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ĮVADAS

Tarpiniai pasėliai daro teigiamą poveikį dirvožemio 
struktūrai, mažina dirvožemio eroziją ir maistinių medžia- 
gų išsiplovimą, naikina piktžoles bei maitina dirvožemio 
mikrobiotą. Kai kurie tarpiniams pasėliams skirti augalai 
fiksuoja maistines medžiagas (ankštiniai augalai) arba 
padidina maistinių medžiagų kiekį (grikiai praturtina 
dirvožemį fosforu). Taip pat žaliai trąšai auginami augalai 
padeda fiksuoti anglį. Tarpiniams pasėliams skirti augalai 
priklauso skirtingoms augalų šeimoms. Vieni jų skatina 
per dirvožemį plintančias ligas, o kiti priešingai – slopina, 
todėl kiekvienai augalų sėjomainai šie augalai turi būti 
kruopščiai parinkti. Vandens prieinamumas ir klimato 
sąlygos taip pat yra kriterijai, lemiantys konkrečių augalų 
pasirinkimą.

PAGRINDINIAI TIKSLAI

Tarpinių pasėlių parinkimas konkrečioje vietoje priklauso 
nuo norimų tikslų. Yra žinoma, kad norint nutraukti 
nematodų dauginimosi ciklą reikia auginti skirtingų 
šeimų augalus, pavyzdžiui, kryžmažiedžiai ir ankštiniai 
sėjami prieš įvairius miglinius augalus ir atvirkščiai. Be 
to, specialiai  sukurtos veislės gali padėti sustiprinti šį 
poveikį.
Siekiant pagerinti dirvožemio derlingumą, ypač mažiau 
palankiose vietovėse, reikia auginti augalus gebančius 
suformuoti gausią biomasę kuri padidintų dirvožemio 
organinių medžiagų kiekį. Šiam tikslui labiau tiktų įvairių 
rūšių mišiniai, nes jie suformuoja tankų tarpinių augalų 
pasėlį ir didelę biomasę.

TARPINIŲ PASĖLIŲ MIŠINIAI

Tarpinių pasėlių paskirtis gali būti daugiafunkcinė (Justes 
ir Richard, 2017). Viena iš tokių galimybių siekiant 
didžiausios teigiamos tarpinių pasėlių naudos yra augalų 
mišinių auginimas. Neseniai buvo pradėti tyrimai,  
kuriuose kryžmažiedžiai augalai yra auginami mišinyje 
su ankštiniais (Couëdel ir kt., 2019). Tokių mišinių tiks-
las yra išnaudoti kryžmažiedžių augalų savybes slopinant 
dirvožemyje esančius patogenus, o ankštinių augalų  
pagalba praturtinti dirvožemį maistinėmis medžiagomis. 
Tačiau tokie mišiniai yra palyginti nauji ir žinių apie  
visus galimus pranašumus ir trūkumus dar reikia sukaupti 
atliekant lauko tyrimus. Pavyzdžiui, dauguma ankštinių 
augalų yra nematodų Pratylenchus spp. augalai-šeimi-
ninkai, todėl reikia sukaupti pakankamai duomenų koks 
galimas poveikis mišinyje su kryžmažiedžiais augalais.

Kita gerai ištirta grupė yra žolinių augalų mišinys su 
ankštiniais (1 pav.). Tokių mišinių šaknys pasiskirsto  
visame dirvožemio derlingame sluoksnyje (2 pav.). Be to, 
mišiniai, kuriuose ankštinių augalų dalis sudaro 40–60%, 
padidina azoto fiksaciją palyginus tik su grynai ankštinių 
augalų pasėliu (Nyfeler et al. 2011). Žolinių ir ankštinių 
augalų mišiniai dažniausiais yra skirti ganymui, todėl jie 
yra labai svarbūs gyvulininkystę plėtojantiems regionams.

