis, žieminiai kviečiai vegetacijos 

pradžioje (BBCH 30–31) suformavo daugiausia produktyvių stiebų, juos pasėjus tradiciniu būdu 

(esmingai daugiau po baltųjų dobilų nei kontroliniame laukelyje) (3.6 lentelė).  

 

3.6 lentelė. Žieminių kviečių bendras ir produktyvus tankumas 

Table 3.6. Total and productive density of winter wheat 

Vienanariai ir dvinariai 

pasėliai / 

Mono- and intercrops 

Produktyvus tankumas vegetacijos metu vnt. m–2 / 

Productive density during vegetation  

bendras 

stiebų skaičius / total number of 

stems 

BBCH 30–31 

produktyvūs 

stiebai / productive 

stems 

BBCH 37–39 

atmesti 

stiebai / 

rejected 

stems 

2019 m./ 2019 

*A–ŽK (TŽDS) 1291 c 599 bc 528 c 

A–ŽK (JŽDS) 607 a 412 a 200 a 

AL–ŽK (TŽDS) 1391 cde 832 e 499 bc 

A+AL–AL+ŽK (JŽDS) 749 ab 483 ab 279 a 

BD–ŽK (TŽDS) 1507 e 679 c 485 bc 

A+BD–BD+ŽK (JŽDS) 783 ab 479 ab 231 a 

ED–ŽK (TŽDS) 1405 cde 735 cde 495 bc 

A+ED–ŽK (JŽDS) 833 b 435 a 192 a 

Vidurkis/ Average 1071 582 364 

2020 m./ 2020 

*A–ŽK (TŽDS) 903 b 523 ab 297 b 

A–ŽK (JŽDS) 580 a 565 b 280 ab 

AL–ŽK (TŽDS) 859 b 649 bcd 193 ab 

A+AL–AL+ŽK (JŽDS) 609 a 521 ab 244 ab 

BD–ŽK (TŽDS) 1044 d 683 bcd 247 ab 

A+BD–BD+ŽK (JŽDS) 669 a 379 a 197 ab 

ED–ŽK (TŽDS) 936 bcd 765 d 193 ab 

A+ED–ŽK (JŽDS) 609 a 515 ab 241 ab 

Vidurkis/ Average 776 575 237 

Pastaba: vienanarių pasėlių sėjomainos: A–ŽK – avižos – žieminiai kviečiai, AL–ŽK – apyninės liucernos – žieminiai 

kviečiai, BD–ŽK – baltieji dobilai – žieminiai kviečiai, ED–ŽK – egiptiniai dobilai – žieminiai kviečiai; dvinarių pasėlių 

sėjomainos: A+AL–AL+ŽK – avižos + apyninių liucernų įsėlis – apyninių liucernų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+BD–

BD+ŽK – avižos + baltųjų dobilų įsėlis – baltųjų dobilų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+ED–ŽK – avižos + egiptinių dobilų 

įsėlis – žieminiai kviečiai; TŽDS – tradicinis žemės dirbimas ir sėja, JŽDS – juostinis žemės dirbimas ir sėja; * – kontrolinis 

laukelis; tomis pačiomis raidėmis pažymėti vidurkiai esmingai nesiskiria (p < 0,05).  

Note: monocropping systems: A–ŽK – oat – winter wheat , AL–ŽK – black medick – winter wheat, BD–ŽK – white clover 

– winter wheat, ED–ŽK – Egyptian clover – winter wheat; intercropping systems: A+AL–AL+ŽK – oat undersown with 

black medick – black medick and winter wheat intercrop, A+BD–BD+ŽK – oat undersown with white clover – white clover 

and winter wheat intercrop; A+ED–ED+ŽK – oat undersown with Egyptian clover – Egyptian clover and winter wheat 

intercrop; TŽDS – conventional tillage and sowing, JŽDS – strip tillage and sowing; * – control; means followed by the 

same letters are not significantly different at p < 0.05. 
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Javams pasiekus BBCH 37–39 augimo tarpsnį, dalis stiebų redukavo, t. y. sumažėjo 

vidutiniškai 45,7 % (I eksperimente) ir 25,9 % (II eksperimente). I eksperimento duomenimis, 

produktyvių stiebų skaičių esmingai sumažino visi juostinio žemės dirbimo ir sėjos variantai, 

palyginus su analogišku tradicinio žemės dirbimo variantu. II eksperimento duomenimis, tik 

dvinariuose BD+ŽK ir ED+ŽK pasėliuose auginti žieminiai kviečiai suformavo iš esmės mažiau 

produktyvių stiebų nei juos pasėjus po šių žolių aparimo. Įvertinus žieminių kviečių produktyvių 

stiebų redukciją nustatyta, kad, augalui suformavus mažiau produktyvių stiebų, mažiau jų atmesta. 

Iš esmės daugiau produktyvių stiebų buvo atmesta I eksperimento žieminių kviečių, taikant 

tradicinį žemės dirbimo ir sėjos būdą, palyginus su juostiniu. Abiejų eksperimentų duomenimis, 

daugiausia ūglių atmeta žieminiai kviečiai, pasėti po apartų avižų ražienų (kontrolinis laukelis). 

Abiejų eksperimentų duomenimis, aukščiausi žieminiai kviečiai buvo juos auginant po 

apartų pupinių žolių su apyninėmis liucernomis ir baltaisiais bei egiptiniais dobilais (3.7 lentelė). 

Produktyvių stiebų (varpų) skaičius iki pilnos javų brandos ir toliau mažėjo (39,2 ir 33,2 %, I ir II 

eksperimentai), palyginus su BBCH 37–39 tarpsnio duomenimis. Didžiausias produktyvių stiebų 

skaičius nustatytas žieminiams kviečiams taikant tradicinį žemės dirbimą ir sėją, nepriklausomai 

nuo priešsėlio. II eksperimento duomenimis, didžiausia šio rodiklio vertė nustatyta tik pupines 

žoles (liucernas ir dobilus) aparus. Palyginus su kontroliniu laukeliu, esmingai didesnį grūdų 

skaičių varpoje lėmė tik baltųjų ir egiptinių dobilų aparimas (I eksperimentas). II eksperimente 

žieminiai kviečiai varpoje užmezgė daugiau grūdų (vidutiniškai 36,0). Iš esmės didesnį grūdų 

skaičių varpoje lėmė apyninių liucernų bei egiptinių aparimas ir žieminių kviečių auginimas 

dvinariuose pasėliuose su apyninėmis liucernomis ir baltaisiais dobilais (AL+ŽK, BD+ŽK ir 

BD+ŽK+M1), palyginus su kontroliniu laukeliu.  

I eksperimento duomenimis, varpos grūdų masė įvairavo nuo 1,3 iki 1,6 g, ir taikytos 

priemonės jos nedidino. II eksperimento duomenimis, varpos grūdų masę, palyginus su kontroliniu 

laukeliu, iš esmės padidino žieminių kviečių auginimas dvinariuose pasėliuose su apyninėmis 

liucernomis bei baltaisiais dobilais ir kviečiai, pasėti į nušąlantį egiptinių dobilų pasėlį.  

Skirtinguose eksperimentuose tūkstančio grūdų masės (TGM) kitimas nebuvo nuoseklus. 

I eksperimento žieminių kviečių TGM kito nuo 41,2 iki 43,2 g. Grūdų masę esmingai sumažino 

jų auginimas dvinariuose pasėliuose su apyninėmis liucernomis ir baltaisiais dobilais (išskyrus 

BD+ŽK (JŽDS)+M1), palyginus su kontroliniu laukeliu. II eksperimente TGM iš esmės padidino 

žieminių kviečių auginimas po apartų baltųjų ir egiptinių dobilų.  
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3.7 lentelė. Žieminių kviečių, augintų vienanariuose ir dvinariuose pasėliuose, derlingumo 

komponentų kitimas 

Table 3.7. Change in yield components of winter wheat grown in monocropping and intercropping 

systems 

Vienanariai ir dvinariai 

pasėliai / 

Mono- and intercrops 

Augalų 

aukštis cm / 

Plant height 

Varpų 

skaičius 

(vnt. m–2) / 

Number of 

spike 

Grūdų 

skaičius 

varpoje 

(vnt. m–2) / 

Grain 

number per 

spike 

Grūdų 

svoris 

varpoje  

g / Grain 

weight per 

spike 

TGM  

g / TGW 

2019 m./ 2019 

*A–ŽK (TŽDS) 59,1 ab 425 efg 30 abc 1,3 abc 43,2 e 

A–ŽK (JŽDS) 58,2 ab 290 abc 28 a 1,3 a 42,0 abcde 

AP–ŽK (TŽDS) 71,5 d 435 fg 35 cde 1,5 abc 42,5 bcde 

A+AL–AL+ŽK (JŽDS) 59,5 ab 274 ab 33 abcde 1,4 abc 41,2 a 

A+AL–AL+ŽK+M1 (JŽDS) 59,1 ab 323 bcd 33 bcde 1,4 abc 42,0 abcde 

A+AL–AL+ŽK +M2 (JŽDS)  59,1 ab 270 a 31 abcde 1,3 abc 41,8 abcde 

BD–ŽK (TŽDS) 71,5 d 476 g 37 e 1,6 c 41,3 ab 

A+BD–BD+ŽK (JŽDS) 59,1 ab 308 abc 32 abcde 1,4 abc 41,6 ab 

A+BD–BD+ŽK +M1 (JŽDS) 57,8 a 281 abc 29 ab 1,3 a 41,9 abcde 

A+BD–BD+ŽK +M2 (JŽDS) 60,1 b 328 cd 28 ab 1,3 abc 41,7 abc 

ED–ŽK (TŽDS) 68,9 e 459 fg 36 de 1,5 bc 43,0 cde 

A+ED–ŽK (JŽDS) 59,5 ab 374 de 32 abcde 1,4 abc 42,0 abcde 

Vidurkis/ Average 61,95 354 32,0 1,4 42,0 

2020 m./ 2020 

*A–ŽK (TŽDS) 68,7 a 352 abc 32 a 1,5 a 45,8 cd 

A–ŽK (JŽDS) 67,3 a 369 bc 35 abc 1,6 abc 46,2 cd 

AP–ŽK (TŽDS) 78,7 bc 495 ef 37 bc 1,6 abc 45,6 bcd 

A+AL–AL+ŽK (JŽDS) 69,6 a 355 abc 37 bc 1,8 c 45,7 cd 

A+AL–AL+ŽK+M1 (JŽDS) 70,3 a 340 abc 35 abc 1,6 abc 45,9 cd 

A+AL–AL+ŽK+M2 (JŽDS) 70,7 a 294 a 36 abc 1,6 abc 46,0 cd 

BD–ŽK (TŽDS) 84,0 c 509 f 35 abc 1,5 abc 44,6 ab 

A+BD–BD+ŽK (JŽDS) 70,9 a 303 ab 37 bc 1,7 bc 46,1 cd 

A+BD–BD+ŽK +M1 (JŽDS) 71,6 a 356 abc 37 bc 1,6 abc 46,4 d 

A+BD–BD+ŽK+M2 (JŽDS) 70,8 a 362 bc 36 abc 1,6 abc 45,9 cd 

ED–ŽK (TŽDS) 82,0 bc 466 def 38 c 1,6 abc 44,5 a 

A+ED–ŽK (JŽDS) 71,8 a 410 cd 36 abc 1,7 bc 46,3 cd 

Vidurkis / Average 73,0 384,0 36,0 1,6 45,7 

Pastaba: vienanarių pasėlių sėjomainos: A–ŽK – avižos – žieminiai kviečiai, AL–ŽK – apyninės liucernos – žieminiai 

kviečiai, BD–ŽK – baltieji dobilai – žieminiai kviečiai, ED–ŽK – egiptiniai dobilai – žieminiai kviečiai; dvinarių pasėlių 

sėjomainos: A+AL–AL+ŽK – avižos + apyninių liucernų įsėlis – apyninių liucernų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+BD–

BD+ŽK – avižos + baltųjų dobilų įsėlis – baltųjų dobilų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+ED–ŽK – avižos + egiptinių dobilų 

įsėlis – žieminiai kviečiai; M1 – pupinių žolių mulčiavimas vieną kartą, M2 – pupinių žolių mulčiavimas du kartus; TŽDS – 

tradicinis žemės dirbimas ir sėja, JŽDS – juostinis žemės dirbimas ir sėja; * – kontrolinis laukelis; tomis pačiomis raidėmis 

pažymėti vidurkiai esmingai nesiskiria (p < 0,05).  

Note: monocropping systems: A–ŽK – oat – winter wheat , AL–ŽK – black medick – winter wheat, BD–ŽK – white clover – 

winter wheat, ED–ŽK – Egyptian clover – winter wheat; intercropping systems: A+AL–AL+ŽK – oat undersown with black 

medick – black medick and winter wheat intercrop, A+BD–BD+ŽK – oat undersown with white clover – white clover and 

winter wheat intercrop; A+ED–ED+ŽK – oat undersown with Egyptian clover – Egyptian clover and winter wheat 

intercrop; M1 – mulching once, M2 – mulching twice; TŽDS – conventional tillage and sowing, JŽDS – strip tillage and 

sowing; * – control; means followed by the same letters are not significantly different at p < 0.05. 
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Analizuojant žieminių kviečių grūdų derlių nustatyta, kad didžiausias derlius gautas juos 

auginant po pupinių žolių taikant tradicinį žemės dirbimą ir sėją. Apartos pupinės žolės prieš 

žieminių kviečių sėją jų grūdų derlių padidino esmingai (30,6–47,3 %), palyginus su po avižų 

augintais žieminiais kviečiais (TŽDS) (3.8 lentelė). Juostinis žemės dirbimo ir sėjos būdas mažino 

grūdų derlių, palyginus su tradiciniu žemės dirbimu ir sėja. Žieminių kviečių sėja į avižų ražienas 

(JŽDS) grūdų derlių sumažino esmingai (21,2 %), palyginus su sėja į artą dirvą. Tačiau žieminius 

kviečius pasėjus į baltuosius ir egiptinius dobilus, jų grūdų derlius iš esmės nepakito, palyginus 

su tradicine sėja į apartas avižų ražienas. Žieminius kviečius auginant dvinariuose pasėliuose su 

pupinėmis žolėmis (be mulčiavimo) ir pasėjus į avižų ražienas, grūdų derlius esmingai nesiskyrė. 

Pupinių žolių antžeminės masės mulčiavimas turėjo tendenciją didinti žieminių kviečių grūdų 

derlių, palyginus su juostine sėja į avižų ražienas. Didžiausias žieminių kviečių grūdų derlius 

gautas juostinę sėją taikant žiemą nušąlančiame egiptinių dobilų pasėlyje.  

 

3.8 lentelė. Žieminių kviečių, augintų vienanariuose ir dvinariuose pasėliuose, grūdų derlius 

Table 3.8. Grain yield of winter wheat grown in monocropping and intercropping systems 

Vienanariai ir dvinariai 

pasėliai / 

Monocrops and intercrops 

Grūdų derlius / Grain yield 

2019 m. / 2019 

Grūdų derlius / Grain yield 

2020 m. / 2020 

kg ha–1 % kg ha–1 % 

*A–ŽK (TŽDS) 2808 d 100 3542 a 100 

A–ŽK (JŽDS) 2200 ab −22 3885 ab 10 

AL–ŽK (TŽDS) 3668 e 31 5684 cd 60 

A+AL–AL+ŽK (JŽDS) 2412 bcd −14 3728 a 5 

A+AL–AL+ŽK+M1 (JŽDS) 2449 bcd −13 3219 a −9 

A+AL–AL+ŽK+M2 (JŽDS) 2340 abc −17 3248 a −8 

BD–ŽK (TŽDS) 4137 g 47 5920 d 67 

A+BD–BD+ŽK (JŽDS) 2151 ab −23 3503 a −1 

A+BD–BD+ŽK+M1 (JŽDS) 1992 a −29 3683 a 4 

A+BD–BD+ŽK+M2 (JŽDS) 2485 bcd −12 3252 a −8 

ED–ŽK (TŽDS) 3969 efg 41 5418 bcd 53 

A+ED–ŽK (JŽDS) 2481 bcd −12 4522 abcd 28 

Pastaba: vienanarių pasėlių sėjomainos: A–ŽK – avižos – žieminiai kviečiai, AL–ŽK – apyninės liucernos – žieminiai 

kviečiai, BD–ŽK – baltieji dobilai – žieminiai kviečiai, ED–ŽK – egiptiniai dobilai – žieminiai kviečiai; dvinarių pasėlių 

sėjomainos: A+AL–AL+ŽK – avižos + apyninių liucernų įsėlis – apyninių liucernų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+BD–

BD+ŽK – avižos + baltųjų dobilų įsėlis – baltųjų dobilų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+ED–ŽK – avižos + egiptinių dobilų 

įsėlis – žieminiai kviečiai; M1 – pupinių žolių mulčiavimas vieną kartą, M2 – pupinių žolių mulčiavimas du kartus; TŽDS – 

tradicinis žemės dirbimas ir sėja, JŽDS – juostinis žemės dirbimas ir sėja; * – kontrolinis laukelis; tomis pačiomis raidėmis 

pažymėti vidurkiai esmingai nesiskiria (p < 0,05).  

Note: monocropping systems: A–ŽK – oat – winter wheat , AL–ŽK – black medick – winter wheat, BD–ŽK – white clover – 

winter wheat, ED–ŽK – Egyptian clover – winter wheat; intercropping systems: A+AL–AL+ŽK – oat undersown with black 

medick – black medick and winter wheat intercrop, A+BD–BD+ŽK – oat undersown with white clover – white clover and 

winter wheat intercrop; A+ED–ED+ŽK – oat undersown with Egyptian clover – Egyptian clover and winter wheat 

intercrop; M1 – mulching once, M2 – mulching twice; TŽDS – conventional tillage and sowing, JŽDS – strip tillage and 

sowing; * – control; means followed by the same letters are not significantly different at p < 0.05. 
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Įvertinus II eksperimento duomenis nustatyta esminė teigiama apartų pupinių žolių įtaka 

žieminių kviečių derliui (52,9–67,1 %), palyginus su kontroliniu laukeliu. Juostinis žemės 

dirbimas ir sėja didino derlių žieminių kviečių, pasėtų į žiemą nušąlantį egiptinių dobilų pasėlį 

(27,7 %), palyginus kontroliniu laukeliu, tačiau neesmingai. Dvinariuose pasėliuose su pupinėmis 

žolėmis auginti žieminiai kviečiai derėjo panašiai, kaip ir kontroliniame laukelyje, t. y. pasėti po 

avižų taikant tradicinį žemės dirbimą ir sėją. Pupinių žolių mulčiavimas esminės įtakos grūdų 

derliui neturėjo.  

I eksperimente javų grūdų derlius priklausė nuo N-NO3 kiekio dirvožemio 0–60 cm 

sluoksnyje. Koreliacinės analizės rezultatai rodo, kad žieminių kviečių grūdų derlius priklausė 

nuo N-NO3 kiekio 0–60 cm sluoksnyje ir rudens laikotarpiu (rudenį, po žieminių kviečių sėjos, 

1 vertinimas), ir pavasarį, atsinaujinus kviečių vegetacijai (2 vertinimas) (3.18 paveikslas). N-

NO3 kiekiui didėjant nuo 20,7 iki 58,7 kg ha–1 (rudenį, 1 vertinimas) ir nuo 25,2 iki 78,1 kg ha–1 

(pavasarį, 2 vertinimas), žieminių kviečių grūdų derlius padidėjo 2 kartus, t. y. nuo 1804 iki 

4413 kg ha–1. Esminės įtakos tam turėjo pupinių žolių masės aparimas.  

 

  

3.18 paveikslas. Žieminių kviečių grūdų derliaus priklausomumas nuo N-NO3 kiekio, sukaupto 0–60 cm 

sluoksnyje, rudens (1 vertinimas) ir pavasario (2 vertinimas) laikotarpiu 

Figure 3.18. Dependence of winter wheat grain yield on N-NO3 content accumulated in the soil 0–60 cm 

layer in autumn (assessment 1) and spring (assessment 2) 

 

Apibendrinus tyrimo rezultatus galima teigti, kad žieminių kviečių derliaus produktyvumo 

rodikliams didesnę įtaką turėjo meteorologinės sąlygos nei taikytos priemonės. Žieminiams 

kviečiams mažiau palankiais augti metais jų derlius padidėjo 31–47 % po pupinių žolių aparimo, 

labiausiai po baltųjų dobilų, palyginus su kontroliniu laukeliu. Žieminių kviečių juostinė sėja į 

avižų ražienas grūdų derlių sumažino 22 %, į apynines liucernas – 12,8–16,7 %, į baltuosius 

dobilus – 11,5–29,1 %, į egiptinius dobilus – 11,6 %, palyginus su kontroliniu laukeliu. Žieminių 

kviečių derlius, gautas sėjant į avižų ražienas ir pupines žoles, buvo panašus. Žieminiams 

kviečiams palankiais augti 2020 metais jų sėja aparus pupines žoles derlių padidino 53–67 %. 
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Kviečių sėja į pupines žoles esminės įtakos grūdų derliui neturėjo, palyginus su avižų priešsėliu 

(nepriklausomai nuo žemės dirbimo ir sėjos būdo). Pupinių žolių antžeminės masės mulčiavimas 

žieminių kviečių grūdų derliaus esmingai nepadidino.  

 

3.2.5. Dvinarių pasėlių piktžolėtumas 

 

Ekologiniame ūkyje labai svarbus yra pasėlių piktžolėtumas, kuris labiausiai priklauso nuo 

taikomų technologijų gebos apriboti piktžolių augimą ir plitimą. Piktžolių plitimas priklausė nuo 

vienanarių ir dvinarių pasėlių kaip priešsėlių subrandintų bei išbarstytų sėklų kiekio ir maisto 

medžiagų (ypač N) tiekimo žieminiams kviečiams bei jų konkurencinės gebos stiprinimo. Abiejų 

eksperimentų duomenimis, vienanarių pasėlių (avižų ir pupinių žolių) aparimas lėmė iš esmės 

didesnį sudygusių piktžolių skaičių (BBCH 31–32), palyginus su juostiniu žemės dirbimu ir 

žieminių kviečių sėja (3.19a ir b paveikslai).  

 

  

a) 2019 m./ 2019                                                    b) 2020m./ 2020 

3.19 paveikslas. Piktžolių skaičius vienanariuose ir dvinariuose pasėliuose 2019 (a) ir 2020 (b) metais 

vegetacijos pradžioje (BBCH 31–32) ir pabaigoje (BBCH 77–79) 

Figure 3.19. Number of weeds in monocropping and intercropping systems at the beginning (BBCH 31–

32) and the end (BBCH 77–79) of vegetation, 2019 (a) and 2020 (b) 

 
Pastaba: vienanarių pasėlių sėjomainos: A–ŽK – avižos – žieminiai kviečiai, AL–ŽK – apyninės liucernos – žieminiai 

kviečiai, BD–ŽK – baltieji dobilai – žieminiai kviečiai, ED–ŽK – egiptiniai dobilai – žieminiai kviečiai; dvinarių pasėlių 

sėjomainos: A+AL–AL+ŽK – avižos + apyninių liucernų įsėlis – apyninių liucernų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+BD–

BD+ŽK – avižos + baltųjų dobilų įsėlis – baltųjų dobilų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+ED–ŽK – avižos + egiptinių dobilų 
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įsėlis – žieminiai kviečiai; M1 – pupinių žolių mulčiavimas vieną kartą, M2 – pupinių žolių mulčiavimas du kartus; TŽDS – 

tradicinis žemės dirbimas ir sėja, JŽDS – juostinis žemės dirbimas ir sėja; * – kontrolinis variantas; tomis pačiomis raidėmis 

pažymėti vidurkiai esmingai nesiskiria (p < 0,05).  

Note: monocropping systems: A–ŽK – oat – winter wheat , AL–ŽK – black medick – winter wheat, BD–ŽK – white clover – 

winter wheat, ED–ŽK – Egyptian clover – winter wheat; intercropping systems: A+AL–AL+ŽK – oat undersown with black 

medick – black medick and winter wheat intercrop, A+BD–BD+ŽK – oat undersown with white clover – white clover and 

winter wheat intercrop; A+ED–ED+ŽK – oat undersown with Egyptian clover – Egyptian clover and winter wheat 

intercrop; M1 – mulching once, M2 – mulching twice; TŽDS – conventional tillage and sowing, JŽDS – strip tillage and 

sowing; * – control; means followed by the same letters are not significantly different at p < 0.05. 

 

Aparus egiptinių dobilų (I ir II eksperimentai), apyninių liucernų bei baltųjų dobilų 

vienanarius pasėlius (II eksperimentas), pavasarį piktžolių sudygo iš esmės daugiau nei aparus 

avižų ražienas. Žieminiams kviečiams augant, vystantis ir pasiekus BBCH 77–79 augimo tarpsnį, 

piktžolių skaičius kito nevienareikšmiai – padidėjo (I eksperimentas) arba sumažėjo 

(II eksperimentas). I eksperimente dvinariuose pasėliuose AL+ŽK ir BD+ŽK (nepriklausomai 

nuo mulčiavimo) ir ED+ŽK (su nušalusiu mulčiu) piktžolių skaičius buvo iš esmės mažesnis, 

palyginus su kontroliniu laukeliu. Mulčiuoti ir nemulčiuoti dvinariai pasėliai tarpusavyje esmingai 

nesiskyrė. II eksperimento žieminių kviečių pasėlyje didžiausias piktžolių skaičius buvo juos 

auginant po avižų. Per žieminių kviečių vegetacijos laikotarpį (nuo BBCH 31–32 iki BBCH 77–

79) piktžolių skaičius labiausiai sumažėjo (74,4–84,3 %) laukeliuose po pupinių žolių aparimo. 

Mažiausiai piktžolių buvo po baltųjų dobilų arba dvinariuose BD+ŽK pasėliuose. Dvinariuose 

pupinių žolių ir žieminių kviečių pasėliuose piktžolių skaičius buvo nedidelis: AL+ŽK – 20–27 

vnt. m–2, BD+ŽK – 10–12 vnt. m–2.  

I eksperimento duomenimis, didžiausia piktžolių orasausė masė nustatyta žieminius 

kviečius auginant dvinariame pasėlyje ED+ŽK (su nušalusiu mulčiu), arba 2,4 karto daugiau nei 

kontroliniame laukelyje (3.20 paveikslas). Kiti žieminių kviečių pasėliai pagal orasausę piktžolių 

masę vertinami esmingumo kriterijais nesiskyrė. Mažiausia piktžolių masė nustatyta žieminius 

kviečius auginant dvinariame pasėlyje su apyninėmis liucernomis (du kartus mulčiuojant).  
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3.20 paveikslas. Piktžolių orasausė masė vienanariuose ir dvinariuose pasėliuose 2019 (a) ir 2020 (b) 

metais vegetacijos pabaigoje (BBCH 77–79) 

Figure 3.20. Dry mass of weeds in monocropping and intercropping systems at the end of vegetation 

(BBCH 77–79) 2019 (a) and 2020 (b) 

 

Pastaba: vienanarių pasėlių sėjomainos: A–ŽK – avižos – žieminiai kviečiai, AL–ŽK – apyninės liucernos – žieminiai 

kviečiai, BD–ŽK – baltieji dobilai – žieminiai kviečiai, ED–ŽK – egiptiniai dobilai – žieminiai kviečiai; dvinarių pasėlių 

sėjomainos: A+AL–AL+ŽK – avižos + apyninių liucernų įsėlis – apyninių liucernų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+BD–

BD+ŽK – avižos + baltųjų dobilų įsėlis – baltųjų dobilų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+ED–ŽK – avižos + egiptinių dobilų 

įsėlis – žieminiai kviečiai; M1 – pupinių žolių mulčiavimas vieną kartą, M2 – pupinių žolių mulčiavimas du kartus; TŽDS – 

tradicinis žemės dirbimas ir sėja, JŽDS – juostinis žemės dirbimas ir sėja; * – kontrolinis laukelis; tomis pačiomis raidėmis 

pažymėti vidurkiai esmingai nesiskiria (p < 0,05). 

