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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS 

 

Nmin – mineralinis azotas 

FAO – maisto ir žemės ūkio organizacija (Food and Agriculture Organization) 

ŠESD – šiltnamio efektą sukeliančios dujos 

WRB – pasaulinė informacinė bazė (World Reference Base) 

C – anglis 

Corg. – suminė organinė anglis 

pH – rūgštumą arba šarmingumą apibūdinantis vienetas, kuris charakterizuoja vandenilio 

(H+) ir hidroksilo (OH-) jonų koncentracijos santykį. 

OM – organinė medžiaga 

K2O – judrusis kalis 

P2O5 – judrusis fosforas 

R0,05 – mažiausias esminis skirtumas prie 95% tikimybės lygmens 

Nsum – suminis azotas 

N-NO3 – nitratinis azotas 

N-NH4 – amoniakinis azotas 

PDt1 – seklus tarpinis durpžemis 

PDz1 – seklus žemapelkės durpžemis 

PDt2 – gilus tarpinis durpžemis 

PDz2 – gilus žemapelkės durpžemis 

min – minimali reikšmė 

max – maksimali reikšmė 

x  – aritmetinis vidurkis 

Me – mediana 

σ – standartinis nuokrypis (stdev) 

Q1 – 25 % kvartilis 

Q3 – 75 % viršutinis kvartilis 

CV – variacijos koeficientas 

n – imties reikšmių skaičius 

CO2 – anglies dioksidas  
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ĮVADAS 

Durpžemiuose – sukauptas didelis organinės medžiagos (OM) kiekis. Dėl fizikinių ir 

cheminių procesų įtakos, dalyvaujant mikroorganizmams, gyvūnams, deguoniui ir vandeniui 

pastoviai vyksta durpžemių OM transformacija, pakinta sudėtinės dalys. Viena iš svarbių 

durpžemių sudėtinių dalių yra azotas, kurio reikšmė žemės ūkyje ir gamtos ekosistemoje yra labai 

svarbi.  

Todėl, ekologiniu požiūriu svarbu ne tik išsaugoti pačius durpžemius, bet ir įvertinti jų 

daromą įtaką aplinkai, t. y. organinės anglies sankaupas įvairiuose sluoksniuose, kas labai svarbu 

skaičiuojant išsiskiriantį į aplinką CO2 kiekį. Dėl didelio OM kiekio šiuose dirvožemiuose yra 

labai daug azoto, todėl daugiau negu mineraliniuose dirvožemiuose yra aktualūs nitratų 

išsiplovimo ir tręšimo azotu klausimai.  

Žemės ūkio gamyba vykdoma giliuose ir sekliuose žemapelkės durpžemiuose, kiek rečiau – 

giliuose ir sekliuose tarpiniuose durpžemiuose. Šie durpžemiai skiriasi savo fizikinėmis ir 

cheminėmis savybėmis ne tik paviršiniame, bet ir gilesniuose sluoksniuose. Įtakos joms taip pat 

turi auginami žemės ūkio augalai, metų sąlygos, ypač kritulių kiekis ir kt.  

Siekiant racionaliai naudoti durpžemius susiduriame su eile neatsakytų aktualių klausimų. 

Šiandien trūksta tyrimų duomenų apie įvairiuose durpžemiuose esamas organinių medžiagų ir 

azoto atsargas, ypač apie augalų lengvai įsavinamą mineralinį azotą (Nmin). Neturime 

durpžemiuose Nmin vertinimo skalių, kai jos yra sudarytos mineraliniams dirvožemiams. 

Nežinome kaip Nmin yra pasiskirstęs įvairių durpžemių sluoksniuose, kaip jo koncentracija kinta 

metų bėgyje ir tai įtakoja jo drėgnis ir kiti veiksniai. Trūksta tyrimų medžiagos kokią dalį Nmin 

sudaro nitratinis ir amoniakinis azotas, kokią įtaką jo koncentracijai turi durpžemio fizikiniai ir 

cheminiai rodikliai, kaip organinės anglies bei suminio azoto koncentracija, bei šių abiejų rodiklių 

santykis, pH, durpių susiskaidymo laipsnis, piltinis tankis ir kt. Kaip kinta organinės anglies ir 

Nmin sankaupos, kai auginami skirtingi žemės ūkio augalai?  

Tyrimų hipotezė – Tikėtina, kad mineralinio azoto (Nmin) kaita įvairaus gylio žemapelkėse 

ir tarpiniuose durpžemiuose yra skirtinga. Tam įtakos turi jų cheminės (OM, pHKCl, Corg., Nsum, 

C:N) ir fizikinės (drėgnis, susiskaidymo laipsnis, piltinis tankis) savybės. Skirtingu metų laiku 

durpžemių Nmin koncentracija skiriasi, tai įtakoja klimatinės sąlygos, durpžemių potipių cheminės 

ir fizikinės savybės, auginami žemės ūkio augalai.  
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Tyrimų tikslas – Nustatyti mineralinio azoto (Nmin) kaitą skirtingų potipių durpžemiuose, 

jo kiekio pasiskirstymo dėsningumus dėl fizikinių ir cheminių savybių, auginamų žemės ūkio 

augalų. Ištirti Nmin ir jo formų (amoniakinio (N-NH4) ir nitratinio (N-NO3) azoto) koncentracijos 

pokyčius, įvairiais metų laikais (pavasarį, vasarą, rudenį).  

Tyrimų uždaviniai: 

1. Nustatyti seklių ir gilių tarpinių, seklių ir gilių žemapelkės durpžemių 0–30, 30–60, 60–

90 cm sluoksniuose fizikines ir chemines savybes – drėgnį, piltinį tankį, susiskaidymo 

laipsnį, pH, organines medžiagas (OM) koncentracija, organinę anglį (Corg.) koncentracija, 

suminį azotą (Nsum) koncentracija, anglies ir azoto (C:N) santykį.  

2. Ištirti sekliuose ir giliuose tarpiniuose, sekliuose ir giliuose žemapelkės durpžemiuose 

mineralinio azoto (Nmin) ir jo formų (amoniakinio (N-NH4) ir nitratinio (N-NO3) azoto) 

koncentracijos kaitą metų bėgyje 0–30, 30–60, 60–90 cm sluoksniuose. 

3.  Nustatyti Nmin kiekio priklausomumą nuo durpžemių fizikinių ir cheminių savybių. 

4. Ištirti durpžemiuose auginamų augalų – natūralių pievų, kultūrinių pievų ir miglinių javų 

(ariamos žemės) įtaką Nmin kiekio kaitai metų bėgyje. 

Ginamieji disertacijos teiginiai: 

1. Skirtingo potipio durpžemiuose (sekliuose tarpiniuose (PDt1), sekliuose žemapelkės 

(PDz1), giliuose tarpiniuose (PDt2) ir giliuose žemapelkės (PDz2) durpžemiuose) 0–30, 

30–60, 60–90 cm sluoksniuose, fizikinės ir cheminės savybės yra skirtingos.  

2. Giliuose ir sekliuose durpžemiuose mineralinio azoto (Nmin) koncentracija kinta metų 

bėgyje, 0–30, 30–60, 60–90 cm sluoksniuose. Nitratinio (N-NO3) ir amoniakinio (N-NH4) 

azoto koncentracijai pavasarį, vasarą, rudenį didelę įtaką turi durpžemio drėgnis. 

3. Mineralinio azoto (Nmin) kiekis durpžemiuose priklauso nuo organinės medžiagos 

koncentracijos, kitų durpžemių cheminių savybių. 

4. Durpžemiuose auginami žemės ūkio augalai (natūralių pievų, kultūrinių pievų, miglinių 

javų) įtakoja durpžemių cheminius ir fizikinius rodiklius, mineralinio azoto (Nmin) kiekį ir 

jo kaitą metų bėgyje. 

 

Praktinė reikšmė 

Tyrimo rezultatai yra svarbūs įvertinant durpžemių tikslingesnį panaudojimą žemės ūkyje 

ir suteikia daugiau žinių apie mineralinio azoto (Nmin) dinamiką skirtingų potipių durpžemiuose 

(sekliuose tarpiniuose (PDt1), sekliuose žemapelkės (PDz1), giliuose tarpiniuose (PDt2) ir 

giliuose žemapelkės (PDz2) durpžemiuose). Natūraliomis sąlygomis vykdyto eksperimento 

rezultatai naudingi siekiant tausoti durpžemių išteklius, mažinant taršą nitratais. 
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Tyrimo naujumas  

Pasirinktuose tyrimams Lietuvos durpžemiuose pirmą kartą išsamiai ištirta mineralinio 

azoto (Nmin) kaita metų bėgyje. Nustatyta durpžemių cheminių ir fizikinių savybių, auginamų 

augalų įtaka Nmin kiekiui. Trejų metų laikotarpiu (natūraliomis sąlygomis) ištirtas Nmin 

koncentracijos kaita skirtingo potipio durpžemiuose (sekliuose tarpiniuose (PDt1), sekliuose 

žemapelkės (PDz1), giliuose tarpiniuose (PDt2) ir giliuose žemapelkės (PDz2) durpžemiuose), 0–

30; 30–60; 60–90 cm sluoksniuose.  

Nustatyta kaip kinta nitratinio (N-NO3) ir amoniakinio (N-NH4) azoto koncentracijos 

skirtingos drėgmės durpžemiuose, metų bėgyje.  

Tyrimų rezultatų aprobavimas 

Disertacijos tema paskelbta mokslinė publikacija žurnale referuojamame ir turinčiame 

citavimo indeksą duomenų bazėje Clarivate Analytics Web of Science, kita publikacija paskelbta 

recenzuojamame periodiniame leidinyje. Taip pat pagrindiniai disertacijos rezultatai pristatyti 

8 užsienyje ir Lietuvoje vykusiose tarptautinėse konferencijose, iš jų parengti 5 žodiniai ir 

3 stendiniai pranešimai. Aštuonioliktoje „Alps-Adria“ mokslininkų konferencijoje už žodinį 

pranešimą gautas apdovanojimas. 

Disertacijos turinys ir apimtis 

Disertacija parašyta lietuvių kalba, apimtis – 137 puslapiai. Ją sudaro padėka, sutrumpinimų 

sąrašas, įvadas, literatūros analizė, tyrimo metodika ir sąlygos, tyrimų rezultatai ir aptarimas, 

išvados, literatūros sąrašas, paskelbtų publikacijų sąrašas, mokslinių publikacijų kopijos 

disertacijos tema, santrauka bei informacija apie autorių. Disertacijoje yra 24 lentelės, 

20 paveikslų ir panaudoti 206 literatūros šaltiniai. 
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1. LITERATŪROS ANALIZĖ

1.1. Durpžemiai, jų klasifikavimas ir savybės 

Durpžemiai – PD (histosols – HS) pagal pasaulinę dirvožemių išteklių bazę (WRB2014), 

yra specifiniai dirvožemiai, kurių sudėtį daugiausiai sudaro organinės medžiagos (OM). 

Durpžemiais apibūdinami dirvožemiai, kai jų viršutinę 80 cm dalį ne mažiau 40 cm sudaro 

organinės kilmės nuogulos (H horizontas). Po H horizontu dažniausiai yra glėjiškasis horizontas, 

dėl to sausinamuose durpžemiuose įrengiamas dirbtinis drenažas. Durpžemiuose yra sukauptas 

didelis OM kiekis, kuris yra labai svarbus agroekosistemos bei aplinkos stabilumui (Wheeler ir 

kt., 2000; Steffens ir kt., 2014).  

Pagal durpžemių botaninę sudėtį ir susiskaidymą išskiriami trys durpžemių tipai: 

a) žemapelkės – PDž=PDz (Terric Histosols – HSs), turinčios 40 cm ir storesnį

susiskaidžiusių durpių diagnostinį horizontą;

b) tarpinės pelkės – PDt (Terri-Fibric Histosols – HSf-s), turinčios storesnį nei 50 cm

vidutiniškai susiskaidžiusių durpių sluoksnį;

c) aukštapelkės PDa (Fibric Histosols – HSf), turinčios 60 cm ir storesnį menkai

susiskaidžiusių durpių sluoksnį (Vaičys ir kt., 2001; Kavaliauskas ir kt., 2012).

Durpžemių formavimąsi, priklausomai nuo jų tipo, lemia kelios aplinkybės. Žemapelkiniai 

durpžemiai susidaro dėl kietų ir pratekančių gruntinių vandenų įtakos; tarpinio tipo durpžemiai 

susidaro pusiau kietų ir menkai pratekančių gruntinių vandenų įtakoje, o aukštapelkiniai 

durpžemiai formuojasi veikiami perteklinių atmosferinių kritulių (Borren ir kt., 2006; Craft ir kt., 

2016). Durpžemiams būdingi durpėjimo bei, esant sekliai durpei, glėjėjimo procesai 

(Amalevičiūtė ir kt., 2014). Aukštapelkės durpžemiams būdinga šviesiai ruda – ruda spalva, 

peleningumas – 0,5–3,5 % bei didelis rūgštingumas – pH 2,8–3,6. Tarpinio tipo durpžemiams – 

tamsiai ruda spalva peleningumas – 4–7 % bei pH 3,6–4,8. Žemapelkių durpžemiai yra juosvai 

rudos ar juodos spalvos, didelio peleningumo – 5–18 %. Jie gali būti silpnai rūgščios ir neutralios 

reakcijos – pH 5–7. Didžiausias durpžemių poringumas būdingas aukštapelkei, o mažiausias – 

žemapelkei (Motuzas ir kt., 2009). Gilesnių durpžemių sluoksnių poringumas yra šiek tiek 

didesnis nei viršutinių. Nevienodas durpžemių ir suirimo laipsnis – pradedant labai menku 

aukštapelkėse ir baigiant labai dideliu suirimo laipsniu žemapelkėse (Hossain ir kt., 2015). 

Daugiausiai durpžemių yra Vakarų ir Rytų Lietuvoje, mažiausiai – Vidurio Lietuvoje (Povilaitis 

ir kt., 2011). Svarbiausia durpžemių pritaikymo žemės ūkiui galimybė – jų nusausinimas ir 

sukultūrinimas. Žemės ūkio gamybai vertingesni yra žemapelkės durpžemiai (Petraitytė ir kt., 

2002; Volungevičius ir kt., 2015). 
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Yra kelios durpžemių klasifikavimo sistemos, kurios grindžiamos durpžemių fizikinėmis ir 

cheminėmis savybėmis. Toks klasifikavimas daugiausia grindžiamas organinių junginių kiekiu. 

Šis klasifikavimas daugiausiai yra naudojamas norint įvertinti durpes pramoniniam naudojimui, 

jos taip pat gali būti tiriamos siekiant numatyti skaidymosi bei mineralizacijos greitį, kuris savo 

ruožtu dažnai atspindi derlingumą, kuris svarbus naudojant durpžemius žemės ūkio reikmėms. Be 

to šios savybės daro įtaką maisto medžiagų išplovimui ar jų fiksacijai (Kanekoa ir kt., 2010). 

1.1.1. Durpžemių formavimasis 

Durpžemiai susidaro iš negyvos augalų biomasės – durpės. Tai dirvožemiai, kurie 

dažniausiai yra dirbtinai suformuoti iš pelkių (jas nusausinant). Todėl pelkių formavimosi eiga  

yra labai svarbi durpžemių sudėčiai. Pelkių formavimasis vyksta kai gyvybingoje pelkės 

ekosistemoje ilgus metus kaupėsi durpės (iki 1 mm per metus). Pagrindinė durpių (organinių 

nuogulų) formavimosi sąlyga yra nuolatinis drėgmės perteklius (pelkė) arba amžinasis įšalas. 

Pelkės gali susidaryti visose klimatinėse juostose (Cummins ir kt., 2011; Paal ir kt., 2016; Sloan 

ir kt., 2019).  

Daugiausia pelkių yra perteklinės drėgmės zonoje, kur vidutinis daugiametis kritulių kiekis 

yra didesnis už garavimą. Taigi kritulių kiekis, oro temperatūra ir drėgmės garavimas pelkynuose 

yra labai svarbūs, nes 80–95 % dirvožemio sudaro vanduo ir tik 5–20 % sausosios medžiagos. 

Tokioje aplinkoje gali augti tik prisitaikę prie drėgmės pertekliaus ir deguonies trūkumo 

(dirvožemyje) augalai. Įmirkusiame pelkės paviršiuje organinės medžiagos oksiduojamos labai 

lėtai, tada kasmet susikaupia nevisiškai suirusių augalų liekanų sluoksnis, vadinamas durpėmis 

arba organiniu dirvožemiu. Dažnai literatūroje durpžemiai ir pelkės yra bendrai vadinami 

organiniais dirvožemiais. Durpynai Lietuvoje užima apie 9,54 % visos dirvožemio dangos 

(Motuzas ir kt., 2009; Kavaliauskas, 2012). 

Kadangi pelkių plotai dėl perteklinės drėgmės nėra palankūs žemės ir miškų ūkiui, todėl 

XX a. antrojoje pusėje atsiradus techninėms ir finansinėms galimybėms, jie buvo sparčiai 

melioruojami. Pelkės, kuriose buvo susiformavęs storesnis durpių sluoksnis, buvo sunkiau 

panaudojamos žemės ūkiui, jose suintensyvėjo durpių kasyba. Per 3–4 dešimtmečius buvo 

nusausinta didžioji dalis Lietuvos pelkių. XX a. paskutiniais dešimtmečiais vis labiau ėmė ryškėti 

melioracijos sąlygotos ekologinės pasekmės, susijusios su pelkių sausinimu, kurios ne visada yra 

teigiamos ekosistemai (Šlepetienė ir kt., 2006; Karofeld ir kt., 2017).  

Durpynų formavimasis, priklauso nuo jau minėtų jų potipių. Tačiau durpėdaros – durpės 

irimo pusiausvyra yra jautri aplinkos sąlygų pokyčiams. Šių procesų kryptys ir be žmogaus įtakos 

gali kisti tiek skirtingais sezonais, tiek ir bėgant metams. Durpių sluoksnio susiformavimas rodo 

ilgą laiką dominavusius durpėdaros procesus (Wang ir kt., 2015; Bleuten ir kt., 2020).  
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Durpžemiuose, skirtingai negu durpynuose, dažniausiai viršutinis dirvožemio sluoksnis yra 

mineralizavęsis dėl melioracijos ir žemės ūkio veiklos.  

Didžiausią poveikį durpynams padarė melioracija, kuri intensyvios žemdirbystės 

laikotarpiu yra svarbi (Glenn ir kt., 1993; Caron ir kt., 2015). Ją naudojant buvo pasiektas 

nemenkas žemės ūkio naudmenų efektyvumas, auginant kai kurias augalų rūšis. Net apie 90 % 

visos Lietuvos žemės ūkio produkcijos šiandien pagaminama melioruotose žemėse. Kaip jau 

minėta, žemių sausinimas iš esmės pakeitė Lietuvos kraštovaizdžio struktūrą. Panašūs procesai 

vyko ir Europoje bei Šiaurės Amerikoje (Webb ir kt., 2013; Peiehi ir kt., 2018).  

Žmogaus poveikis durpžemių formavimuisi gali būti vertinamas atsižvelgiant į tris 

pagrindinius durpžemių komponentus, kurie yra labai svarbūs pagrindinėms durpžemių 

savybėms. Vandens kiekis, biogeocheminiai procesai ar augalija gali tiesiogiai ir netiesiogiai 

lemti durpžemių pokyčius. Dažnai net nedideli pokyčiai sąlygoja drastiškus pokyčius 

durpžemiuose (Laine ir kt., 2013; Broder ir kt., 2015; Renou ir kt., 2009).  

1.1.2. Durpžemių paplitimas ir naudojimas 

Apskaičiuota, kad bendras durpžemių plotas pasaulyje yra apie 325–375 mln. ha, iš kurių 

dauguma yra borealiuose, subarktiniuose ir žemuosiuose arktiniuose Šiaurės pusrutulio 

regionuose (Xu ir kt., 2018). Didžioji dalis likusių durpžemių yra vidutinio klimato žemumose ir 

kalnų vietovėse, tik dešimtadalis visų durpžemių yra tropikuose. Dideli durpių plotai yra JAV ir 

Kanadoje, Vakarų Europoje ir Šiaurės Skandinavijoje bei šiauriniuose regionuose į rytus nuo 

Uralo kalnų grandinės (Gumbrieht ir kt., 2017; Tanneberger ir kt., 2017). Apie 20 milijonų hektarų 

sudaro atogrąžų miškų durpžemiai (Hatano ir kt., 2016). 

Per paskutinius du šimtmečius durpžemių plotas sumažėjo 10–20 %. Maždaug ketvirtyje 

išlikusių durpžemių dėl natūralių procesų, klimato kaitos ar žmogaus veiklos nutrūko durpės 

formavimosi procesai (Clark ir kt., 2010; Artz ir kt., 2012; Guo ir kt., 2018).  

Remiantis gamtos fondu Lietuvoje durpynai, tarp jų ir durpžemiai, užima apie 654 tūkst. ha. 

Pagal aptinkamą durpės tipą galima daryti prielaidas, kad Lietuvoje, prieš intensyvų praėjusio 

amžiaus sausinimą, durpynus formuojančios ekosistemos sudarė ne mažiau kaip 10 % šalies 

teritorijos. Iš jų apie 8 % buvo aukštapelkės, 14 % – tarpinės pelkės, 78 % – žemapelkės. Kiek 

mažiau nei pusė durpžemių dabar yra apaugę mišku. Daugiausiai miškai auga tarpinio tipo 

durpynuose – apie 80 %, o mažiausiai – žemapelkiniuose plotuose – apie 40 %, 

aukštapelkiniuose – apie pusę ploto (Mažvila ir kt., 2006). 

Lietuvoje žemės ūkiui naudojami durpžemiai sudaro 7,4 % žemės ūkio naudmenų, ariami 

durpžemiai – 3,5 % ariamos žemės. Didžiausioje dalyje durpynų yra įrengtos pievos ir ganyklos – 

19 % visų Lietuvos pievų ir ganyklų (Valatka ir kt., 2018). 
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Žemės ūkiui naudojami durpžemiai nėra derlingi – daugiau nei pusės jų našumo balas siekia 

iki 35, vos 3 % žemės ūkiui naudojamų durpynų našumo balas yra 45 balai ir daugiau. Remiantis 

Agrarinės ekonomikos instituto mokslininkų parengtais skaičiavimais, žemo žemės ūkio 

naudmenų našumo teritorijose esančiuose durpžemiuose subsidijos prilygsta ar netgi viršija 

bendrosios produkcijos pajamas. Iš kitos pusės, dėl aerobinio durpių skaidymosi išsiskiria dideli 

ŠESD kiekiai, kurie neigiamai veikia ekosistemą. Žinoma, kad durpžemių oksidacijos procesai 

sparčiausiai vyksta ariamose dirvose, lėčiau – pievose, kuriose vandens lygis arčiau žemės 

paviršiaus (Šlepetienė ir kt., 2010; Vasilevich ir kt., 2018). 

Dabar jau žinoma, kad intensyvi žemės ūkio veikla yra vienas iš pagrindinių šaltinių, kurie 

gali sukelti vandens taršą (Valkama ir kt., 2013). Kaip teigia Robertson ir kt., (2009), vietose, kur 

vykdomas intensyvus žemės ūkis, dažniausiai būna ir nitratais užterštas gruntinis ir aplinkos 

telkinių vanduo. Be to didelis trąšų naudojimas pagerina ne tik dirvožemio derlingumą, derliaus 

kiekį ir jo kokybę, bet taip pat sukelia vandens taršą (Rutkowska ir kt., 2011; Dimanta ir kt., 2015). 

Todėl yra būtina išsiaiškinti durpžemiuose esantį Nmin kiekį, kai durpžemiai naudojami žemės 

ūkio augalams auginti. 