1 pav. Žolinių ir ankštinių augalų 
mišinys gali būti naudojamas ir 
gyvulių ganymui

2 pav. Žolinių ir ankštinių augalų 
šaknų pasiskirstymas dirvožemyje.

ŽALIOJI TRĄŠA IR TARPINIAI PASĖLIAI: 
PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI
Šis informacinis lapelis papildo „Best4Soil“ vaizdo įrašą “Žalioji trąša ir tarpiniai pasėliai: privalumai ir trūkumai”.

https://best4soil.eu/videos/10/li

Autoriai: Vincent Michel (Agroscope, Šveicarija), Alfred Grand (Vermigrand, Austrija)
ir Michaela Schlathölter (PHPetersen, Vokietija)
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sudėtinga, nes sėklų dalis neatspindi augalų proporcijos, 
kai pasėlis yra visiškai subrendęs. Mišiniui naudojamų 
skirtingų rūšių sėklų dydis taip pat neturėtų labai skirtis, 
priešingu atveju bus sudėtinga tinkamai parinkti optimalų 
sėjos gylį. Regionuose, kur nėra prieinami komerciniai 
mišiniai, jų kūrimas galėtų būti praktikos bendruomenės 
tema, t.y. asmenų grupė, kuri dalijasi žiniomis tam tikra 
tema. Tokios praktikos bendruomenės kūrimą palaiko 
„Best4Soil“ tinklas, organizuodamas seminarą, kuriame 
aptariama atitinkama tema. Jei susidomėjote, susisiekite 
su „Best4Soil“ (kontaktinė forma yra svetainėje www.
best4soil.eu).

SĖJOS LAIKAS

Sėjos laikas yra ypač svarbus Šiaurės Europos regionui, 
kur rudens sezono metu staigiai krenta temperatūra. Kai 
tarpiniai pasėliai ir augalai skirti žaliai trąšai pasėjami per 
vėlai, jie nespės nukonkuruoti piktžolių ir sumažinti dir-
vožemio eroziją. Taip pat tarpiniai pasėliai turi būti laiku 
įterpti į dirvožemį. Augalams pilnai subrendus ir tik tuomet 
juos įterpus į dirvožemį bus išbalansuotas C ir N santykis 
dėl per lėto augalinių liekanų skilimo Be to, gyvybingos 
sėklos gali tapti piktžolėmis po jų auginamuose pasėliuose.

PAPILDOMA TARPINIŲ PASĖLIŲ NAUDA

Kaip jau buvo minėta ankščiau, kai kurie tarpiniai augalai 
gali būti naudojami gyvuliams kaip pašaras. Kita svarbi 
mus supančios aplinkos grupė yra bitės, kurios ne tik 
maitinasi žydinčiuose  tarpinių augalų pasėliuose, bet ir 
yra augalų apdulkintojai (3 pav.). Dauguma žemės ūkio 
augalų žydi pavasarį-vasaros pradžioje. Tarpiniai pasėliai 
yra puikus būdas aprūpinti bites žiedadulkėmis ir nektaru 
vasaros ir rudens sezono metu. Ankštiniai, kryžmažiedžiai, 
grikiai yra puikūs augalai bitėms maitinti. Specializuotiems 
bitininkystės ūkiams bičių maitinimui ypač tinkamos yra  
facelijos (4 pav.)

Papildomos informacijos apie augalus skirtus žaliai 
trąšai ir tarpinius pasėlius galima rasti EIP-AGRI in-
formaciniame lapelyje:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/
files/6_eip_sbd_mp_green_manure_final_0.pdf 
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3 pav. Baltieji dobilai yra puikus 
augalas bitėms

4 pav. Facelia priskiriama me-
dingiems augalams, todėl ypač 
tinkamas bitėms.

Tarpinių pasėlių ir augalų, skirtų žaliai trąšai sėklų mišiniai
yra prekyboje. Dažniausiai šie mišiniai yra pritaikyti 
konkretiems tikslams. Gaminti tokius mišinius ūkyje yra 