Note: monocropping systems: A–ŽK – oat – winter wheat , AL–ŽK – black medick – winter wheat, BD–ŽK – white clover – 

winter wheat, ED–ŽK – Egyptian clover – winter wheat; intercropping systems: A+AL–AL+ŽK – oat undersown with black 

medick – black medick and winter wheat intercrop, A+BD–BD+ŽK – oat undersown with white clover – white clover and 

winter wheat intercrop; A+ED–ED+ŽK – oat undersown with Egyptian clover – Egyptian clover and winter wheat 

intercrop; M1 – mulching once, M2 – mulching twice; TŽDS – conventional tillage and sowing, JŽDS – strip tillage and 

sowing; * – control; means followed by the same letters are not significantly different at p < 0.05. 

 

Antraisiais tyrimo metais (II eksperimentas) piktžolių masė buvo didelė (55–229 kg ha-1). 

Tradicinis žemės dirbimas ir sėja piktžolių orasausę masę didino. Didžiausia piktžolių masė 

nustatyta žieminius kviečius auginant po apartų vienanarių pasėlių. Prie piktžolių mitybos 

prisidėjo ir didesnis maisto medžiagų atpalaidavimas po pupinių žolių aparimo. Tačiau juostinis 

žemės dirbimas ir sėja į pupines žoles apynines liucernas bei baltuosius dobilus (išskyrus AL+ŽK) 

ir antžeminės masės mulčiavimas iš esmės sumažino piktžolių orasausę masę, palyginus su 

kontroliniu laukeliu. Žieminių kviečių juostinė sėja į nušąlančius egiptinius dobilus teigiamos 

įtakos piktžolių orasausės masės sumažėjimui neturėjo.  
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Apibendrinus tyrimo rezultatus galima teigti, kad žieminių kviečių piktžolėtumas (piktžolių 

skaičius ir jo kitimo dinamika žieminių kviečių vegetacijos metu) labiausiai priklausė nuo 

priešsėlio, žemės dirbimo būdo ir metų meteorologinių sąlygų. Žieminių kviečių vegetacijos 

pradžioje daugiausia piktžolių sudygo po pupinių žolių vienanarių pasėlių ir avižų taikant TŽDS, 

mažiausiai – taikant juostinį žemės dirbimą ir sėją. Žieminių kviečių vegetacijos pabaigoje 

(BBCH 77–79) piktžolių skaičių gerokai sumažino sustiprėjusi žieminių kviečių konkurencija, juos 

auginant po apartų pupinių žolių. Dvinariuose pupinių žolių ir žieminių kviečių pasėliuose didesnį 

žieminių kviečių konkurencingumą lėmė jiems palankios augti meteorologinės sąlygos. 

Mulčiavimas reikšmingos įtakos neturėjo.  

 

3.3. Pupinių žolių ir žieminių kviečių mitybos N, P, K dėsningumai  

vienanariuose ir dvinariuose pasėliuose 

 

3.3.1. Žieminių kviečių mitybos N, P, K ypatumai vegetacijos metu 

 

Žieminių kviečių antžeminėje masėje sukauptas maisto medžiagų (NPK) kiekis priklausė 

nuo jų auginimo būdo ir pupinių žolių rūšių.  

Azotas. I eksperimente pirmos apskaitos metu (BBCH 37–39) esmingai mažesnė N 

koncentracija nustatyta žieminius kviečius auginant dvinariame pasėlyje su baltaisiais dobilais nei 

taikant tradicinį žemės dirbimą (3.9 lentelė). II eksperimente žieminių kviečių antžeminės masės 

azoto koncentracija buvo gerokai mažesnė, palyginus su I eksperimento analogiškais 

duomenimis. Tačiau žieminius kviečius auginant dvinariuose pasėliuose su pupinėmis žolėmis, 

azoto koncentracija antžeminėje masėje didėjo (su baltaisiais dobilais – iš esmės), palyginus su 

TŽDS augintais vienanariais kviečiais.  

Abiejuose eksperimentuose antros apskaitos (BBCH 59–61) metu žieminių kviečių azoto 

koncentracija sumažėjo, palyginus su pirmos apskaitos duomenimis. I eksperimente azoto 

koncentracija antžeminėje masėje didėjo žieminius kviečius auginant su pupinėmis žolėmis (su 

apyninėmis liucernoms – esmingai) nei taikant tradicinį žemės dirbimą. II eksperimente žieminius 

kviečius auginant dvinariuose pasėliuose su apyninėmis liucernoms, azoto koncentracija padidėjo, 

o su baltaisiais dobilais esmingai sumažėjo, palyginus su TŽDS augintais vienanariais kviečiais.  

Žieminių kviečių antžeminėje masėje sukauptą azoto kiekį nulėmė jo koncentracija ir 

antžeminė masė. I eksperimento duomenimis (apskaita BBCH 37–39 tarpsniu), žieminius 

kviečius auginant dvinariuose pasėliuose su pupinėmis žolėmis arba juostiniu būdu sėjant į avižų 

ražienas, azoto sukaupta esmingai mažiau nei juos sėjant TŽDS. II eksperimente skirtumai tarp 

duomenų buvo mažesni. Antžeminėje masėje mažiausiai azoto sukaupta žieminius kviečius sėjant 
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į avižų ražienas, daugiausia – į baltuosius dobilus (skirtumas esminis, palyginus su kontroliniu 

laukeliu).  

Žieminių kviečių žydėjimo pradžios tarpsniu jų antžeminėje masėje sukaupto azoto kiekis 

buvo vidutiniškai 45,0 kg ha–1, arba 80,0 % (I eksperimentas), ir vidutiniškai 21,7 kg ha–1, arba 

28,4 % didesnis (II eksperimentas), palyginus su pirmos apskaitos analogiškais duomenimis. Šios 

apskaitos metu juostinės sėjos laukeliuose azoto buvo sukaupta esmingai mažiau (išskyrus kai 

kviečiai auginti su baltaisiais dobilais) (I eksperimentas), arba tarp variantų esminių skirtumų 

nebuvo (II eksperimentas).  

 

3.9 lentelė. Maisto medžiagų sukaupimas žieminių kviečių antžeminėje masėje vegetacijos metu  

Table 3.9. Nutrient accumulation in the aboveground mass of winter wheat during vegetation 

Vienanariai ir dvinariai 

pasėliai / 

Mono- and intercrops 

N g kg–1 N kg ha–1 SM / DM 

1 apskaita / 

Assessment 1 

BBCH 37–39 

2 apskaita / 

Assessment 2 

BBCH 59–61 

1 apskaita / 

Assessment 1 

BBCH 37–39 

2 apskaita / 

Assessment 2 

BBCH 59–61 

2019 m. 

*A–ŽK (TŽDS) 20,43 c 8,65 a 35,8 b 55,2 c 

A–ŽK (JŽDS) 19,70 abc 9,47 abc 24,4 a 42,1 a 

A+AL–AL+ŽK (JŽDS) 20,40 bc 10,16 c 20,3 a 45,5 abc 

A+BD–BD+ŽK (JŽDS) 19,17 a 9,09 abc 19,5 a 37,3 a 

Vidurkis / Average 19,93 9,34 25,0 45,0 

2020 m. 

*A–ŽK (TŽDS) 4,89 a 3,34 bcd 17,2 abc 24,3 b 

A–ŽK (JŽDS) 4,72 a 3,29 b 13,9 a 19,9 ab 

A+AL–AL+ŽK (JŽDS) 5,17 abc 3,46 d 16,2 abc 23,1 ab 

A+BD–BD+ŽK (JŽDS) 5,90 c 3,08 a 20,4 c 19,6 ab 

Vidurkis / Average 5,17 3,29 16,9 21,7 

 
P g kg–1 P kg ha–1 SM/DM 

 1 apskaita / 

Assessment 1 

BBCH 37–39 

2 apskaita / 

Assessment 2 

BBCH 59–61 

1 apskaita / 

Assessment 1 

BBCH 37–39 

2 apskaita / 

Assessment 2 

BBCH 59–61 

2019 m. 

*A–ŽK (TŽDS) 2,84 a 2,36 b 5,0 c 14,7 b 

A–ŽK (JŽDS) 3,00 ab 2,18 ab 3,7 abc 9,7 a 

A+AL–AL+ŽK (JŽDS) 3,50 d 2,21 ab 3,5 a 9,9 a 

A+BD–BD+ŽK (JŽDS) 3,23 bcd 2,16 ab 3,3 a 8,8 a 

Vidurkis / Average 3,14 2,23 3,9 10,8 

2020 m. 

*A–ŽK (TŽDS) 1,94 b 2,01 ab 7,0 d 14,67 b 

A–ŽK (JŽDS) 1,73 ab 1,97 ab 5,1 ab 12,25 ab 

A+AL–AL+ŽK (JŽDS) 1,61 ab 2,12 b 4,6 a 14,11 ab 

A+BD–BD+ŽK (JŽDS) 1,93 ab 1,79 ab 6,5 bcd 11,29 ab 

Vidurkis / Average 1,80 1,97 5,8 13,08 

 

K g kg–1 K kg ha–1 SM/DM 
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 1 apskaita / 

Assessment 1 

BBCH 37–39 

2 apskaita / 

Assessment 2 

BBCH 59–61 

1 apskaita / 

Assessment 1 

BBCH 37–39 

2 apskaita / 

Assessment 2 

BBCH 59–61 

2019 m. 

*A–ŽK (TŽDS) 18,87 a 7,42 ab 33,0 b 47,0 b 

A–ŽK (JŽDS) 18,50 a 7,82 ab 22,8 a 34,6 a 

A+AL–AL+ŽK (JŽDS) 20,0 b 8,0 b 19,8 a 35,6 a 

A+BD–BD+ŽK (JŽDS) 18,57 a 7,50 ab 18,8 a 30,8 a 

Vidurkis/ Average 18,98 7,68 23,6 37,0 

2020 m. 

*A–ŽK (TŽDS) 14,53 a 6,84 b 51,3 ab 49,8 b 

A–ŽK (JŽDS) 15,40 a 6,47 ab 45,4 ab 40,0 ab 

A+AL–AL+ŽK (JŽDS) 15,40 a 6,66 ab 48,5 ab 44,2 ab 

A+BD–BD+ŽK (JŽDS) 16,93 b 6,74 ab 57,6 b 42,7 ab 

Vidurkis/ Average 15,57 6,68 50,7 44,2 

Pastaba: vienanarių pasėlių sėjomainos: A–ŽK – avižos – žieminiai kviečiai; dvinarių pasėlių sėjomainos: A+AL–AL+ŽK – 

avižos+apyninių liucernų įsėlis – apyninių liucernų įsėlis+žieminiai kviečiai, A+BD–BD+ŽK – avižos+baltųjų dobilų 

įsėlis – baltųjų dobilų įsėlis+žieminiai kviečiai; TŽDS – tradicinis žemės dirbimas ir sėja, JŽDS – juostinis žemės dirbimas 

ir sėja; * – kontrolinis laukelis; vidurkiai, pažymėti tomis pačiomis raidėmis esmingai nesiskiria (p < 0,05). 

Note: monocropping systems: A–ŽK – oat – winter wheat; intercropping systems: A+AL–AL+ŽK – oat undersown with 

black medick – black medick and winter wheat intercrop, A+BD–BD+ŽK – oat undersown with white clover – white clover 

and winter wheat intercrop; TŽDS – conventional tillage and sowing, JŽDS – strip tillage and sowing; * – control; means 

followed by the same letters are not significantly different at p ≤ 0.05. 

 

Fosforas. Žieminių kviečių antžeminėje masėje fosforo koncentracijos skirtumai buvo 

mažiau ryškūs – daugeliu atvejų nustatytos šio rodiklio kitimo tendencijos (3.9 lentelė). 

I eksperimente (BBCH 37–39) fosforo koncentracija antžeminėje masėje buvo esmingai didesnė 

kviečius auginant dvinariuose pasėliuose su pupinėmis žolėmis, palyginus su TŽDS augintais 

vienanariais kviečiais. II eksperimento kviečių antžeminės masės fosforo koncentracijos 

duomenys esmingai nesiskyrė. Javų žydėjimo tarpsnio pradžioje (BBCH 59–61) abiejuose 

eksperimentuose nustatytos tik jo koncentracijos kitimo tendencijos. Didžiausia fosforo 

koncentracija nustatyta žieminius kviečius auginant TŽDS ir dvinariuose pasėliuose su pupinėmis 

žolėmis – apyninėmis liucernomis (I eksperimentas) arba baltaisiais dobilais (II eksperimentas).  

Dvinariuose pasėliuose auginti žieminiai kviečiai sukaupė iš esmės mažesnį kiekį fosforo 

nei auginti TŽDS (I eksperimentas, BBCH 37–39). Žieminiai kviečiai, taikant juostinę sėją į avižų 

ražienas (be pupinių žolių), turėjo tendenciją sukaupti didesnį kiekį fosforo nei auginti dvinariuose 

pasėliuose. II eksperimente taikytas juostinis žemės dirbimas ir sėja esmingai sumažino fosforo 

sukaupimą žieminių kviečių antžeminėje masėje, išskyrus kviečius, augintus dvinariame pasėlyje 

su baltaisiais dobilais. Nuo paskutinio lapo pasirodymo iki žydėjimo pradžios tarpsnio fosforo 

sukaupimas antžeminėje masėje padidėjo vidutiniškai 2,8 karto (I eksperimentas) arba 2,3 karto 

(II eksperimentas). I eksperimente žieminių kviečių antžeminėje masėje, taikant juostinę sėją, 

fosforo sukaupta iš esmės mažiau (32,7–40,1 %) nei kviečius auginant TŽDS. II eksperimento 

duomenys buvo mažiau nuoseklūs, esminių skirtumų negauta.  
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Kalis. Paskutinio lapo tarpsniu didžiausia kalio koncentracija antžeminėje masėje nustatyta 

žieminius kviečius auginant dvinariame pasėlyje su apyninėmis liucernomis (I eksperimentas) 

arba baltaisiais dobilais (II eksperimentas) (3.9 lentelė) – esminiai skirtumai sudarė atitinkami 6,0 

ir 16,5 %, palyginus su kontroliniu laukeliu. Antros apskaitos metu esminių kalio koncentracijos 

skirtumų nenustatyta, išliko pirmai apskaitai būdingos kitimo tendencijos. Eksperimentuose 

žieminiai kviečiai kalį kaupė skirtingu intensyvumu, priklausomai nuo meteorologinių sąlygų. 

I eksperimento duomenimis, pirmos apskaitos metu kalio kiekis kviečių antžeminėje masėje buvo 

iš esmės mažesnis taikant juostinę sėją, palyginus su TŽDS augintais kviečiais. Šiuo laikotarpiu 

II eksperimento kviečiai sukauptu kalio kiekiu vertinami esmingumo kriterijais nesiskyrė. Tuo 

metu antros apskaitos duomenys parodė mažesnį antžeminėje masėje sukaupto kalio kiekį 

(I eksperimente – skirtumai esminiai) žieminius kviečius sėjant juostiniu būdu nei TŽDS.  

 

Apibendrinus žieminių kviečių mitybos N, P, K ypatumus nustatyta, kad žieminių kviečių 

antžeminėje masėje sukauptas maisto medžiagų kiekis priklausė nuo auginimo būdo ir pupinių 

žolių rūšių. Azoto koncentracija didėjo žieminius kviečius auginant su pupinėmis žolėmis 

(apyninėmis liucernomis bei baltaisiais dobilais) ir taikant juostinį žemės dirbimo būdą. Azoto, 

kurio kiekį nulėmė N koncentracija ir žieminių kviečių antžeminė masė, esmingai daugiau 

susikaupė žieminius kviečius sėjant tradiciniu būdų po apartų avižų ražienų.  

Fosforo koncentracija antžeminėje masėje nustatyta didesnė žieminius kviečius auginant 

vienanariuose ir dvinariuose pasėliuose su pupinėmis žolėmis. Antžeminėje masėje daugiau 

fosforo sukaupė tradiciškai auginti žieminiai kviečiai.  

Didžiausia kalio koncentracija nustatyta žieminius kviečius auginant dvinariame pasėlyje 

su pupinėmis žolėmis. Antžeminėje masėje didesnį kiekį kalio sukaupė tradiciškai auginti 

žieminiai kviečiai. Juostinis žemės dirbimas ir sėja turėjo tendencija mažinti kalio kiekį 

antžeminėje masėje.  

 

3.3.2. Pupinių žolių mitybos N, P, K ypatumai vegetacijos metu 

 

Azotas. Pupinių žolių antžeminėje masėje azoto koncentracija priklausė nuo pupinių žolių 

rūšies, jo kaupimo intensyvumo ir antžeminės masės. Pirmos apskaitos metu azoto koncentracija 

abiem tyrimo metais buvo didesnė baltųjų dobilų antžeminėje masėje nei apyninių liucernų 

(3.10 lentelė). Pupines žoles auginant su žieminiais kviečiais, azoto koncentracija mažėjo 

(I eksperimento duomenimis, skirtumai esminiai). Antros apskaitos metu nustatyta, kad 

dvinariuose pasėliuose augintų pupinių žolių azoto koncentracija iš esmės padidėjo 
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(I eksperimentas) arba sumažėjo (II eksperimentas), palyginus su atitinkamais pupinių žolių 

vienanariais pasėliais.  

 

3.10 lentelė. Maisto medžiagų sukaupimas pupinių žolių antžeminėje masėje vegetacijos metu 

Table 3.10. Nutrient accumulation in the aboveground mass of forage legumes during vegetation 

Vienanariai ir dvinariai 

pasėliai / 

Mono- and intercrops 

N g kg–1 N kg ha–1 SM/ DM 

Javų augimo tarpsniai / Cereal growth stage 

1 apskaita / 

Assessment 1 

BBCH 37–39 

2 apskaita / 

Assessment 2 

BBCH 59–61 

1 apskaita / 

Assessment 1 

BBCH 37–39 

2 apskaita / 

Assessment 2 

BBCH 59–61 

2019 m. 

*AL 32,60 b 25,60 bc 7,3 a 35,4 b 

A+AL–AL+ŽK (JŽDS) 29,97 a 26,70 c 4,9 a 20,2 ab 

*BD 35,70 c 22,43 a 17,6 c 31,7 ab 

A+BD–BD+ŽK (JŽDS) 33,97 b 26,40 bc 13,3 abc 27,6 ab 

Vidurkis / Average 33,06 25,28 10,8 28,7 

2020 m. 

*AL 14,03 abc 10,67 b 26,6 d 55,2 c 

A+AL–AL+ŽK (JŽDS) 12,57 a 10,07 a 4,1 a 8,6 a 

*BD 15,73 c 11,33 c 20,7 c 49,4 c 

A+BD–BD+ŽK (JŽDS) 15,70 bc 10,3 ab 8,7 b 18,3 a 

Vidurkis / Average 14,51 10,59 15,0 32,9 

 P g kg–1 P kg ha–1 SM/ DM 

 1 apskaita / 

Assessment 1 

BBCH 37–39 

2 apskaita / 

Assessment 2 

BBCH 59–61 

1 apskaita / 

Assessment 1 

BBCH 37–39 

2 apskaita / 

Assessment 2 

BBCH 59–61 

2019 m. 

*AL 2,78 b 2,25 bc 0,6 a 3,1 b 

A+AL–AL+ŽK (JŽDS) 2,07 ab 2,34 c 0,4 a 1,7 ab 

*BD 2,70 ab 1,87 a 1,3 c 2,7 ab 

A+BD–BD+ŽK (JŽDS) 2,50 ab 2,30 bc 1,0 abc 2,4 ab 

Vidurkis / Average 2,51 2,19 0,8 2,5 

2020 m. 

*AL 2,47 ab 1,94 ab 4,7 c 10,5 d 

A+AL–AL+ŽK (JŽDS) 2,33 ab 2,30 b 0,7 a 1,9 a 

*BD 2,61 b 1,96 ab 3,6 c 8,4 bcd 

A+BD–BD+ŽK (JŽDS) 1,83 ab 1,83 ab 1,1 a 2,7 ab 

Vidurkis / Average 2,31 2,01 2,5 5,9 

 K g kg–1 K kg ha–1 SM / DM 

 1 apskaita / 

Assessment 1 

BBCH 37–39 

2 apskaita / 

Assessment 2 

BBCH 59–61 

1 apskaita / 

Assessment 1 

BBCH 37–39 

2 apskaita / 

Assessment 2 

BBCH 59–61 

2019 m. 

*AL 24,31 d 15,23 d 5,5 a 21,3 abc 

A+AL–AL+ŽK (JŽDS) 22,77 a 10,60 a 3,6a  8,5 a 

BD* 26,24 c 20,03 c 12,9 c 28,0 c 

A+BD–BD+ŽK (JŽDS) 26,27 c 21,37 c 10,1 abc 22,4 bc 

Vidurkis / Average 24,90 16,81 8,0 20,1 

2020 m. 

*AL 28,80 a 22,63 d 54,6 c 117,8 c 

A+AL–AL+ŽK (JŽDS) 32,90 ab 17,93 a 10,6 a 14,9 a 

*BD 34,33 bcd 30,57 c 47,3 c 133,3 c 

A+BD–BD+ŽK (JŽDS) 37,77 d 30,87 c 20,8 a 55,9 d 

Vidurkis / Average 33,45 25,5 33,3 80,5 
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Pastaba: vienanariai pasėliai: AL – apyninių liucernų, BD – baltieji dobilai; dvinariai pasėliai: A+AL–AL+ŽK – 

avižos+apyninių liucernų įsėlis – apyninių liucernų įsėlis+žieminiai kviečiai, A+BD–BD+ŽK – avižos+baltųjų dobilų 

įsėlis – baltųjų dobilų įsėlis+žieminiai kviečiai; TŽDS – tradicinis žemės dirbimas ir sėja, JŽDS – juostinis žemės dirbimas 

ir sėja; * – kontrolinis laukelis; vidurkiai, pažymėti tomis pačiomis raidėmis esmingai nesiskiria (p < 0,05). 

Note: monocropping systems: AL – black medick, BD – white clover; intercropping systems: A+AL–AL+ŽK – oat 

undersown with black medick – black medick and winter wheat intercrop, A+BD–BD+ŽK – oat undersown with white 

clover – white clover and winter wheat intercrop; TŽDS – conventional tillage and sowing, JŽDS – strip tillage and sowing; 

* – control ; means followed by the same letters are not significantly different at p < 0.05. 

 

Antros apskaitos metu įvertinus pupinių žolių masėje sukauptą azoto kiekį matyti, kad 

duomenys kito nenuosekliai ir įvairavo tarp eksperimentų. Pirmos apskaitos metu nustatyta, kad 

pupines žoles auginant dvinariuose pasėliuose sukaupto azoto kiekis mažėjo (II eksperimente – 

esmingai), palyginus su pupinių žolių vienanariais pasėliais. Antros apskaitos metu pupinių žolių 

antžeminėje masėje azoto kiekis padidėjo 2,7 ir 2,2 karto (I ir II eksperimentai), palyginus su 

pirmos apskaitos atitinkamais duomenimis. Kaip ir pirmoje apskaitoje, pupines žoles auginant 

dvinariuose pasėliuose azoto sukaupimas mažėjo. Visų apskaitų metu daugiausia azoto buvo 

sukaupta baltųjų dobilų vienanario pasėlio antžeminėje masėje.  

Fosforas. Tyrimo duomenys rodo, kad pupinių žolių antžeminės masės fosforo 

koncentracijos kitimas buvo nedidelis (3.10 lentelė). Žieminių kviečių paskutinio lapo tarpsniu 

pupinių žolių antžeminės masės fosforo koncentracija turėjo tendenciją mažėti (I ir II 

eksperimentai). Fosforo koncentracijos reikšmingesni skirtumai nustatyti antros apskaitos metu, 

kviečiams pradėjus žydėti. Pupines žoles auginant su žieminiais kviečiais, fosforo koncentracija 

pupinių žolių antžeminėje masėje daugeliu atvejų nemažėjo. Pupinių žolių antžeminėje masėje 

fosforo buvo sukaupta nedaug, o jo kiekis priklausė nuo antžeminės masės.  

Kalis. Pupinės žolės kalio sukaupė daugiausia, palyginus su kitomis maisto medžiagomis 

(3.10 lentelė). Pupines žoles palyginus tarpusavyje nustatyta, kad baltųjų dobilų antžeminėje 

masėje kalio koncentracija buvo didesnė (7,9–35,1 %) nei apyninių liucernų (abiejų eksperimentų 

ir apskaitų duomenimis). Apskaitas vėlinant šis skirtumas didėjo.  

 

Apibendrinus tyrimo rezultatus galima teigti, kad azoto koncentracija ir antžeminėje masėje 

sukauptas jo kiekis pupinėse žolėse mažėjo jas auginant dvinariuose pasėliuose su žieminiais 

kviečiais. Didžiausią kiekį azoto sukaupė baltųjų dobilų vienanaris pasėlis. Fosforo 

koncentracijos kitimas priklausė nuo pupinių žolių antžeminės masės, ir daugeliu atvejų žolių 

vienanariuose pasėliuose ji buvo didesnė nei dvinariuose. Pupinės žolės kaupė daug kalio. 

Daugiausia NPK sukaupė vienanariame pasėlyje auginti baltieji dobilai.  
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3.3.3. Pupinių žolių ir žieminių kviečių, juos auginant dvinariame pasėlyje, antžeminės masės 

ir jose sukauptų maisto medžiagų priklausomumai vegetacijos metu 

 

I eksperimento koreliacinės regresinės analizės duomenys, žieminiams kviečiams pasiekus 

BBCH 37–39 augimo tarpsnį, ir dvinarių pasėlių javų bei pupinių žolių maisto medžiagų 

priklausomumai pateikti 3.21 paveiksle.  

 

  

3.21 paveikslas. Žieminių kviečių antžeminės masės N (g kg-1 SM, kg ha-1) ir K (g kg-1 SM, kg 

ha-1) priklausomumas nuo pupinių žolių antžeminės masės N (g kg-1 SM, kg ha-1) ir K (g kg-1 SM,  

kg ha-1) (I eksperimentas, BBCH 37–39) 

Figure 3.21. Dependence of winter wheat aboveground mass N (g kg-1 DM, kg ha-1) and K (g kg-1 DM, 

kg ha-1) on aboveground mass of forage legume N (g kg-1 SM,  kg ha-1) and K (g kg-1 DM, kg ha-1) 

(Experiment I, BBCH 37–39) 

 

Reikšmingesni ryšiai nustatyti tarp skirtingų augalų antžeminės masės azoto ir kalio 

koncentracijų. Pupinių žolių antžeminėje masėje kalio koncentracijai didėjant nuo 22,2 iki  

27,2 g kg-1 SM, žieminių kviečių antžeminėje masėje jo koncentracija mažėjo nuo 20,3 iki  

17,3 g kg-1 SM. Šių rodiklių priklausomybė buvo atvirkštinė ir labai stipri (r = −0,78; p ≤ 0,05). 

Pupinių žolių antžeminėje masėje azoto koncentracijai didėjant nuo 27,6 iki 34,9 g kg-1 SM, 

žieminių kviečių antžeminėje masėje azoto koncentracija turėjo tendenciją mažėti nuo 20,6 iki 

17,70 g kg-1 SM. Šis ryšys buvo vidutinio stiprumo, bet neesminis. Tikėtina, jog ryškesnės 

koreliacijos atsiskleidimą galėjo riboti nedidelis skaičiavimo taškų kiekis (N = 8). Žieminių 

kviečių antžeminės masės, joje sukaupto azoto, fosforo ir kalio ryšys su pupinių žolių atitinkamais 

rodikliais buvo silpnas ir neesminis.  
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II eksperimento duomenų (BBCH 37–39) koreliacinė regresinė analizė pateikta 

3.22 paveiksle. Kitaip nei I eksperimente, žieminių kviečių antžeminės masės azoto ir kalio 

koncentracijos didėjo didėjant šių rodiklių vertėms pupinių žolių masėje. Žieminių kviečių 

antžeminės masės kalio koncentracijos (kitimo ribos 15,20–16,93 g kg-1 SM) ryšys su jo 

koncentracija pupinių žolių masėje (kitimo ribos 31,5–37,77 g kg-1 SM) buvo labai stiprus ir 

esminis. Kiek silpnesnis, tačiau artimas vidutinio stiprumo koreliacijai buvo žieminių kviečių 

antžeminės masės azoto koncentracijos priklausomumas nuo pupinių žolių azoto koncentracijos, 

tačiau šis ryšys dėl galimai mažo skaičiavimo taškų kiekio buvo neesminis.  

