
LAMMC mokslinė konferencija  
„Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“ 
2021 m. sausio 26–29 d. 

 

Nederlingų ariamų žemių žemėnaudos konversijos būdai  

ir jų įtaka dirvožemio savybėms bei augalų cenozėms  
 

Liudmila Tripolskaja, Asta Kazlauskaitė-Jadzevičė, Eugenija Bakšienė  

 
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras  

 

Kontaktinis asmuo Liudmila Tripolskaja, el. p. liudmila.tripolskaja@lammc.lt 

 
Svarstant Lietuvos agrarinio kraštovaizdžio optimizacijos klausimus nustatyta, kad ~19 % žemės 

ūkio naudmenų neracionalu naudoti tradicinei žemės ūkio produkcijai gaminti dėl jų menko našumo. Tai 

dažniausiai lengvos granuliometrinės sudėties, mažo humusingumo, turintys mažai maisto medžiagų ir 

nepakankamo drėgmės imlumo dirvožemiai. Atsisakant nederlingų ariamų žemių naudojimo žemės ūkio 

produkcijai gaminti ir jas transformuojant į kitų tipų žemėnaudas, svarbiausias uždavinys yra stabdyti 

dirvožemio degradaciją didinant organinės anglies (Corg) sekvestraciją. Dirvožemyje didėjant Corg kiekiui, 

iš esmės pagerėja sorbcinė geba, vandens režimas, sumažėja CO2 emisija. Ariamų žemių konversijos į kitas 

žemėnaudas efektyvumas priklauso ne tik nuo dirvožemio sąlygų, bet ir nuo klimatinių veiksnių, kurie 

lemia biomasės formavimąsi bei tolesnę destrukciją dirvožemyje ir humusinių medžiagų susidarymą.  

LAMMC Vokės filiale 1995 m. pradėtas nederlingo ariamo dirvožemio (Arenosol) transformacijos 

į kitų tipų žemėnaudas tyrimas, kurio tikslas – įvertinti įvairių žemėnaudų produktyvumą, dirvožemio 

savybių pokyčius, Corg sekvestravimo greitį priklausomai nuo žemėnaudų augalijos dangos skirtumų. 

Ilgalaikio eksperimento metu taip pat vertinta klimato kaitos įtaka įvairių žemėnaudų produktyvumui ir tirti 

gilesni Corg kokybės pokyčiai.  

Eksperimento metu tirti ariamos žemės transformacijos būdai: į kultūrinę pievą, tręšta NPK 

trąšomis ir netręšta, dirvoną ir pušų mišką/plantaciją. Taip pat tirta žemėnauda, kai buvo auginti įvairūs 

lauko augalai (sėjomaina). Šioje, kaip ir kultūrinės pievos, žemėnaudoje taikyti du tręšimo variantai: tręšta 

NPK trąšomis ir netręšta.  

Sėjomainos žemėnaudoje, taikant tradicinę auginimo technologiją, auginti lauko augalai, gerai 

derantys lengvos granuliometrinės sudėties dirvožemiuose: žieminiai rugiai, miežiai, grikiai, bulvės, 

lubinai, žieminiai kvietrugiai, vasariniai kviečiai, raudonieji dobilai. Žemėnaudos tręšiamoje dalyje augalai 

tręšti NPK trąšomis, kurių norma apskaičiuota pagal dirvožemio savybes ir augalų mitybos elementų 

poreikį derliui suformuoti. Kultūrinėje pievoje augintos hibridinės liucernos (Medicago varia L.) ir 4 

miglinių žolių mišinys. Pievos tręšiamoje dalyje trąšos išbertos du kartus per vegetaciją: pavasarį, 

atsinaujinus augalų vegetacijai – N60-90P60K150, ir po pirmosios žolės derliaus nuėmimo – N30-60. Dirvone ir 

pušyne jokie agrotechniniai darbai nebuvo vykdyti. Per tyrimo laikotarpį dirvono aikštelėje susiformavo 

natūralios augalijos fitocenozė, kurios sudėtis varijavo priklausomai nuo hidroterminių sąlygų vegetacijos 

metu. Nuo 2017 m. dirvono augalija pjauta 1 kartą per metus, liepos pabaigoje, biomasė palikta aikštelėje 

mineralizacijai. Miško aikštelėje nuo 1995 m. auga paprastosios pušys (Pinus sylvestris L.). 2009 m. buvo 

atliktas medžių retinimas, nustatytas pušyno tankumas (4975 vnt. ha-1). 2015 m. pušyno tankumas sudarė 

3509 vnt. ha-1.  

