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Tyrimas atliktas 2008–2010 m. Aleksandro Stulginskio universiteto (anksčiau – Lietuvos
žemės ūkio universiteto) Bandymų stotyje. Eksperimento lauko dirvožemis – paprastasis
sekliai glėjiškas išplautžemis IDg8-p. Tyrimo tikslas – įvertinti žieminių rapsų sėjos laiko
įtaką ligų paplitimui pasėlyje. Eksperimento variantai – skirtingi sėjos laikai (A veiksnys):
2008–2009 m. – 1) rugpjūčio 10 d., 2) rugpjūčio 20 d., 3) rugpjūčio 30 d., 4) rugsėjo 10 d.;
2009–2010 m. – 1) rugpjūčio 10 d., 2) rugpjūčio 20 d., 3) rugpjūčio 30 d., 4) rugsėjo 5 d.,
5) rugsėjo 10 d., 6) rugsėjo 15 d.; veislės (B veiksnys): 1) linijinė ‘Sunday’, 2) hibridinė
’Kronos’. Sėjos laikas turėjo esminės įtakos ligų paplitimui linijinės ‘Sunday’ ir hibridinės
‘Kronos’ žieminių rapsų pasėliuose. Mažiau atsparūs juodajai dėmėtligei ir fomozei buvo
hibridinės ‘Kronos’ rapsai: šios veislės pasėlyje rasta daugiau pažeistų augalų ir nustatytas
didesnis ligos intensyvumas. Linijinės ‘Sunday’ žieminių rapsų sėklų derlingumas labai
ir statistiškai patikimai priklausė nuo fomozės pažeistų augalų pasėlyje (%) (r = –0,97,
P < 0,01) ir ligos intensyvumo (r = –0,85, P < 0,05). Tarp hibridinės ‘Kronos’ žieminių
rapsų sėklų derlingumo ir fomozės paplitimo statistiškai patikimų priklausomumų nenustatyta. Tarp juodosios dėmėtligės paplitimo pasėliuose bei abiejų tirtų veislių žieminių
rapsų sėklų derlingumo statistiškai patikimų priklausomumų nenustatyta.
Raktažodžiai: žieminiai rapsai, veislės, sėjos laikas, juodoji dėmėtligė, fomozė, sėklų
derlius

ĮVADAS
Žieminių rapsų sėklų derlių mažina pastaraisiais metais rapsų pasėliuose vis sparčiau plintančios įvairios ligos. Sparčiam
grybinių ligų plitimui turi įtakos didėjantys rapsų plotai, t. y.
didėjanti rapsų dalis pasėlių struktūroje, taip pat šiltas ir
ilgas ruduo. Kaip nurodo I. Brazauskienė ir kt. (2007), meteorologiniai veiksniai, ypač kritulių kiekis ir jų dažnumas,
nulemia ligų sukėlėjų plitimą. Meteorologines sąlygas kaip
vieną svarbiausių veiksnių, nulemiančių grybinių ligų plitimą bastutinių šeimos augalų pasėliuose, nurodo T. Kurowski
ir kt. (2010). Tačiau P. Juroszek ir A. V. Tiedeman (2011) teigia, kad augintojo taikomos agrotechninės priemonės (žemės dirbimas, pasėlių priežiūra ir kt.) gali turėti didesnės
įtakos grybinių ligų atsiradimui ir paplitimui pasėlyje negu
klimato pokyčiai.
Šiltėjant klimatui rudens–žiemos laikotarpiu, keičiasi
žieminių rapsų sėjos laikas, nuo kurio labai priklauso augalų pasiruošimas žiemojimui, pasėlių ligotumas ir sėklų derlius. Populiarėjant hibridinėms rapsų veislėms, kurios, kaip
nurodoma, mažiau jautrios sėjos laikui, atsiranda galimybė
žieminius rapsus sėti vėliau, po javų ir gauti pakankamai