 

  

3.22 paveikslas. Žieminių kviečių antžeminės masės N (g kg–1) ir K (g kg–1) koncentracijos 

priklausomumas nuo pupinių žolių antžeminės masės N (g kg–1) ir K (g kg–1) koncentracijos dvinariame 

pupinių žolių ir žieminių kviečių pasėlyje (II eksperimentas, BBCH 37–39) 

Figure 3.22. Winter wheat aboveground mass N (g kg–1) and K (g kg–1) concentrations dependence from 

of forage legumes aboveground mass N (g kg–1) and K (g kg–1) concentrations in forage legumes and 

winter wheat intercropping (Experiment II, BBCH 37–39) 

 

I eksperimente javų žydėjimo pradžios tarpsniu (BBCH 59–61) išryškėjo pupinių žolių 

įtakos žieminių kviečių antžeminei masei ir azoto bei kalio sukaupimo joje neigiamos tendencijos. 

Koreliacinė regresinė analizė parodė stiprų žieminių kviečių antžeminės masės fosforo 

koncentracijos ryšį su pupinių žolių fosforo koncentracija (r = 0,81; p ≤ 0,05) (3.23 paveikslas). 

Pupinių žolių antžeminėje masėje didėjant azoto ir kalio kiekiui, žieminių kviečių sukauptas azoto 

ir kalio kiekis mažėjo. Priklausomybės buvo vidutinio stiprumo, bet neesminės.  
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3.23 paveikslas. Žieminių kviečių antžeminės masės P (g kg-1) koncentracijos ir sukaupto K (kg ha-1) 

kiekio priklausomumas nuo pupinių žolių antžeminės masės analogiškų rodiklių (I eksperimentas,  

BBCH 59–61) 

Figure 3.23. Dependence of winter wheat aboveground mass P (g kg-1) concentration and accumulated 

K (kg ha-1) content on forage legumes aboveground mass analogous indicators  

(Experiment I, BBCH 59–61) 

 

II eksperimento duomenimis, žieminių kviečių antžeminė masė ir joje sukaupto azoto kiekis 

atvirkščiai koreliavo su pupinių žolių antžemine mase (3.24 paveikslas). Pupinių žolių antžeminei 

masei didėjant nuo 417 iki 3145 kg ha–1 SM, žieminių kviečių antžeminė masė nuosekliai 

esmingai mažėjo nuo 9132 iki 3615 kg ha–1 SM. Pupinių žolių masėje azoto kiekiui padidėjus nuo 

3,79 iki 30,82 kg ha–1 SM, žieminių kviečių masėje jo kiekis sumažėjo nuo 30,59 iki 11,09 kg ha–1 

SM. Tarp šių rodiklių nustatytas labai stiprus esminis atvirkštinis ryšys (r = −0,80, p ≤ 0,05). 

Žieminių kviečių antžeminės masės kalio koncentracija kito analogiškai I eksperimento 

duomenims. Pupinių žolių antžeminėje masėje sukauptam fosforo kiekiui didėjant, žieminių 

kviečių antžeminėje masėje jo kiekis turėjo tendenciją mažėti.  

Tarp skirtingų maisto medžiagų reikšmingesnės priklausomybės nustatytos tik javų 

žydėjimo pradžios tarpsniu (BBCH 59–61). Koreliacinė regresinė analizė parodė, kad 

I eksperimente išryškėjo pupinių žolių antžeminės masės kalio koncentracijos neigiama įtaka 

azoto ir fosforo sukaupimui žieminių kviečių antžeminėje masėje (3.25 paveikslas). Pupinių žolių 

kalio koncentracijai didėjant nuo 3,19 iki 22,801 g kg-1, žieminių kviečių antžeminėje masėje 

sukauptas azoto ir fosforo kiekis mažėjo atitinkamai nuo 58,48 iki 34,24 kg ha-1 ir nuo 12,23 iki 

7,84 kg ha-1. Tarp šių rodiklių nustatytas stiprus esminis atvirkštinis ryšys.  
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3.24 paveikslas. Žieminių kviečių antžeminės masės (kg ha–1 SM), joje sukaupto N (kg ha–1) bei P (kg 

ha–1) kiekių ir K koncentracijos (g kg–1) priklausomumas nuo pupinių žolių antžeminės masės (kg ha–1 

SM) ir joje sukauptų N (kg ha–1) bei P (kg ha–1) kiekių ir K koncentracijos (g kg–1) dvinariame pupinių 

žolių ir žieminių kviečių pasėlyje (II eksperimentas, BBCH 59–61) 

Figure 3.24. The winter wheat aboveground mass (kg ha–1 DM), it accumulated N (kg ha–1) and P (kg 

ha–1) content and K concentration (g ha–1) dependence on the aboveground mass of forage legumes (kg 

ha–1 DM) and it‘s accumulated N (kg ha–1) and P (kg ha–1) content and K concentration (g ha–1) in 

forage legumes and winter wheat intercropping (Experiment II, BBCH 59–61) 
 

  

3.25 paveikslas. Žieminių kviečių antžeminėje masėje sukaupto N ir P kiekio (kg ha–1) priklausomumas 

nuo pupinių žolių antžeminės masės K koncentracijos (g kg–1) (I eksperimentas, BBCH 59–61) 

Figure 3.25. The winter wheat aboveground mass accumulated of N and P content (kg ha–1) dependence 

on the aboveground mass of forage legumes K concentration (g kg–1) (Experiment I, BBCH 59–61) 
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II eksperimento duomenimis, žieminių kviečių antžeminėje masėje azoto bei kalio 

koncentracija ir biomasėje sukauptas azoto ir kalio kiekis atvirkščiai koreliavo su pupinių žolių 

analogiškais rodikliais (3.26 paveikslas).  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.26 paveikslas. Žieminių kviečių antžeminėje masėje sukaupto N kiekio (g kg–1, kg ha–1) ir P 

koncentracijos (g kg–1) priklausomumas nuo pupinių žolių antžeminėje masėje sukaupto K (g kg–1) ir P 

(kg ha–1) kiekio (II eksperimentas, BBCH 59–61) 

Figure 3.26. The winter wheat aboveground mass accumulated of N content (g kg–1, kg ha–1) and P 

concentration (g kg–1)dependence on the aboveground mass of forage legumes K concentration (g kg–1) 

and and P (kg ha–1) (Experiment II, BBCH 59–61) 

 

Didėjant pupinių žolių kalio koncentracijai (nuo 17,20 iki 31,70 g kg–1) ir biomasėje 

sukauptam jo kiekiui (nuo 7,75 iki 99,69 kg ha–1), žieminių kviečių antžeminėje masėje azoto 

koncentracija ir sukauptas jo kiekis mažėjo atitinkamai nuo 3,50 iki 2,81 g kg–1 ir nuo 30,59 iki 

11,10 iki kg ha–1. Tikėtina, kad pupinės žolės, kurios kaupia daugiau kalio (šiuo atveju baltieji 

dobilai), gali konkuruoti su žieminiais kviečiais dėl azoto įsisavinimo. Pupinių žolių antžeminėje 

masėje sukauptam fosforo kiekiui didėjant nuo 0,98 iki 3,44 kg ha–1, žieminių kviečių antžeminėje 

0

1

1

2

2

3

3

4

4

0 10 20 30 40

Ž
ie

m
in

ių
 k

v
ie

č
ių

 N
 k

o
n

c
e
n

tr
a

c
ij

a
/

N
 c

o
n

c
e
n

tr
a

ti
o
n

 o
f 

w
in

te
r 

w
h

e
a

t 

Pupinių žolių K koncentracija/

K concentration of forage legumes 

y =97,67 - 22,41x; 

r = -0,82*
0

5

10

15

20

25

30

35

0 50 100 150

Ž
ie

m
in

ių
 k

v
ie

č
ių

 N
 k

ie
k

is
 a

tž
e
m

in
ė
je

 

m
a

sė
je

/ 
N

 c
o

n
te

n
t 

o
f 

w
in

te
r 

w
h

e
a

t 
in

 t
h

e
 

u
n

d
e
rg

ro
u

n
d

 m
a

ss
 

Pupinių žolių K kiekis atžeminėje masėje/

K content of forage legumes in the underground 

mass 

y =124,82 - 4,19x; 

r = -0,79*

0

1

1

2

2

3

3

0 1 2 3 4Ž
ie

m
in

ių
 k

v
ie

č
ių

 P
 k

o
n

c
e
n

tr
a

c
ij

a
/

P
 c

o
n

c
e
n

tr
a

ti
o
n

 o
f 

w
in

te
r 

w
h

e
a

t 

Pupinių žolių P kiekis atžeminėje masėje/

P content of forage legumes in the underground 

mass 

y =5,46 - 1,71x; 

r = -0,94**



79 

masėje jo koncentracija mažėjo nuo 1,11 iki 2,40 g kg–1. Šių rodiklių koreliacija buvo labai stipri 

(r = −0,92; p ≤ 0,01). I eksperimente analogiški ryšiai nebuvo nustatyti. Tai galėjo lemti 

II  eksperimento dirvožemio armenyje mažesnis judriųjų P2O5 kiekis (121 mg kg–1), palyginus su 

I eksperimento (146 mg kg–1).  

Apibendrinus dviejų eksperimentų koreliacinės regresinės analizės duomenis galima teigti, 

kad dvinariame pasėlyje reikšmingesnė neigiama pupinių žolių įtaka žieminių kviečių antžeminei 

masei ir joje sukauptam azoto kiekiui nustatyta antros apskaitos metu, t. y. žieminių kviečių 

žydėjimo pradžios tarpsniu (BBCH 59–61). Pupinės žolės didžiausią įtaką turėjo žieminių kviečių 

azoto ir kalio koncentracijai. Daugeliu atvejų pupinių žolių antžeminėje masėje kalio 

koncentracijai arba kiekiui didėjant, žieminių kviečių antžeminėje masėje azoto koncentracija ir 

sukauptas jo kiekis mažėjo. Didesniu kalio kaupimu antžeminėje masėje pasižymėjo baltieji 

dobilai. Augalų konkurencija dėl fosforo buvo ryškesnė judriojo P2O5 mažiau turičiame 

dirvožemyje.  

 

3.3.4. Maisto medžiagų kiekis sukauptas derliuje žieminių kviečių brandos metu  

 

Azotas. Žieminiams kviečiams visiškai subrendus (BBCH 89), jų derliuje sukauptas azoto 

kiekis pateiktas 3.11 lentelėje. Abiejų eksperimentų duomenys parodė esminius azoto 

koncentracijos ir derliuje sukaupto jo kiekio skirtumus tarp žemės dirbimo ir žieminių kviečių 

sėjos būdų. I eksperimento žieminių kviečių grūduose azoto koncentracija buvo esmingai didesnė 

(7,8–21,6 %) po pupinių žolių aparimo, palyginus su kontroliniu laukeliu. Didžiausia azoto 

koncentracija nustatyta žieminius kviečius auginant po baltųjų dobilų aparimo. Azoto 

koncentracija grūduose mažėjo žoles mulčiuojant du kartus (apynines liucernas – esmingai), 

palyginus su kontroliniu laukeliu. Įvertinus azoto koncentraciją šiauduose nustatyta, kad visuose 

žieminių kviečių auginimo variantuose ji padidėjo iš esmės, palyginus su kontroliniu laukeliu. 

Vidutiniais duomenimis, žieminių kviečių derliuje sukaupto azoto didesnė dalis (70,8 %) pateko 

į grūdus. Daugiausia azoto grūduose buvo žieminius kviečius auginant po apartų pupinių žolių. 

Azoto priedas dėl apyninių liucernų, baltųjų ir egiptinių dobilų juose sudarė atitinkamai 19,0. 32,2 

ir 21,5 kg ha–1, arba 46,3, 78,5 ir 52,4 % daugiau nei kontroliniame laukelyje. Palyginus juostinio 

žemės dirbimo ir sėjos variantus nustatyta, kad žieminiai kviečiai, sėti į avižų ražienas arba į 

pupines žoles, pagal grūduose sukauptą azoto kiekį buvo beveik lygiaverčiai. Panašūs skirtumai 

nustatyti ir bendro derliuje sukaupto azoto kiekio.  
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3.11 lentelė. Azoto kiekis, sukauptas žieminių kviečių pagrindinės ir šalutinės produkcijos derliuje 

Table 3.11. Nitrogen accumulation in the main and by-products of winter wheat yield 

Vienanariai ir dvinariai 

pasėliai / 

Mono- and intercrops 

N g kg–1 N kg ha–1 SM / DM 

grūduose / 

 in grains 

šiauduose / 

 in straw 

grūduose / 

in grains 

šiauduose / 

 in straw 

iš viso / 

 in all 

2019 m./ 2019 

*A–ŽK (TŽDS) 14,56 bc 5,0 a 41,0 c 16,9 c 57,9 c 

A–ŽK (JŽDS) 14,74 c 5,71 bcd 32,6 ab 14,5 bc 47,1 abc 

AP–ŽK (TŽDS) 16,36 e 5,51 b 60,0 d 24,6 de 84,6 d 

A+AL–AL+ŽK (JŽDS) 14,93 c 5,61 bcd 36,0 bc 14,5 bc 50,5 abc 

A+AL–AL+ŽK+M1 (JŽDS) 14,36 abc 5,72 bcd 35,3 bc 14,9 bc 50,2 abc 

A+AL–L+ŽK+M2 (JŽDS) 13,83 a 5,59 bcd 32,4 ab 14,3 abc 46,7 abc 

BD–ŽK (TŽDS) 17,70 f 5,75 bcd 73,2 e 25,8 de 99,0 f 

A+BD–BD+ŽK (JŽDS) 14,67 bc 5,55 b 31,5 ab 13,0 ab 44,5 ab 

A+BD–BD+ŽK+M1 (JŽDS) 14,67 bc 5,81 bcd 29,2 a 11,8 a 41,0 a 

A+BD–BD+ŽK+M2 (JŽDS) 14,10 ab 5,62 bcd 35,1 bc 15,2 bc 50,3 abc 

ED–ŽK (TŽDS) 15,7 d 6,0 d 62,5 d 26,4 e 88,9 def 

A+ED–ŽK (JŽDS) 14,37 abc 5,65 bcd 36,8 bc 17,1 c 53,9 bc 

Vidurkis / Average 15,0 5,63 42,1 17,4 59,5 

2020 m. / 2020 

*A–ŽK (TŽDS) 15,43 ab 3,58 a 54,7 a 14,3 a 69,0 a 

A–ŽK (JŽDS) 15,90 abc 5,89 bc 61,3 ab 25,6 b 86,9 ab 

AP–ŽK (TŽDS) 15,27 a 5,80 bc 86,6 cde 39,1 e 125,7 cd 

A+AL–AL+ŽK (JŽDS) 15,57 abc 5,58 b 59,1 ab 23,3 ab 82,4 ab 

A+AL–AL+ŽK+M1 (JŽDS) 17,23 e 5,78 b 55,4 ab 21,8 ab 77,2 ab 

A+AL–AL+ŽK+M2 (JŽDS) 16,67 cde 5,69 b 54,3 a 19,3 ab 73,6 ab 

BD–ŽK (TŽDS) 16,63 cde 8,63 g 98,6 e 63,9 d 162,5 f 

A+BD–BD+ŽK (JŽDS) 15,83 abc 6,74 cd 54,4 a 19,1 ab 73,5 ab 

A+BD–BD+ŽK+M1 (JŽDS) 16,40 bcde 7,05 de 60,7 ab 23,6 ab 84,3 ab 

A+BD–BD+ŽK+M2 (JŽDS) 16,53 bcde 6,86 de 54,1 a 20,1 ab 74,2 ab 

ED–ŽK (TŽDS) 16,17 abcde 7,75 efg 87,7 cde 52,4 d 140,1 def 

A+ED–ŽK (JŽDS) 16,33 abcde 5,62 b 73,9 bc 27,0 b 100,9 bc 

Vidurkis / Average 16,16 6,25 66,8 29,1 95,9 

Pastaba: vienanarių pasėlių sėjomainos: A–ŽK – avižos – žieminiai kviečiai, AL–ŽK – apyninių liucernų – žieminiai 

kviečiai, BD–ŽK – baltieji dobilai – žieminiai kviečiai, ED–ŽK – egiptiniai dobilai – žieminiai kviečiai; dvinarių pasėlių 

sėjomainos: A+AL–AL+ŽK – avižos + apyninių liucernų įsėlis – apyninių liucernų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+BD–

BD+ŽK – avižos + baltųjų dobilų įsėlis – baltųjų dobilų įsėlis+žieminiai kviečiai, A+ED–ŽK – avižos + egiptinių dobilų 

įsėlis – žieminiai kviečiai; M1 – pupinių žolių mulčiavimas vieną kartą, M2 – pupinių žolių mulčiavimas du kartus; TŽDS – 

tradicinis žemės dirbimas ir sėja, JŽDS – juostinis žemės dirbimas ir sėja; * – kontrolinis laukelis; tomis pačiomis raidėmis 

pažymėti vidurkiai esmingai nesiskiria (p < 0,05).  

Note: monocropping systems: A–ŽK – oat – winter wheat , AL–ŽK – black medick – winter wheat, BD–ŽK – white clover – 

winter wheat, ED–ŽK – Egyptian clover – winter wheat; intercropping systems: A+AL–AL+ŽK – oat undersown with black 

medick – black medick and winter wheat intercrop, A+BD–BD+ŽK – oat undersown with white clover – white clover and 

winter wheat intercrop; A+ED–ED+ŽK – oat undersown with Egyptian clover – Egyptian clover and winter wheat 

intercrop; M1 – mulching once, M2 – mulching twice; TŽDS – conventional tillage and sowing, JŽDS – strip tillage and 

sowing; * – control treatment; means followed by the same letters are not significantly different at p < 0.05. 

 

II eksperimento duomenimis, taikytų priemonių įtaka grūdų azoto koncentracijai buvo 

mažiau ryški ir ne visuomet veiksminga. Azoto koncentraciją grūduose iš esmės padidino 

žieminiai kviečiai, auginti dvinariuose pasėliuose su apyninėmis liucernomis jų antžeminę masę 

mulčiuojant (8,0–11,7 %) arba aparti baltieji dobilai (7,8 %), palyginus su kontroliniu laukeliu. 
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Visuose variantuose šiauduose azoto koncentracija padidėjo iš esmės, palyginus su kontroliniu 

laukeliu. Palyginus su žieminiais kviečiais, sėtais į avižų ražienas (JŽDS), azoto koncentracijos 

esminiai priedai gauti sėjomainos grandyse su baltaisiais (nepriklausomai nuo sėjos būdo) arba 

egiptiniais (TŽDS) dobilais. II eksperimente žieminiai kviečiai azoto derliuje sukaupė 61,2 % 

daugiau nei I eksperimente. Tačiau, kaip ir I eksperimente, daugiausia azoto grūduose sukaupė 

žieminiai kviečiai, auginti po apartų pupinių žolių. Palyginus su kontroliniu laukeliu, po apyninių 

liucernų skirtumas sudarė 31,9 kg ha–1, arba 58,3 %, po baltųjų dobilų – 43,9 kg ha–1, arba 80,3 %, 

po egiptinių dobilų – 33,0 kg ha–1, arba 60,3 %. Dvinariuose pasėliuose su pupinėmis žolėmis 

(apyninėmis liucernomis ir baltaisiais dobilais) auginti žieminiai kviečiai grūduose azoto sukaupė 

beveik tiek pat, kiek juostiniu žemės dirbimo ir sėjos būdu pasėti į avižų ražienas. Tačiau 

žieminius kviečius pasėjus į egiptinius dobilus (JŽDS) ir jų antžeminei masei per žiemą nušalus, 

grūduose gautas esminis azoto priedas (12,6 kg ha–1, arba 20,6 %), palyginus su analogiška sėja į 

avižų ražienas.  

 

Fosforas. I eksperimente žieminiai kviečiai, auginti po apartų avižų ar pupinių žolių, 

grūduose sukaupė iš esmės vienodą kiekį fosforo (3.12 lentelė). Fosforo koncentraciją grūduose 

turėjo tendenciją didinti juostinis žemės dirbimas ir sėja į avižų ražienas arba pupines žoles, 

palyginus su kontroliniu laukeliu. Didžiausia fosforo koncentracija grūduose buvo žieminius 

kviečius auginant su baltaisiais dobilais (masę mulčiuojant du kartus) arba su apyninėmis 

liucernomis (masę mulčiuojant kartą). Šiauduose mažiausia fosforo koncentracija nustatyta 

žieminius kviečius auginant artuose laukeliuose. Fosforo koncentracija šiauduose buvo esmingai 

mažesnė aparus pupines žoles nei avižas. Žieminiams kviečiams taikant juostinį žemės dirbimą ir 

sėją, fosforo koncentracija šiauduose, kaip ir grūduose, didėjo. Fosforo žieminių kviečių grūduose 

buvo sukaupta nedaug. Nustatytos atvirkštinės fosforo koncentracijos tendencijos. Palyginus su 

kontroliniu laukeliu, esminiai fosforo priedai grūduose gauti žieminius kviečius auginant aparus 

baltuosius arba egiptinius dobilus, nepriklausomai nuo sėjos būdo. Žieminiai kviečiai, pasėti 

juostiniu žemės dirbimo ir sėjos būdu, lėmė mažesnį grūduose sukauptą fosforo kiekį, kuris 

vertinant esmingumo kriterijais nesiskyrė. II eksperimente fosforo koncentracija ir sukaupimas 

grūduose kito analogiškai I eksperimento duomenims.  
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3.12 lentelė. Fosforo kiekis, sukauptas žieminių kviečių pagrindinės ir šalutinės produkcijos derliuje 

Table 3.12. Phosphorus accumulation in the main and by-products of winter wheat yield 

Vienanariai ir dvinariai 

pasėliai / 

Mono- and intercrops 

P g kg–1 P kg ha–1 SM / DM 

grūduose / 

 in grains 

šiauduose / 

 in straw 

grūduose /  

in grains 

šiauduose / 

 in straw 

iš viso / 

 in all 

2019 m./ 2019 

*A–ŽK (TŽDS) 3,66 abc 1,02 bc 10,2 abc 3,5 cde 13,7 abcd 

A–ŽK (JŽDS) 3,98 cdef 1,24 def 8,8 ab 3,1 cde 11,9 abc 

AP–ŽK (TŽDS) 3,23 a 0,50 a 11,8 cd 2,2 a 14,0 cdef 

A+AL–AL+ŽK (JŽDS) 3,71 abcd 1,12 bcd 9,1 ab 2,9 bc 12,0 abc 

A+AL–AL+ŽK+M1 (JŽDS) 4,21 def 1,36 f 10,3 abc 3,5 e 13,8 abcd 

A+AL–AL+ŽK+M2 (JŽDS) 3,78 bcd 1,12 bcd 8,9 ab 2,9 bc 11,8 abc 

BD–ŽK (TŽDS) 3,32 ab 0,52 a 13,7 def 2,3 ab 16,0 def 

A+BD–BD+ŽK (JŽDS) 3,88 cdef 0,95 b 8,4 a 2,2 a 10,6 ab 

A+BD–BD+ŽK+M1 (JŽDS) 4,09 cdef 1,14 cd 8,1 a 2,2 a 10,3 a 

A+BD–BD+ŽK+M2 (JŽDS) 4,43 f 1,10 bcd 11,1 bcd 3,0 cde 14,1 bcdef 

ED–ŽK (TŽDS) 3,83 bcd 0,54 a 15,3 f 2,3 ab 17,6 f 

A+ED–ŽK (JŽDS) 3,8 bcd 1,08 bcd 9,8 abc 3,2 cde 13,0 abcd 

Vidurkis / Average 3,83 0,97 10,5 2,8 13,3 

      

2020 m./ 2020 

*A–ŽK (TŽDS) 3,17 abcd 0,06 a 11,3 a 0,2 a 11,5 a 

A–ŽK (JŽDS) 3,68 de 0,16 abcd 14,1 abcd 0,8 a 14,9 abc 

AP–ŽK (TŽDS) 2,91 a 0,07 ab 16,6 bcdef 0,5 a 17,1 bcde 

A+AL–AL+ŽK (JŽDS) 3,23 abcd 0,08 ab 12,2 ab 0,3 a 12,5 ab 

A+AL–AL+ŽK+M1 (JŽDS) 4,44 g 0,11 ab 14,3 abcd 0,4 a 14,7 abc 

A+AL–AL+ŽK+M2 (JŽDS) 3,54 bcde 0,06 a 11,0 a 0,2 a 11,2 a 

BD–ŽK (TŽDS) 3,05 abc 0,33 bcd 18,2 def 2,5 c 20,7 de 

A+BD–BD+ŽK (JŽDS) 2,98 ab 0,33 bcd 10,7 a 0,9 a 11,6 a 

A+BD–BD+ŽK+M1 (JŽDS) 3,46 bcde 0,39 d 13,3 abc 1,1 abc 14,4 abc 

A+BD–BD+ŽK+M2 (JŽDS) 3,58 cde 0,21 abcd 11,8 a 0,6 a 12,4 ab 

ED–ŽK (TŽDS) 3,57 cde 0,33 bcd 19,5 f 2,4 bc 21,9 e 

A+ED–ŽK (JŽDS) 3,86 efg 0,16 abcd 17,6 cdef 0,8 a 18,4 cde 

Vidurkis / Average 3,46 0,19 14,2 0,9 15,1 

Pastaba: vienanarių pasėlių sėjomainos: A–ŽK – avižos – žieminiai kviečiai, AL–ŽK – apyninių liucernų – žieminiai 

kviečiai, BD–ŽK – baltieji dobilai – žieminiai kviečiai, ED–ŽK – egiptiniai dobilai – žieminiai kviečiai; dvinarių pasėlių 

sėjomainos: A+AL–AL+ŽK – avižos + apyninių liucernų įsėlis – apyninių liucernų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+BD–

BD+ŽK – avižos + baltųjų dobilų įsėlis – baltųjų dobilų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+ED–ŽK – avižos + egiptinių dobilų 

įsėlis – žieminiai kviečiai; M1 – pupinių žolių mulčiavimas vieną kartą, M2 – pupinių žolių mulčiavimas du kartus; TŽDS – 

tradicinis žemės dirbimas ir sėja, JŽDS – juostinis žemės dirbimas ir sėja; * – kontrolinis laukelis; tomis pačiomis raidėmis 

pažymėti vidurkiai esmingai nesiskiria (p < 0,05). 

Note: monocropping systems: A–ŽK – oat – winter wheat , AL–ŽK – black medick – winter wheat, BD–ŽK – white clover – 

winter wheat, ED–ŽK – Egyptian clover – winter wheat; intercropping systems: A+AL–AL+ŽK – oat undersown with black 

medick – black medick and winter wheat intercrop, A+BD–BD+ŽK – oat undersown with white clover – white clover and 

winter wheat intercrop; A+ED–ED+ŽK – oat undersown with Egyptian clover – Egyptian clover and winter wheat 

intercrop; M1 – mulching once, M2 – mulching twice; TŽDS – conventional tillage and sowing, JŽDS – strip tillage and 

sowing; * – control treatment; means followed by the same letters are not significantly different at p < 0.05. 
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Kalis. I eksperimento duomenimis, kalio koncentracija žieminių kviečių grūduose taikant 

TŽDS mažėjo, palyginus su juostiniu žemės dirbimu ir sėja (3.13 lentelė). Žieminių kviečių 

juostinė sėja į avižų ražienas, apynines liucernas (be mulčiavimo) arba baltuosius dobilus (masę 

mulčiuojant kartą) iš esmės padidino kalio koncentraciją grūduose (atitinkamai 0,32, 0,35 ir 

0,37 proc. vnt.), palyginus su kontroliniu laukeliu. Kiti žieminių kviečių sėjos variantai vertinami 

esmingumo kriterijais nesiskyrė. Kalio koncentracijos šiauduose duomenys buvo mažiau 

dėsningi. Žieminių kviečių (grūdų ir šiaudų) derliuje didesnė kalio dalis (56,8 %) buvo sukaupta 

šiauduose. Grūdų derliuje sukaupto kalio kiekio duomenys kito analogiškai. Daugiausia kalio 

grūduose buvo sukaupta žieminius kviečius auginant po apartų avižų ražienų ir visų pupinių žolių. 

