


Kokie augalai tinka žalinimui?

Mes visi turime suvokti, koks svarbus mūsų gyvenime yra DIRVOŽEMIS, 
kokią naudą jis mus teikia ir kaip jį reikia tausoti ir netgi gerinti. Europa to 
siekia paskelbusi Žalinimo programą.

Įstatymiškai (žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-897) Žalinimas apibrė-
žiamas nauja tiesioginių išmokų paramos schema, pagal kurią privalu laiky-
tis klimatui ir aplinkai naudingos žemės ūkio veiklos reikalavimų. 

Tačiau visi sąmoningi piliečiai supranta, kokia didelė gali būti augalų tei-
kiama nauda, šiuo atveju, dirvožemio būklės gerinimui. Auginat augalus ža-
linimui, nenaudojami pesticidai, taip prisidedame prie ekologiškumo, svei-
kesnio gyvenimo būdo skatinimo.

Auginant augalus žalinimui ir įterpiant užauginą žaliąją masę, įvairiapu-
siškai gerinama dirvožemio būklė:  

• gerėja dirvožemio struktūra: mažinamas jo tankis, didinamas drėg-
mės imlumas ir aeracija

• užarta organinė medžiaga aktyvina dirvos mikroorganizmų veiklą 

• gausėja humuso ir maisto medžiagų, didėja dirvožemio derlingu-
mas, aprūpinimas maistinėmis medžiagomis iš gilesnių dirvožemio 
sluoksnių, jų prieinamumas augalams

• mažėja dirvos erozija, maistinių medžiagų išplovimas

• gerėja dirvos fitosanitarinė būklė

• mažėja pasėlio piktžolėtumas

Norint tinkamai parinkti augalus žalinimui, reikia žinoti, kokio poveikio ti-
kimasi ir koks augalas tam tinkamiausias, kada geriausia sėti ir kada įterpti ar 
palikti. Augintojams svarbu susipažinti su 2018 m. atnaujintais reikalavimais 
žalinimui (Tiesioginių išmokų įsipareigojimų įgyvendinimo gairės 2018 m.). 
Žalinimui gali būti auginami įvairūs augalai (jų rūšys nurodomos įsakymo 
3D-897 prieduose) užimtame pūdyme, kaip azotą kaupiantys augalai,  kaip 
įsėlis ar posėlis. Azotą kaupiantys augalai ariamoje žemėje yra pupos, vikiai, 
žirniai, lęšiai, lubinai. Žoliniai azotą kaupiantys augalai ariamoje žemėje gali 
būti dobilai, esparcetai, barkūnai, liucernos, gargždeniai, ožiarūčiai, seradė-
lės, žolinių augalų mišiniai. Kaip įsėliai gali būti naudojamos daugiametės (ir 
vienmetės) žolės ar jų mišiniai. Posėliui tinka avižos, grikiai, vasariniai kviet-
rugiai, kukurūzai, vasariniai kviečiai, vasariniai miežiai, vasariniai rapsai, va-
sariniai rugiai, rapsiukai, judros, baltosios, rudosios ar juodosios garstyčios, 
aliejiniai ridikai, pupos, vikiai, žirniai, lęšiai, lubinai, dobilai, esparcetai, barkū-
nai, liucernos, gargždeniai, ožiarūčiai, seradėlės.

Daugumą žalinimui tinkamų augalų jums gali pasiūlyti „UAB Agrolitpa“.

Dr. Sofija Jankauskienė
UAB  „Agrolitpa“ augalininkystės 
projektų vadovė



Tarpiniai pasėliai – trąšos, 
kurios beveik nieko nekainuoja

Rudenį be augalijos palikta dirva pasmerkta degradacijai
Lietuvoje didžioji dalis laukų po derliaus nuėmimo iki pavasario lieka neužimti, 

plyni, be dengiamųjų augalų ir per visą lietingą rudens-pavasario laikotarpį ska-
laujami gausių kritulių. Jei toks laukas laikas nuo laiko dar ir įdirbamas, tai mikro-
organizmai labai intensyviai ardo dirvoje esančią organinę medžiagą ir atpalaiduo-
ja azotą. Šis azotas, nesant augalų, kurie tuo metu galėtų jį pasisavinti, gausesnio 
lietaus lengvai išplaunamas į vandens telkinius. Tokia netektis žemdirbiams labai 
brangiai kainuoja, nes šiems nuostoliams kompensuoti tenka didinti išlaidas mi-
neralinėms azoto trąšoms. Be to, dėl prarastos organinės medžiagos prastėja dir-
vožemio kokybė, didėja erozijos pavojus, dirvos paviršiuje greičiau susidaro pluta 
ir pan. Taigi, jei dirva iki pavasario lieka nepadengta augalija, tai ji dar labiau 
degraduoja, ir žemdirbiams atsiranda papildomos išlaidos. 

Kad tokių problemų nekiltų, geriausia pavasarį ar rudenį pasėti tarpinius pasė-
lius. Tarpiniai pasėliai sėjomainoje neužima atskiro lauko. Jie auginami tame pačia-
me lauke prieš pagrindinius augalus arba po jų, todėl dirvoje per visą vegetacijos 
laikotarpį auga žemdirbiui reikalingi žemės ūkio augalai. Auginant tarpinius pa-
sėlius, per metus tame pačiame lauke gaunamas dviejų ar trijų rūšių augalų 
derlius. Daugelis tarpinių pasėlių turi giliai prasiskverbiančias šaknis, kurios įsisavi-
na maisto medžiagas ir iš gilesnių dirvožemio sluoksnių, todėl mažina maisto me-
džiagų išplovimą ir dirvos eroziją, pagerina dirvožemio oro laidumą. Be to, tarpiniai 
pasėliai, augdami kai laukuose nebelieka pagrindinių augalų, saulės energiją, kuri 
kitu atveju liktų nepanaudota, paverčia papildoma organine medžiaga. Tarpinių 
pasėlių sukaupta papildoma organinė medžiaga dirvožemiui yra nepaprastai 
reikalinga: dirvožemį praturtina humusu, didėja dirvožemio mikrobiologinis akty-
vumas, daugėja sliekų, gerėja dirvožemio struktūra. Taigi, sąnaudos sumažinamos, 
o derliai – didėja. Tik reikėtų pasirūpinti, kad dirvožemis organine medžiaga būtų 
praturtinamas pastoviai, kone kasmet.  

Tarpinių pasėlių auginimas bus skatinamas išmokomis
Ūkininkai užčiuopia kai kurią tarpinių pasėlių auginimo žaliajai trąšai ir žaliųjų 

pūdymų naudą, tačiau užtrunka, kol tai tampa norma, nuolatine priemone, neatsi-
ejama ūkininkavimo dalimi. Gajus išankstinis nusistatymas, esą juos sėti brangu, 
dažnai ima viršų. Žemdirbiai dažnai neįvertina, kad po tarpinių pasėlių mažėja au-
galų apsaugos priemonių ir mineralinių trąšų poreikis, sumažės degalų sąnaudos 
ir svarbiausia – javai subrandins gausesnį derlių. O kur dar dirvos tausojimas, dir-
vožemio kokybės ir biologinės įvairovės palaikymas, aplinkos taršos mažinimas ir 
kiti privalumai. Be to, anot Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto 
pramonės departamento Agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo vyriausio-
sios specialistės Agnės Prakapienės, 2018 metais numatyta skirti paramą žemdir-
biams, kurie tarpinius pasėlius išlaikys per žiemą iki pat kovo mėnesio. Tokia tvarka 
įsigaliotų, jei bus patvirtintas rengiamas KPP 2014- 2020 m. priemonės „Agrarinė 
aplinkosauga ir klimatas“ veiklos „Tarpinių pasėlių auginimas ariamoje žemėje“ pro-
jektas, kuris 2018 metais oficialiai pateiktas svarstyti Europos Komisijai. Numatoma
išmoka nemaža – 134 eurai už kiekvieną tarpinių pasėlių hektarą. Todėl tarpinių 
pasėlių auginimas bus puiki alternatyva žemdirbiams po to, kai EK priėmė sprendi-
mą aplinkosauginiais tikslais uždrausti augalų apsaugos produktų naudojimą EASV 
plotuose (azotą kaupiančių augalų, pūdymo ir įsėlio bei posėlio plotuose).

Prof., dr. Vaclovas Bogužas
Aleksandro Stulginskio universitetas,  
Agronomijos fakultetas,
Agroekosistemų ir dirvožemio 
mokslų instituto direktorius



Išmokos būtų mokamos tik tuo atveju, jei tarpiniai pasėliai 
bus pasėjami iki rugpjūčio 10 d. ir išlaikomi per visa žiemą iki 
kovo mėnesio. Vadinasi, visu šiuo metu jie negalės būti šie-
naujami ar nuganomi, panaudojami kaip žalieji pašarai. Be 
kita ko, išmokos bus mokamos tik už tuos tarpinius pasėlius, 
kurie nebus auginami kaip pagrindinis kultūrinis augalas. Pa-
vyzdžiui, jei žemdirbys pasės žieminius rugius su žirniais kaip 
tarpinį pasėlį, bet jei rugiai ar žirniai bus ūkyje auginami ir kaip 
pagrindinis pasėlis grūdams, išmoka už šiuos tarpinius pasė-
lius nebus mokama. Be to, sąlyga, kad tarpinius pasėlius bus 
būtina išlaikyti per žiemą, neleis labai stipriai išplėsti jų plo-
tų. Jei per žiemą paliksime pavasarį pasėtus įsėlinius tarpinius 
pasėlius (raudonuosius, rausvuosius, baltuosius, persinius ar 
egiptinius dobilus su motiejukais, daugiametėmis svidrėmis ar 
vienmetėmis svidrėmis), pavasarį bus sužėlusi velėna, ją reikės 
suarti. Lietuvoje kad ir sekliam  pavasariniam arimui nėra daug 
galimybių, nebent tik prieš vėlyvesnės sėjos augalus. Tokios 
problemos nebus su posėliniais tarpiniais pasėliais, sėjamais 
po pagrindinių pasėlių nuėmimo vasaros pabaigoje ar rudenį. 
Pavyzdžiui, jei po javų nuėmimo bus sėjami bastutiniai tarpi-
niai pasėliai, tai tokias dirvas pavasarį pakaks tik  nuskusti ar 
sukultivuoti, arti neprireiks. 

Posėlinius tarpinius pasėlius sėti galima ir 
prieš nuimant derlių, ir derlių nuėmus

Bastutiniai tarpiniai pasėliai – baltosios ir rudosios garsty-
čios, aliejiniai, šakniniai ir pašariniai ridikai, vasariniai ir žiemi-
niai rapsai, rapsiukai – per trumpesnį laiko tarpą nei kitų šeimų 
tarpiniai pasėliai pasiekia žydėjimo tarpsnį, kai biomasės kie-
kis yra didžiausias. Šiuos trumpos vegetacijos posėlinius tar-
pinius pasėlius reiktų sėti iškart po javų pjūties ar kitų augalų 
nuėmimo,  bet ne vėliau kaip iki rugpjūčio 10 d. Kitų  šeimų 
posėlinius tarpinius augalus (žieminius rugius, avižas, lubinus, 
žirnius, vikius, seradėles, facelijas, grikius, saulėgrąžas ir kt.) ar 
jų mišinius būtina pasėti kur kas anksčiau – ne vėliau kaip iki 
liepos pabaigos, nes rudenį jų biomasei susiformuoti reikia 
ilgesnio laikotarpio nei bastutiniams. Optimaliais terminais 
pasėti posėlinius tarpinius pasėlius – svarbiausia sąlyga, 
siekiant užauginti pakankamai didelius biomasės kiekius 
įterpimui į dirvą. Ne visada tai lengvai pavyksta, ne visada yra 
tokių galimybių. 2017 m. dėl lietingų orų vėlavo ne tik javų 
pjūtis, bet ir tarpinių pasėlių sėja. Rudenį dirvos buvo gerokai 
įmirkę, laikėsi vėsūs orai, dėl to ir tarpiniai pasėliai sukaupė 
mažiau biomasės. Kai į dirvą, kaip žalioji trąša, patenka nedi-
delis biomasės kiekis – efektas sumažėja kelis kartus arba jo 
iš viso nėra. 

