


PAGRINDINIAI  SĖKLININKYSTĖS  ETAPAI     KOKYBIŠKAI  SĖKLAI  UŽAUGINTI

1. Patyrusio / tinkamo augintojo pasirinkimas

Tinkamiausi augintojai:
•	 turi	 techniką	 pasėlio	 auginimui	 ir	 priežiūrai	
(žolių	arba	tiksliąsias	sėjamąsias)
•	 turi	techniką	derliaus	nuėmimui	(turėti	kom-
bainus,	juos	tinkamai	paruošti	ir	sureguliuoti)
•	 turi	 pirminio	 valymo	 mašinas	 ir	 džiovyklas	
(sėklų	džiovinimo	 temperatūra	ne	 aukštesnė	nei	
40°C)
•	 turi	laikino	sandėliavimo	galimybes	(eko	san-
dėliai	turi	būti	atskirti	nuo	ne	eko)
•	 turi	įvertinti	visų	auginamų	augalų	priežiūros	
darbų	 ir	 nuėmimo	 laiko	 sutapimą,	 darbų	 išsidė-
liojimą,	kad	auginamo	augalo	sėklų	derlių	galėtų	
nuimti	reikiamu	laiku

2. Auginamos augalo rūšies, veislės 
dauginimui pasirinkimas, sėjomai-
nos galimybių, galimo priešsėlio pa-
rinkimas ir įvertinimas

•	 Augintojui	 suteikiama	 turima	 infor-
macija	 apie	 planuojamo	 dauginti	 augalo	
veislės	ypatumus
•	 Sėklai	augalai	auginama	ne	vienerius	
metus,	 tai	 būtina	 numatyti	 sėjomainoje.	
Sėklai	auginami:
•	 dobilai	–	1,	maksimum	2	metus
•	 motiejukai	–	3-4	metus
•	 eraičinsvidrės	ir	eraičinai	–	2-3	metus
•	 nendriniai	dryžučiai	–	4-5	metus

16. Sėklų transportavimas pirkėjui

Svarbu:
•	 Sėklinio	 pasėlio	 aprobavimą	 atlieka	 VAT	
ŽŪM	 ir/arba	 UAB	„Agrolitpa“	 agronomai	 (pri-
klausomai	nuo	augalo	rūšies)
•	 visuose	 sėklininkystės	 laukuose	 negali	
būti	nė	vienos	tuščiosios	avižos,	o	dobiluose	–	
branto	ir	daug	rūgštynių	
•	 sėklos	 kokybės	 reikalavimų	 atitikimas	
pateikiamiems	 sudarytoje	 sėklininkystės	 su-
tartyje	ir	privalomiesiems	dauginamosios	me-
džiagos	 kokybės	 reikalavimams	 (http://www.
vatzum.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai/
augalu-dauginamoji-medziaga/)

8. Sėklinio pasėlio aprobavimas

•	 Pirma	 užaugintos	 sėklos	 kokybės	 patikra	
UAB	„Agrolitpa“	laboratorijoje	(po	derliaus	nuė-
mimo	sėklos	pavyzdį	iš	ūkininko	paima	ir	prista-
to	UAB	„Agrolitpa“	agronomas)
•	 Antra	 užaugintos	 sėklos	 kokybės	 patikra	
UAB	„Agrolitpa“	 laboratorijoje	 (prieš	 pristatant	
sėklas	į	UAB	„Agrolitpa“)

9. Tikrinama užaugintos sėklos kokybė

UAB	„Agrolitpa“	sėklų	saugojimui	turi	sandėlius

15. Sertifikuotų sėklų saugojimas iki 
realizacijos 

Galutinė	 sėklos	 kaina	 patvirtinama	 pagal	 realią	
sėklos	kokybę
Sėklos	 kaina	 fiksuojama	 sutartyje	 (nurodoma	
skaičiais	arba	rinkos)

10. Galutinis sėklų kainos augintojui pa-
tvirtinimas 

•	 UAB	„Agrolitpa“	agronomai	konsultuo-
ja	augintoją	visoje	sėklų	auginimo	 ir	 ruoši-
mo	eigoje
•	 Mūsų	 įmonės	 agronomai-konsultantai	
nuolat	 kelia	 savo	 kvalifikaciją	dalyvaudami	
mokymuose	Lietuvoje	ir	užsienyje
•	 Mūsų	 įmonė	organizuoja	 augintojams	
švietėjiškus	 seminarus,	 lauko	 dienas,	 de-
monstracinius	augalų	veislių	bandymų	lau-
kelius,	 publikuoja	 padalomąją	 medžiagą,	
bukletus,	talpina	svarbią	informaciją	svetai-
nėje	www.agrolitpa.lt

7. Profesionali pagalba / patarimai
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Po	 Valstybinės	 Augalininkystės	 tarnybos	
prie	Žemės	ūkio	ministerijos	sėklų	patikros	
išduodamas	sėklų	sertifikatas	
Gavus	 sėklų	 sertifikatą	–	yra	atsiskaitoma	
su augintoju

14. Sėklų sertifikavimas

Sėklos	gali	būti	 taruojamos	 į	 10,	 20,	 25,	 50	 kg	
UAB	„Agrolitpa“	 ženklintus	 	 maišus	 arba	 500,	
800,	1000	kg	didmaišius
Įmonė	turi	Ekoagros,	GMP+,		Demeter	sertifika-
tus

13. Išvalytų sėklų pakavimas/taravi-
mas, ženklinimas

Nustatomas	 sėklų	 daigumas,	 švarumas,	
drėgnis,	 1000	 sėklų	masė,	 kenkėjai,	 saiko	
svoris

12. Išvalytų sėklų kokybės patikra 
UAB „Agrolitpa“  laboratorijoje

Sėklos	valomos	mechaniškai	bei	optiškai
Valymo	kaštai	fiksuojami	sutartyje

11. Sėklų valymas UAB „Agrolitpa“ 
gamybinėje bazėje

Svarbu:
•	 laikytis	visų	sutartyje	numatytų	sąlygų
•	 nesuarti	 lauko	 prieš	 tai	 neinformavus	
UAB	„Agrolitpa“	agronomo
•	 sutarties	 šalių	atsakomybė	už	 sutarties	
vykdymo	sąlygas

5. Sutarties su augintoju sudarymas

Sėklos	augintojui	į	ūkį	atvežamos	tik	pasirašius	
sutartį
Svarbu:

•	 optimalus	sėjos	laikas,	sėjos		gylis
•	 optimalios	sėjos	normos
•	 dokumentų,	sėklos	sertifikatų,	etikečių	
išsaugojimas

6. Augintojui sėjai pristatoma kokybiška 
sertifikuota sėkla

Laukas	turėtų	būti:
•	 nepiktžolėtas	 (piktžolės	 sunaikinamos	
dar	prieš	sėją,	o	ne	auginant)
•	 galimai	lygaus	reljefo
•	 vienodos	 granuliometrinės	 sudėties	
(gryni	smėlynai,	molynai	ir	durpynai	netinka)
•	 turtingas	 maisto	 medžiagų	 (armens	
sluoksnis	minimum	20	cm,	judriųjų	fosforo	ir	
kalio	–	minimum	150	mg/kg)

3. Agrotechninės ir agrocheminės lauko 
būklės įvertinimas Numatomas	 tręšimas,	 dirvos	 paruošimas,	 sėja,	

augalų	priežiūra	vegetacijos	metu,	derliaus	nu-
ėmimo	laikas,	pasėlio	priežiūra	po	sėklų	derliaus	
nuėmimo	bei	tolesniais	sekančiais	metais.
Svarbu:

•	 Geriausias	žolių	sėjos	metas	–	balandžio	
pabaiga/gegužės	 pradžia	 (žydint	 kaukazi-
nėms	slyvoms)
•	 Geriausia	 sėklinius	 žolynus	 pasėti	 iki	
08.01
•	 Galima	sėti	su	antsėliui	ir	be	antsėlio
•	 Nuėmus	varpinių	žolių	sėklų	derlių,	kū-
lenos	 iš	 lauko	pašalinamos	arba	susmulkin-
tos	tolygiai	paskleidžiamos

4. Numatoma sėklinio pasėlio auginimo 
technologija
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SIŪLOMŲ   DAUGINTI   AUGALŲ     RŪŠIŲ   SĄRAŠAS