1.2. Azoto apykaita ekosistemoje 

Azotas (N) labai svarbus elementas gyvybės egzistavimui. Jis įeina į baltymų 

(aminorūgščių, deoksiribonukleorūgčių (DRN) ir kitų baltyminių junginių) sudėtį. Mus 

supančioje aplinkoje (ore, augaluose, visuose gyvuose organizmuose, dirvožemyje) azotas yra 

įvairiose formose (N2, NH3, NO2,̅ NO3,̅ NH4
+), kurios nuolat kinta. Didžiausias azoto kiekis yra 

ore molekulinėje formoje (N2) – 78,09 %. Tačiau, šioje formoje esantis azotas chemiškai 

neaktyvus, nes ryšys tarp azoto molekulių labai patvarus. Todėl praktiškai gyvieji organizmai, 

augalai jį įsisavinti (panaudoti gyvybės procesams) gali esant tik tam tikroms sąlygoms (Johnston 

ir kt., 2001; Mondini ir kt., 2010; Liu ir kt., 2018). Pavyzdžiui molekulinį azotą panaudoja 

dumbliai ir kai kurios bakterijos (Daniels ir kt., 2012; Poffenbarger ir kt., 2018) bei ankštiniai 

augalai (Toleikienė ir kt., 2019). 

Kad azotą galėtų įsisavinti augalai turi vykti biologinių procesų transformacija pagal azoto 

kitimo ciklą (1.1. pav.), turi susidaryti amoniakinio (N-NH3) bei nitratinio (N-NO3) azoto 

junginiai (Cabello ir kt., 2004; Jiao ir kt., 2018). Šių formų junginiai yra vadinami mineraliniu 

azotu (Nmin). Jis yra lengvai įsisavinamas augalų ir lemia dirvožemio kokybę – jo derlingumą. 

Azoto kitimo cikle šie junginiai susidaro kai dirvožemio organinė medžiaga (augalų liekanos bei 

kt.) mikroorganizmų yra suskaidoma į neorganinius junginius (Robertson ir Vitousek, 2009; 

Butterbach ir kt., 2011).  
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1.1 pav. Pagrindinių sausumos azoto ciklo elementų schema. Raudona spalva pažymėta kur dalyvauja 

dirvožemio mikrobai (Robertson ir kt., 2015) 
Fig. 1.1. Schematic representation of the major elements of the terrestrial nitrogen cycle. Those 

processes mediated by soil microbes appear in red. Gases appear in brackets (Robertson et al., 2015) 
 

Taigi, azoto medžiagų apykaita vyksta uždarais ratais (ciklais). Per šiuos ciklus yra 

palaikomi santykiai tarp gyvų organizmų ir jų aplinkos, tačiau toks medžiagų judėjimas retai yra 

subalansuotas. Pavyzdžiui, dirvožemyje trūkstant augalams prieinamo Nmin nukenčia augalų 

produktyvumas (Arbačiauskas ir kt., 2014; Lambie ir kt., 2020). Todėl, norint kompensuoti 

medžiagų trūkumus yra būtini ryšiai su kitomis ciklo ekosistemomis. Yra nustatyta, kad naudojant 

intensyvią žemdirbystę organinio azoto (Norg.) ištekliai dirvožemyje mažėja, o atkuriant optimalų 

azoto kiekį dažnai naudojamos dirbtinės azoto trąšos, todėl yra trikdoma nitratų ir azoto oksidų 

pusiausvyra ekosistemose (Agnieszka ir Mariusz, 2011). Tačiau į azoto ciklą dirvožemyje 

papildomai įtrauktas azotas yra ne tik panaudojamas augalų augimui, bet ir mikroorganizmų 

veiklai – jis amonifikuojamas arba denitrifikuojamas (Ciais ir Coauthors, 2013; Pajares ir 

Bohannan, 2016). 

Taip mikroorganizmai gali azotą transformuoti į nitratines ir nitritines formas, kurios tampa 

teršalais, darydamos įtaką žmonių sveikatai ir aplinkai (Weber ir kt., 1985; Mcaleer ir kt., 2017). 

Taigi, azoto formos dirvožemyje įtakoja ekosistemų stabilumą ir augalų produktyvumą. Todėl, 

azoto ciklo mikrobiologiniai, fiziologiniai ir biocheminiai procesai buvo tyrinėjami daugiau nei 

šimtmetį. Daug išsiaiškinta apie azoto ciklo dalis atlikus molekulinius azoto tyrimus 

laboratorijoje. Buvo apibūdinti laboratoriniai stebėjimai ir eksperimentai, kurie padėjo tiksliau 

įvertinti šių procesų pobūdį ir reguliavimą, tačiau jų redukcionistinis pobūdis laboratoriniuose 

tyrimuose tiksliai neatkartoja mikroorganizmų veiklos gamtoje galimybės. Mokslininkai 
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laboratorinėmis sąlygomis tyrinėjantys kaip azoto formos keičiasi vykstant denitrifikacijai 

(anaerobiniam procesui) nustatė, kad sausuose dirvožemiuose denitrifikacijos procesai vyksta tik 

šlapynių ir pelkių dirvožemiuose (Graf ir kt., 2014; Volungevicius ir kt., 2018). Šiame cikle 

svarbią reikšmę turi oksidacijos-redukcijos procesai. Naujausi tyrimai atlikti lauko sąlygomis 

įrodė, kad visose dirvožemiuose vyksta aktyvi mikroorganizmų denitrifikaciją (Rutting ir kt., 

2011; Aurangojeb ir kt., 2017). 

Pagrindinės problemos taip pat kyla vertinant mikroorganizmų ir azoto ciklo procesus 

atskirai nuo kitų biogeocheminių procesų, kurie yra susiję su elektroniniu oksidacijos-redukcijos 

reakcijose srautu (Kessel, 2015; Huang ir kt., 2017), pavyzdžiui azoto medžiagų apykaita ir augalų 

maistinių medžiagų įsisavinimas. Tai padeda įvertinti mikroorganizmų fiziologinį lankstumą 

(pvz. nitrifikuojantys denitrifizeriai, aerobiniai denitrifizeriai, anaerobinė amonio oksidacija 

(anammox)). Taigi, azoto formų kaita natūraliose sąlygose esančiuose dirvožemiuose yra labai 

aktuali, nes turi didelę praktinę reikšmę žemės ūkyje ir gamtosaugos srityje. 

1.3. Azotas dirvožemiuose 

Azotas, kaip ir fosforas bei siera yra durpžemių maisto medžiagos ten augantiems augalams, 

kurios palengva iš organinių medžiagų mineralizuojasi dėka dirvožemyje vykstančių biocheminių 

procesų (Grandy ir kt., 2016; Yang ir kt., 2018). Nustatyta, kad dirvožemio humuso kiekis lemia 

50–90 % jonų mainų mineralizavimąsi viršutiniame (humusu turtingiausiame) dirvožemio 

sluoksnyje. Jame mikro- ir makro- elementai yra tokiose junginių formose, kurios prieinamos 

augalams. Ypač augalams yra svarbus Nmin (Patrick ir kt., 2017; Žydelis ir kt., 2019).  

Durpžemiuose vyraujantis organinis azotas (Norg.) sudaro nuo 1 iki 3 % viso durpžemio 

kiekio (Amalevičiūtė et. al., 2017). Norg. susidaro iš aminorūgščių, aminų, baltymų. Tuo tarpu Nmin 

sudaro amonio jonai, nitratinis ir nitritinis azotas. Mineralinių dirvožemių humuse organinio azoto 

nėra daug – 0,05–0,4 %, o dažniausiai – 0,1–0,2 %. Nmin sudėtyje nitratinis azotas yra vyraujantis, 

jo būna 70–90 %, o šiltnamių gruntuose, kur temperatūra aukštesnė – net 90–95 %, todėl 

šiltnamiuose dažnai tiriamas tik nitratinis azotas. Amoniakinis azotas Nmin sudėtyje sudaro 10–30 % 

ir jį sudaro amonio jonai pritraukti dirvožemio dalelių. Esant palankiom sąlygom šie amonio jonai 

mikroorganizmų įtakoje transformuojami į nitratus. Durpžemyje esančios dujinės N formos, 

kurios dažniausiai susidaro užtvindytame durpžemyje, yra amoniakas ir azoto oksidas (Verhoven 

ir kt., 2018). Tačiau jų koncentracijos dirvožemyje yra labai nedidelės. 

Dirvožemyje Nmin koncentracija leidžia įvertinti judrias ir augalams lengvai įsavinamo 

azoto atsargas, todėl naudojama reikiamų azoto trąšų normų skaičiavimams, Nmin išsiplovimui 

apskaičiuoti, įvertinti kaip nitratai juda dirvožemio profiliu gilyn ir kt. (Robertson ir Vitousek, 
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2009; Rezanezhad ir kt., 2016). Atsižvelgiant į dirvožemio granuliometrinę sudėtį mineraliniuose 

dirvožemiuose yra sudarytos Nmin vertinimo skalės (1.1 lentelė). 

 

1.1 lentelė. Mineralinio azoto (Nmin) kiekio vertinimas dirvožemio 0–60 cm sluoksnyje  (Staugaitis ir 
Vaišvila, 2019) 
Table 1.1. Assessment of mineral nitrogen (Nmin) in 0–60 cm soil layer (Staugaitis and Vaišvila, 2019) 

Vertinimo grupė ir 
sutartinė žymėjimo 
spalva / Assessment 
group and colour 

index 

Nmin (N-NH4 + N-NO) kiekis / content kg ha-1 

Vertinimas / 
Assessment 

Smėliuose / 
Sandy 

Priesmėliuose, 
priemoliuose, moliuose / 

Sandy loam, clay loam, clay 

Durpėse, 
puvenose / 

Peat, peavans 

I ≤ 30 ≤ 35 ≤ 50 Labai mažai / 
Very little 

II 31–60 36–70  51–100  Mažai / Little 

III 61–90 71–105  101–150  Vidutiniškai / 
Average 

IV 91–120 106–130  151–200  Daug / Much 

V > 120 > 130 > 200 Labai daug / 
Very much 

 

Ši vertinimo skalė taikoma Lietuvos dirvožemiuose. Iki 2019 metų buvo taikoma tik 

mineraliniams dirvožemiams, kuriuose humuso yra ne daugiau kaip 4 % (Staugaitis ir kt., 2007; 

Arbačiauskas ir kt., 2014). 2005–2019 m. šalies žemės ūkio naudmenose vykdyti stebėsenos 

tyrimai parodė, kad pavasarį Nmin 0–60 cm sluoksnyje smėliuose vidutiniškai yra 45,9, 

priemoliuose 53,1, lengvuose priemoliuose 61,2, sunkiuose priemoliuose ir moliuose 62,1 kg ha-1.  

Atskirose šalyse, atsižvelgiant į klimatines sąlygas, yra nustatyti dirvožemio ėminių 

paėmimo optimalūs terminai Nmin tyrimams, gylis iš kurio jie imami skirtingiems žemės ūkio 

augalams ir kiti metodiniai reikalavimai. Daugumoje tokie tyrimai atliekami anksti pavasarį ir 

rudenį, rečiau vasaros metu, nes dėl dirvožemyje vykstančios intensyvios augalinių liekanų bei 

organinių medžiagų mineralizacijos Nmin koncentracija ženkliai padidėja (Zhang ir kt., 2015; 

Friesen ir Cattani, 2017). Šis padidėjimas daugiausiai pasireiškia viršutiniame 0–30 cm 

dirvožemio sluoksnyje (Deng ir kt., 2016; Wasiu ir kt., 2018). 

Nurodoma, kad Nmin koncentracija dirvožemyje priklauso nuo dirvožemio OM 

koncentracijos (Parvage ir kt., 2015). Tačiau dirvožemio OM yra skirtingos savo kokybe, todėl 

tai turi įtakos Nmin koncentracijai (Sommer ir kt., 2004; Wei ir kt., 2017). Didėjant durpžemio 

mineralizacijai, organinių dalelių dydis mažėja, todėl sumažėja poros, o padidėja dirvožemio 

sausųjų medžiagų kiekis medžiagos tūrio vienete (Volungevičius ir kt., 2015; Rezanezhad ir kt., 
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2016). Dėl to pasikeičia dirvožemio piltinis tankis, o nuo jo dydžio priklauso cheminės, biologinės 

ir hidrologinės durpžemio savybės, o tuo pačiu ir judriojo (mineralinio) azoto koncentracija. 

Taip pat yra nustatyta, kad vykstant fizikiniams ir biocheminiams procesams dėl 

mineralizacijos, mineralinės ir organinės medžiagos suskyla į koloidinio dydžio daleles (Roux ir 

Vleeschouwer, 2010; Rana ir kt., 2019). Šios dalelės paprastai turi neigiamą krūvį, kuris leidžia 

joms pritraukti teigiamai įkrautus jonus. Panašiai kaip magnetas, dirvožemio koloidai pritraukia 

ir sulaiko daugelį augalams būtinų maistinių medžiagų. Šis gebėjimas, žinomas kaip katijonų 

mainų gebėjimas, kuris leidžia dirvožemiui pritraukti ir išlaikyti teigiamai įkrautas maistines 

medžiagas, tokias kaip kalio (K+), amoniakinio azoto (NH4
+), vandenilio (H+), kalcio (Ca++) ir 

magnio jonai (Mg++). Šis gebėjimas, žinomas kaip katijonų mainų gebėjimas, kuris leidžia 

dirvožemiui pritraukti ir išlaikyti teigiamai įkrautas maistines medžiagas. Be to, kadangi panašūs 

krūviai atstumia vienas kitą, kai kurie tirpūs neigiamai įkrauti jonai (anijonai), tokie kaip nitratai 

(NO3
 )̶ ir sulfatas (SO2

 )̶ nėra surišti su dirvožemio koloidais ir yra lengviau išplaunami negu jų 

teigiamai įkrauti katijonai. Toks medžiagų išsiplovimas iš dirvožemių yra ne tik nuostolingas, bet 

ir sudaro ekologinę problemą susijusią su vandens tarša. Kalbant apie vandens telkinių taršą, 

svarbu paminėti, kad pirmaisiais metais po durpynų nusausinimo maistinių medžiagų (azoto, 

fosforo ir ištirpusios Corg.) išplovimai ženkliai padidėja (Šlepetienė ir kt., 2007), ypač iš maistinių 

medžiagų turtingų žemapelkinių durpynų ir tai gali padidinti nitratų išsiplovimą (Koskinen ir kt., 

2017). 

1.4. Durpžemių skaidymasis ir mineralizavimasis 

Durpžemių skaidymasis ir mineralizacija yra glaudžiai susiję procesai. Tiesą sakant, 

mineralizacija dažnai laikoma skaidymosi proceso dalimi, tačiau durpžemių skaidymasis ne 

visada lemia mineralizaciją (Springob ir kt., 2003). Dažniausia durpžemių skaidymasis yra susijęs 

su anglies ciklų, o mineralizacija su maistinių medžiagų ciklų (azoto ciklas 1.1 pav.), skaidymosi 

procesais, pvz., susiskaidymą ir cheminius pakitimus, būtų galima klasifikuoti kaip 

mineralizaciją, jei neorganinės maistinės medžiagos ar kitos paprastos bazės (NH3) šių procesų 

metu išsiskiria iš sudėtingų organinių junginių. Mineralizacija yra gyvybiškai svarbus 

ekosistemos dinamikos procesas, nes daugumai augalų pagrindinių maistinių medžiagų (azoto, 

fosforo, sieros...) įsisavinimas galimas tik mineralinėse formose (Chapin ir kt., 2003). 

Skaidymąsi sudaro sąveikaujantys fiziniai, cheminiai ir biologiniai procesai (Hoang ir kt., 

2018). Mineralinių medžiagų išplovimas yra fizinis procesas per kurį jonai ir maži vandenyje 

tirpūs organiniai junginiai (nitratinis azotas) ištirpsta vandenyje ir pasišalina iš suskaidytos 

organinės medžiagos (Tribis 1990; Smagin ir kt., 2018). Šios tirpios medžiagos patenka į 

dirvožemio tirpalą, vėliau yra panaudojamos augalų šaknų arba dirvožemio mikroorganizmų, 
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nepanaudotos – absorbuojamos dirvožemio mineralų arba transportuojamos per dirvožemį į 

vandens drenažus (Säurich ir kt., 2019). Didžiausi išplovimo nuostoliai yra nustatyti aplinkoje, 

kurioje yra daug kritulių (Zaidelman ir Shvarov, 2000; Leifeld ir kt., 2020). Cheminiai ir 

biologiniai veiksniai taip pat labai prisideda prie durpės susiskaidymo, kai mažai susiskaidžiusios 

durpės yra suskaidomos į mažesnius gabaliukus (Chapin ir kt., 2003). Veiksniai, tokie kaip 

užšaldymo ir drėkinimo-džiovinimo ciklai, taip pat gali paskatinti durpės skaidymąsi (Wüst-

Galley ir kt., 2020). Abiotiniai veiksniai: saulės apšvita, dirvožemio pH, taip pat turi įtakos 

susiskaidymo lygiui (Jones ir kt., 2019). Galutinio durpžemio proceso etapo metu durpės 

fragmentai toliau suskirstomi į paprastus organinius ir neorganinius junginius (Bader ir kt., 2018). 

Taigi labai svarbus procesas durpžemyje yra organinių formų (Norg.) transformacija į lengvai 

tirpias azoto formas (Nmin), kurias gali įsavinti augalai ir mikroorganizmai. Šį virsmą vykdo 

mikroorganizmai, kurie išskiria arba mineralizuoja maistines medžiagas kaip šalutinį jų produktą. 

Jei durpėje gausu Norg., mikroorganizmų poreikiai lengvai patenkinami, o Nmin kiekis dėl 

mineralizacijos padidėja. Jei durpėje yra mažai Norg., mikroorganizmai jį sunaudoja savo mitybai 

todėl Nmin kiekis durpžemyje ženkliai sumažėja ir jo gali trūkti augančių augalų mitybai (Nelson 

ir kt., 2016). 

Durpžemyje azotas dažnai reikalingas mikroorganizmams skaidantiems Corg., kai 

durpžemyje yra pakankamas azoto kiekis, kurio reikia mikroorganizmams, vykstant Corg. 

skaidymuisi, bet kokį papildomą azoto kiekį mikroorganizmai mineralizuoja į dirvožemio tirpalą. 

Tačiau kai durpžemyje nepakanka azoto, kad būtų patenkinti mikroorganizmų poreikiai, vykstant 

Corg. skaidymuisi, iš dirvožemio tirpalo turi būti imobilizuotas papildomas Nmin kiekis. Tai yra 

augalams prieinamų Nmin formų durpžemyje dėl mineralizacijos padidėja, o dėl imobilizacijos – 

sumažėja. Tai buvo įrodyta mokslininkų atliktame tyrime (Ros ir kt., 2011). Mikroorganizmai 

kartais daugiau energijos nukreipia į fermentų (pvz. amidazių ir fosfatazių) susidarymą, kad gautų 

maistinių medžiagų, kurių jiems reikia, kai suskaidoma mažai mineralizavusi durpė. 

Mineralizacijos metu išsiskiria didžiausias amoniakinio azoto kiekis. Dažnai tai laikoma 

tiesioginiu mineralizacijos produktu, nors ankstesnėje literatūroje mineralizacija dažnai vadinama 

amonifikacija. Visai neseniai, pripažinimas to, kad augalai gali įsisavinti paprastų, tirpių organinių 

formų maistines medžiagas verčia išplėsti mineralizacijos produktų apibrėžimą, kad apimtų bet 

kokias paprastas Nmin formas, kurias gali absorbuoti augalai (Macdonald ir kt., 2014). Augalai 

geriausiai įsisavina nitratines azoto formas.  

Durpžemiuose paplitę mineralizacijos ir imobilizacijos procesai dėl didelio organinės 

medžiagos kiekio yra daug intensyvesni lyginant su kitais dirvožemiais. Todėl, šių procesų 

tyrimai yra svarbūs tiek augalų vystymuisi, tiek ir aplinkos taršai. Moller ir Stinner (2009) nustatė, 

kad procesų greitis didėja esant mikroorganizmų vystymuisi tinkamai temperatūrai (> +10 oC) ir 
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optimaliai durpžemio drėgmei. Tačiau reikšmingi pokyčiai dažnai vyksta esant temperatūros ir 

drėgmės kraštutinumams (nusausinimui ir kt.).  

Kai drėgmė ir temperatūra yra palanki, didelis organinių medžiagų kiekis dirvožemyje lemia 

didelį mikroorganizmų aktyvumą. Šiuo atveju mineralizacijos ir imobilizacijos procesai itin 

aktyvūs. Tuo tarpu drėgname ar labai šaltame dirvožemyje, drėgmė ir temperatūra gali riboti 

mikroorganizmų aktyvumą. Tai įtakoja dirvožemio organinės medžiagos skaidymo mažėjimą. 

Dėl mažo mineralizacijos greičio, daugiau azoto lieka organinės formos. Tačiau yra nustatyta 

(Shaaban ir kt., 2009), kad drėgmės perteklius, esant didesnei kaip +10 oC temperatūrai 

durpžemiuose gali paskatinti amoniakinio azoto formavimąsi (Tubiello ir kt., 2016).  

Durpžemių pH priklauso nuo jų kilmės ir raidos, durpių klodo sandaros ir atskirų durpių 

sudėties (Renou ir kt., 2016). Ilgus dešimtmečius buvo manoma, kad nitrifikacijos procesai yra 

slopinami rūgščiuose dirvožemiuose. Todėl, tuose durpžemiuose, kur dirbami laukai, durpžemio 

pH padidinimas kalciu ar magnio karbonatu, kurie mažina rūgštingumą, stimuliuoja nitrifikaciją, 

o kultūrinių nitrifikatorių optimalus pH – 7,5–8,0. Paaiškėjo, kad nitrifikacija gali būti aktyvi net

labai rūgščiuose miško dirvožemiuose – pH < 4,5 (Nguyen ir Tran, 2019), nors ir fiziologinis

pagrindas vis dar nėra pilnai suprantamas.

Paprastai laikoma, kad dirvožemiuose didesnė OM koncentracija mažina dirvožemio pH 

(Chambers ir kt., 2010). Kita vertus didėjant dirvožemio pH (dėl šarmėjimo) padidėja OM 

mineralizacija ir CO2 išsiskyrimas iš dirvožemio (Tiemeyer 2016; Pijlman ir kt., 2020). Būtent 

šarminės augalinės medžiagos pobūdis atsiranda dėl organinių rūgščių (metabolizuojamų augale) 

disociacijos, reaguojant į katijonų / anijonų disbalansą, kurį sukelia NH4
+ įsisavinimas ar Nmin 

fiksacija (Roberts ir kt., 2016). Augalas sumažina šį disbalansą išskirdamas H+ jonus, todėl 

padidėja organinių rūgščių procentinė disociacija augale (Luce ir kt., 2011; Vallero, 2014).  

Taigi Nmin koncentracija durpžemiuose įtakoja labai daug veiksnių. Nmin kiekio tyrimai 

durpžemiuose yra labai aktualūs, nes gali ne tik padėti paaiškinti Nmin formavimosi priežastis, bet 

ir tinkamai panaudoti durpžemius žemės ūkyje. Tai tampa labai svarbu, nes intensyvėjant 

žemdirbystei, didėjant gamtosauginiams reikalavimams efektyvus durpžemio naudojimas žemės 

ūkyje tampa vis aktualesnis. 
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2. TYRIMŲ METODIKA IR SĄLYGOS 

2.1. Tyrimų objektas  

Tyrimų metu pagrindinis dėmesys yra kreipiamas į mineralinio azoto (Nmin) kaitą 

įtakojančius veiksnius durpžemiuose. Nmin tyrimams pasirinkti įvairaus potipio durpžemiai: 

seklūs tarpiniai (PDt1), seklios žemapelkės (PDz1), gilūs tarpiniai (PDt2) ir gilios žemapelkės 

(PDz2) (WRB 2014). 