Tarpinių pasėlių sėklą į dirvą galima išberti ir prieš  javų 
derliaus nuėmimą. Tiesa, šiuo atveju reikės kiek padidinti 
sėklos normą, nes dalis jos nesudygs. Be jokios abejonės, su-
dygimas bus žymiai geresnis, jei tarpiniams pasėliams skirtą 
dirvą sekliai nuskusime ir paruošę guoliavietę, sėsime bei pri-
spausime volais. Tačiau jei liepos pabaigoje-rugpjūtį drėgmės 
daugiau, tai ir ant dirvos paviršiaus išbertos tarpinių pasėlių 
sėklos sudygs prieš arba po derliaus nuėmimo bei susifor-
muos optimalaus tankumo pasėlį. Siekiant išauginti kuo dau-
giau biomasės, rekomenduojama naudoti tokias sėklos nor-
mas: baltųjų garstyčių – 20–25 kg/ha, pašarinių ridikų – 12–15 
kg/ha, šakninių ridikų – 6 kg/ha, rapsiukų 5–6 kg/ha. Renkantis 
mišinius – paskaičiuoti procentinę dalį pagal atskirų augalų 
sėklos normas.

Sėklai auginamų rapsų ir bastutinių tarpinių pasėlių tande-
mas sėjomainoje nerekomenduojamas, mat pasėlyje gali la-
biau plisti ligos, kenkėjai. Tarpinių pasėlių pasirinkimą sąlygoja 
ir dirvos pH, humuso kiekis, granuliometrinė sudėtis, užmirki-
mo galimybės ir pan.  

Pastovus organinės medžiagos įnašas už-
tikrina maksimalų pelną su mažesnėmis inves-
ticijomis

Danams apie tarpinių pasėlių naudą pasakoti neverta. Ten 
bene kiekviename ūkyje po pjūties iškart sužaliuoja tarpiniai 
pasėliai. Danų patirtis rodo, kad geriausiai sekasi su pavasarį 
įsėtais įsėliniais tarpiniais pasėliais. Žinoma, įsėti augalai kelia 
tam tikrų problemų. Tenka mažinti pagrindinių augalų sėklos 
normą, tręšimą. Mūsų ūkininkai įpratę naudoti  maksimalias 
trąšų normas ir siekti maksimalių derlių. Tačiau 2017 metai 
parodė, kad daugiausia įdėjus mineralinių trąšų, herbicidų, 
fungicidų, insekticidų, nebūtinai derlius viską atpirks. Visame 
pasaulyje ūkininkaujama taip, kad su optimaliais įdėjimais, 
gaunamas maksimalus pelnas. Todėl panašu, kad ir Lietuvos 
žemdirbiams labiau seksis auginti įsėlinius tarpinius pasėlius.  

Ūkininkai, pasirinkdami auginti tarpinius pasėlius ar žaliojo 
pūdymo augalus, turi pasirinkti tokį auginimo būdą, kuris ne-
leistų vešėti piktžolėms. Tam reikia parinkti greitai augan-
čius, gerai piktžoles stelbiančius bei daug biomasės žalia-
jai trąšai sukaupiančius kultūrinius augalus, laiku pasėti 
ir suformuoti optimalaus tankumo įsėlinius ar posėlinius 
tarpinius pasėlius. 

Įsėliniai tarpiniai pasėliai vertingi tuo, kad jiems nerei-
kia papildomai įdirbti žemę, pakanka tik pavasarį juos įsėti į 
pagrindinį pasėlį (antsėlį) ir, nupjovus antsėlį, palikti augti iki 
rudens. Įsėliams dažniausiai parenkami tokie augalai, kurie 
gali augti pavėsyje, o nuėmus dengiamuosius augalus spar-
čiai auga ir vystosi. Švedijoje I. Rydberg nustatė, kad iš 39 tirtų 
augalų rūšių, miežių pasėlyje sėkmingai galima auginti šias 
įsėlinių pasėlių augalų rūšis: paprastąsias šunažoles, raudo-
nuosius eraičinus, paprastąsias smilgas, baltuosius dobilus, 
paprastuosius gargždenius. Įsėliniai tarpiniai pasėliai gerai 
auga tik sukultūrintose, derlingose dirvose. Sausose, neder-
lingose dirvose jie auga blogai ir žaliosios masės derlius būna 
mažas. Šie augalai į vasarojų įsėjami tuo pačiu metu kaip ant-
sėlis, į žieminius javus – pavasarį, kai tik išdžiūsta dirva. Augalų 
sėja pavyksta tik tuomet, kai dirva yra optimalaus drėgnumo. 
Įsėliniams pasėliams augalų sėklos norma parenkama tokia, 
kad nesumažėtų pagrindinio pasėlio augalų (antsėlio) derlius, 
o po pagrindinio pasėlio augalų derliaus nuėmimo įsėlinio 
tarpinio pasėlio augalai gerai augtų ir suformuotų nemažą ža-
liosios masės derlių. Ypatingos priežiūros įsėliniam tarpiniam 
pasėliui nereikia. Svarbu, kad būtų kuo ankščiau nuimtas ant-
sėlis ir išvežtas iš lauko. 

Posėliniam tarpiniam pasėliui parenkami augalai, kurie 
turi tvirtas, giliai prasiskverbiančias į dirvą, šakotas šaknis ir 
užaugina daug žaliosios masės. Nuo seno Lietuvoje žaliajai 
trąšai buvo sėjami lubinai  ir jų mišiniai su kitais žemės ūkio 
augalais. Pastaruoju metu žaliajai trąšai tiek Lietuvoje, tiek 
kaimyninėse šalyse sėjamos baltosios garstyčios, rapsai, kiek 
mažiau aliejiniai ridikai. Esant palankioms sąlygoms, minėtų 
augalų sėklos greitai sudygsta, daigai sparčiai auga, augalų 
žaliojoje masėje susikaupia daug maisto medžiagų. Jie tinka 
auginti po vienmečių pašarinių žolių, nupjautų pašarams, 
ankstyvųjų bulvių, žieminių ir vasarinių javų, rapsų, netinka 
auginti po cukrinių ir pašarinių runkelių, kukurūzų, vėlyvųjų 
bulvių, sojų, grikių, pupų. Posėlinio tarpinio pasėlio auginimo 
sėkmė priklauso nuo sėjos laiko ir nuo antrosios vasaros pu-
sės ir rudens agroklimatinių sąlygų. Po javų derliaus nuėmimo 
posėlinio tarpinio pasėlio augalų vegetacijos periodas turi 
būti ne trumpesnis kaip 50-60 dienų, vidutinė paros tempe-
ratūra ne žemesnė kaip 9 oC, kritulių ne mažiau kaip 160-200 
mm. Dėl šios priežasties posėliniam tarpiniam pasėliui geriau-
sia parinkti trumpo vegetacijos periodo augalų rūšis. Augalų 



sėklos norma, auginant juos posėliniame tarpiniame pasėlyje, 
yra kelis kartus didesnė nei auginant augalus pagrindiniame 
pasėlyje. Sėklos normą apsprendžia posėlinio tarpinio pasėlio 
augalų sėjos laikas. Kuo vėliau sėjami augalai, tuo sėklos nor-
ma turi būti didesnė. 

Dirvoje tarpinių pasėlių biomasė yra kaip  lėtai veikianti or-
ganinė trąša, kuri sukauptas medžiagas atiduoda per 1–2 me-
tus. Gali kilti klausimas kokie tarpiniai pasėliai  labiau parturti-
na dirvą:  posėliniai ar įsėliniai? Mūsų kartu su ASU profesore 
dr. Aušra Marcinkevičiene atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad 
pavasarį įsėjus raudonuosius dobilus ir motiejukus, iki vėlyvo 
rudens galima gauti 3,5–5,0 t/ha sausųjų medžiagų biomasės. 
Tokią masę įterpus į dirvą, gavome rezultatus, kad tai prilygtų 
40 t/ha mėšlo efektyvumui. Pasėjus garstyčias, rodikliai ne-
žymiai atsilieka. Laiku pasėtas baltųjų garstyčių tarpinis pasė-
lis, gali duoti tokį patį priedą kaip 30 t/ha mėšlo. Taigi, auga-
lininkystės ūkiams auginti tarpinius pasėlius daug pigiau nei 
pirkti ir vežtis mėšlą, jį iškratyti, užarti. Su tarpiniais pasėliais 
galima labai pigiai praturtinti dirvą organine medžiaga. 

Baltosios garstyčios, šakniniai  ridikai, avižos pasižymi dar 
viena unikalia savybe. Išskirdami fitoncidines medžiagas, jie 
mažina ligų ir kenkėjų plitimą dirvoje. 

Įvairūs tyrimai rodo, kad po derliaus nuėmimo dirvožemy-
je augalų neišnaudoto azoto lieka nuo 25 iki 155 kg/ha. Tik 
tarpiniai pasėliai gali išsaugoti didžiąją dalį azoto likučių nuo 
išplovimo sukaupdami jį biomasėje. Bent  pusė šio kiekio po 
tarpinių pasėlių atitenka kitų metų pasėliams, todėl pavasarį 
po tarpinių pasėlių reikėtų mažinti azoto trąšų normas. Tai pa-
tvirtina ir Kauno r. ūkininko Leono Rudinsko atliktas gamybinis 
eksperimentas. 2016 m. po žieminių kviečių dalyje lauko buvo 
augintos baltosios garstyčios ir paliktos per žiemą, o kitoje 
lauko dalyje – ražiena nuskusta ir suarta. Pavasarį po jų buvo 
pasėti cukriniai runkeliai. Lauko dalyje, kur prieš tai augo tar-
piniai pasėliai, net išoriškai matėsi, kad cukriniai runkeliai per-
tręšti mineraliniu azotu, kur jų nebuvo – runkelių būklė buvo 
optimali. Ši patirtis ūkininkui įrodė, kad po gerų tarpinių pa-

sėlių azoto normas reikia mažinti ir galima nemažai sutaupyti. 
Tai dar kartą įrodo, kad tarpiniai pasėliai sukaupia nemažai 
azoto.

Nuolatinis rūpestis dirvožemio gerinimu 
atsiperka

Pastebėta, kad jei ūkyje neskiriama dėmesio dirvožemio 
gerinimui,  neauginami tarpiniai pasėliai, tai dirvos alinamos, 
ir kasmet reikia vis didesnių investicijų, kad gaunamas derlius 
nemažėtų. Tarpiniai pasėliai labiausiai pasiteisina ūkiuose, kur 
pagrindinių augalų derlių galima nuimti  anksti. Ypač daug ga-
limybių auginti tarpinius pasėlius turi javų augintojai, nuėmę 
žieminius miežius, žieminius kviečius, taip pat bulvių ir daržo-
vių ūkiai. Kaip sektinus pavyzdžius galima paminėti Ukmergės 
r. ūkininko Valentino Genio, Šakių r. ūkininko Mindaugo Marti-
naičio, Kauno r. ūkininko Leono Rudinsko, Mažeikių r. ūkininko 
Sauliaus Šiaulio, Pasvalio r. ūkininkės Lauros Masilionytės, UAB 
Agra Corporation gamybos direktoriaus Tautvydo Beinoro iš 
Raseinių r. patirtį auginant tarpinius pasėlius ir rūpinantis dir-
vožemio gerinimu. Pažangesni daržovių ar bulvių  augintojai, 
nuėmę ankstyvą derlių laukuose sėja įvairius daugiakompo-
nentinius mišinius su varpiniais, ankštiniais ir bastutiniais au-
galais, įmaišo saulėgrąžų ir pan. Daugiakomponenčių tarpinių 
pasėlių mišiniai žymiai pranašesni nei vieno kultūrinio augalo. 
Auginant tarpinių pasėlių mišinius, net ir nepalankiomis sąly-
gomis gaunami didesni biomasės derliai. Kiekvienas mišinio 
kultūrinis augalas gali skirtingai reaguoti į dirvožemio, žalada-
rių ir meteorologines sąlygas. Kai mišinyje yra sekliašaknių ir 
giliašaknių rūšių augalų – pasėlis geriau išnaudoja dirvožemy-
je esančius vandens ir maisto medžiagų išteklius. Įvairių rūšių 
mišiniai pranašesni, nes jie skirtingai reaguoja į drėgmės trū-
kumą ar perteklių, vienu metu leidžia pasiekti skirtingų tikslų. 
Mišiniai geriau stelbia piktžoles, labiau užpavėsindami dirvos 
paviršių ir konkuruodami su piktžolėmis dėl šviesos, maisto 
medžiagų ir drėgmės. Tai geroji patirtis, kuria turėtų pasinau-
doti visi ūkininkai.