Palyginus su juostiniu žemės dirbimu ir žieminių kviečių sėja į avižų ražienas, grūduose kalio 

buvo sukaupta esmingai daugiau (atitinkamai 18,2 ir 49,3–68,1 %) nei po avižų arba pupinių žolių 

priešsėlių. Šiauduose esminis kalio priedas gautas tik pupines žoles aparus prieš žiemkenčių sėją. 

Kalio sukaupimas ir grūduose, ir šiauduose tarp juostinės sėjos variantų beveik nesiskyrė, 

nepriklausomai, ar buvo sėta į avižų ražienas, ar į pupines žoles.  

 

3.13 lentelė. Kalio kiekis, sukauptas žieminių kviečių pagrindinės ir šalutinės produkcijos derliuje 

Table 3.13. Potassium accumulation in the main and by-products of winter wheat yield 

Vienanariai ir dvinariai 

pasėliai / 

Mono- and intercrops 

K g kg–1 K kg ha–1 SM / DM 

grūduose / 

 in grains 

šiauduose / 

 in straw 

grūduose /  

in grains 

šiauduose /  

in straw 

iš viso /  

in all 

2019 m./ 2019 

*A–ŽK (TŽDS) 4,26 abc 4,69 a 11,94 d 15,80 d 27,7 d 

A–ŽK (JŽDS) 4,58 def 5,42 e 10,10 abc 13,73 bcd 23,8 bcd 

AL–ŽK (TŽDS) 4,11 a 5,32 cde 15,08 e 23,76 f 38,9 ef 

A+AL–AL+ŽK (JŽDS) 4,61 ef 4,75 ab 11,15 bcd 12,58 abc 23,8 bcd 

A+AL–AL+ŽK+M1 (JŽDS) 4,49 cdef 5,10 bcde 11,02 bcd 13,28 bcd 24,3 bcd 

A+AL–AL+ŽK+M2 (JŽDS) 4,34 abcd 5,16 bcde 10,18 abc 13,24 bcd 23,4 abc 

BD–ŽK (TŽDS) 4,11 a 5,14 bcde 16,98 g 23,08 ef 40,1 f 

A+BD–BD+ŽK (JŽDS) 4,45 bcdef 5,20 bcde 9,55 ab 12,23 ab 21,8 ab 

A+BD–BD+ŽK+M1 (JŽDS) 4,63 f 5,07 abcde 9,24 a 10,33 a 19,5 a 

A+BD–BD+ŽK+M2 (JŽDS) 4,41 bcdef 5,02 abcde 10,93 bcd 13,57 bcd 24,5 bcd 

ED–ŽK (TŽDS) 4,21 ab 4,93 abc 16,78 efg 21,71 ef 38,5 ef 

A+ED–ŽK (JŽDS) 4,39 bcdef 5,15 bcde 11,25 cd 15,56 cd 26,9 cd 

Vidurkis / Average 4,38 5,09 12,01 15,74 27,7 

2020 m./ 2020 

*A–ŽK (TŽDS) 6,37 bcd 5,95 a 22,56 ab 24,45 a 47,1 ab 

A–ŽK (JŽDS) 6,08 abcd 6,26 ab 23,54 ab 26,76 a 50,3 ab 

AL–ŽK (TŽDS) 5,95 abcd 7,67 d 33,67 cd 51,98 b 85,7 cde 

A+AL–AL+ŽK (JŽDS) 5,76 ab 6,36 ab 21,55 ab 27,05 a 48,7 ab 

A+AL–AL+ŽK+M1 (JŽDS) 6,36 bcd 6,07 ab 20,50 a 22,72 a 43,2 ab 

A+AL–AL+ŽK+M2 (JŽDS) 6,79 d 6,11 ab 22,08 ab 20,42 a 42,5 ab 

BD–ŽK (TŽDS) 6,20 bcd 9,21 e 36,68 d 68,50 c 105,2 e 

A+BD–BD+ŽK (JŽDS) 6,0 abcd 7,29 cd 20,71 ab 20,90 a 41,6 ab 

A+BD–BD+ŽK+M1 (JŽDS) 6,45 bcd 6,44 ab 23,46 ab 22,23 a 45,7 ab 

A+BD–BD+ŽK+M2 (JŽDS) 6,19 bcd 6,68 bc 20,23 a 19,55 a 39,8 a 

ED–ŽK (TŽDS) 5,27 a 7,82 d 29,17 bcd 53,39 b 82,6 b 

A+ED–ŽK (JŽDS) 6,18 bcd 6,20 ab 27,94 abcd 29,95 a 57,9 c 

Vidurkis / Average 6,13 6,84 25,17 32,33 57,5 
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Pastaba: vienanarių pasėlių sėjomainos: A–ŽK – avižos – žieminiai kviečiai, AL–ŽK – apyninių liucernų – žieminiai 

kviečiai, BD–ŽK – baltieji dobilai – žieminiai kviečiai, ED–ŽK – egiptiniai dobilai – žieminiai kviečiai; dvinarių pasėlių 

sėjomainos: A+AL–AL+ŽK – avižos + apyninių liucernų įsėlis – apyninių liucernų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+BD–

BD+ŽK – avižos + baltųjų dobilų įsėlis – baltųjų dobilų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+ED–ŽK – avižos + egiptinių dobilų 

įsėlis – žieminiai kviečiai; M1 – pupinių žolių mulčiavimas vieną kartą, M2 – pupinių žolių mulčiavimas du kartus; TŽDS – 

tradicinis žemės dirbimas ir sėja, JŽDS – juostinis žemės dirbimas ir sėja; * – kontrolinis laukelis; tomis pačiomis raidėmis 

pažymėti vidurkiai esmingai nesiskiria (p < 0,05).  

Note: monocropping systems: A–ŽK – oat – winter wheat , AL–ŽK – black medick – winter wheat, BD–ŽK – white clover – 

winter wheat, ED–ŽK – Egyptian clover – winter wheat; intercropping systems: A+AL–AL+ŽK – oat undersown with black 

medick – black medick and winter wheat intercrop, A+BD–BD+ŽK – oat undersown with white clover – white clover and 

winter wheat intercrop; A+ED–ED+ŽK – oat undersown with Egyptian clover – Egyptian clover and winter wheat 

intercrop; M1 – mulching once, M2 – mulching twice; TŽDS – conventional tillage and sowing, JŽDS – strip tillage and 

sowing; * – control treatment; means followed by the same letters are not significantly different at p < 0.05. 

 

II eksperimento duomenimis, grūduose didžiausia kalio koncentracija nustatyta 

žiemkenčius auginant dvinariame pasėlyje su apyninėmis liucernomis (du kartus mulčiuojant), 

mažiausia – aparus egiptinius dobilus (3.13 lentelė). Šiuose variantuose skirtumai buvo esminiai, 

palyginus su kontroliniu laukeliu. Kaip ir I eksperimente, kalio koncentraciją šiauduose didino 

pupinių žolių aparimas, palyginus su juostine sėja. Kiti juostinės sėjos variantai reikšmingos 

įtakos grūdų ir šiaudų kalio koncentracijai neturėjo. Grūduose ir šiauduose daugiausia kalio 

sukaupta žieminius kviečius auginant po apartų apyninių liucernų ir baltųjų bei egiptinių dobilų. 

Palyginus su kontroliniu laukeliu, grūduose sukaupto kalio esminis priedas po apartų apyninių 

liucernų ir baltųjų dobilų sudarė atitinkamai 49,2 ir 62,6 %. Apartos pupinės žolės kalio 

sukaupimą šiauduose padidino esmingai ir daugiau kaip du kartus (2,1–2,8 karto). Kaip ir 

I eksperimente, kalio sukaupimas grūduose ir šiauduose tarp juostinės sėjos variantų esmingai 

nesiskyrė.  

 

Apibendrinus tyrimo rezultatus galima teigti, kad azoto koncentraciją grūduose ir 

šiauduose labiausiai didino apartos pupinės žolės, daugiausia baltieji dobilai. Pupinių žolių 

mulčiavimas azoto kiekio didėjimui grūduose ir šiauduose neturėjo įtakos. Juostinis žemės 

dirbimas ir sėja turėjo tendenciją didinti fosforo koncentraciją grūduose ir šiauduose.  

 

3.3.5. Pupinių žolių antžeminėje masėje sukauptas maisto medžiagų kiekis, žieminiams 

kviečiams pasiekus visišką brandą  

 

Azotas. I eksperimento duomenimis, azoto koncentracija buvo esmingai didesnė baltųjų 

dobilų vienanario pasėlio antžeminėje masėje, palyginus su apyninių liucernų (3.14 lentelė). 

Pupines žoles auginant vienanariuose ir dvinariuose pasėliuose (be mulčiavimo), jų antžeminėje 
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masėje azoto koncentracija kito nežymiai, tačiau jo didesnę koncentraciją lėmė pupinių žolių 

mulčiavimas. II eksperimente apyninių liucernų auginimo būdas arba antžeminės masės 

mulčiavimas savo efektyvumu buvo beveik lygiaverčiai. Baltųjų dobilų antžeminės masės 

azotingumas iš esmės padidėjo juos auginant dvinariuose pasėliuose be mulčiavimo arba 

antžeminę masę mulčiuojant. Pagal antžeminėje masėje sukauptą azoto kiekį vienanariame 

pasėlyje augintos pupinės žolės nesiskyrė, tačiau jo sukaupimui esminės įtakos turėjo jų 

auginimas su kviečiais dvinariuose pasėliuose ir mulčiavimas. Apyninių liucernų derliuje 

sukauptas azoto kiekis mažėjo jas auginant dvinariuose pasėliuose ir proporcingai mulčiavimų 

skaičiui. Baltųjų dobilų derliuje, juos auginant vienanariuose ir dvinariuose pasėliuose, ryškesnių 

azoto kiekio skirtumų nenustatyta, tačiau jo kiekį derliuje esmingai sumažino mulčiavimas, 

palyginus su nemulčiuota žole. II eksperimento duomenimis, pupinės žolės, augintos 

vienanariuose arba dvinariuose pasėliuose, pagal azoto sukaupimą derliuje nesiskyrė. Kaip ir 

I eksperimente, azoto sukaupimą mažino apyninių liucernų mulčiavimas. Daugiausia azoto buvo 

sukaupta baltųjų dobilų derliuje, tačiau taikytų priemonių įtaka nebuvo dėsninga.  

Fosforas. I eksperimente fosforo koncentraciją didino pupinių žolių auginimas dvinariuose 

pasėliuose arba jų antžeminės masės mulčiavimas, palyginus su atitinkamos rūšies vienanariame 

pasėlyje augintomis pupinėmis žolėmis (3.14 lentelė). II eksperimente mulčiavimo įtaka buvo 

priešinga – fosforo koncentracija mažėjo. Abiejų eksperimentų duomenimis, fosforo kiekis 

apyninių liucernų derliuje mažėjo jas auginant kartu su žieminiais kviečiais ir antžeminę masę 

mulčiuojant. Baltųjų dobilų derliuje sukaupto fosforo kiekio kitimas buvo ne toks dėsningas. 

Abiejų eksperimentų duomenimis, baltųjų dobilų derliuje sukauptas fosforo kiekis mažai kito, o 

antžeminės masės mulčiavimas du kartus buvo nevienareikšmis.  

Kalis. Kalio koncentracija buvo didesnė baltųjų dobilų derliuje nei apyninių liucernų 

(3.14 lentelė). I eksperimente kalio koncentracija žolių derliuje padidėjo iš esmės apyninių 

liucernų arba baltųjų dobilų antžeminę masę mulčiuojant, palyginus su atitinkamų rūšių 

vienanariais pasėliais. II eksperimento kalio koncentracijos duomenys buvo ne tokie nuoseklūs.  

Apyninių liucernų auginimas dvinariuose pasėliuose kalio koncentraciją mažino, o baltųjų 

dobilų didino, palyginus su šių rūšių vienanariais pasėliais. Apyninių liucernų derliuje sukauptas 

kalio kiekis abiejuose eksperimentuose kito dėsningai. Kalio kiekis apyninių liucernų derliuje 

sumažėjo iš esmės jas auginant kartu su kviečiais ir masę mulčiuojant, palyginus su vienanariu 

pasėliu. Kalio kiekis baltųjų dobilų derliuje sumažėjo tik du kartus mulčiuojant ir tik 

I eksperimente. II eksperimente gautas priešingas rezultatas – mulčiavimas du kartus iš esmės 

padidino kalio kiekį derliuje. 
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3.14 lentelė. Maisto medžiagų pasiskirstymas pupinių žolių antžeminėje masėje žieminiams 

kviečiams pasiekus visišką brandą (BBCH 89) 

Table 3.14. Nutrient distribution in the aboveground mass of forage legumes when winter wheat 

reaches full maturity stage (BBCH 89)  

Variantai/ Treatment 
N g kg–1 N kg ha–1 SM / 

DM 

P g kg–1 P kg ha–1 

SM / DM 
K g kg–1 

K kg ha–1 

SM / DM 

2019 m./ 2019 

AL* 22,74 f 49,5 f 2,08 a 4,4 e 17,30 a 36,8 cdef 

A+AL–AL+ŽK (JŽDS) 20,28 a 34,5 cd 2,29 ab 3,9 cde 16,25 a 27,5 bc 

A+AL–AL+ŽK+M1 (JŽDS) 28,0 b 21,9 b 2,74 abcd 2,2 b 21,0 b 16,9 ab 

A+AL–AL+ŽK+M2 (JŽDS) 28,03 bc 7,4 a 2,82 bcd 0,7 a 22,45 b 5,9 a 

BD* 29,54 c 47,7 ef 2,74 abcd 4,3 cde 30,15 c 48,7 f 

A+BD–BD+ŽK (JŽDS) 29,06 bc 38,4 cdef 3,31 cd 4,4 cde 31,95 cde 42,1 def 

A+BD–BD+ŽK+M1 (JŽDS) 31,46 e 21,9 b 3,22 cd 4,0 cde 33,50 de 41,9 def 

A+BD–BD+ŽK+M2 (JŽDS) 31,73 e 27,2 bc 3,4 d 2,9 bc 34,65 e 30,3 cd 

Vidurkis / Average 27,60 33,2 2,82 3,4 25,91 31,3 

2020 m./ 2020 

AL* 20,05 a 29,8 bc 0,3 a 0,4 a 23,60 bc 35,0 b 

A+AL–AL+ŽK (JŽDS) 24,05 abc 35,5 bcd 2,25 b 3,3 e 12,40 a 18,1 a 

A+AL–AL+ŽK+M1 (JŽDS) 23,85 abc 24,3 b 1,57 c 1,6 b 12,75 a 13,0 a 

A+AL–AL+ŽK+M2 (JŽDS) 19,65 a 8,7 a 1,89 d 0,8 ab 10,97 a 4,9 a 

BD* 20,85 a 39,7 cd 0,3 a 0,5 a 24,4 bc 45,0 bc 

A+BD–BD+ŽK (JŽDS) 28,15 c 44,0 cd 3,06 f 4,7 cd 29,80 c 45,9 bc 

A+BD–BD+ŽK+M1 (JŽDS) 26,50 bc 47,2 d 2,67 e 4,7 cd 28,60 bc 50,6 c 

A+BD–BD+ŽK+M2 (JŽDS) 26,10 bc 64,2 e 2,28 b 5,6 d 29,25 bc 72,3 d 

Vidurkis / Average 23,65 36,7 1,78 2,7 21,47 35,6 

Pastaba: vienanariai pasėliai: AL – apyninės liucernos, BD – baltieji dobilai; dvinariai pasėliai: A+AL–AL+ŽK – avižos + 

apyninių liucernų įsėlis – apyninių liucernų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+BD–BD+ŽK – avižos + baltųjų dobilų įsėlis – 

baltųjų dobilų įsėlis + žieminiai kviečiai; M1 – pupinių žolių mulčiavimas vieną kartą, M2 – pupinių žolių mulčiavimas du 

kartus; TŽDS – tradicinis žemės dirbimas ir sėja, JŽDS – juostinis žemės dirbimas ir sėja; * – kontrolinis laukelis; tomis 

pačiomis raidėmis pažymėti vidurkiai esmingai nesiskiria (p < 0,05). 

Note: monocropping systems: AL – black medick, BD – white clover; intercropping systems: A+AL–AL+ŽK – oat undersown 

with black medick – black medick and winter wheat intercrop, A+BD–BD+ŽK – oat undersown with white clover – white clover 

and winter wheat intercrop; M1 – mulching once, M2 – mulching twice; TŽDS – conventional tillage and sowing, JŽDS – strip 

tillage and sowing; * – control treatment; means followed by the same letters are not significantly different at p < 0.05. 

Apibendrinus tyrimo rezultatus galima teigti, kad pupinėse žolėse azoto kiekis didėjo jas 

auginant dvinariuose pasėliuose. Daugiausia azoto buvo sukaupta baltųjų dobilų derliuje. 

Apyninių liucernų mulčiavimas mažino azoto sukaupimą derliuje. Fosforo koncentraciją taip pat 

didino pupinių žolių auginimas dvinariuose pasėliuose. Mulčiavimo įtaka nustatyta 

nevienareikšmė. Kalio koncentracija nustatyta didesnė baltųjų dobilų derliuje nei apyninių 

liucernų.  
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3.3.6. Pupinių žolių ir žieminių kviečių, juos auginant dvinariame pasėlyje antžeminės masės 

ir jose sukauptų maisto medžiagų priklausomumas žieminiams kviečiams pasiekus 

visišką brandą 

 

Atlikus I eksperimento duomenų koreliacinę regresinę analizę nustatyta, kad, javams 

pasiekus visišką brandą, pupinių žolių antžeminėje masėje didėjant azoto koncentracijai, šis 

rodiklis žieminių kviečių antžeminėje masėje mažėjo. Fosforo sukaupimas pupinių žolių 

antžeminėje masėje turėjo neigiamą įtaką žieminių kviečių sukauptam fosforo kiekiui. Teigiamas 

priklausomumas apskaičiuotas tarp žieminių kviečių ir pupinių žolių antžeminės masės kalio 

kiekio (kg ha–1), tačiau dėl didelio duomenų pasiskirstymo šie ryšiai nebuvo esminiai 

(3.27 paveikslas).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.27 paveikslas. Žieminių kviečių antžeminėje masėje sukaupto N koncentracijos (g kg–1) ir P (kg ha–1) 

bei K (kg ha–1) kiekių priklausomumas nuo pupinių žolių antžeminėje masėje sukaupto N (g kg–1), P (kg 

ha–1) ir K (kg ha–1) (I eksperimentas, BBCH 87–89) 

Figure 3.27. The winter wheat aboveground mass accumulated of N concentration (g kg–1) P (kg ha–1) 

and K (kg ha–1) content dependence on the aboveground mass of forage legumes accumulated N (g kg–1) 

P (kg ha–1) and K (kg ha–1) (Experiment II, BBCH 87–89) 
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II eksperimento duomenų koreliaciniai priklausomumai parodė reikšmingesnius ryšius tarp 

dvinario pasėlio augalų masės ir NPK sukaupimo joje, palyginus su I eksperimentu (3.28 paveikslas).  

 

   

   

 

3.28 paveikslas. Žieminių kviečių ir pupinių žolių antžeminės masės (kg ha–1 SM), N ir K 

koncentracijos (g kg–1) ir joje sukaupto N, P, K kiekio (kg ha–1) koreliacija 

 (II eksperimentas, BBCH 87–89) 

Figure 3.28. The winter wheat and forage legumes aboveground mass (kg ha–1 DM), N and K 

concentration (g ha–1) and it accumulated N, P, K content (kg ha–1) correlation (Experiment II, BBCH 

87–89) 
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Išryškėjo teigiama koreliacija tarp pupinių žolių ir žieminių kviečių biomasės azoto ir kalio 

koncentracijos. Pupinių žolių azoto koncentracijai didėjant nuo 23,80 iki 29,60 g kg–1, jo 

koncentracija žieminių kviečių antžeminėje masėje padidėjo iš esmės – nuo 20,68 iki 23,51 g kg–1 

(r = 0,90; p ≤ 0,05). Analogiškai kito ir kalio koncentracija, tačiau ryšys nebuvo esminis. Tikėtina, 

kad žieminių kviečių antžeminėje masėje sukauptą NPK kiekį galėjo lemti atvirkštinis žieminių 

kviečių ir pupinių žolių antžeminės masės priklausomumas (r = −0,77). Dvinariuose pasėliuose 

pupinių žolių sukauptam azoto kiekiui didėjant nuo 24,16 iki 57,73 kg ha–1, fosforo – nuo 2,28 iki 

5,62 kg ha–1, žieminių kviečių antžeminėje masėje azoto kiekis mažėjo nuo 116,25 iki 192,99 kg ha–1, 

fosforo – nuo 12,02 iki 32,29 kg ha–1. Nustatyti esminiai, stiprūs koreliaciniai ryšiai (atitinkamai  

r = −0,85, p ≤ 0,05; r = −0,96, p ≤ 0,01). Pupinių žolių sukauptam kalio kiekiui didėjant nustatyta 

žieminių kviečių antžeminės masės kalio kiekio mažėjimo tendencija.  

Koreliacinę regresinę analizę atlikus tarp I eksperimento žieminių kviečių ir pupinių žolių 

antžeminės masės skirtingų maisto medžiagų, nustatyta keletas esminių priklausomumų 

(3.29 paveikslas). Pupinių žolių antžeminėje masėje sukauptam kalio kiekiui didėjant (nuo 28,40 

iki 43,07 kg ha–1 ), žieminių kviečių antžeminėje masėje azoto koncentracija mažėjo (nuo 23,24 

iki 19,73 g kg–1) (r = −0,84; p ≤ 0,05). Kuo pupinės žolės kaupė daugiau fosforo (3,36–5,12 kg ha–1), 

tuo jo koncentracija žieminių kviečių biomasėje buvo mažesnė (5,62–4,32 g kg–1) (r = −0,93; 

p ≤ 0,01).  

 

  

3.29 paveikslas. Žieminių kviečių antžeminės masės N ir P koncentracijos (g kg–1) ir jų priklausomumas 

nuo pupinių žolių antžeminėje masėje sukaupto K (kg ha–1) ir P (kg ha–1) kiekio 

 (I eksperimentas, BBCH 87–89) 

Figure 3.29. The winter wheat aboveground mass of N and P concentrations (g kg–1) and it dependence 

on the aboveground mass of forage legumes accumulated K (kg ha–1) and P (kg ha–1) (Experiment II, 

BBCH 87–89) 
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II eksperimento koreliacinės regresinės analizės duomenimis, panašiai kaip ir 

I eksperimente, žieminių kviečių antžeminėje masėje sukaupto azoto kiekis priklausė nuo pupinių 

žolių antžeminėje masėje sukaupto kalio kiekio. Pupinių žolių antžeminėje masėje sukauptam 

kalio kiekiui didėjant nuo 13,23 iki 56,17 kg ha–1, žieminių kviečių antžeminėje masėje sukauptas 

azoto kiekis mažėjo nuo 124,98 iki 192,99 kg ha–1 (r = –0,84; p ≤ 0,05) (3.30 paveikslas).  

Žieminių kviečių antžeminėje masėje fosforo koncetracija (kitimo ribos 3,66–2,43 g kg–1) 

ir fosforo kiekis (kitimo ribos 32,30–12,02 kg ha–1) mažėjo, pupinių žolių antžeminėje masėje 

azoto kiekiui didėjant nuo 24,17 iki 57,73 kg ha–1.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.30 paveikslas. Žieminių kviečių antžeminėje masėje sukaupto N kiekio (g kg–1), P koncentracijos (g kg–1) 

ir kiekio (kg ha–1) priklausomumas nuo pupinių žolių antžeminėje masėje sukaupto K (kg ha–1) ir N (kg ha–1) 

kiekio (II eksperimentas, BBCH 87–89) 

Figure 3.30. The winter wheat aboveground mass accumulated of N content (g kg–1) P concentration (g 

kg–1) and (kg ha–1) dependence on the aboveground mass of forage legumes accumulated K (kg ha–1) and 

N (kg ha–1) (Experiment II, BBCH 87–89) 
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Apibendrinus dviejų eksperimentų koreliacinės regresinės analizės duomenis galima teigti, 

kad stipresni ryšiai tarp žieminių kviečių ir pupinių žolių antžeminės masės rodiklių nustatyti 

II eksperimente (2020 m.). Jo metu meteorologinės sąlygos augalams augti buvo palankesnės, 

nors dirvožemyje buvo mažiau judriojo fosforo (palyginus su I eksperimentu) ir daug kalio. Tais 

metais žieminių kviečių antžeminė masė buvo didesnė, joje javai sukaupė daugiau azoto ir kalio, 

palyginus su I eksperimento analogiškais duomenimis (2019 m.). Pupinių žolių antžeminėje 

masėje sukauptam N, P ir K kiekiui didėjant, šių maisto medžiagų kiekis žieminiuose kviečiuose 

mažėjo. Augalams augti mažiau palankiais 2019 m. nustatytos tik šių maisto medžiagų mažėjimo 

tendencijos. Nustatytas žieminių kviečių azoto kiekio atvirkštinis priklausomumas nuo pupinių 

žolių antžeminėje masėje sukaupto kalio kiekio, o fosforo kiekį dažniausiai lėmė pupinių žolių 

masėje sukaupto azoto kiekis.  

 

Diskusija  

 

Dvinariams pasėliams buvo pasirinktos mažiau konkurencingų pupinių žolių rūšys. 

Baltieji dobilai dėl greitai šliaužiančių stiebų dirvos paviršių geriausiai uždengė pirmais po avižų 

derliaus nuėmimo ir ypač antrais augimo metais. Apyninės liucernos augdamos formavo plačias 

augalų skroteles, kurios pakrikai išsidėstė eksperimento laukeliuose. Antrais augimo metais 

apyninių liucernų ir baltųjų dobilų tankumas padidėjo dėl gebėjimo atsisėti, ypač gyvo mulčio 

laukeliuose. Entz ir kt., 2007 tyrėjai nurodo, kad AL savaime atsisėjančios pupinės žolės, kurios 

pirmais augimo metais subrandina sėklas ir sėkmingai atsinaujina iš sėklų kitais augimo metais. 

Iš tirtų rūšių pupinių žolių greičiausiai augo vienmečiai egiptiniai dobilai (Gecaitė ir kt., 2021), 

tačiau po derliaus nuėmimo jie silpnai atžėlė, o žiemą nušalo. Augalų tinkamumas dvinariam 

pasėliui priklauso nuo pupinių žolių ir pagrindinio augalo šaknų sistemų išsivystymo skirtumo, 

pupinių žolių atžėlimo greičio, vienodo dirvožemio padengimo, drėgmės poreikio ir 

konkurencinės gebos (Wyngaarden ir kt., 2015; Grosse ir kt., 2019). Siekiant pupines žoles 

išlaikyti ilgesnį laiką, žieminių kviečių ir pupinių žolių pasėlių auginimas taikant juostinį žemės 

dirbimą turi pranašumų – užtikrina dirvožemio papildymą didesniu kiekiu azoto (Ginakes ir kt., 

2020).  

2018 m. vėlai rudenį didžiausias N-NO3 kiekis buvo dirvožemio 0–30 cm sluoksnyje, t. y. 

2,9 karto didesnis nei žieminius kviečius sėjant juostiniu būdu į pupines žoles. Mineralinio azoto 

padidėjimą dirvožemyje lėmė arimo metu įterpta turinti daug azoto, greitai besiskaidanti 

(C:N < 15) pupinių žolių masė (Arlauskiene ir kt., 2019). Ruduo buvo sausas. Kitų autorių tyrimai 

rodo, kad esant perteklinio, netolygaus drėgnumo rudens laikotarpiui didžioji dalis mineralinio 

azoto po pupinių žolių aparimo kaupiasi gilesniame sluoksnyje (30–60 cm) (Arlauskiene ir kt., 
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2019). Rudenį, dar nesusiformavus pagrindinei javų šaknų masei, mineralinio azoto kiekis iš 

gilesnių dirvožemio sluoksnių yra nepasiekiamas (Weyers ir kt., 2020), todėl ne augalų 

vegetacijos metu po pupinių žolių aparimo yra galima azoto migracija į gilesnius dirvožemio 

sluoksnius ir išplovimo rizika (Hansen ir Eriksen, 2016; Watros ir kt., 2019). Skaalsveen ir kt. 