gerą sėklų derlių (Bernotas, 2003). Hibridinių veislių rapsai
paprastai derlingesni negu linijinių veislių, tačiau yra reiklesni augimo sąlygoms ir taikomai agrotechnikai: juos auginant
būtinas intensyvus tręšimas ir intensyvi augalų apsauga nuo
ligų ir kenkėjų (Brazauskienė, Ronis, 2009).
Lietuvos žemdirbystės instituto mokslininkų tyrimais
nustatyta, kad viena pagrindinių ir žalingiausių kasmet išplintančių rapsų ligų Lietuvoje yra juodoji dėmėtligė (sukėlėjas Alternaria brassicae) (Brazauskiene, Petraitiene, 2004).
Liga pasirodo ankstyvaisiais tarpsniais ant rapsų lapų, tačiau
ji būna žalingesnė, kai išplinta ant ankštarų ir stiebų (Brazauskienė, Petraitienė, 2006). Liga ypač intensyviai plinta
gausiai azotu patręštame pasėlyje (Aubertot et al., 2004).
Žieminiuose ir vasariniuose rapsuose vis sparčiau plinta
ir kita liga – fomozė (sukėlėjas Leptosphaeria spp.) – visame
pasaulyje plačiai paplitusi rapsų liga, padaranti didelių sėklų
derliaus nuostolių įvairiuose regionuose (West et al., 2001;
Huang et al., 2005; Siebold, Tiedeman, 2011). Fomozė pažeidžia rapsų daigus, suaugusių augalų lapus, stiebus ir ankštaras. Žieminiams rapsams ši liga yra žalingesnė negu vasariniams (Brazauskiene, Petraitiene, 2006). Tai labai išplitusi
grybinė liga jūrinio klimato šalyse. Grybas žiemoja ligotose
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augalų liekanose dirvoje, sėklų paviršiuje, ant įvairių piktžolių, o rapsų vegetacijos metu plinta konidijomis (Ghanbarnia, Fernando, 2007). Liga pasireiškia visą vegetaciją. Tai
augalo pašaknio ir stiebo apatinės dalies puvinys, kuriam
būdingi tamsūs taškeliai – grybo piknidės. Ypač liga išryškėja likus 2–3 savaitėms iki derliaus nuėmimo. Augalo stiebas
paruduoja, atsiranda žaizdų. Fomoze rapsų augalai paprastai
užsikrečia oru plintančiomis askosporomis (Mahuku et al.,
1997). Tai laikoma pagrindiniu šios ligos sukėlėjo infekcijos
šaltiniu. Be to, infekcija gali kilti ir nuo užsikrėtusių sėklų,
nuo ligotų rapsų augalų liekanų tiesioginio kontakto metu
bei lietaus nuplautomis piknosporomis. Kiti bastutinių šeimos augalai, taip pat ir piktžolės, yra potencialūs infekcijos
šaltiniai (Thurwachter et al., 1999). Grybo askosporų plitimo periodas labai skiriasi įvairiuose regionuose, bet paprastai sutampa su laikotarpiu, kai pasirodo jauni rapsų augalai,
kurie šiam patogenui yra jautriausi (Evans et al., 2009).
Sėjos laikas kaip žaladarių plitimą reguliuojanti priemonė taikoma įvairių augalų pasėliuose (Flint, Gouveia, 2001).
Užsienyje atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad didžiausią žalą
ligos padaro žemės ūkio augalams, kai jie užsikrečia netrukus po sudygimo (Sun et al., 2000). Mokslinėje literatūroje
nurodoma, kad yra priklausomumas tarp žieminių rapsų
sėjos laiko ir fomozės paplitimo pasėlyje prieš derliaus nuėmimą (Aubertot et al., 2004). Vėlyvos sėjos žieminių rapsų
pasėliuose fomozė buvo mažiau paplitusi (Scheibert-Bohm,
1979; LePage, Penaud, 1995). Lietuvos žemdirbystės institute
(dabar – LAMMC filiale LŽI) atliktais tyrimais buvo nustatyta tendencija, kad juodoji dėmėtligė ir fomozė ant žieminių rapsų lapų labiau išplito ankstyvesnių sėjų pasėliuose
(Petraitiene, Brazauskiene, 2005). Tačiau kiti autoriai teigia
priešingai – paankstinta sėja mažino šios ligos plitimą žieminių rapsų pasėliuose (Gladders, Musa, 1980).
Tyrimo tikslas – įvertinti sėjos laiko įtaką ligų plitimui linijinės ‘Sunday’ ir hibridinės ‘Kronos’ žieminių rapsų pasėliuose.
METODAI IR SĄLYGOS
Lauko eksperimentai vykdyti 2008–2010 m. Aleksand
ro Stulginskio universiteto (ASU) (anksčiau – Lietuvos
žemės ūkio universiteto) Bandymų stotyje. Dirvožemis
susiformavęs dugninės morenos arba dugninių ledynų darinių, padengtų limnoglacialinėmis nuosėdomis, srityje.
Pagal 1999 m. dirvožemių klasifikaciją (LTDK-99), bandymų lauko dirvožemis – paprastasis sekliai glėjiškas išplautžemis (IDg8-p, Hapli-Epihypogleyic Luvisol, LVg-p-w-ha)
(Lietuvos dirvožemiai, 2001). Dugninės morenos smulkžemio granuliometrinėje sudėtyje vyrauja priemolis ant sunkaus priemolio. Dirvožemio humusingo horizonto storis
23–27 cm. Vandens režimas sureguliuotas uždaru drenažu,
mikroreljefas išlygintas. Dirvožemio pH – 6,7, sorbuotų bazių suma – 156 mekv kg–1, suminio azoto – 1,59 g kg1, humuso – 17,4 g kg–1, judriojo P2O5 – 0,235 g kg–1, judriojo
K2O – 0,189 g kg–1, judriosios sieros – 0,026 g kg–1, suminės
sieros – 0,118 g kg–1, boro – 0,0012 g kg–1.
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Eksperimento variantai – skirtingi sėjos laikai (A veiksnys): 2008–2009 m. – 1) rugpjūčio 10 d., 2) rugpjūčio 20 d.,
3) rugpjūčio 30 d., 4) rugsėjo 10 d.; 2009–2010 m. – 1) rugpjūčio 10 d., 2) rugpjūčio 20 d., 3) rugpjūčio 30 d., 4) rugsėjo 5 d., 5) rugsėjo 10 d., 6) rugsėjo 15 d. Augintos dvi