‘CLEOPATRA’ 
Sukurta: D‘Eugenio Sementi Srl, Italijoje

· Auginama pašarams, žaliai trąšai
· Auginami ir mišiniuose
· Pakenčia net rūgščius, druskingus dirvožemius

Šios rūšies dobilai yra puikios pašarinės vertės augalai. Greitai vystosi, labai greitai atželia ir 
gerai prisitaiko tiek prie šalto, tiek prie karšto klimato augimo sąlygų. Gerai atlaiko dirvos druskin-
gumą ir šarmingumą, prisitaiko prie visų tipų dirvožemių. Dėka gerai išsivysčiusios šaknų sistemos, 
šios rūšies dobilai gali būti auginami žaliai trąšai, ypač gerai tinka auginti prieš kviečių auginimą. 

Aukšta pašarų kokybė, geras suvirškinamumas, maistinė pašarų vertė prilyginama liucernos 
pašarų kokybei. Gerai drėkinamose dirvose, galima gauti 3-4 žalios masės derlius, po 7-10 t/ha 
sausos masės derliaus, sausose dirvose – 2-3 pjovimus, 4-6 t/ha sausos masės derliaus. Gali būti 
auginami pavieniui ar mišiniuose su kitomis pašarinėmis žolėmis. Puiki alternatyva liucernai sau-
sose dirvose. 

Sėjos norma: 12-15 kg/ha
Sėjos norma žaliai trąšai: 15-20 kg/ha  

Egiptiniai (vienmečiai) dobilai
(Trifolium alexandrinum L.)

Persiniai (vienmečiai) dobilai 
(Trifolium resupinatum L.)

‘DS MAGIC’
Sukurta: D’Eugenio Sementi Srl., Italijoje

Spartaus vystymosi vienmečių persinių dobilų veislė

· Pavasarinis – vasarinis sėjimas
· Auginama pašarams, pasižymi ypatingai greitu atolų atžėlimu
· Didžiausias masės derlius iš visų vienmečių dobilų 
· Auginami ir mišiniuose
· Šios veislės augalams būdingi didesni lapai
· Atsparumas miltligei
· Mėgsta derlingesnius, sunkesnės mechaninės sudėties dirvožemius

Augalai pasiekia 50-70 cm aukštį, tiesūs, bet gausiai šakoti ir pasižymi polinkiu išgulimui, nes 
turi minkštą tuščiavidurį stiebą ir paviršutinę, šakotą šaknų sistemą. Tai vertinga pašarinė veislė, 
duodanti 2-4 žalios masės derlius, 10-12 t/ha sausos masės derlių. Pašaras puikiai tinka galvijų 
šėrimui. Veislė pasižymi greitu atžėlimu po nupjovimo. Mūsų klimato sąlygose, kaip vienmetis 
augalas tinka auginti derlingose, gerai drėkinamose dirvose. Tinka auginti pavienį ar mišiniuose 
su kitomis pašarinėmis žolėmis. Baltymų kiekis panašus į kitų rūšių dobilų, ir kaip vienmetis au-
galas duoda geresnį derlių, lyginant su raudonųjų dobilų derliumi, kurį ši rūšis duoda pirmaisiais 
auginimo metais. Tinka auginti visuose dirvožemių tipuose, ypač sunkesnio tipo dirvožemiuose.  

Puikiai tinka auginti dirvos pagerinimui, kaip žalioji trąša, tiek pavieniui, tiek tokio tipo mi-
šiniuose su kitais azotą fiksuojančiais ir dirvos savybes gerinančiais augalais. Šios rūšies dobilai,
daugiau nei kiti vienmečiai dobilai, atsparūs miltligei. Puikiai tinka tiek ganymui, tiek šienavimui. 

Sėjos norma: 12-15 kg/ha
Sėjos norma žaliai trąšai: 15-20 kg/ha  



Šiurkštieji dobilai (vienmečiai) 
(Trifolium squarrosum L. var. quadriglia)

· Pirminė paskirtis – naudojami kaip žalioji trąša, antrinė – pašarams
· Pakenčia įvairias dirvas (molingas, smėlingas), išskyrus drėgnas ir kalkingas
· Pakantūs sausroms
· Pavasarinis-vasarinis sėjimas

Vienmečiai pašarinio tipo augalai. Gali būti naudojami įvairiems tikslams: ganykloms, pa-
šarų ir šieno gamybai, žaliajam dirvos tręšimui, sėklų auginimui. Didelis šios rūšies dobi-
lų privalumas – greitas augimas bei prisitaikymas prie įvairių auginimo sąlygų ir dirvožemio 
tipų. Geriau tinka auginti mišraus tipo dirvožemiuose, puikiai auga molinguose ir smėlinguose 
dirvožemiuose. Visiškai netinka auginti drėgnose ir kalkingose dirvose. Šios rūšies augalai yra 
pakantūs sausrai. Gali būti auginami pavieniui arba mišiniuose su kitomis pašarinėmis varpinė-
mis ir ankštinėmis žolėmis. Duoda tik vieną žalios masės derlių. Lyginant su kitais vienmečiais 
dobilais, šios rūšies augalai pasižymi didesniu dydžiu, turi daugiau lapų, duoda geresnį žalios 
masės derlių. Pakantūs žemoms temperatūroms. Patariama auginti ganyklose, kai žalia masė 
yra nupjaunama prieš žydėjimą ar žydėjimo metu. Taipogi gali būti naudojama, kaip žalia trąša, 
bet tuo atveju turi būti nupjaunama nepasiekus pilno žydėjimo tarpsnio. 

Ruošiant dirvą sėjimui, ji neturi būti suariama labai giliai, tik išpurenama. Sėjama 1-2 cm gylyje. 

Sėjos norma: sėjant pavieniui – 30-40 kg/ha, o mišiniuose – 15-25 kg/ha  
Sėjos norma žaliai trąšai: 20-30 kg/ha  

Baltieji dobilai 
(Trifolium repens L.)

‘RIVENDEL’
Sukurta: DLF Seeds A/S, Danijoje 

Pašarinio tipo baltųjų dobilų veislė, pasižyminti labai stabiliais derliais

· Pavasarinis – vasarinis sėjimas

· Auginama pašarams, pasižymi ypatingai greitu atolų atžėlimu

· Didžiausias masės derlius iš visų vienmečių dobilų 

· Auginami ir mišiniuose

· Šios veislės augalams būdingi didesni lapai

· Atsparumas miltligei

· Mėgsta derlingesnius, sunkesnės mechaninės sudėties dirvožemius

Puikiai tinka ganymui ilgalaikėse ganyklose. Veislė labai atspari intensyviam ganymui, 
gerai pakelia žemą nukandimą ir intensyvų mindymą. Po intensyvaus ganymo labai gerai 
atželia. Suformuoja tankią, atsparią mindymui velėną. Augalai vidutiniškai 37 cm aukščio, 
mažai išgula, lapai sudaro 39,4 % bendro žalios masės svorio. Lietuvoje atliktuose veislės ūki-
nio vertingumo bandymuose gautas vidutinis 5,75 t/ha sausųjų medžiagų ir 180 kg/ha sėklų 
derlius. Baltymų sausoje masėje vidutiniškai buvo 21 %. Šios veislės dobilai labai tinka ilga-
laikėms kultūrinėms ganykloms įrengti, nes jose išsilaiko ilgiau už kitų baltųjų dobilų veislių 
augalus. Veislė pasižymi geru atsparumu nematodoms ir dobilų vėžiui. Gerai žiemoja. Baltieji 
dobilai, kaupdami iš atmosferos azotą, juo aprūpina kartu augančias miglines žoles. 

Sėjos norma: 4-6 kg/ha

Sėjos norma žaliai trąšai: 8-10 kg/ha  



‘DAJANA’  
Sukurta: Malopolska Hodowla Roslin-HBP, Lenkijoje
Diploidinė vidutinio ankstyvumo derlinga veislė, pasižyminti labai geru žiemojimu

· Greitas atžėlimas pavasarį ir po nupjovimo 
· Stiebai – pusiau statūs
· Vidutinis atsparumas išgulimui
· Labai geras žiemojimas
· Tinkamas šienavimui tiek auginant atskirai, tiek mišiniuose su pašarinėmis žolėmis 
· Pasižymi dideliu sausųjų medžiagų kiekiu ir labai geru virškinamumu
· Kai auginama sėkloms, gerai prižiūrimuose pasėliuose, sėklų derlius gali siekti 500-600 kg/ha

Sėjos norma: 10-15 kg/ha 
Sėjos norma žaliai trąšai: 13-18 kg/ha  

Raudonieji dobilai 
(Trifolium pratense L.)

Rausvieji dobilai
(Trifolium hybridum L.)

‘DAWN’  
Sukurta: Agriculture Canada - Ste Foy Research Centre, Kanadoje
Diploidinė vidutinio vėlyvumo rausvųjų dobilų veislė

· Pjaunama daug kartų
· Puikiai auga
· Geri derliai
· Gerai žiemoja
· Stiebai statūs
· Vidutiniškai atsparūs mozaikos virusui
· Toleruoja rūgščias ir šarmiškas dirvas 
· Toleruoja neilgalaikį pavasarinį užliejimą

Sėjos norma: 10-12 kg/ha
Sėjos norma žaliai trąšai: 12-14 kg/ha  

‘KRYNIA’  
Sukurta: Malopolska Hodowla Roslin-HBP, Lenkijoje
Registruota: Lenkijoje 2000 m.
Diploidinė vidutinio ankstyvumo derlinga veislė, pasižyminti labai geru žiemojimu

· Greitas sužėlimas pavasarį ir po nupjovimo 
· Atsparumas išgulimui santykinai mažas 
· Labai geras žiemojimas
· Didelis atsparumas grybinėms ligoms (miltligei)
· Auginant šienavimui, užaugina didelius žalios ir sausos masės derlius
· Pasižymi aukšta pašaro kokybe, subalansuotu maisto medžiagų ir mineralų kiekiu at-
rajojantiems galvijams
· Baltymų kiekis sausoje medžiagoje – vidutinis
· Užaugina gerą sėklų derlių
· Dažniausiai auginama pašarų ruošimui

Sėjos norma: 10-15 kg/ha 
Sėjos norma žaliai trąšai: 13-18 kg/ha  



‘ZEUS’
Sukurta: D’Eugenio Sementi Srl, Italijoje
Sėjamojo esparceto veislė, pasižyminti puikiu žalios ir sausos masės derliumi

Pašaras turtingas baltymais, vitaminais ir kitais vertingais maistiniais komponentais. Ypač re-
komenduojama, kaip dietinis pašaras žalios masės pavidale jauniems galvijams, ypač atrajojan-
tiems. Skirtingai nei raudonųjų dobilų, naudojant net ankstyvuose vystymosi tarpsniuose, net 
ir drėgna sėjamojo esparceto masė nesukelia pūtimo atrajojantiems gyvūnams. Gerina karvių 
pieno ir sviesto skonį. Gali būti naudojama kiaulių šėrimui, kaip geriau virškinamas komponentas. 
Sėklos, kaip baltymais turtingas komponentas, dažnai vietoj avižų, naudojamas arklių šėrimui. Tai 
medingi augalai, geras priešsėlis. Auginant 2-3 metus, atstato dirvos derlingumą. Dėka gerai iš-
vystytos šaknų sistemos, gerai atlaiko ilgalaikę sausrą, nereiklūs dirvai, gali augti kalvotose vieto-
se. Puikiai stabdo dirvos eroziją, gali būti naudojama šlaitų ir pylimų sutvirtinimui. Galima auginti 
gryną ar mišinyje su kitais augalais, tokiais kaip liucerna.