Rudens sėjai

Rūšis			 Lotyniškas	pavadinimas Neekologinis	
dauginimas

Ekologinis	
dauginimas

Ruginiai	vikiai Vicia villosa TAIP TAIP

Vengriniai	vikiai Vicia pannonica TAIP TAIP

Žieminiai	rugiai Secale cereale TAIP TAIP

Žieminiai	rugiai	(pašarinio	tipo)	 Secale cereale TAIP TAIP

Žieminiai	kvietrugiai × Triticosecale TAIP TAIP

Žieminiai	kviečiai Triticum aestivum TAIP TAIP

Sėjamosios	judros	(žieminio	tipo) Camelina sativa NE TAIP

Kiti augalai pagal poreikį

Pavasario sėjai

Rūšis		 Lotyniškas	pavadinimas Neekologinis	
dauginimas

Ekologinis	
dauginimas

Raudonieji	dobilai Trifolium pratense TAIP TAIP

Baltieji	dobilai Trifolium repens TAIP TAIP

Rausvieji	dobilai Trifolium hybridum TAIP TAIP

Sėjamieji	esparcetai Onobrychis  viciifolia TAIP TAIP

Paprastieji	gargždeniai Lotus corniculatus TAIP TAIP

Sėjamieji	esparcetai Onobrychis viciifolia TAIP TAIP

Geltonžiedžiai	barkūnai Melilotus officinalis NE TAIP

Baltažiedžiai	barkūnai	(dvimečiai) Melilotus albus NE TAIP

Baltažiedžiai	barkūnai	(vienmečiai) Melilotus albus NE TAIP
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SIŪLOMŲ   DAUGINTI   AUGALŲ     RŪŠIŲ   SĄRAŠAS

Kiti augalai pagal poreikį

Rūšis																								 Lotyniškas	pavadinimas Neekologinis	
dauginimas

Ekologinis	
dauginimas

Pašariniai	motiejukai Phleum pratense TAIP TAIP

Tikrieji	eraičinai Festuca pratensis TAIP TAIP

Daugiametės	svidrės Lolium perenne TAIP TAIP

Raudonieji	eraičinai Festuca rubra rubra TAIP TAIP

Nendriniai	eraičinai Festuca arundinacea TAIP TAIP

Eraičinsvidrės Festulolium TAIP TAIP

Pievinės	miglės Poa pratensis TAIP NE

Paprastosios	šunažolės Dactylis glomerata TAIP TAIP

Gausiažiedės	svidrės Lolium multiflorum var. 
westerwoldicum TAIP TAIP

Sėjamieji	grikiai	 Fagopyron esculentum TAIP TAIP

Pašariniai	ridikai Raphanus sativus TAIP TAIP

Sėjamieji	vikiai Vicia sativa TAIP TAIP

Siauralapiai	lubinai Lupinus angustifolius NE TAIP

Baltosios	garstyčios Sinapis alba TAIP TAIP

Bitinės	facelijos Phacelia tanacetifolia TAIP TAIP

Sėmeniniai	linai	(rudasėkliai) Linum usitatissimum TAIP TAIP

Sėjamosios	judros	(vasarinio	tipo) Camelina sativa NE TAIP

Vasariniai	kvietrugiai	 × Triticosecale TAIP TAIP

Vasariniai	kviečiai Triticum aestivum TAIP TAIP

Dvigrūdžiai	kviečiai Triticum diccocum NE TAIP

Plikosios	avižos Avena nuda TAIP TAIP

Sėjamosios		avižos Avena sativa TAIP TAIP

Avižos	netikšės Avena strigosa TAIP TAIP

Pupos Vicia faba TAIP TAIP

Sėjamieji	žirniai	(baltyminiai) Pisum sativum TAIP TAIP



Parenkant lauką sėklininkystei, svarbu žinoti:

Pašarinių	žolių	sėkliniams	pasėliams	turi	būti	
parinktas	 laukas,	 kuriame	 nebuvo	 augin-
ta	varpinių	žolių	ne	trumpiau	kaip	2	metus,	
ankštinių	žolių	–	ne	trumpiau	kaip	3	metus.

Negalima:
•	 Sėti	 varpinių/grūdinių	 po	
varpinių/grūdinių
•	 Atsėliuoti	sėklinį	pasėlį

Pagal	 auginamos	 rūšies	 specifiką	
įvertinamas	 tinkamas	 dirvožemio	
gruntinio	vandens	aukštis,	užmirki-
mo	galimybės

•	 Aukšto	 gruntinio	 vandens	
nemėgsta	 liucernos,	 raudonieji	
dobilai,	ožiarūčiai	

Pagal	auginamos	rūšies	specifiką	įvertinamas	tin-
kamas	dirvožemio	pH,	granuliometrinė	sudėtis

•	 Varpiniams	 augalams	 optimalus	 pH	 6,0-
7,0,	ankštiniams	augalams	–	6,5-7,0

Rūgščias	dirvas	toleruoja:
•	 Tikrieji	eraičinai
•	 Raudonieji	eraičinai
•	 Gargždeniai
•	 Ožiarūčiai

Vandens	užliejimą	toleruoja:
•	 Nendriniai	dryžučiai
•	 Pieviniai	pašiaušėliai
•	 Pelkinės	miglės
•	 Baltosios	smilgos
•	 Rausvieji	dobilai	
•	 Paprastieji	gargždeniai

Vandens	užliejimo	netoleruoja:
•	 Daugiametės	svidrės
•	 Paprastosios	šunažolės
•	 Eraičinsvidrės
•	 Liucernos
•	 Esparcetai
•	 Dobilai
•	 Raudonieji	eraičinai

Sausras/sausesnes	vietas	toleruoja:
•	 Liucernos
•	 Esparcetai
•	 Nendriniai	ir	aviniai	eraičinai
•	 Šunažolės
•	 Gargždeniai
•	 Ožiarūčiai

Sausrų	/sausesnių	vietų	netoleruoja:
•	 Baltieji	dobilai

Nendriniai	 dryžučiai	 gali	 būti	
auginami	durpynuose

Barkūnai	tinka	auginti	žvyrynuose
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Sėklinių žolynų augintojas turi žinoti:

Auginant	sėklai,	sėjos	norma	mažinama	30-50	%	nuo	įprastinės	auginant	pašarui

Be	antsėlio	sėjami:
•	 Gausiažiedės	svidrės
•	 Pievinės	miglės
•	 Nendriniai	dryžučiai
•	 Pieviniai	pašiaušėliai	
•	 Nendriniai	eraičinai

Pieviniam	 pašiaušėliui	 pasėti	 reikalinga	
pneumatinė	sėjamoji

Svidrės	 sudygsta	 labai	 greitai,	
miglės	gali	dygti	3	savaites

Svarbus	raudonųjų	dobilų	(15	cm	aukščiu,	iki	
05.20)	ir	baltųjų	dobilų	(iki	7	cm	aukščio,	iki	
birželio	vidurio)	pakirtimas,	kai	imama	sėkla	
iš	antro	derliaus

Pieviniai	 pašiaušėliai,	 tikrieji	 ir	 raudonieji	
eraičinai	bręsta	labai	greitai	–	jau	30-35	d.	
po	masinio	žydėjimo,	byra.

Derlius	gali	būti	imamas:
•	 Tiesioginiu	kombainavimu
•	 Dvifaziu	būdu

Sėjama	lėtai	–	6-7	km/h	greičiu
Voluojama	lėtai	–	4	km/h	greičiu

Bičių	 atvežimas	 padidina	
daugelio	 sėklinių	 žolių	
derlingumą

Su	antsėliu	sėjami:
•	 Tikrieji	eraičinai
•	 Daugiametės	svidrės

–	7	–



–	8	–

Baltieji	dobilai	(Trifolium repens  L.)

PAGRINDINIŲ   SIŪLOMŲ   AUGINIMUI   SĖKLAI      AUGALŲ  RŪŠIŲ   TECHNOLOGIJOS:

Dirvožemis Tinkamiausi	vidutinio	sunkumo	priemoliai	ir	priesmėliai.	Dirva	turi	būti	lygi	arba	nedidesniu	kaip	
2-3°nuolydžiu.	Optimalus	pH	6-7.

Sėjomaina Geriausi	priešsėliai	–	 javai.	Baltiesiems	dobilams	ypač	pavojingos	daugiametės	piktžolės,	 todėl,	
jei	dirvose	jų	gausu,	reikėtų	ūkyje	turėti	juodąjį	pūdymą	ir	po	jo	sėti	dobilus.	Į	tą	patį	lauką	jie	gali	
grįžti	jau	po	3	metų.

Tręšimas Geriausi	antsėliniai	augalai	yra	ankstyvųjų	veislių	miežiai.	P	ir	K	trąšų	jiems	beriama	pilna	norma,	
tuo	tarpu	azoto	trąšų	reikėtų	berti	ne	daugiau	kaip	60	kg/ha	v.m.	Naudojimo	metais	trąšų	išberiama	
vidutiniškai	P	60-80,	K	70-90 v.m.	kg/ha.

Sėjos laikas Sėjant	su	antsėliu,	dobilų	sėjos	laikas	priklauso	nuo	antsėlinių	augalų	sėjos.	Iš	pradžių	pasėjamas	
antsėlis,	o	po	to	įsėjami	baltieji	dobilai.	Sėjant	be	antsėlio,	baltuosius	dobilus	galima	sėti	iki	liepos	
mėn.	pradžios.