žieminių rapsų veislės (B veiksnys): 1) linijinė ‘Sunday’,
2) hibridinė ‘Kronos’.
Lauko eksperimentas atliktas keturiais pakartojimais.
Sėklos norma – 3 kg ha–1. Eksperimento laukelio dydis – 30 m2. Žemės dirbimas ir pasėlių priežiūra bandyme
buvo atliekama pagal įprastą technologiją. Žieminių rapsų priešsėlis – juodasis pūdymas. Tręšta 120 kg ha-1 N, 60
kg ha-1 P2O5, 90 kg ha-1 K2O (P ir K rudenį prieš sėją, N
pavasarį). Po sėjos rapsai buvo purškiami herbicidu butizanu 400 (2,5 l ha–1), insekticidais – 3 kartus: karate zeon
(0,15 l ha–1), fastaku (0,10 l ha–1), buldoku (0,10 l ha–1) ir
rudenį bei žydėjimo pabaigoje vasarą fungicidu folikuru
(1,0 l ha–1).
Rapsų pasėliuose atlikta fomozės (Leptosphaeria maculans ir Leptosphaeria biglobosa, t. y. Leptosphaeria spp.) ir
juodosios dėmėtligės (alternariozės) (Alternaria brassicae)
apskaita.
Juodoji dėmėtligė (alternariozė): visų variantų kiekvieno
pakartojimo laukelyje, atsitiktinai pasirinktose vietose buvo
nuskinta po 100 ankštarų (anksčiausiai susiformavusios, po
5 nuo augalo). Laboratorijoje analizuojama, apskaičiuojama
pažeistų ankštarų dalis (%) ir įvertinamas ligos intensyvumas (%) (Žemės ūkio augalų ..., 2002). Vertinta brendimo
tarpsniu BBCH 80–87.
Fomozė: kiekviename laukelyje, atsitiktinai pasirinktose
vietose apžiūrima po 30 augalų. Ligos paplitimas įvertintas
brendimo tarpsniu BBCH 80–87 stiebo apatinėje iki 30 cm
dalyje ir šaknies kaklelio srityje. Nustatoma pažeistų augalų
dalis (%) nuo bendro patikrintų augalų skaičiaus.
Ligų intensyvumas ant stiebų ir ankštarų vertinamas pagal skalę:
0 – nėra infekcijos,
1 – pažeista silpnai (1–10 % stiebo ar ankštaros paviršiaus),
2 – pažeista vidutiniškai (11–25 % stiebo ar ankštaros
paviršiaus),
3 – pažeista stipriai (26–50 % stiebo ar ankštaros paviršiaus),
4 – pažeista stipriai (>50 % stiebo ar ankštaros paviršiaus).
Pažeistų augalų (stiebų / ankštarų) dalis (%) apskaičiuojama nuo bendro stebėtų augalų / ankštarų skaičiaus.
Ligų intensyvumas nustatomas pagal formulę:
(1)
čia R – ligos intensyvumas; Σ (n · b) – vienodu balu (%)
pažeistų augalų, lapų, stiebų ar ankštarų skaičiaus (n) ir pažeidimo balais ar procentais reikšmės (b) sandaugų suma;
N – tikrintų augalų, lapų, stiebų, ankštarų skaičius.
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Tyrimų duomenys apdoroti dviejų veiksnių dispersinės
analizės metodu, naudojant LSD testą (R05), kompiuterine
programa ANOVA iš paketo SELEKCIJA. Ligų paplitimo
duomenys transformuoti. Nustatyta esminė tiriamų veiksnių sąveika. Ligų paplitimas (pažeistų augalų %, ligos intensyvumas) ir rapsų sėklų derlius įvertinti koreliacijos ir
regresijos metodais kompiuterine programa STAT iš paketo
SELEKCIJA (Mokslinių tyrimų metodika, 2009). Skirtumų
tarp variantų (A veiksnys – sėjos laikas) esmingumas žymimas raidėmis: tarp ne ta pačia raide (a, b, c, d…) pažymėtų
vidurkių yra esminiai skirtumai (P < 0,05); skirtumų tarp
variantų (B veiksnys – veislė) esmingumas žymimas *: tarp
* pažymėtų variantų yra esminiai skirtumai (P < 0,05).
REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS
2008–2009 m. sėjos laiko įtaka juodosios dėmėtligės paplitimui žieminių rapsų pasėlyje buvo esminė – rugpjūčio 10 ir
20 d. sėtų hibridinės ir linijinės veislių rapsų pasėliuose šios
ligos buvo pažeista esmingai daugiau rapsų ankštarų, palyginus su rugpjūčio pabaigoje (30 d.) ir rugsėjo pirmojoje pusėje
(10 d.) sėtais pasėliais (1 lentelė). Žieminių rapsų brendimo
tarpsnio pabaigoje (BBCH 85), vertinant juodosios dėmėtligės
paplitimą, nustatyta, kad ši liga pažeidė 100 % pirmųjų dviejų
sėjų hibridinės ‘Kronos’ augalų ankštarų. Linijinės ‘Sunday’
rapsų pasėlyje buvo pažeista atitinkamai 92,2–96,2 % ankštarų. Vėliau sėtų linijinės veislės žieminių rapsų pasėlyje juodosios dėmėtligės pažeistų ankštarų nustatyta mažiau: pasėjus
rugpjūčio 30 d. – 83,9, pasėjus rugsėjo 10 d. – 85,2 %; esminių ligos paplitimo skirtumų tarp šių sėjos laikų nenustatyta.
Hibridinės ‘Kronos’ žieminių rapsų vėliau sėtuose pasėliuose
ligos pažeistų ankštarų buvo atitinkamai 97,5 ir 97,8 %.
Įvertinus ligos intensyvumą, nustatytas mažesnis hibridinės ‘Kronos’ žieminių rapsų atsparumas juodajai dėmėtligei:
ligos intensyvumas ant šios veislės augalų įvertintas vidutiniškai 4,64–7,09 %, linijinės ‘Sunday’ – 2,11–4,68 %, skyrėsi
esmingai, išskyrus pažeistas ankštaras (%) pasėjus rapsus
anksčiausiai (rugpjūčio 10 d.). Anksčiausiai sėtų hibridinės
1 l e nte l ė. Žieminių rapsų ankštarų juodoji dėmėtligė 2008–2009 m.,
ASU Bandymų stotis
Ta b le 1 . Alternaria brassicae incidence on rape siliquae, 2008–2009
(ASU Experimental Station)
Sėjos laikas
Sowing date
08 10
08 20
08 30
09 10