Sėjos norma: 90-120 kg/ha
Sėjos norma žaliai trąšai: 20-25 kg/ha  

Mėlynžiedės liucernos 
(Medicago sativa L.)

‘EUGENIA’
Sukurta: D‘Eugenio Sementi Srl, Italijoje
Greitai ir intensyviai atželianti, didelio derlingumo, atspari sausroms sintetinė liucernų veislė

Augalai turi tvirtą, neišgulantį stiebą, pasižymi vešlumu ir lapuotumu. Galimi net penki naudo-
jimo ciklai per sezoną. Veislė gerai adaptuota plačiam agroklimatinių sąlygų arealui. Kadangi šios 
veislės augalai gerai žiemoja, yra atsparūs žemoms temperatūroms ir daugeliui specifinių ligų,
todėl per pastaruosius keletą metų ji pradėta plačiai auginti daugelyje Europos valstybių. 

Sėjos norma: 20-25 kg/ha, sėjos gylis 0,5-1,0 cm
Sėjos norma žaliai trąšai: 20-25 kg/ha  

Sėjamieji esparcetai 
(Onobrychis viciifolia Scop.)

‘GEA’  
Sukurta: Continental Semences, Italijoje
Pritaikyta šaltesniam klimatui, pasižyminti greitu augimu po žiemojimo mėlynžiedžių 
liucernų veislė

· Ankstyvas pavasarinis atžėlimas
· Augalai aukšti
· Žydėjimo periodas – vidutinis
· Tinka dažnam pjovimui. 
· Greitai atželia po kiekvieno nupjovimo
· Augalai labai produktyvūs
· Daug baltymų
· Geras lapelių/stiebų santykis
· Atsparumas šalčiui – didelis
· Atsparumas ligoms – didelis
· Atsparumas sausrai – didelis
· Gerai išvystyta šaknų sistema suteikia didelį atsparumą vasaros karščiui
· Iš šios veislės augalų pagamintas pašaras yra gerai virškinamas

Sėjos norma: 20-25 kg/ha, sėjos gylis 0,5-1,0 cm
Sėjos norma žaliai trąšai: 20-25 kg/ha  



‘LEO’
Sukurta: Macdonald College, Kanadoje 

Daugiametis ankštinis pašarinis augalas. Žemaūgis. Stiebas šliaužiojantis, gausiai lapuotas. 
Lapų masė sudaro 50-52 % viso augalo masės. Žydi vasarą, geltonais žiedais. Žieduose yra 
karčių medžiagų – ciano vandenilio rūgšties, kuri kiek pablogina gargždenio pašarinę vertę, 
todėl žalia masė galvijų šėrimui, turi būti nupjaunama prieš žydėjimą. 1000 sėklų sveria 1,2-1,5 
g. Atsparūs šalčiams ir vidutinėms šalnoms. Gana gerai pakenčia sausras. Vienoje vietoje gali 
augti ir derėti daugelį metų. Dirvai nereiklūs, auga visose dirvose. Gausiausiai dera augdami 
priesmėlio ir lengvo molio dirvose, kurių pH 4,5-7,0. Jie gerai auga ir rūgščiose dirvose. Tai 
labai vertinga šių augalų savybė. Tačiau esant labai dideliam dirvos rūgštingumui (pH mažiau 
už 4,2), neauga ir gargždeniai. Optimalus pH – 6,2-6,5. Blogai auga šlapiose dirvose ir sausuose 
smėlynuose. Formuojant didelį derlių, gargždeniams reikia daug drėgmės, tačiau ją jie paima 
iš gilesnių sluoksnių, todėl pakelia ne tik užliejimą, bet ir sausras. Gargždeniai yra šviesą mėgs-
tantys augalai, todėl pasėti su sparčiai augančiomis žolėmis jie būna stelbiami ir blogiau dera. 
Gerai žiemoja, pakenčia nuganymą ir mindymą, todėl gerai tinka įrengiant šienaujamus plotus 
ir ganyklas kalvose, sausesnėse bei rūgštesnėse dirvose.

Galima auginti pavieniui ar pievose kartu su kitais pašariniais augalais. Puikiai tinka auginti 
pašarui, kuris yra turtingas maistinėmis medžiagomis. Gerai auga skurdesniuose dirvožemiuo-
se, kuriuose liucerna nenoriai auga. Mažai priežiūros reikalaujantis augalas. Sėjant sėklas reikia 
įterpti negiliai – 1-2 cm. Pirmais augimo metais gargždenių pasėliuose ganyti gyvulių negali-
ma. Jeigu, esant drėgnam vegetacijos periodui, gargždeniai labai suželia, rugsėjo pirmomis 
dienomis juos tikslinga nupjauti pašarui. Antrais ir vėlesniais augimo metais pašarui gargž-
deniai pjaunami žydėjimo pradžioje, nes tuomet gaunamas pakankamai didelis derlius, labai 
gera pašaro kokybė, ir gargždeniai gerai atželia. Kai gargždeniai auginami su kitais augalais, 
šienavimo laikas nustatomas pagal mišinyje vyraujančias daugiametes žoles. 

Medingas augalas, labai mėgstamas bitininkų. Sėklos tinka paukščiukų lesalams.

Sėjos norma: 12 kg/ha
Sėjos norma žaliai trąšai: 14 kg/ha  

Paprastieji gargždeniai 
(Lotus corniculatus L.)

Vienmetis augalas, naudojamas žaliajam pašarui, šienui, ganyklai ir žaliajai trąšai. Sera-
dėlės žaliasis pašaras ir šienas maistingumu ir baltymų kiekiu beveik prilygsta dobilams. Puikiai 
tinka ganymui, nes gerai pakenčia mindžiojimą ir gana greitai atželia.  Puikiai dera lengvose 
dirvose. Gerai pakenčia antsėlį ir, jį nuėmus, toliau auga, akumuliuodama dirvoje atsipalaida-
vusias maisto medžiagas, tai labai svarbu lengvose dirvose, nes apsaugo maisto medžiagas, 
ypač azotą, nuo išplovimo. Seradėlė dirvoje palieka daug šaknų, turinčių daug azotinių me-
džiagų, taip praturtinamas dirvožemis. Šaknys pasiekia net 5 metrų gylį, iš kur paima maistines 
medžiagas, kurių kiti augalai nepasiekia. Atspari šalčiams. Seradelė gamina daug nektaro, il-
gai žydi (apie 2 mėnesius) ir svarbiausia, kad žydi rudenį, kai medingų augalų labai mažai.

Seradelė dirvai nereikli, blogai auga sausuose smėlynuose ir žvyrynuose. Pakenčia rūgštes-
nes dirvas. Sėjama gryna seradelė išgula, todėl geriau auginti su avižomis. Rekomenduojama 
auginti po grūdinių augalų. Sėjama anksti, 2-2,5 cm gyliu.

Sėjos norma pašarui ar žaliai trąšai: sėjant gryną – 40-50 kg/ha, 
sėjant su avižomis – 40 kg/ha seradelės ir tiek pat avižų. 

Sėjamosios seradėlės 
(Ornithopus sativus Brot.)



‘GALE’
Sukurta: Estijos žemės ūkio tyrimų institute

Šios veislės augalai pasižymi dideliu derlingumu, puikiu žiemojimu, geru atsparumu 
sausroms ir stabiliu sėklų derliumi bei greitu atžėlimu po nupjovimo 

Tai medingas ilgaamžis ankštinis augalas, išaugantis iki 80-130 cm aukščio, gerai daugi-
nasi vegetatyviniu būdu. Pirmaisiais auginimo metais, kol šaknys įsitvirtina dirvoje, augimas 
lėtas. Žydėti pradeda antraisiais auginimo metais. Gausiai žydi trečiaisiais auginimo metais. 

Pašarai turtingi baltymais, puikiai tinka galvijų šėrimui ir kokybe prilygsta liucernoms. Ry-
tinių ožiarūčių pašaruose esantys baltymai, kaip ir liucernų, yra visaverčiai, juose ypač geras 
lizino ir leucino santykis. Šis augalas yra vertinama augintojų, nes ankstyvumu pralenkia liu-
cernas ir dobilus, todėl šios rūšies augalais gyvulius galima pradėti šerti jau antroje gegužės 
pusėje. Rytiniai ožiarūčiai pjaunami 3-4 kartus, atželia po 3-5 savaičių.  

Estijoje vykdytuose tyrimuose nustatyta, kad rytinio ožiarūčio sėklų apdorojimas azotą 
fiksuojančiomis bakterijomis, derlių padidino net iki 80 %, tuo tarpu, kai tręšimas azotinėmis
trąšomis – tik iki 35 %. Ožiarūčiai sukuria puikius simbiozinius ryšius su azotą fiksuojančiomis
bakterijomis (Rhizobium galegae), todėl veislė gali būti naudojama ne tik kaip pašarinis au-
galas, bet ir dirvožemio pagerinimui.

Sėjos norma: 20-25 kg/ha 
Sėjos norma žaliai trąšai: 20-25 kg/ha  

Rytiniai ožiarūčiai 
(Galega orientalis L.)

‘DANAJA’ 
Vidutinio ankstyvumo, stabilaus didelio derlingumo ir geros kokybės valgomųjų lęšių 
veislė, pritaikyta mechanizuotam nuėmimui

· Labai atsparūs dirvos ir oro sausrai, išgulimui bei pavasarinėms šalnoms
· Vegetacijos laikotarpis (nuo sudygimo iki techninės brandos) – 83-96 dienos
· Vidutinis derlius – 2,28 t/ha
· Derliaus potencialas – 3,92 t/ha
· Ankštys nenukrenta, neišbarsto sėklų
· Apatinių ankščių prisitvirtinimo aukštis – 24-29 cm
· Subrendusių augalų lapai nenukrenta
· Sėklos žalios spalvos, apvalios, šiek tiek suplotos
· 1000 sėklų masė – 57,4-83,0 g
· Sėklose randama iki 27,6 % baltymų, 1,5-1,8 % riebalų, 37,7-40,4 % krakmolo, 4,7-
5,1% ląstelienos
· Suverda per 48-54 minutes

Mėgsta derlingas dirvas. Geriausi priešsėliai – žieminiai, kaupiamieji augalai. Sėti tuo pa-
čiu metu kaip ir vasarinius javus. Nuimti derlių galima tiesioginiu arba dvifaziu būdu.

Sėjos norma: 100-120 sėklų/m², arba 120-150 kg/ha 
Sėjos norma žaliai trąšai: 120-150 kg/ha  

Valgomieji lęšiai 
(Lens culinaris)



· Labai medingas augalas
· Puiki žalioji trąša

Tai pupinių šeimos žolinis dvimetis (būna ir vienmečių), pusiau kultūrinis augalas. Lieme-
ninė šaknis nedidelė, o šalutinės – stiprios, giliai prasiskverbiančios į žemę. Stiebai užauga net 
iki 2 metrų aukščio. Žiedai balti, smulkūs, sutelkti ilgose kekėse. Kekėje būna iki 70-90 žiedų. 
Dėka ilgų ir stiprių šaknų, barkūnai gerai pakenčia sausras, puikiai auga ir lengvose, ir sunkio-
se dirvose, jei tiktai jos nerūgščios (pH 7-8) ar kalkingos, nepakenčia drėgnų dirvožemių. Bal-
tažiedis barkūnai užaugina palyginti daug žaliosios masės – iki 30-40 t/ha, joje gausu azoto ir 
kitų vertingų medžiagų. Šaknyse taip pat susikaupia daug azoto. Mokslininkų tyrimais nusta-
tyta, kad užarus šio augalo žaląją masę, dirvoje lieka 150–200 kg azoto, o tai prilygsta 40 t/ha 
mėšlo. Dėl to barkūnai puikiai tinkami auginti kaip sideraliniai augalai, ypač ekologiniuose 
ūkiuose. Barkūnai naudojami antraisiais  augimo metais pašarui, žaliajai trąšai arba sėklai. 

Baltažiedis barkūnas labai medingas augalas, žydi 3-4 savaites, birželio-liepos mėnesiais. Aria-
mose dirvose sėklai auginamas baltažiedis barkūnas duoda apie 600 kg/ha medaus. 