2.2. Tyrimų vietos ir dirvožemių apibūdinimas 

Tyrimai vykdyti 2016–2019 metais dešimtyje Lietuvos durpžemių (2.1. lentelė), kurie yra 

išsidėstę: pietų (Prienų, Varėnos, Trakų), vidurio (Jonavos, Ukmergės), vakarų (Pagėgių, 

Tauragės, Raseinių) Lietuvos rajonuose (2.1 lentelė).  

 
2.1 lentelė. Durpžemių, kuriuose vykdyti tyrimai apibūdinimai 
Table 2.1. Descriptions of histosols in which research has been carried out 

Durpyno 
numeris / 
Histosols 
number 

Durpyno 
pavadinimas / 
Histosols name 

Savivaldybė /  
District 

Durpyno 
plotas, ha / 
Histosols 
area, ha 

Aikštelių 
skaičius / 
Number 
of sites 

Podurpiniai sluoksniai / 
Suburban layers 

1. Naujienų Trakų 2418 6 Ežerinių nuosėdų iki 2,8 m / 
Lake sediment up to 2.8 m  

2. Palios Prienų 1324 6 Smėlis / Sand 

3. Laukėsos Pagėgių 1812 4 Priesmėlis / Sand loam 

4. Aklasis ežeras Ukmergės 200 4 Ežerinių nuosėdų iki 5 m / 
Lake sediment up to 5 m 

5. Perlojos Varėnos 145 4 Smėlis / Sand 

6. Deltuvos Ukmergės 135 4 Ežerinių nuosėdų iki 5 m / 
Lake sediment up to 5 m 

7. Veprių Ukmergės 110 3 Priemolis / Clay loam 

8. Skaudvilės Tauragės 185 3 Smėlis / Sand 

9. Viduklės Raseinių 40 3 Priemolis / Clay loam 
10. Šilių Jonavos 115 3 Smėlis / Sand 

Iš viso / Total: 6484 40  
Pastaba: duomenys iš Lietuvos durpynų kadastro 1965 m. ir erdvinio duomenų rinkinio Mel_DR10LT. 
Note: data from Lithuania histosols cadaster 1965 and location data Mel_DR10LT. 

Šie durpžemiai 1955–1965 metų laikotarpiu yra numelioruoti ir naudojami žemės ūkio 

veiklai, kur augalai auginami ekologiškai, mineralinėmis ir organinėmis trąšomis netręšiami. 

Tyrimams vykdyti, viso buvo parinktos 40 aikštelių, viena aikštelė sudarė 100 m2 (10 x 10 m.). 

Aikštelės tiksliai pažymėtos GPS prietaisu ir pagal jų koordinates iš tų pačių vietų tyrimams buvo 

imami dirvožemio ėminiai (2.1 pav. parodyti du skirtingi durpžemiai).   
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2.1 pav. Durpžemių ėminių vietų išsidėstymo žemėlapis (Skaudvilės ir Naujienų durpžemiuose) 
Fig. 2.1. Map of the location of histosols sampling sites (Skaudvilės and Naujienų histosols) 

Išsamesnė ėminių vietų charakteristika (pagal dirvožemio profilį, paviršiaus būklę, 

koordinates ir kt.) pateikiama 2.2 lentelėje. Tyrimams naudota 40 aikštelių duomenys. Durpžemių 

potipių tyrimai atlikti 32 aikštelėse: sekliuose tarpiniuose durpžemiuose (PDt1) – 9, sekliuose 

žemapelkės durpžemiuose (PDz1) – 6, giliuose tarpiniuose durpžemiuose (PDt2) – 7, giliuose 

žemapelkės durpžemiuose (PDz2) – 10. Mineralinio azoto (Nmin) priklausomybė nuo organinės 

medžiagos  naudota 21 aikštelės duomenys, kuriuose augo natūralios pievos, šiame tyrime taip 

pat panaudoti duomenys iš mineralinių dirvožemių – pasotintieji sekliai glėjiški smėlžemiai  

(GLd-p) ir paprasteji durpiškieji šlynžemiai (SDg8-b1). Nustatyti skirtingų žemės ūkio augalų 

įtaką naudota 12 aikštelių duomenys, kai augo: natūralios pievos – 4, kultūrinės pievos – 4, 

migliniai javai – 4. 

  

        

       
 Skaudvilė / Pachiterri-Fibric Histosols  (HSf-s-ph)  Naujienų / Bathiterric Histosols (HSs-d) 
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2.2 lentelė. Tyrimų aikštelės, jose esamas dirvožemis, koordinatės, profilis, paviršiaus būklė 
Table 2.2. Coordinates, soil and its profile, district of the surface condition 

Aikštelės 
numeris / 

Site 
number 

Durpyno 
pavadinimas / 

Histosols 
name 

Dirvožemis 
pagal FAO / 

Soil according 
to FAO 

Koordinatės / 
Coordinates 

Dirvožemio 
profilis / 

Soil profile 

Paviršiaus būklė / 
Surface condition 

1. Aklasis 
ežeras GLd-p / Glu-ha 52087'89N,61011'97E Ah- Bg-Cg Kultūrinė pieva / 

Cultural meadow 

2. Aklasis 
ežeras PDz2 / HSs-d 52082'67N,61011'71E O-H Natūrali pieva / 

Natural meadow 

3. Aklasis 
ežeras PDz2 / HSs-d 52086'71N,60010'04E O-H Kultūrinė pieva / 

Cultural meadow 

4. Aklasis 
ežeras PDz2 / HSs-d 52085'37N,60010'94E O-H Natūrali pieva / 

Natural meadow 

5. Deltuva GLd-p / Glu-ha 54002'60N,61026'24E Ah- Bg-Cg 
Natūrali pieva / 
Natural meadow 

6. Deltuva PDt1 / HSf-s-ph 54002'59N,61026'36E O-H-2Cr Kultūrinė pieva / 
Cultural meadow 

7. Deltuva PDt1 / HSf-s-ph 54006'54N,61026'69E O-H-2Cr
Natūrali pieva / 
Natural meadow 

8. Deltuva PDt1 / HSf-s-ph 54006'22N,61025'18E O-H-2Cr
Natūrali pieva / 
Natural meadow 

9. Laukėsos SDg8-b1 / ARg-
p-w-eu 37013'74N,61014'42E A-Bg-Cg Kultūrinė pieva / 

Cultural meadow 

10. Laukėsos PDz2 / HSs-d 37032'22N,61013'30E O-H Natūrali pieva / 
Natural meadow 

11. Laukėsos PDz2 / HSs-d 37025'01N,61013'67E O-H Kultūrinė pieva / 
Cultural meadow 

12. Laukėsos PDz2 / HSs-d 37025'54N,61013'21E O-H Natūrali pieva / 
Natural meadow 

13. Naujienų PDz2 / HSs-d 55041'77N,60036'44E O-H Kultūrinė pieva / 
Cultural meadow 

14. Naujienų PDz2 / HSs-d 55041'47N,60036'39E O-H Kultūrinė pieva / 
Cultural meadow 

15. Naujienų PDz2 / HSs-d 55050'95N,60032'23E O-H Kultūrinė pieva / 
Cultural meadow 

16. Naujienų PDz2 / HSs-d 55064'69N,60033'22E O-H
Natūrali pieva / 
Natural meadow 

17. Naujienų PDz2 / HSs-d 55059'89N,60033'82E O-H
Ariamas (javai) / 
Cereal crops 

18. Naujienų PDz2 / HSs-d 55064'61N,60033'43E O-H
Ariamas (javai) / 
Cereal crops 

19. Palios PDt2 / HSf-s-d 51029'56N,60061'35E O-H Kultūrinė pieva / 
Cultural meadow 

20. Palios PDt2 / HSf-s-d 51029'54N,60061'33E O-H Natūrali pieva / 
Natural meadow 

21. Palios PDt2 / HSf-s-d 51029'66N,60061'33E O-H Kultūrinė pieva / 
Cultural meadow 

22. Palios PDt2 / HSf-s-d 51029'44N,60061'23E O-H Natūrali pieva / 
Natural meadow 
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Pastaba: SDg8-b1 – Pasotintieji sekliai glėjiški smėlžemiai,  GLd-p – paprasteji durpiškieji šlynžemiai, PDt1 – seklūs 
tarpiniai durpžemiai (organinio dirvožemio horizonto storis 40–100 cm), PDz1 – seklūs žemapelkės 
durpžemiai(organinio dirvožemio horizonto storis 40-100 cm), PDt2 – gilūs tarpiniai durpžemiai (organinio 
dirvožemio horizonto storis ≥100 cm), PDz2 – gilūs žemapelkės durpžemiai (organinio dirvožemio horizonto storis 
≥100 cm), Ah – humusingas mineralinis horizontas, A – mineralinis horizontas, kuris yra susidaręs paviršiuje, Bg – 
mineralinis poviršinis horizontas, O – velėninis horizontas, H – durpinis horizontas, Cg – paklojinės uolienos 
horizontas, 2Cr – mineralinės kilmės, paklotinis horizontas.  
Note: SDg8-b – Eutri-Epihypogleyic Arenosols, Glu-ha – Hapli-Umbric Geysols, HSs-d – Bathiterric Histosols (low 
moor deep peat soils ≥100 cm), HSs-ph – Pachiterric Histosols (low moor shallow peat soils 40–100 cm), 
 HSf-s-d – Bathifibric-Fibric Histosols (transitional moor deep peat soils ≥100 cm), HSf-s-ph – Pachiterri-Fibric 
Histosols (transitional moor shallow peat soils 50-100 cm). Ah – humusing mineral horizon, A – mineral horizon 
formed on the surface, Bg – mineral surface, O – turf horizon, H – peat horizon, Cg – surface rock horizon,  
2Cr – mineral horizon. 

Aikštelės 
numeris / 

Site 
number 

Durpyno 
pavadinima / 

Histosols 
name 

Dirvožemis 
pagal FAO / 

Soil according 
to FAO 

Koordinatės / 
Coordinates 

Dirvožemio 
profilis / 

Soil profile 

Paviršiaus būklė / 
Surface condition 

23. Palios PDt2 / HSf-s-d 51029'11N,60060'77E O-H Ariamas (javai) / 
Cereal crops 

24. Palios PDt2 / HSf-s-d 51029'18N,60061'71E O-H Ariamas (javai) / 
Cereal crops 

25. Perloja SDg8-b1 / ARg-
p-w-eu 52081'88N,60010'19E A-Bg-Cg

Kultūrinė pieva / 
Cultural meadow 

26. Perloja PDz1 / HSs-ph 52086'19N,60010'51E O-H-2Cr Natūrali pieva / 
Natural meadow 

27. Perloja PDz1 / HSs-ph 52086'37N,60010'53E O-H-2Cr Natūrali pieva / 
Natural meadow 

28. Perloja PDz1 / HSs-ph 52086'69N,61010'51E O-H-2Cr
Kultūrinė pieva / 
Cultural meadow 

29. Skaudvilė PDt1 / HSf-s-ph 41006'82N,61041'22E O-H-2Cr Kultūrinė pieva / 
Cultural meadow 

30. Skaudvilė PDt1 / HSf-s-ph 41006'75N,61041'18E O-H-2Cr
Natūrali pieva / 
Natural meadow 

31. Skaudvilė PDt1 / HSf-s-ph 41006'28N,61041'02E O-H-2Cr Kultūrinė pieva / 
Cultural meadow 

32. Šiliai PDt1 / HSf-s-ph 52028'49N,60011'71E O-H-2Cr
Kultūrinė pieva / 
Cultural meadow 

33. Šiliai PDt1 / HSf-s-ph 52028'49N,60011'33E O-H-2Cr Natūrali pieva / 
Natural meadow 

34. Šiliai PDt1 / HSf-s-ph 52028'49N,60011'33E O-H-2Cr Natūrali pieva / 
Natural meadow 

35. Veprių PDz1 / HSs-ph 53050'43N,61013'35E O-H-2Cr Natūrali pieva / 
Natural meadow 

36. Veprių PDz1 / HSs-ph 53051'75N,61013'36E O-H-2Cr Kultūrinė pieva / 
Cultural meadow 

37. Veprių PDz1 / HSs-ph 53051'37N,61012'82E O-H-2Cr Natūrali pieva / 
Natural meadow 

38. Viduklė PDt2 / HSf-s-d 42097'80N,61041'15E O-H-2Cr Kultūrinė pieva / 
Cultural meadow 

39. Viduklė PDt2 / HSf-s-d 42092'16N,61040'44E O-H-2Cr Kultūrinė pieva / 
Cultural meadow 

40. Viduklė PDt2 / HSf-s-d 42097'89N,61041'75E O-H-2Cr Natūrali pieva / 
Natural meadow 
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2.3. Dirvožemio ėminių paėmimo metodika  

Nmin koncentracijai, cheminiams ir fizikiniams rodikliams nustatyti iš durpžemių, kaip ir 

mineralinių dirvožemių, ėminys imtas 100 m2 dydžio aikštelėse, kiekvienoje atliekant 3–4 zondo 

dūrius. Pirmiausia storesniu zondu žemė imama iš 0–30 cm, po to plonesniu zondu tame pačiame 

dūryje – iš 30–60 cm, o kai kur – ir iš 60–90 cm gylio. Surinkti ėminiai sudarė 300–400 g žemės 

ir buvo sudėti į sandarias plastikines dėžutes, ir iki pristatymo į laboratoriją laikyti terminėse 

dėžėse -1...+3 oC temperatūroje.  

2.4. Tyrimų sąlygos 

Nmin tyrimams buvo parinkti skirtingo tipo durpžemiai: seklūs tarpiniai durpžemiai (PDt1), 

seklios žemapelkės (PDz1), gilūs tarpiniai durpžemiai (PDt2) ir gilios žemapelkės (PDz2) 

(WRB 2014). Juose augo: natūralios pievos (plotai buvo ganomi, peraugusi žolė mulčiuota), 

kultūrinės pievos (jos per sezoną tris kartus šienaujamos, žolė išvežama), migliniai javai 

(kiekvienais metais grūdai išvežami, šiaudai smulkinami ir paskleidžiami, durpžemis suariamas). 

Dirvožemio ėminiai tyrimams imti 2016 m. lapkričio 9–12, 2017 kovo 22–25, liepos 5–8, 

lapkričio 12–15, 2018 m. kovo 22–25, liepos 5–8, lapkričio 12–15, 2019 m. kovo 22–25, ir 

liepos 5–8 dienomis.   

2.5. Analizių metodai 

Durpžemių cheminės ir fizikinės savybės nustatytos šiais metodais: 

 Mineralinis azotas (Nmin) – orasausiame dirvožemyje 1 M KCl ištraukoje, dirvožemio ir 

ekstrahento santykis 1:5, plakama 1 val., nustatomas taikant srauto analizės (FIA) 

spektrometrinį metodą pagal ISO 14265-2:2005; 

 Suminis azotas (Nsum) – Kjeldalio metodu, pagal ISO 11261:1995; 

 pHKCl – 1 M KCl ištraukoje, dirvožemio ir ekstrahento santykis 1:5, plakama 1 val., 

taikomas potenciometrinis metodas pagal LST ISO 10390:2005; 

 Drėgnis – dirvožemį džiovinant 105 °C temperatūroje iki pastovios masės, pagal 

ISO 11465:1993; 

 Judrusis fosforas (P2O5) – Egner-Riehm-Domingo (A L) metodu 1 M pieno rūgšties, 

3 M acto rūgšties ir 1 M amonio acetato buferinio tirpalo (pH – 3,7) ištraukoje, 

dirvožemio ir ekstrahento santykis 1:20, plakama 4 valandas. Matuojamas taikant 

spektrometrinį metodą ir naudojant amonio molibdatą; 

 Judrusis kalis (K2O) – Egner-Riehm-Domingo (A–L) metodu. Nustatytas liepsnos 

fotometru; 

 Piltinis tankis – pagal standartą LST EN 13040:2008, mėginiui sutankinti naudojamas 

vieno litro talpos cilindras ir slegiamasis stūmoklis;  
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 Durpių susiskaidymas – pagal standartą LST 1957:2006;  

 Organinė medžiaga – pagal standartą LST EN 13039:2012, dirvožemio mėginiai 

deginami +450 ± 2 °C temperatūroje, deginimo metu prarasta masė ir yra organinė 

medžiaga;  

 Sausa medžiaga – pagal standartą LST EN 13040:2018, durpžemių ėminiai džiovinami 

iki pastovios masės prie +103 ± 2 °C temperatūros. Sausos medžiagos masė procentais 

apskaičiuojama iš svorio skirtumų tarp drėgno ir išdžiovinto mėginio; 

 Organinė anglis (Corg.) – pagal ISO 10694:1995, sauso deginimo būdu su bendrosios 

anglies analizatoriumi Liqui TOC II. Dirvožemis kaitinamas mažiausiai iki +900 °C 

sintetinio oro tėkmėje ir susidaręs anglies dioksido kiekis matuojamas infraraudonųjų 

spindulių metodu; 

 Organinės anglies (Corg.) sankaupos (t ha-1) – pagal formulę: 

Corg.(t ha-1) = (Сorg. * ρ ) * 0,3; čia: С org. –  organinė anglis (mg kg-1), ρ –  piltinis tankis 

(t m3), 0,3 –  sluoksnio storis (m). 

2.6. Tyrimų duomenų statistinis vertinimas 

Mineralinio azoto ir kitų analizių duomenys durpžemiuose įvertinti vienfaktorinės 

dispersinės analizės metodu. Dvifaktorinė dispersinė analizė buvo naudojama vertinant cheminių 

ir fizikinių rodiklių kitų veiksnių sąveiką su mineralinio azoto kiekiu. Duomenys lyginti naudojant 

mažiausio esminio skirtumo Fišerio testą (F), taikant P < 0,05 tikimybės lygį. Esminiai skirtumai 

tarp variantų pažymėti mažosiomis arba didžiosiomis arabiškomis raidėmis. Atskirų rodiklių 

tarpusavio priklausomybės įvertintos koreliacijos koeficientais (r), taikant 95 % ir 99 % (p < 0,05 

ir p < 0,01) tikimybės lygius (P). Statistinės programinės įrangos paketas visoms statistinėms 

analizėms buvo naudojamas SAS Enterprise (2011). 

2.7. Meteorologinės sąlygos 

2016–2019 metais eksperimentų vykdymo laikotarpiu oro temperatūra ir kritulių kiekis 

skyrėsi kiekvienais metais (2.2 pav.). Įtakos turėjo ir skirtingas durpžemių išsidėstymas: pietų 

(Prienų, Varėnos, Trakų), vidurio (Jonavos, Ukmergės), vakarų (Pagėgių, Tauragės, Raseinių) 

Lietuvos rajonuose. Durpžemiai išsidėstę Lietuvos teritorijoje, yra Baltijos jūros pietrytinėje 

dalyje, kur klimatas jūrinis-kontinentinis, žiemą (gruodžio–vasario mėnesiais) vidutinė paros 

temperatūra siekia -2–3 oC, vasarą (birželio–rugpjūčio mėnesiais) – 16,0–18,5 oC. Mėnesinis 

kritulių kiekis lapkričio-gegužės ir rugsėjo mėnesiais yra 38–50 mm, daugiau jų – 60–64 mm 

iškrenta birželio, rugpjūčio, spalio mėnesiais, o daugiausia – 79 mm – liepos mėnesį.  
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Vietovės klimato sąlygos yra palankios žoliniams augalams auginti. Tyrimo laikotarpiu iki 

lapkričio antros pusės, kai buvo imami dirvožemio ėminiai Nmin tyrimams, atskirų metų 

meteorologinės sąlygos buvo skirtingos.  

2016 metų sąlygos buvo artimos daugiametėms, tačiau kritulių rugpjūčio–lapkričio 

mėnesiais tyrimų objektuose iškrito daugiau nei vidutiniai daugiamečiai: rugpjūčio mėnesį 53–

83 %, rugsėjo – 71–96 %, spalio 30–46 %, lapkričio – 43–85 % daugiau.  

2017 metai buvo ypatingai lietingi. Birželio-spalio laikotarpiu kritulių atskirais mėnesiais 

iškrito 25–100 % daugiau normos, o lapkričio mėnesį daugiamečių žolių žemesnės vietos buvo 

užsemtos vandeniu. Tyrimams paimti dirvožemio ėminiai buvo šlapi, ypač giliau 60 cm. 

Nustatytas drėgnis durpėje svyravo 80–90 % ribose.  

2018 metai buvo sausringi. Vidutinė paros oro temperatūra jau nuo kovo mėnesio atskirais 

mėnesiais buvo 0,7–3,8 oC didesnė nei daugiametė. Kovo–gegužės mėnesiais šis skirtumas buvo 

net +2,5 – +3,8 o C. Kritulių tais metais jau nuo vasario mėnesio iškrito gerokai mažiau nei įprasta, 

o nuo birželio mėnesio augalai jautė drėgmės trūkumą.

2019 metų pavasaris buvo labai sausringas. Vidutinė paros oro temperatūra vasario-kovo 

mėnesiais buvo 2,3–2,7 oC šiltesnė nei daugiametė. Labai mažai kritulių tais metais iškrito 

gegužės mėnesį – nuo 1 iki 5 mm. Tais metais žolės buvo mažiau vešlios, o tyrimams paimtoje 

durpėje drėgnis svyravo 50–60 % ribose. Mažiausias jis buvo 0–30 cm sluoksnyje – 55 %. 
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3. TYRIMŲ REZULTATAI

3.1. Durpžemių cheminės ir fizikinės savybės 

Durpžemių cheminės ir fizikinės savybės įtakoja mineralinio azoto (Nmin) kiekį ir jo 

dinamiką (Zang ir kt., 2000; Vasilevich ir kt., 2018). Todėl daug dėmesio, tiriant Nmin kiekio kaitą 

durpžemiuose, skirta cheminėms (OM, pH, Corg., Nsum, C:N, P2O5, K2O) ir fizikinėmis (drėgnio, 

susiskaidymo laipsnio, piltinio tankio) savybėms. Cheminėms ir fizikinėms savybėms didelę įtaką 

turi durpžemių formavimosi eiga, reljefas, augmenija, jų naudojimas ūkinei veiklai ir kt. Pagal 

durpės storį, susiskaidymą ir kitas savybes durpžemiai yra suskirstyti į potipius. Šiame skyriuje 

analizuojami ištirti cheminiai ir fizikiniai durpžemių rodikliai, sekliuose tarpiniuose 

durpžemiuose (PDt1), sekliuose žemapelkės durpžemiuose (PDz1), giliuose tarpiniuose 

durpžemiuose (PDt2), giliuose žemapelkės durpžemiuose (PDz2). 

Organinės medžiagos (OM) koncentracija. Lyginant su mineraliniais dirvožemiais labai 

didelės OM koncentracijos (> 20 %) yra sukauptos durpžemiuose (Caldero ir kt., 2011). Tačiau 

OM koncentracija durpžemiuose dėl aplinkos veiksnių ir vykstančių sudėtingų biocheminių 

procesų įtakos ilgainiui kinta (Rutehlmann ir Korschens, 2009).  

Mūsų tyrimo metu OM koncentracijos esminiai pokyčiai 2016–2019 metais nenustatyti 

(3.1 lentelė). Tyrimų aikštelėse nustatytos OM 0–30 ir 30–60 cm durpžemių sluoksniuose 

minimalios ir maksimalios vertės svyravo dideliame intervale – atitinkamai 40,6–86,6 ir  

37,5–86,6 % ribose. Keturių durpžemių potipių mediana šiuose dirvožemio sluoksniuose svyravo 

55,9–71,1 ir 61,5–78,3 % ribose, o vidutinis standartinis nuokrypis – 6,6–13,6 ir 3,35–13,9 % 

ribose. Tai rodo, kad tarp atskirų durpžemių potipių statistiškai patikimų OM skirtumų nebuvo, 

tačiau 30–60 cm sluoksnyje OM nustatyta daugiau nei 0–30 cm.  

