
ANOTACIJA 

DVINARIŲ PASĖLIŲ IR JUOSTINIO ŽEMĖS DIRBIMO PANAUDOJIMO YPATUMAI 

EKOLOGINĖJE AGROSISTEMOJE 

Lietuvoje ekologiniai ūkiai dažniausiai sertifikuoja miglinius ir pupinius javus. Tokios 

ūkininkavimo sistemos ne visada grindžiamos pagrindiniais ekologiniais principais, galimai 

uždaru maisto medžiagų apytakos ratu ir energinių bei importuotų išteklių sąnaudų mažinimu. 

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. Vienas iš galimų sprendimo būdų, sujungiant kelis tvarius aplinkai 

technologinius elementus yra dvinarių pasėlių auginimas. Tokia auginimo technologija atkuria 

biologinę įvairovę, sumažina sintetinių augalų apsaugos produktų ir trąšų naudojimą bei sumažina 

neigiamą poveikį dirvožemiui. Šio disertacinio darbo 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. Tyrime 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. Pupinės žolės didina javų grūdų 

derliaus produktyvumą – labiausiai didino auginti baltieji dobilai. Pupinių žolių mulčiavimas 

esminės įtakos produktyvumui neturėjo. Dvinariai pasėliai ir juostinis žemės dirbimas turėjo 

įtakos judriųjų fosforo ir kalio kiekiui bei humuso didėjimui dirvožemyje.  

Šio tyrimo rezultatai prisidės prie neariminės ekologinės žemdirbystės technologijų kūrimo 

ir tobulinimo, o žinios apie dvinarius pupinių žolių ir javų pasėlius, jų įtraukimas į sėjomainą 

padės didinti ūkio augalų įvairovę. 

 

 

 

 



ANOTATION 

PECULIARITY OF THE USE OF INTERCROPPING AND STRIP TILLAGE IN 

ORGANIC AGROSYSTEM 

 

In Lithuania, most of organic farms usually certify cereals and grain legumes. 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. 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 and instead of fallow fields to use perennial crops, soil cover crops, catch 

crops or intercropping. One solution, combining several environmentally sustainable 

technological elements is intercropping. This crop cultivation technology restores biodiversity, 

reduces the use of chemical plant protection products and fertilizers, and reduces the negative 

impact on the soil. The aim of this dissertation was 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. 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 nitrogen and potassium. Forage legumes 

increase the productivity of cereal yield – grow white clover increased the most. Mulching of 

forage legumes did not have a significant effect on productivity. Intercropping and strip tillage 

affected the amount of mobile phosphorus and potassium and the increase in humus in the soil. 

The results of the research will contribute to the development and improvement of no 

plowing organic farming technologies and knowledge of intercropping forage legumes and cereal 

crops and their inclusion in crop rotation will help increase the diversity of farm crops. 