Pažeistų ankštarų %
Infected siliquae, %
‘Sunday’
‘Kronos’

Ligos intensyvumas %
Desease intensity, %
‘Sunday’
‘Kronos’

96,2a
92,2a*
83,9b*
85,2b*

4,68a*
3,22b*
2,45bc*
2,11bc*

100,0a
100,0a*
97,5b*
97,8b*

7,09a*
8,56a*
4,66b*
4,64b*

Pastaba. Tarp vidurkių, pažymėtų ne ta pačia raide (a, b, c . . . ; sėjos laikas) ir pažymėtų* (veislė), yra esminiai skirtumai (P < 0,05).
Note. The mean values not sharing a common letter (a, b, c…; sowing date) and noted
as * (cultivar) are significantly different (P < 0.05).

veislės žieminių rapsų ligos intensyvumas buvo 1,5, rugpjūčio 20 d. – 2,7, rugpjūčio 30 d. – 1,9, o rugsėjo 10 d. – 2,2
karto didesnis, palyginus su tuo pačiu metu sėtų linijinės
veislės augalų ligos intensyvumu – skirtumai tarp veislių,
nepaisant sėjos laiko, esminiai.
Juodoji dėmėtligė (alternariozė) rapsų pasėliuose iki žydėjimo tarpsnio plinta nežymiai, tad ir ligos apskaita šiuo laikotarpiu nėra svarbi. M. Siebold ir A. von Tiedeman (2011)
teigia, kad ši liga daug žalos padaro paplitusi ant ankštarų.
2009–2010 m. sėjos laiko įtaka juodosios dėmėtligės paplitimui buvo mažesnė, palyginus su ankstesniais tyrimo metais.
Ankstyviausia sėja hibridinės ‘Kronos’ rapsams veikė kaip ligos pažeistų ankštarų kiekio mažinimo priemonė – juodosios
dėmėtligės pažeistų ankštarų anksčiausiai sėti ‘Kronos’ rapsai
turėjo esmingai mažiau, palyginus su visais vėliau sėtais šios
veislės rapsais (2 lentelė). Priešinga tendencija pastebėta linijinės ‘Sunday’ žieminių rapsų pasėlyje – esmingai mažiau, palyginus su visų ankstesniųjų sėjų rapsais, juodosios dėmėtligės
pažeistų ankštarų (%) buvo rapsuose, kurių pasiruošimo žiemojimui laikotarpis buvo trumpiausias – pasėjus rugsėjo 10 d.
Linijinius rapsus, pasėtus rugsėjo 05 d., juodoji dėmėtligė pažeidė labiausiai – 13,4 %, nors esmingai daugiau tik palyginus su rugsėjo 10 d. sėtų rapsų pasėlio juodosios dėmėtligės
intensyvumu. Sėjos laikas turėjo įtakos juodosios dėmėtligės
intensyvumui hibridinės ‘Kronos’ rapsų pasėlyje panašiai kaip
ir linijinių – juodoji dėmėtligė labiausiai pažeidė hibridinius
rapsus, pasėtus rugsėjo 05 d. – 17,2 %, pažeidimas esmingai
didesnis, palyginus su juodosios dėmėtligės intensyvumu rugpjūčio 20 d. ir rugsėjo 10 d. sėtų rapsų pasėliuose.
2 lentelė. Žieminių rapsų ankštarų juodoji dėmėtligė 2009–2010 m.,
ASU Bandymų stotis
Tabl e 2 . Alternaria brassicae incidence on rape siliquae, 2009–2010
(ASU Experimental Station)
Sėjos laikas
Sowing date
08 10
08 20
08 30
09 05
09 10