Vertinant aikštelėse OM koncentracijas 60–90 cm sluoksnyje, jos svyravo labai plačiame 

intervale – 1,04–87,4 % ribose. Tam įtakos turėjo durpės storis, t. y. sekliuose tarpiniuose (PDt1) 

ir sekliuose žemapelkės durpžemiuose (PDz1) jau didelėje dalyje aikštelių durpės sluoksnis buvo 

pasibaigęs, todėl ir OM koncentracija ten esančiame mineraliniame dirvožemyje nustatyta 

nedidelė – medianos atitinkamai gautos 3,03 ir 7,31 %, kai giliuose tarpiniuose (PDt1) ir giliuose 

žemapelkės durpžemiuose (PDz1) – 71,5 ir 73,6 %. Toks OM koncentracijos sumažėjimas 60–

90 cm seklių durpžemių sluoksnyje patvirtina Bashir ir kitų (2016) mokslininkų teiginį, kad seklių 

durpžemių gilesniuose sluoksniuose OM koncentracija yra mažesnė nei viršutiniuose. Tačiau šis 

teiginys netinka 30–60 cm durpės sluoksniui, kur OM koncentraciją nustatėme didesnę nei 

0–30 cm sluoksnyje. 
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OM koncentracijos variacija durpžemiuose svyravo 4,3–89,2 % ribose. Ji gerokai didesnė 

gauta tik 60–90 cm sluoksnyje PDt1 ir PDz1 dirvožemiuose, kur durpės sluoksnis pereina į 

mineralinį dirvožemį, ten variacija nustatyta 33,6–89,2 %.  

3.1 lentelė. Organinės medžiagos koncentracijos %, 0–30; 30–60; 60–90 cm durpžemių sluoksniuose 
(2016, 2019 metų rudenį)   
Table 3.1. The organic matter concentration %, of different subtypes in 0–30; 30–60; 60–90 cm histosols 
layers (2016, 2019 year autumn) 

Durpžemių simbolis pagal 
FAO / Histosols code 

according to FAO 
min max x  Me σ Q1 Q3 CV, % n 

0–30 cm 
PDt1 / HSf-s-ph 40,9 72,7 55,5 56,1 15,1 40,1 70,7 27,2 18 
PDz1 / HSs-ph 42,6 68,1 62,6 66,7 6,6 54,6 68,5 10,6 12 
PDt2 / HSf-s-d 40,6 86,6 54,1 55,9 13,2 38,7 67,7 25,2 14 
PDz2 / HSs-d 41,6 78,1 65,2 71,1 13,6 48,9 75,8 20,8 20 

30–60 cm 
PDt1 / HSf-s-ph 37,5 68,4 57,3 64,5 13,9 40,9 66,5 24,3 18 
PDz1 / HSs-ph 40,8 67,5 59,9 64,3 8,85 52,5 65,1 14,8 12 
PDt2 / HSf-s-d 72,1 80,5 77,6 78,3 3,35 73,7 80,9 4,3 14 
PDz2 / HSs-d 53,7 86,6 62,4 61,5 13,7 50,0 75,3 21,9 20 

60–90 cm 
PDt1 / HSf-s-ph 1,04 35,7 13,5 7,31 12,2 3,31 24,4 89,2 18 
PDz1 / HSs-ph 1,52 4,15 2,83 3,03 0,95 1,96 3,64 33,6 12 
PDt2 / HSf-s-d 52,4 76,1 67,9 71,5 8,41 58,7 74,7 12,4 14 
PDz2 / HSs-d 52,2 87,4 71,9 73,6 14,5 55,9 86,7 20,2 20 

Pastaba: PDt1 – seklūs tarpiniai durpžemiai, PDz1 – seklūs žemapelkės durpžemiai, PDt2 – gilūs tarpiniai 
durpžemiai, PDz2 – gilūs žemapelkės durpžemiai, min – minimali reikšmė, max – maksimali reikšmė, x – aritmetinis 
vidurkis, Me – mediana, σ – standartinis nuokrypis (stdev), Q1 – 25 % kvartilis, Q3 – 75 % viršutinis kvartilis, CV – 
variacijos koeficientas, n – imties reikšmių skaičius. 
Note:  HSf-s-ph – Pachiterri-Fibric Histosols, HSs-d – Bathiterric Histosols,  HSf-s-d – Bathiterri -Fibric Histosols, 
HSs-ph – Pachiterric Histosols. min – minimum value, max – maximum value, x – arithmetic mean, Me – median, σ – 
standard deviation (stdev), Q1 – 25 % quartile, Q3 – 75 % upper quartile, CV – coefficient of variation, n – number 
of sample values. 

Durpžemių drėgnis. Durpžemiai (durpės) pasižymi labai maža filtracija ir gebėjimu 

absorbuoti labai didelį vandens kiekį (Grau ir kt., 2019). Durpžemių drėgnis yra dinamiškas ir 

priklauso nuo klimatinių sąlygų, augalų transpiracijos, durpžemio fizinių savybių (Evaristo ir kt., 

2015). Todėl tyrimo laikotarpiu visus keturis metus (2016–2019 m.) ir trimis metų laikais buvo 

nustatomas durpžemių drėgnis 0–30, 30–60 ir 60–90 cm sluoksniuose.  

Taigi, nustačius drėgnį skirtingo potipio durpžemių 0–30 cm sluoksnyje (3.2 lentelė), jis 

mažiausias buvo sekliuose durpžemiuose: PDt1 – 64,8 ± 2,21 % ir PDz1 – 64,1 ± 2,05 %. Tuo 

tarpu giliuose – PDt2 – 77,1 ± 4,25 % ir PDz2 – 72,5 ± 2,71 %. Tam įtakos matyt turėjo ne tik 

durpžemių morfologija, mineralizacija, bet ir suirimo laipsnis bei durpžemių storis. Kuo labiau 

durpžemiuose yra suirusi OM, tuo didesnis smulkiosios frakcijos kiekis, kartu stiprėja ir vandens 

ryšys su kietosios fazės durpių dalelėmis (Rezanezhad ir kt., 2016). Tačiau durpžemio drėgnio 
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pokyčiams 0–30 cm sluoksnyje didžiausią įtaką turėjo kritulių kiekis (2.2 pav.). Dėl to, labai 

lietingais 2017 metais visų potipų durpžemių ėminių drėgnio kiekis rudenį buvo esmingai didesnis 

už vidutinį visų tyrimo metų drėgnį. Jis tarpiniuose durpžemiuose gautas atitinkamai: PDt1 – 

67,4 ± 8,52 ir PDt2 – 84,4 ± 11,4.  

3.2 lentelė. Skirtingo potipio durpžemių drėgnio pokyčiai pavasarį, vasarą ir rudenį 0–30 cm sluoksnyje  
Table 3.2. Changes in different subtypes moisture of histosols in the of 0–30 cm layer in the spring, summer 
and autumn 

Durpžemių 
simbolis pagal 

FAO / Histosols 
code according 

to FAO 

n Metai / 
Year 

Drėgnis / Moisture, % 

Pavasaris / 
Spring 

Vasara / 
Summer 

Ruduo / 
Autumn x  

PDt1 / HSf-s-ph 
9 

2016 - - 66,7 ± 4,67 ↑ - 
2017 66,3 ± 5,87 65,3 ± 7,44 67,4 ± 8,52 ↑ - 
2018 65,9 ± 5,63 62,1 ± 7,78 ↓ 64,9 ± 7,60 - 
2019 62,1 ± 5,31 ↓ 61,7 ± 5,62 ↓ - - 

x 64,8 ± 2,32 63,0 ± 1,97 66,3 ± 1,29 64,8 ± 2,21 

PDz1 / HSs-ph 

6 2016 - - 67,0 ± 6,43 - 
2017 67,6 ± 2,72 61,7 ± 4,35 66,1 ± 6,56 - 
2018 66,5 ± 7,04 60,8 ± 7,97 62,8 ± 8,02 - 
2019 66,2 ± 6,44 58,5 ± 4,16 ↓ - - 
x 66.8 ± 0,74 60.3 ± 1,65 65.3 ± 2,21 64,1 ± 2,05 

PDt2 / HSf-s-d 

7 2016 - - 75,4 ± 10,7 - 
2017 79,5 ± 10,7 81,1 ± 10,7 84,4 ± 11,4 ↑ - 
2018 76,1 ± 7,66 72,3 ± 11,6 77,1 ± 10,7 - 
2019 70,6 ± 9,25 77,1 ± 11,9 - - 
x 75,4 ± 4,49 76,8 ± 4,41 79,0 ± 4,78 77,1 ± 4,25 

PDz2 / HSs-d 

10 2016 - - 71,1 ± 5,33 - 
2017 74,3 ± 5,67 73,7 ± 5,98 74,4 ± 5,33 - 
2018 73,9 ± 6,03 67,6 ± 5,05 ↓ 75,0 ± 5,19 - 
2019 73,5 ± 5,91 68,6 ± 7,08 ↓ - - 
x 73,9 ± 0,43 70,0 ± 3,27 73,5 ± 2,10 72,5 ± 2,71 

Pastaba: Aritmetinis vidurkis standartinis nuokripis. PDt1 – seklūs tarpiniai durpžemiai, PDz1 – seklūs žemapelkės 
durpžemiai, PDt2 – gilūs tarpiniai durpžemiai, PDz2 – gilūs žemapelkės durpžemiai, n – imties reikšmių skaičius 
↓↑ esminis sumažėjimas ir padidėjimas pagal SD (standartinis nuokrypis). 
Note: HSf-s-ph – Pachiterri-Fibric Histosols, HSs-d – Bathiterric Histosols, ), HSf-s-d – Bathiterri-Fibric Histosols, 
HSs-ph – Pachiterric Histosols, ↓↑ – significant decrease and increase based on SD (standard deviation). 

Sausringais 2018 ir 2019 metais nustatytas esmingai mažesnis durpžemių drėgnis už 

vidutinį visų tyrimo metų. Esmingai mažesnis durpžemių drėgnis nustatytas visuose durpžemio 

potipiuose 2019 metų vasarą: PDt1 – 61,7 ± 5,62; PDz1 – 58,5 ± 4,16; PDt2 – 68,6 ± 7,08 ir 

PDz2 – 68,6 ± 7,08. Taigi, sausringais metais durpžemiuose drėgmės atsargos 0–30 cm sluoksnyje 

sumažėjo. 
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Gilesniame 30–60 cm sluoksnyje (3.3 lentelė) durpžemių drėgnis kaip ir viršutiniame 

sluoksnyje sekliuose durpžemiuose buvo mažesnis nei giliuose: PDt1 – 77,0 ± 3,03 % ir PDz1 – 

73,7± 3,03 %. Tuo tarpu giliuose: PDt2 – 83,0 ± 3,33 % ir PDz2 – 80,3 ± 2,85 %.  

3.3 lentelė. Skirtingo potipio durpžemių drėgnio pokyčiai pavasarį, vasarą ir rudenį 30–60 cm sluoksnyje 
Table 3.3. Changes in different subtypes of moisture histosols in the 30–60 cm layer in the spring, summer 
and autumn 

Durpžemių 
simbolis pagal 

FAO / Histosols 
code according to 

FAO 

n Metai / 
Year 

Drėgnis / Moisture, % 

Pavasaris / 
Spring 

Vasara / 
Summer 

Ruduo / 
Autumn x  

PDt1 / HSf-s-ph 
9 

2016 - - 80,1 ± 8,60 - 

2017 77,7 ± 5,25 77,3 ± 7,94 79,2 ± 9,68 - 

2018 79,9 ± 9,54 73,7 ± 6,09 ↓ 77,3 ± 8,86 - 

2019 73,6 ± 8,15 ↓ 72,2 ± 5,62 ↓ - - 

x  77,1 ± 3,20 74,4 ± 2,62 78,9 ± 1,43 77,0 ± 3,03 

PDz1 / HSs-ph 6 

2016 - - 71,4 ± 8,35 - 
2017 77,9 ± 3,13 72,2 ± 5,67 77,3 ± 3,05 - 
2018 78,7 ± 3,24 ↑ 68,8 ± 6,59 ↓ 74,4 ± 3,69 - 
2019 70,1 ± 6,44 67,6 ± 5,24 ↓ - - 
x 75,6  ± 4,75 69,5  ± 2,39 75,9  ± 2,95 73,7  ± 3,03 

PDt2 / HSf-s-d 7 

2016 - - 86,6 ± 2,94 ↑ - 
2017 84,2 ± 3,67 83,5 ± 10,7 86,7 ± 5,89 ↑ - 
2018 85,3 ± 7,06 78,7 ± 4,48 ↓ 84,1 ± 3,70 - 
2019 79,1 ± 2,09 ↓  78,6 ± 10,9 ↓ - - 
x 82,9 ± 3,31 80,3 ± 2,80 85,8 ± 1,47 83,0 ± 3,33 

PDz2 / HSs-d 10 

2016 - - 83,3 ± 7,11 - 
2017 81,3 ± 7,15 81,3 ± 7,08 83,7 ± 7,41 - 
2018 83,2 ± 8,59 74,4 ± 7,22 ↓ 81,5 ± 6,61 - 
2019 81,2 ± 8,87 72,5 ± 7,23 ↓ - - 
x 81,9 ± 1,13 76,1 ± 4,63 82,8 ± 1,17 80,3 ± 2,85 

Pastaba: paaiškinimas 3.2 lentelėje. 
Note: explanation under Table 3.2. 

Taip pat kaip ir viršutiniame 0–30 cm sluoksnyje sausringų 2019 metų vasarą visuose 

durpžemio potipiuose nustatytas esmingai mažesnis drėgnis: PDt1 – 72,2 ± 5,62; PDz1 – 67,6 ± 

5,24; PDt2 – 78,6 ± 10,9 ir PDz2 – 72,5 ± 7,23. Esmingai mažesnis drėgnis nustatytas ir 2018 

metų vasarą: PDt1 – 73,7 ± 6,09; PDz1 – 68,8 ± 6,59; PDt2 – 68,8 ± 6,59 ir PDz2 – 74,4 ± 7,22. 

Tuo būdu, drėgnis durpžemių 30–60 cm sluoksnyje sausais metais esmingai sumažėjo kaip ir 0–

30 cm sluoksnyje. O drėgnio skirtumus sekliuose ir giliuose durpžemiuose įtakojo žemiau 

slūgsantis mineralinio dirvožemio ar esantis durpės sluoksnis ir gruntinio vandens svyravimai. 
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Giliausiame tirtame 60–90 cm sluoksnyje (3.4 lentelė) durpžemių drėgnio vertės dar labiau 

išsiskyrė tarp seklių ir gilių durpžemių.  

3.4 lentelė. Skirtingo potipio durpžemių drėgnio pokyčiai pavasarį, vasarą ir rudenį 60–90 cm sluoksnyje   
Table 3.4. Changes in different subtypes of moisture histosols in the 60–90 cm layer in the spring, summer 
and autumn 

Durpžemių 
simbolis pagal 

FAO / Histosols 
code according 

to FAO 

n Metai / 
Year 

Drėgnis / Moisture, % 

Pavasaris / 
Spring 

Vasara / 
Summer 

Ruduo / 
Autumn x  

PDt1 / HSf-s-ph 
9 

2016 - - 23,7 ± 8,37 
2017 22,4 ± 9,88 21,1 ± 8,28 24,4 ± 5,52 ↑ 
2018 20,4 ± 6,67 20,0 ± 7,47 19,7 ± 6,82 
2019 20,1 ± 7,12 19,9 ± 8,47 - 
x 21,0 ± 1,25 20,3 ± 0,67 22,6 ± 2,54 21,3  ± 1,77 

PDz1 / HSs-ph 6 

2016 - - 36,9 ± 7,14 
2017 37,5 ± 8,94 36,9 ± 9,09 38,1 ± 5,83 
2018 38,4 ± 6,61 37,9 ± 8,67 38,8 ± 7,18 
2019 37,6 ± 6,06 36,5 ± 2,88 - 
x 37,8 ± 0,49 37,1 ± 0,72 37,9 ± 0,96 37,6 ± 0,76 

PDt2 / HSf-s-d 7 

2016 - - 79,4 ± 10,7 
2017 76,7 ± 6,46 76,5 ± 5,67 82,4 ± 4,98 ↑ 
2018 79,8 ± 7,06 75,9 ± 7,18 79,6 ± 4,35 
2019 76,8 ± 6,36 75,8 ± 5,81 - 
x 77,8 ± 1,76 76,1 ± 0,38 80,5 ± 1,68 78,1 ± 1,32 

PDz2 / HSs-d 10 

2016 - - 81,9 ± 4,59 
2017 80,7 ± 4,55 81,5 ± 6,62 82,6 ± 5,01 
2018 82,2 ± 5,09 80,1 ± 7,45 81,5± 6,92 
2019 81,7 ± 5,03 79,1 ± 5,88 - 
x 81,5 ± 0,76 80,2 ± 1,21 82,0 ± 0,56  81,3 ± 1,81 

Pastaba: paaiškinimas 3.2 lentelėje. 
Note: explanation under Table 3.2. 

Sekliuose durpžemiuose jos buvo mažesnės: PDt1 – 21,3 ± 1,77 % ir PDz1 – 37,6 ± 0,76 %, 

palyginus su  giliais durpžemiais – PDt2 – 78,1 ± 1,32 % ir PDz2 – 81,3 ± 1,10 %. Kaip 0–30 ir 

30–60 cm sluoksniuose taip ir šiame klimatinės sąlygos turėjo įtakos durpžemio drėgnio 

koncentracijai. Tačiau esminiai skirtumai nustatyti tik 2017 metų rudenį, kai iškrito labai didelis 

kritulių kiekis. Tuomet drėgnis gautas atitinkamai: PDt1 – 24,4 ± 5,52 % ir PDt2 – 82,4 ± 4,98 %. 

pHKCl. Šis rodiklis apibūdina durpžemių šarmingumą arba rūgštingumą. Dirvožemio tirpalo 

ir dalelių sorbuoto vandenilio jonų koncentracija yra skirtinga, ypač, durpžemiuose. Aktyvusis, 

t. y. dirvožemio tirpalo rūgštumas yra mažesnis nei dirvožemio dalelių. Durpžemis vandeniu

prisisotina su krituliais ar iš gruntinio vandens, todėl durpžemio vanduo pasižymi mažiau rūgščia

reakcija nei pati durpė. Tuo tarpu potencinis rūgštumas, kurį sudaro durpės organinės medžiagos
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rūgštumas yra daug rūgštesnis. Durpės susiskaidymui didėjant, ši tampa mažiau rūgšti. Tyrimai 

rodo, kad durpžemiuose aktyvus ir potencialus rūgštumas tarpusavyje skiriasi 0,5–1,5 pH vnt. 

(Mažvila ir kt., 1998). Mažiau rūgščiuose ir daugiau susiskaidžiusiuose durpžemiuose yra 

palankesnės sąlygos mikroorganizmų veiklai, todėl intensyviau vyksta mineralizacija, daugiau 

juose yra augalams judrių maisto medžiagų ir Nmin (Heuvel ir kt., 2010).  

Tirtuose durpžemių ėminiuose nustatytas pHKCl pateiktas 3.5 lentelėje. Kaip rodo tyrimų 

rezultatai minimalios ir maksimalios pHKCl vertės durpžemiuose svyravo labai plačiame 

diapazone – nuo 4,2 iki 7,3. Viršutiniame 0–30 cm sluoksnyje seklių ir gilių tarpinių durpžemių 

(PDt1 ir PDt2) pHKCl minimalios ir maksimalios vertės svyravo atitinkamai 4,4–6,6 ir 5,6–6,4 

intervale, o vidurkiai gauti atitinkamai 5,4 ir 5,6. Tuo tarpu sekliose ir giliose žemapelkėse (PDz1 

ir PDz2) pHKCl svyravimo intervalas gautas atitinkamai 6,6–7,2 ir 5,9–7,3, o aritmetiniai 

vidurkiai – 6,8 ir 6,7.  

3.5 lentelė. Skirtingo potipio durpžemių pH 0–30; 30–60; 60–90 cm sluoksniuose 
Table 3.5. pH of different subtypes in histosols 0–30; 30–60; 60–90 cm layers 

Durpžemių simbolis 
pagal FAO / 

Histosols code 
according to FAO 

min max x  Me σ Q1 Q3 CV, % n 

0–30 cm  
PDt1 / HSf-s-ph 4,5 6,6 5,43 5,4 0,60 4,9 5,9 11,1 9 
PDz1 / HSs-ph 6,6 7,2 6,85 6,8 0,20 6,7 7,0 2,99 6 
PDt2 / HSf-s-d 5,6 6,4 5,61 6,4 0,55 5,15 6,2 9,89 7 
PDz2 / HSs-d 5,9 7,3 6,68 6,7 0,38 6,88 6,45 5,70 10 

30–60 cm  
PDt1 / HSf-s-ph 4,6 5,9 5,33 5,4 0,41 5,25 5,8 7,76 9 
PDz1 / HSs-ph 6,6 7,3 7,04 7,0 0,24 6,8 7,25 3,43 6 
PDt2 / HSf-s-d 4,9 6,3 5,35 5,2 0,56 5,0 6,0 8,85 7 
PDz2 / HSs-d 6,2 6,9 6,70 6,5 0,26 6,3 6,8 3,95 10 

60–90 cm 
PDt1 / HSf-s-ph 4,2 5,9 4,90 4,9 0,51 4,4 5,3 10.2 9 
PDz1 / HSs-ph 5,8 7,2 6.68 6,8 0,44 6,4 7,1 6,60 6 
PDt2 / HSf-s-d 4,9 6,4 5,50 5,4 0,51 5,1 6,0 9,35 7 
PDz2 / HSs-d 5,4 7,3 6,18 6,7 0,57 5,9 7,0 9,23 10 

Pastaba: paaiškinimas 3.1 lentelėje. 
Note: explanation under Table 3.1. 
 

Tie patys dėsningumai gauti ir vertinant pHKCl vertes 30–60 ir 60–90 cm sluoksniuose. 

Tačiau sekliuose tarpiniuose durpžemiuose (PDt1) 60–90 cm sluoksnyje pHKCl buvo rūgščiausias – 

aritmetinis vidurkis ir mediana gauti 4,9. Tuo būdu, apibendrinus įvairių durpžemių 32 aikštelių 

duomenis nustatėme, kad  0–30, 30–60 ir 60–90 cm sluoksniuose tirtuose tarpiniuose 

durpžemiuose pHKCl buvo silpnai rūgštus ir artimas neutraliam rūgštingumui, kai kur ir 

vidutiniškai rūgštus, o žemapelkėse – artimas neutraliam rūgštingumui. pHKCl verčių variacija 

įvairių durpžemių potipiuose gauta iki 11 %. Kadangi daugeliui augalų minimalios optimalios 
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pHKCl ribos yra nuo 5,5 (Shaaban ir kt., 2018), todėl tokiuose durpžemiuose yra tinkamos sąlygos 

pievoms augti.  

Suminis azotas (Nsum). Lietuvoje mineraliniuose dirvožemiuose Nsum yra 0,1–0,4 %, o 

durpžemiuose dešimt kartų daugiau. Nuo Nsum koncentracijos dirvožemyje priklauso Nmin kiekis 

(Wei ir kt., 2017), kur dirvožemio mikroorganizmų įtakoje baltymai ir sudėtingi organiniai azoto 

junginiai skaidomi į amidus, amino rūgštis, o galiausiai į amonio jonus, kuriuos sorbuoja 

dirvožemio dalelės, ir nesorbuojamus nitratus (Schuster ir kt. 2006; Shcherbak ir kt., 2014).  