Tyrimo rezultatai. Žemėnaudų produktyvumas. 2016–2020 m. (per 5 metus) daugiausia suminės 

energijos buvo sukaupta NKP NPK tręštoje kultūrinėje pievoje (533 GJ ha-1) – 37 % daugiau, palyginus su 

NKP tręšta sėjomaina (388 GJ ha-1). Netręštame dirvožemyje sėjomainos augalų, kultūrinės pievos ir 

dirvono augalų produktyvumas esmingai nesiskyrė ir per 5 metus sudarė atitinkamai 279, 222 ir 226 GJ ha-

1. Pažymėtina, kad palyginus su 1995–2015 m. augalų vidutiniu produktyvumu, 2016–2020 m. padidėjo 

sėjomainos žemėnaudos produktyvumas, kurį nulėmė dobilų ir avižų bei lubinų mišinio derliai. Taip pat 

padidėjo tręštos kultūrinės pievos (dėl dirvožemio savybių gerėjimo, tręšimo pokyčių, žolių atsėjimo) ir 
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dirvono augalijos (dėl dirvožemio savybių kitimo) produktyvumas. Dirvožemyje mažėjant mitybos 

elementų koncentracijai, sumažėjo suminės energijos sukaupimas netręštos KP žemėnaudoje. Pušų 

plantacijos produktyvumas nebuvo vertintas, nes dėl viršūninio žievėgraužio (Ips acuminatus Eich) 

pažeidimų iki 2020 m. miško žemėnaudoje beveik neliko sveikų pušų. Kenkėjas pradėjo plisti 2016 m., 

nuo jo medžių apsaugai nėra veiksmingų insekticidų.  

Dirvožemio profilio ir cheminių savybių pokyčiai. Po ariamos žemės transformacijos į kitas 

žemėnaudas praėjus 25 metams, esmingai padidėjo humusingojo horizonto (A) storis pušų miško (+4 cm), 

dirvono (+3 cm) ir kultūrinės pievos (+1 cm) žemėnaudose; tręšiamos sėjomainos žemėnaudoje A horizonto 

storis 2015–2020 m. pradėjo mažėti.  

Mitybos elementų koncentracijos pokyčiai A horizonte priklausė nuo žemėnaudų tręšimo, 

augalinės dangos tipo ir jos panaudojimo. Sėjomainos ir kultūrinės pievos žemėnaudose, kuriose tręšta 

mineralinėmis NPK trąšomis, judriojo fosforo ir kalio koncentracijos kito neesmingai, bet netręštame 

dirvožemyje jų sumažėjo beveik perpus; tai sąlygojo šių elementų netekimas su augalų derliumi. Dirvono 

dirvožemyje judriojo fosforo ir kalio kiekis nepakito, nes augalų akumuliuoti cheminiai elementai po 

biomasės suirimo vėl grįžta į dirvožemį. Priešingai dirvonui, pušų įsisavintas fosforas ir kalis ilgam lieka 

medžių biomasėje, todėl šių elementų koncentracija dirvožemyje sumažėjo. Pušų žemėnaudoje taip pat 

suintensyvėjo dirvožemio rūgštėjimo procesai – pHKCl sumažėjo 0,5 vnt.; dar stipresnis rūgštėjimas 

nustatytas tręštos kultūrinės pievos žemėnaudoje – −0,9 vnt. pH.  