Sėklos norma Sėjant	15	cm	tarpueiliais,	pakanka	išsėti	4-5	kg/ha	daigių	sėklų.	Sėjant	be	antsėlio,	plačiais	30	cm	
tarpueiliais,	pakanka	3-4	kg/ha	daigių	sėklų.	Labai	svarbu	įterpti	negiliai	–	0,5-1	cm	gyliu.	Norint	
sėklas	tinkamai	įterpti,	naudinga	(lengvesnėse	dirvose	–	būtina)	prieš	sėją	lauką	suvoluoti.	Dirva	
voluojama	ir	po	dobilų	sėjos.

Pasėlio priežiūra Pasėjus	su	antsėliu	ir	jį	nupjovus,		išgabenti		iš	lauko	šiaudus.	Prieš	kenkėjus	dobilai	purškiami	vieną	
kartą,	 ataugus	 skrotelei.	 Auginant	 sėklas	 iš	 antros	 žolės,	 būna	 švaresnis	pasėlis,	 nes	nupjautos	
piktžolės	nespėja	atželti	 ir	 subrandinti	 sėklų.	 Jei	baltųjų	dobilų	butonizacijos	metu	sausra	 ir	 jei	
dobilai	nepiktžolėti,	juos	sėklai	galima	palikti	iš	pirmos	žolės.	Kai	sėkla	auginama	iš	antros	žolės,	
svarbu	 nesuvėlinti	 pirmos	 žolės	 pjūties.	 Pirmąją	 žolę	 geriausia	 nupjauti	 8-10	 cm	 aukščiu,	 kai	
subaltuoja	pirmosios	jų	galvutės	(gegužės	trečiąją	dekadą).	

Sėjos	metais	nuo	piktžolių	purškiama	herbicidais,	kai	baltieji	dobilai	turi	1-2	tikruosius	lapeliai	ir	
vėliau.	Nuo	kenkėjų	pirmą	žolę	purkšti	du	kartus:	kai	dobilai	10-17	cm	aukščio	 ir	butonizacijos	
pradžioje,	praėjus	10	dienų	po	pirmo	purškimo.	Antrą	žolę	purkšti	vieną	kartą,	praėjus	maždaug	
dviem	savaitėm	po	pirmos	pjūties.

Nuėmimas Baltieji	 dobilai	 subręsta	 liepos	 antroje-rugpjūčio	 pirmoje	 pusėje.	 Pjaunami,	 kai	 apie	 50-60	 %	
galvučių	būna	sausos,	parudavusios,	ir	iš	jų	lengvai	išsitrina	sėklos.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Baltuosius	dobilus	
galima	 desikuoti,	 kai	 pasėlyje	 subrendusių	 ir	 pusiau	 brandžių	 galvučių	 yra	 65-70	%.	 Geriausia	
desikuoti	praėjus	9	savaitėms	po	žydėjimo	pradžios	(žydėjimo	pradžia	laikoma	kai	pražysta	apie	
10	%	butonų).	Desikavus	pasėlius,	juos	nuimti	tiesiogiai	kombainais.	Iškultas	dobilų	sėklas	reikia	
kuo	skubiau	išvalyti,	nes	palaikius	ilgiau	gali	sumažėti	jų	daigumas.	Sausos,	ne	didesnio	kaip	13	%	
drėgnio,	dobilų	sėklos	sandėliuose	laikosi	gerai.

Kita Dobilų	žydėjimo	pradžioje	į	pasėlį	atvežama	bitės.	Kai	1	m2	yra	250-300	dobilų	galvučių,	pakanka	
1	bičių	šeimos,	kai	500-600	galvučių	–	trijų,	kai	daugiau	kaip	700	galvučių	–	penkių	bičių	šeimų.
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Dirvožemis Gerai	auga	visose	dirvose:	sunkesnės	ir	lengvesnės	mechaninės	sudėties.	Optimalus	pH	6-7.

Sėjomaina Geriausi	 priešsėliai	 –	 kaupiamieji	 augalai.	 Labai	 derlingose	 dirvose	 jie	 gali	 būti	 sėjami	 ir	 po	
žiemkenčių.	 Į	 tą	 patį	 lauką	 gali	 grįžti	 jau	 po	 4-5	metų.	 Geriausi	 antsėliniai	 augalai	 yra	miežiai,	
žieminiai	rugiai	ir	kviečiai.

Tręšimas Sėklinių	dobilų	pasėliams	turėtų	užtekti	priešsėlio	patręšimo.	

Sėjos laikas Sėjant	su	antsėliu,	dobilų	sėjos	laikas	priklauso	nuo	antsėlinių	augalų	sėjos.	Iš	pradžių	pasėjamas	
antsėlis	 –	miežiai,	 avižos,	o	po	 to	–	 įsėjami	 	dobilai.	Avižų	pasėlyje	dobilai	gali	būti	 sėjami	2-3	
savaitės	po	avižų	sėjos.	Sėjant	į	žiemkenčius,	raudonuosius	dobilus	sėti	reikia	anksti	pavasarį,	vos	
tik	pradžiūvus	dirvoms	arba	nutirpus	sniegui	ant	gruodo.

Sėklos norma 8-10	kg/ha	daigių	sėklų,	sėjant	15	cm	tarpueiliais,	arba	6-8	kg/ha,	sėjant	be	antsėlio	plačiais	30	cm	
tarpueiliais.	Labai	svarbu	įterpti	negiliai	–1-2	cm	gyliu.	Naudinga	prieš	sėją	lauką	suvoluoti.

Pasėlio priežiūra Pasėjus	su	antsėliu	ir	jį	nupjovus,	labai	svarbu	kuo	greičiau	iš	lauko	išgabenti	šiaudus,	kad	dobilai	
galėtų	normaliai	augti.	Ankstyvųjų	dobilų	sėklą	galima	auginti	iš	pirmos	ir	antros	žolės.	Kai	sėklų	
derlių	numatoma	imti	iš	antros	žolės,	svarbu	nesuvėlinti	pirmos	žolės	pjūties.	Nupjauti	pirmą	žolę	
reikia	iki	birželio	1	d.	arba	anksčiau.	Vėlyvųjų	dobilų	sėkla	gaunama	tik	iš	pirmos	žolės.																																																											

Kad	nesumažėtų	dobilų	sėklų	derlius,	prieš		apionų	lervas	ir	kitus	kenkėjus	naudojami	insekticidai.	
Purškiama,	 kai	dobilai	 yra	12-17	cm	aukščio	 ir	butonizacijos	pradžioje.	Kai	 sėklos	gaunamos	 iš	
antros	žolės,	purškiama	praėjus	dviem	savaitėms	po	pirmosios	pjūties.

Nuėmimas Ankstyvieji	 raudonieji	 dobilai	 subręsta	 liepos	 antroje-rugpjūčio	 pirmoje	 pusėje,	 o	 vėlyvieji	 –	
rugpjūčio	mėn.	(drėgnais	metais	net	rugsėjo	pirmoje	pusėje).	Raudonuosius	ankstyvuosius	dobilus	
galima	desikuoti,	kai	pasėlyje	subrendusių	ir	pusiau	brandžių	galvučių	yra	70-80	%,	o	vėlyvuosius	
–	kai	80-90	%.	Geriausia	desikuoti	5-7	dienas	prieš	numatomą	pjūtį.	Ankstyvųjų	dobilų	pirmos	
žolės	sėklų	nuėmimo	laikas	būna	praėjus	8-10	savaičių	nuo	žydėjimo	pradžios	(žydėjimo	pradžia	
laikoma	 kai	 pražysta	 apie	 10	%	butonų),	 o	 vėlyvųjų	 dobilų	 –	 praėjus	 6-10	 savaičių.	 Desikavus	
pasėlius,	juos	reikia	nuimti	tiesiogiai	kombainais.	Iškultas	dobilų	sėklas	reikia	kuo	skubiau	išvalyti,	
nes	palaikius	ilgiau,	sumažėja	jų	daigumas.	Sausos,	ne	didesnio	kaip	13	%	drėgnio,	dobilų	sėklos	
sandėliuose	laikosi	gerai.

Kita Dobilų	žydėjimo	pradžioje	į	pasėlį	atvežamos	bitės,	geriausiai	apdulkinimui	tinka	Kaukazo	kalnų	
pilkosios	ir	jų	bei	vietinių	bičių	mišrūnės.	Kai	1	m2	yra	250-300	dobilų	galvučių,	pakanka	1	bičių	
šeimos,	kai	500-600	galvučių	–	trijų,	kai	daugiau	kaip	700	galvučių	–	penkių	bičių	šeimų.	Kai	nuo	
dobilų	lauko	iki	bityno	didesnis	nei	1	km	atstumas,	bites	reikia	į	dobilus	atvežti.

Raudonieji	dobilai			(Trifolium pratense		L.)