Tyrimų aikštelėse nustatytos Nsum 0–30 ir 30–60 cm durpžemių sluoksniuose minimalios ir 

maksimalios vertės svyravo dideliame intervale – atitinkamai 0,83–2,29 ir 1,23–2,77 % ribose 

(3.6 lentelė). Keturių durpžemių potipių mediana šiuose dirvožemio sluoksniuose svyravo 1,43–

1,86 ir 1,68–2,14 % ribose, o vidutinis standartinis nuokrypis – 0,14–0,39 ir 0,29–0,57 % ribose. 

Tai rodo, kad tarp atskirų durpžemių potipių statistiškai patikimų Nsum skirtumų nebuvo, tačiau 

30–60 cm sluoksnyje Nsum nustatyta daugiau nei 0–30 cm.  

3.6 lentelė. Suminio azoto (Nsum) koncentracija %, skirtingo potipio durpžemiuose 0–30; 30–60; 60–90 cm 
sluoksniuose 
Table 3.6. Total nitrogen concentration (Nsum) %, of different subtypes in histosols 0–30; 30–60; 60–90 cm 
layers 

Durpžemių simbolis 
pagal FAO / 

Histosols code 
according to FAO 

min max x  Me σ Q1 Q3 CV, % n 

0–30 cm 
PDt1 / HSf-s-ph 1,16 2,29 1,64 1,61 0,37 1,18 1,99 22,6 9 
PDz1 / HSs-ph 1,63 2,02 1,82 1,86 0,14 1,66 1,93 7,43 6 
PDt2 / HSf-s-d 0,83 1,85 1,35 1,43 0,39 0,91 1,77 29,2 7 
PDz2 / HSs-d 1,43 2,28 1,71 1,63 0,27 1,49 1,96 16,1 10 

30–60 cm 
PDt1 / HSf-s-ph 1,23 2,58 1,72 1,88 0,41 1,33 2,05 23,1 9 
PDz1 / HSs-ph 1,32 2,77 2,09 2,14 0,57 1,39 2,73 27,4 6 
PDt2 / HSf-s-d 1,53 2,42 1,88 1,79 0,33 1,59 2,27 17,5 7 
PDz2 / HSs-d 1,25 2,03 1,60 1,68 0,29 1,30 1,92 18,4 10 

60–90 cm 
PDt1 / HSf-s-ph 0,20 1,93 0,93 0,5 0,72 0,31 1,85 77,2 9 
PDz1 / HSs-ph 0,11 0,52 0,29 0,22 0,16 0,17 0,51 54,1 6 
PDt2 / HSf-s-d 1,13 2,21 1,40 1,24 0,33 1,17 1,55 23,4 7 
PDz2 / HSs-d 1,20 2,12 1,80 1,68 0,26 1,59 1,94 14,4 10 

Pastaba: paaiškinimas 3.1 lentelėje. 
Note: explanation under Table 3.1. 

Vertinant aikštelėse Nsum koncentracijas 60–90 cm sluoksnyje, jos svyravo labai plačiame 

intervale – 0,11–2,21 % ribose. Tam įtakos turėjo durpės storis, t. y. sekliuose tarpiniuose 

durpžemiuose (PDt1) ir sekliose žemapelkėse (PDz1) jau didelėje dalyje aikštelių durpės 

sluoksnis buvo pasibaigęs, todėl ir Nsum ten esančiame mineraliniame dirvožemyje nustatyta 
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nedaug – medianos atitinkamai gautos 0,50 ir 0,22 %, kai giliuose tarpiniuose durpžemiuose 

(PDt1) ir giliose žemapelkėse (PDz1) – 1,24 ir 1,68 %. 

Toks Nsum sumažėjimas 60–90 cm seklių durpžemių sluoksnyje patvirtina Pahkakango ir 

kitų (2017) mokslininkų teiginį, kad durpžemių gilesniuose sluoksniuose suminio azoto yra 

mažiau nei viršutiniuose. Tačiau šis teiginys netinka 30–60 cm durpės sluoksniui, kur Nsum 

nustatėme daugiau nei 0–30 cm. 

Nsum variacija durpžemiuose svyravo 7,4–27,4 % ribose. Ji gerokai didesnė gauta tik 60–

90 cm sluoksnyje PDt1 ir PDz1 dirvožemiuose, kur durpės sluoksnis pereina į mineralinį 

dirvožemį, ten variacija nustatyta 54,0–77,2 %. 

Durpės susiskaidymo laipsnis. Šis rodiklis rodo amorfinės medžiagos ir smulkiausių, 

praradusių ląstelinę struktūrą, audinių liekanų procentinį kiekį bendroje masėje. Jis kinta 30–75 % 

ribose. Silpnai susiskaidžiusių durpių susiskaidymo laipsnis yra 32–44 %, silpnai-vidutiniškai – 

38–51 %, vidutiniškai – 44–57, vidutiniškai-stipriai – 51–64 %, stipriai – 57–70 %.  

Tyrimų aikštelių 0–30 ir 30–60 cm sluoksniuose durpžemių susiskaidymo laipsnio 

minimalios ir maksimalios vertės svyravo atitinkamai 49,5–72,5 ir 31,7–73,4 % ribose, t. y. 

svyravo nuo silpnai iki stipriai susiskaidžiusių (3.7 lentelė).  
 

3.7 lentelė. Skirtingo potipio durpžemių durpės susiskaidymo laipsnis 0–30; 30–60; 60–90 cm 
sluoksniuose  
Table 3.7. The distribution of peat of different subtypes in histosols 0–30; 30–60; 60–90 cm layers 
Durpžemių simbolis 

pagal FAO / Histosols 
code according to 

FAO 

min max x  Me σ Q1 Q3 CV, % n 

0–30 cm 
PDt1 / HSf-s-ph 49,5 65,1 58,8 60,4 5,89 51,7 64,4 10,0 9 
PDz1 / HSs-ph 57,1 68,7 61,2 60,5 4,06 57,7 65,2 6,6 6 
PDt2 / HSf-s-d 42,7 66,2 52,5 50,6 9,29 43,4 63,6 17,7 7 
PDz2 / HSs-d 52,7 72,5 62,0 61,5 8,53 53,2 71,5 13,8 10 

30–60 cm 
PDt1 / HSf-s-ph 43,6 73,4 57,3 50,6 11,92 46,5 71,6 20,8 9 
PDz1 / HSs-ph 54,7 72,6 60,7 56,2 6,97 55,1 68,7 11,5 6 
PDt2 / HSf-s-d 31,7 43,8 38,4 39,0 4,33 33,4 42,7 11,3 7 
PDz2 / HSs-d 42,7 68,2 49,9 44,3 10,63 43,0 62,3 21,3 10 

60–90 cm 
PDt1 / HSf-s-ph - - - - - - - - 9 
PDz1 / HSs-ph - - - - - - - - 6 
PDt2 / HSf-s-d 39,3 52,3 44,6 43,3 4,90 39,9 50,5 11,0 7 
PDz2 / HSs-d 42,7 61,4 51,3 50,6 7,30 43,6 59,8 14,2 10 
Pastaba: paaiškinimas 3.1 lentelėje. 
Note: explanation under Table 3.1. 
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Viršutiniame 0–30 cm sluoksnyje visų potipių durpžemiuose medianos buvo panašios 60,4–

61,4 %, kiek mažesnė PDt2 – 50,6 %. Tai atitiko vidutinišką-stiprų susiskaidymo laipsnį.  

Tuo tarpu 30–60 cm sluoksnyje sekliuose tarpiniuose durpžemiuose (PDt1) ir sekliose 

žemapelkėse (PDz1) vyravo silpnas durpių susiskaidymo laipsnis. Medianos gautos atitinkamai 

39,0 ir 44,3 %, kai giliuose tarpiniuose durpžemiuose ir giliose žemapelkėse – 50,6 ir 56,2 % ir 

jos buvo susiskaidę vidutiniškai-stipriai. Tuo tarpu 60–90 cm sluoksnyje sekliuose tarpiniuose 

durpžemiuose ir sekliose žemapelkėse jau daug kur vyravo mineraliniai dirvožemiai, o giliuose 

tarpiniuose durpžemiuose ir giliose žemapelkėse susiskaidymo laipsnis buvo silpnai-vidutiniškas, 

medianos gautos atitinkamai 43,3 ir 50,6 %. Tai rodo, kad sekliuose ir giliuose durpžemiuose 30–

60 cm sluoksnyje durpės buvo susiskaidžiusios mažiau nei 0–30 cm sluoksnyje. Gilių durpžemių 

60–90 cm sluoksniuose durpių susiskaidymo laipsnis vėl padidėjo. Susiskaidymo laipsnio 

variacija durpžemiuose svyravo 6,6–21,3 % ribose.  

Piltinis tankis. Jis rodo durpžemių, durpių substratų, dirvožemio gerinimo medžiagų, 

šiltnamių gruntų purumą ar gludumą. Tai svarbus rodiklis tada, kai dirvožemyje, šiltnamių grunte 

ar dirvožemio gerinimo medžiagose yra daug organinės medžiagos. 3.8 lentelėje pateikiama 

dirvožemio masė tūrio vienete. Jei piltinis tankis yra ≤ 0,4 g/cm3, tai durpžemis ar substratas yra 

labai purus, toks būna aukštapelkių durpėje, jei 0,41–0,60 g/cm3 – tai purus, 0,61–0,80 g/cm3 – 

vidutiniškai purus, būdingas tarpiniams durpžemiams ir žemapelkei, kur dar nėra stipriai 

mineralizuota durpė, 0,81–1,00 g/cm3 – mažai purus, tai durpžemiai su daugiau mineralizuota 

durpe, 1,01–1,20 g/cm3 – gludus, tai jau mineralinis dirvožemis su dideliu organinės medžiagos 

kiekiu, > 1,20 g/cm3 – labai gludus, būdingas mineraliniams dirvožemiams (Staugaitis ir Vaišvila, 

2019). 

Tirtų durpžemių piltinis tankis svyravo plačiame intervale. Minimalios ir maksimalios 

vertės buvo 0,63 ir 1,51 g cm3, tuo būdu tankis svyravo nuo vidutiniškai puraus iki labai gludaus 

(3.8 lentelė). 0–30 cm durpžemių sluoksnyje piltinis tankis buvo vidutiniškai ar mažai purus, 

svyravimo ribos buvo 0,71–0,97 g cm3. Šiame sluoksnyje puresni buvo seklūs tarpiniai 

durpžemiai, kur mediana gauta 0,75 g cm3, kai kituose durpžemiuose – 0,79–0,91 g cm3.  

Gilesniame 30–60 cm durpžemių sluoksnyje piltinis tankis gautas nežymiai puresnis nei 

viršutiniame, o iš durpžemių potipių sekliose žempelkėse piltinis tankis nustatytas didžiausias. 

Tuo tarpu 60–90 cm sluoksnyje gilūs tarpiniai durpžemiai ir gilios žemapelkės buvo vidutiniškai 

purūs, aritmetinis vidurkis gautas atitinkamai 0,73 ir 0,78 g cm3, kai tuo tarpu sekliuose 

tarpiniuose durpžemiuose ir sekliose žemapelkėse – 1,36 ir 1,31 g cm3, kas rodo, kad šiame 

sluoksnyje vyravo mineraliniai dirvožemiai. Durpžemiuose piltinio tankio variacija nebuvo 

didelė, variacijos koeficientas svyravo 5,33–17,4 % ribose. 
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3.8 lentelė. Skirtingo potipio durpžemių piltinis tankis g cm3. 0–30; 30–60; 60–90 cm sluoksniuose 
Table 3.8. Bulk density g cm3 of different subtypes in histosols. 0–30; 30–60; 60–90 cm layers 

Durpžemių simbolis 
pagal FAO / 

Histosols code 
according to FAO 

min max x  Me σ Q1 Q3 CV, % n 

0–30 cm  
PDt1 / HSf-s-ph 0,71 0,84 0,77 0,75 0,05 0,72 0,83 6,62 9 
PDz1 / HSs-ph 0,73 0,93 0,84 0,91 0,09 0,74 0,92 10,6 6 
PDt2 / HSf-s-d 0,81 0,94 0,86 0,85 0,05 0,85 0,92 5,33 7 
PDz2 / HSs-d 0,71 0,97 0,82 0,79 0,10 0,72 0,93 12,0 10 

30–60 cm  
PDt1 / HSf-s-ph 0,68 0,93 0,77 0,76 0,08 0,70 0,87 10,4 9 
PDz1 / HSs-ph 0,64 1,08 0,85 0,81 0,15 0,71 1,00 17,4 6 
PDt2 / HSf-s-d 0,63 0,78 0,71 0,71 0,06 0,64 0,77 8,08 7 
PDz2 / HSs-d 0,65 0.89 0,72 0,70 0,09 0,68 0,81 11,9 10 

60–90 cm  
PDt1 / HSf-s-ph 1,12 1.51 1,36 1,40 0,15 1,20 1,51 11,0 9 
PDz1 / HSs-ph 1,09 1,63 1,31 1,29 0,18 1,15 1,48 13,7 6 
PDt2 / HSf-s-d 0,65 0,83 0,73 0,71 0,08 0,66 0,82 10,5 7 
PDz2 / HSs-d 0,64 0,85 0,78 0,82 0,09 0,68 0,84 10,4 10 

Pastaba: paaiškinimas 3.1 lentelėje. 
Note: explanation under Table 3.1. 

 

Organinės anglies (Corg.) koncentracija – tiesiogiai susijusi su dirvožemio organinėmis 

medžiagomis, nes yra jas sudarantis svarbiausias komponentas. Tirtų durpžemių potipių aikštelių 

organinės anglies koncentracijos minimalios ir maksimalios vertės 0–30 cm sluoksnyje buvo 

19,5–76,4 %, 30–60 cm – 23,0–77,4 %, 60–90 cm sluoksnyje giliuose durpžemiuose – 31,3–

78,4 % (3.9 lentelė). Medianos šiuose durpžemių sluoksniuose nustatytos atitinkamai: 32,9–39,9, 

34,2–55,4 ir 36,7–46,6 %. Tuo būdu, durpžemių gilesniuose sluoksniuose Corg. buvo gausiau nei 

0–30 cm sluoksnyje, o didžiausia jos koncentracija iš tirtų durpžemių buvo giliuose tarpiniuose 

durpžemiuose. Seklių durpžemių 60–90 cm sluoksnyje durpės sluoksnis pereina į mineralinį 

dirvožemį, todėl Corg. koncentracija čia ženkliai mažesnė – tik 0,6–12,7 %. Gautų Corg. verčių 

variacija durpžemių potipių įvairiuose gyliuose daugumoje siekė 13–25 %, nors kelių potipių 

sluoksniuose ji gauta didesnė. 

Organines medžiagas apskaičiuoti į Corg. naudojamas Van Bemmeleno (perskaičiavimo) 

koeficientas, kuris lygus 1,724, t. y. Corg. organinėse medžiagose sudaro 58 %. Tačiau šis 

koeficientas daugiau taikomas mineraliniams dirvožemiams, o ne durpžemiams. Disertaciniame 

darbe šis koeficientas nebuvo naudotas, kadangi abu rodikliai nustatyti skirtingais laboratoriniais 

metodais. Tačiau šiame darbe buvo svarbu nustatyti perskaičiavimo koeficientus skirtingo potipio 

durpžemiams. 

Durpžemių aikštelėse organinė anglis organinėse medžiagose svyravo 71,4–53,6 % ribose. 

0–30 cm sluoksnyje aritmetinis vidurkis gautas 60,3 %, o atitinkamai iš organinės anglies į 
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organines medžiagas perskaičiavimo koeficientas – 1,68. Pagal durpžemių potipius šiame 

sluoksnyje apskaičiavimo koeficientai gauti: PDt1– 1,64, PDz1 – 1,69, PDt2 – 1,86, PDz2 –1,53. 

60–90 cm sluoksnyje perskaičiavimo koeficientas gautas 1,73, o durpžemių potipiuose – PDt1– 

1,53, PDz1 – 1,59, PDt2 – 1,41, PDz2 –1,61. 60–90 cm sluoksnyje giliuose durpžemiuose – 1,64, 

o PDt2 – 1,42, PDz2 –1,85. 

Svarbu durpžemiuose žinoti ne tik Corg. koncentraciją, bet Corg. sankaupas įvairiuose jų 

sluoksniuose. Tai aktualu klimato kaitos kontekste nagrinėjant išsiskiriančio į atmosferą CO2 

kiekius (Tubiello ir kt., 2016). Kaip rodo Lietuvoje atlikti tyrimai mineraliniuose dirvožemiuose 

priesmėliuose 0–30 cm sluoksnyje organinių medžiagų yra 35–43 t ha-1, o vidutinio sunkumo 

priemoliuose – 40–56 t ha-1 (Šlepetienė ir kt., 2020). Pavertus organine anglimi, tai būtų 

atitinkamai apie 20–25 ir 23–32 t ha-1 organinės anglies. Mineraliniuose dirvožemiuose organinės 

medžiagos nėra daug. Vidutiniškai Lietuvoje normalaus drėgnumo smėliuose humuso 

koncentracija yra 1,6 ± 0,41 %, priesmėliuose ir priemoliuose – 2,0 ± 0,50 %, dulkiškuose 

moliuose – 2,5 ± 0,80 % (Staugaitis ir Vaišvila, 2015). Tuo tarpu durpžemiuose organinės 

medžiagos yra keliasdešimt kartų daugiau.  
 

3.9 lentelė. Durpžemiuose organinės anglies (Corg.) koncentracija %. 0–30; 30–60; 60–90 cm sluoksniuose 
Table 3.9. In histosols, the concentration of organic carbon (Corg.) %. 0–30; 30–60; 60–90 cm layers 

Durpžemiai / Histosols  min max x  Me σ Q1 Q3 CV, % n 

0–30 cm 

PDt1 / HSf-s-ph 23,4 40,1 33,2 32,9 5,73 27,7 38,9 17,3 9 
PDz1 / HSs-ph 32,6 42,7 37,1 35,3 4,54 32,6 42,6 12,2 6 
PDt2 / HSf-s-d 19,5 47,3 36,7 39,9 11,51 22,8 47,3 31,4 7 
PDz2 / HSs-d 28,9 41,3 35,0 34,8 5,20 29,4 40,7 14,9 10 

30–60 cm 
PDt1 / HSf-s-ph 30,3 52,3 37,6 34,2 8,08 30,8 46,2 21,5 9 
PDz1 / HSs-ph 23,0 48,1 38,6 41,7 9,40 27,6 46,6 24,3 6 
PDt2 / HSf-s-d 52,3 57,9 55,3 55,4 2,21 52,7 57,6 4,0 7 
PDz2 / HSs-d 23,2 49,8 39,6 42,7 10,1 27,5 48,7 25,4 10 

60–90 cm 
PDt1 / HSf-s-ph 0,60 12,7 5,85 3,25 5,01 1,16 11,9 85,4 9 
PDz1 / HSs-ph 0,71 2,12 1,51 1,55 0,49 1,01 1,99 23,3 6 
PDt2 / HSf-s-d 41,7 56,7 47,9 46,6 5,88 42,2 55,0 12,3 7 
PDz2 / HSs-d 31,3 56,0 41,4 37,9 8,79 34,2 52,2 21,2 10 

Pastaba: paaiškinimas 3.1 lentelėje.  
Note: explanation under Table 3.1. 
 

Tyrimai parodė, kad Corg. sankaupos 0–30 cm storio durpžemyje, nepriklausomai nuo 

paėmimo gylio, svyravo 526–1329 t ha-1 ribose (3.10 lentelė). Mažiau organinės anglies, 

skaičiuojant medianą, buvo sekliuose tarpiniuose durpžemiuose: 0–30 cm sluoksnyje  799 t ha-1, 
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30–60 cm – 823 t ha-1. Tų sluoksnių kituose potipiuose – atitinkamai 890–929 ir 910–1171 t ha-1. 

Gilesniuose sluoksniuose ir giliuose tarpiniuose durpžemiuose organinės anglies kiekiai buvo 

didesni. Seklių durpžemių 60–90 cm sluoksnyje, kur jau prasidėjo mineralinio dirvožemio 

sluoksnis Corg. nustatyta ženkliai mažiau – 27–146 t ha-1. Skaičiavimai parodė, kad organinės 

anglies atsargos durpžemio 0–60 cm sluoksnyje sudaro 1600–2200 t ha-1. 

 
3.10 lentelė. Organinės anglies sankaupos (t ha-1) durpžemių 0–30; 30–60; 60–90 cm sluoksniuose 
Table 3.10. Organic carbon deposits (t ha-1) in 0–30; 30–60; 60–90 cm histosols layers   

Durpžemiai / Histosols  min max x  Me σ Q1 Q3 CV, % n 

0–30 cm 

PDt1 / HSf-s-ph 526 935 769 799 133 655 868 17,3 9 
PDz1 / HSs-ph 723 1166 939 929 143 807 1075 15,2 6 
PDt2 / HSf-s-d 567 1158 876 890 248 600 1138 28,4 7 
PDz2 / HSs-d 594 1030 899 908 123 764 1025 13,6 10 

30–60 cm 
PDt1 / HSf-s-ph 667 1105 852 823 147 718 1002 17,2 9 
PDz1 / HSs-ph 626 1017 894 966 158 702 1013 17,7 6 
PDt2 / HSf-s-d 1020 1329 1173 1171 109 1055 1293 9,4 7 
PDz2 / HSs-d 778 1126 931 910 149 782 1101 16,1 10 

60–90 cm 
PDt1 / HSf-s-ph 27 146 79 66 49 27 144 61,9 9 
PDz1 / HSs-ph 28 77 57 62 20 33 76 35,1 6 
PDt2 / HSf-s-d 847 1156 1035 1069 115 901 1136 11,1 7 
PDz2 / HSs-d 857 1076 894 966 158 702 1013 17,7 10 

Pastaba: paaiškinimas 3.1 lentelėje. 
Note: explanation under Table 3.1. 

 

Anglies ir azoto santykis (C:N) – santykis dažniausiai nustatomas daug organinių 

medžiagų turinčiuose durpynuose arba dirvožemį gerinančiose medžiagose, kaip komposte, 

nuotekų dumble, mėšle, šiauduose ir augalinėse liekanose ir kt. Daugumai dirvos mikroorganizmų 

tinkamiausia C:N proporcija yra nuo 15 iki 25, t. y. 15–25 anglies dalių ir tenka viena dalis azoto. 

Esant didesniam santykiui – 30 ir daugiau mikroorganizmų veikla lėtėja,  jų maitinimuisi stinga 

azoto, todėl konkurencinėje kovoje mikroorganizmai laisvai įsavinamą azotą atima iš augalų. 

Durpžemiuose, priklausomai nuo durpių susiskaidymo laipsnio, potipio C:N santykis daugumoje 

yra apie 25 (Truong end Marschner, 2018). 

Mūsų tyrimuose durpžemiuose C:N santykis, vertinant minimalias ir maksimalias vertes, 

svyravo gana plačiame intervale: 0–30 cm sluoksnyje – 16,6–32,9; 30–60 cm – 16,8–35,6; 60–

90 cm – 22,5–37,3 (3.11 lentelė). Tik sekliuose durpžemiuose, giliau 60 cm, kur buvo mineralinis 

dirvožemis ar jis maišėsi su durpe – 0,38–21,4. 0–30 cm sluoksnyje patikimų C:N santykio 

skirtumų atskiruose durpžemių potipiuose negauta, mediana svyravo siaurame diapazone – nuo 
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21,0 iki 22,4. Tuo tarpu, 30–60 cm sluoksnyje, jei visų potipių durpžemiuose C:N santykis buvo 

panašus, mediana svyravo 21,2–26,0 ribose, tai tarpiniuose giliuose durpžemiuose ji gauta 30,7. 

