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STUDIJŲ DALYKO/MODULIO „DIRVOTYRA“ APRAŠAS 

 

Kodas Apimtis 

kreditais 

Institucija Fakultetas Institutas 

AGR8005 7 Vytauto Didžiojo 

universitetas 

Agronomijos 

fakultetas 

Agroekosistemų 

ir dirvožemio 

mokslų 

institutas 

Studijų dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

Dirvotyra 

Studijų dalyko pavadinimas anglų kalba 

Soil Science 

 

Studijų būdas Kreditų skaičius 

Konsultacijos 1,0 

Individuali užduotis 2,0 

Individualus darbas 4,0 

Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 

Studijuodami dalyką „Dirvotyra“ doktorantai įgyja žinių apie dirvožemio svarbą žemės ūkio ir miško 

ekosistemose, supranta geologinius ir mineralų dūlėjimo procesus bei dirvodaros veiksnius, adaptuoja 

ir taiko dirvožemio vertinimo metodus, nustato dirvožemio fizikines, chemines ir biologines savybe, 

žinoti tvaraus dirvožemio naudojimo principus, sprendžia agronomijos ir miškininkystės veiklos 

strateginio pobūdžio uždavinius. 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 

Studying the course “Soil Science” PhD students obtaining knowledge on the consequences of soil in 

agricultural and forest ecosystems, getting to understand the geological and mineral weathering 

processes and soil formation principles, adapting and applying soil assessment methods, evaluating 

soil physical, chemical and biological properties, identifying the principles of sustainable soil 

principles, implementing soil sustainability in agronomy and forestry technologies. 

Dalyko poreikis bei aktualumas 

Išklausę studijų dalyką doktorantai geba pateikti, analizuoti, sintetinti, kritiškai vertinti naujas 

bendrosios dirvotyros žinias, ieško originalių jos mokslinių idėjų, sprendžiant sudėtingas problemas, 

darančias poveikį agronomijos ir miškų mokslams, geba planuoti fundamentinius ir taikomuosius 

tyrimus. 

Dalyko tikslai  

Studijų dalyko tikslas yra suteikti doktorantams žinių apie bendrosios dirvotyros mokslinius tyrimus, 

siekiant kurti natūraliojo ir efektyviojo dirvožemio derlingumo didinimo technologijas, modeliuojant 

dirvožemio  labai jautrios ekosistemos dalies, tausojimo ir išsaugojimo strategijas. 

Dalyko turinys, temos ir studijų metodai 

Dalyko turinys: 

 

1. Dirvotyros mokslo ypatumai. Dirvožemio mokslų raida pasaulyje ir Lietuvoje. Mineralinė 

dirvožemio dalis, jos kilmė, sandara ir sudėtis. Mineralų ir uolienų susidarymo ypatumai. Uolienų 

dūlėjimas, jo ryšys su augalais. Dirvodarinės uolienos, jų geologinė klasifikacija ir poveikis 

dūlėjimui. Dirvodaros teorija. Dirvodaros veiksniai ir jų ypatumai dirbamame dirvožemyje. 

Dirvožemio fazinė sudėtis. Dirvožemio granuliometrinė sudėtis ir jos ryšys su kultūriniais augalais. 

Dirvožemio mineralinė dalis ir jos cheminė sudėtis. Organinė dirvožemio dalis ir jos šaltiniai žemės 

ūkyje. 

 

2. Dirvožemio savybės ir režimai. Dirvožemio koloidai, sorbcija ir jos rūšys. pH, oksidacija ir 

redukcija dirbamame dirvožemyje, jų reguliavimo būdai. Bendrosios fizikinės savybės. Dirvožemio 
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drėgmė, oras, šiluma ir jų režimo ypatumai dirbamoje žemėje. Dirvožemio derlingumas ir jo 

reguliavimas žemės ūkio ir miško reikmėms. 

 

3. Morfologinė dirvožemio sandara ir savybės. Dirvožemių sistematika, klasifikavimas ir 

diagnostikos principai. Diagnostiniai horizontai, savybės ir medžiagos. Dirvožemio danga. 

Pagrindiniai dirvožemių paplitimo dėsningumai (platuminis ir vertikalusis zoniškumas). Pagrindinės 

pasaulio dirvožemių grupės ir jų paplitimo dėsningumas. Lietuvos dirvožemių klasifikacijos principai 

ir pagrindinių dirvožemio grupių agronominė ir miškininkavimo vertės. Dirvožemio dangos struktūra 

ir kontrastingumas. Dirvožemio dangos ir tyrimai. Teoriniai ir praktiniai tvaraus dirvožemio 

naudojimo aspektai. 

 

Studijų metodai:  
 

Paskaita su diskusija, individuali užduotis (mokslinių tyrimų duomenų analizė), minčių lietus. 

 

Studijų pasiekimų vertinimas 

Studentų pasiekimui taikoma kriterinė dešimtbalė skalė ir kaupiamoji vertinimo sistema. Kaupiamojo 

vertinimo struktūra. 

Kaupiamojo vertinimo struktūra: 

Individuali užduotis – 30 % (17-20 savaitė; užduoties pristatymas egzamino metu). 

Egzaminas – 70 % (17-20 savaitė). 
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