Baltažiedis barkūnas yra puikus priešsėlis visiems augalams. Galima auginti vienus ir kaip 
įsėlį. Sėkla labai smulki, kietu apvalkalu, jai sudygti reikia daug drėgmės, todėl pavasarį reikia 
sėti kuo ankščiau. Prieš sėjant, patariama sėklas pertrinti specialiu skarifikatoriumi arba dobi-
lų trintuve, tuomet sėklos greičiau sudygsta. Geram žaliosios masės derliui gauti barkūno sėk-
lą patariama apvelti nitraginu (šaknų gumbelinės, azotą fiksuojančios bakterijos), ypač tuose
laukuose, kur barkūnas niekada neaugo.

Informacijoje, skirtoje bitininkams, rašoma, kad barkūnus galima įsėti į grikius. Pasėjus 
grikius, tą pačią dieną sėjami ir barkūnai. Geriausiai sėti skersai pasėtų grikių eilučių. Po sėjos 
pasėlį reiktų nuakėti arba privoluoti volais lygiu paviršiumi. Grikiai augdami stelbia kitus au-
galus, tačiau barkūnai sugeba išlikti ir užaugti.

Peržiemojęs baltažiedis barkūnas sparčiai auga ir birželio mėnesį pražysta. Žydi tris, ketu-
rias savaites. Trąšai auginamą barkūną reikia užarti žydėjimo pradžioje. Prieš ariant, kad nesi-
kimštų plūgai, barkūną reikia susmulkinti arba sulėkščiuoti. 

Sėjos norma: 20-30 kg/ha. Auginant kaip įsėlį, sėklos normą reikia padidinti iki 30 kg/ha
Sėjos norma žaliai trąšai: 25-35 kg/ha

· Labai medingas augalas
· Žaliava farmacijos pramonei
· Puiki žalioji trąša

Geltonžiedis barkūnas – pupinių šeimos, barkūnų genties dvimetis, iki 250 cm aukščio už-
augantis žolinis augalas. Stiebas status, šakotas. Lapai trilapiai, pražanginiai. Žiedai smulkūs, 
geltoni, sutelkti ilgose kekėse. Sėklos žalsvai geltonos, 1000 sėklų svoris tik 2 g. Žydi visą vasarą, 
pirmais metais negausiai. Sėklos subręsta rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. Mėgsta derlingesnę 
neutralią ir sunkesnę dirvą, todėl smėlynuose retai auginama. Dėka gerai išvystytos šaknų si-
stemos, gerai pakenčia sausras. Greičiau pribręsta, negu baltažiedis barkūnas, dėl to sėklinin-
kystė yra lengvesnė.

Tai vienas medingiausių augalų: iš vieno hektaro geltonžiedžių barkūnų pievos bitės gali 
surinkti 500-700 kg medaus. Geltonžiedžiame barkūne yra kristalinės medžiagos kumarino, 
kumarininės rūgšties, melilotino, purino darinių. Sėklose – baltymų, krakmolo, aliejaus. Gel-
tonžiedžių barkūnų augalinė žaliava naudojama farmacijoje bei kaip prieskoninis augalas 
alkoholio, maisto pramonėje. 

Puikiai tinka žaliajam tręšimui. Žalios masės derlius gali siekti 20-25 t/ha, o įterpiamo su 
antžemine ir šaknų mase azoto kiekis – 200 kg ha. Sėkla labai smulki, kietu apvalkalu, jai sudyg-
ti reikia daug drėgmės, todėl pavasarį reikia sėti kuo ankščiau. Prieš sėjant, patariama sėklas 
pertrinti specialiu skarifikatoriumi arba dobilų trintuve, tuomet sėklos greičiau sudygsta.

Sėjos norma: 10-15 kg/ha 
Sėjos norma žaliai trąšai: 15-20 kg/ha  

Baltažiedžiai barkūnai 
(Melilotus albus Med.)

Geltonžiedžiai barkūnai
(Melilotus oficinalis Lam.)



Sėjamieji vikiai 
(Vicia sativa L.)

‘AISIAI’
Sukurta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Žemdirbystės institute
Registruota: Lietuvoje 2001 m.
Vidutinio vėlyvumo sėjamųjų vikių veislė, pasižyminti geru augimo tempu vegetaci-
jos pradžioje

Vikių ‘Aisiai’ augalai palyginti stambūs, gausiai lapuoti, aukšti (vidutinis stiebo  aukštis 100 cm), 
tarpumazgių skaičius – 24. Sėklos yra vidutinio stambumo, vienspalvės, pilkai žalsvos spalvos. 
Ankštyje jų vidutiniškai būna 8. 1000 sėklų masė – 80 g. Užaugina didelį žalios masės derlių. Au-
galai jautriai reaguoja į dirvožemio trąšumą, nors neblogai prisitaiko ir mažiau tręštose dirvose. 
Mėgsta purią, giliai suartą bei įdirbtą dirvą. Greitai auga vegetacijos pradžioje, kas leidžia jiems 
geriau konkuruoti su piktžolėmis, o sausą pavasarį atsispirti avižų stelbimui. Auginama mišiniuo-
se su avižomis. 

Sėjos norma: mišinys, skirtas silosavimui, sudaromas iš 60 kg/ha vikių ir 180 kg/ha avižų. 
Sėjos norma mišiniuose, skirtuose žaliajai trąšai ir šėrimui, – atitinkamai 120 kg/ha vikių 
ir tiek pat avižų

Siauralapiai lubinai 
(Lupinus angustifolius L.)

‘REGENT’ 
Sukurta: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. 
- Grupa IHAR, Lenkijoje
Labai ankstyva ir tolygiai bręstanti pa-
šarinių lubinų veislė
· Augalų aukštis – vidutinis
· Stiebai – stiprūs
· Šakojasi augindami daug neilgų ūglių
· Derliaus – 1,25-1,6 t/ha
· Žiedai – šviesiai melsvi
· Sėklos – smulkios, pilkos spalvos 
· Didelis baltymų kiekis – 32,0-34,0 % s.m.

‘MILWA’
Sukurta: Hodowla Roslin Smolice Sp.zoo., Lenkijoje
Labai derlinga, ankstyva, beveik neišgulanti siauralapė pašarinių žirnių veislė

Augalai 75-80 cm aukščio, labai tvirto stiebo, geras atsparumas išgulimui. Žiedai – rožinės 
spalvos, grūdas – šviesiai rudos spalvos. 1000 grūdų masė – 250 g. Baltymų kiekis – 22,5%. Ge-
ras atsparumas miltligei, pilkajam pelėsiui. Veislė tinkama kombinuotam naudojimui – grūdams 
ir žaliam pašarui. Tinkama žmonių maistui. Gali būti naudojama mišiniuose, skirtuose pagerinti 
dirvožemio kokybę, kartu su avižomis, vasariniais miežiais, vasariniais kviečiais.

Sėjos norma pašarui ar žaliąjai trąšai: 50-80 kg/ha, auginant mišiniuose

Sėjamieji žirniai 
(Pisum sativum L.) (peliuškos)

· Alkaloidų – labai mažai
· Grūdai puikiai tinka gyvulių pašarui bei jų 
gamybai, nes turi mažai alkaloidų
· Atspari anksčių trūkinėjimui
· Dirvožemio pH turėtų būti 5,0-7,4
· Rekomenduojama prieš sėją sėklas ap-
velti Rhizobium sp. bakterijomis (Nitraginu)
· Nejautri vėlesniam sėjos laikui. Kadangi 
veislė ankstyva, galima pasėti ir kiek vėliau
· Tręšimas N 0-20 kg/ha, P 50-70 kg/ha, K 
60-80 kg/ha

Sėjos norma: 100-120 augalų/m², arba ~180 (170-200) kg/ha
Sėjos norma žaliai trąšai: 190-220 kg/ha  



‘ESTANZUELA 284’
Sukurta: INIA, Urugvajuje
Populiari JAV
Viena iš ankstyviausiai žydinčių, trumpos vegetacijos diploidinė gausiažiedžių svidrių 
veislė

Vienmetė, šviesios, skaisčiai žalios spalvos. Gerai prisitaiko prie aplinkos sąlygų.

Sėti galimai anksčiau. Pavėlinus sėją, produktyvumas sumažėja. Sėklos sudygsta per keletą 
dienų, augalai greitai auga. Rekomenduotina ganymui, kai pasiekia 18-20 cm. Vegetacijos pra-
džioje šienaujama dažnai, o rugpjūtį – dar dažniau. Neatspari mindžiojimui, ir ypač jei sėjos nor-
ma buvo didelė, pasėlis tankus. Šios veislės augalai paprastai išvengia infekcijų, bet dėl ankstyvo 
žydėjimo yra jautrūs rūdims.

Gausiažiedes svidres tinka auginti mišiniuose aukštos kokybės žolės siloso gamybai, ganymui 
ir kombinuotam naudojimui. 

Sėjos norma: 20-25 kg/ha sėjant vieną, 10-15 kg/ha sėjant mišinyje su avižomis
Sėjos norma žaliai trąšai: 25-30 kg/ha  

Vengriniai vikiai
(Vicia pannonica Crantz.)

‘BETA’ 
Sukurta: Alfaseed Bt., Vengrijoje

Ankstyva žieminių vikių veislė

· Puikūs pašariniai augalai, auginami mišiniuose
· Noriai ėdami, geros pašarinės sudėties
· Galima naudoti kaip žalią pašarą arba šienauti, silosuoti
· Derliaus potencialas – iki 25-30 t/ha žalios masės
· Stiebas – švelniai violetinis, mėsingas, gana tvirtas, mažai plaukuotas, 80-120 cm il-
gio
· Žiedai – balti, kartais blyškiai rusvi
· Sėklos – tamsiai pilkos su juodomis dėmelėmis, šiek tiek suplotos 
· 1000 grūdų masė yra apie 40 g
· Praturtina dirvožemį azotu

Auginami kaip tarpsėlio augalai mišiniuose su rugiais ir kvietrugiais. Pasižymi labai mažu reik-
lumu dirvai ir dėl didelio baltymingumo pavasarį yra pirmasis žalias pašaras. Žieminiai vikiai gali 
būti vieni perspektyviausių tarpinių augalų, nes nuėmus žaliosios masės derlių pavasarį, galima 
suspėti pasėti vasarinius javus, grikius, pasodinti bulves. Žieminiai vikiai gali būti auginami kaip 
vasariniai tarpiniai augalai, sėjant juos liepos pabaigoje – rugpjūčio pradžioje, o žaliosios masės 
derlius gali būti pjaunamas iki pat užšalimo. Baltymų ruginiai vikiai turi daugiau nei vasariniai.

Lietuvoje vengriniai vikiai gali būti sėjami pavasarį pašarui mišinyje su avižomis, nes už-
augina didelį (didesnį nei sėjamieji vasariniai vikiai) baltymingą žalios masės derlių.

Derlingesnėse dirvose auginami kaip žalinimo augalai. Nereikalauja papildomos priežiūros ir 
tręšimo.

Sėjama 12,5 cm tarpueiliais, sėkla įterpiama 3 cm gyliu.

Sėjos norma auginant sėklai: 60 kg/ha vikių ir 120 kg/ha rugių
Sėjos norma auginant žaliam pašarui ar žaliai trąšai: 50-60 kg/ha vikių ir 80 kg/ha rugių
                                                  mišinyje su avižomis – 100 kg/ha vikių ir 70-100 kg/ha avižų

Gausiažiedės svidrės 
(Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum Wittm)



Šakniniai ridikai (Raphanus sativus L.) 
(angliškai TILLAGE RADISH)

‘STRUCTURATOR’
Sukurta: JAV
Išskirtinai didelę šaknį turinti šakninių ridikų forma 
TILLAGE RADISH, pasižyminti ypač agresyviu šak-
nies augimu ir skverbimusi gylin į dirvožemį

Nei vienas kitas augalas ar augalų mišiniai, naudojami 
žalajam tręšimui, negali prilygti šakniniam ridikui dėl agre-
syvaus šaknies augimo, unikalaus jos dydžio ir ilgio ir 
didelio žalios masės kiekio. Augantis šakninis ridikas gali 
atrodyti nedidelis, tačiau išrovus nustebina dydis – 2-5 cm 
skersmens šakniavaisis gali išaugti iki 35 cm ilgio, o smul-
kios šaknys įsiskverbia giliai į dirvą, pagerindamos oro ir 
vandens balansą dirvoje.