Pažeistų ankštarų %
Infected siliquae, %
‘Sunday’
‘Kronos’

Ligos intensyvumas %
Desease intensity , %
‘Sunday’
‘Kronos’

81,7a*
71,5a
72,7a*
83,8a
70,2b

10,2ab
9,7ab
11,1ab
13,4a
8,3b

33,5b*
84,1a
91,3a*
89,0a
77,0a

14,7ab
10,9bc
15,5ab
17,2a
8,8c

Pastaba. Tarp vidurkių, pažymėtų ne ta pačia raide (a, b, c...; sėjos laikas) ir pažymėtų * (veislė), yra esminiai skirtumai (P < 0,05).
Note. The mean values not sharing a common letter (a, b, c…; sowing date) and noted
as * (cultivar) are significantly different (P < 0.05).

Mažiau atsparūs juodajai dėmėtligei, kaip ir 2008–
2009 m., buvo hibridinės ‘Kronos’ veislės žieminiai rapsai – vidutinis ligos intensyvumas visų sėjų rapsuose buvo
13,4 %, o linijinės ‘Sunday’ – 10,5 %. Esminiai pažeistų ankštarų (%) skirtumai tarp tirtų veislių nustatyti tik pasėjus šių
veislių žieminius rapsus rugpjūčio 10 ir 30 d.
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Nuo 2004 m., kaip teigia I. Brazauskienė ir kt. (2007), fomozės plitimas Lietuvoje spartėja. Esant ilgam ir šiltam rudeniui,
šios ligos sukėlėjo askosporos ore randamos iki pat gruodžio
pabaigos. Vokietijoje ši liga pripažįstama kaip daranti didžiausius ekonominius nuostolius auginant rapsus (Bremer, 2007).
R. Velička ir kt. (2009) nurodo, kad vienas veiksnių, mažinančių fomozės plitimą, yra tinkamas sėjos laikas.
2008–2009 m. žieminių rapsų brendimo tarpsnio pabaigoje (BBCH 85) ankstyvos sėjos linijinės ir hibridinės veislių rapsų pasėliuose buvo pažeista daugiau kaip pusė augalų
(3 lentelė). Linijinės ‘Sunday’ pasėlyje ligos pažeistų augalų
buvo 30,8–67,5 %, o hibridinės ‘Kronos’ – 49,2–80,0 %. Mažiausiai fomozės pažeistų augalų nustatyta vėliausiai (rugsėjo 10 d.) sėtuose abiejų veislių žieminių rapsų pasėliuose.
Nors daugiau fomozės pažeistų augalų buvo hibridinės veislės
pasėlyje, bet sėjos laikas turėjo didesnės įtakos šios ligos plitimui linijinės veislės pasėliuose. Ligos pažeistų augalų (%) sėjant žieminius rapsus ‘Sunday’ rugpjūčio 10 ir 20 d. esmingai
nesiskyrė. Esmingai tarpusavyje nesiskyrė ir rugpjūčio 20 bei
30 d. sėtų ‘Sunday’ rapsų pasėlių ligotumas. Rugpjūčio pabaigoje sėtų šios veislės rapsų pasėlyje buvo esmingai mažiau fomozės pažeistų augalų, palyginus su rugpjūčio 10 d. sėtaisiais.
Mažiausiai fomozės pažeistų augalų (%) nustatyta vėliausiai
sėtuose linijinės veislės žieminiuose rapsuose – esmingai mažiau, palyginus su rugpjūtį sėtais šios veislės rapsais. Vėliausiai
sėti hibridinės veislės žieminiai rapsai fomozės taip pat buvo
pažeisti mažiausiai, palyginus su anksčiausiai sėtais rapsais,
tačiau skirtumai neesminiai. Mažiausiai atsparūs fomozei
buvo hibridinės veislės rapsai, sėti rugpjūčio 10 ir 20 d.