Organinės anglies sekvestracija ir kokybė. Įvairus augalinių liekanų kiekis ir skirtinga jų 

biocheminė sudėtis sąlygojo nevienodą Corg sekvestravimą dirvožemio A horizonte. Didesnė Corg 

koncentracija 0–25 cm sluoksnyje nustatyta patręšus NPK (14,2 g kg-1 C) ir pušų miško (12,2 g kg-1 C) 

dirvožemyje. Šiose žemėnaudose nustatyta ir didžiausia Corg sekvestracija  A horizonte – atitinkamai 46,9 

ir 39,0 t ha-1 Corg. Mažiausia Corg koncentracija 0–25 cm sluoksnyje nustatyta taikant sėjomainą (8,3–8,9 g 

kg-1 C).  

Humusinių medžiagų pasiskirstymo A ir AB horizontuose tyrimas parodė, kad, palyginus su 0–20 

cm sluoksniu, žemiau 20 cm ir iki AB horizonto pradžios Corg koncentracija sumažėjo 15,8–27,0 %. AB 

horizonte Corg koncentracija dar labiau sumažėjo ir sudarė tik 46,7–72,9 % jos kiekio 0–20 cm sluoksnyje. 

Didesnis skirtumas tarp Corg koncentracijos 0–20 cm ir AB sluoksniuose nustatytas netręštos sėjomainos 

(46,7 %), netręštos kultūrinės pievos (55,0 %) ir miško (53,9 %) dirvožemiuose. Tai rodo, kad skirtingose 

žemėnaudose humusinių medžiagų migracija iš viršutinių sluoksnių vyksta nevienodu greičiu.  

Humuso kokybinės sudėties tyrimas išryškino, kad smėlžemio 0–20 cm sluoksnyje didesnį kiekį 

sudaro huminės rūgštys (0,7–1,97 g kg-1 C), o fulvinių rūgščių buvo mažiau – 0,33–0,53 g kg-1 C. Giliau 

20 cm huminių rūgščių koncentracija esmingai mažėjo ir AB horizonte jų koncentracija, palyginus su 0–20 

cm sluoksniu, sumažėjo net 10–16 kartų. Gilesniuose sluoksniuose fulvinių rūgščių koncentracija taip pat 

mažėjo, bet skirtumas palyginus su 0–20 cm buvo mažesnis – tik 2,5–5 kartus. Dėl nevienodo huminių ir 

fulvinių rūgščių migracijos greičio AB horizonte esmingai pasikeitė humuso susidarymo tipas. Huminių ir 

fulvinių rūgščių santykis 0–20 cm sluoksnyje varijavo nuo 3,20 iki 1,17, žemiau 20 cm iki AB horizonto 

jis buvo tik 0,50–2,00, o AB horizonte – 0,50–0,86.  

Vandenyje tirpios Corg koncentracija skirtingų žemėnaudų dirvožemio 0–20 cm sluoksnyje varijavo 

nuo 0,193 ik 0,272 g kg-1 ir sudarė apie 2–3 % suminės Corg. Esmingai didesnė Corg koncentracija nustatyta 

pušų miško (0,272 g kg-1 Corg) ir dirvono (0,247 g kg-1 Corg) dirvožemiuose. Vandenyje tirpios Corg 

koncentracija gilesniuose sluoksniuose mažėjo lėčiau nei huminių ir fulvinių rūgščių koncentracijos. 

Palyginti su 0–20 cm sluoksniu, jos koncentracija AB horizonte sumažėjo tik 31–79 %. Įvairių humusinių 

medžiagų koncentracijos kitimas dirvožemio sluoksniuose paaiškina storesnio A horizonto susiformavimo 

priežastingumą – jį sąlygoja fulvinių rūgščių ir vandenyje tirpių organinių junginių išplovimas iš viršutinių 

A horizonto sluoksnių. Žemėnaudose, kuriose 0–20 cm sluoksnyje susidaro didesnė huminių ir fulvinių 
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rūgščių koncentracija, vyksta spartesnis fulvinių ir vandenyje tirpių organinių junginių išplovimas ir 

atitinkamai greičiau storėja A horizontas.  