Šį augalą galima naudoti  beariminėje žemdirbystėje. 
TILLAGE RADISH privalumai:

• Ypatingai greitas sudygimas ir augimas. Augda-
ma gylin, šaknis pasiekia giliausius dirvožemio sluoks-
nius, mažina dirvos suslėgimą – mažinamos išlaidos 
dirvožemio apdirbimui ir būtent iš šių, kitoms augalų rū-
šims sunkiai pasiekiamų dirvožemio sluoksnių, akumuliuoja 
maistines medžiagas rudenį, išlaiko per žiemą ir išlaisvina 

pavasarį. Ši savybė labai ženkliai sumažina maistinių 
medžiagų praradimą dėl erozijos ir išplovimo į gilesnius 
sluoksnius, kurie yra nepasiekiami kitoms augalų rūšims 
– mažinamos išlaidos tręšimui.

• Agresyvus augimas mažina dirvos suslėgimą, geri-
na jos struktūringumą, aeraciją, drėgmės imlumą, mais-
to medžiagų apykaitą, efektyvina maistinių medžiagų, 
šviesos ir vandens įsisavinimą.

• Didelis šaknų liekanų masės kiekis, liekantis dirvoje, 
skatina mikroorganizmų ir sliekų aktyvumą bei humu-
so gamybą – mažinamos išlaidos tręšimui.

• Dėka gausios antžeminės lapijos, efektyviai mažina-
mas piktžolėtumas – mažinamos išlaidos herbicidams.

• Ilgalaikiais tyrimais įrodytas, kad šakninis ridikas 
ženkliai padidina po jo auginamų augalų derlingumą, 
derliaus stabilumą ir kokybę. 

• Paankstina pavasarinę sėją, nes skirtingai nei dau-
gelis kitų žaliajam tręšimui naudojamų augalų, nesukompli-
kuoja ir nesuvėlina pavasarinės sėjos darbų, kadangi žiemą 
šakninis ridikas žūva, todėl nebereikia naudoti jokių priemo-
nių ridiko sunaikinimui ar papildomam dirvos apdirbimui. 

TILLAGE RADISH augimo tarpsniai: 

Šakninio ridiko STRUCTURATOR ir aliejinio ridiko žalios biomasės struktūros palyginimas 

STRUCTURATOR Aliejinis ridikas

Lapų Šaknų Bendras Lapų Šaknų Bendras

Žalios biomasės derlius, t/ha 35,2 26,2 64,8 34,2 10 47,2

Žalios biomasės derlius, % 55 45 100 79 21 100

Šakninio ridiko STRUCTURATOR pasėlio vertinimai devynbalėje  sistemoje:
•    Pasėlio įsitvirtinimas – 7 balai
•    Žalios masės kiekis – 5 balai

Sėjos norma: 6 kg/ha. Sėjant vėlai, arba jei dirvoje daug 
organikos/šiaudų po derliaus nuėmimo, sėklų normą reko-
menduojama padidinti iki 10-18 kg/ha

Rekomenduojama pasėti per keturias dienas 
po priešsėlio (javų) nuėmimo, kol dirvoje yra 

pakankamai drėgmės sėklų sudygimui

DLF,  Jungtinė Karalystė, 2015 m. tyrimai

•    Šaknų gylis – 6 balai
•    Azoto sukaupimas – 6 balai

•    Atsparumas šalčiui – 8 balai



Baltosios garstyčios
 (Sinapis alba L.)

‘MARYNA’
Sukurta: Firma Nasienna “GRANUM” J. Ma-
nias, Lenkijoje
Baltųjų garstyčių veislė, ženkliai maži-
nanti nematodų cistų kiekį dirvoje

• Vidutinis sėklų derlius – 1,8 t/ha
• Žydėjimas – vidutinio vėlyvumo
• Augalai – vidutinio aukščio (133 cm)
• Atsparumas išgulimui – 6,9 balo (iš 9,0)
• 1000 sėklų masė – 6,9 g
• Aliejingumas – 29,5 %
• Baltymų kiekis – 44,8 %
• Ląstelienos kiekis – 9,0 % 
• Ženkliai mažina nematodų cistų kiekį dirvoje
• Cukrinių runkelių nematodų (Heterodera 
schachtii) naikinimo indeksas – P=0,49
• Plačiai naudojami kaip tarpiniai augalai 
rudens sėjai (žaliajam tręšimui)

Baltąsias garstyčias galima auginti sėkloms, 
kurios naudojamos maisto pramonėje. Tačiau 
žemės ūkiui jos gali atnešti ir daugiau naudos. 

Rudosios garstyčios 
(Bassica juncea L.)

‘OPALESKA’
Sukurta: OSEVA PRO a.s., Čekijoje
Vidutinio ankstyvumo rudųjų garstyčių veislė 

Šios veislės garstyčių sėklos skirtos nau-
doti maistui. Sėklos plačiai naudojamos me-
dicinoje bei prieskonių pramonėje. Iš rudųjų 
garstyčių yra spaudžiamas puikios kokybės 
garstyčių aliejus. Medingi augalai, taipogi ga-
lima naudoti žaliajai trąšai. Augalai yra vidu-
tinio aukščio (120-150 cm), atsparūs išgulimui. 

‘CORDELIA’ 
Sukurta: Boreal Kasvinjalostus Oy - Boreal Plant Breeding, Suomijoje
Derlinga, aliejinga, aukšta vasarinių rapsiukų veislė 

• Derliaus potencialas – 1933 kg/ha
• Dienų iki brandos – 103 dienos
• Stiebo ilgis – 108 cm

Sėjos norma: 120-140 augalų/m2, arba 6-7 kg/ha
Sėjos norma žaliai trąšai: 7-10 kg/ha  

Baltosios garstyčios gali būti atraminiai auga-
lai auginat žirnius arba vikius. Jos labai ver-
tingos ir dirvos fitosanitarinei būklei (naikina
nematodas) palaikyti, po jų auginami augalai 
(ypatingai šakniavaisiai) užaugina didesnius 
derlius. Kaip tarpiniai augalai, baltosios garsty-
čios užaugina daug žalios masės, kuri, įterpta 
į dirvožemį, pagerina jo kokybę. Žalios masės 
derlius priklausys nuo dirvožemio, drėgmės ir 
šilumos. Žalią masę reikėtų užarti kai jos dau-
giausia, t.y. augalų žydėjimo metu.

Mėgsta gerus dirvožemius.
Auginant sėklai tinkami priešsėliai – mėšlu 

tręštos bulvės, dobilai, javai, varpinių ir ankš-
tinių mišiniai. Prieš sėją dirva suariama 20-25 
cm gyliu. Sėjama galimai anksčiau į įšilusią ir 
pradžiūvusią dirvą. Tręšiama P 30-60 ir K 60-
100 v.m. kg/ha. Nuo piktžolių saugoma porą 
kartų akėjant tarpueilius, kol lapija padengia 
dirvos paviršių.
Sėjos norma sėklų auginimui: 12-17 kg/ha  
Sėjos norma žaliai trąšai: 20-25 kg/ha  

Tamsiai rudos spalvos sėklos. 1000 sėklų masė 
– 2,5 g, aliejaus kiekis sėklose – vidutinis (35-46 
% nuo sausos masės). Lapai – siauri, vidutinio 
ilgio. Ankštaros 3-5 cm ilgio, viduje 16-20 sėklų. 
Augalai atsparūs ligoms, mažai reiklūs dirvo-
žemiui, puikiai auga ir mažesnio derlingumo, 
smėlinguose dirvožemiuose. Derlingumas pri-
lyginamas baltųjų garstyčių veislių derlingu-
mui, galimas skirtumas tik 10 %. 

Sėjos norma: 100-120 augalų/m², 10-12 kg/ha
Sėjos norma žaliai trąšai: 12-15 kg/ha  

Vasariniai rapsiukai 
(Brassica rapa L. ssp. oleifera)

· 1000 sėklų masė – 2,8 g
· Aliejingumas – 41,9 %



Pašariniai ridikai (Raphanus sativus 
L. var. oleiformis Pers.)

‘VB GAUSIAI’
Sukurta: LAMMC Vokės filiale
Registruota: Lietuvoje 2006 m.
Derlinga, aukštaūgė, labai atspari išgulimui pašarinių ridikų veislė

Vidutinis sėklų derlius siekia 2,0-2,9 t/ha. Sėklos stambios, 1000 jų svoris – 9,26 g. Šių pašarinių 
ridikų sėklos gali būti naudojamos ir aliejaus gamybai. Vidutinis riebalų kiekis sėklose sudaro 37,3 
%, baltymų – 26,8 %, eruko rūgšties – 1,1 %, gliukozinolatų – 19,2 µmol/g. Augalų vidutinis aukštis 
siekia 152 cm. Stiebai tvirti ir yra labai atsparūs išgulimui. Subrendusios sėklos gerai laikosi ankšta-
rose, nes jos neatsidaro, ir sėklos neišbyra. Šie veislės požymiai įvertinti net 9 balais. Augalų vidutinė 
vegetacijos periodo trukmė nuo sudygimo iki visiško sėklų subrendimo tęsiasi 95-105 dienas. Šios 
veislės augalai mažai pažeidžiami ligų. Dygstančių augalų lapai stambūs, todėl labai gerai stelbia 
piktžoles. Pašarinius ridikus labai naudinga auginti žaliam pašarui ar žaliajai trąšai ir kaip posė-
linius ar net poražieninius augalus. Užaugę pašariniai ridikai labai atsparūs šalnoms, todėl jų žalią 
masę galima naudoti pašarui iki dirvų užšalimo.

Gegužės pirmoje pusėje pasėtus ridikus jau liepos antroje pusėje galima naudoti žaliajam 
pašarui arba aparti žaliajai trąšai ir vėliau sėti žiemkenčius. Todėl pūdymų vasarą nereikės įdirbti. 
Ridikai gerai nustelbia piktžoles. Tyrimuose, išsėjus 30 kg/ha ridikų sėklos ir patręšus azotu N 60 
norma, rugpjūčio pradžioje žaliosios masės derlius siekė 29–34 t ha-1, kurią aparus kaip žaliąją trą-
šą, žieminių rugių grūdų derlius gautas apie 8,6–10,3 % didesnis, palyginus su derliumi po juodojo 
pūdymo.

Ridikus žaliajai trąšai ir žaliajam pašarui galima sėti ir po anksti nukastų ankstyvųjų bulvių ir net 
po nupjautų javų – rugių, kviečių, miežių, jeigu šių augalų derlius nuimamas iki rugpjūčio pradžios. 
Nuėmus minėtų augalų derlių, dar būna pakankamai aktyvių temperatūrų, kad tais pačiais metais 
užaugtų gausus ridikų žaliosios masės derlius. Bandymuose LAMMC Vokės filiale ridikai, pasėti po
anksti nukastų ankstyvųjų bulvių, iki vėlyvo rudens užaugino net iki 30 t ha-1 žaliosios masės. Ridi-
kus aparus žaliajai trąšai, kitais metais miežių grūdų derlius buvo 0,76 t ha-1 didesnis, palyginti su 
miežių derliumi, gautu po bulvių priešsėlio be žaliosios trąšos. Kai žalioji masė skirta trąšai, ją reikia 
aparti spalio mėnesį, nes, atvėsus orams, žaliosios masės mineralizacija labai sulėtėja, mažiau mine-
ralinio azoto išsiplauna į gilesnius dirvožemio sluoksnius. 

