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 Informacinis lapelis  
 

Dirvožemio derlingumo atkūrimas popjūtiniu 
laikotarpiu, taikant supaprastinto žemės dirbimo 

technologijas 
 
Projekto „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas biologinės 

įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“, Nr. 14PA-KK-17-1-01532-PR001, 
pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus aptariama aktuali tema „Dirvožemio 
derlingumo atkūrimas popjūtiniu laikotarpiu, taikant supaprastinto žemės dirbimo 
technologijas“. 

Siekiant dirvožemyje išsaugoti organines medžiagas ir atsižvelgiant į naujus 
aplinkosaugos reikalavimus, ūkiuose vis plačiau naudojama žalioji trąša. Žaliajai 
trąšai galima naudoti įvairius augalus ir jų mišinius. Gali būti naudojami ir 
pagrindiniai sėjomainos augalai, ir tarpiniai pasėliai. Atsižvelgiant į šalies klimatines 
sąlygas, žaliajai trąšai efektyviausia naudoti įsėlinius augalus, ypač dobilus. Po 
pagrindinių augalų nuėmimo dirvose dažnai lieka nepanaudotų maisto medžiagų. 
Tarpiniai augalai pasisavina maisto medžiagas ir neleidžia jų išplauti vasaros 
pabaigoje bei ankstyvą rudenį. Be to, augalų uždengtą dirvą mažiau veikia lietus, 
todėl jos būna geresnių hidrofizikinių savybių, normaliai drėgnos ir purios. Greitai 
augantys tarpiniai augalai užaugina nemažai biomasės, kuri įterpta į dirvą ją papildo 
organinėmis bei mineralinėmis medžiagomis  



 
Parengė lektorė  dr. Zita Brazienė.  
 
 
Informaciją teikia:  
projekto vadovė dr. Lina Šarūnaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas,  
tel. 8 615 51 431, el. paštas lina.sarunaite@lammc.lt;  
 
projekto administratorė Lina Ramanauskaitė  
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  
tel. 8 674 58 491, el. paštas lina.ramanauskaite@lammc.lt.                   
          
  
  

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės 
„Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį  

„Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“  
 

ATMINTINĖ 
 

lauko dienų, seminarų, pasidalijimo patirtimi grupių, kitų 
informavimo renginių dalyviams 

  

1. Reikia žinoti arba atsivežti užsirašius valdos atpažinties kodą ir 
(arba) institucijos ar įmonės kodą (jeigu nėra valdos atpažinties 
kodo), ir (arba) tautinio paveldo produkto sertifikato datą bei numerį, 
adresą, tel. Nr., el. pašto adresą 

2. Reikia žinoti arba atsivežti dokumentą, kuriame yra asmens kodas. 
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