(2019) nustatė, kad neariminis žemės dirbimas azoto išplovimo nesumažina, nebent yra auginami 

dengiamieji augalai. Walmsley ir kt. (2018) duomenimis, neariminis žemės dirbimas ir 

dengiamųjų augalų auginimas gali padidinti organinio azoto išplovimą.  

2019 m. pavasarį, atsinaujinus žieminių kviečių vegetacijai, N-NO3 kiekis buvo 

analogiškas rudens duomenims, tik jo didžioji dalis buvo dirvožemio gilesniame (30–60 cm) 

sluoksnyje. Žieminiams kviečiams taikant juostinę sėją į pupines žoles per abu (0–60 cm) 

dirvožemio sluoksnius, N-NO3 kiekis buvo vidutiniškai 43,9 % mažesnis nei sėjant TŽDS po 

vienanarių pupinių žolių aparimo. Tai patvirtina teiginį, kad mineralizacijos intensyvumą ir azoto 

tiekimą galima valdyti parinkus tinkamą žemės dirbimo būdą (Francaviglia ir kt., 2019, Grosse ir 

kt., 2019). Mažesnį azoto kiekį dirvožemyje lėmė keletas veiksnių. Dirbant tik sėjos eilutes, buvo 

įterpta nedidelė pupinių žolių masė. Be to, į dirvą pateko ir dalis smulkintų avižų šiaudų 

(C:N = 80–100), kuriems skaidyti mikroorganizmai naudojo dirvos azotą. Dėl dirvožemio azoto 

konkuravo žieminiai kviečiai bei pupinės žolės ir augalai bei dirvožemio mikroorganizmai. 

Taikant neariminį arba supaprastintą žemės dirbimą padidėja dirvožemio tankis, sumažėja 

aeravimas ir vandens tiekimas (He ir kt., 2019), todėl augalų liekanų mineralizacija vyksta lėtai.  

Vegetacijos pradžioje kviečiams azotas labai reikalingas formuoti daugiau produktyvių 

stiebų ir grūdų varpoje. Geriausia žieminių kviečių mitybos azotu situacija buvo po pupinių žolių 

aparimo. Azoto pasisavinimas sumažėjo taikant juostinę sėją. Ir kitų tyrėjų nuomone, sumažinus 

žemės dirbimą azoto tiekimas gali būti derlių ribojantis veiksnys (Weyers ir kt., 2018 Grosse ir 

kt., 2019). Teigiama, kad augalų mityba gerėja didinant dirvožemio biologinį aktyvumą dėl 

seklaus dirvos supurenimo ir augalų liekanų įterpimo (Derpsch ir kt., 2014) ir dirvos drėgmės bei 

šilumos išsaugojimo dirvos paviršių padengus augalų liekanomis (Mäder ir Berner, 2012). Mūsų 

tyrimo metu sėjos juostų (13 cm) supurenimas 13–15 cm gyliu pavasarį reikšmingesnės įtakos  

N-NO3 kitimui neturėjo, palyginus su sėja į avižų ražienas. Pupinės žolės dažniausiai buvo 

išrautos ir paguldytos tarpueiliuose – jos atliko nušalusio mulčio funkciją. Didesnės pupinės žolės 

įsišaknijo, pavasarį sužėlė (kaip dirvos paviršių dengiantys augalai) ir konkuravo su kviečiais. 

Pupinių žolių antžeminės masės mulčiavimas ir organinių trąšų naudojimas gali sumažinti 

konkurencingumą ir padidinti azoto naudojimą (Valkama ir kt., 2015; Jonathan ir kt., 2019). 

Azoto atpalaidavimas iš augalų masės priklauso nuo žemės dirbimo intensyvumo ir mulčio masės 

(Ginakes ir kt., 2020), pupinių žolių tankumo, šaknų morfologijos ir augalų liekanų kokybės 
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(Louarn ir kt., 2015), mulčio C:N (Grosse ir kt., 2019). Dėl siauro C:N azoto išskirta daugiau iš 

ūglių (63,4–70,0 % pradinio N) ir greičiau nei iš šaknų (27,3–50,7 %) (Yang ir kt., 2020).  

Kitų tyrėjų rezultatai rodo, kad dirvožemio viršutinio sluoksnio organinės anglies 

sekvestraciją efektyviai didina supaprastinto žemės dirbimo ir žaliųjų trąšų derinys (Upendra ir 

kt., 2017). Pagal De Notaris ir kt., (2019) didinant dirvožemio organinių medžiagų kiekį pupinių 

augalų šaknų azotas yra svarbesnis nei antžeminė masė. Augalų likučių patekimas iš žaliųjų trąšų 

ir jų įterpimas į dirvožemį aktyvina vėlesnę fizinę bei cheminę organinės anglies apsaugą (Garcia-

Franco ir kt., 2015). Ilgą laiką taikant neariminę sistemą ir dirvoje kaupiantis įvairaus judrumo 

organinėms medžiagoms, didėja dirvožemio azoto tiekimo geba generuojant vidinius išteklius 

(Weyers ir kt., 2018). Ilguoju laikotarpiu tai prisideda prie augalų mitybos azotu gerinimo, tačiau 

poveikis labai skiriasi priklausomai nuo auginamų pasėlių, dirvožemio tipo ir klimato sąlygų.  

Žieminiai kviečiai yra vidutiniškai jautrūs neariminės sistemos taikymui (Derpsch ir kt., 

2014). Mūsų tyrimo rezultatai rodo, kad žieminių kviečių grūdų derlius taikant juostinę sėją į 

avižų ražienas mažėjo 21,2 %, į apynines liucernas – 14,1 %, į baltuosius dobilus – 23,4 % ir į 

egiptinius dobilus – 8.9 % (kaip nušalęs mulčias), palyginus su TŽDS po avižų. Šie derliaus 

nuostoliai buvo visiškai padengti kitais metais, aparus augalų liekanas ir auginant vasarinius 

kviečius. Kitų tyrėjų duomenimis, augalų derlius buvo didesnis 34 % taikant ariminį žemės 

dirbimą nei juostinę sėją (Weyers ir kt., 2018). Daugelis tyrėjų nurodo, kad organinėje 

žemdirbystėje taikant juostinę sėją derlius sumažėjo dėl nepakankamos piktžolių kontrolės ir 

sumažėjusio maisto medžiagų kiekio (Cooper ir kt., 2016; Weyers ir kt. 2018).  

Kviečius auginant dvinariuose pasėliuose su dobilais (kaip paviršių dengiančiais augalais), 

kviečių derlius dažniausiai sumažėja dėl augalų konkurencijos (Radicetti ir kt., 2018). 

Konkurencija vyksta dėl šviesos, drėgmės, azoto, o derliaus nuostoliai gali siekti 10–25 %, 

palyginus su kviečių vienanariu pasėliu (Thorsted ir kt., 2005). Pereinant nuo tradicinio žemės 

dirbimo prie neariminės žemdirbystės, augalų derlius dažniausiai sumažėja. Tai gali trukti 

penkerius ir(ar) daugiau metų (Derpsch ir kt., 2014). Dažnai tai yra susiję su dirvožemio anglies 

sekvestracija ir dirvožemio naudingų savybių stabilizavimu (Kumar ir kt., 2012). Ilgą laiką taikant 

neariminę sistemą gerėja dirvožemio savybės ir didėja augalų derlingumas (Nunes ir kt., 2018). 

Teigiama, kad esminės neariminės žemdirbystės sąlygos yra dirvožemio paviršiaus padengimas 

augalų liekanomis, augalų įvairovės didinimas (ypač daugiamečių žolių auginimas), mulčio 

naudojimas (Derpsch ir kt., 2014; Grosse ir kt., 2019). Mūsų tyrimo metu augalų liekanų masę 

padidinus naudojant negyvą egiptinių dobilų mulčią, žieminių kviečių grūdų derlius buvo 15,7 % 

didesnis nei sėjant tik į avižų ražienas. Žieminių kviečių derliaus duomenys rodo, kad gyvo mulčio 

naudojimas lėmė baltųjų dobilų ir žieminių kviečių konkurenciją. Siekiant sumažinti konkurenciją 

tarp augalų, būtinas stiprus pavasarinis pupinių žolių slopinimas (Alexander ir kt., 2019). Mūsų 
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tyrimo metu mulčiavimas žieminių kviečių grūdų derliaus iš esmės nepadidino. Naujausių tyrimų 

duomenys rodo, kad, siekiant pagerinti augalų išteklių naudojimo efektyvumą, javų ir pupinių 

žolių pasėlius reikia optimizuoti (Hag ir kt., 2020). Cooper ir kt. (2016), teigia, kad organinėje 

žemdirbystėje tinkamiausia taikyti yra seklųjį arimą: jis minimaliai (5,5 %) sumažina derlių, 

tačiau žymiai padidina dirvožemio anglies atsargas ir geriau kontroliuoja piktžolių plitimą. Kaip 

teigia Casagrande ir kt. (2016), svarbiausia supaprastinto žemės dirbimo motyvacija yra 

dirvožemio derlingumo išsaugojimas, o iššūkiai yra susiję su pasėlių valdymu, technika ir 

derlingumu.  

Tyrimo metu vyko abiejų rūšių nežymus konkurencingumas, pradedant nuo bamblėjimo 

tarpsnio. Prasidėjusi konkurencija tęsėsi iki vegetacijos pabaigos. Didžiausias intensyvumas 

pasireiškė abiejų žolių bamblėjimo tarpsniu. Carof ir kt. (2007) nustatė, kad konkurencijai 

palankiausias laikotarpis yra stiebo ilgėjimo ir (arba) žydėjimo tarpsniai. Tai yra antžeminių dalių 

ir šaknų greito augimo laikotarpiai, taigi, ir didesnis augalų maisto medžiagų, vandens ir šviesos 

poreikis. Wanic ir kt. (2016) nustatė, kad konkurencija dėl šviesos yra stipresnė nei dėl dirvožemio 

išteklių. Bergkvist (2011) teigimu, augalus auginat kartu (mišinyje) susidaro abipusis šešėlis, 

todėl vienas kito augimą labiau riboja augalai nei azoto ir vandens trūkumas. Faget ir kt. (2013) 

taip pat nustatė reikšmingą konkurencingumo įtaką tarp mišrių augalų šaknų. Ryšiai tarp mišinyje 

auginamų augalų šaknų sistemos yra labai sudėtingi ir ne iki galo ištirti. Daug informacijos apie 

jų sąveiką mišinyje galima gauti naudojant specializuotą įrangą (De Kroon, 2007; Faget ir kt., 

2013).  

 

3.4. Dvinarių pasėlių kaip priešsėlių reikšmė vasariniams kviečiams 

 

3.4.1. Dirvožemio mineralinio azoto kiekio kitimas pavasarį 

 

Nitratinis azotas (N-NO3). 2020 m. pavasarį, po dvinarių pasėlių auginimo, dvinarių 

žieminių kviečių bei pupinių žolių ir žieminių kviečių ražienų aparimo N-NO3 esmingai priklausė 

nuo žieminių kviečių įsitvirtinimo. Avižų ir egiptinių dobilų kaip priešsėlio įtaka N-NO3 kitimui 

esmingai nesiskyrė (nepriklausomai nuo žemės dirbimo ir sėjos). Vertinant apyninių liucernų 

variantus nustatyta, kad esmingai didesnis N-NO3 kiekis (43,6–49,1 %) buvo aparus dvinarį 

apyninių liucernų ir žieminių kviečių pasėlį, kai masė mulčiuota vieną kartą (JŽDS), o esmingai 

mažesnis (38,0–40,3 %) – kai masė buvo mulčiuota du kartus (JŽDS), palyginus su kitais apyninių 

liucernų auginimo būdais (3.31a paveikslas). Taip pat nustatyta dvinario baltųjų dobilų ir žieminių 

kviečių pasėlio esminė įtaka N-NO3 padidėjimui pupinių žolių antžeminę masę mulčiuojant vieną 

kartą (JŽDS+M). Palyginus su apartu vienanariu avižų priešsėliu (kontroliniu laukeliu), skirtumas 

sudarė 91,4 %. Dvinarius apyninių liucernų ir žieminių kviečių bei baltųjų dobilų ir žieminių 
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kviečių pasėlius aparus be mulčiavimo, N-NO3 kiekis turėjo tendenciją didėti, palyginus su 

apyninių liucernų ir baltųjų dobilų priešsėliais taikant tradicinį žemės dirbimą ir sėją.  

  

a) 2020 m.                                                                b) 2021 m. 

3.31 paveikslas. Dirvožemio nitratinio azoto (N-NO3) kiekio pokyčiai 2020 (a) ir 2021 (b) m. pavasarį, 

vasarinių kviečių pasėlyje 

Figure 3.31. Changes in soil nitrate nitrogen (N-NO3) amount in 2019 (a) and 2020 (b) in spring,, in 

spring wheat crop 

 
Pastaba: vienanarių pasėlių sėjomainos: A–ŽK – avižos – žieminiai kviečiai, AL–ŽK – apyninių liucernų – žieminiai 

kviečiai, BD–ŽK – baltieji dobilai – žieminiai kviečiai, ED–ŽK – egiptiniai dobilai – žieminiai kviečiai; dvinarių pasėlių 

sėjomainos: A+AL–AL+ŽK – avižos + apyninių liucernų įsėlis – apyninių liucernų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+BD–

BD+ŽK – avižos + baltųjų dobilų įsėlis – baltųjų dobilų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+ED–ŽK – avižos + egiptinių dobilų 

įsėlis – žieminiai kviečiai; M1 – pupinių žolių mulčiavimas vieną kartą, M2 – pupinių žolių mulčiavimas du kartus; TŽDS – 

tradicinis žemės dirbimas ir sėja, JŽDS – juostinis žemės dirbimas ir sėja; * – kontrolinis laukelis; tomis pačiomis raidėmis 

pažymėti vidurkiai esmingai nesiskiria (p < 0,05). 

Note: monocropping systems: A–ŽK – oat – winter wheat , AL–ŽK – black medick – winter wheat, BD–ŽK – white clover – 

winter wheat, ED–ŽK – Egyptian clover – winter wheat; intercropping systems: A+AL–AL+ŽK – oat undersown with black 

medick – black medick and winter wheat intercrop, A+DB–DB+ŽK – oat undersown with white clover – white clover and 

winter wheat intercrop; A+ED–ED+ŽK – oat undersown with Egyptian clover – Egyptian clover and winter wheat 

intercrop; M1 – mulching once, M2 – mulching twice; TŽDS – conventional tillage and sowing, JŽDS – strip tillage and 

sowing; * – control treatment; means followed by the same letters are not significantly different at p < 0.05.  
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II eksperimento duomenimis, dirvožemio 0–30 cm sluoksnyje daugiausia N-NO3 susikaupė 

aparus dvinarį baltųjų dobilų bei žieminių kviečių pasėlį ir masę mulčiuojant vieną kartą (56 %), 

esmingai mažiau (55 %) – kai žolės nebuvo mulčiuotos ir mažiausiai (26 %) – kai pupinių žolių 

antžeminė masė buvo mulčiuota du kartus (3.31b paveikslas). N-NO3 kiekio padidėjimas (3 %) 

nustatytas ir po dvinario apyninių liucernų ir žieminių kviečių pasėlio, kai masė buvo mulčiuota 

du kartus. Visuose kituose variantuose dirvožemyje nustatytas N-NO3 kiekio sumažėjimas. 

Didžiausias sumažėjimo skirtumas nustatytas po apyninių liucernų priešsėlio ir taikant tradicinį 

žemės dirbimo būdą. Įvertinus dirvožemio 30–60 cm sluoksnyje susikaupusį N-NO3 nustatyta 

priešinga tendencija – apyninių liucernų priešsėlis ir tradicinis žemės dirbimas N-NO3 kiekį 

padidino 5 %. Nuo kontrolinio varianto esmingai nesiskyrė apartas dvinaris žieminių kviečių ir 

apyninių liucernų pasėlis (masė mulčiuota vieną kartą), žieminių kviečių ir baltųjų dobilų pasėlis 

(masė buvo mulčiuota du kartus) ir egiptiniai dobilai kaip nušalęs mulčias.  

Amoniakinis azotas (NH4). Dirvožemio viršutiniame sluoksnyje NH4 kiekį esmingai 

sumažino avižų (JŽDS) ir dvinaris žieminių kviečių bei apyninių liucernų priešsėliai, esmingai 

padidino – dvinaris žieminių kviečių bei baltųjų dobilų (antžeminė masė mulčiuota) ir žieminių 

kviečių bei egiptinių dobilų priešsėliai, palyginus su kontroliniu laukeliu (3.32a paveikslas).  

 

  

a) 2020 m./ 2020                                                                                    b) 2021 m./ 2021 

3.32 paveikslas. Dirvožemio amoniakinio azoto (N-NH4) kiekio pokyčiai 2019 (a) ir 2020 (b) pavasarį, 

vasarinių kviečių pasėlyje 

Figure 3.32. Changes in soil N-NH4 contentt in 2019 (a) and 2020 (b) in spring, in spring wheat crop 
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Pastaba: vienanarių pasėlių sėjomainos: A–ŽK – avižos – žieminiai kviečiai, AL–ŽK – apyninių liucernų – žieminiai 

kviečiai, BD–ŽK – baltieji dobilai – žieminiai kviečiai, ED–ŽK – egiptiniai dobilai – žieminiai kviečiai; dvinarių pasėlių 

sėjomainos: A+AL–AL+ŽK – avižos + apyninių liucernų įsėlis – apyninių liucernų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+BD–

BD+ŽK – avižos + baltųjų dobilų įsėlis – baltųjų dobilų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+ED–ŽK – avižos + egiptinių dobilų 

įsėlis – žieminiai kviečiai; M1 – pupinių žolių mulčiavimas vieną kartą, M2 – pupinių žolių mulčiavimas du kartus; TŽDS – 

tradicinis žemės dirbimas ir sėja, JŽDS – juostinis žemės dirbimas ir sėja; * – kontrolinis laukelis; tomis pačiomis raidėmis 

pažymėti vidurkiai esmingai nesiskiria (p < 0,05). 

Note: monocropping systems: A–ŽK – oat – winter wheat , AL–ŽK – black medick – winter wheat, BD–ŽK – white clover – 

winter whea, ED–ŽK – Egyptian clover – winter wheat; intercropping systems: A+AL–AL+ŽK – oat undersown with black 

medick – black medick and winter wheat intercrop, A+DB–DB+ŽK – oat undersown with white clover – white clover and 

winter wheat intercrop; A+ED–ED+ŽK – oat undersown with Egyptian clover – Egyptian clover and winter wheat 

intercrop; M1 – mulching once, M2 – mulching twice; TŽDS – conventional tillage and sowing, JŽDS – strip tillage and 

sowing; * – control treatment; means followed by the same letters are not significantly different at p < 0.05.  

 

Dirvožemio 30–60 cm sluoksnyje N-NH4 kiekį esmingai padidino pupinių žolių priešsėlis 

(nepriklausomai nuo žemės dirbimo ir sėjos būdo) ir jų antžeminės masės mulčiavimas (išskyrus 

dvinarį žieminių kviečių ir apyninių liucernų priešsėlį), palyginus su kontroliniu laukeliu. 

Vidutiniais duomenimis, apyninių liucernų pasėlis N-NH4 kiekį padidino 13,9 %, baltųjų dobilų – 

22,7 % ir egiptinių dobilų – 49,0 %, palyginus su avižų vidutiniais duomenimis.  

2021 m. N-NH4 kiekį dirvožemio 0–30 cm sluoksnyje esmingai (2,7 karto) padidino 

dvinaris apyninių liucernų ir žieminių kviečių pasėlis (JŽDS), palyginus su kontroliniu laukeliu 

(3.32b paveikslas). Nustatyta, kad egiptinių dobilų vienanaris pasėlis dirvožemyje N-NH4 kiekį 

sumažino 8 %. Dirvožemio apatiniame sluoksnyje tradicinio žemės dirbimo taikymas esmingai 

sumažino N-NH4 kiekį: baltųjų dobilų – 57 %, egiptinių dobilų – 43 %. Dvinaris apyninių liucernų 

ir žieminių kviečių pasėlis (antžeminė masė mulčiuota vieną kartą) N-NH4 kiekį esmingai 

padidino (2,9 karto). Vertinant juostinį žemės dirbimą, A–ŽK vienanaris ir AL+ŽK dvinaris (žolės 

nemulčiuotos) pasėliai N-NH4 kiekį dirvožemyje sumažino atitinkamai 14 ir 29 %.  

Apibendrinus nitratinio azoto (N-NO3) kiekio kitimą pavasarį, įvertinta dvinarių pasėlių 

esminė įtaka jo kiekio didėjimui dirvožemyje. N-NO3 kiekį labiausiai didino dvinaris baltųjų 

dobilų ir žieminių kviečių pasėlis. Pupinių žolių mulčiavimas turėjo tendenciją didinti N-NO3 kiekį 

dirvožemyje. N-NH4 kiekį didino pupinių žolių ir žieminių kviečių dvinariai pasėliai. Arimas 

turėjo tendencija mažinti N-NH4 kiekį abiejuose dirvožemio sluoksniuose.  

 

 

 

 

3.4.2. Priešsėlių įtaka vasarinių kviečių grūdų derliui 



98 

 

Trečiųjų metų sėjomainos nario vasarinių kviečių derlius priklausė nuo skirtingų grandžių 

sėjomainų priešsėlio (3.15 lentelė). Pupinės žolės, augintos vienanariuose pasėliuose, antrais 

metais po aparimo esminės įtakos kviečių derliui neturėjo. Pavasarį vasarinių kviečių sėjomainai 

taikant tradicinį žemės dirbimo būdą ir sėją, derliaus mažėjimas nustatytas vien javų grandyje ir 

dirvas ariant kasmet.  

Grandyse su apyninėmis liucernomis, baltaisiais ir egiptiniais dobilais taikant tradicinį 

žemės dirbimo ir sėjos būdą, vasarinių kviečių grūdų derlius buvo didesnis, tačiau esmingai 

nesiskyrė nuo augintų vien javų grandyje (kontrolinis laukelis). Didžiausias grūdų derliaus priedas 

gautas vasarinius kviečius auginant grandyje su dvinariais BD+ŽK pasėliais. Vasarinių kviečių 

grūdų derlius padidėjo iš esmės aparus dvinarį BD+ŽK pasėlį – 88 %, baltųjų dobilų masę 

mulčiuojant vieną kartą – 89 % ir mulčiuojant du kartus – 65 %, palyginti su kontroliniu laukeliu. 

Dvinaris AL+ŽK ir ED+ŽK pasėliai vasarinių kviečių grūdų derlių padidino atitinkamai 17 ir 

21 %, palyginti su kontrole, tačiau skirtumai nebuvo esmingi. 

 

3.15 lentelė. Vasarinių kviečių derlius, augintų po skirtingose sėjomainos grandyse 

Table 3.15. The yield of spring wheat grown after different crop rotations 

Augalų sėjomainos 

Crop rotations 

Augalai 

Crops 

Grūdų derlius 2020 m. / 

Grain yield 2020 

Grūdų derlius 2021 m. / 

Grain yield 2021 

kg ha–1 % kg ha–1 % 

*A–ŽK (TŽDS) VK 2700 a 100 1948 a 100 

A–ŽK (JŽDS) VK 3111 a 115 2287 abc 117 

AL–ŽK (TŽDS) VK 2801 a 104 2123 ab 109 

A+AL–AL+ŽK (JŽDS) VK 3156 a 117 2632 c 135 

A+AL–AL+ŽK+M1 (JŽDS) VK 3276 a 121 2488 bc 128 

A+AL–AL+ŽK+M2 (JŽDS) VK 3182 a 118 2614 c 134 

BD–ŽK (TŽDS) VK 2928 a 108 2460 bc 126 

A+BD–BD+ŽK (JŽDS) VK 5071 bc 188 3567 e 183 

A+BD–BD+ŽK+M1 (JŽDS) VK 5096 c 189 3363 de 173 

A+BD–BD+ŽK+M2 (JŽDS) VK 4449 bc 165 3459 de 178 

ED–ŽK (TŽDS) VK 2843 a 105 2153 ab 111 

A+ED–ŽK (JŽDS) VK 3267 a 121 2342 abc 120 

Pastaba: vienanarių pasėlių sėjomainos: A–ŽK – avižos – žieminiai kviečiai, AL–ŽK – apyninių liucernų – žieminiai 

kviečiai, BD–ŽK – baltieji dobilai – žieminiai kviečiai, ED–ŽK – egiptiniai dobilai – žieminiai kviečiai; dvinarių pasėlių 

sėjomainos: A+AL–AL+ŽK – avižos + apyninių liucernų įsėlis – apyninių liucernų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+BD–

BD+ŽK – avižos + baltųjų dobilų įsėlis – baltųjų dobilų įsėlis + žieminiai kviečiai, A+ED–ŽK – avižos + egiptinių dobilų 

įsėlis – žieminiai kviečiai; M1 – pupinių žolių mulčiavimas vieną kartą, M2 – pupinių žolių mulčiavimas du kartus; TŽDS – 

tradicinis žemės dirbimas ir sėja, JŽDS – juostinis žemės dirbimas ir sėja; * – kontrolinis laukelis; tomis pačiomis raidėmis 

pažymėti vidurkiai esmingai nesiskiria (p < 0,05). 

Note: monocropping systems: A–ŽK – oat – winter wheat , AL–ŽK – black medick – winter wheat, BD–ŽK – white clover – 

winter wheat, ED–ŽK – Egyptian clover – winter wheat; intercropping systems: A+AL–AL+ŽK – oat undersown with black 

medick – black medick and winter wheat intercrop, A+DB–BD+ŽK – oat undersown with white clover – white clover and 

winter wheat intercrop; A+ED–ED+ŽK – oat undersown with Egyptian clover – Egyptian clover and winter wheat 

intercrop; M1 – mulching once, M2 – mulching twice; TŽDS – conventional tillage and sowing, JŽDS – strip tillage and 

sowing; * – control treatment; means followed by the same letters are not significantly different at p < 0.05. 
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II eksperimento duomenimis, vasarinių kviečių grūdų derlius gautas mažesnis, bet skirtumai 

tarp variantų buvo ryškesni, palyginti su I eksperimentu. Grūdų derlių neesmingai padidino 

(17 %) ir juostinės sėjos žieminių kviečių pasėlio aparimas. Vasarinių kviečių grūdų derlių iš 

esmės padidino dvinariai AL+ŽK (28–35 %) ir BD+ŽK (78–86 %) pasėliai, palyginti su 

kontroliniu laukeliu. Pupinių žolių antžeminės masės mulčiavimas ryškesnės įtakos neturėjo. 

Vienanarių pupinių žolių apyninės liucernos, baltųjų dobilų ir egiptinių dobilų aparimas vasarinių 

grūdų derlių padidino 9, 26 ir 11 % (baltieji dobilai – esmingai). Didžiausias grūdų derlius 

nustatytas aparus dvinarį BD+K pasėlį, be mulčiavimo. Žieminius kviečius sėjant į baltuosiu 

dobilus (mulčiuojant vieną ar du kartus), grūdų derlius esmingai nesiskyrė. Dvinariuose žieminių 

kviečių pupinių žolių pasėliuose geriausiai vystėsi baltieji dobilai. Todėl arimo metu buvo įterpta 

didžiausia baltųjų dobilų antžeminė masė.  

I eksperimento duomenimis, vasarinių kviečių grūdų derliui turėjo įtakos dirvožemio 0–

60 cm sluoksnyje sukauptas augalams pasiekiamų formų azoto kiekis pavasarį, prieš sėją. Rudenį 

dirvožemyje susikaupę N-NO3, ir N-NH4 kiekiai vasarinių kviečių grūdų derliui reikšmingos 

įtakos neturėjo. Vasarinių kviečių grūdų derliaus ryšys su dirvožemio 0–60 cm sluoksnyje 

sukaupto N-NO3 kiekiu (šiam kintant nuo 32,4 iki 64,9 kg ha–1) buvo vidutiniškas ir esminis 

(3.33 paveikslas). Kiek silpnesnis, tačiau artimas vidutinio stiprumo koreliacijai nustatytas grūdų 

derliaus priklausomumas nuo N-NH4 kiekio (šiam kintant nuo 10,8 iki 19,5 kg ha–1). Augalams 

pasiekiamų formų azoto didėjimas dirvožemio 0–60 cm sluoksnyje lėmė vasarinių kviečių grūdų 

derliaus padidėjimą nuo 2700 iki 5096 kg ha–1.  