Tiek pagal pažeistus augalus (%), tiek pagal ligos
intensyvumą labiau pažeisti fomozės buvo hibridinės
veislės žieminiai rapsai, tačiau esminiai skirtumai tarp
veislių nustatyti tik rugpjūčio 30 d. ir rugsėjo 10 d. sėtų
rapsų pasėliuose.
Lietingas ir šiltas 2009 m. ruduo buvo palankus žieminių rapsų ligų paplitimui. 2009–2010 m. ASU Bandymų stotyje atliktuose eksperimentuose sėjos laikas turėjo
esminės įtakos fomozės paplitimui linijinės ‘Sunday’ ir
hibridinės ‘Kronos’ žieminių rapsų pasėliuose (4 lentelė).
Linijinės ‘Sunday’ žieminių rapsų pasėlyje fomozės buvo
pažeista 44,2–78,4 % augalų, hibridinės ‘Kronos’ rapsų pasėlyje – 49,2–67,5 %. O. Treikale et al. (2005) teigia, kad
Latvijoje jau ankstesniais metais ši liga pažeisdavo 30–
90 % augalų.
4 lentelė. Fomozės plitimas žieminių rapsų pasėliuose 2009–2010 m.,
ASU Bandymų stotis
Tabl e 4 . Leptosphaeria spp. spreading in winter rape crops, 2009–2010
(ASU Experimental Station)
Sėjos laikas
Sowing date
08 10
08 20
08 30
09 05
09 10

Pažeistų augalų %
Infected plants, %
‘Sunday’
‘Kronos’
78,4a
65,0a
44,2b*
46,6b*
65,0a

74,1a
76,7a
78,4a*
72,5a*
52,5b

Ligos intensyvumas %
Desease intensity, %
‘Sunday’
‘Kronos’
4,6a
3,4a
3,2a
1,6b*
3,4a

4,8a
5,0a
3,9a
3,8a*
3,0b

Pastaba. Tarp vidurkių, pažymėtų ne ta pačia raide (a, b, c...; sėjos laikas) ir pažymėtų * (veislė), yra esminiai skirtumai (P < 0,05).

3 l e nte l ė. Fomozės plitimas žieminių rapsų pasėliuose 2008–2009 m.,
ASU Bandymų stotis
Ta b le 3 . Leptosphaeria spp. spreading in winter rape crops, 2008–2009
(ASU Experimental Station)
Sėjos laikas
Sowing date
08 10
08 20
08 30
09 10

Pažeistų augalų %
Infected plants, %
‘Sunday’
‘Kronos’

Ligos intensyvumas %
Desease intensity, %
‘Sunday’
‘Kronos’

67,5a
62,7ab
45,9b*
30,8c*

2,76ab
2,35a
1,72c*
0,77c*

67,5ab
80,0a
73,4a*
49,2b*

3,68a
5,15a
4,88a*
2,07b*

Pastaba. Tarp vidurkių, pažymėtų ne ta pačia raide (a, b, c. . . ; sėjos laikas) ir pažymėtų * (veislė), yra esminiai skirtumai (P < 0,05).
Note. The mean values not sharing a common letter (a, b, c…; sowing date) and noted
as * (cultivar) are significantly different (P < 0.05).

Skirtingu laiku sėtų ‘Sunday’ žieminių rapsų ligos intensyvumas kito nuo 0,77 iki 2,76. Esmingai mažesnis ligos intensyvumas buvo rugpjūčio 30 d. ir rugsėjo 10 d. sėtų augalų,
palyginus su anksčiau sėtaisiais. Hibridinės ‘Kronos’ rapsų,
sėtų skirtingu laiku, ligos intensyvumas buvo ženkliai didesnis – 2,07–5,15. Pasėjus rapsus vėliausiai (rugsėjo 10 d.) fomozės intensyvumas buvo esmingai mažesnis, palyginus su ligos
intensyvumu visų tirtų ankstyvesnių sėjų rapsų pasėliuose.

Note. The mean values not sharing a common letter (a, b, c…; sowing date) and noted
as * (cultivar) are significantly different (P < 0.05).