Ji taip pat šiame durpžemyje didesnė gauta ir 60–90 cm sluoksnyje – 32,3. Durpžemiuose C:N  

santykio variacijos koeficientas svyravo 8,0–27,3 % ribose, tačiau 60–90 cm seklių durpžemių 

sluoksnyje, kur durpė baigėsi ir perėjo į mineralinį dirvožemį, variacijos koeficientas buvo gerokai 

didesnis – 71,2–85,8 %. 

Apibendrinant galime konstatuoti, kad durpžemiuose, vertinant 25 ir 75 % kvartilį, C:N 

santykis svyravo 17,6–36,8 intervalo ribose, o vidutiniai kiekiai įvairiuose durpžemių 

potipiuose – 20–28 ribose. Didesnis C:N santykis nustatytas gilesniuose durpžemių sluoksniuose, 

ypatingai giliuose tarpiniuose durpžemiuose. Iš to galime spręsti, kad žemapelkės durpžemiai turi 

beveik tobulą pusiausvyrą, kuri tinkama dirvožemio mikroorganizmams, nes esant artimam 25:1 

santykiui mikroorganizmai azotą naudoja greičiau. (Truong ir Marschner, 2018).  

 
3.11 lentelė. Skirtingo potipio durpžemių anglies ir azoto santykio (C:N) 0–30; 30–60; 60–90 cm 
sluoksniuose 
Table 3.11. The carbon and nitrogen ratio (C:N) in different subtypes of histosols 0–30; 30–60; 60__90 cm 
layers 

Durpžemių simbolis 
pagal FAO / Histosols 

code according to FAO 
min max x  Me σ Q1 Q3 CV, % n 

0–30 cm 

PDt1 / HSf-s-ph 16,6 24,9 20,9 20,2 2,97 17,9 24,2 14,2 9 
PDz1 / HSs-ph 17,2 26,2 20,7 21,0 3,17 17,6 23,7 15,3 6 
PDt2 / HSf-s-d 20,2 24,6 22,4 22,4 1,80 20,2 24,6 8,0 7 
PDz2 / HSs-d 22,4 32,9 23,9 21,6 5,31 23,5 30,3 22,3 9 

30–60 cm 
PDt1 / HSf-s-ph 17,7 27,9 22,4 21,2 3,88 18,6 26,9 17,3 9 
PDz1 / HSs-ph 16,8 35,6 25,1 24,1 6,85 18,2 33,2 27,3 6 
PDt2 / HSf-s-d 23,5 31,8 28,7 30,7 3,72 23,5 31,8 12,6 7 
PDz2 / HSs-d 22,2 35,6 27,9 26,0 5,64 22,2 35,6 20,2 9 

60–90 cm 
PDt1 / HSf-s-ph 1,68 21,4 8,9 6,43 7,4 2,8 17,7 82,8 9 
PDz1 / HSs-ph 0,38 9,6 5,4 5,74 3,8 1,0 9,3 71,2 6 
PDt2 / HSf-s-d 22,5 37,3 31,1 32,3 5,8 24,1 36,8 18,8 7 
PDz2 / HSs-d 24,0 30,4 27,7 28,6 2,69 24,0 30,4 9,7 9 

Pastaba: Paaiškinimas 3.1 lentelėje. 
Note: Explanation under Table 3.1. 

 
Judrusis fosforas (P2O5) ir judrusis kalis (K2O). Šie rodikliai, parodo fosforo bei kalio 

atsargas, kurias gali įsavinti augalai. Lietuvoje durpėje ir puvenose šių maisto medžiagų 

koncentracijos vertinimas, lyginant su mineraliniais dirvožemiais, yra nevienodas. Judriojo 

fosforo (P2O5) koncentracija durpėse ir puvenose vertinama: ≤ 70 mg kg-1 – labai maža, 71–
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130 mg kg-1 – maža, 131–200 mg kg-1 – vidutinė, 201–305 mg kg-1 – didelė, > 350 mg kg-1 – labai 

didelė (Staugaitis ir Vaišvila, 2019).  

Mūsų tirtuose durpžemiuose judraus fosforo koncentracija įvairiuose gyliuose svyravo nuo 

mažos iki didelės, o minimalios ir maksimalios vertės buvo 64 ir 334 mg kg-1 (3.12 lentelė). 

Patikimų skirtumų tarp tirtų durpžemių potipių negauta, aritmetinis vidurkis 0–30 cm sluoksnyje 

svyravo 131–180 mg kg-1, o standartinis nuokrypis – 46,6–65,9 mg kg-1 ribose. Kiek daugiau 

judriojo fosforo gauta 30–60 cm sluoksnyje – aritmetiniai vidurkiai svyravo 163–217 mg kg-1. 

Tuo tarpu 60–90 cm sluoksnyje jei giliuose durpžemiuose aritmetinis vidurkis buvo 168–

198 mg kg-1, tai sekliuose durpžemiuose, kur  po durpę slūgsojo mineralinis dirvožemio 

sluoksnis – 223–242 mg kg-1. Tikėtina, kad per daug metų šiame mineralinio dirvožemio 

sluoksnyje susikaupė iš viršuje esančios durpės išsiplovęs judraus fosforo kiekis. 
 

3.12 lentelė. Skirtingo potipio durpžemių judriojo fosforo (P2O5) ir kalio kiekis (K2O) mg kg-1. 0–30; 30–
60; 60–90 cm sluoksniuose 
Table 3.12. Content of mobile phosphorus (P2O5) and potassium (K2O) mg kg-1 in different subtypes of 
histosols 0–30; 30–60; 60–90 cm layers 

Durpžemių 
simbolis pagal 

FAO / Histosols 
code according 

to FAO 

n 

Judrusis fosforas / Mobile 
phosphorus (P2O5) mg kg-1 

Judrusis kalis / Mobile potassium 
(K2O) mg kg-1 

min max x  σ min max x  σ 

0–30 cm 
PDt1 / HSf-s-ph 9 64 220 131 65,9 124 231 168 46 
PDz1 / HSs-ph 6 117 233 180 58,7 165 405 227 156 
PDt2 / HSf-s-d 7 91 230 176 60,7 62 374 192 132 
PDz2 / HSs-d 10 92 223 153 46,6 112 379 217 99.0 

30–60 cm 
PDt1 / HSf-s-ph 9 108 310 197 84,3 117 302 188 81 
PDz1 / HSs-ph 6 193 257 217 34,6 188 395 240 136 
PDt2 / HSf-s-d 7 107 253 201 66,7 86 441 232 152 
PDz2 / HSs-d 10 84 249 163 58.9 131 402 232 102 

60–90 cm 
PDt1 / HSf-s-ph 9 155 334 242 73,2 118 337 195 101 
PDz1 / HSs-ph 6 191 273 223 43,7 181 374 234 122 
PDt2 / HSf-s-d 7 114 244 198 59,7 93 421 220 143 
PDz2 / HSs-d 10 84 237 168 54,8 143 283 212 53 

Pastaba: Paaiškinimas 3.1 lentelėje.  
Note: Explanation under Table 3.1. 

 

Judriojo kalio (K2O) koncentracija durpėse ir puvenose vertinama sekančiai: ≤ 120 mg kg-1 – 

labai maža, 121–200 mg kg-1 – maža, 201–300 mg kg-1 – vidutinė, 301–500 mg kg-1 – didelė, 

> 500 mg kg-1 – labai didelė (Staugaitis ir Vaišvila, 2019). Tirtuose durpžemiuose K2O 

koncentracija įvairiuose gyliuose svyravo nuo labai mažos iki didelės, o minimalios ir 

maksimalios vertės buvo 62 ir 441 mg kg-1. Vertinant įvairių dirvožemio potipių aritmetinius 
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vidurkius, jie pagal gylius ir potipius, išskyrus seklius tarpinius durpžemius, esminiai nesiskyrė – 

aritmetiniai vidurkiai  0–30 cm sluoksnyje gauti 192–227 mg kg-1, 30–60 cm – 232–240 mg kg-1, 

60–90 cm – 212–234 mg kg-1. Sekliuose tarpiniuose durpžemiuose judraus kalio nustatyta mažiau, 

pagal gylius atitinkamai 168, 188 ir 195 mg kg-1. Tai matyt įtakos turėjo tai, kad šiuose 

durpžemiuose daugiau buvo kultūrinių pievų ir mažiau natūralių pievų, kurios daugiau ar mažiau 

yra tręšiamos. 

Ištyrus durpžemius nustatyta, kad judriojo fosforo kiekis lyginant su mineraliniais 

dirvožemiais (Powlson ir kt., 2018) yra didelis visuose tirtuose sluoksniuose. Didžiausias judriojo 

fosforo kiekis visų potipių durpžemiuose buvo nustatytas 30–60 cm sluoksnyje. Judriojo fosforo 

svyravimai sutapo su judriojo kalio kiekio svyravimais ir tai gali būti siejama su durpžemių 

morfologija ir naudojimu žemės ūkio reikmėms.  
 

Skyriaus 3.1 rezultatų apibendrinimas. Tyrimai parodė, kad durpžemiuose OM ir Corg. 

koncentracijų pasiskirstymo dėsningumai yra panašūs. Corg. koncentracijos 30–60 ir 60–90 cm 

sluoksniuose nustatytos didesnės, ypač giliuose durpžemiuose. Seklių durpžemių 60–90 cm 

sluoksnyje durpę keitė mineralinis dirvožemis, todėl čia Corg. koncentracija gauta tik 0,6–12,7 %.  

Durpių susiskaidymo laipsnis 0–30 cm durpžemių sluoksnyje buvo vidutiniškas arba stiprus, 

medianos tirtuose potipiuose buvo panašios – 60,4–61,4 %, kiek mažesnė ji PDt2 – 50,6 %. 30–

60 cm sluoksnyje PDt1 ir PDz1 vyravo silpnas durpių susiskaidymo laipsnis, medianos gautos 

atitinkamai 39,0 ir 44,3 %, kai PDt2 ir PDz2 – 50,6 ir 56,2 % ir jos buvo susiskaidę vidutiniškai-

stipriai. Tuo būdu, visų tirtų durpžemių gilesniuose sluoksniuose, įskaitant ir 60–90 cm, durpės 

susiskaidžiusios buvo mažiau. 

Tirtų dupžemių piltinis tankis 0–30 cm sluoksnyje buvo vidutiniškai ar mažai purus, 

svyravimo ribos buvo 0,71–0,97 g cm3, o puresni iš jų buvo seklūs tarpiniai durpžemiai. 30–60 ir 

60–90 cm durpžemių sluoksnyje piltinis tankis gautas nežymiai puresnis nei viršutiniame. Tik  

PDt1 ir PDz1 60–90 cm sluoksnyje jis  buvo 1,36 ir 1,31 g cm3, kas rodo, kad šiame sluoksnyje 

jau vyravo mineraliniai dirvožemiai.  

Durpžemių drėgniui didžiausios įtakos turėjo durpžemio potipio fizikinės ir cheminės 

savybės, gylis, meteorologinės sąlygos. Labai lietingais metais, mūsų atveju 2017 m. ruduo, 

drėgnis sekliuose durpžemiuose padidėjo 2,0–2,6 %, o giliuose – 1,9–7,3 %. Priešingai tam, 

sausringais 2019 metais vasarą drėgnis sumažėjo sekliuose durpžemiuose 3,1–5,6 %, o giliuose – 

3,9–8,5 %, Didžiausi drėgnio svyravimai gauti PDt2. Gilesniame 30–60 cm durpžemių sluoksnyje 

drėgnis, lyginat su 0–30 cm, buvo didesnis –  sekliuose durpžemiuose  9,6–12,2 %, o giliuose – 

5,9–7,8 %. 60–90 cm sluoksnyje giliuose durpžemiuose drėgnis buvo panašus, o sekliuose, kur 
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jau slūgsojo mineralinio dirvožemio sluoksnis, jis gautas: PDt1 – 21,3 ± 1,77 % ir PDz1 – 37,6 ± 

0,76 %. 

Viršutiniame 0–30 cm sluoksnyje rūgštesni buvo PDt1 ir PDt2 durpžemiai, kur pHKCl 

minimalios ir maksimalios vertės svyravo 4,4–6,6 ir 5,6–6,4 intervale, o aritmetiniai vidurkiai 

gauti atitinkamai 5,4 ir 5,6. Tie patys dėsningumai gauti ir vertinant  pHKCl vertes 30–60 ir 60–

90 cm sluoksniuose, tačiau PDt1 60–90 cm sluoksnyje, kur jau vyravo mineralinis dirvožemis, 

pHKCl buvo rūgščiausias – aritmetinis vidurkis ir mediana gauti 4,9.  

Suminio azoto (Nsum) koncentracijos durpžemiuose svyravo plačiose ribose, 25 ir 75 % 

kvartiliai 0–30 cm sluoksnyje gauti 0,91 ir 1,66 %, o 30–60 cm – 1,33 ir 2,73 %. Tarp atskiruose 

durpžemių potipiuose Nsum verčių statistiškai patikimų skirtumų nebuvo, tačiau 30–60 cm 

sluoksnyje Nsum nustatyta daugiau. 60–90 cm sluoksnyje giliuose durpžemiuose Nsum buvo 

panašiai kaip ir viršutiniuose, o sekliuose – jau vyravo mažai Nsum turintis mineralinis dirvožemis. 

C:N santykis durpžemiuose pagal 25 ir 75 % kvartilį svyravo 17,6–36,8 intervalo ribose, o 

vidutiniai kiekiai įvairiuose durpžemių potpiuose – 20–28 ribose. Didesnis C:N santykis 

nustatytas gilesniuose durpžemių sluoksniuose, ypatingai giliuose tarpiniuose durpžemiuose. 

Judriojo  fosforo (P2O5) koncentracija įvairiuose gyliuose svyravo nuo mažos iki didelės, o 

minimalios ir maksimalios vertės pasiskirstė 64 ir 334 mg kg-1 ribose. Judriojo kalio (K2O) 

koncentracija įvairiuose gyliuose svyravo nuo labai mažos iki didelės, o minimalios ir 

maksimalios vertės buvo 62 ir 441 mg kg-1. Vertinant jo koncentraciją įvairiuose dirvožemio 

potipiuose, išsiskyrė seklūs tarpiniai durpžemiai, kuriuose visuose gyliuose judriojo kalio 

nustatyta mažiau. 

3.2. Mineralinio azoto (Nmin) koncentracija durpžemiuose 

Šiame skyriuje pateikta trejų metų Nmin koncentracijos kaita atskirais metų laikotarpiais: 

pavasarį, vasarą, rudenį. Stebėjimai atlikti skirtingo potipio durpžemiuose (sekliuose tarpiniuose 

(PDt1), sekliuose žemapelkės (PDz1), giliuose tarpiniuose (PDt2), giliuose žemapelkės (PDz2) 

0–30, 30–60 ir 60–90 cm sluoksniuose. Juose augo daugiametės ir kultūrinės pievos. Be to 

analizuojant Nmin koncentraciją skirtingo potipio durpžemiuose, naudotasi tirto laikotarpio 

klimatinių sąlygų pokyčio grafiku. Tyrimo laikotarpiu pasitaikė labai lietingi (2017) bei labai 

sausringi (2018 ir 2019) metai. Tai yra labai svarbu, nes Nmin koncentracija durpžemiuose, kaip ir 

mineraliniuose dirvožemiuose, yra dinamiška. Nmin koncentracijos dinamiškumas priklauso nuo 

daug veiksnių: dirvožemio cheminių ir fizikinių savybių, klimatinių sąlygų, metų laiko (Watts 

ir kt., 2010; Bellen ir Larivière, 2020).  
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Mūsų tyrimuose durpžemių 0–30 ir 30–60 cm sluoksniuose Nmin koncentracija pasiskirstė 

plačiame diapazone. Minimalios ir maksimalios reikšmės svyravo  57,2–157,8 mg kg-1, o 25 ir 

75 % kvartiliai – 63,6–148,8 mg kg-1 ribose, t. y. skirtumai gauti 2,3–2,8 karto (3.13 lentelė).  
 

3.13 lentelė. Tyrimų metais mineralinio azoto (Nmin) koncentracijos (mg kg-1) variacija ir pasiskirstymas 
durpžemių 0–30, 30–60 ir 60–90 cm sluoksniuose (n – 32) 
Table 3.13. Variation and distribution of mineral nitrogen (Nmin) concentration (mg kg-1) in 0–30, 30–60 
and 60–90 cm histosol layers (n – 32) 

Metų laikas / 
Season min max x  Me σ Q1 Q3 CV, % 

0–30 cm 

Pa
va

sa
rį 

/ 
Sp

rin
g 2017 79,6 126,3 98,4 93,8 20,1 82,1 119,2 21,4 

2018 77,1 118,4 99,2 100,6 17,4 81,7 115,2 17,3 
2019 71,4 119,5 93,0 90,5 20,0 75,5 112,9 22,0 

V
as

ar
ą 

/ 
Su

m
m

er
 2017 90,7 154,1 121,1 119,9 33,6 91,5 152,1 28,0 

2018 87,3 125,3 111,0 115,6 17,2 92,9 124,4 14,9 
2019 100,6 138,0 116,5 113,7 17,8 101,3 134,5 15,7 

Ru
de

nį
 / 

A
ut

um
n 2016 65,5 71,1 69,0 69,7 2,5 66,3 71,0 3,6 

2017 79,6 93,4 84,8 83,1 6,0 80,4 90,9 7,2 
2018 78,1 110,0 90,8 87,6 13,5 80,4 104,5 15,4 

30–60 cm 

Pa
va

sa
rį 

/ 
Sp

rin
g 

 2017 73,4 142,9 114,4 120,7 29,6 84,0 138,6 24,5 
2018 72,0 157,8 114,2 113,4 35,8 80,2 148,9 31,6 
2019 80,9 125,6 104,2 105,2 21,2 83,7 123,8 20,2 

V
as

ar
ą 

/ 
Su

m
m

er
 2017 61,8 101,1 80,4 79,4 17,0 64,5 97,4 21,4 

2018 60,9 106,8 83,4 82,9 19,3 65,0 102,2 23,3 
2019 73,7 89,8 81,8 81,9 7,6 74,6 89,0 9,3 

Ru
de

nį
 / 

A
ut

um
n 2016 61,8 106,8 84,8 85,3 19,8 65,4 103,7 23,2 

2017 60,9 96,1 81,5 84,6 15,1 65,8 94,2 17,8 
2018 57,2 89,8 79,1 84,6 14,9 63,6 89,0 17,6 

60–90 cm 

Pa
va

sa
r /

 
Sp

rin
g 

 2017 32,0 107,8 65,8 61,8 35,4 34,4 101,4 53,8 
2018 21,6 88,2 54,3 53,6 34,4 23,2 86,0 63,4 
2019 16,1 95,7 58,5 61,0 41,7 19,4 95,0 71,3 

V
as

ar
ą 

/ 
Su

m
m

er
 2017 13,7 87,1 53,0 55,6 35,3 18,5 84,9 66,6 

2018 23,0 99,0 63,4 65,8 39,6 26,2 98,2 62,5 
2019 20,2 87,8 56,6 59,2 28,8 27,6 83,0 50,9 

Ru
de

nį
 / 

A
ut

um
n 2016 12,4 56,3 33,2 32,1 23,4 12,7 54,9 70,5 

2017 17,7 59,8 38,4 38,0 21,9 18,6 58,5 57,0 
2018 9,3 71,3 42,5 44,6 32,2 12,1 70,7 75,8 

Pastaba: Paaiškinimas 3.1 lentelėje.  
Note: Explanation under Table 3.1. 
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Tyrimų metais pavasarį 0–30 cm sluoksnyje Nmin kiekio aritmetinis vidurkis buvo 93,0–

98,4 mg kg-1. Didesnis jis gautas vasarą – 111,0–121,1 mg kg-1, o mažiausias rudenį – 69,0–

90,8 mg kg-1. 

Gilesniame 30–60 cm sluoksnyje dėsningumai gauti kiek kiti. Didžiausia Nmin koncentracija 

nustatyta pavasarį, aritmetiniai atskirų metų vidurkiai buvo 104,2–114,4 mg kg-1, tuo tarpu vasarą 

ir rudenį jie gauti mažesni ir panašūs – atitinkamai 80,4–83,4 ir 79,1–84,8 mg kg-1. 

Durpžemių 60–90 cm sluoksnyje Nmin koncentracija gauta mažesnė nei viršutiniuose 

sluoksniuose ir pasiskirstė labai plačiame diapazone. Minimalios ir maksimalios reikšmės svyravo 

9,3–107,8 mg kg-1 ribose. Čia mažiausia Nmin koncentracija gauta sekliuose durpžemiuose, kur 

durpės sluoksnį keitė mineraliniai dirvožemiai. 60–90 cm sluoksnyje Nmin koncentracijos 

aritmetiniai vidurkiai tirtų metų pavasarį ir vasarą gauti panašūs – 54,3–65,8 ir 53,0–63,4 mg kg-1, 

o rudenį mažesni – 33,2–42,5  mg kg-1. 

3.2.1. Mineralinio azoto (Nmin) koncentracija pavasarį 

Anksti pavasarį Nmin yra labai reikalingas augantiems augalams (Wiesler ir Armbruster, 

2009). Pavasarį, po žiemos suaktyvėja mineralizacijos procesai, ypač, kai durpžemių temperatūra 

sušyla iki 10 oC (Watts ir kt., 2010). Šio proceso metu organinis azotas skaidomas iki Nmin (amonio 

ir nitratų jonų), kuris yra būtinas augalams vystytis, nes yra lengvai jų įsisavinamas  (Friesen ir 

Cattani, 2017). 

Pavasario laikotarpiu ištyrus Nmin koncentraciją skirtingo potipio durpžemiuose, įvairiuose 

sluoksniuose (0–30 cm, 30–60 cm, 60–90 cm) nustatėme, kad daugiausiai Nmin koncentracijos 

skyrėsi tarp seklių (PDt1 ir PDz1) ir gilių (PDt2 ir PDz2) durpžemių (3.1 pav.). Tarpiniuose 

sekliuose (PDt1) ir žemapelkės sekliuose (PDz1) durpžemiuose 0–30 cm ir 30–60 cm 

sluoksniuose visais tirtais metais Nmin koncentracija pavasario laikotarpiu buvo mažesnė negu 

giliuose tarpiniuose (PDt2) ir giliuose žemapelkės (PDz2) durpžemiuose. Tuo tarpu 60–90 cm 

sluoksnyje Nmin koncentracija sekliuose durpžemiuose (PDt1 ir PDz1) buvo net iki trijų kartų 

mažesnė nei giliuose (PDt2 ir PDz2) durpžemiuose. Taigi, Nmin koncentracija priklausė nuo 

durpžemio OM horizonto storio. Todėl 60–90 cm sluoksnyje tarpiniuose sekliuose ir žemapelkės 

sekliuose durpžemiuose jau vyravo mineralinis dirvožemis su mažesne Nmin koncentracija. 