PAGRINDINIŲ   SIŪLOMŲ   AUGINIMUI   SĖKLAI      AUGALŲ  RŪŠIŲ   TECHNOLOGIJOS:
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Pašariniai	motiejukai			(Phleum pratense	L.)

Dirvožemis Tinka	 auginti	 įvairios	mechaninės	 sudėties	 dirvose	 ir	 vidutinio	 sunkumo	priemoliuose,	 galima	
auginti	ir	nusausintuose	durpynuose.	Svarbu,	kad	pakankamai	būtų	drėgmės.	Optimalus	pH	5,5-
6,0.	

Sėjomaina Geriausi	priešsėliai	–	žiemkenčiai,	vasarinai	miežiai	ar	kviečiai,	šiuos	antsėlio	augalus	reikia	tręšti	
saikingai,	kad	pasėlis	nenustelbtų	jaunų	motiejukų	įsėlio.	Ypatingai	tinkami	priešsėliai,	kurie	prieš	
tai	buvo	tręšti	mėšlu.

Tręšimas Net	 jei	 priešsėliui	 buvo	 naudotos	 organinės	 trąšos,	 sėjos	 metais	 (įterpiama	 prieš	 sėją)	 reikia	
tręšti	mineralinėmis	trąšomis	–	vidutiniškai	N	30-50,	P	40-60,	K	60-90	v.m.	kg/ha,	pakoreguojant	
pagal	dirvožemio	turtingumą.	Su	antsėliu	sėjamiems	motiejukams	azoto	norma	padidinama	iki	
120	 kg/ha.	 Sėkloms	 auginamus	motiejukus	 reikia	 tręšti	 kiekvieną	 pavasarį.	 Rekomenduojama	
antrais	auginimo	metais	azoto	 išberti	120-180	kg/ha,	bet	 reikia	 įvertinti,	 kad	pasėlis	nesugultų	
(tokiu	atveju	nebus	kaip	nuimti	sėklos).	Trečdalis	N	normos	paliekamas	po	pjūties,	 išbarstomas	
papildomas	fosforo	kiekis	40-60	kg/ha	ir	kalio	60-100	kg/ha	v.m.

Sėjos laikas Anksti,	kai	tik	galima	įeiti	į	dirvą	(balandžio	viduryje).	Sudygimui	svarbu	drėgmė.	Sėjant	motiejukus	
be	antsėlio,	dirva	ruošiama	rudenį,	tačiau	nesuardant	armens,	gerai	išlyginama.

Sėklos norma 6-8	kg/ha,	sėjant	kaip	įsėlį.	Grynam	pasėliui	–	3-5	kg/ha	daigių	sėklų.	Sėklos	įterpiamos	0,5-1,5	cm	
gylyje.	Motiejukai	gerai	užauga	ir	kaip	įsėliai	(pasėjus	anksti),	šviesai	mažiau	reiklūs.		

Pasėlio priežiūra Pasėjus	sausoje	dirvoje,	reikėtų	privoluoti	arba	tinkamiausias	variantas	būtų	privoluoti	antsėlinį	
augalą	 prieš	 įsėjant	motiejukus.	Varpiniuose	 javuose	 su	motiejukų	 įsėliu	 tinka	 javų	 herbicidai.	
Sekančiais	auginimo	metais	motiejukų	pasėliuose	piktžolės	naikinamos	2-3	lapelių	tarpsniu		bei	
iki	bamblėjimo.	

Nuėmimas Pjauti	 ne	 žemiau	 kaip	 8	 cm.	 Motiejukai	 subręsta	 liepos	 paskutinę-	 rugpjūčio	 pirmą	 dekadą.	
Sėkloms	 nuimamas	 laukas	 būna	 šviesiai	 pilko	 atspalvio.	 Galimi	 du	 nuėmimo	būdai.	Tiesiogiai,	
kada	 žiedynai	 braukiant	 iš	 viršaus	 į	 apačią	 jau	 nubraukiami	 ranka.	 Galimi	 2-5	%	 nuostolio	 dėl	
išbyrėjimo	ir	dalis	žalokų	silpnesnių	augalų	sėklų.	Kitas	nuėmimo	būdas	–	nupjauti	į	pradalges	ir	
pribrandinti	iki	pilnos	brandos.	Šitas	būdas	labiau	pasiteisina	nelietingą	rudenį.

Kita Geras	 įsišaknijimas	 pirmais	 metais	 sąlygoja	 būsimus	 derlius.	 Praktikoje	 motiejukai	 niekada	
neperauga	antsėlio,	bet	antsėlį	reikia	nuimti	laiku,	kad	motiejukų	pasėlis	nebūtų	nuskurdęs.

Sėklinius	stiebus	motiejukai	išaugina	tik	antrais	augimo	metais.	Didžiausią	derlių	duoda	trečiais	
auginimo	metais.	Šis	augalas	atsparus	šalčiams,	rudenį	vegetacija	sustoja,	kai	paros	temperatūra	
nukrinta	iki	10	ºC.	Vėlyvos	sėjos	motiejukų	derliai	būna	mažesni.	LŽI	tyrimai	rodo,	kad	sėklų	derlių	
galima	gauti	7	metus,	bet	sėklininkystei	motiejukus	rekomenduojama	auginti	3-4	metus.
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Tikrieji	eraičinai   (Festuca pratensis Huds.)

Dirvožemis Gerai	 auga	 visuose	 derlingesniuose	 dirvožemiuose.	 Gali	 augti	 ir	 lengvesniuose	 sausuose	
dirvožemiuose.	Tinkamiausi	yra	drėgni	priemolio,	molio	ir	humusingi	dirvožemiai.	Optimalus	pH	
5,5-7,0.

Sėjomaina Gali	 būti	 auginami	 sėjomainoje	 kaip	 daugiametės	 žolės	 arba	 atskirame	 sklype,	 kur	 sėklą	 bus	
galima	imti	2-3	metus.	Tinka	sėti	po	patręštų	kaupiamųjų.	

Tręšimas N	60-80,	P	50-80,	K	50-80	v.m.	kg/ha,	pakoreguojant	pagal	dirvožemio	turtingumą.	Tręšiama	prieš	
sėją	 ir	kasmet,	nuėmus	sėklų	derlių.	Naudojimo	metais	kiekvieną	pavasarį	 tikslinga	papildomai	
patręšti	azotu	(45-60	N	v.m.	kg/ha).	Nepertręšti	azotu,	kad	antsėlis	neišgultų.

Sėjos laikas Sėjant	su	antsėliu	(miežiais)	–	kuo	anksčiau,	kad	užtektų	drėgmės	sudygimui.	Sėjama	eiliniu	būdu.	

Sėklos norma 12-14	kg/ha,	sėjant	su	antsėliu.		Sėjant	be	antsėlio	–	12	kg/ha.	Sėkla	įterpiama	0,5-1,0	cm	gyliu.	

Pasėlio priežiūra Piktžolės	 naikinamos	 kas	 metai	 varpiniams	 javams	 skirtais	 herbicidais.	 Nevėluoti	 nupurkšti	
herbicidais.	Priežiūros	nuo	kenkėjų	neprireikia.	Sėjos	metais	peraugusi	žolė	nupjaunama	antroje	
spalio	pusėje,	bet	dažniausiai	pjauti	nereikia.	

Nuėmimas Sėklai	derlius	pjaunamas	dažniausiai	liepos	antroje	pusėje.	Imama	kombainu	prasidėjus	kietajai	
brandai.	Delsti	negalima,	nes	sėklos	išbyra.	Kad	mažiau		nubyrėtų	sėklų,	derlių	geriausia	imti	anksti	
rytą,	lėtai	važiuojant	kombainu	(iki	2		km/val.),	nes	padidinus	greitį,	dalis	sėklų	išbyra	su	kūlenomis.	
Iškultas	sėklas	valyti,	džiovinti	iki	standartinio	14	%	drėgnio.	Eraičinas	sėklai	pjaunamas	aukštai,	
paliekant	didesnes	ražienas.	Ataugęs	atolas	nepjaunamas,	neganomas,	paliekamas,	kad	kitų	metų	
derlius	būtų	didesnis.

Kita Neilgas	užliejimas	daug	žalos	nepadaro.	Žolyne	gali	išsilaikyti	10	ir	daugiau	metų,	bet	sėkla	
imama	2-3	metus.	 
Nėra	jautrūs	sausrai,	nes	drėgmę	šaknys	paima	iš	gilesnių	sluoksnių.	Atsparūs	šalčiui.	Pavėsyje	
auga	blogai.
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Daugiametės	svidrės			(Lolium perenne	L.)

Dirvožemis Geriausia	auga	derlingesnėse	ir	drėgnose	dirvose,	tinka	lengvesnės,	sukultūrintos,	nevarputėtos	
priemolio	dirvos.	Blogai	auga	rūgščiose	smėlingose	dirvose	ir	netinka	auginti	durpynuose.	Netinka	
auginti,	kur	aukštai	gruntinis	vanduo,	nes	neatlaiko	ilgesnio	užliejimo.	Optimalus	pH	5,5-7,0.