Daugiausiai fomozės pažeistų augalų buvo anksčiausiai (rugpjūčio 10 d.) sėtų ‘Sunday’ žieminių rapsų pasėlyje – 67,5 %, tuo tarpu rugpjūčio 20 d. ir rugsėjo 10 d. sėtų linijinės veislės rapsų pasėliuose – atitinkamai 62,7 ir 65,0 %,
skirtumai neesminiai. Rugpjūčio 10–20 d. sėtų rapsų pasiruošimo žiemojimui laikotarpis, kuris tęsiasi nuo sudygimo
iki dienos, kai vidutinė paros oro temperatūra nukrinta ir
laikosi tris paras ≤ +2 °C, 2009 m. buvo 83 ir 72 dienos, o
rugsėjo 10 d. sėtų – 50 dienų. Per ilgesnį laiką ant žieminių
rapsų patenka daugiau ore skraidančių sporų, o per trumpas
pasiruošimo žiemojimui laikotarpis nepakankamas geram
pasiruošimui žiemoti – rapsai nesuspėja išauginti 6–8 lapų
skrotelės, sukaupti maisto medžiagų, todėl būna lengviau
pažeidžiami ligų tiek rudenį, tiek po peržiemojimo atsinaujinus vegetacijai pavasarį.
2010 m. prieš derliaus nuėmimą mažiausiai fomozės pažeistų augalų nustatyta rugsėjo 10 d. sėtų ‘Kronos’ žieminių
rapsų pasėlyje, kurio pasiruošimo žiemojimui laikotarpis
trumpiausias. Šis rodiklis buvo esmingai mažesnis, palyginus
su visų ankstyvesnių sėjų hibridinių rapsų rodikliais. Sėjos
laiko įtaka fomozės pažeistų augalų skaičiui hibridinių rapsų
pasėlyje buvo silpnesnė, negu linijinės veislės rapsams.
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Vertinant linijinės veislės žieminių rapsų pasėlio ligotumą pagal ligos intensyvumą, mažiausi fomozės pažeidimai
nustatyti rugsėjo 5 d. sėtų rapsų pasėlyje – ligos intensyvumas siekė tik 1,6, t. y. buvo esmingai mažesnis, palyginus
su visų kitų anksčiau ir vėliau sėtų rapsų ligos intensyvumu. Sėjos laikas turėjo esminės įtakos ir hibridinės ‘Kronos’ žieminių rapsų ligos intensyvumui. Mažiausias ligos
intensyvumas (3,0), kaip ir mažiausiai pažeistų augalų
(%), buvo vėliausiai sėtuose hibridinės ‘Kronos’ rapsuose,
esmingai mažesnis, palyginus su ligos intensyvumu visų
tirtų ankstyvesnių sėjų pasėliuose. P. Sun et al. (2000) teigia, kad ligos intensyvumas prieš derliaus nuėmimą būna
didžiausias, kai augalai pažeidžiami anksti – netrukus po
sudygimo. Jeigu fomozė pasireiškia ankstyvais tarpsniais,
liga gali padaryti daug žalos, nes pažeisti augalai, šaknies
kaklelio srityje nutrūkus medžiagų apykaitai, bręsta anksčiau laiko. Jei liga pasireiškia vėlyvais tarpsniais, žala nėra
didelė.
Ir juodosios dėmėtligės paplitimas, ir fomozės paplitimas
buvo intensyvesnis hibridinės veislės pasėliuose. Esmingai
daugiau fomozės pažeistų stiebų nustatyta hibridinės ‘Kronos’ rapsuose, pasėtuose rugpjūčio 30 d. ir rugsėjo 5 d., o
esmingai didesnis ligos intensyvumas – pasėjus rapsus rugsėjo 5 d.
Juodosios dėmėtligės ir fomozės pažeistų augalų (ankštarų ir stiebų, %) linijinės veislės žieminių rapsų pasėlyje mažėjo vėlinant sėjos laiką, išskyrus juodąją dėmėtligę
2009–2010 m. Hibridinės veislės žieminių rapsų ankstyviausios sėjos pasėlyje ligų pažeistų augalų (%) daugeliu tyrimo
atvejų, nors ir neesmingai, būdavo mažiau. M. Valantin-Morison ir kt. (2007) nustatė prieštaringą sėjos laiko efektą tirdami kenkėjų plitimą žieminių rapsų pasėliuose: tuo pačiu
laiku sėtuose rapsuose vienos rūšies kenkėjų yra mažiausiai, kitos – daugiausiai. Panaši tendencija nustatyta mūsų
atliktuose tyrimuose. Kaip teigia M. Valantin-Morison ir kt.
(2007), tai žinodamas rapsų augintojas turi pats pasirinkti
optimaliausią sėjos laiką, įvertindamas, koks žaladarys yra
labiausiai paplitęs konkrečiomis sąlygomis.
Linijinės ‘Sunday’ ir hibridinės ‘Kronos’ žieminių rapsų
sėklų derliaus priklausomumas nuo ligų paplitimo pasėlyje. Koreliacijos–regresijos metodu įvertinti priklausomumai
tarp ligų paplitimo pasėlyje ir žieminių rapsų sėklų derliaus.
2008–2009 m. nenustatyta statistiškai patikimų priklausomumų tarp juodosios dėmėtligės bei fomozės paplitimo
pasėliuose ir žieminių rapsų sėklų derliaus. Nors brendimo
tarpsnio pabaigoje buvo pažeista iki 100 % žieminių rapsų
ankštarų, priklausomumai tarp šių ligų paplitimo ir rapsų
sėklų derliaus nebuvo statistiškai patikimi.
J. N. Aubertot ir kt. (2002) teigia, kad Prancūzijoje dėl fomozės netenkama vidutiniškai 5–20 % rapsų sėklų derliaus.
Kiti tyrėjai nurodo, kad paprastai derliaus nuostoliai dėl fomozės siekia mažiau kaip 10 %, tačiau kartais – net 30–50 %
(Barbetti, Khangura, 1999). ASU (LŽŪU) Bandymų stotyje
2009–2010 m. atlikus tyrimus nustatytas labai stiprus statistiškai patikimas (tikimybės lygis 99 %) tiesinis priklau