 

 

3.33 paveikslas. Vasarinių kviečių derliaus priklausomumas nuo amoniakinio azoto (N-NH4) kiekio, 

sukaupto dirvožemio 30–60 cm sluoksnyje pavasarį (4 vertinimas) (II eksperimentas) 

Figure 3.33. Dependence of spring wheat yield on the amount of ammonia nitrogen (N-NH4) 

accumulated in the soil layer 30–60 cm in spring (assessment 4) (Experiment II) 
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II eksperimente didėjant N-NH4 kiekiui vasarinių kviečių derlius didėjo. Nustatytas 

vasarinių kviečių grūdų derliaus ryšys su dirvožemio 30–60 cm sluoksnyje esančio N-NH4 kiekiu 

(šiam kintant nuo 0,2 iki 1,9 kg ha-1); jo ryšys su vasarinių kviečių derliumi (kitimo ribos nuo 

1948 iki 3567 kg ha-1) buvo vidutinio stiprumo ir esminis.  

 

Apibendrinus dviejų eksperimentų duomenis galima teigti, kad pupinės žolės didina grūdų 

derlių, priklausomai nuo jų auginimo būdo. Pupinių žolių aparimas esmingai didina javų derlių 

pirmaisiais auginimo metais. Juostinis žemės dirbimas ir žieminių kviečių sėja į pupines žoles 

esminės įtakos derliaus priedui neturėjo, tačiau poveikis pasireiškė kitais javų auginimo metais. 

Didžiausias javų derlius nustatytas sėjomainose su baltaisiais dobilais.  

 

Diskusija 

 

Efektyvus azoto išnaudojimas priklauso nuo jo atpalaidavimo iš augalų liekanų ir javų 

poreikio sinchroniškumo (Blesh, 2019). Sumažinus žemės dirbimo intensyvumą, vegetacijos 

metu azotas pradedamas atpalaiduoti vėlesniais javų augimo tarpsniais (Thorsted ir kt., 2005; 

Cooper ir kt., 2016). Be to, pagrindinio augalo šaknų išsivystymas ir prasiskverbimo gylis, kuriuos 

lemia žemės dirbimas, lemia mitybos zoną ir jos gylį (He ir kt., 2019). Mūsų tyrimo duomenimis, 

po žieminių kviečių nuėmimo rudenį didesnis N-NO3 kiekis dirvožemyje išliko po vienanarių 

pupinių žolių aparimo. Tačiau taip pat buvo nustatytas N-NO3 kiekio padidėjimas dvinarių 

pupinių žolių ir žieminių kviečių pasėlių dirvožemio gilesniuose sluoksniuose, palyginus su 

vienanariais ir taikant arimą. Po dvinarių ir vienanarių pasėlių aparimo pavasarį didžiausias N-

NO3 kiekis nustatytas aparus dvinarius BD+ŽK ir AL+ŽK pasėlius (pupinių žolių masę 

mulčiuojant dirvos paviršiuje). Mūsų tyrimo metu taip pat nustatytas didesnis N-NH4 kiekio 

kaupimasis dirvožemyje taikant JŽDS.  

Tyrimo metu didelį poveikį vasarinių kviečių grūdų derliui turėjo žemės dirbimas ir azoto 

kiekis dirvožemyje po pupinių žolių. Didesnis Nsum kiekis dirvožemio ariamajame sluoksnyje yra 

naudingas grūdų derliui (Upendra ir kt., 2017). Didžiausi vasarinių kviečių derliai gauti po apartų 

dvinarių apyninių liucernų ir baltųjų dobilų. Pupinių žolių (augintos sėkloms arba kaip žalioji 

trąša) auginimas sėjomainoje turi įtakos dirvožemio azoto kiekiui ir jo panaudojimui javų 

pasėliuose (Espinoza ir kt., 2015). Baltieji dobilai daugiausia antžeminės masės užaugino 

augdami kartu su žieminiais kviečiais, todėl didžiausi vasarinių kviečių derliai gauti po baltųjų 

dobilų ir žieminių kviečių dvinario pasėlio aparimo nei po skirtingų sėjomainų grandžių 

priešsėlių. Peoples ir kt. (2009) teigimu, pupinių žolių požeminis azoto rezervuaras yra svarbus jo 

šaltinis būsimiems pasėliams. Pupinių žolių auginimas taikant supaprastintą arba be žemės 
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dirbimo ir pasirenkant tinkamą sėjomainą gali pagerinti dirvožemio C bei N atsargas ir išlaikyti 

pasėlių derlingumą, palyginus su tradiciniu žemės dirbimu ir auginant vienanarius augalus 

(Upendra ir kt., 2017).  

 

3.5. Javų grandžių su skirtingai augintomis pupinėmis žolėmis  

produktyvumo palyginimas 

 

Abiejų eksperimentų duomenimis, daugiausia bendrosios energijos buvo sukaupta 

sėjomainos grandies A+BD–ŽK+BD–VK (JŽDS) pasėlio grūdų derliuje. Jos bendrosios energijos 

kiekis buvo 19,7 % (I eksperimentas) ir 15,1 % (II eksperimentas) didesnis, palyginus su javų 

grandies (TŽDS) (kontrolinis variantas) (3.34 paveikslas). Sėjomainos grandyse A+BD–ŽK+BD–

VK (JŽDS) bendrosios energijos sukaupta iš esmės daugiau nei grandyse A+AL–ŽK+AL–VK 

(JŽDS), tačiau jos kiekis esmingai nesiskyrė nuo sėjomainos grandžių su egiptinių dobilų pasėliu 

(JŽDS). Žolių konkurencingumo stabdymas mulčiavimu esminės įtakos produktyvumui neturėjo. 

Pagal bendrosios energijos sukaupimą sėjomainos grandis A+ED–ŽK–VK (JŽDS) užėmė tarpinę 

padėtį tarp grandžių su kitomis tirtomis pupinėmis žolėmis (JŽDS).  

 

  

3.34 paveikslas. Javų grandies bendrasis produktyvumas (GJ ha–1), sukauptas javų grūdų derliuje 

skirtingose sėjomainose 

Figure 3.34. Total productivity of the cereal chain (GJ ha–1) accumulated in the cereal grain yield 

in different crop rotations 
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Pastaba: vienanarių pasėlių sėjomainos: A–ŽK–VK – avižos – žieminiai kviečiai – vasariniai kviečiai, AL–ŽK–VK – 

apyninių liucernų – žieminiai kviečiai – vasariniai kviečiai, BD–ŽK–VK – baltieji dobilai – žieminiai kviečiai – vasariniai 

kviečiai, ED–ŽK–VK – egiptiniai dobilai – žieminiai kviečiai – vasariniai kviečiai; dvinarių pasėlių sėjomainos: A+AL–

AL+ŽK–VK – avižos + apyninių liucernų įsėlis – apyninių liucernų įsėlis + žieminiai kviečiai – vasariniai kviečiai, A+BD–

BD+ŽK–VK – avižos + baltųjų dobilų įsėlis – baltųjų dobilų įsėlis + žieminiai kviečiai – vasariniai kviečiai, A+ED–ŽK–

VK – avižos + egiptinių dobilų įsėlis – žieminiai kviečiai – vasariniai kviečiai; M1 – pupinių žolių mulčiavimas vieną kartą, 

M2 – pupinių žolių mulčiavimas du kartus; TŽDS – tradicinis žemės dirbimas ir sėja, JŽDS – juostinis žemės dirbimas ir 

sėja; * – kontrolinis laukelis; tomis pačiomis raidėmis pažymėti vidurkiai esmingai nesiskiria (p < 0,05).  

Note: monocropping systems: A–ŽK–VK – oat – winter wheat – spring wheat , AL–ŽK–VK – black medick – winter wheat 

– spring wheat, BD–ŽK–VK – white clover – winter wheat – spring wheat, ED–ŽK–VK – Egyptian clover – winter wheat 

– spring wheat; intercropping systems: A+AL–AL+ŽK–VK – oat undersown with black medick – black medick and winter 

wheat intercrop – spring wheat, A+BD–BD+ŽK–VK – oat undersown with white clover – white clover and winter wheat 

intercrop – spring wheat; A+ED–ED+ŽK–VK – oat undersown with Egyptian clover – Egyptian clover and winter wheat 

intercrop – spring wheat; M1 – mulching once, M2 – mulching twice; TŽDS – conventional tillage and sowing, JŽDS – 

strip tillage and sowing; * – control; means followed by the same letters are not significantly different at p < 0.05. 

 

Apibendrinus tyrimo rezultatus galima teigti, kad pupinės žolės didina javų grūdų derliaus 

produktyvumą. Grandies produktyvumą labiausiai didno auginti baltieji dobilai. Pupinių žolių 

mulčiavimas neturėjo esminės įtakos.  

 

3.5.1. Dirvožemio agrocheminių savybių kitimas 

 

Eksperimentų pabaigoje įvertinus dirvožemio agrocheminių savybių kitimą nustatyta, kad 

vienanariai bei dvinariai pasėliai ir žemės dirbimo bei sėjos būdai turėjo esminės įtakos 

dirvožemio agrocheminių savybių kitimui.  

I eksperimento duomenimis, didesnis dirvožemio rūgštumas (pHKCl) buvo poarmenyje (25–

50 cm) nei armenyje (0–25 cm), tačiau tarp variantų dėsningų skirtumų nenustatyta (3.16 lentelė). 

Judriojo fosforo kiekis armenyje didėjo taikant juostinį žemės dirbimą ir žieminių kviečių sėją į 

avižų ražienas bei pupines žoles (apynines liucernas ir baltuosius dobilus) jų antžeminę masę 

mulčiuojant. Poarmenyje jo kiekis buvo iš esmės didesnis visose sėjomainos grandyse su 

pupinėmis žolėmis, nepriklausomai nuo auginimo būdo. Šiame dirvožemio sluoksnyje didžiausias 

judriojo fosforo kiekis nustatytas sėjomainos grandžių laukeliuose su apyninėmis liucernomis ir 

egiptiniais dobilais. Mulčiavimas dar labiau padidino judriojo fosforo kiekį. Pupinės žolės ir jų 

auginimo būdai judriojo kalio kiekiui armenyje esminės įtakos neturėjo, skirtingai nei gilesniame. 

Palyginus su javų grandimis (nepriklausomai nuo sėjos būdo), esminis judriojo kalio padidėjimas 

gautas grandyse su apyninėmis liucernomis ir egiptiniais dobilais. Nsum pokyčiai armenyje ir 

poarmenyje buvo nedėsningi. Juostinis žemės dirbimas ir sėja turėjo tendenciją mažinti humuso 
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kiekį poarmenyje. Sėjomainos grandyse su apyninėmis liucernomis humuso kiekis sumažėjo iš 

esmės, palyginus su kontroliniu laukeliu.  

 

3.16 lentelė. Pupinių žolių ir skirtingų žemės dirbimo būdų įtaka dirvožemio agrocheminių savybių 

kitimui I eksperimento pabaigoje 2020 m 

Table 3.16. Influence of forage legumes and different tillage methods on the change of soil 

agrochemical properties at the end of the Experiment I, 2020 

Augalų sėjomainos 

Crop rotations 

pHKCl P2O5 mg 

kg–1
 

K2O 

mg kg–1 

Nsum 

mg kg–1 

Humusas / 

Humus 

% 

0–25 cm 

*A–ŽK–VK (TŽDS) 6,3 abcd 109 a 226 ab 0,108 ab 2,17 a 

A–ŽK–VK (JŽDS) 6,6 d 131 bc 228 ab 0,111 ab 2,19 a 

AP–ŽK–VK (TŽDS) 6,3 abcd 107 a 235 ab 0,108 ab 2,26 abc 

A+AL–AL+ŽK–VK (JŽDS) 6,4 abcd 111 a 232 ab 0,112 ab 2,23 abc 

A+AL–AL+ŽK+M1–VK (JŽDS) 6,3 abcd 134 c 242 b 0,1 ab 2,24 abc 

BD–ŽK–VK (TŽDS) 6,3 abcd 100 a 237 ab 0,112 ab 2,36 c 

A+BD–BD+ŽK–VK (JŽDS) 6,5 bcd 104 a 230 ab 0,113 ab 2,26 abc 

A+BD–BD+ŽK+M1–VK (JŽDS) 6,4 abcd 132 bc 229 ab 0,114 b 2,30 abc 

ED–ŽK–VK (TŽDS) 6,1 a 108 a 232 ab 0,109 ab 2,24 abc 

A+ED–ŽK–VK (JŽDS) 6,2 ab 114 a 232 ab 0,113 ab 2,23 abc 

25–50 cm 

*A–ŽK–VK (TŽDS) 6,9 ab 106 a 179 ab 0,067 abc 1,36 c 

A–ŽK–VK (JŽDS) 7,3 bcd 130 ab 183 abc 0,063 a 1,12 abc 

AP–ŽK–VK (TŽDS) 7,2 abcd 150 bcde 201 cde 0,064 abc 1,11 a 

A+AL–AL+ŽK–VK (JŽDS) 7,3 bcd 153 bcde 193 abcde 0,062 a 1,04 a 

A+AL–AL+ŽK+M1–VK (JŽDS) 7,4 d 168 de 200 cde 0,066 abc 1,08 a 

BD–ŽK–VK (TŽDS) 7,0 abcd 139 bc 188 abcde 0,068 abc 1,24 abc 

A+BD–BD+ŽK–VK (JŽDS) 7,1 abcd 144 bcde 176 a 0,06 a 1,11 a 

A+BD–BD+ŽK+M1–VK (JŽDS) 7,3 abcd 165 cde 196 bcde 0,066 abc 1,12 abc 

ED–ŽK–VK (TŽDS) 7,2 abcd 156 bcde 200 cde 0,064 abc 1,20 abc 

A+ED–ŽK–VK (JŽDS) 6,8 a 172 e 205 e 0,075 c 1,14 abc 

Pastaba: vienanarių pasėlių sėjomainos: A–ŽK–VK – avižos – žieminiai kviečiai – vasariniai kviečiai, AL–ŽK–VK – 

apyninių liucernų – žieminiai kviečiai – vasariniai kviečiai, BD–ŽK–VK – baltieji dobilai – žieminiai kviečiai – vasariniai 

kviečiai, ED–ŽK–VK – egiptiniai dobilai – žieminiai kviečiai – vasariniai kviečiai; dvinarių pasėlių sėjomainos: A+AL–

AL+ŽK–VK – avižos + apyninių liucernų įsėlis – apyninių liucernų įsėlis + žieminiai kviečiai – vasariniai kviečiai, A+BD–

BD+ŽK–VK – avižos + baltųjų dobilų įsėlis – baltųjų dobilų įsėlis + žieminiai kviečiai – vasariniai kviečiai, A+ED–ŽK–

VK – avižos + egiptinių dobilų įsėlis – žieminiai kviečiai – vasariniai kviečiai; M1 – pupinių žolių mulčiavimas vieną kartą; 

TŽDS – tradicinis žemės dirbimas ir sėja, JŽDS – juostinis žemės dirbimas ir sėja; * – kontrolinis laukelis; tomis pačiomis 

raidėmis pažymėti vidurkiai esmingai nesiskiria (p < 0,05). 

Note: monocropping systems: A–ŽK–VK – oat – winter wheat – spring wheat , AL–ŽK–VK – black medick – winter wheat – 

spring wheat, BD–ŽK–VK – white clover – winter wheat – spring wheat, ED–ŽK–VK – Egyptian clover – winter wheat – 

spring wheat; intercropping systems: A+AL–AL+ŽK–VK – oat undersown with black medick – black medick and winter 

wheat intercrop – spring wheat, A+BD–BD+ŽK–VK – oat undersown with white clover – white clover and winter wheat 

intercrop – spring wheat; A+ED–ED+ŽK–VK – oat undersown with Egyptian clover – Egyptian clover and winter wheat 

intercrop – spring wheat; M1 – mulching once; TŽDS – conventional tillage and sowing, JŽDS – strip tillage and sowing; 

* – control; means followed by the same letters are not significantly different at p < 0.05. 

 

II eksperimente dirvožemio rūgštumui daugiau įtakos turėjo jo sluoksniai nei taikytos 

priemonės (3.17 lentelė). Palyginus su I eksperimentu, nustatytos atvirkštinės judriojo fosforo 
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kitimo tendencijos. Judriojo fosforo kiekis armenyje sumažėjo iš esmės auginant dvinarį pasėlį 

AL+ŽK (antžeminę masę mulčiuojant) ir BD+ŽK (antžeminę masę nemulčiuojant ir 

mulčiuojant), palyginus su kontroliniu laukeliu.  

 

3.17. lentelė. Pupinių žolių ir skirtingų žemės dirbimo būdų įtaka dirvožemio cheminių savybių 

kitimui I eksperimento pabaigoje, 2021 m 

Table 3.17. Influence of forage legumes and different tillage methods on the change of soil 

agrochemical properties at the end of the Experiment II, 2021 

Augalų sėjomainos 

Crop rotations 

pHKCl P2O5 mg 

kg–1 

K2O 

mg kg–1 

Nsum 

mg kg–1 

humusas/ 

humus 

% 

0–25 cm 

*A–ŽK–VK (TŽDS) 6,6 bcd 120 d 241 a 0,089bcd 2,80 abcde 

A–ŽK–VK (JŽDS) 6,7 d 116 bcd 249 ab 0,068ab 2,93 bcde 

AP–ŽK–VK (TŽDS) 6,3 abcd 100 abcd 241 a 0,083bcd 2,77 ab 

A+AL–AL+ŽK–VK (JŽDS) 6,4 abcd 102 abcd 255 abc 0,051a 2,82 abcde 

A+AL–AL+ŽK+M1–VK (JŽDS) 6,4 abcd 98 ab 309 e 0,102d 3,01 e 

BD–ŽK–VK (TŽDS) 6,3 abcd 108 abcd 271 abcde 0,081bcd 2,78 abc 

A+BD–BD+ŽK–VK (JŽDS) 6,2 ab 98 ab 280 abcde 0,074abcd 2,98 cde 

A+BD–BD+ŽK+M1–VK(JŽDS) 6,1 a 91 a 288 bcde 0,068ab 2,88 abcde 

ED–ŽK–VK (TŽDS) 6,6 bcd 118 bcd 247 ab 0,061ab 2,73 a 

A+ED–ŽK–VK (JŽDS) 6,5 abcd 109 abcd 301 cde 0,074abcd 2,83 abcde 

25–50 cm 

*A–ŽK–VK (TŽDS) 7,1 ab 181 bcd 151 ab 0,037abc 1,16 ab 

A–ŽK–VK (JŽDS) 7,2 ab 186 d 151 ab 0,034ab 1,23 abcd 

AP–ŽK–VK (TŽDS) 7,2 ab 159 abcd 151 ab 0,038abcde 1,26 abcd 

A+AL–AL+ŽK–VK (JŽDS) 7,4 b 127 ab 143 a 0,033a 1,30 abcd 

A+AL–AL+ŽK+M1–VK (JŽDS) 7,1 ab 148 abcd 170 cd 0,041abcde 1,36 abcd 

BD–ŽK–VK (TŽDS) 7,1 ab 153 abcd 153 ab 0,040abcde 1,15 a 

A+BD–BD+ŽK–VK (JŽDS) 7,1 ab 133 abcd 159 bcd 0,046cde 1,58 d 

A+BD–BD+ŽK+M1–VK(JŽDS) 6,9 ab 122 a 163 bcd 0,048e 1,52 bcd 

ED–ŽK–VK (TŽDS) 7,2 ab 168 abcd 168 cd 0,039abcde 1,09 a 

A+ED–ŽK–VK (JŽDS) 7,4ab 158 abcd 172 d 0,044bcde 1,43 abcd 

Pastaba: vienanarių pasėlių sėjomainos: A–ŽK–VK – avižos – žieminiai kviečiai – vasariniai kviečiai, AL–ŽK–VK – 

apyninių liucernų – žieminiai kviečiai – vasariniai kviečiai, BD–ŽK–VK – baltieji dobilai – žieminiai kviečiai – vasariniai 

kviečiai, ED–ŽK–VK – egiptiniai dobilai – žieminiai kviečiai – vasariniai kviečiai; dvinarių pasėlių sėjomainos: A+AL–

AL+ŽK–VK – avižos + apyninių liucernų įsėlis – apyninių liucernų įsėlis + žieminiai kviečiai – vasariniai kviečiai, A+BD–

BD+ŽK–VK – avižos + baltųjų dobilų įsėlis – baltųjų dobilų įsėlis + žieminiai kviečiai – vasariniai kviečiai, A+ED–ŽK–

VK – avižos + egiptinių dobilų įsėlis – žieminiai kviečiai – vasariniai kviečiai; M1 – pupinių žolių mulčiavimas vieną kartą; 

TŽDS – tradicinis žemės dirbimas ir sėja, JŽDS – juostinis žemės dirbimas ir sėja; * – kontrolinis laukelis; tomis pačiomis 

raidėmis pažymėti vidurkiai esmingai nesiskiria (p < 0,05). 

Note: monocropping systems: A–ŽK–VK – oat – winter wheat – spring wheat , AL–ŽK–VK – black medick – winter wheat – 

spring wheat, BD–ŽK–VK – white clover – winter wheat – spring wheat, ED–ŽK–VK – Egyptian clover – winter wheat – 

spring wheat; intercropping systems: A+AL–AL+ŽK–VK – oat undersown with black medick – black medick and winter 

wheat intercrop – spring wheat, A+BD–BD+ŽK–VK – oat undersown with white clover – white clover and winter wheat 

intercrop – spring wheat; A+ED–ED+ŽK–VK – oat undersown with Egyptian clover – Egyptian clover and winter wheat 

intercrop – spring wheat; M1 – mulching once; TŽDS – conventional tillage and sowing, JŽDS – strip tillage and sowing; 

* – control; means followed by the same letters are not significantly different at p < 0.05. 
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Pupinių žolių auginimas turėjo tendenciją mažinti judriojo fosforo kiekį poarmenyje. 

Judriojo kalio kiekis armenyje iš esmės padidėjo auginant dvinarius AL+ŽK bei BD+ŽK pasėlius, 

poarmenyje – AL+ŽK pasėlį ir abiem atvejais jų antžeminę masę mulčiuojant, palyginus su 

kontroliniu laukeliu. Judriojo kalio kiekis didėjo sėjomainos grandyse su egiptiniais dobilais: 

poarmenyje – visuose laukeliuose, armenyje – auginant dvinarį pasėlį su žiemą nušąlančia 

antžemine mase. Nsum skirtumai nebuvo dėsningi. Palyginus su I eksperimentu, abiejuose 

dirvožemio sluoksniuose humuso kiekis buvo didesnis, o jo kitimo tendencijos atvirkštinės. 

Juostinis žemės dirbimas ir žieminių kviečių sėja turėjo tendenciją didinti humuso kiekį abiejuose 

dirvožemio sluoksniuose (ryškesnės tendencijos poarmenyje). Poarmenyje humuso kaupimuisi 

daugiau teigiamos įtakos turėjo baltieji dobilai nei apyninės liucernos.  

 

Apibendrinus tyrimo duomenis galima teigti, kad taikytos priemonės, dirvožemis, 

meteorologinės sąlygos, lėmusios augalų derlių, turėjo įtakos judriųjų fosforo ir kalio kiekiui. 

Humuso nustatytos tik kitimo tendencijos. I eksperimento duomenimis, judriojo fosforo kiekis 

armenyje iš esmės padidėjo pupines žoles mulčiuojant, poarmenyje – visuose laukeliuose su 

pupinėmis žolėmis (nepriklausomai nuo jų auginimo būdo), palyginus su kontroliniu laukeliu. 

II eksperimento duomenys priešingi. Daugeliu atvejų judriojo kalio kiekis armenyje ir poarmenyje 

(II eksperimentas) arba tik poarmenyje (I eksperimentas) didėjo auginant AL+ŽK ir BD+ŽK, 

ED+ŽK dvinarius pasėlius ir jų antžeminę masę mulčiuojant. Juostinis žemės dirbimas humuso 

kiekį poarmenyje mažino (I eksperimentas) arba abiejuose dirvožemio sluoksniuose didino 

(II eksperimentas).  
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Diskusija 

 

Mūsų tyrimas parodė teigiamą sėjomainų su pupinėmis žolėmis poveikį dirvožemiui. 

Palyginus su vienanariais augalais, teigiamą pupinių žolių sėjomainos įtaką nurodo ir kiti tyrėjai 

(Sainju ir kt., 2005; Haruna ir Nkongolo, 2015; 2019). Didesnis poveikis dirvožemiui nustatytas 

po apyninių liucernų auginimo sėjomainoje, kai antžeminė masė buvo mulčiuojama: nuo 1,5 iki 

1,8 % P2O5 ir nuo 2,0 iki 5,4 % K2O (I eksperimentas), palyginus su baltaisiais dobilais (žolės 

mulčiuotos). Louarn ir kt. (2015) teigimu, antrais ir trečiais pupinių žolių auginimo metais 

apyninių liucernų įtaka dirvožemiui buvo daugiau nei dvigubai veiksmingesnė už baltųjų dobilų. 

Šis autorius taip pat nurodo, kad po apyninių liucernų gautas 30–40 % mažesnis azoto kiekis, 

palyginus su liucernų ir baltųjų dobilų mišiniu – 60–70 %. Mūsų tyrimo metu Nsum gauta 14 % 

daugiau sėjomainos grandyje su baltaisiais dobilais (žolės mulčiuotos). Dirvožemyje didėjant 

bendrai šaknų masei ir įvairovei, jo savybės gerėja. Haruna ir kt. (2018) nustatė, kad pupinės žolės 

24 % pagerino dirvožemio makroporingumą, palyginus su sėjomaina be pupinių žolių, ir tai 

padidino jo prisotintą hidraulinį laidumą. Sėjomainų įvairinimas pupinėmis žolėmis tai 

pagrindinis veiksnys sumažinantis N išsiplovimą (De Notaris ir kt., 2018). Tinkams žemės 

dirbimo ir augalų sėjomainos taikymas yra vienas iš valdymo faktorių, mažinančių N nuostolius 

dirvožemyje (Hansen ir kt., 2015). 

Dirvožemio agrocheminių savybių kitimas priklauso ir nuo žemės dirbimo būdo. Mūsų 

tyrimo metu didesni pH, P2O5, K2O ir humuso kiekiai nustatyti taikant JŽDS. Kaip nurodo Haruna 

ir Nkongolo (2019), antrųjų tyrimo metų rezultatai parodė, kad supaprastinto žemės dirbimo, 

pupinių žolių ir sėjomainos sąveika reikšmingai paveikė dirvožemio pH, suminį anglies kiekį ir 

C:N santykį. Upendra ir kt. (2017) taip pat nustatė, kad dirvožemio Nsum buvo didesnis taikant 

supaprastintą žemės dirbimą nei tradicinį.  
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IŠVADOS 

 

1. Pupinių žolių antžeminė masė pradėjo intensyviau formuotis po avižų žydėjimo. Tai 

neturėjo esminės neigiamos įtakos avižų grūdų derliui ir maisto medžiagų sukaupimui. 

Piktžoles labiausiai stelbė avižos, o pupinių žolių įsėlis avižoms bręstant jų poveikį tik 

sustiprino.  

2. Rudenį, žieminių kviečių sėjos metais, N-NO3 kiekį dirvožemyje esmingai padidino 

vienanarių pupinių žolių aparimas, palyginus su juostiniu žemės dirbimu ir sėja. Suartose 

dirvose dalis N-NO3 migravo į gilesnį (30–60 cm) sluoksnį. Pavasarį, atsinaujinus žieminių 

kviečių vegetacijai, N-NO3 kiekis teigiamai koreliavo su duomenimis rudenį. Tačiau žiemos 

laikotarpiu, esant teigiamai vidutinei paros temperatūrai, nustatytos tik N-NO3 kiekio kitimo 

tendencijos. Po žieminių kviečių auginimo, vegetacijos pabaigoje, pupinės žolės ir pupinių 

žolių bei žieminių kviečių dvinariai pasėliai N-NO3 kiekį iš esmės padidino, palyginus su 

tradiciniu žemės dirbimu ir sėja po avižų. Žieminių kviečių vegetacijos metu taikant pupinių 

žolių mulčiavimą, rudenį N-NO3 kiekis padidėjo.  