Sėjomaina Geriausi	priešsėliai	–	žiemkenčiai,	vasarinai	miežiai	ar	vasariniai	kviečiai,	svarbiausia,	kad	antsėlio	
augalai	 neišgultų.	 Sėklinis	 sklypas	 laikomas	 vienerius-dvejus	 metus.	 Palankiomis	 gamtinėmis	
sąlygomis	galima	įsėti	po	žieminių	rapsų	nuėmimo.

Tręšimas Rekomenduojama	N	 60	 kg/ha.	Negalima	gausiai	 tręšti	 azotu	 (pasėlis	 išguls	 ir	 derlių	 sumažės).	
Įsėlio	metais	antsėliniai	augalai	azotu	tręšiami	pagal	jų	poreikį,	bet	kad	neišgultų,	fosforo	ir	kalio	–	
po	60-80	kg/ha	įterpti	prieš	sėją.	Sėjant	su	antsėliu	(javus),	reikia	įvertinti	NPK	poreikį	antsėliniams	
augalams.	 Daugiametės	 svidrės	 reikalauja	 azoto	 daugiau	 nei	 kitos	 varpinės	 žolės,	 bet	 svarbu,	
kad	iki	žydėjimo	neišgultų.	Bręstant	sėkloms,	augalai	turėtų	būti	pasvirę,	kad	neišbyrėtų	prinokę	
sėklos.		

Sėjos laikas Geriausias	 sėjos	 laikas	 –	 gegužės	mėnuo.	 Sėjant	 be	 antsėlio,	 sėja	 galima	 iki	 rugpjūčio	 vidurio.	
Daugiametės	svidrės	greitai	dygsta,	gerai	auga,	puikiai	krūmijasi.	Augalas	reikliausias	šilumai	 iš	
visų	varpinių	žolių.	

Sėklos norma Sėjant	be	antsėlio,	6-8	kg/ha.	Sėjant	su	antsėliu	–	10-12	kg/ha.	Rekomenduojama	sėti	plačiaeiliais	
tarpueiliais	(15-30	cm).	Svarbu	įterpti	sėklas	reikiamu	2	cm	gyliu,	todėl	puresnes	dirvas	prieš	sėją	
reikia	voluoti.

Pasėlio priežiūra Įrengiant	 svidrių	 sėklinį	 sklypą,	 svarbu	parinkti	 nevarputėtą	dirvą.	 Pasėlių	priežiūra	 kaip	 ir	 kitų	
varpinių	žolių.	Piktžolės	naikinamos	kas	metai	varpiniams	javams	skirtais	herbicidais.	Pasirenkant	
herbicidą,	 reikia	žiūrėti	 į	piktžolių	 išsivystymo	tarpsnį.	Priežiūros	nuo	kenkėjų	neprireikia.	Sėjos	
metais	 peraugusi	 žolė	 nupjaunama	 antroje	 spalio	 pusėje.	 Nuėmus	 derlių,	 užauga	 atolas,	 kurį	
reikia	nupjauti	pasibaigus	augalų	vegetacijai.

Nuėmimas Dažniausiai	 sėklų	 nuėmimo	 laikas	 –	 liepos	 pabaiga.	 Laukas	 	 paruduoja,	 braukiant	 ranka	 per	
šluoteles,	 sėklos	 jau	 byra	 nuo	 labiausiai	 pribrendusių	 augalų.	 Nesuvėlinti	 derliaus	 nuėmimo	
–	 subrendusios	 svidrės	 lengvai	 nubyra.	 Galimas	 derlingumas	 –	 900-1600	 kg/ha.	 Nuimamos	
tiesioginiu	kombainavimu,	svarbu	lenktuvų	sukimosi	greitis,	kad	sukdamiesi	nešukuotų	pasėlio.	
Kūlimo	 metu	 sėklos	 būna	 17-20	 %	 drėgnio,	 tad	 jas	 džiovinti	 reikia	 mažai.	 Sėklų	 drėgnumas	
sertifikavimui	(priėmimui)	14	%.	Džiovyklose	paduodamo	oro	temperatūra	ne	aukštesnė	nei	32-
35	°C.	

Kita Nuėmus	gausų	sėklų	derlių,	pasėlis	dažniausiai	išretėja.	Dėl	pasėlio	išretėjimo	ir	galimo	iššalimo,	
sėklų		derlų	auginame	1-2	metus.	Svidrių	sėkliniame	pasėlyje	varpučio	neturi	būti.
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Ruginiai	vikiai			(Vicia villosa Roth.)

Dirvožemis Ruginiai	 vikiai	 mažiau	 reiklūs	 dirvai	 nei	 vasariniai	 sėjamieji	 vikiai.	 Gerai	 auga	 lengvesnėse	
sausesnėse	 dirvose	 (kaip	 ir	 rugiai).	 Ruginiams	 vikiams	 tinka	 tokios	 pat	 dirvos	 kaip	 ir	 rugiams.	
Blogai	 auga	 sunkiuose	molio	 dirvožemiuose.	 Geriau	 jiems	 tinka	 kalkingi	 dirvožemiai,	 bet	 gali	
augti	ir	rūgščiuose,	nors	auga	prasčiau.	

Sėjomaina Geriausi	 priešsėliai	 –	 vasariniai	 ir	 žieminiai	 javai.	 Ruginiai	 vikiai	 sėklininkystei	 sėjami	 tik	 su	
žieminiais	 rugiais.	Žieminiai	vikiai	 turi	didelę	 reikšmę	kaip	geras	priešsėlis	daugeliui	augalų.	Po	
žieminių	vikių	derliaus	nuėmimo	dirvoje	 lieka	daugiau	kaip	3,5	 tonos	 šaknų	 ir	 ražienų	sausųjų	
organinių	medžiagų.	Po	ruginių	vikių,	auginamų	sėklai,	sėjami	tokie	pat	augalai,	kaip	ir	po	rugių.	
Ruginių	vikių-rugių	mišinys	yra	geras	priešsėlis	kitiems	augalams.

Tręšimas Patręšus	P	ir	K	trąšomis,	ruginiai	vikiai	būna	atsparesni	žiemos	šalčiams.	PK	normos	parenkamos	
pagal	dirvožemio	turtingumą	kaip	rugiams,	dar	geriau	sėti	po	gerai	įtręštų	priešsėlių.	Vikių	sėklinių	
sklypų	azotu	tręšti	nereikia.

Sėjos laikas Ruginių	 vikių	 ir	 rugių	 mišinį	 sėti	 rugpjūčio	 pabaigoje	 (apie	 08.25),	 pasėti	 iki	 rugsėjo	 vidurio.	
Tačiau	patariama	pirma	pasėti	ruginius	vikius	(rugpjūčio	pradžioje),	o	po	2-3	savaičių,	vikiams	jau	
paaugus,	 sėti	 rugius,	 tada	 rugiai	nenustelbs	 ruginių	vikių,	kurie	 iš	pradžių	auga	 lėtai.	Žieminiai	
vikiai	 iki	žiemos	šalčių	 turi	 suspėti	gerai	 įsišaknyti	 ir	 išauginti	pakankamą	antžeminę	masę,	nes	
silpni	augalai	būna	jautresni	nepalankioms	žiemojimo	sąlygoms,	o	ypač	didesniems	temperatūrų	
svyravimams.

Sėklos norma Gryni	ruginiai	vikiai	sėkloms	neauginami.	Vidutinio	sunkumo	dirvožemiuose	–	60-80	kg/ha	ruginių	
vikių	 ir	120-140	kg/ha	 rugių,	Lengvesniuose	dirvožemiuose	 rekomenduojama	sėti	45-80	kg/ha	
ruginių	vikių	ir	120-140	kg/ha	rugių.	Sėjos	gylis	toks	pat	kaip	rugių:	sunkesnėse	dirvose	–	2-3	cm,	
lengvose	–	3-4	cm.	Ruginių	vikių	sėklos	smulkios,	juodos	ar	tamsiai	rudos,	1000	sėklų	masė	–	apie	
25-30	g.

Pasėlio priežiūra Ruginiams	 vikiams	 labiau	 tinka	 sniegingos	 žiemos.	 Remiantis	 praktika,	 2013-2017	 m.	 esant	
permainingoms	 žiemoms	 Lietuvoje,	 ruginiai	 vikiai	 neiššalo.	 Pasėlio	 priežiūra	 tokia	 pat	 kaip	
žieminių	rugių.

Nuėmimas Auginant	vikius	sėkliai,	 reikia	žiūrėti	vikių	subrendimo	–	reikia	 imti	derlių,	kai	parunda	70-80	%	
vikių	ankščių.	Derlius	imamas	tiesioginiu	kombainavimu	rugpjūčio	mėnesį,	derlingesnėse	dirvose	
–	rugsėjo	mėnesį.	Jų	nuėmimas	nesudėtingas,	nes	prinokę	ankštys	neatsidaro.