Liepos mėnesį ar rugpjūčio pradžioje pasėti pašariniai ridikai užauga daug lapuotesni, jų stiebai 
būna sultingi, todėl tokį žaliąjį pašarą noriai ėda visi gyvuliai, net daug geriau už pievų ar ganyklų atolų 
žolę. Parinkus tinkamą sėjos laiką, galima užsiauginti labai gero baltymingo pašaro gyvuliams ir pratęsti 
jų šėrimą iki vėlyvo rudens. Labai tinka ridikų žaliąją masę maišyti su pievų ar ganyklų žole. Tokį mišinį 
gyvuliai ne tik geriau ėda, bet, pagerėjus pašaro kokybei, padidėja ir pieno išmilžis bei galvijų priesvoris. 
Žydėjimo metu augalus noriai lanko bitės ir kiti vabzdžiai. Jų apdulkinti žiedai greičiau užmezga 
ankštaras, augalai vienodžiau bręsta.

Sėjos norma sėklų auginimui: 15-18 kg/ha, geriausia sėti 12-15 cm tarpueiliais 
Sėjos norma žaliai trąšai: 25-30 kg/ha

‘PEREDOVIK’
Didelio derlingumo, viena aliejingiausių saulėgrąžų veislių veislė, tinkanti ir žaliajam tręšimui

Juodo lukšto tipo aliejinių saulėgrąžų rūšis. Augalai vienmečiai. Vegetacijos trukmė iki pilno 
sėklų subrendimo 90-100 dienų. Augalų aukštis – 0,9-1,5 metro. Stiebas status, tvirtas, nešakotas, 
padengtas šiurkščiais plaukeliais. Lapai pražanginiai, platūs, širdiški, ilgakočiai, padengti (kaip ir 
stiebas) šiurkščiais plaukeliais. Užaugina vieną stambų ir keletą smulkesnių graižų. 

Auga visų tipų, bet geriausiai dera derlingose dirvose. Auginimui būtina parinkti saulėtą vie-
tą. Sėklos yra vidutinio dydžio, juodos spalvos. Dėl didelės maistinės vertės, didelio branduolio 
ir minkšto lukšto, šios veislės sėklos yra labai mėgstamos paukščių, jas lesa net ir maži paukščiai, 
nes dėl minkšto lukšto nesunku išgliaudyti. Saulėgrąžos yra svarbus aliejinis, pašarinis, maistinis 
augalas. Sėklų išspaudos (po aliejaus spaudimo)  naudojamos galvijams šerti. 

Dėl didelio žalios masės derliaus, ilgos liemeninės šaknų sistemos, šios veislės, augalai puikiai 
tinka žaliajam tręšimui, nes efektyviai gerina dirvos mechaninę sudėtį, didina dirvožemio derlin-
gumą, intensyviai mažina piktžolėtumą. 

Sėjos norma auginant sėklai: 75 000-85 000 augalų/ha
Sėjos norma auginant pasėlį žaliajai trąšai: 10-14 kg/ha

Paprastosios saulėgrąžos 
(Helianthus annuus L.)



Avižos netikšės 
(Avena strigosa Schreb.)

‘LUXURIAL’
Sukurta: PANAM Semences, Prancūzijoje 
Nematodų žudikės. Puikus pasirinkimas žaliajam tręšimui

· Efektyviai naikina nematodas
· Dėka alelopatijos mažina dirvos piktžolėtumą
· Mažai išlaidų reikalaujantis augalas

Tai diploidinių avižų veislė, augalų aukštis 1-1,5 m, puikiai 
auga visų tipų dirvose, ekonomiškai labai naudingas pasirinki-
mas norint pagerinti dirvožemį, auginant kaip žaliąją trąšą. 

Atsparūs sausrai, dėka gerai išsivysčiusios šaknų sistemos, 
gerai auga ir nederlingose dirvose. Labai geras atsparumas 
rūdims, auginant nereikia naudoti insekticidų ar fungicidų. 
Puikus pirmasis derlius, sekantys derliai šiek tiek mažesni. Su-
kaupia 13-15 % baltymų. Gali būti naudojama pašarui tiek 
žalia masė, tiek kaip silosas. Puikus suvirškinamumas ir la-
bai geros pašaro skoninės savybės.  

Tai augalai, kurie puikiai tinka dirvožemyje esančių ligų 
sukėlėjų ir kenkėjų naikinimui. Dėka greito augimo ir vysty-

mosi, puikiai mažina dirvožemio piktžolėtumą. Svarbu pa-
minėti avižos netikšės nemotocidinį efektą, ypač auginant 
vienas avižas, dėl šios savybės šis augalas dažnai vadinamas 
bio pesticidu. Taipogi netikšės avižos pasižymi alelopatinė-
mis savybėmis, kurios mažina dirvos piktžolėtumą. Reko-
menduojama aparti kol nepasiekė brandos, t.y., kol nesub-
rendo sėklos, kad būtų išvengta atsisėjimo ir netikšės avižos 
pasirodymo tame lauke vėliau auginant kitus augalus.

PASTABA: Nerekomenduojama po avižų netikšų sėti ja-
vus, nes avižos dėl alelopatinio veikimo, azoto sukaupimo 
(surišimo) iš dirvožemio ir irimo produktų (fititoksinių rūgš-
čių) ir gali slopinti javų augimą. Sėjant po jų  pupas, proble-
mų neturėtų būti.

Sėjos norma: 80-120 kg/ha, sėjant nematodų kontrolei;
25-50 kg/ha, sėjant erozijos kontrolei/padengimui;
50-125 kg/ha, sėjant žaliai masei (pašarui, žaliajai trąšai)

‘MORA’      
Sukurta: Semillas Biscayart S.A., Argentinoje
Nematodų žudikės. Puikus pasirinkimas žaliajam tręšimui

· Gerai prisitaiko prie drėgnesnio klimato
· Vidutinio vegetacijos periodo
· Sukaupia daug biomasės per trumpą laikotarpį
· Atsparios rūdims ir amarams
· Efektyviai naikina nematodas
· Dėka alelopatijos mažina dirvos piktžolėtumą
· Mažai išlaidų reikalaujantis augalas

Avižos netikšės užaugina daug biomasės, kurioje anglies 
ir azoto (C:N) santykis yra nedidelis, todėl irstanti biomasė 
greitai tampa prieinama naujam vartojimui. Avižos netikšės 
gali būti ir puikus maistingas bei gerai virškinamas pašaras 

galvijams. Sėklos valgomos, smulkesnės už sėjamosios avi-
žos sėklas. Šie augalai gerai auga smėlio ir priesmėlio dirvo-
žemiuose, bet gali augti ir sunkiuose moliuose ar neturtin-
guose dirvožemiuose. Toleruoja sausras. Nelabai pakenčia 
pavėsį. Gali būti auginamos vienos arba mišiniuose. Avižos 
netikšės yra atsparios nematodoms, dėl savo alelopatinių sa-
vybių  mažina piktžolių ir ligų sukėlėjų kiekį dirvoje. 

Pastaba: Nerekomenduojama po avižų netikšų sėti ja-
vus, nes avižos dėl alelopatinio veikimo, azoto sukaupimo 
(surišimo) iš dirvožemio ir irimo produktų (fititoksinių rūgš-
čių) ir gali slopinti javų augimą. Sėjant po jų  pupas, proble-
mų neturėtų būti.

Sėjos norma: 80-120 kg/ha, sėjant nematodų kontrolei;
25-50 kg/ha, sėjant erozijos kontrolei/padengimui;
50-125 kg/ha, sėjant žaliai masei (pašarui, žaliajai trąšai)



Avižos netikšės (Avena strigosa Schreb.)
Bitinės facelijos
(Phacelia tanacetifolia Benth.)

‘BALO’
Sukurta: Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co KG, Vokietijoje

· Neutrali nematodų atžvilgiu, todėl galima naudoti cukri-
nių runkelių sėjomainose

· Labai mėgstama bitininkų, nes gausiai lankoma bičių ir 
kitų vabzdžių

Tai vienmetis medingas 30-70 cm aukščio (derlingoje že-
mėje ir iki 1 m aukščio) augalas, žydintis dekoratyviais mėlynos 
spalvos žiedais. Labai vertinamas bitininkų profesionalų. Face-
lijos per žydėjimo laikotarpį išskiria iki 0,5 t/ha nektaro. Augi-
mo laikotarpis – 70-90 dienų. Pradeda žydėti birželio viduryje. 
Priklausomai nuo auginimo sąlygų, ant vieno stiebo gali būti 
iki 50 žiedynų, o kiekviename žiedyne – iki 70 žiedų. Žydi ilgai, 
net 30-50 dienų. Žydėjimo metu, nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo 
vakaro, pasėliai gausiai lankomi bičių. Hektaras sėklai augi-
namos facelijos – puikus medunešis 4-5 bičių šeimoms. 
Medus beveik bespalvis arba šviesiai žalsvas, švelnaus skonio. 
Koriuose nesikristalizuoja, todėl tinka bičių žiemos maistui.

Facelijų stiebai labai šakoti, atsparūs išgulimui. Sėklos 
smulkios, 1000 sveria 2,5 g. Geriausiai dera vidutinio sunkumo, 
derlingose dirvose. Po facelijos puikiai dera daržovės, priesko-
niniai augalai. Galima sėti nuo ankstyvo pavasario iki vidur-
vasario. Sėjant balandį, vėliau kiekvieno mėnesio pradžioje ir 
liepos pabaigoje (paskutinis sėjos laikas – rugpjūčio pradžia), 
galima sudaryti nenutrūkstamą facelijų medunešio konvejerį 
iki spalio mėnesio. 

Tai bastutinių šeimos augalas, turintis plačias panaudoji-
mo galimybes pašarų gamybos, maisto, biokuro ir bioalyvos 
pramonėje. Yra vasarinė ir žieminė sėjamųjų judrų formos. Au-
galai išauga 30-120 cm, turi šalutinių stiebų. Žiedai – geltonos 
spalvos, žiedynai – kekės, ankštaroje 8-16 sėklų. 1000 sėklų 
svoris – 1,5 g. Šios rūšies augalai yra nereiklūs nei dirvože-
miui, nei klimato sąlygoms, nejautrūs pavasarinėms šalnoms. 
Augalo stiebas yra pakankamai tvirtas, todėl pasėlis niekada 
neišgula. Sėjamoji judra gali būti naudojama kaip atraminis 
augalas žirnių bei peliuškų pasėliuose, nes neleidžia augalams 
sugulti ant dirvos paviršiaus per visą vegetaciją. Paprastai jud-
rų sėklos subręsta šiek tiek ankščiau nei žirnių ar peliuškų, bet 
jos beveik nebyra ir derliaus nuostolių nebūna. 

Sėklose yra 35-46 % aliejaus, kuris turi daug naudingų ne-
sočiųjų riebalinių rūgščių. Judrų aliejus gali būti naudojamas 
maistui, kosmetikos pramonėje, taipogi aplinkos neteršiančių 
polimerų, lakų bei dažų gamybai. Šalutinis aliejaus gamybos 

Sėjamosios (vasarinės) judros
(Camelina sativa L.)

Augalų biomasę galima naudoti ir kaip baltymingą pa-
šarą gyvulių šėrimui, sėjant kaip mišinį su varpiniais ar ankšti-
niais augalais. Pašaro maistingumas prilygsta raudonųjų do-
bilų žaliai masei ir vikių-avižų mišinio pašarinei vertei. Faceliją 
galima sėti kartu su vikiais, avižomis, vikių ir avižų mišiniu, su 
lubinais ir žirniais, įmaišant iki 4 kg/ha facelijos sėklos. Sėjant 
grikius, galima įmaišyti 2 kg/ha sėklos bitėms privilioti. 

Faceliją galima sėti ir kaip posėlinį augalą po kitų anksty-
vų augalų (žieminių rugių, vikių-avižų mišinio žaliam pašarui).

Faceliją galima panaudoti kaip antsėlį dobilams, daugia-
metėms žolėms, seradelei.

Ji tinka silosui, žaliajai trąšai, o vėlai rudenį jauną faceli-
ją noromis ėda karvės. 

Faceliją galima sekliai sėti bet kokioje gerai įdirbtoje dir-
voje ir tuojau privoluoti. Pasėjus plačiais tarpueiliais, bent vie-
ną kartą tarpueiliai supurenami ir sunaikinamos piktžolės.

