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Piktžolės – ryškūs dirvožemio sąlygų 

indikatoriai 



Piktžolės – jautrūs ekologinių sąlygų indikatoriai, nes auga ten, 

kur randa sau palankias  dirvožemio sąlygas (pH, maisto  

medžiagos, drėgmė). 



H. Ellenbergas ir kt. (1992) suskirstė piktžoles į ekologines 

grupes pagal dirvožemio pH, azoto, drėgmės ir temperatūros 

rodiklius. El. adresas: http://statedv.boku.ac.at/zeigerwerte. 



Dirvožemio pH rodiklis: 

1. Labai rūgščių dirvožemių piktžolės (smiltyninė pašuolė); 

2. Labai rūgščių ir rūgščių dirvožemių piktžolės (vienametė klėstenė, 

smulkioji rūgštynė); 

3. Rūgščių dirvožemių piktžolės (dirvinis kežys, dirvinis asiūklis); 

4. Rūgščių ir vidutinio rūgštumo dirvožemių piktžolės (dirvinis ridikas, 

pelkinis pūkelis); 

5. Vidutinio rūgštumo dirvožemių piktžolės (rusvoji šerytė, dirvinė 

smilguolė, ruginė dirsė); 

6. Vidutinio rūgštumo ir mažo rūgštumo dirvožemių piktžolės (vaistinė 

žvirbliarūtė, kibusis lipikas); 

7. Mažo rūgštumo ir silpai šarminių dirvožemių piktžolės (daržinė žliūgė, 

dirvinė pienė); 

8. Mažo rūgštumo ir silpai šarminių bei šarminių dirvožemių piktžolės 

(dirvinis raguolis, apyninė liucerna, dirvinis garstukas); 

9. Šarminių dirvožemių piktžolės (nuodingoji šunpetrė); 

x. Indiferentiškos piktžolės: auga esant įvairiam dirvožemio pH (dirvinė 

našlaitė, baltoji balanda, dirvinė usnis). 

 



 

Dirvožemio azoto rodiklis: 

1. Neturtingų azoto dirvožemių piktžolės (dirvinis dobilas, smiltyninė pašuolė); 

2. Neturtingų azoto dirvožemių piktžolės ir neturtinguose azoto dirvožemiuose 

dažnesnės negu vidutiniškai turtinguose bei turtinguose (pavasarinė ankstyvė); 

3. Neturtinguose azoto dirvožemiuose dažnesnės negu vidutiniškai turtinguose 

bei turtinguose (raudonoji aklė; paprastoji pirštuotė); 

4. Neturtinguose azoto dirvožemiuose dažnesnės negu vidutiniškai turtinguose 

bei turtinguose ir vidutiniškai turtingų azoto dirvožemių piktžolės (rupūžinis 

vikšris, pelkinis pūkelis); 

5. Vidutiniškai turtingų azoto dirvožemių piktžolės (dirvinis raguolis, paprastoji 

kraujažolė); 

6. Vidutiniškai turtingų azoto dirvožemių piktžolės ir turtinguose azoto 

dirvožemiuose dažnesnės negu neturtinguose bei vidutiniškai turtinguose 

(trikertė žvaginė, dirvinis garstukas, dirvinis ridikas); 

7. Turtinguose azoto dirvožemiuose dažnesnės negu neturtinguose bei 

vidutiniškai turtinguose (baltoji balanda, dirvinė usnis); 

8. Labai turtingų azoto dirvožemių piktžolės (daržinė žliūgė, kibusis lipikas); 

9. Azoto perteklių turinčių dirvožemių piktžolės (raudonstiebė balanda); 

x. Indiferentiškos piktžolės: auga esant įvairiam dirvožemio azotingumui (dirvinė 

našlaitė, dirvinė mėta). 