Kita Ruginiai	vikiai	lengvesnėse	žemėse	geriau	žiemoja	bei	auga,	daugiau	sukaupia	azoto,	todėl	gerai	
dera	su	rugiais,	kurie	kartu	auginti	bus	geros	maistinės	kokybės.	

Ruginiai	vikiai	yra	medingi,	gamina	daug	nektaro.
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Sėjamieji	vikiai			(Vicia sativa	L)

Dirvožemis Šis	augalas	dirvožemiui	nereiklus,	gali	augti	ten,	kur	neauga	žirniai	ir	miežiai.	Jiems	tinka	visokios	
dirvos,	aišku	geriau	 lengvos	(kad	pavasarį	galėtume	anksti	pasėti),	vidutiniai	priemoliai,	svarbu	
juos	sėti	nerūgščiuose	dirvožemiuose.	Optimalus	pH	6-6,5.		

Sėjomaina Vikiai	 pakenčia	 pavėsį,	 todėl	 tinka	 auginti	 su	 avižomis	 ir	 net	 pupomis.	 Gryni	 vikiai	 sėkloms	
neauginami.	Nerekomenduojama	auginti	piktžolėtuose	 laukuose,	po	kitų	pupinių.	Mėšlu	 tręšti	
priešsėliai	sėkliniams	vikiams	auginti	netinka.	Vikiai	į	tą	patį	lauką	gali	grįžti	po	5	metų.	Sėjamieji	
vikiai	yra	drėgno	ir	vėsaus	klimato	augalai,	kurie	dirvoje	pagausina	azoto	(iki	30-40	kg/ha),	todėl	
yra	geras	priešsėlis	visiems	augalams.

Tręšimas Vidutiniškai	P	60-80,	K	60-80		v.m.	kg/ha,	pakoreguojant	pagal	dirvožemio	turtingumą,	įterpiama	
prieš	sėją.	Vikių	sėklinių	sklypų	azotu	tręšti	nereikia.	Geriausia,	kai	vikiai	sėjami	trečiais	metais	po	
lauko	tręšimo	organinėmis	trąšomis.

Sėjos laikas Vikiai	 sėjami	 anksti,	 vėlinant	 sėją,	 mažėja	 derlius.	 Sėti	 kai	 tik	 galima	 įeiti	 į	 pradžiūvusią	 dirvą	
(balandžio	pabaigoje).	Šaltais	pavasariais	palaukti,	kol	dirvožemis	įšyla	iki	3-4	Cº	šilumos.	Sėklos	
pradeda	dygti	esant	2-3	Cº,	daigai	pakelia	-4-6	Cº	šalnas.	Sėjant	vikius	vėliau,	turi	būti	pakankamai	
drėgmės	vikiams	sudygti.	Kai	sėjamas	mišinys	(dažniausiai),	sėklą	į	sėjamąsias	pilame	dažniau,	nes	
vikių	sėklos	subyra	į	dugną	ir	išbyra	pirmiau	nei	avižos.	Pavėlinus	sėją	30	d.,	palyginimuose	gauta	
2,4	karto	mažesnis	derlingumas.

Sėklos norma Rekomenduojamas	vikių-avižų	santykis	mišinyje	–	1:3.	Sėklų	norma	hektarui	būtų	200	kg:	50	kg	
vikių	ir	150	kg	avižų.	Didinant	vikių	sėklos	kiekį,	vikių	priauginsime	daugiau,	bet	toks	pasėlis	bus	
labiau	išgulęs.	Prastesnėse	žemėse	ir	tręšiant	vidutiniškai	(arba	netręšiant),	galimas	sėklų	santykis	
apie	1:1,	tada	sėjame	90-100	kg	vikių	ir	75-120	kg	avižų.	Dažniausiai	praktikoje	naudojama	65-75	
kg/ha	vikių	ir	155-205	kg/ha	avižų,	30	kg/ha	vikių	ir	260	kg/ha	pupų.	Lengvesniuose	dirvožemiuose	
vikių	sėklos	norma	mažinama.	Labai	svarbus	reikalavimas	–	vienodo	sėjos	gylio	išlaikymas	visame	
pasėlyje.	Sėjos	gylis	4-5	cm.

Pasėlio priežiūra Pasėjus	 reikėtų	 privoluoti	 ir	 nurinkti	 akmenis,	 nes	 pjauti	 teks	 labai	 žemai.	 Piktžoles	 naikinti	
herbicidais	tik	iki	pasėlio	sudygimo.

Nuėmimas Derlius	 imamas	 tiesioginiu	kombainavimu	 rugpjūčio	mėnesį,	 lietingą	 rudenį	–	 rugsėjo	mėnesį,	
parudavus	 70-80	 %	 vikių	 ankščių.	 Pasėlį	 galima	 defoliuoti.	 Kitas	 būdas	 –	 pjauti	 į	 pradalges,	
tada	 renkama	 ir	 iškuliama.	 Nuimant	 antru	 būdu,	 sutrumpėja	 laiko	 tarpas	 	 derliui	 surinkti,	 nes	
prinokusios	vikių	ankštis	plyšta.	Kad	neskaldyti	nuimamų	vikių	sėklų,	svarbus	būgno	ir	pobūgnio	
reguliavimas,	kuris	gali	būti	8-18	mm,	priklausomai		nuo	kuliamo	pasėlio	drėgmės.	Nuimtą	derlių	
tenka	džiovinti.	Svarbu	sėklų	neperkaitinti,	kad	nesumažėtų	daigumas.	Džiovyklose	paduodamo	
oro	temperatūra	turi	būti	ne	aukštesnė	nei	32-35	°C.	

Kita Dažniausia	vasariniai	sėjamieji	vikiai	auginami	su	avižomis,	bet	gali	būti	auginami	ir	mišinyje	su	
pupomis.



–	15	–

Sėjamieji	grikiai			(Fagopyrum esculentum Moench.)	

Dirvožemis Auga	 įvairiose	dirvose,	 tinkamiausi	–	priesmėliai	 ir	 lengvi	priemoliai.	Sunkūs	karbonatingi	arba	
labai	rūgštūs,	greitai	užmirkstantys	dirvožemiai	netinka.	Optimalus	pH	5,5-6,5.

Sėjomaina Geriausi	 priešsėliai	 –	 nepiktžolėti	 kaupiamieji,	 ankštiniai	 augalai,	 žieminiai	 javai,	 tręšti	 mėšlu,	
daugiametės	 žolės,	 pašarui	 auginti	 mišiniai.	 Lengvose	 dirvose	 geras	 priešsėlis	 yra	 lubinai.	
Reikia	 vengti	 sėti	 grikius	 po	 nematodomis	 užkrėstų	 bulvių	 ir	 avižų.	 Grikiai	 yra	 geras	 priešsėlis	
kaupiamiesiems	augalams	 ir	 javams,	 turi	fitosanitarinių	savybių.	Po	 jų	gerai	auga	visi	vasariniai	
augalai.	

Tręšimas Grikius	sėti	po	mėšlu	tręšto	prieššėlio,	tręšti	sertifikuotomis	ekologiškomis	trąšomis.	Grikiai	geba	
iš	dirvožemio	įsisavinti	sunkiau	prieinamas	maisto	medžiagas.	

Sėjos laikas Gegužės	mėnesio	II	dešimtadienis-gegužės	pabaiga-birželio	pradžia,	kai	dirvos	temperatūra	8-10	
cm	gylyje	būna	12-14	°C.	Sudygę	grikiai	jautrūs	šalnoms.

Sėklos norma 3-4	mln./ha	daigių	sėklų,	 	80-100	kg/ha,	sėjant	siauraeiliu	būdu,	 	45-60	kg/ha,	sėjant	plačiaeiliu	
būdu.	Sunkesnės	mechaninės	sudėties	dirvose	sėjama	4-5	cm	gyliu,	 lengvesnės	–	6-7	cm,	o	 jei	
viršutinysis	dirvos	sluoksnis	perdžiūvęs	–	net	8-10	cm	gyliu.

Pasėlio priežiūra Akėjant	 sunaikinami	 piktžolių	 daigai,	 be	 to,	 suardoma	 po	 lietaus	 susidariusi	 pluta,	 išsaugoma	
drėgmė,	į	dirvą	įleidžiama	oro.	Akėti	skersai	arba	įstrižai	pasėlio,	grikiams	gerai	įsišaknijus.	Grikiams	
sudygus	ir	išryškėjus	eilutėmis,	purenami	tarpueiliai.	Apkaupti	augalai	išleidžia	papildomas	šaknis.	