Vertinant Nmin koncentraciją pagal metus, ji didžiausia 0–30 cm sluoksnyje buvo 2017 metais 

PDt2 ir PDz2 durpžemiuose, atitinkamai 128,1 ± 24,4 mg kg-1 ir 126,3 ± 18,6 mg kg-1. Tačiau, nors 

tuose pačiuose durpžemiuose 2018 ir 2019 metais Nmin koncentracija buvo mažesnė, tie skirtumai 

nėra esminiai. Tai reiškia, kad tyrimo metu iškritęs labai skirtingas kritulių kiekis (2.2. pav.) Nmin 

koncentracijai reikšmingos įtakos neturėjo. Analogiški pokyčiai šiuose durpžemiuose nustatyti ir 

30–60 cm ir 60–90 cm sluoksniuose. 
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3.1 pav. Nmin koncentracija (0–30, 30–60, 60–90 cm sluoksniuose) skirtingo potipio durpžemiuose 

pavasarį, n – 32 
Fig. 3.1. Nmin concentration (0–30, 30–60, 60–90 cm layers) in different subtypes of histosol; in 

spring, n – 32 

89,6
79,6

128,1
126,3

77,1 95,5

105,6 118,4

71,4

87,8 93,2

119,5

0,0
20,0
40,0
60,0
80,0

100,0
120,0
140,0
160,0
180,0

PDt1 / HSf-s-ph PDz1 / HSs-ph PDt2 / HSf-s-d PDz2 / HSs-dN m
in

ko
nc

en
tr

ac
ija

/ c
on

ce
nt

ra
tio

n
m

g 
kg

-1

Durpžemių potipiai / Histosols subtypes 

0–30 cm

73,4
115,6

125,8
142,9

72,0

104,7

122,1

157,8

80,9 92,1

125,6 118,3

0,0
20,0
40,0
60,0
80,0

100,0
120,0
140,0
160,0
180,0

PDt1 / HSf-s-ph PDz1 / HSs-ph PDt2 / HSf-s-d PDz2 / HSs-dN m
in

ko
nc

en
tr

ac
ija

/ c
on

ce
nt

ra
tio

n
m

g 
kg

-1

Durpžemių potipiai / Histosols subtypes 

30–60 cm

32,0 41,5

82,0

107,8

27,9 21,6

79,3
88,2

16,1
29,2

92,8 95,7

0,0
20,0
40,0
60,0
80,0

100,0
120,0
140,0
160,0
180,0

PDt1 / HSf-s-ph PDz1 / HSs-ph PDt2 / HSf-s-d PDz2 / HSs-d

N m
in

ko
nc

en
tr

ac
ija

/ c
on

ce
nc

ra
tio

n
m

g 
kg

-1

Durpžemių potipiai / Histosols subtypes 

60–90 cm

2017 2018 2019



48 

Taip pat nustatėme, kad pavasarį 30–60 cm sluoksnyje Nmin koncentracija visuose tirtuose 

durpžemiuose šiame sluoksnyje gauta didesnė nei kituose. Tyrimų metais šiame sluoksnyje 

didžiausia vidutiniška Nmin koncentracija buvo: PDt2 – 125,8 mg kg-1 (2017 m.), PDz2 – 

157,9 mg kg-1 (2018 m.), PDt1 – 125,8 mg kg-1 (2019 m.), PDz1 – 115,6 mg kg-1 (2017 m.). 

Esminiai skirtumai, tarp giliųjų ir sekliųjų durpžemių nustatyti 60–90 cm sluoksnyje, kai 

Nmin koncentracija PDt1 ir PDz1 durpžemiuose sumažėjo 3–4 kartais. Pagrindinis veiksnys 

įtakojantis tokį Nmin koncentracijos sumažėjimą priklausė nuo durpžemių storio ir jų perėjimo į 

mineralinį dirvožemį (Ahmad ir kt., 2020). Tačiau šiame mineralinio dirvožemio sluoksnyje Nmin 

koncentracijos skirtumai atskirais metais gauti dideli, skyrėsi netgi dvigubai.  

3.2.2. Mineralinio azoto (Nmin) koncentracija vasarą 

Palankiausios sąlygos organinės medžiagos mineralizacijai, o tuo pačiu susidaryti 

didžiausiai Nmin koncentracijai durpžemiuose yra vasaros laikotarpis. Vasarą taip pat daug Nmin 

sunaudojama augalų augimui ir mikroorganizmų mitybai (Dawson ir kt., 2008; Valkama ir kt., 

2013).  

Tyrimuose vasaros laikotarpiu skirtingo potipio durpžemių 0–30 cm ir 30–60 cm 

sluoksniuose  Nmin koncentracija labiausiai skyrėsi tarp žemapelkių (PDz1 ir PDz2) ir tarpinių 

(PDt1 ir PDz2) durpžemių (3.2. pav.). Jei 0–30 cm sluoksnyje PDt1 Nmin koncentracijos trijų metų 

vidurkis gautas 93,8 mg kg-1, o PDt2 – 101,3 mg kg-1, tai PDz1 – 131,8, o PDz2 – 137,9 mg kg-1. 

Gilesniame 30–60 cm sluoksnyje Nmin koncentracija nustatyta gerokai mažesnė nei 0–30 cm 

sluoksnyje. Tam įtakos matyt turėjo silpniau vykstanti organinės medžiagos mineralizacija nei 

paviršiniame ir saulės vasaros mėnesiais geriau įšildytame sluoksnyje. 30–60 cm sluoksnyje 

žemapelkėse taip pat Nmin koncentracija gauta didesnė: PDt1 Nmin koncentracijos trejų metų 

vidurkis buvo 74,5 mg kg-1, PDt2 – tik 66,6 mg kg-1, o PDz1 – 98,2, PDz2 – 88,2 mg kg-1. Taigi 

sekliuose durpžemiuose Nmin koncentracija nustatyta didesnė nei giliuose. 

Didžiausi Nmin koncentracijos skirtumai nustatyti 60–90 cm sluoksnyje tarp seklių (PDt1 ir 

PDz1) ir gilių (PDt2 ir PDz2) durpžemių. Jei PDt1 mineralinio azoto koncentracijos trejų metų 

vidurkis gautas 19,0 mg kg-1, o PDz1 –  39,2 mg kg-1, tai PDt2 – 88,3, o PDz2 – 83,8 mg kg-1. Tai 

rodo, kad sekliuose durpžemiuose dėl 60–90 cm sluoksnyje slūgsančios mineralinės uolienos Nmin 

koncentracija nustatyta gerokai mažesnė nei giliuose durpžemiuose. O juose Nmin koncentracija 

buvo artima gautai viršutiniuose sluoksniuose. 

Iš šių duomenų aiškiai matyti, kad visuose tirtuose durpžemiuose Nmin mažiausia 

koncentracija buvo 2017 metais. Būtent šiais metais buvo fiksuotas didžiausias iškritęs kritulių 

kiekis. 
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3.2 pav. Nmin koncentracija 0–30, 30–60 ir 60–90 cm sluoksniuose skirtingo potipio durpžemiuose vasarą  
Fig. 3.2. Nmin concentration 0–30, 30–60 ir 60–90 cm layers in different subtypes of histosol in summer 
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3.2.3. Mineralinio azoto (Nmin) koncentracija rudenį 

Rudenį Lietuvoje oro temperatūra palaipsniui vėsta, dažniau lyja. Spalio ir lapkričio 

mėnesiais vidutinė paros oro temperatūra būna +10 °C ir mažesnė, dažni lietūs. Tokios oro sąlygos 

mažina durpžemiuose vykstantį organinės medžiagos mineralizavimosi procesą ir Nmin 

koncentraciją jame. Be to, dėl didesnio kritulių kiekio daugiau nitratų išsiplauna į gilesnius 

sluoksnius (Staugaitis ir kt., 2015). 

Vertinant Nmin koncentraciją durpžemiuose rudens laikotarpiu 0–30 cm, sluoksnyje, 

esminių skirtumų tarp tirtų durpžemių potipių negauta (3.3 pav.) Taip pat nenustatyta esminių 

skirtumų ir atskirais metais. Vertinant pagal metus, nustatyta, kad 0–30 cm sluoksnyje visuose 

durpžemio potipiuose, tyrimų pradžioje (2016 m.) Nmin koncentracija buvo mažiausia: PDt1 – 

68,8 mg kg-1; PDz1 – 71,1 mg kg-1; PDt2 – 70,5 mg kg-1; PDz2 – 65,5 mg kg-1. Tam įtakos turėjo 

tai, kad 2016 m. durpžemių ėminiai tyrimams buvo imti esant žemiausiai oro temperatūrai per 

visą tyrimų laikotarpį. Tuo tarpu didžiausia Nmin koncentracija 0–30 cm sluoksnyje durpžemiuose 

nustatytas. lietingais 2017 metais.  

Gilesniame 30–60 cm sluoksnyje Nmin koncentracija visais tyrimų metais tarpiniuose 

durpžemiuose (PDt1 ir PDt2) buvo didesnė už esančią viršutiniame 0–30 cm sluoksnyje (nuo 5,1 

iki 38,8 mg kg-1), o žemapelkės durpžemiuose (PDz1 ir PDz2) vyravo priešingos tendencijos – 

Nmin koncentracija mažėjo. Sumažėjimo skirtumas siekė 30,6 mg kg-1. Todėl tikėtina, kad dalyje 

seklios žemapelkės aikštelių šiame 30–60 cm sluoksnyje jau kai kur slūgsojo mineralinė uoliena 

su mažesne Nmin koncentracija. Tai patvirtina ir 60–90 cm sluoksnio tyrimai – sekliuose Nmin 

koncentracija nustatyta mažiausia. PDt1 ir PDz1 trejų metų vidurkis sudarė atitinkamai 18,0 ir 

13,5 mg kg-1. Giliuose durpžemiuose, lyginant su sekliais, šiame sluoksnyje Nmin koncentracija 

gauta didesnė, tačiau ji buvo mažesnė už esamą viršutiniuose sluoksniuose ir pavasarį bei vasarą 

tirtu laiku. 
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3.3. pav. Nmin koncentracija 0–30, 30–60 ir 60–90 cm sluoksniuose skirtingo potipio durpžemiuose rudenį  
Fig. 3.3. Nmin concentration (0–30, 30–60 ir 60–90 cm layers) in different subtypes of histosol in autumn  
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3.2.4. Mineralinio azoto (Nmin) sankaupos durpžemiuose 

Svarbu yra durpžemiuose įvertinti ne tik Nmin koncentraciją, bet ir jos sankaupas 

paviršiniame ir gilesniuose sluoksniuose. Augalų lengvai įsavinamas Nmin kiekis svarbus rodiklis 

vertinant jo atsargas dirvožemyje ir parenkant žemės ūkio augalams azoto trąšų normas. 2005–

2014 m. Nmin stebėsenos duomenimis vidutinis Nmin kiekis 0–60 cm sluoksnyje Lietuvos žemės 

ūkio naudmenose gautas 54,3 kg ha-1, tame tarpe Vakarų Lietuvoje – 51,4 kg ha-1, Vidurio – 

63,0 kg ha-1, Rytų – 48,5 kg ha-1 (Staugaitis ir kt., 2015). Kaip rodo mūsų atlikti tyrimai Nmin 

kiekis durpžemiuose yra gerokai didesnis (3.14, 3.15, 3.16 lentelės), o Nmin kiekio vertinimo 

skalės durpžemiams Lietuvoje nėra sudarytos. 

Tirtų durpžemių 0–30 cm sluoksnyje pavasarį Nmin kiekis atskirais metais svyravo 165,7–

243,0 kg ha-1, vasarą – 202,8–376,7 kg ha-1, rudenį – 159,7–283,9 kg ha-1 ribose, o vidurkiai 

atitinkamai sudarė 239,1, 286,9 ir 201,3 kg ha-1. Tai rodo, kad jau vien viršutiniame durpžemių 

0–30 cm sluoksnyje Nmin atsargos sudaro 200–300 kg ha-1. 

Vertinant gilesnį – 30–60 cm sluoksnį, jame Nmin kiekio svyravimai atskirais metais 

pavasarį nustatyti 164,5–365,7 kg ha-1 ribose, vasarą – 131,1–271,0 kg ha-1, rudenį – 145,2–

226,6 kg ha-1, o vidurkiai gauti atitinkamai 256,9, 189,6 ir 189,4 kg ha-1. Tai taip pat didžiuliai 

kiekiai, ypač pavasarį. O sudėjus abiejų gylių Nmin kiekius, 0–60 cm sluoksnyje vidurkiai pavasarį, 

vasarą ir rudenį gauti atitinkamai 496,0, 476,5 ir 390,7 kg ha-1. Tai ženkliai daugiau nei 

mineraliniuose dirvožemiuose, tačiau durpžemiuose gerokai daugiau yra ir organinių medžiagų, 

kurios turi daug azoto. LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorija gyvulininkystės ir kitų 

intensyviai tręšiamų ūkių mineraliniuose dirvožemiuose Nmin kiekį 0–60 cm sluoksnyje nustatė 

200–600 kg ha-1 ribose, panašų kiekį gauna ir Nmin stebėsenos aikštelėse esamose durpėse bei 

puvenose. Todėl tyriamuose durpžemiuose nustatytas Nmin kiekis yra realus ir netgi rodo, kad 

durpžemiuose tręšti žemės ūkio augalus azotu nereikia. 

Taip pat svarbu buvo įvertinti ir Nmin kiekį 60–90 cm sluoksnyje. Šiame ir viršutiniuose 

sluoksniuose esamos Nmin atsargos gali būti vertinamos giliai šaknis leidžiantiems augalams, kaip 

žieminiams kviečiams, žieminiams rugiams, kukurūzams, cukriniams ir pašariniams runkeliams. 

Be to, svarbu buvo sužinoti kokie Nmin kiekiai yra sekliuose durpžemiuose, kur, durpės 

sluoksniui pasibaigus, prasideda mineralinė uoliena. Tyrimuose 60–90 cm sluoksnyje didėjantis 

Nmin kiekis pagal  durpžemius išsidėstė tokia tvarka: PDt1, PDz1, PDt2 ir PDz2. Juose pavasarį 

Nmin kiekio vidurkis gautas atitinkamai 103,3, 120,9, 184,2 ir 227,5 kg ha-1, vasarą – 77,3, 154,9, 

192,2, 196.0 kg ha-1, rudenį – 73,7, 53,2, 128,4 ir 142,2 kg ha-1. Tuo būdu, sekliuose durpžemiuose 

šiame sluoksnyje Nmin kiekis buvo iki 2,5 karto mažesnis. 
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3.14 lentelė. Mineralinio azoto (Nmin) sankaupos kg ha-1 durpžemiuose pavasarį (n – 32) 
Table 3.14. Mineral nitrogen (Nmin) stocks kg ha-1 in histosols in spring (n – 32) 

Durpžemiai / 
Histosols  

2017 2018 2019 x  Me σ Q Q CV 

0–30 cm 
PDt1 / HSf-s-ph 208,0 179,1 165,7 184,3 179,1 21,6 165,7 208,0 11,7 
PDz1 / HSs-ph 201,5 241,7 222,2 221,8 222,2 20,1 201,5 241,7 19,0 
PDt2 / HSf-s-d 253,0 272,4 240,4 255,3 253,0 16,1 240,4 272,4 16,3 
PDz2 / HSs-d 308,7 289,4 292,2 296,8 292,2 10,4 289,4 308,7 13,5 

x  243,0 244,8 229,6 239,1 243,0 8,3 229,6 244,8 13,5 

  30–60 cm 
PDt1 / HSf-s-ph 167,7 164,5 185,0 172,4 167,7 11,0 164,5 185,0 16,4 
PDz1 / HSs-ph 293,5 265,7 233,8 264,3 265,7 29,8 233,8 293,5 11,3 
PDt2 / HSf-s-d 267,1 259,1 266,5 264,2 266,5 14,4 259,1 267,1 11,7 
PDz2 / HSs-d 331,1 365,7 274,1 323,6 331,1 46,3 274,1 365,7 14,3 

x  265,0 264,3 241,4 256,9 264,3 13,5 241,4 265,0 5,2 

  60–90 cm 
PDt1 / HSf-s-ph 130,4 113,7 65,8 103,3 113,7 33,5 65,8 130,4 32,5 
PDz1 / HSs-ph 163,0 84,9 114,7 120,9 114,7 39,4 84,9 163,0 32,6 
PDt2 / HSf-s-d 178,3 172,5 201,8 184,2 178,3 15,5 172,5 201,8 8,4 
PDz2 / HSs-d 252,3 206,3 223,9 227,5 223,9 23,2 206,3 252,3 10,2 

x  206,0 169,8 183,0 186,3 183,0 18,3 169,8 206,0 9,9 

  0–60 cm 
PDt1 / HSf-s-ph 375,7 343,6 350,7 356,7 350,7 36,9 343,6 375,7 10,5 
PDz1 / HSs-ph 495,0 507,4 456,1 486,2 495,0 26,8 456,1 507,4 5,5 
PDt2 / HSf-s-d 520,1 531,5 506,9 519,5 520,1 12,3 506,9 531,5 6,2 
PDz2 / HSs-d 639,8 655,0 566,2 620,4 639,8 47,5 566,2 655,0 7,7 

x  508,0 509,1 470,9 496,0 508,0 21,7 470,9 509,1 7,4 

  0–90 cm 
PDt1 / HSf-s-ph 506,1 457,2 416,5 459,9 457,2 44,8 416,5 506,1 9,8 
PDz1 / HSs-ph 658,0 592,3 570,8 607,1 592,3 45.4 570,8 658,0 7,5 
PDt2 / HSf-s-d 698,4 704,0 708,6 703,7 704,0 45,1 698,4 708,6 6,4 
PDz2 / HSs-d 892,1 861,4 790,2 847,9 861,4 52,3 790,2 892,1 8,2 

x  714,0 678,9 653,9 682,3 678,9 30,2 653,9 714,0 4,4 
Pastaba: PDt1 – seklūs tarpiniai durpžemiai, PDz1 – seklūs žemapelkės durpžemiai, PDt2 – gilūs tarpiniai 
durpžemiai, PDz2 – gilūs žemapelkės durpžemiai, min – minimali reikšmė, max – maksimali reikšmė, x – aritmetinis 
vidurkis, Me – mediana, σ – standartinis nuokrypis (stdev), Q1 – 25 % kvartilis, Q3 – 75 % viršutinis kvartilis, CV – 
variacijos koeficientas, n – imties reikšmių skaičius. 
Note:  HSf-s-ph – Pachiterri-Fibric Histosols,  HSs-d – Bathiterric Histosols,  HSf-s-d – Bathiterri-Fibric Histosols, 
HSs-ph – Pachiterric Histosols. min – minimum value, max – maximum value, x – arithmetic mean, Me – median,  
σ – standard deviation (stdev), Q1 – 25 % quartile, Q3 – 75 % upper quartile, CV – coefficient of variation, n – number 
of sample values. 
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3.15 lentelė. Mineralinio azoto (Nmin) sankaupos kg ha-1 durpžemiuose vasarą (n – 32) 
Table 3.15. Mineral nitrogen (Nmin) stocks kg ha-1 in histosols in summer (n – 32) 

Durpžemiai / 
Histosols 2017 2018 2019 x  Me σ Q Q CV 

0–30 cm 
PDt1 / HSf-s-ph 210,7 202,8 239,9 217,8 210,7 19,6 202,8 239,9 9,0 
PDz1 / HSs-ph 369,6 317,3 314,0 333,6 317,3 31,2 314,0 369,6 9,4 
PDt2 / HSf-s-d 241,7 282,4 259,5 261,2 259,5 20,4 241,7 282,4 7,8 
PDz2 / HSs-d 376,7 297,6 337,3 337,2 337,3 39,5 297,6 376,7 11,7 

x  299,1 274,0 287,7 286,9 287,7 22,6 274,0 299,1 7,9 
30–60 cm 

PDt1 / HSf-s-ph 165,7 176,8 168,5 170,3 168,5 15,8 165,7 176,8 9,4 
PDz1 / HSs-ph 256,6 271,0 219,8 249,1 256,6 26,4 219,8 271,0 10,6 
PDt2 / HSf-s-d 131,1 129,2 163,9 141,4 131,1 19,5 129,2 163,9 13,8 
PDz2 / HSs-d 199,7 205,1 208,1 204,3 205,1 14,3 199,7 208,1 6,9 

x  186,1 193,1 189,5 189,6 189,5 13,5 186,1 193,1 7,1 
60–90 cm 

PDt1 / HSf-s-ph 55,8 93,8 82,3 77,3 82,3 19,5 55,8 93,8 25,2 
PDz1 / HSs-ph 129,3 140,5 195,0 154,9 140,5 35,2 129,3 195,0 22,7 
PDt2 / HSf-s-d 170,1 215,3 191,0 192,2 191,0 22,6 170,1 215,3 11,8 
PDz2 / HSs-d 203,7 223,9 160,4 196,0 203,7 32,5 160,4 223,9 16,6 

x  165,8 198,3 177,0 180,4 177,0 16,5 165,8 198,3 9,2 
0–60 cm 

PDt1 / HSf-s-ph 376,4 379,6 408,4 388,1 379,6 17,6 376,4 408,4 4,5 
PDz1 / HSs-ph 626,2 588,3 533,8 582,8 588,3 46,5 533,8 626,2 8,0 
PDt2 / HSf-s-d 372,8 411,7 423,4 402,6 411,7 26,5 372,8 423,4 6,6 
PDz2 / HSs-d 576,3 502,7 545,4 541,5 545,4 37,0 502,7 576,3 6,8 

x  485,3 467,1 477,2 476,5 477,2 29,1 467,1 485,3 6,1 
0–90 cm 

PDt1 / HSf-s-ph 432,2 473,4 490,7 465,4 473,4 30,1 432,2 490,7 6,5 
PDz1 / HSs-ph 755,5 728,8 708,1 737,7 728,8 35,4 728,8 755,5 4,9 
PDt2 / HSf-s-d 542,9 627,0 614,4 594,8 614,4 45,3 542,9 627,0 7,6 
PDz2 / HSs-d 780,0 726,6 705,8 737,5 726,6 38,3 705,8 780,0 5,2 

x  651,1 665,5 654,2 656,9 654,2 37,6 651,1 665,5 5,7 
Pastaba: paaiškinimas 3.14 lentelėje. 
Note: explanation under Table 3.14. 
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3.16 lentelė. Mineralinio azoto (Nmin) sankaupos kg ha-1 durpžemiuose rudenį (n – 32) 
Table 3.16. Mineral nitrogen (Nmin) stocks kg ha-1 in histosols in autumn (n – 32) 

Durpžemiai / 
Histosols 2016 2017 2018 x  Me σ Q Q CV 

0–30 cm 
PDt1 / HSf-s-ph 159,7 216,8 181,4 186,0 181,4 28,8 159,7 216,8 15,5 
PDz1 / HSs-ph 180,0 209,7 221,4 203,7 209,7 21,4 180,0 221,4 10,5 
PDt2 / HSf-s-d 181,8 215,1 283,9 226,9 215,1 52,1 181,8 283,9 22,9 
PDz2 / HSs-d 160,0 194,6 214,6 189,8 194,6 27,6 160,0 214,6 14,6 

x  170,3 209,4 224,4 201,3 209,4 27,9 170,3 224,4 13,9 
30–60 cm 

PDt1 / HSf-s-ph 174,1 202,3 205,2 193,9 202,3 17,2 174,1 205,2 8,9 
PDz1 / HSs-ph 156,7 154,5 145,2 152,1 154,5 16,1 145,2 156,7 10,4 
PDt2 / HSf-s-d 226,6 204,0 183,9 204,8 204,0 21,4 183,9 226,6 10,5 
PDz2 / HSs-d 218,4 186,8 191,5 198,9 191,5 17,1 186,8 218,4 8,6 

x  196,2 188,8 183,1 189,4 188,8 16,6 183,1 196,2 8,8 
60–90 cm 

PDt1 / HSf-s-ph 50,7 87,1 83,2 73,7 83,2 20,0 50,7 87,1 27,1 
PDz1 / HSs-ph 53,3 69,6 36,6 53,2 53,3 16,5 36,6 69,6 31,1 
PDt2 / HSf-s-d 109,9 130,1 145,2 128,4 130,1 17,7 109,9 145,2 13,8 
PDz2 / HSs-d 131,7 127,9 166,8 142,2 131,7 21,4 127,9 166,8 15,1 

x  103,9 120,1 131,2 118,4 120,1 13,7 103,9 131,2 11,6 
0–60 cm 

PDt1 / HSf-s-ph 333,8 419,1 386,6 379,8 386,6 43,1 333,8 419,1 11,3 
PDz1 / HSs-ph 336,7 364,2 366,6 355,8 364,2 16,6 336,7 366,6 4,7 
PDt2 / HSf-s-d 408,4 419,1 467,7 431,7 419,1 31,6 408,4 467,7 7,3 
PDz2 / HSs-d 378,5 381,5 406,1 388,7 381,5 25,2 378,5 406,1 6,6 

x  366,5 398,2 407,4 390,7 398,2 21,5 366,5 407,4 5,5 
0–90 cm 

PDt1 / HSf-s-ph 384,5 506,2 469,9 453,5 469,9 62,5 384,5 506,2 13,8 
PDz1 / HSs-ph 390,0 433,8 403,2 409,0 403,2 22,5 390,0 433,8 5,5 
PDt2 / HSf-s-d 518,3 549,1 612,9 560,1 549,1 48,2 518,3 612,9 8,6 
PDz2 / HSs-d 510,2 509,4 572,9 530,8 510,2 36,4 509,4 572,9 6,9 

x  470,4 518,4 538,7 509,2 518,4 35,0 470,4 538,7 6,9 
Pastaba: paaiškinimas 3.14 lentelėje. 
Note: explanation under Table 3.14. 
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3.2.5. Mineralinio azoto (Nmin) koncentracijos kaita durpžemiuose metų bėgyje 

Kaip Nmin koncentracija durpžemiuose kito atskirais metų laikais, visą tyrimo laikotarpį 

pateikta (3.4 pav.). Viršutiniame 0–30 cm sluoksnyje didžiausia Nmin koncentracija visais tyrimo 

metais gauta vasarą, mažesnė pavasarį ir mažiausia – rudenį. Giliuose durpžemiuose ji gauta 

didesnė nei sekliuose, išskyrus 2016 ir 2017 m. rudenį. Šiame sluoksnyje didžiausi Nmin skirtumai 

giliuose ir sekliuose durpžemiuose gauti visų trijų tirtų metų pavasarį. 
 