 

 



Dirvožemio drėgmės rodiklis: 
1. Labai sausų dirvožemių piktžolės; 

2. Labai sausų ir sausų dirvožemių piktžolės (pavasarinė veronika, 

siauralapė aklė); 

3. Sausų dirvožemių piktžolės (dirvinis dobilas; smulkioji rūgštynė); 

4. Sausų ir vidutiniškai drėgnų dirvožemių piktžolės (baltoji balanda, 

dirvinis vijoklis); 

5. Vidutiniškai drėgnų dirvožemių piktžolės (dirvinis ridikas, 

plačialapis gyslotis); 

6 Vidutiniškai drėgnų ir drėgnų dirvožemių piktžolės (vienametė 

miglė, žąsinė sidabražolė); 

7. Drėgnų dirvožemių piktžolės (rupūžinis vikšris, rauktalapė 

rūgštynė); 

8. Drėgnų ir šlapių dirvožemių piktžolės (trumpamakštis rūgtis, 

pelkinis čeriukas); 

9. Šlapių dirvožemių piktžolės (triskiautis lakišius, vandeninis 

čeriukas); 

x. Indiferentiškos piktžolės: auga esant įvairiai dirvožemio drėgmei 

(dirvinė našlaitė, paprastasis varputis). 



Dirvožemio temperatūros rodiklis: 

1. Šaltų dirvožemių piktžolės; 

2. Šaltų ir vėsių dirvožemių piktžolės; 

3. Vėsių dirvožemių piktžolės; 

4. Vėsių ir vidutiniškai šiltų dirvožemių piktžolės; 

5. Vidutiniškai šiltų dirvožemių piktžolės; 

6. Vidutiniškai šiltų ir šiltų dirvožemių piktžolės; 

7. Šiltų dirvožemių piktžolės; 

8. Šiltų ir ekstremaliai šiltų dirvožemių piktžolės; 

9. Ekstremaliai šiltų dirvožemių piktžolės; 

x. Indiferentiškos piktžolės: auga esant įvairiai 

dirvožemio temperatūrai. 



Tyrimų objektas 

1 pav. Vasarinių rapsų pasėlis, augintas ekologinės žemdirbystės sąlygomis 

ASU Bandymų stotis, 2015 m. 

2 pav. Vasarinių rapsų pasėlis, augintas ekologinės žemdirbystės sąlygomis 

Širvintų r. Levaniškės km., 2015 m. 



1 lentelė. Dirvožemio agrocheminė 

charakteristika skirtinguose vasarinių rapsų 

pasėliuose, 2015 m. 

Rapsų pasėliai Dirvožemio 

pH 

Humuso 

kiekis, % 

Bendrojo 

azoto 

kiekis, % 

Judriojo 

P2O5 kiekis, 

mg kg-1 

Judriojo 

K2O kiekis, 

mg kg-1 

ASU Bandymų stotis 

 
7,2 2,14 0,120 274 114 

Širvintų r., Levaniškės km. 

 
5,6 2,50 0,143 132 77,0 



2 lentelė. Piktžolių rūšių kokybinis ir kiekybinis pasiskirstymas į 

ekologines grupes pagal poreikį dirvožemio pH 

 

Analizės 

būdas 

 

Rapsų pasėliai 

Piktžolių ekologinės grupės pagal 

poreikį dirvožemio pH 

2 4 6 7 8 x 

Kokybinė 

(pagal 

piktžolių 

rūšis, vnt.) 

ASU Bandymų stotis 

 

 

Širvintų r. Levaniškės km. 

0 

 

 

1 

0 

 

 

1 

1 

 

 

1 

3 

 

 

1 

2 

 

 

1 

4 

 

 

13 

Kiekybinė 

(pagal 

piktžolių 

masę, g m-2) 

ASU Bandymų stotis 

 

 

Širvintų r. Levaniškės km. 

0 

 

 

6,25 

0 

 

 

67,5 

4,70 

 

 

0,01 

1,40 

 

 

1,12 

45,7 

 

 

0,29 

27,9 

 

 

9,25 

Pastaba: 2. Labai rūgščių ir rūgščių dirvožemių piktžolės; 4. Rūgščių ir vidutinio 

rūgštumo dirvožemių piktžolės; 6. Vidutinio rūgštumo ir mažo rūgštumo dirvožemių 

piktžolės; 7. Mažo rūgštumo ir silpai šarminių dirvožemių piktžolės; 8. Mažo rūgštumo 

ir silpai šarminių bei šarminių dirvožemių piktžolės; x. Indiferentiškos piktžolės: auga 

esant įvairiam dirvožemio pH.       



3 lentelė. Piktžolių rūšių kokybinis ir kiekybinis pasiskirstymas į 

ekologines grupes pagal poreikį dirvožemio azotui 

 

Analizės 

būdas 

 

Rapsų pasėliai 

Piktžolių ekologinės grupė pagal poreikį 

dirvožemio azotui 

2 4 5 6 7 8 x 

Kokybinė 

(pagal 

piktžolių 

rūšis, vnt.) 