Nuėmimas Derliaus	nuėmimo	metu	ant	augalo	būna	visiškai	 subrendę,	pusiau	 subrendę	 ir	netgi	 žydintys	
grikiai.		Nuimama	atskirtiniu	būdu	arba	tiesiog	kombainu.	Derlių	imti	reikia	tada,	kai	ant	augalo	
paruduoja	75-80	%	sėklų.	Grikiai	kuliami	visų	tipų	turimais	kombainais.	Grikiams	kulti	kombainų	
kūlimo	būgnų	 sukimosi	 dažnis	 apie	 30	%	mažesnis	 negu	 reikalingas	 kuliant	 kviečius	 ir	 avižas,	
ir,	priklausomai	nuo	būgno	skersmens,	nustatomas	600	–	800	min-1	ribose.	Tarpai	tarp	būgno	ir	
pobūgnio	lysčių	18-4	mm	kai	grikiai	drėgni	ir	24-10	mm	–	kai	sausi.	Tarpai	tarp	sietų	žvynų	(arba	
skylučių	skersmuo)	10-20	ir	3-10	cm.	Ašiniais	kombainais	su	standartiniais	rotoriais	grikių	derliaus	
nuimti	negalima,	todėl	naudojami	rotoriai,	skirti	sojoms	kulti.	Jeigu	kuliami	grikiai	su	žaliais	lapais,	
šio	 tipo	 kombainuose	pobūgniai	 šiek	 tiek	nuleidžiami	 žemyn	 (negu	 kuliant	 varpinius	 javus),	 o	
rotorių	sukimosi	dažnis	sumažinamas	iki	550	min-1.	Iškulti	grikiai	dažniausiai	būna	gana	drėgni,	su	
priemaišomis,	todėl	būtina	juos	nedelsiant	valyti.	Neturint	galimybės	juos	greitai	išvalyti,	būtina	
pilti	į	aruodus	nestoru	sluoksniu	ir	vėdinti	ventiliatoriais.	Valant	labai	svarbu	atskirti	suskaidytus,	
sudaužytus	grūdus,	taip	pat	sunkiai	išvalomas	priemaišų	sėklas.	Pagal	standartus	pažeisti	grūdai	
negali	 viršyti	 5	 %.	 Po	 pirmojo	 valymo	 sėklos,	 kurių	 drėgnumas	 didesnis	 negu	 16	%,	 turi	 būti	
džiovinamos.	Džiovinama	tokiu	rėžimu,	kad	sėklų	temperatūra	nebūtų	aukštesnė	kaip	38-40	°C.

Kita Grikius	 galima	 auginti	 kaip	 posėlinius	 augalus	 po	 rugių.	 Šiuo	 atveju	 jie	 dažniausiai	 nespėja	
subrandinti	sėklų	tačiau	užaugina	nemažai	žaliosios	masės	silosui	arba	žaliajai	 trąšai.	 Jei	 ruduo	
ilgesnis	ir	šiltesnis,	grikiai	gali	spėti	subręsti	ir	pasėti	po	ankstyvųjų	bulvių,	rapsų	bei	kitų	anksti	
nuimamų	augalų.		Bičių	atvežimas	į	lauką	2-3	dienas	prieš	grikių	žydėjimą,	padidina	grikių	derlių.
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Pašariniai	ridikai			(Raphanus sativus	L.)

Dirvožemis Dirvai	 nereiklūs,	 gerai	 auga	 priemolio,	 priesmėlio	 ir	 netgi	 smėlio	 dirvose.	 Geriausiai	 dera	
sukultūrintuose	priesmėlio	 ir	priemolio	dirvožemiuose,	 kurie	pavasarį	 neužmirksta,	 o	 jų	pH	ne	
mažesnis	kaip	5,5.

Sėjomaina Geras	priešsėlis	kaupiamieji	augalai,	javai,	daugiametės	žolės.	Dažniausiai	ridikai	sėklai	auginami	
po	javų,	nes	geresni	priešsėliai	skiriami	kitiems	reiklesniems	augalams.

Tręšimas Sudygus	augalams,	pasėlis	patręšiamas	azotu	N	60.	Jei	dirva	labai	neturtinga	maisto	medžiagų,	
prieš	dirvos	paruošimą	naudinga	patręšti	fosforo	ir	kalio	trąšomis	P	60	K	60,	tada	augalai	užmezga	
daugiau	ankštarų	ir	suformuoja	jose	daugiau	sėklų.

Sėjos laikas Balandžio	pabaigoje	ir	gegužės	pirmoje	pusėje	(kai	sėjamas	vasarojus).

Sėklos norma 10-14	 kg/ha.	 Sėjama	 2-4	 cm	 gylyje,	 12-15	 cm	 tarpueiliais.	 Sėklos	 pradeda	 dygti	 esant	 1–3	 °C	
temperatūrai.	Dygstantys	augalai	ištveria	–4-5	°C	šalnas,	nenukenčia,	kai	–3	°C	šalčio	temperatūra	
laikosi	net	kelias	dienas.	Vėliau,	augalams	augant,	atsparumas	šalčiui	mažėja.

Pasėlio priežiūra Kartais	 augalų	 butonizacijos	 pradžios	 tarpsniu	 augalus	 pažeidžia	 spragės,	 rapsiniai	 pjūkleliai,	
kopūstinės	kandys.	Augalų	butonizacijos	tarpsniu	pastebėjus	bent	2	rapsinius	žiedgraužius	ant	
vieno	augalo,	pasėlį	būtina	nupurkšti	insekticidais.

Nuėmimas Sėklų	derlius	nuimamas	 tiesioginiu	kombainavimu	 ir	 tik	 išimtiniais	atvejais	 taikomas	atskirtinis	
nuėmimo	 būdas.	 Tada	 nupjauti	 į	 pradalges	 ridikai	 paliekami	 kelioms	 dienoms,	 sėklos	 geriau	
subręsta,	 lengviau	 kuliasi.	 Iš	 visų	 kryžmažiedžių	 augalų	 sunkiausia	 kulti	 pašarinius	 ridikus,	 jų	
ankštaros,	net	ir	visiškai	sudžiūvusios,	neatsidaro,	todėl	kulti	reikia	esant	labai	sausam	orui	visiškai	
išdžiūvusias	ankštaras.	

Kita Žydėjimo	metu	augalus	noriai	lanko	bitės	ir	kiti	vabzdžiai.	Jų	apdulkinti	žiedai	greičiau	užmezga	
ankštaras,	augalai	vienodžiau	bręsta.	



–	17	–

Dirvožemis Dirvožemiui	 nelabai	 reiklios.	 Neblogai	 auga	 visuose	 dirvožemiuose,	 išskyrus	 rūgščius	 ir	
užmirkstančius.	Stipriai	reaguoja	į	dirvožemio	derlingumą.	Tinkamiausi	–	laidūs	vandeniui,	lengvi	
ir	vidutinio	sunkumo	priesmėliai	ir	priemoliai.	Optimalus	pH	6,5-7,0.

Sėjomaina Neblogai	dera	po	visų	augalų.	Geriausi	priešsėliai	 –	paliekantys	nepiktžolėtą	dirvą,	nes	pirmas	
2-3	savaites	garstyčios	auga	lėtai.	Piktžolėtose	dirvose	silpni	garstyčių	daigai	lengvai	nustelbiami.	
Nerekomenduojama	auginti	po	kopūstų,	pašarinių	bei	cukrinių	runkelių,	nes	garstyčios	maitina	
runkelinius	nematodus.	Vengti	ir	kryžmažiedžių	augalų,	nes	puola	tie	patys	kenkėjai.	Gerai	dera	
po	juodojo	pūdymo,	daugiamečių	žolių,	žieminių	javų.	Rotacija	–	5	metai.	Baltosios	garstyčios	yra	
geras	priešsėlis	kitiems	augalams.	Rekomenduojamos	kaip	priešsėlis	javams.

Tręšimas Sunkios	 granuliometrinės	 sudėties	 dirvožemiuose	 rudenį	 P	 60	 K	 90,	 pavasarį	 –	N	 90.	 Lengvos	
granuliometrinės	sudėties	dirvožemiuose	pavasarį	N	90	P	60	K	90.	Tinka	sieros	turinčios	trąšos.

Sėjos laikas Anksti	pavasarį,	kai	tik	galima	įeiti	į	dirvą.

Sėklos norma 10-14	kg/ha.	Sėjama	1,5-2	cm	gylyje,	12,5	cm	 tarpueiliais,	po	 sėjos	voluojama.	Pasėjus	plačiais	
tarpueiliais,	 sėklos	 reikės	 mažiau,	 bet	 reikės	 prižiūrėti	 tarpueilius	 (purenti	 bent	 2	 kartus	 iki	
žydėjimo).

Pasėlio priežiūra Jeigu	iki	sudygimo	susidaro	plutelė,	pasėlį	reikia	nuakėti	lengvomis	akėčiomis	skersai	eilučių.	
Garstyčios	mėgsta	drėgmę,	ypač	sėk	loms	dygstant.