3. Dvinariuose pasėliuose dominavo žieminiai kviečiai: juo palankesnės augimo sąlygos, tuo 

pupinės žolės buvo stelbiamos ankščiau ir stipriau. Abiem metais didžiausiu agresyvumo 

rodikliu pasižymėjo žieminiai kviečiai, auginti su apyninėmis liucernomis.  

4. Žieminių kviečių, augintų dvinariuose pasėliuose, antžeminėje masėje ir grūduose 

sukauptas maisto medžiagų kiekis buvo mažesnis nei žoles aparus. Maisto medžiagų 

sukaupimui mažiausiai įtakos neturėjo žiemą nušąlantys egiptiniai dobilai. Vegetacijos 

metu didėjant pupinių žolių antžeminėje masėje sukauptam maisto medžiagų kiekiui, azoto 

ir kalio sukaupimas žieminiuose kviečiuose mažėjo. Baltieji dobilai labiausiai konkuravo 

su žieminiais kviečiais dėl kalio pradedant BBCH 59–61 augimo tarpsniu. Dvinariuose 

pasėliuose augalai azoto ir kalio sukaupė 41,8–2,3 karo daugiau nei žieminių kviečių 

vienanaris pasėlis.  

5. Vienanarių pupinių žolių aparimas lėmė 31–47 % didesnį žieminių kviečių grūdų derlių nei 

juos auginant po avižų. Žieminių kviečių derlius, sėjant į avižų ražienas ir į pupines žoles, 

buvo 12–29 % mažesnis nei kontrolinio varianto. Tačiau kviečiams augti palankiais metais 

šie skirtumai buvo neesminiai. Pupinių žolių antžeminės masės mulčiavimas žieminių 

kviečių grūdų derliaus esmingai nepadidino.  

6. Žieminių kviečių vegetacijos pradžioje daugiausia piktžolių sudygo po vienanarių pupinių 

žolių ir avižų taikant tradicinį, mažiausiai – juostinį žemės dirbimą ir sėją. Žieminių kviečių 

vegetacijos pabaigoje (BBCH 77–79 tarpsniu) piktžolių skaičių žymiai sumažino 
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sustiprėjusi žieminių kviečių konkurencija juos auginant po apartų pupinių žolių. 

Mulčiavimas reikšmingos įtakos neturėjo.  

7. Sėjomainos grandžių javų su vienanarėmis pupinėmis žolėmis bendrasis produktyvumas 

buvo 21,2–27,8 % (2019 m.) ir 16,1–24,5% (2020 m.) esmingai mažesnis nei kontroliniame 

laukelyje javus auginant trejus metus iš eilės (TŽDS). Abiem metais didžiausias 

produktyvumas buvo sėjomainos grandies su dvinariais baltųjų dobilų ir žieminių kviečių 

pasėliais.  

8. Judriojo P2O5 kiekis iš esmės padidėjo pupines žoles mulčiuojant, palyginus su kontroliniu 

laukeliu. Judrusis K2O turėjo tendenciją didėti visuose laukeliuose po pupinių žolių 

armenyje, o poarmenyje – esmingai po apyninių liucernų ir egiptinių dobilų.  
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REKOMENDACIJOS 

 

Apibendrinus tyrimų duomenis rekomenduojama: 

1. Ekologinės gamybos augalininkystės ūkiuose į sėjomainą įtraukti pupines žoles, auginti du 

metus neišskiriant atskiro sėjomainos lauko. Pavasarį, pupinės žolės įsėjamos į vasarinius 

javus. Po javų derliaus nuėmimo pupinės žolės mulčiuojamos ir rudenį sėjami žieminiai 

kviečiai (sėklos norma 200 kg ha-1), taikant juostinį žemės dirbimą ir sėją. Dvinariams 

pasėliams geriausiai tinka baltieji dobilai. 

2. Intensyvaus ūkininkavimo sąlygomis taip pat rekomenduojame dvinarių pupinių žolių ir 

žieminių kviečių pasėlių auginimą taikant juostinį žemės dirbimą ir sėją. Tokia auginimo 

technologija atkuria biologinę įvairovę, sumažina sintetinių augalų apsaugos produktų ir 

trąšų naudojimą bei sumažina neigiamą poveikį dirvožemiui.  
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SUMMARY OF DOCTORAL DISSERTATION 

 

INTRODUCTION 

 

Agriculture in Lithuania is one of the most important sources of income for the country's 

economic sectors and rural areas. In addition, it contributes significantly to the loss of biodiversity 

and environmental pollution. In this sector, it is much more difficult to control greenhouse gas 

(GHG) emissions, leaching of nutrients, soil degradation, and other adverse events, as agricultural 

activities involve extremely complex biological and ecological processes.  

Europe is working to reduce the environmental impact of intensive agriculture and the use 

of synthetic, anthropogenic raw materials (Wittwer et al., 2017). The European Commission has 

developed a strategy for sustainable economic growth – the Green Deal (European Green Deal), 

to promote resource efficiency in the transition to a clean circular economy; restore biodiversity 

and reduce pollution. One of the objectives of this document is to achieve that by 2030 at least 

25 percent of the EU agricultural land will be used for organic farming (Farm to Fork Strategy). 

Organic agrosystems are recognised as sustainable farming systems that reduce energy costs, 

protect the environment and provide consumers with safe and quality food (European 

Commission, 2019). 

 In Lithuania, the establishment of organic farms has slowed down, most of these farms 

usually certify grain and legume cereals, and have given up animal husbandry (Arlauskienė et al., 

2015). Such organic farming systems do not maintain the principle of ecology: a potentially closed 

cycle, which requires a wide variety of species and forms and a reduction in the cost of energy 

and imported resources. Disintegration of the ecosystem (spread of harmful organisms, disruption 

of nutrient cyclicality, deterioration of soil quality) often reduces the yield of cultivated plants and 

the competitiveness of organic farming (Abbot, Manning, 2015; Arlauskienė et al., 2020).  

The European Green Deal emphasizes the special role of new technologies, sustainable 

solutions and breakthrough innovation. It is proposed to implement environmentally safe 

strategies and management practices in plant growing technologies, i.e. reduced tillage or direct 

sowing technologies, perennial crops, and instead of fallow fields, to use soil cover crops, catch 

crops or intercropping (Anderson, 2015; Zikeli, Gruber, 2017; Francaviglia et al., 2019). One 

solution, combining several environmentally sustainable technological elements, is intercropping. 

The advantages of intercropping are higher overall productivity, better control of diseases and 

pests, strengthening of ecological services and higher economic profitability of the crop (Cooper 

et al., 2016; Bybee-Finley, Ryan, 2018; Arlauskiene et al., 2020). 
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Much research has been done on growing legumes for a short period of time (one year). In 

order to keep legumes for a longer period of time (without allocating field in the crop rotation) 

and sow cereals, farmers face the regularities of sowing cereals and plant competitiveness 

management problems (Arlauskiene et al., 2020). Recently, more and more various direct/strip 

sowing implements are being introduced to the Lithuanian market, the application of which in the 

forage legumes and cereal intercropping technologies has not been studied that much yet.  

In Lithuania, there is a lack of knowledge about the principles of plant selection for 

intercropping, their competitive properties, technical solutions for installing these crops and 

reducing the competitiveness of plants and the spread of weeds. 

 

Hypothesis: it is likely, that increasing plant diversity in monocropping and intercropping 

of forage legumes and cereals, improving their cultivation technologies, possible to reduce 

interspecies competition between plants for environmental resources, maintain forage legumes for 

a longer period of time and stabilize crop rotation productivity 

 

Objective: to determine the regularities of plant competition, nutrition, weed and yield 

formation in monocropping and intercropping in organic crops of forage legumes and cereals 

using conventional and strip tillage and sowing system. 

 

Research tasks: 

1. To evaluate the regularities and productivity of yield formation of oat with perennial and annual 

forage legumes. 

2. To determine the regularities of nitrogen release in the soil by applying strip tillage and sowing 

of winter wheat into forage legumes in comparison with monocropping and conventional tillage.  

3. To determine the regularities of plant competition, nutrition N, P, K in monocropping and 

intercropping of forage legumes and winter wheat, using strip tillage and sowing system.  

4. To evaluate the productivity of crop rotation chains with forage legumes, grown in 

monocropping and intercropping, using conventional and strip tillage and sowing, productivity 

and changes in soil chemical properties. 

 

Defended statements  

1. Perennial and annual forage legumes, undersown in oat, more intense aboveground mass 

formulate after the oats have heading, so this does not adversely affect the productivity of oats 

and the accumulation of nutrients in the grain. 
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2. The decomposition of forage legumes mass and residues and the release of nitrogen depend 

on the intensity of tillage. Nitrogen release and winter wheat nitrogen demand do not always 

coincide. 

3. During vegetation in intercropping between winter wheat and forage legumes have going 

competition for nutrients 

4. Intercropping forage legumes and winter wheat strip tillage and sowing crops increase the 

overall productivity of the crop rotation chain compared to the monocropping and 

conventional tillage crop rotation. 

 

The novelty of the research 

The research provides new knowledge about the properties of black medick, Egyptian and 

white clover, the peculiarities of their cultivation with oat intercropping and intercropping with 

winter wheat. The research identified the interaction between monocropping and intercropping 

and tillage and sowing methods: increasing the intensity of tillage after forage legumes increased 

the amount of nitrate nitrogen in the soil during no plant vegetation, while application of strip 

tillage and sowing winter wheat into forage legumes – it decreased. As the amount of mineral 

nitrogen in the soil increased, the aboveground mass of winter wheat and the amount of nutrients 

stored in it increased. Intercropping were dominated by winter wheat, white clover was more 

resistant to competitive pressure than black medick. Mostly plants competed for N and K. Mulch 

of living and dead forage legumes were studied in intercropping. Productivity advantages of crop 

rotation chains with intercropping compared to the crop rotation chain, were to grow 

monocropping and applied conventional tillage were determined. 

 

The practical relevance of the research 

The results of the research will contribute to the development and improvement of no 

plowing organic farming technologies. Knowledge of forage legumes and cereal intercropping 

and their inclusion in crop rotation will help increase the diversity of farm crops. Strip tillage and 

sowing system were applied for the set up of intercropping. The obtained research data are new 

and evaluated in the conditions of intensive farming from the point of view of sustainable 

agriculture. 
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RESEARCH CONDITIONS AND METHODS 

 

Object of research: monocropping and intercropping of forage legumes and cereals. 

Research site and conditions. Two analogous field experiments were set up for annually 

2018–2020 (Experiment I) and 2019–2021 (Experiment II) and they were performed at the 

Joniškėlis Experimental Station of the Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, 

located in the northern part of the Central Lithuania. The soil at the experimental site was 

classified as an Endocalcari-Endohypogleyic Cambisol (Siltic, Drainic), the texture of which is 

clay loam on silty clay with deeper lying sandy loam. In experiment I, the topsoil pH (0–25 cm) 

is 6.09 and subsoil (25–50 cm) – 7.18, mobile P2O5 – 146 mg kg-1and 157 mg kg-1, respectively, 

and mobile K2O – 276 mg kg-1and 207 mg kg-1, respectively. The pH of the topsoil in Experiment 

II was 5.90 and in the subsoil – 6.94, mobile P2O5 – 121 mg kg-1and 117 mg kg-1, respectively, 

and mobile K2O – 298 mg kg-1and 192 mg kg-1, respectively. 

Experimental parameters and scheme.  

Twelve winter wheat management strategies with two soil tillage treatments—conventional 

deep inversion tillage and strip tillage and two methods of forage legumes aboveground mass 

mulching were studied (Table 1). The experiment is carried out in 4 replicates. The size of 

individual plot was 120 m2 (6×20 m). The plot buffer strip is 1 m wide, and it is 5 m wide between 

replicates. 
 

Table 1. Cultivation and sowing methods for field experiments. 

Rotation Sequences 
Treatment 

First year of the experiment Second year of the experiment 
Thirdt year of the 

experiment 

Soil Tillage Crops Soil Tillage Crops 
Mulching of 

Forage 

Legumes 
Soil Tillage Crops 

 

Conventional 

tillage 

Oat (Control) 

Conventional 

tillage 
Winter wheat 

(WW) 
No  

Conventional 

tillage: 

cereal straw 
incorporated 

into the 

soil during 
ploughing 

Spring 
wheat 

(SW) 

O–WW–SW 

Black medick 
(BM) 

BM–WW–SW 

White clover 

(WC) 
WC–WW–SW 

Egyptian 
clover (EC) 

EC–WW–SW 

Conventional 

tillage 

Oat (O) 

Strip tillage 

and sowing  

Winter wheat 

(WW) 
No  

Conventional 

tillage: 
mass of 

forage 

legumes 
and cereal 

straw 

incorporated 
into the 

soil during 

ploughing 

Spring 
wheat 

(SW) 

O–WW 

Oat and  

black medick 

intercrop 

(O+BM) 

Black medick 

and winter 

wheat intercrop 

(BM+WW) 

No O+BM–BM+WW–SW 

once 
O+BM–

BM+WW+1M–SW 

twice 
O+BM–

BM+WW+2M–SW 

Oat and  

white clover 
intercrop 

(O+WC) 

White clover 

and winter 
wheat intercrop 

(WC+WW) 

No  O+WC–WC+WW –SW 

once  
O+WC–

WC+WW+1M–SW 

twice  
O+WC–

WC+WW+2M–SW 

Oat and  

Egyptian 
clover 

intercrop 

(O+EC) 

Egyptian clover 

and winter 

wheat intercrop 

(EC+WW) 

Freezing  

mulch 
O+EC–WW–SW 
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Two analogous field experiments were established and carried out in 2018 and 2019 in 

separate areas of the same field. The experimental plots were ploughed in the autumn, and in the 

spring before oats sowing, were cultivated at the 4–5 cm depth. In the first years in 2018 and 2019 

of the experiment, the main crop was spring oat, cv. ‘Migla DS’ (O). The oats was sown on 

23 April 2018 and 16 April 2019 at a seed rate of 180 kg ha-1 using narrow spacing a drill (with 

0.125 m row spacinng) at 3 cm depth. After sowing oats, on 25 April 2018 and 16 April 2019, 

forage legumes were undersown in oats: black medick cv. ‘Arka 133 DS’ (O+BM), white clover 

cv. ‘Nemuniai’ (O+WC) and Egyptian clover cv. ‘Cleopatra’ (O+EC). The forage legumes seeds 

(in 2018 – 8 kg ha-1, in 2019 – 10 kg ha-1) were sown at 2 cm depth using a narrow spacing drill. 

At the same time, oats and forage legumes (black medick, white clover and Egyptian clover) were 

also sown in monocrops. The oat grain yield harvested on 2 August 2018, and on 4 August 2019. 

After harvesting the oats, the straw was chopped and spread. Forage legumes in monocrops were 

mulched twice during the growing season (mid-July and late summer before ploughing), and those 

intercropped were mulched once in late summer. In conventional tillage (according to the 

respective treatments), the following were used: deep inversion tillage and a pre-sowing 

cultivation unit. The winter wheat, cv. ‘Gaja DS’ was drill-seeded at a rate of 230 kg ha-1 with 

0.125 m row spacing, at a depth of 2.5–3.0 cm (in 2018 on 27 September, in 2019 on 25 September 

2019). In the strip tillage system, involving one-pass tillage, winter wheat sowing operations were 

performed using a Pro Till 3T hybrid machine manufactured by Mzuri. The row spacing was 

0.33 m (the width of the strips of sown winter wheat – 13.0 cm, and the width of the strips of 

forage legumes in the rows – 20.00 cm), the sowing depth was also 2.5–3.0 cm, and it was sown 

at a density of 190 kg ha-1 (in 2018 on 25 September, in 2019 on 13 September). In October 2019 

and 2020, after growing winter wheat (straw was chopped and spread by the harvesting 

machine),each plot was ploughed. In the spring, before spring wheat sowing, the soil was a pre-

sowing cultivation unit (4 – 5 cm depth). The spring wheat cv. ‘Granaria’, was sown on 8 April 

2020 and on 16 April 2021 (280 kg ha-1), using narrow spacing a drill (with 0.125 m row spacing) 

at 3 cm depth. The grain yield was harvested on 14 August 2020 and 16 on August. To reduce the 

competitiveness of forage legumes in strip intercropping systems (BM+WW, WC+WW), the 

forage legume was mulched once (1M) and twice (2M) (Table 1). The mass of Egyptian clover 

froze in 2018–2019 and 2019–2020 winter period (freezing mulch). Mulching of the aboveground 

mass was performed using cordless grass shears. 

Biometric indicators and yield determination. For the field experiments, biometric 

indicators of oats and wheat were determined when the cereals reached the maturity stage (BBCH 

87). Grains yield of oat, winter wheat, and spring wheat were harvested when the cereals were 

full maturity of stage (BBCH 89). Grain yield harvested with a small combine harvester Sampo 



169 

500 (plot size 2.3 × 18.0 m). The grain was weighted and taken 1.0 kg grain samples from each 

plot for the the determination of 1000-grain weight (TGW) and grain DM content. Oat grain and 

straw yield were measured by weighing. The grain yield was converted to standard moisture 

(14%) and straw to DM. 

Determination of competitiveness. Competitiveness of forage legumes and grain cereals 

was determined in oat and forage legumes intercrops (O+BM, O+WC and O+ED) and intercrops 

forage legumes and winter wheat (BM+WW, WC+WW). Plant competitiveness in oats with 

forage legumes intercrop was determined at the beginning of oat flowering (BBCH 61–63), at the 

beginning of grain development (BBCH 71–73) and ripened grain (BBCH 87–89) growth stages. 

In forage legumes and winter wheat intercrop, at stem elongation (BBCH 37–39), at the beginning 

of flowering (BBCH 59–61) and at the stage of grain ripened (BBCH 87–89). When oats and 

winter wheat reached the planned growth stage, the aboveground mass of cereals, legumes and 

weeds was cut from four sites in each field (0.25 m2 sites). During the mentioned periods, the 

plant mass was cut from the crops of monocrops oats, winter wheat and legumes. The structure of 

the plant samples (cereals, legumes and weeds) was determined, weighed, dried to air-dry mass, 

crushed and the dry matter was determined (dried to constant mass at 105 ° C temperature). 

Samples were prepared for the determination of nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K) 

concentrations.  

Plant and soil analysis. In plant samples N was determined using the Kjeldahl method with 

the Kjeltec system 1002, P and C concentrations were spectrophotometrically coloured reaction 

with ammonium molybdate-vanadate at 430 nm using a Cary 50 UV-Vis spectrophotometer, and 

K concentrations were determined by atomic absorption spectrometry using the Analyst 200. In 

the years of installation of the experiments (in 2018, 2019) and at the end of them (in 2020, 2021), 

soil samples were taken from 0–25 cm and 25–50 cm deep soil layers in order to determine the 

chemical properties: pH, Nsum., Mobile P and K. The soil pH was determined with 1M KCl 

according to ISO 10390: 2005 (soil to solution ratio 1: 2.5), using IONLAB pH meter, organic 

carbon – according to ISO 10694: 1995, total nitrogen (Nsum) by Kjeldahl method and mobile 

P2O5 and K2O – by Egner-Riehm-Domingo method. Chemical analyses of plants and soil were 

performed in LRCAF Agrochemical Research Laboratory and LRCAF HR Chemical Research 

Laboratory. 

Soil samples for nitrate (N-NO3) and ammonia (N-NH4) nitrogen were taken from 0-30 cm 

and 30-60 cm layers four times: in autumn, at the end of winter wheat vegetation (Assessment 1); 

in spring, after renewal of winter wheat vegetation (Assessment 2); in autumn, after the cultivation 

intercrops, at the end of their vegetation (Assessment 3), and in spring, in spring wheat crop 
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(Assessment 4). Nitrate nitrogen (N-NO3) was determined by the jonometric method and 

ammonium nitrogen (N-NH4) by the spectrophotometric method.  

Meteorological conditions. The year 2019 in Joniškėlis was slightly wetter and the 

seasonal distribution of precipitation was much more even than in 2018 (Figure 1). There was no 

shortage of heat and sun in April and May, which led to good plant development in the early 

stages of growth. Very little rainfall fell in June. As a result of this, oats and legumes grew and 

developed slowly. Autumn was quite dry, therefore, the low amount of precipitation in autumn 

limited the processes taking place in the soil and the migration of mineral N into the deeper soil 

layers. The dry spring of 2019 may have had a negative impact on nitrogen release and winter 

wheat nutrition. In the third ten-day period of May, when sufficient precipitation fell, the 

processes of vegetative plant growth increased more intensively. There was no rainfall in the 

autumn and enough heat for good plant development. The autumn of 2019 was much warmer than 

in 2018. December– February of 2019-2020 was characterized by a positive average daily 

temperature, which is not usual in Lithuania. The year 2020 was quite favourable for plant growth 

and development, which led to the cultivation of a large above-ground mass of cereals and 

legumes. The abundant rainfall during the autumn months was sufficient for the remnants of 

detached legumes to begin to mineralize. In 2021, the winter was quite dry, the spring was humid 

and cool, but the warm summer months with sufficient rainfall provided good conditions for plant 

growth and development. July, which was characterized by particularly high temperatures, had a 

negative effect on the spring wheat harvest. 

 

Statistical data analysis. Data processing and systematization was performed using SAS 

software version 9.4. All experimental data were statistically processed using one-way analysis 

of variance as well as correlation and regression methods. Fisher's F-test is used to determine the 

differences between the analysed variants. Data are analysed using analysis of variance 

(ANOVA). The smallest significant difference R05 is considered when the confidence level is 

p<0.05. 
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RESULTS 

 

Formation regularities and productivity in oats and forage legumes monocropping 

and intercropping systems 

 

During oat vegetation, the aboveground mass of plants was determined three times. The first 

assessment of the aboveground mass of plants was performed at the beginning of oat flowering 

(BBCH 61–63). In 2019, oat grew on average 23.0% on more aboveground mass compared to 

2018 (Table 2). In the second accounting (BBCH 71–73), it was found that the increase in 

aboveground mass of oats increased as follows: in 2018–18.1 % and in 2019 – 73.7 %, compared 

to the first accounting. During the ripening grain of oats (BBCH 87–89), the changes in their 

aboveground mass were ambiguous. In 2019, the dry matter yield of the aboveground mass of oat 

was lower compared to the second survey, but on average 43.8 % higher compared to the 

analogous data of 2018. In both years, the incorporation of forage legumes did not adversely affect 

the grain yield. Oat grain yield was 2889–3058 kg ha-1 (Experiment I) and 3892–4087 kg ha-1 

(Experiment II). The grain yields of oats and oats with forage legumes intercropping did not differ 

significantly.  

 

Table 2. Change in the aboveground mass of oat (kg DM ha–1) during the growing season 

Treatment 

2018 m. 2019 m. 

Oat Reproductive Growth Stage (BBCH) 

Flowering 

(61–63) 

Grain 

Development 

(71–73) 

Ripened Grain 

(87–89) 

Flowering 

(61–63) 

Grain 

Development 

(71–73) 

Ripened 

Grain 

(87–89) 

O 4733 5154 5714 6047 10,138 8283 

O+BM 4681 5538 5739 5612 10,514 8219 

O+WC 4595 5842 5469 5423 9930 8023 

O+EC 5096 6023 5729 5076 10.237 8048 

Interaction 

Y × Ic 
4776 a 5639 ab 5663 b 5540 ab 10.205 c 8143 c 

Note: O – oat monocrop; intercropping systems: O+BM – oat + black medick, O+WC – oat + white clover, O+EC – oat + 

Egyptian clover; means followed by the same letters are not significantly different at p < 0.05. 

 

Assessing the different species of forage legumes, it was found that the lowest yield of 

aboveground mass was of black medick, and the highest – of white and Egyptian clover (in 

monocropping system). The yield of the underground mass of these forage legumes was low and 

did not differ significantly from each other. The competition rate for oat was high. Due to the 
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competitiveness of oats, the aboveground mass of forage legumes decreased by 91.4–98.9 % 

compared to a monocrop. The highest yields of legumes were found at a time when the 

competitiveness of oats had weakened – usually after the oats started to form grains (BBCH 71–

73). When growing forage legumes with oats, the forage legume yield is low and their main 

growth takes place after the oat harvest.  

In 2019, the concentration of N in grain was on average 38.7 % higher, and the amount of 

nitrogen accumulated in the harvest was almost twice as high as in 2018 (Table 3). Due to the 

effect of the year, the concentration of phosphorus in oat grains did not differ much. In 2018, 

significantly more potassium was used to grow 1 kg of oat grains compared to 2019. The research 

data showed a tendency for oat grown with Egyptian clover to increase competition for nutrients, 

in contrast to perennial forage legumes. 

 

Table 3. Nutrient content accumulated in the aboveground mass of forage legumes  

Treatment Accumulated Nutrients, kg ha-1 DM 

 N P K 

Average 

BM 73.82 d 7.26 b 63.41 b 

O+BM 1.71 a 0.17 a 1.47 a 

WC 106.69 c 9.53 c 105.72 c 

O+WC 3.3 a 0.31 a 3.59 a 

EC 108.23 c 11.45 d 111.05 c 

O+EC 2.50 a 0.28 a 2.69 a 

Note: monocropping systems: BM – black medick, WC – white clover, EC – Egyptian clover; relay intercropping systems: 

O+BM – oat undersown with black medick, O+WC – oat undersown with white clover, O+EC – oat undersown with 

Egyptian clover; means followed by the same letters are not significantly different at p < 0.05. 

 

Oats and forage legumes competed most for phosphorus and had no significant effect on 

nitrogen and potassium. Forage legumes, when grown together with oats, accumulated a small 

amount of nutrients (N: 1.33–4.86 kg ha–1 DM; P: 0.14–0.43 kg ha–1 DM and K: 1.33–4.56 kg ha–1 

DM).  

 

Formation regularities and productivity in forage legumes and winter wheat intercropping  

 

Variation of soil nitrate nitrogen. Tillage and sowing of winter wheat had a significant 

effect (p < 0.01) on the change of N-NO3 content in late autumn. In the case of winter wheat 

cultivation after of forage legumes monocrops (black medick, white clover and Egyptian clover), 

the N-NO3 content in the 0–30 cm layer of the soil increased significantly in late autumn, 

compared to the sowing of winter wheat after oat with CTS and STS (Fig. 1a). Winter wheat 
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grown after black medick ploughed N-NO3 increased 2.2 times, after white clover 2.1 times and 

after Egyptian clover 68.8 %, compared to sowing winter wheat after oats (STS). Strip tillage and 

sowing tended to reduce the content of N-NO3 (4.0–17.9 %). In the deeper soil layer, as in the 

upper, the trends of N-NO3 content were similar. According to the data of the second experiment, 

the N-NO3 content in the soil varied similarly as in Experiment I, but the differences were more 

pronounced in the deeper soil layer (Fig. 1 b). During the autumn, when the precipitation fell close 

to the standard climatic norm, the forage legumes plant increased the N-NO3 content in the deeper 

soil layer (30–60 cm). 

 

  

a) 2018                                                           b) 2019 

Fig. 1 Soil N-NO3 content at the end of winter wheat vegetation 2018 (a) and 2019 (b) 

Note: monocropping systems: O–WW – oat – winter wheat , BM–WW – black medick – winter wheat, WC–WW – white 

clover – winter wheat, EC–WW – Egyptian clover – winter wheat; relay intercropping systems: O+BM–BM+WW – oat 

undersown with black medick – black medick and winter wheat intercrop, O+WC–WC+WW – oat undersown with white 

clover – white clover and winter wheat intercrop; O+EC–EC+WW – oat undersown with Egyptian clover – Egyptian clover 

and winter wheat intercrop; CTS – conventional tillage and sowing, STS – strip tillage and sowing; * – control treatment; 

means followed by the same letters are not significantly different at p < 0.05. 