ASU Bandymų stotis 

 

 

Širvintų r. Levaniškės 

km. 

0 

 

 

1 

0 

 

 

1 

0 

 

 

1 

5 

 

 

5 

2 

 

 

3 

2 

 

 

3 

1 

 

 

4 

Kiekybinė 

(pagal 

piktžolių 

masę, g m-2) 

ASU Bandymų stotis 

 

 

Širvintų r. Levaniškės 

km. 

0 

 

 

6,25 

0 

 

 

0,08 

0 

 

 

0,04 

52,8 

 

 

71,0 

25,7 

 

 

1,42 

1,10 

 

 

3,13 

0,10 

 

 

2,44 

Pastaba: 2. Neturtingų azoto dirvožemių piktžolės ir neturtinguose azoto dirvožemiuose dažnesnės negu 

vidutiniškai turtinguose bei turtinguose; 4. Neturtinguose azoto dirvožemiuose dažnesnės negu vidutiniškai 

turtinguose bei turtinguose ir vidutiniškai azoto turtingų dirvožemių piktžolės; 5. Vidutiniškai turtingų azoto 

dirvožemių piktžolėsi; 6. Vidutiniškai turtingų azoto dirvožemių piktžolės ir turtinguose azoto dirvožemiuose 

dažnesnės negu neturtinguose bei vidutiniškai turtinguose; 7. Turtinguose azoto dirvožemiuose dažnesnės 

negu neturtinguose bei vidutiniškai turtinguose; 8. Turtinguose azoto dirvožemiuose dažnesnės negu 

neturtinguose bei vidutiniškai turtinguose; x. Indiferentiškos piktžolės: auga esant įvairiam dirvožemio 

azotingumui.       



4 lentelė. Piktžolių rūšių kokybinis ir kiekybinis pasiskirstymas į 

ekologines grupes pagal poreikį dirvožemio drėgmei 

 

Analizės 

būdas 

 

Rapsų pasėliai 

Piktžolių ekologinės grupės pagal poreikį 

dirvožemio drėgmei 

3 4 5 6 7 8 x 

Kokybinė 

(pagal 

piktžolių 

rūšis, vnt.) 

ASU Bandymų stotis 

 

 

Širvintų r. Levaniškės 

km. 

0 

 

 

1 

2 

 

 

6 

4 

 

 

3 

0 

 

 

2 

0 

 

 

1 

1 

 

 

1 

3 

 

 

4 

Kiekybinė 

(pagal 

piktžolių 

masę, g m-2) 

ASU Bandymų stotis 

 

 

Širvintų r. Levaniškės 

km. 

0 

 

 

6,25 

 

25,5 

 

 

1,81 

2,80 

 

 

68,0 

 

0 

 

 

2,94 

 

0 

 

 

2,87 

 

0,70 

 

 

0,19 

 

50,7 

 

 

2,26 

 

Pastaba: 3. Sausų dirvožemių piktžolėsi; 4. Sausų ir vidutiniškai drėgnų dirvožemių piktžolės; 5. Vidutiniškai 

drėgnų dirvožemių piktžolės; 6. Vidutiniškai drėgnų ir drėgnų dirvožemių piktžolės; 7. Drėgnų dirvožemių 

piktžolės; 8. Drėgnų ir šlapių dirvožemių piktžolės; x. Indiferentiškos piktžolės: auga esant įvairiai dirvožemio 

drėgmei.       



Lietuvos piktžolių bendrijų įvairovė 

(A. Stancevičius, 1959 m.) 

 
• Sausų dirvožemių bendrijos; 

 

• Drėgnų dirvožemių bendrijos; 

 

• Pošlapių ir šlapiųjų dirvožemių bendrijos. 