Kovai	 su	 piktžolėmis	 	 naudoti	 herbicidus	 (tinka	 rapsų	 herbicidai),	 kovai	 su	 kenkėjais	 (pavasarį	
–	 pasirodžius	 spragėms	 ir	 butonizacijos	 tarpsniu	 –	 pasirodžius	 rapsiniams	 žiedgraužiams)	 –	
insekticidus.	Baltųjų	garstyčių	stiebai,	lapai	ir	ankštaros	yra	gausiai	apaugę	šiurkščiais	plaukeliais,	
todėl	mažiau	puolamos	kenkėjų.

Nuėmimas Bręstant	 stiebas	 darosi	 šviesesnis.	 Derlius	 nuimamas	 javų	 kombainu,	 kai	 pribręsta	 75	%	 sėklų	
(75	%	ankštarų	įgauna	pilkai	gelsvą	spalvą,	sėklos	–	gelsvą	spalvą,	o	lapai	–	sudžiūvę	nukrenta).	
Jei	 reikia	 (drėgną	 vasarą),	 pribrendus	 50	%	 sėklų,	 pasėlis	 desikuojamas.	 Nelaukti	 visiško	 sėklų	
subrendimo,	 nes	 sėklos	 išbyra.	 Kombainai	 paruošiami	 kaip	 rapsams.	 Kombainu	 iškultas	 sėklas	
nedelsiant	džiovinti	ne	aukštesnėje	nei	35	°C	temperatūroje	iki	sėklai	standartinio	10	%		drėgnio.

Kita Bičių	atvežimas	į	lauką	2-3	dienos	iki	žydėjimo	(2-3	bičių	šeimos	1	ha)	padidins	sėklų	derlių.	Vienas	
žiedas	 žydi	 3-4	 dienas,	 bet	 esant	 pakankamam	 kiekiui	 vabzdžių	 apdulkintojų,	 žydi	 trumpiau.	
Žiedai	skleidžia	stiprų	medaus	kvapą.	Iš	1	ha	garstyčių	bitės	gali	surinkti	iki	100	kg	medaus.

Daigų	 tarpsniu	 augalai	 auga	 labai	 lėtai.	 Priklausomai	 nuo	 drėgmės	 kiekio	 dirvoje	 ir	 oro	
temperatūros,	nuo	daigų	pasirodymo	iki	butonizacijos	praeina	20-30	dienų.	Vėliau	augalai	auga	
ir	augina	vegetatyvinę	masę	sparčiau.	Nuo	butonizacijos	iki	žydėjimo	praeina	apie	11-16	dienų.	
Augalai	 žydi	 22-30	 dienų.	 Baltųjų	 garstyčių	 vegetacijos	 periodas,	 	 priklausomai	 nuo	 augimo	
sąlygų,	gali	varijuoti	nuo	72	iki	112	dienų.

Iš	 visų	 garstyčių	 rūšių	 baltųjų	 garstyčių	 sėklos	 yra	 pačios	 stambiausios,	 šviesiai	 geltonos	 arba	
šiaudų	spalvos.

Baltosios	garstyčios   (Sinapis alba	L.)
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Sėjamosios	avižos  (Avena sativa	L.)

Dirvožemis Puikiai	dera	ir	lengvuose	priemoliuose,	ir	lengvuose	smėliuose	bei	priesmėliuose.	Labiau	nei	kiti	
javai	pakenčia	rūgščias	dirvas.	Durpiniuose	dirvožemiuose	reikia	ir	mikroelementų.	Vengiama	sėti	
į	sunkesnius	molius.	Optimalus	pH	5,5-7,0.

Sėjomaina Priešsėliui	 nereiklios.	Geriausi	priešsėliai	 –	mėšlu	 tręšti,	 kukurūzai,	 bulvės	 ar	 cukriniai	 runkeliai,	
daugiametės	 žolės,	 ankštiniai	 augalai.	 Dažniausiai	 auginamos	 po	 žieminių	 rugių.	 Gali	 būti	
auginamos	 po	 miežių.	 Lengvuose	 dirvožemiuose	 gerai	 auga	 po	 sėklinių	 lubinų.	 Neatsėliuoti.	
Rotacija	–	bent	5	metai.	

Tręšimas Sėti	po	gerai	patręštų	priešsėlių.	Tręšti	pagal	poreikį	sertifikuotomis	ekologiškomis	trąšomis.

Sėjos laikas Kuo	 anksčiau	 (kai	 tik	 galima	 įeiti)	 į	 drėgną	 dirvą,	 bent	 iki	 balandžio	 20-25	 dienos.	 Sudygusios	
avižos	pakelia	šalnas	iki	–3-4	°C.	Sėklos	pradeda	dygti	esant	2-3	°C	temperatūrai.	

Sėklos norma 200-230	kg/ha.	Sėjama	3-4	cm	gylyje	sunkesniuose	dirvožemiuose,	4-5	cm	–	lengvesniuose.

Pasėlio priežiūra Po	sėjos	voluoti	žiediniu	volu.	Priesmėlio	ir	vidutinio	sunkumo	dirvoje	avižų	pasėlius	galima	akėti	
prieš	sudygimą,	maždaug	5-6	dienos	po	sėjos.	Sudygusias	avižas	akėti	vengiama.	

Nuėmimas Avižos	kombainu	pjaunamos	kai	daugumos	augalų	šluotelių	viršūnėse	pusė	grūdų	yra	kietosios	
brandos.	Kombaino	būgno	sukimosi	greitis	800	aps./min,	tarpas	tarp	būgno	ir	pobūgnio	22-18-6	
mm,	ventiliatoriaus	sukimosi	greitis	60	aps./min.	Sėklos	džiovinamos	iki	standartinio	14	%	drėgnio.

Kita Suvėlinus	sėją,	avižas	labiau	puola	vainikuotosios	rūdys,	sumažėja	derlius.
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Sėjamieji	rugiai	(Secale cereale L.)

Daugiau	mūsų	siūlomų	auginimo	sėklai	
technologijų	galite	rasti:	

http://www.agrolitpa.lt/seklininkyste/

Dirvožemis Tinkamiausi	 –	 priesmėliai	 bei	 lengvi	 priemoliai,	 puikiai	 dera	 ir	 lengvuose	 dirvožemiuose.	
Nerekomenduojama	sėti	durpžemiuose	(gali	iššusti),	dirvožemiuose,	kur	gruntinis	vanduo	aukštai,	
sunkesniuose	priemoliuose	ir	moliuose	bei	žvyrynuose.	Gerai	pakenčia	rūgštesnę	dirvą.	Tinkamas	
pH	4,5-7,0.

Sėjomaina Geriausi	priešsėliai	–	dobilai,	lubinai,	žirniai,	vikių-avižų	mišiniai,	vasariniai	rapsai,	daugiamečių	ir	
vienmečių	žolių	mišiniai,	 sideraliniai	augalai,	ankstyvosios	bulvės,	 juodas	ar	užimtas	 	pūdymas.	
Sėklai	auginamų	rugių	negalima	sėti	šalia	žieminių	kviečių	ir	kvietrugių.	Sėjomainoje	rūgštesniuose	
dirvožemiuose	su	rugiais	tinka	vasariniai	rapsai,	žirniai,	vasariniai	ir	žieminiai	vikiai,	avižos,	lubinai.	
Mažiau	rūgščiuose	dirvožemiuose	tinka	vasariniai	miežiai,	žirniai,	žieminiai	ir	vasariniai	rapsai.

Tręšimas Auginant	po	žaliojo	pūdymo	–	trąša	būna	sideralinių	augalų	įterpta	biomasė,	po	kitų	prieššėlių	
–	 mėšlas	 arba	 kompostas,	 po	 juodojo	 pūdymo,	 atsistačius	 dirvožemio	 našumui,	 netręšiama.	
Tręšimui	pagal	poreikį	naudoti	sertifikuotas	ekologiškas	trąšas.

Sėjos laikas Rugsėjo	mėnesio	pirma	pusė.

Sėklos norma 5,0-6,0	mln./ha	(200-230	kg/ha).	Sėjama	3,5-4 cm	gylyje,	siauraeile	sėjamąja.	

Pasėlio priežiūra Piktžolės	 naikinamos	 akėjimu.	 Akėjama	 rudenį,	 kad	 nesutvirtėtų	 žiemojančių	 piktžolių	 šaknys,	
ir	pavasarį,	vegetacijai	atsinaujinus,	bent	du	kartus.	Pirmu	akėjimu	sunaikinamos	bedygstančios	
piktžolės,	 sunaikinamas	 pavasarinis	 pelėsis,	 pagerinama	 aeracija.	 Antrą	 kartą	 akėjama	 pilnai	
išsikrūmijus	ar	bamblėjimo	metu.

Nuėmimas Derlius	 nuimamas	 kombainu,	 kai	 rugių	 grūdai	 yra	 kietosios	 brandos.	 Sėkla	 džiovinama	 iki	
standartinio	14	%	drėgnio.