somumas tarp fomozės pažeistų augalų (%) prieš derliaus
nuėmimą ir linijinės ‘Sunday’ žieminių rapsų sėklų derliaus:
r = –0,97, P < 0,01. Daugėjant fomozės pažeistų augalų (%),
mažėjo žieminių rapsų sėklų derlius.
Nustatytas stiprus statistiškai patikimas (tikimybės lygis
95 %) kreivinis (kvadratinis) priklausomumas tarp fomozės
ligos intensyvumo ir linijinės ‘Sunday’ žieminių rapsų sėklų
derliaus: r = – 0,85, P < 0,05.
‘Sunday’ žieminių rapsų pasėlyje fomozė buvo pažeidusi
vidutiniškai 59,8 % augalų, o ‘Kronos’ – net 70,8 %. Vidutinis ligos intensyvumas abiejų veislių rapsų pasėliuose taip
pat buvo nevienodas: ‘Sunday’ žieminių rapsų pasėlyje – 3,2,
‘Kronos’ – 4,1. Nors hibridinės ‘Kronos’ žieminių rapsų pasėlyje fomozė paplito labiau, tačiau šios veislės rapsų derlingumas statistiškai patikimai nepriklausė nei nuo fomozės
pažeistų augalų (%), nei nuo ligos intensyvumo.
Tarp juodosios dėmėtligės intensyvumo ‘Sunday’ žieminių rapsų pasėlyje ir šios veislės rapsų sėklų derliaus nustatytas neigiamas stiprus, tačiau statistiškai nepatikimas tiesinis priklausomumas: r = –0,76. Tarp juodosios dėmėtligės
pažeistų ankštarų (%) ‘Sunday’ žieminių rapsų pasėlyje ir
šios veislės rapsų sėklų derliaus nustatytas. Tarp juodosios
dėmėtligės paplitimo pasėlyje ir ‘Kronos’ žieminių rapsų
sėklų derliaus statistiškai patikimų koreliacinių priklausomumų nenustatyta.
IŠVADOS
1. Sėjos laikas turėjo esminės įtakos juodosios dėmėtligės ir
fomozės paplitimui linijinės ‘Sunday’ ir hibridinės ‘Kronos’
žieminių rapsų pasėliuose. Mažiau atsparūs juodajai dėmėtligei ir fomozei buvo ‘Kronos’ rapsai.
2. Linijinės ‘Sunday’ žieminių rapsų sėklų derlius labai
ir statistiškai patikimai priklausė nuo fomozės pažeistų augalų pasėlyje (%) (r = –0,97, P < 0,01) ir ligos intensyvumo indekso (r = –0,85, P < 0,05). Tarp hibridinės ‘Kronos’
žieminių rapsų sėklų derliaus ir fomozės paplitimo statistiškai patikimų priklausomumų nenustatyta. Tarp juodosios
dėmėtligės plitimo pasėliuose bei žieminių rapsų sėklų derliaus statistiškai patikimų priklausomumų nenustatyta.
Gauta 2011 09 26
Priimta 2011 11 15
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SOWING TIME INFLUENCE ON CROP DESEASES
IN WINTER RAPE CONVENTIONAL AND HYBRID
CULTIVARS
Summary
Experiments were carried out at the Experimental Station of the
Aleksandras Stulginskis University in 2009–2010 on Hapli-Epihypogleyic Luvisol soil. The aim of the research was to determine
the influence of sowing time on crop diseases. Treatments of the
experiment: factor A – sowing date: 1) August 10, 2) August 20,
3) August 30, 4) September 5, 5) September 10, 6) September 15;
factor B – cultivar: 1) conventional ‘Sunday’, 2) hybrid ‘Kronos’. The
sowing date significantly influenced the spread of diseases in winter
stands of conventional and hybrid rape cultivars. Less resistant to
Alternaria brassicae and Leptosphaeria spp. was the hybrid cultivar
winter rape ‘Kronos’: in the crop stand of this variety more damaged plants were found and the disease intensity index was higher.
The rapeseed yield of the conventional variety ‘Sunday’ was statistically significantly influenced by the percentage of plants damaged
by Leptosphaeria spp. (r = –0.97, P < 0.01) and the disease intensity index (r = –0.85, P < 0.05). No statistically significant correlation was observed between the winter rapeseed yield of the hybrid
variety ‘Kronos’ and the spread of Leptosphaeria spp. The rapeseed
yield of both varieties didn’t depend on the spread of Alternaria
brassicae.
Key words: winter oilseed rape, varieties, sowing time,
Alternaria brassicae, Leptosphaeria spp., seed yield