 

 



Sausų dirvožemių bendrijos 

• Sausuose smėlio dirvožemiuose įsikuria 

smiltyninio skamainio – žaliosios šerytės 

(Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek – 

Setaria viridis (L.) P. Beauv.) asociacija. 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0p7e9uYjSAhVHDcAKHXKfD0wQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.looduskalender.ee%2Fnode%2F443&bvm=bv.146786187,d.ZGg&psig=AFQjCNEjr1XqnQDX2ptJ2xz0F6UoLVi0Vw&ust=1486916385968455
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4lurkuYjSAhUoCMAKHahxBCkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.geocities.jp%2Fakasabinohimajin%2Fsouhon%2Fs-familyonjun%2Fonjun-a%2Finefamilies%2Fenokorogusagenesis.html&bvm=bv.146786187,d.ZGg&psig=AFQjCNGsYfKHU3kIB-8wd5zVYKY3rairiw&ust=1486916485066654


Sausų dirvožemių bendrijos 
• Rupiuose skeletinguose smėlio dirvožemiuose 

įsikuria čiobralapės smiltės (Arenaria 

serpyllifolia L.) asociacija. 

 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTrNyauojSAhUCJsAKHeJnC0QQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.alpenbotaniker.ch%2FSandkraut-Quendelblaettriges.html&bvm=bv.146786187,d.ZGg&psig=AFQjCNE4z1R5cumty4VxpgzYndxnd5KWew&ust=1486916584817530


Sausų dirvožemių bendrijos 

• Rūgščiuose dirvožemiuose įsikuria 

vienametės klėstenės – rusvosios šerytės 

(Scleranthus annuus L.– Setaria viridis (L.) 

P. Beauv) asociacija.  

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV8_a-uojSAhXLKMAKHRrOA08QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sodininkyste.lt%2Fdaugiamete-klestene-scleranthus-perennis-l%2F&bvm=bv.146786187,d.ZGg&psig=AFQjCNFK0fKcfuwlCW0z1aMchsK77UGZvA&ust=1486916675107084
https://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG6PPuuojSAhWCDcAKHS8bDv8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.latvijasdaba.lv%2Faugi%2Fsetaria-pumila-poir-schult%2F&bvm=bv.146786187,d.ZGg&psig=AFQjCNHXXjmZ5IY0glX18aBLsFlMlnGQhg&ust=1486916767912524


Sausų dirvožemių bendrijos 
• Rūgščiuose dirvožemiuose padidėjus 

drėgmei atsiranda dirvinio kežio – žaliosios 

šerytės (Spergula arvensis L. – Setaria 

viridis (L.) P. Beauv) asociacija. 

https://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWzPDtu4jSAhVVGsAKHcTqCC0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Flt.wikipedia.org%2Fwiki%2FDirvinis_ke%25C5%25BEys&bvm=bv.146786187,d.ZGg&psig=AFQjCNFa-snOgNoMP65t0hwZHH1WkceAvw&ust=1486917057196932


Sausų dirvožemių bendrijos 
• Karbonatinguose smėlio dirvožemiuose 

susidaro dirvinio vijoklio – dirvinio raguolio – 

rusvosios šerytės – čiobralapės smiltės 

(Convolvulus arvensis L.– Consolida regalis 

Gray – Setaria pumila (Poir.) Roem. Et 

Schult. – Arenaria serpylifollia L.) asociacija.  

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirho6bvIjSAhWDOsAKHXxZC9sQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.vaistazole.lt%2Fnevaistiniai-augalai&bvm=bv.146786187,d.ZGg&psig=AFQjCNHV95kzehG3jR4OaG6mmRqLV0RA7Q&ust=1486917142244317
https://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjgbS7vIjSAhXmLcAKHbICD8MQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fsumaiya_snigdha%2F14079247815&bvm=bv.146786187,d.ZGg&psig=AFQjCNGtyz0jC7OCA38B0rH_7codn5hoAw&ust=1486917216001018


Drėgnų dirvožemių bendrijos 
• Išplautžemiuose, balkšvažemiuose, 

palvažemiuose įsikuria bekvapio 

šunramunio – dirvinio kežio 

(Tripleurospermum perforatum (L.) Sch. 

Bip. – Spergula arvensis L.) asociacija. 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJspTCvYjSAhWjLcAKHStABD8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fzolininkas.lt%2Fvaistiniai-augalai%2Fsunramunis-bekvapis-lot-tripleurospermum-perforatum%2F&bvm=bv.146786187,d.ZGg&psig=AFQjCNFLbBatw0vEMPxONbgvBrcU9oAvDg&ust=1486917494643671


Drėgnų dirvožemių bendrijos 
• Rūgštesniuose dirvožemiuose įsikuria 

bekvapio šunramunio – vienametės 

klėstenės (Tripleurospermum perforatum 

(L.) Sch. Bip. - Scleranhus annuus L.).  