Sėklai facelija pjaunama žydėjimui baigiantis. Nereikia 
laukti, kol visiškai peržydės, nes geriausios sėklos išbyra. 
Sėklų derlius – 300-400 kg/ha. Facelija, keletą metų augi-
nama tame pačiame plote, pasisėja savaime. Tokios sėklos 
gerokai anksčiau sudygsta, vešliai auga ir pradeda žydėti 
ankščiau negu pasėtos.

Sėjos norma: 16 kg/ha. Sėklos įterpiamos negiliai, 1-2 cm 
gylyje. 50-80 m2 plotui apsėti užtenka apie 100 g sėklų. 
Auginant žaliai masei, patariama patręšti azotu 60 kg/ha
Sėjos norma žaliai trąšai: 16-20 kg/ha  

produktas yra išspaudos, kuriose, priklausomai nuo aliejaus 
spaudimo būdo, lieka nuo 8,5 iki 16,4 % riebalų. Gliukozinatų 
kiekis išspaudose neviršija leistinų normų. Pagal baltyminių 
rūgščių metionino, cistino ir treonino sudėtį judros išspaudų 
vertė prilygsta sojų rupiniams, tačiau lizino kiekis yra daug 
mažesnis. Šiaudai gali būti naudojami kaip pašaras avims.  

Vasarinių sėjamųjų judrų vegetacijos periodas – 65-90 
dienų. Judros nėra reiklios dirvožemiui. Gerai auga juodže-
myje, lengvuose priesmėliuose. Nelabai tinka sunkūs molin-
gi dirvožemiai. Dirva sėjai turi būti paruošta labai gerai, kad 
būtų geras dirvos ir sėklos kontaktas. Sėklų įterpimo gylis 
neturi viršyti 3 cm, todėl dirvą prieš sėją reikia įdirbti kuo 
sekliau. Sėklos sudygsta esant 1°C temperatūrai. Sudygę 
augalai atlaiko pavasario šalnas iki -10 °C. Vegetacijos metu 
augalai mažai jautrūs sausrai.

Sėjos norma: 6-12 kg/ha, optimalus gylis – 0,5-1,5 cm 
Sėjos norma žaliai trąšai: 10-14 kg/ha  

Dėl kitų Jus dominančių augalų rūšių ar veislių sėklų pasiūlymo 
prašome kreiptis į UAB „Agrolitpa“ nurodytais kontaktais



TGS augalų mišiniai pasižymi keletu pranašumu prieš pavienius augalus, auginamus žaliajam tręšimui:

• Dirvožemyje padidėja biomasės ir šaknų liekanų kiekis
• Didesnis ir įvairesnių šaknų liekanų kiekis, liekantis dirvoje, skatina mikroorganizmų aktyvumą ir humuso gamybą
• Pagerėja dirvos struktūra, nes skirtingų augalų rūšių šaknų ilgis skiriasi, ir tai leidžia augalams įsiskverbti į skirtingus 
dirvos sluoksnius ir ten gerinti jos struktūringumą, maisto medžiagų apykaitą, didinti drėgmės imlumą, fosforo judrumą 
ir kt. 
• Pagerėja dirvožemio aeracija, imlumas drėgmei
• Padidėja dirvožemio mikrobiotos bioįvairovė
• Sumažinamas maistinių medžiagų praradimas dėl išsiplovimo ir dirvos šarmingumo sumažėjimo
• Stabdoma erozija
• Daug efektyvesnis šviesos, vandens ir maistinių medžiagų įsisavinimas
• Geresnis derliaus stabilumas ir kokybė
• Pagerėja dirvožemio fitosanitarinė būklė
• Padidėja augalų atsparumas ligoms ir kenkėjams

• Nustelbiamos piktžolės

Sudėtis Siauralapiai lubinai                         55 %  
Pašariniai ridikai                              25 %  
Bitinės facelijos                                10 %  
Baltosios garstyčios                        10 %  

Sėjos norma 40 kg/ha

Sėjos data Balandžio-rugpjūčio mėn.

Mišinys žaliajam tręšimui 

TGS-2 –  Dirvos praturtinimas 
N fiksuojančiais augalais

• Intensyvus dirvos praturtinimas azotu – siauralapiai 
lubinai ir sėjamieji žirniai fiksuoja laisvą oro azotą ir padaro jį
prieinamą po jų pasėtiems augalams

• Dirvos papildymas maistinėmis medžiagomis – mais-
to medžiagos paimamos iš gilesnių dirvos sluoksnių, dalis dir-
voje esančių augalams sunkiai prieinamų fosfatų paverčiami 
tirpiais, ir po jų pasėti augalai gali juos pasisavinti

TERRA GREEN SUPPORT mišiniai – Žaliasis žemės auksas

UAB „Agrolitpa“ 2012 metais sukurta ir pristatyta TERRA GREEN SUPPORT (TGS) mišinių, skirtų žaliajam tręšimui, 
linija, puikiai pasiteisino ir įgavo pasitikėjimą augintojų tarpe.

Mišinys žaliajam tręšimui

TGS-1 – BIO fumigacija ir 
dirvos praturtinimas azotu

• Dirvos struktūros gerinimas – dėka energingo 
augalų šaknų skverbimosi į gilesnius dirvos sluoksnius, itin 
giliai purenamas dirvožemis, gerinama aeracija ir didinamas 
drėgmės imlumas

• Dirvos praturtinimas azotu – siauralapiai lubinai 
puikiai apsirūpina azotu, daug jo sukaupia žalioje masėje ir 
šaknyse

• Bitinės facelijos gerai atpalaiduoja fosforą, palengvi-
na jo įsisavinimą

• Efektyvinama maisto medžiagų apykaita – giliai į 
dirvožemį nueinančių šaknų dėka augalai įsisavina gilesniu-
ose dirvožemio sluoksniuose esančias medžiagas ir jomis 
praturtina armenį

• Baltųjų garstyčių ir pašarinių ridikų dėka stab-
domas mineralinių medžiagų išplovimas ir erozija 

• Pagerėja dirvos fitosanitarinė būklė – pašarinių
ridikų ir baltųjų garstyčių viduje esantys fitoncidai
veiksmingai naikina nematodas, suaktyvėja dirvoje esan-
tys mikroorganizmai

• Veiksmingai naikinamos piktžolės

Sudėtis Sėjamieji žirniai (pašariniai)        45 % 
Siauralapiai lubinai                        25 %  
Pašariniai ridikai                              20 %  
Bitinės facelijos                               10 %  

Sėjos norma 45 kg/ha

Sėjos data Balandžio-rugpjūčio mėn.

• Puikiai tinka prieš žieminį rapsą arba po žieminių 
javų



Mišinys žaliajam tręšimui 

TGS-4 – Ypatingai didelis žalios masės 
derlius ir BIO fumigacija   

• Dėka ypatingai didelio žalios masės kiekio yra didi-
namas dirvožemio derlingumas – susidaro daug organinės 
medžiagos, kurioje yra daug baltyminių medžiagų, todėl 
dirvoje skaidosi žymiai greičiau negu kitos organinės trąšos. 
Mažai humusiniuose dirvožemiuose tai yra papildomas 
organinės anglies šaltinis, kuris padeda padengti ariamų 
dirvožemių organinės medžiagos mineralizacijos nuostolius 

• Dėl greito augimo ir didelės augalų masės bei avižos 
netikšės alelopatijos, efektyviai mažinamas piktžolėtumas

• Ypatingai efektyviai gerinama dirvos fitosanitarinė
būklė – avižos netikšės ir baltųjų garstyčių fitoncidai
veiksmingai naikina nematodas, slopina ligų ir kenkėjų 
plitimą, suaktyvinami dirvoje esantys mikroorganizmai

• Dirvos struktūros gerinimas – dėka energingo augalų 

Sudėtis Pašariniai ridikai                               60 %  
Baltosios garstyčios                        30 %  
Bitinės facelijos                                10 %    

Sėjos norma 25 kg/ha

Sėjos data Balandžio-rugpjūčio mėn.

Mišinys žaliajam tręšimui

TGS-3 – BIO fumigacija ir didelis žalios masės 
kiekis

• Efektyviai gerinama dirvos fitosanitarinė būklė –
pašarinių ridikų ir baltųjų garstyčių viduje esantys fitoncidai
veiksmingai naikina nematodas, suaktyvėja dirvoje esantys 
mikroorganizmai

• Didelis žalios masės kiekis – susidaro daug organinės 
medžiagos, palankiai veikia dirvos maitinamąjį režimą, skati-
namas mikroorganizmų aktyvumas ir humuso gamyba

• Greitas augimas puikiai mažina piktžolėtumą

• Mišinys tinkamas auginti po grūdinių augalų, 
daugiamečių pievų

Sudėtis Avižos netikšės                              30 %  
Sėjamieji vikiai                                20 %  
Paprastosios saulėgrąžos            15 %  
Baltosios garstyčios                      15 %  
Persiniai dobilai                              15 %  
Egiptiniai dobilai                            5 %      

Sėjos norma 25 kg/ha

Sėjos data Balandžio-rugpjūčio mėn.

šaknų skverbimosi į gilesnius dirvos sluoksnius, pageri-
nama maisto medžiagų apykaita, pagerinamas fosforo 
judrumas ir įsisavinimas, mažinamas nitratų išplovimas, 
vandens filtracija, sumažinamas dirvožemio tankis

• Dirvos praturtinimas azotu – egiptiniai ir persiniai 
dobilai puikiai apsirūpina azotu, daug jo sukaupia žalioje 
masėje ir šaknyse



· Pupinių ir miglinių pašarinių žolių sėklos.

· Įvairios paskirties daugiamečių pašarinių žolių sėklų mišiniai. 

· Daugiamečių žolių mišiniai technogeninių (šlaitų, šalikelių, rekonstrukcinių zonų) apželdini-
mui.

· Vejų žolių sėklos ir jų mišiniai.

· Sertifikuotos javų sėklos (avižos, belukštės avižos, miežiai, kviečiai, spelta kviečiai, kvietru-
giai) rugiai).

· Kitų pašarinių žemės ūkio augalų sėklos:

· kukurūzai (silosui, grūdams),

· sėjamieji grikiai,

· runkeliai (pašariniai, puscukriniai),

· sėjamieji žirniai (maistui ar pašarui),

· pupos,

· vikiai (sėjamieji, ruginiai),

· sėjamieji avinžirniai,

· valgomieji lęšiai,

· siauralapiai lubinai,

· aliejiniai augalai (pašariniai ridikai, baltosios ir rudosios garstyčios, rapsiukai, rapsai, 
sėmeniniai linai, paprastosios saulėgrąžos, sėjamosios kanapės, sėjamosios judros, gau-
ruotosios sojos, paprastieji kmynai),

· kiti augalai: vienmečiai dobilai, bitinės facelijos, blakinės kalendos, barkūnai ir kt.

· TGS mišiniai skirti žaliajam tręšimui bei augalų žaliajai trąšai sėklos.

· Žolės įsėliui.

· Pašarinių augalų sėklų dauginimas. Auginimo ir supirkimo sutarčių sudarymas.

· Ekologinių pašarinių augalų sėklininkystės vystymas.

· Konsultacijos žalienų įrengimo ir naudojimo, pašarinių augalų sėklininkystės klausimais. 

· Chemizuotuose ūkiuose užaugintų žaliavų (kmynai, grikiai, spelta kviečiai ir plikosios avi-
žos) supirkimas.

· Ekologiniuose ūkiuose užaugintų žaliavų supirkimas:

· maistinių žaliavų (avinžirnių, avižų, grikių, baltasėklių lubinų, kviečių, rugių, miežių, 
plikosios avižos, spelta  kviečių, sojos, lęšių, žirnių) supirkimas, paruošimas ir eksportas.

· Pašarinių eko (avižų, kviečių, kvietrugių, rugių, miežių, lubinų, pupų, sojos, žirnių ir 
kt.) ir P2 žaliavų supirkimas, paruošimas ir eksportas.

· aliejinių/prieskoninių  augalų (kmynų, baltosios ir juodosios garstyčių, blakinės ka-
lendros, sėmeninių linų ir pluoštinių kanapių) eko žaliavų supirkimas, paruošimas ir eks-
portas.

Pagrindinės UAB „Agrolitpa“ veiklos kryptys