 

According to the data of Experiment I, after the resumption of winter wheat vegetation in 

the spring, differences similar to the autumn period were found in the N-NO3 content. Most of the 

N-NO3 was in the deeper soil layer. In the topsoil, the N-NO3 content increased significantly in 

wheat after white clover (CTS) – 56.2 % and in the 30–60 cm layer – after all forage legumes 

(CTS) – 77.0–97.3 %, compared to sowing after oats (CTS) (Fig. 2 a). Strip tillage and sowing in 
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forage legumes tended to reduce N-NO3 in both soil layers compared to sowing wheat after oats 

(CTS). The winter of 2019–2020 (Experiment II) was unusually warm (average daily temperature 

was positive), therefore, no significant differences in N-NO3 content were found in both soil layers 

between tillage and winter wheat sowing methods (Fig. 2 b).  

 

  

a) 2019                                                           b) 2020 

Fig. 2 Soil N-NO3 content after renewal of winter wheat vegetation in spring 2019 (a) and  

2020 (b) 

Note: monocropping systems: O–WW – oat – winter wheat , BM–WW – black medick – winter wheat, WC–WW – white 

clover – winter wheat, EC–WW – Egyptian clover – winter wheat; relay intercropping systems: O+BM–BM+WW – oat 

undersown with black medick – black medick and winter wheat intercrop, O+WC–WC+WW – oat undersown with white 

clover – white clover and winter wheat intercrop; O+EC–EC+WW – oat undersown with Egyptian clover – Egyptian clover 

and winter wheat intercrop; CTS – conventional tillage and sowing, STS – strip tillage and sowing; * – control treatment; 

means followed by the same letters are not significantly different at p < 0.05. 

 

During the vegetation, winter wheat used N-NO3 and its content after wheat harvest, in late autumn in 

the experiments was differentiated (Fig. 3 a and b). More N-NO3 was detected in Experiment I fields than in 

Experiment II. A higher proportion of nitrogen was in the 30–60 cm layer of soil than in 0–30 cm. In 

Experiment I, in late autumn, at the end of plant vegetation, the highest N-NO3 content in the 0–30 cm layer 

of the soil was determined by growing winter wheat after ploughed black medick and white clover and using 

the conventional tillage and sowing method (Fig. 3a). Compared to these variants, intercrops O+WW, 

EC+WW and BM+WW (aboveground mass mulching) significantly reduced N-NO3 content. In the 30–60 

cm layer of the soil, the minimum N-NO3 content was determined for winter wheat cultivation after oat 

monocrop (CTS). Ploughed the of forage legumes monocrops as pre-sowings for winter wheat increased the 
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N-NO3 content in the soil significantly (from 73.5 % to 2 times) compared to oat pre-sowings (CTS). In the 

deeper soil layer, strip tillage sowing intercropping significantly increased N-NO3 content (excluding sowing 

to oats stubble and to white clover) compared to the control field.  

 

  

a) 2019                                                           b) 2020 

Fig. 3 Soil N-NO3 content after the cultivation intercrops in 2019 (a) and 2020 (b) at the end of their 

vegetation 

Note: monocropping systems: O–WW – oat – winter wheat , BM–WW – black medick – winter wheat, WC–WW – white 

clover – winter wheat, EC–WW – Egyptian clover – winter wheat; relay intercropping systems: O+BM–BM+WW – oat 

undersown with black medick – black medick and winter wheat intercrop, O+WC–WC+WW – oat undersown with white 

clover – white clover and winter wheat intercrop; O+EC–EC+WW – oat undersown with Egyptian clover – Egyptian clover 

and winter wheat intercrop; M – mulching once, 2M - mulching twice; CTS – conventional tillage and sowing, STS – strip 

tillage and sowing; * – control treatment; means followed by the same letters are not significantly different at p < 0.05. 

 

In Experiment II, the N-NO3 content changed slightly differently. At the end of vegetation in 

the upper soil layer, monocrops forage legumes (CTS) tended to decrease the N-NO3 content 

(Fig. 3b). Most N-NO3 was detected after WC+WW intercrop (by mulching their aboveground 

mass) or EC+WW intercrop (with winter freezing mulch). In terms of influence on N-NO3 

content, strip tillage and sowing intercropping O+WW, WC+WW or BM+WW (without 

underground mass mulching) were equivalent. Intercropping and mulching aboveground of forage 
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legumes increased the N-NO3 content in the 30–60 cm layer of soil. After BM+WW intercrop, 

the highest N-NO3 was in the underground mass of forage legumes without mulching or mulching 

twice. Most N-NO3 was detected after WC+WW intercrop. This amount has been steadily 

increasing with increasing number of mulches. 

Aboveground mass of forage legumes and winter wheat plant competition. When winter 

cereals reached the growth stage of BBCH 37–39, the yield of the underground mass of winter 

wheat intercrop in strip tillage decreased significantly (from 29.5 to 42.9 %) compared to 

conventionally sown winter wheat monocrop (in 2019) (Fig. 4). In 2020, the yield of winter wheat 

aboveground mass was on average 2.6 times higher compared to the data of Experiment I. 

Differences in aboveground mass between winter wheat sowing methods were insignificant. After 

the winter wheat have heading and reached the flowering stage (BBCH 59–61), the aboveground 

mass increased on average 3.9 times (in 2019) and 2.0 times (in 2020) compared to the cereal 

growth stage BBCH 37–39. The highest aboveground mass of winter wheat was after the oats 

stubble was ploughed. As winter wheat reached maturity stage of grain BBCH 87–98, their 

aboveground mass tended to decrease. The aboveground mass of forage legumes grown in 

intercropping was lower than that grown in monocropping (essentially in Experiment II). 

Mulching of the aboveground mass reduced the productivity of forage legumes. 

 

  

Fig. 4 Changes in the aboveground mass (kg ha-1 DM) of winter wheat grown in monocropping and 

intercropping systems during their vegetation 

Note: monocropping systems: O–WW – oat – winter wheat; intercropping systems: O+BM–BM+WW – oat undersown with 

black medick – black medick and winter wheat intercrop, O+WC–WC+WW – oat undersown with white clover – white 

clover and winter wheat intercrop; 1M – mulching once, 2M – mulching twice; CTS – conventional tillage and sowing, STS 

– strip tillage and sowing; * – control; means followed by the same letters are not significantly different at p < 0.05. 
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The values of the indicators of the aggressiveness and competition ratio of intercropping 

plants depended on the meteorological conditions of the year, the growth stage of the plants, and 

the species of forage legumes. The intercrops BM+WW and WC+WW, were dominated by winter 

wheat, and forage legumes were grown over. A higher value of the aggressiveness index was 

found in the BM+WW intercrop. In the favourable year for winter wheat to grow (in 2020), their 

aggressiveness manifested itself in the earlier stages of growth.  

In both years, the value of the competition ratio for winter wheat was higher in cereals with 

black medick than with white clover. Adverse meteorological conditions (recurrent dry periods in 

spring 2019) increased crop competitiveness and reduced the relative yield of winter wheat. It is 

likely that white clover resistance to competition in winter wheat was higher than in black medick, 

leading to a slight decrease in the relative yield of winter wheat.  

Winter wheat grain yield. According to the data of Experiment I, monocrops of forage 

legumes, as a pre-sowing for winter wheat, substantially increased the yield of winter wheat grain 

by 30.6–47.3 % compared to the pre-sowing of oats (Fig. 5). In intercropping, winter wheat grain 

yields declined. Strip tillage sowing of winter wheat into oats stubble reduced grain yield by 21.2 

% compared to the control field.  

 

 

Fig. 5 Grain yield of winter wheat grown in monocropping and intercropping systems 

Note: monocropping systems: O–WW – oat – winter wheat , BM–WW – black medick – winter wheat, WC–WW – white 

clover – winter wheat, EC–WW – Egyptian clover – winter wheat; intercropping systems: O+BM–BM+WW – oat 

undersown with black medick – black medick and winter wheat intercrop, O+WC–WC+WW – oat undersown with white 

clover – white clover and winter wheat intercrop; O+EC–EC+WW – oat undersown with Egyptian clover – Egyptian clover 

and winter wheat intercrop; 1M – mulching once, 2M - mulching twice; CTS – conventional tillage and sowing, STS – strip 

tillage and sowing; * – control treatment; means followed by the same letters are not significantly different at p < 0.05. 
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When winter wheat was grown in intercropping, the grain yield was not significantly 

different, compared with strip tillage sown winter wheat in oats stubble. Compared to oat 

monocrop pre-sowing (CTS), the yield of winter wheat grains grown in intercrops BM+WW (1M; 

2M), WC+WW (2M) and EC+WW did not differ significantly. According to the statistical 

analysis, the yield of winter wheat grain depended on the amount of N-NO3 in the soil (0–60 cm) 

both in the autumn and in the spring after the resumption of wheat vegetation.  

In Experiment II, the yield of winter wheat grain was 1.5 times higher than in Experiment 

I. Ploughed monocrops forage legumes, had a significant effect on winter wheat grain yield (52.9–

67.1 %) compared to the control variant. The method of sowing winter wheat after the pre-sowing 

of oat did not significantly change the grain harvest. The highest grain yield supplement (27.7 %) 

was obtained using Egyptian clover, which freezes in winter period. When winter wheat was 

grown in intercropping with black medick and white clover, the grain yield did not differ 

significantly from the pre-sowing of oats (regardless of the sowing method).  

 

Peculiarities of winter wheat nutrition N, P, K during vegetation 

 

During the vegetation period, the concentration of N, P, K in the aboveground mass of 

winter wheat varied, depending on the meteorological conditions of the year and the growth stage 

of the cereal. In different experiments, the concentration of N in the aboveground mass of winter 

wheat (BBCH 37–39) varied ambiguously. During the formation of cereals (BBCH 59–61) the N 

concentration decreased, the influence of forage legumes became more pronounced: in the case 

of wheat cultivation with black medick – N concentration increased, and with white clover – 

decreased (Experiment II). The highest concentrations of P and K were found in winter wheat 

cultivation with black medick (Experiment I) or white clover (Experiment II). Among the variants, 

more pronounced differences in P concentration were at the beginning of the flowering stage of 

winter wheat, and K – at an earlier stage of growth (BBCH 37–39). 

When forage legumes were grown with winter wheat, the N concentration decreased (cereal 

BBCH 37–39). The N concentration in the aboveground mass of white clover was higher than 

black medick in both researched years. During formation of cereals, the N concentration of forage 

legumes varied ambiguously. In most cases, the concentration of phosphorus in the aboveground 

mass of legumes did not decrease. Forage legumes accumulated the most of them. Comparing 

forage legumes with each other, it was found that the concentration of K in the aboveground mass 

of white clover was higher than that of black medick.  

Correlation regression analysis of the data from Experiment I (BBCH 37-39 data) showed 

that with an increase in the aboveground mass K concentration of forage legumes from 22.2 to 
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27.2 g kg–1 DM, the aboveground ground mass K concentration of winter wheat decreased from 

20.3 to 17.3 g kg–1 DM. The dependence of these indicators was inverse and very strong  

(r = –0.78; p ≤ 0.05). As the N concentration of the aboveground mass of forage legumes 

increased, the N concentration of the aboveground mass of winter wheat tended to decrease  

(r = –0.56 n.s.). In contrast, in Experiment II, the concentrations of N and K in the aboveground 

mass of winter wheat increased with increasing values of these indicators in the mass of forage 

legumes. The relationship between the K concentration of the aboveground mass of winter wheat 

(range 15.20–16.93 g kg–1 DM) and the K concentration of forage legumes mass (range 31.5–

37.77 g kg–1 DM) was very strong and statistically significant (r =–0.87, p≤ 0.01). A slightly 

weaker, moderately strong relationship was found between the aboveground N concentrations of 

winter wheat and legumes.  

 

  

  

Fig. 6 N content in the aboveground mass of intercrop during vegetation 

Note: BM – black medick; WC – white clover, WW – winter wheat; intercropping systems: BM+WW – black medick 

and winter wheat intercrop, WC+WW – white clover and winter wheat intercrop. 

 

According to Experiment I, the N content in the aboveground mass of forage legumes and 
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clover (WC+WW) (Fig. 6). In Experiment II, more intensive accumulation of N in the plants 

occurred later – when the wheat started to flower. Winter wheat accumulated more N, especially 

in the later stages, compared to forage legumes. It is likely that forage legumes were inhibited, 

especially in black medick. 

Winter wheat grown in intercropping, accumulated significantly less P than conventionally 

grown. P accumulated more and more intensively in black medick than in white clover (Fig. 7). 

However, in the BM+WW intercrop, P accumulated more intensively in the wheat mass in the 

aboveground than in the black medick. The largest gap between the amount of P accumulated in 

the mass of forage legumes and winter wheat was in 2020. 

  

  

Fig. 7 Amount of P accumulated in the aboveground mass of intercrop during vegetation 

Note: BM – black medick; WC – white clover, WW – winter wheat; intercropping systems: BM+WW – black medick 

and winter wheat intercrop, WC+WW – white clover and winter wheat intercrop. 

 

In the early stages of crop flowering, the relationships between the aboveground mass of N, 

P, K in intercropping plants weakened. In Experiment II, the negative effect of the K concentration 

of forage legumes on the K concentration of the aboveground mass of winter wheat was revealed. 

As the concentration of forage legumes K increased (from 17.20 to 31.70 g kg–1), the 
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(r =–0.82, p ≤ 0.05). It is likely that legumes that accumulate more K (in our case WC) can 

compete with winter wheat for N. 

The accumulation of nutrients in the aboveground mass of winter wheat and forage legumes 

was determined by the N, P, K concentration and the aboveground mass of plants. In most cases, 

less N, P, K was accumulated in the aboveground mass of intercropping than in monocropping.  

Winter wheat accumulated K intensively throughout the vegetation period (Fig. 8). Forage 

legumes were distinguished by the accumulation of K in the aboveground mass. In both years, in 

the WC+WW intercrop, the K content decreased and the white clover increased during the 

ripening stage. At the ripening stage K of cereals, more forage legumes were accumulated in the 

aboveground mass than in winter wheat. It is likely that this was due not only to the nutritional 

characteristics of the cereals but also to the competitive characteristics of white clover. 

Competitiveness was stronger with the introduction of winter wheat.  

 

  

  

Fig. 8 Amount of K accumulated in the aboveground mass of intercrop during vegetation 

Note: BM – black medick; WC – white clover, WW – winter wheat; intercropping systems: BM+WW – black medick 

and winter wheat intercrop, WC+WW – white clover and winter wheat intercrop. 
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Amount of NPK accumulated in winter wheat grains. In the case of winter wheat grown 

after ploughed monocrops white clover, Egyptian clover and black medick, the full maturity stage 

of grain, N accumulation significantly more, respectively 32.2-43.9 kg ha-1 (78.5–80.3 %), 21.5–

33.0 kg ha-1 (52.4–60.3 %) and 19.0-31.9 kg ha-1 (46.3–58.3 %), compared to ploughed oats. In 

the less favourable years for winter wheat to grow (Experiment II), when grown in intercropping 

with black medick, nitrogen accumulation was 60.1–52.0 %, with black medick – 40.0–46.5 % 

and with Egyptian clover – 41.1 % less then relevant of forage legume was ploughed. In 

favourable years, these differences were smaller, at 38.4–45.1 %, 31.8–37.3 %, and 15.7 %, 

respectively. The positive effect of forage legumes mulch was found only in favourable years for 

winter wheat growth. Strip tillage sowing of winter wheat into Egyptian clover which freeze in 

winter period, resulted in 12.9-20.6 % higher N accumulated in grains than sowing cereals in oats 

stubble.  

Compared to the control variant, 50.0–72.6 % and 34.3–61.1 % more P was accumulated in 

the full maturity stage, respectively, after Egyptian clover and white clover. Phosphorus was 

accumulated in the grains of winter wheat grown in intercropping with white clover (BBCH 87–

89) 19.0–41.2 %, with Egyptian clover – 9.7–35.9 %, with black medick – 12.7–33.7 % less than 

respectively in ploughed forage legume. In most cases, mulching of the aboveground mass of 

forage legumes reduced P accumulation in grains. 

The amount of K accumulated in the winter wheat grain harvest was most increased by 

ploughed of white clover and black medick monocrops (46.1–62.6 %, 49.2–50.4 %), less by 

Egyptian clover (29.3–37.4 %), compared to the control variant. When winter wheat is grown in 

intercropping with black medick, potassium accumulated 15.9–47.1 %, with white clover – 36.2–

55.2 % and with Egyptian clover – 4.2–28.3 % less than the respectively of forage legumes 

ploughed. When winter wheat is grown in intercropping with Egyptian clover, which freeze in 

winter period, more grain K is accumulated than when sown in oats stubble.  

Intercropping (forage legumes and winter wheat) accumulated 52.9–85.0 kg ha-1 and 116.5–

117.9 kg ha-1 in the aboveground mass N more than the monocropping winter wheat and using 

conventional tillage system (Experiments I and II, respectively).  

The data of Experiment II showed more pronounced dependences of nutrients accumulated 

by different plants. As the N and P content of forage legumes increased in intercropping, N 

decreased in the aboveground mass of winter wheat from 116.25 to 192.99 kg ha–1 and P from 

12.02 to 32.29 kg ha–1. Statistically reliable, strong correlations were found (respectively). There 

was also a downward trend in the amount of K in the aboveground mass of winter wheat as the 

amount of K accumulated in forage legumes increased.  
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Value of intercropping as pre-sowing for spring wheat 

 

Nitrate nitrogen in soil. In the third year of the research of Experiment I (2020), spring 

wheat was grown. In the spring, before the sowing of spring wheat, it was found that the largest 

amount of N-NO3 in the 0-30 cm layer of soil was after the ploughed of intercrops AL+WW and 

BD+WW (the aboveground mass of forage legumes was mulched once) (Fig. 9a). In these 

variants, the N-NO3 content was 74.6 and 59.7 % higher, respectively, compared to the control 

field. In the deeper soil layer, the N-NO3 content increased analogously to the upper soil layer. 

However, intercropping of WC+WW (excluding WC+WW and WC+WW+1M) significantly 

reduced N-NO3.  

  

a) 2020                                                           b) 2021 

Fig. 9. Changes in soil N-NO3 content in 2020 (a) and 2021 (b) in spring, in spring wheat crop 

Note: monocropping systems: O–WW – oat – winter wheat , BM–WW – black medick – winter wheat, WC–WW – white 

clover – winter wheat, EC–WW – Egyptian clover – winter wheat; intercropping systems: O+BM–BM+WW – oat 

undersown with black medick – black medick and winter wheat intercrop, O+WC–WC+WW – oat undersown with white 

clover – white clover and winter wheat intercrop; O+EC–EC+WW – oat undersown with Egyptian clover – Egyptian clover 

and winter wheat intercrop; 1M – mulching once, 2M - mulching twice; CTS – conventional tillage and sowing, STS – strip 

tillage and sowing; * – control treatment; means followed by the same letters are not significantly different at p < 0.05. 
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Experiment II (2021) N-NO3 content data are similar, but higher levels were found in the 

deeper soil layer (Fig. 9b). The highest N-NO3 content in the 0-30 cm soil layer was determined 

after the application of WC+WW intercrop, without mulching or mulching of forage legumes 

mass. Here, the N-NO3 content increased by 55–56 % compared to the control. However, N-NO3 

was substantially less in the deeper soil layer of these variants. The highest N-NO3 was detected 

after unicellular misting of cereals and black medick.  

Spring wheat grain harvest. Spring wheat was grown after ploughed monocrops and 

intercrops. Spring wheat grain yield was significantly influenced by white clover pre-sowing 

(Fig. 10). The yield of spring wheat grains increased mainly by intercropping WC+WW – 88 %, 

white clover mass after mulching once – 89 % and after mulching twice – by 65 %, compared to 

the control. Intercrops BM+WW and EC+WW increased spring wheat grain yields by 17 % and 

21 %, respectively, compared to controls, but the differences were not significant. The ploughing 

of forage legumes monocrops in the second year of exposure did not have a significant effect on 

grain yield, as did the sowing of winter wheat into oat stubble. 

 

 

Fig. 10 The yield of spring wheat grown after different crop rotations 

Note: monocropping systems: O–WW – oat – winter wheat , BM–WW – black medick – winter wheat, WC–WW – white 

clover – winter wheat, EC–WW – Egyptian clover – winter wheat; intercropping systems: O+BM–BM+WW – oat 

undersown with black medick – black medick and winter wheat intercrop, O+WC–WC+WW – oat undersown with white 

clover – white clover and winter wheat intercrop; O+EC–EC+WW – oat undersown with Egyptian clover – Egyptian clover 

and winter wheat intercrop; 1M – mulching once, 2M - mulching twice; CTS – conventional tillage and sowing, STS – strip 

tillage and sowing; * – control treatment; means followed by the same letters are not significantly different at p < 0.05. 
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to the control field. Mulching of the aboveground mass of forage legumes had no more pronounced 

effect. Ploughed of forage legumes monocrops black medick, white clover, Egyptian clover of forage 

legumes ploughed, increased spring grain yield by 9, 26, and 11%, respectively (white clover 

substantially). 

Comparison of productivity of cereal chains with differently grown forage legumes 

 

The total productivity of crop rotation cereals with monocropping of forage legumes was 

21.2–27.8 % (in 2019) and 16.1–24.5 % (in 2020) significantly lower than in the control field for 

three consecutive years (CTS). The data of both experiments showed that most of the total energy 

was stored in the crop rotation chain with intercropping white clover (O+WC–WW+WC–SW) in 

the cereal grain harvest. Here, the total energy content was 19.7 % (Experiment I) and 15.1 % 

(Experiment II) higher compared to the control field (Fig. 11). The crop rotation chain with 

intercropping black medick (O+BM–WW+BM–SW) in terms of the total energy stored in the 

cereal crop did not differ significantly from the control variant. Strip tillage and sowing of winter 

wheat into Egyptian clover, freezing in winter period, higher overall productivity of chain cereals 

was determined only in Experiment II. Inhibition of forage legume competitiveness by mulching 

had no significant effect on productivity. 

 

  

Fig. 11 Total productivity of the cereal chain (GJ ha–1) accumulated in the cereal grain yield in different 

crop rotations 

Note: monocropping systems: O–WW–SW – oat – winter wheat – spring wheat , BM–WW–SW – black medick – winter wheat – 

spring wheat, WC–WW–SW – white clover – winter wheat – spring wheat, EC–WW–SW – Egyptian clover – winter wheat – 

spring wheat; intercropping systems: O+BM–BM+WW–SW – oat undersown with black medick – black medick and winter 

wheat intercrop – spring wheat, O+WC–WC+WW–SW – oat undersown with white clover – white clover and winter wheat 
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intercrop – spring wheat; O+EC–EC+WW–SW – oat undersown with Egyptian clover – Egyptian clover and winter wheat 

intercrop – spring wheat; 1M – mulching once, 2M - mulching twice; CTS – conventional tillage and sowing, STS – strip tillage 

and sowing; * – control treatment; means followed by the same letters are not significantly different at p < 0.05. 

 

Changes in soil agrochemical properties 

 

The measures used had an effect on the evolution of mobile P2O5 and K2O and humus. 

According to the data of Experiment I (2018–2020), the amount of mobile P2O5 in soil (0–25 cm) 

and sub-soil (25–50 cm) was substantially increased by mulching forage legumes compared to the 

control field. Mobile K2O tended to increase in soil in all fields after forage legumes, and in 

subsoils essentially after black medick and Egyptian clover. Forage legumes promoted the 

accumulation of humus in the soil, but strip tillage and sowing system reduced its amount in the 

subsoil. According to Experiment II (2019–2020), forage legumes tended to reduce the amount 

of phosphorus in the soil ground and subsoil (in some cases substantially). Potassium content in 

both soil layers was substantially increased by mulching of the aboveground forage legumes. The 

amount of humus in both soil and subsoil tended to increase after applying strip tillage. 

 

CONCLUSIONS 

 

1. The aboveground mass of forage legumes began to form more intensively – after the 

flowering of oats. This did not have a significant negative effect on oat grain yield and nutrient 

accumulation. The weeds were mostly covered by oat, and the infusion of legumes only 

enhanced their effect as the oat matured. 

2. In the autumn, the winter wheat sowing year, the N-NO3 content was significantly increased 

by the ploughed monocrops of forage legumes, compared to strip tillage and sowing system. 

In ploughed soils, part of the N-NO3 migrated to a deeper (30–60 cm) soil layer. After the 

resumption of winter wheat vegetation in spring, the N-NO3 content was positively correlated 

with the data in autumn. However, during the winter period, with a positive average daily 

temperature, only trends in N-NO3 content were observed. After winter wheat cultivation, at 

the end of the vegetation, forage legumes and intercropping forage legumes and winter wheat 

substantially increased N-NO3 compared to conventional tillage and sowing after oats. The 

application of forage legumes mulching during winter wheat vegetation increased the N-NO3 

content in the fall. 

3. Intercropping were dominated by winter wheat: the more favourable the growing conditions, 

the earlier and stronger the forage legumes. In both years, winter wheat grown with black 

medick had the highest rate of aggression. 
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4. The amount of nutrients stored in the aboveground mass and grain of winter wheat grown in 

intercropping was lower than that of forage legumes. Nutrient accumulation was least 

affected by Egyptian clover which freezing in winter period. As the amount of nutrients stored 

in the aboveground mass of forage legumes increased during vegetation, the accumulation of 

N and K in winter wheat decreased. White clover competed most strongly with winter wheat 

for K starting in the growth stage of BBCH 59–61. In intercropping, plants N and K 

accumulated 41.8–2.3 times more than monocropping winter wheat.  

5. The ploughed of forage legumes monocrops, resulted in a 31–47 % higher yield of winter 

wheat grains than those grown under oat. The yield of winter wheat when sown in oat stubble 

and forage legumes were 12–29 % lower than in the control field. However, in a year 

favourable for wheat growth, these differences were insignificant. Mulching of the 

aboveground mass of forage legumes did not significantly increase the yield of winter wheat 

grains. 

6. At the beginning of winter wheat vegetation, most weeds germinated after forage legumes 

and oat monocropping and using conventional tillage, least – strip tillage and sowing system. 

At the end of the winter wheat vegetation (BBCH 77–79), the number of weeds was greatly 

reduced by the increased competition for winter wheat grown under forage legumes 

monocropping. Mulching had no significant effect. 

7. The total productivity of crop rotations with forage legumes monocropping was 21.2–27.8 % 

(in 2019) and 16.1–24.5 % (in 2020), which was significantly lower than in the control variant 

for three consecutive years (CTS). In both years, the highest productivity was in the crop 

rotation chain with white clover and winter wheat intercropping. 

8. The amount of mobile P2O5 was substantially increased by mulching forage legumes 

compared to the control field. Mobile K2O tended to increase in all fields after forage legumes 

in the soil, and in the subsoil – essentially after black medick and Egyptian clover. 
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RECOMENDATIONS 

 

Summarizing the research data, it is recommended: 

1. In organic crop farming, include forage legumes in crop rotations, grown for two years 

without a separate crop rotation field. In spring, forage legumes are sown in spring cereals. 

After grain yield harvest, forage legumes are mulched and winter wheat is sown in autumn 

(seed rate 200 kg ha-1) using a strip tillage and sowing method. White clover is the best for 

legume and cereals intercropping. 

2. For intensive farming, we also recommend forage legumes and winter wheat intercropping 

using strip tillage. This crop cultivation technology restores biodiversity, reduces the use of 

chemival  plant protection products and fertilizers, and reduces the negative impact on the 

soil. 
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ABBREVIATIONS 

 

BM – black medick   Nsum – total nitrogen 

BBCH – crop development stage  P – phosphorus 

CTS – conventional tillage and sowing  P2O – mobile phosphorus 

DM – dry matter   pH – the acidity or alkalinity of material 

EC – Egypyian clover   STS – strip tillage and sowing 

EU – European Union   SW – spring wheat 

K – potassium   TGW – thousand kernel weight 

K2O – mobile potassium    WW – winter wheat 

N – nitrogen    WC – white clover 

N, P, K – nitrogen, phosphorus potassium 1M – mulched once 

N-NH4 – ammonia   2M – mulched twice 

N-NO3 – nitrate 

O – oat 
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