Drėgnų dirvožemių bendrijos 

• Kalkžemiuose įsikuria dirvinio vijoklio – 
ankstyvojo šalpusnio – panaktinės 
naktižiedės (Convolvulus arvensis L. – 
Tussilago farfara L.– Silene noctiflora L.  
asociaciją. 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL2ufcvojSAhVBB8AKHUy6A9kQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fliaudiesismintispataria.blogspot.com%2F2014%2F07%2Fsalpusnio-lapai-bronchitas-kosulys.html&bvm=bv.146786187,d.ZGg&psig=AFQjCNFBJtil2reOUIMqov6HSWh6pMFpXQ&ust=1486917693484635
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmno36v4jSAhUoL8AKHWrmBv8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.floristtaxonomy.com%2Fcategory%2Fsilene-noctiflora&bvm=bv.146786187,d.ZGg&psig=AFQjCNF0yrquJX6yDj2SXNtiVH_LGZYAgg&ust=1486918098782836


Drėgnų dirvožemių bendrijos 
• Karbonatinguose dirvožemiuose įsikuria 

kibiojo lipiko – paprastosios kiaulpienės – 
plačiosios balandūnės (Galium aparine L.– 
Taraxacum officinale F. H. Wigg. s. l. – 
Atriplex patula L.) asociacija. 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpq9StwYjSAhVlCMAKHcg9DtcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwisflora.herbarium.wisc.edu%2Ftaxa%2Findex.php%3Ftaxon%3D3662%26taxauthid%3D1%26cl%3D11&bvm=bv.146786187,d.ZGg&psig=AFQjCNHkhsdC9ntLtwhkJsJ79iFGgh84cQ&ust=1486918529689137
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9xYzXwYjSAhUIKsAKHbmvAd0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sodininkyste.lt%2Fpaprastoji-kiaulpiene%2F&bvm=bv.146786187,d.ZGg&psig=AFQjCNHPUAGMMatCH7NCSSG2LjXhuz59WQ&ust=1486918600599150
https://www.google.lt/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fbotany.cz%2Ffoto%2Fatriplexpatherb2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fbotany.cz%2Fcs%2Fatriplex-patula%2F&docid=hTaDon6r7XiURM&tbnid=oLIwvYEfJ1I3QM%3A&vet=1&w=570&h=428&bih=929&biw=1280&ved=0ahUKEwjuuJmhwojSAhVoIcAKHao6DCEQMwhJKCgwKA&iact=c&ictx=1


Drėgnų dirvožemių bendrijos 
• Nuardytuose karbonatinguose dirvožemiuose 

susidaro dirvinio vijoklio – dirvinio raguolio – 

apyninės liucernos (Convolvulus arvensis L.– 

Consolida regalis Gray – Medicago lupulina L.) 

asociacija. 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiduOn0wojSAhXnCsAKHR_gBzIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.wikiwand.com%2Flt%2FLiucerna&bvm=bv.146786187,d.ZGg&psig=AFQjCNGeS_9qQfWYOuk4rwshpAlZsdUlZA&ust=1486918914296968


Pošlapių ir šlapiųjų dirvožemių 

bendrijos 
• Karbonatinguose šlynžemiuose susidaro 

dirvinio garstuko – daržinės žliūgės – 

plačialapio gysločio (Sinapis arvensis L. – 

Stellaria media (L.) Vill. – Plantago major L.) 

asociacija. 
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Pošlapių ir šlapiųjų dirvožemių 

bendrijos 
• Bekvapio šunramunio – pelkinio pūkelio 

(Tripleurospermum perforatum (L.) Sch. 

Bip. – Gnaphalium uliginosum L.) 

asociacija.  
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Pošlapių ir šlapiųjų dirvožemių 

bendrijos 

• Šlapiuose dirvožemiuose įsikuria pelkinio 

čeriuko – rupūžinio vikšrio (Rorippa 

palustris (L.) Besser – Juncus bufonius L.) 

asociacija. 
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Pošlapių ir šlapiųjų dirvožemių 

bendrijos 
• Nusausintuose dirvožemiuose įsikuria 

pelkinio čeriuko – penkiapirštės 

sidabražolės – daržinės žliūgės (Rorippa 

palustris (L.) Besser – Potentilla silvestris L. 

– Stellaria media (L.) Vill.) asociacija.  
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ 