 
3.4. pav. Mineralinio azoto (Nmin) koncentracijos kaita 0–30 cm sluoksnyje viso tyrimo laikotarpiu 

sekliuose ir giliuose durpžemiuose (n – 32) 
Fig. 3.4. Variability of mineral nitrogen (Nmin) concentration in the 0–30 cm layer throughout the study 

period in shallow and deep histosols (n – 32) 
 

Tuo tarpu 30–60 cm sluoksnyje Nmin koncentracijos pasiskirstymas gautas kitoks. 

Giliuose durpžemiuose didžiausia jo koncentracija gauta pavasarį – net 134,4–140,0 mg kg-1 

(3.5. pav.), kai sekliuose durpžemiuose – 86,5–94,5 mg kg-1. Tačiau vasarą Nmin koncentracijos 

giliuose durpžemiuose sumažėdavo ir netgi būdavo nežymiai mažesnė nei sekliuose 

durpžemiuose. O vėliau rudenį vėl imdavo didėti. Todėl tikėtina, kad giliuose durpžemiuose Nmin 

koncentracija padidėdavo dėl iš 0–30 cm sluoksnio išsiplovusio nitratinės formos mineralinio 

azoto. Vasarą 0–30 cm sluoksnyje šiuose durpžemiuose Nmin koncentracija buvo didžiausia, o 

rudenį dalis šio azoto išsiplaudavo į 30–60 cm sluoksnį ir, ypatingai, daug – žiemos mėnesiais. 

Todėl 30–60 cm sluoksnyje pavasarį Nmin koncentracija ir nustatyta didžiausia. Tuo tarpu 

sekliuose durpžemiuose 0–30 cm sluoksnyje Nmin buvo mažiau, todėl jo nitratinėje formoje 

mažiau ir išsiplovė į 30–60 cm sluoksnį. 

69,9

84,6

118,4
88,1

86,3

106,3

82,8
79,6

113,7

68,0

112,2

123,9

81,5

112,0

115,6

98,9 106,3

119,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

Ruduo /
Autumn

Pavasaris /
Spring

Vasara /
Summer

Ruduo /
Autumn

Pavasaris /
Spring

Vasara /
Summer

Ruduo /
Autumn

Pavasaris /
Spring

Vasara /
Summer

2016 2017 2018 2019

N m
in

ki
ek

is 
/ c

on
ce

nt
ra

tio
n 

m
g 

kg
-1

0–30 cm

Seklūs durpžemiai / Shallow histosols Gilūs durpžemiai / Deep Histosols



  

57 

 
3.5. pav. Mineralinio azoto (Nmin) koncentracijos kaita 30–60 cm sluoksnyje viso tyrimo laikotarpiu 

sekliuose ir giliuose durpžemiuose (n – 32) 
Fig. 3.5. Variability of mineral nitrogen (Nmin) concentration in the 30–60 cm layer throughout the study 

period in shallow and deep histosols (n – 32) 
 

Gilesniame 60–90 cm sluoksnyje Nmin koncentracija labai skyrėsi giliuose ir sekliuose 

durpžemiuose (3.6 pav.). Jei sekliuose ji svyravo 13,0–36,7 mg kg-1, tai giliuose – 57,2–

97,4 mg kg-1 intervalo ribose. 
 

 
3.6. pav. Mineralinio azoto (Nmin) koncentracijos kaita 60–90 cm sluoksnyje viso tyrimo laikotarpiu 

sekliuose ir giliuose durpžemiuose (n – 32) 
Fig. 3.6. Variability of mineral nitrogen (Nmin) concentration in the 60–90 cm layer throughout the study 

period in shallow and deep histosols (n – 32) 
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Sekliuose durpžemiuose mažesnės Nmin koncentracijos gautos dėl jame esančios 

mineralinės uolienos. Tuo tarpu giliuose durpžemiuose, kaip ir 30–60 cm sluoksnyje, Nmin 

koncentracija pavasarį ir vasarą gauta didžiausia, o mažiausia – rudenį. Matyt Nmin nitratų formoje 

plovimas ir seklesnių durpžemio sluoksnių vyko ir 60–90 cm gylyje.  

Siekiant aiškiai įvertinti Nmin kaitą metų bėgyje (įvertinus trejų metų tyrimų Nmin kiekį), 

skirtinguose durpžemių sluoksniuose, pagal skirtingus durpžemių potipius, nustatėme Nmin 

vidurkio kiekį, kuris pateikiamas (3.7 pav.). 

Viršutiniame (0–30 cm) sluoksnyje pavasarį ir vasarą gauti esminiai skirtumai tarp 

žemapelkių (PDz1, PDz2) ir tarpinių (PDt1, PDt2) durpžemių. Pavasarį: PDt1 – 79,4 mg kg-1; 

PDt2 – 98,9 mg kg-1; PDz1 – 107,6 mg kg-1; PDz2 – 121,4 mg kg-1. Vasarą: PDt1 – 93,8 mg kg-1; 

PDt2 – 101,3 mg kg-1; PDz1 – 131,7 mg kg-1; PDz2 – 137,9 mg kg-1. Tačiau rudenį visuose tirtuose 

durpžemio potipiuose Nmin kiekio vidurkis buvo panašus, esminių skirtumų nenustatyta.  

Gilesniame 30–60 cm sluoksnyje esminiai skirtumai nustatyti ne tik pavasarį ar vasarą, bet 

ir rudenį. Rudenį labai mažas Nmin kiekis nustatytas PDz1 durpžemiuose – 59,6 mg kg-1. Kai tuo 

tarpu: PDt1 – 84,8 mg kg-1; PDz2 – 96,5 mg kg-1; PDt2 – 85,8 mg kg-1. Toks didelis skirtumas 

yra dėl cheminių ir fizikinių rodiklių įtakos ir durpžemio profilio. Būtent dėl durpžemių profilio 

gauti esminiai skirtumai 60–90 cm sluoksnyje tarp seklių (PDt1, PDz1) ir gilių (PDt2, PDz2) 

durpžemių. 

Gilesniame 60–90 cm sluoksnyje pavasarį ir vasarą visuose tirtuose durpžemio potipiuose 

Nmin kiekio vidurkiai buvo panašūs, esminių skirtumų nenustatyta. Tačiau, tik PDt1 durpžemiuose 

nėra esminių skirtumų pavasario, vasaros ir rudens laikotarpiais. Kai tuo tarpu kituose tirtuose 

durpžemiuose rudenį Nmin kiekis nustatytas mažiausias lyginant su tyrimais pavasarį ir vasarą. Tai 

patvirtina, kad ne tik metų laikas, bet ir durpžemių cheminės ir fizikinės savybės turi įtakos Nmin 

kiekiui. 
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3.7. pav. Vidutinis mineralinio azoto (Nmin) kiekis skirtingo potipio durpžemiuose (0–30, 30–60, 60–90 

cm) (skirtingos didžiosios raidės (A, B, C) parodo skirtumus tarp durpžemių potipių, mažosios raidės (a, 
b, c) parodo skirtumą tarp metų laikų, kai P < 0,05) 

Fig. 3.7. The average mineral nitrogen (Nmin) content in different subtypes of histosol (0–30, 30–60, 
60__90 cm) (different capital letters (A, B, C) indicate differences between histosol subtypes, lowercase 

letters (a, b, c) indicate the difference between seasons when P < 0.05) 
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3.2.6. Nitratinio ir amoniakinio azoto formų santykis mineraliniame azote 

Mineralinį azotą sudaro dvi azoto formos: nitratinis (N-NO3) ir amoniakinis (N-NH4). 

Nitratinis azotas yra nitratų formoje, o šie dirvožemio dalelių nėra sorbuojami, todėl jis yra 

dirvožemio tirpale ir greitai su vandeniu išsiplauna į gilesnius dirvožemio sluoksnius. Tuo tarpu 

amoniakinis azotas yra dirvožemio dalelių sorbuotas ir jis nuo jų atskiriamas silpnomis rūgštimis 

ar druskomis (kalio chloridu), būtent tokius tirpiklius ir išskiria augalų šaknys (Butterbach-Bahl 

2011; Rana ir kt., 2019). Kokią dalį durpžemių mineraliniame azote sudaro nitratinis azotas ir 

bandėme atsakyti išnagrinėję viso tyrimo laikotarpio duomenis. 

Tyrimų metais bei atskirais metų laikais durpžemių 0–30 cm sluoksnyje N-NO3 visoje Nmin 

koncentracijoje vidutiniškai sudarė 73,2–84,8 %, o vidurkis buvo 78,6 % (3.8 pav.). 30–60 cm 

sluoksnyje gauta panašiai: N-NO3 svyravo 69,2–86,8 % ribose, o vidurkis nustatytas 78,3 %. 

Tačiau abiejuose gyliuose šie N-NO3 dalies svyravimai gauti paklaidos ribose. Tuo tarpu 60–

90 cm sluoksnyje N-NO3 dalį visoje Nmin koncentracijoje nagrinėjome giliuose ir sekliuose 

durpžemiuose atskirai, nes sekliuose jau šiame gylyje vyravo mineralinio dirvožemio sluoksnis. 

Tyrimai parodė, kad giliuose durpžemiuose N-NO3 dalis visoje Nmin koncentracijoje sudarė 56,1–

90,5 %, o vidurkis gautas 72,5 %. Tai panašiai, kaip ir 0–30 bei 30–60 cm sluoksniuose, o 

sumažėjimą lėmė labai lietingi 2016 m. ir tikėtina, kad iškritęs kritulių didelis kiekis sumažino 

nitratų koncentraciją dirvožemio tirpale 60–90 cm sluoksnyje. Tuo tarpu sekliuose durpžemiuose 

gauta priešingai – N-NO3 dalis visoje Nmin koncentracijoje gauta didesnė. Svyravimo intervalas 

buvo 76,7–93,9 %, o vidurkis – 86,0 %. Tikėtina, kad mineralinis dirvožemio sluoksnis šiame 

gylyje sulaikė nitratų plovimąsi gilyn, todėl ir nitratinio azoto 60–90 cm sluoksnyje buvo daugiau. 

Visuose durpžemių gyliuose amoniakinis azotas visoje Nmin dalyje sudarė apie 10–40 %. 

Nitratinio azoto koncentracijų kitimas 0–30 ir 30–60 cm durpžemių sluoksniuose buvo artimas 

Nmin: 0–30 cm sluoksnyje jų koncentracijos buvo didžiausios vasarą, mažiausios rudenį, o 30–60 cm 

sluoksnyje didžiausios pavasarį. Amoniakinio azoto koncentracija 0–30 cm sluoksnyje svyravo 13,3– 

30,9 mg kg-1 ribose, o jos padidėjimo tendencijos stebėtos tik pavasarį. Tuo tarpu 30–60 cm 

sluoksnyje N-NH4 koncentracijos padidėjimas pavasarį gautas dvigubai didesnis nei kitu metų laiku. 

Trejų metų vidurkis pavasarį gautas 30,0, vasarą – 15,0, rudenį – 16,1 mg kg-1. Tuo būdu, durpžemių 

30–60 cm sluoksnyje didžiausios Nmin, N-NO3 ir N-NH4 koncentracijos nustatytos pavasario 

laikotarpiu.  
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3.8. pav. Tyrimų laikotarpyje durpžemių 0–30, 30–60 ir 60–90 cm sluoksniuose amoniakinio (N-NH4) ir 
nitratinio (N-NO3) azoto koncentracija mg kg-1 

Fig. 3.8. During the study period, in 0–30, 30–60 and 60–90 cm histosol layers amount of ammoniacal 
 (N-NH4) and nitrate nitrogen (N-NO3) concentration mg kg-1 

Gilesniame 60–90 cm sluoksnyje N-NO3 koncentracijos buvo ženkliai mažesnės nei 

viršutiniuose durpžemių sluoksniuose. Jei 0–30 cm ir 30–60 cm sluoksniuose trejų metų vidutinė 
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N-NO3 koncentracija buvo atitinkamai 77,5 ir 71,1 mg kg-1, tai 60–90 cm – 31,3 mg kg-1. Tuo

tarpu N-NH4 koncentracijos rodo, kad šiuose trijuose durpžemių sluoksniuose jos tarpusavyje

skyrėsi mažai, trejų metų vidurkiai gauti atitinkamai 20,7, 20,4 ir 20,4 mg kg-1. 60–90 cm

sluoksnyje N-NO3 koncentracijos 2018 ir 2019 metais pavasariais gautos netgi nežymiai

mažesnės nei N-NH4.

Skyriaus 3.2 rezultatų apibendrinimas. Durpžemių 0–30 ir 30–60 cm sluoksniuose 

mineralinio azoto (Nmin) koncentracijos reikšmės svyravo  57,2–157,8 mg kg-1 ribose. 

Viršutiniame 0–30 cm sluoksnyje Nmin koncentracijos didžiausios gautos vasarą, mažesnės 

pavasarį, mažiausios rudenį, aritmetiniai trijų metų vidurkiai gauti 116,2, 96,9 ir 81,5 mg kg-1. 

Gilesniame 30–60 cm sluoksnyje dėsningumai gauti kiti: didžiausios Nmin koncentracijos 

nustatytos pavasarį – 110,9 mg kg-1, o vasarą ir rudenį jos buvo mažesnės ir panašios – 

atitinkamai 81,9 ir 81,8 mg kg-1.  

Gilesniame 60–90 cm sluoksnyje Nmin koncentracijos gautos mažesnės ir ženkliai skyrėsi 

giliuose ir sekliuose durpžemiuose. Jei sekliuose jos svyravo 13,0–36,7 mg kg-1, tai giliuose – 

57,2–97,4 mg kg-1 intervalo ribose. Sekliuose durpžemiuose mažesnės Nmin koncentracijos gautos 

dėl jame esančios mineralinės uolienos. Tuo tarpu giliuose durpžemiuose, kaip ir 30–60 cm 

sluoksnyje, mineralinio azoto koncentracijos pavasarį ir rudenį gautos didžiausios, o 

mažiausios – rudenį.  

N-NO3 dalis mineraliniame azote vidutiniškai sudarė 73,2–84,8 %, o vidurkis buvo 78,6 %.

N-NO3 koncentracijų 0–30 cm ir 30–60 cm sluoksniuose vidurkiai  buvo 77,5 ir 71,1 mg kg-1, o

mažesni 60–90 cm – 31,3 mg kg-1. Tuo tarpu N-NH4 koncentracijų pokyčiai šiuose durpžemių

sluoksniuose buvo nedideli, vidurkiai gauti 20,7, 20,4 ir 20,4 mg kg-1, o vasarą jų koncentracijos

visuose sluoksniuose gautos didesnės.

Durpžemiuose Nmin sankaupos 0–30 cm sluoksnyje pavasarį svyravo 165,7–243,0 kg ha-1, 

vasarą – 202,8–376,7, rudenį – 159,7–283,9 kg ha-1 ribose, o vidurkiai gauti 239,1, 286,9 ir 

201,3 kg ha-1. Gilesniame 30–60 cm sluoksnyje Nmin sankaupų vidurkis tais metų laikais sudarė 

256,9, 189,6 ir 189,4 kg ha-1. Sudėjus abiejų gylių Nmin kiekius, 0–60 cm sluoksnyje vidurkiai 

pavasarį, vasarą ir rudenį gauti atitinkamai 496,0, 476,5 ir 390,7 kg ha-1. Tai ženkliai daugiau 

nei mineraliniuose dirvožemiuose. Giliausiame tirtame  60–90 cm sluoksnyje Nmin kiekiai svyravo 

plačiose ribose – 53,2–227,5 kg ha-1. Jie  didėjo durpžemiuose tokia tvarka: PDt1, PDz1, PDt2 ir 

PDz2. Mažiausi Nmin  kiekiai gauti rudenį sekliuose durpžemiuose.  
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ir fizikinių (durpžemio drėgnio) savybių skirtingų potipių durpžemiuose: sekliuose tarpiniuose 

durpžemiuose (PDt1), sekliuose žemapelkės durpžemiuose (PDz1), giliuose tarpiniuose 

durpžemiuose (PDt2), giliuose žemapelkės durpžemiuose (PDz2). Atliktas OM koncentracijos ir 

Nmin kiekio palyginimas su mineraliniais dirvožemiais. Taip pat nustatyta durpžemio drėgnio įtaka 

nitratinio (N-NO3) ir amoniakinio (N-NH4) azoto koncentracija, skirtingais metų laikotarpiais.  

3.3.1. Organinės medžiagos kiekio įtaka mineralinio azoto kiekiui durpžemiuose 

Durpžemiai yra organinių ir mineralinių cheminių sudedamųjų dalių mišinys, kuriame 

organinius komponentus sudaro didelį anglies ir azoto kiekį turintys junginiai (Cabello ir kt., 

2004; Verhoevena ir kt., 2018). Šiame tyrimų etape buvo ištirta Nmin kiekio priklausomybė nuo 

OM kiekio, įvairaus potipio dirvožemiuose 2.2 lentelė. Mėginiai imti įvairiuose sluoksniuose 

(0–30, 30–60, 60–90 cm). Išsamesni tyrimai atlikti rudens laikotarpiu ir paskelbti Staugaitis ir 

Šarka (2020) moksliniame straipsnyje.  

Straipsnyje pateikta koreliacija tarp OM koncentracijos ir Nmin kiekio, ne tik durpžemiuose, 

bet ir mineraliniuose dirvožemiuose. Iš 3.17 lentelės duomenų matome, kad teigiama koreliacija 

tarp OM kiekio ir Nmin kiekio nustatyta ir skirtingų potipių durpžemiuose. Reikšminga 

koreliacija (esant P < 0,05 tikimybei) nustatyta visuose durpžemių potipiuose 0–30 cm 

sluoksnyje. Šiame sluoksnyje gautas didžiausias koreliacijos koeficientas (r – 0,872). Gautos 

didžiausios koreliacijos viršutiniame sluoksnyje patvirtina kitų mokslininkų teiginį, kad 

aktyviausi biocheminiai procesai yra viršutiniame durpžemių sluoksnyje (Ramm ir kt., 2020).  

Gilesniame 30–60 cm sluoksnyje, visuose tirtuose durpžemio potipiuose nustatytos 

teigiamos koreliacijos, tačiau tik sekliuose durpžemiuose jos buvo reikšmingos. Tam įtakos turėjo 

platesnis imties pasiskirstymas: PDt1 – nuo 37,5 % iki 86,6 %; PDz1 – nuo 40,8 % iki 67,5 %, 

kai tuo tarpu PDt2 – nuo 53,7 % iki 68,9 %; PDz2 – nuo 53,7 % iki 68,9 %. Šiame sluoksnyje 

bendras koreliacijos koeficientas nustatytas silpno priklausomumo (r – 0,435), todėl koreliacija 

nereikšminga.  

Gilesniame 60–90 cm sluoksnyje tendencijos išliko panašios kaip ir 30–60 cm sluoksnyje, 

tačiau didesnis bendras koreliacijos koeficientas (r – 0,652), todėl koreliacija tapo reikšminga. Tai 

yra todėl, kad šiame sluoksnyje keičiasi dirvožemio profilis (durpę keičia mineralinė uoliena).  

3.3. Cheminių ir fizikinių savybių įtaka mineralinio azoto kiekiui  

Šiame skyriuje, remiantis ankstesniuose skyriuose (3.1 ir 3.2) pateiktais tyrimų rezultatais 

yra nustatyta mineralinio azoto (Nmin) kieko priklausomybė nuo cheminių (OM, pH, Corg., Nsum) 
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3.17 lentelė. Koreliacinis ir regresijos ryšys tarp mineralinio azoto (y) kiekio ir organinės medžiagos 
koncentracijos durpžemiuose (x) rudens laikotarpiu (2016–2019 m.) 
Table 3.17. Correlation and regression between mineral nitrogen (y) content and organic matter 
concentration in histosols (x) in the autumn period (2016–2019) 

Durpžemių simbolis 
pagal FAO / Histosols 
code according FAO 

n 
OM % Regresijos lygtis / 

Regression equation r P xmin xmax 

0–30 cm 
PDt1 / HSf-s-ph 27 35,9 72,7 y = 0.0758x + 67.727 0,562 0,05 
PDz1 / HSs-ph 18 32,6 68,1 y = 0,8896x + 39,501 0,665 0,05 
PDt2 / HSf-s-d 24 41,6 78,1 y = 0,3352x + 67,115 0,561 0,05 
PDz2 / HSs-d 30 40,6 86,6 y = 0,763x + 50,48 0,702 0,05 
Visose / in all 102 32,6 86,6 y = 0.02x + 6.4119 0,872 0,05 

30–60 cm 
PDt1 / HSf-s-ph 27 37,5 86,6 y = 1,2004x + 36,359 0,665 0,05 
PDz1 / HSs-ph 18 40,8 67,5 y = 0,1154x + 86,483 0,716 0,05 
PDt2 / HSf-s-d 24 72,1 80,5 y = 0.9962x + 109.05 0,232 ns 
PDz2 / HSs-d 30 53,7 68,9 y = 0.434x + 45.725 0,409 ns 
Visose / in all 102 37,5 86,6 y = 0.1077x + 80.597 0,435 ns 

60–90 cm 
PDt1 / HSf-s-ph 27 1,04 35,7 y = 4,9024x + 1,1804 0,707 0,05 
PDz1 / HSs-ph 18 1,52 4,15 y = 0,3939x + 12,843 0,517 ns 
PDt2 / HSf-s-d 24 52,4 76,1 y = 0.6755x + 87.229 0,573 ns 
PDz2 / HSs-d 30 52,2 88,4 y = 0.1572x + 25.712 0,547 ns 
Visose / in all 102 1,04 88,4 y = 0.3126x + 14.28 0,652 0,05 

Pastaba: n – ėminių skaičius (imties dydis), xmin , xmax – intervalas kuriame skaičiuota koreliacija; koreliacijos 
 r – koreliacijos koeficientas, P – tikimybės lygmuo (P<0,05 – koreliacija yra reikšminga 95 % tikimybei; P < 0,01 – 
koreliacija yra reikšminga 99 % tikimybei; ns – koreliacija nereikšminga); x – durpžemio organinės medžiagos (OM) 
koncentracija; y – mineralinio azoto (Nmin) kiekis. 
Note: n is the sample size, r is the correlation coefficient, P is the probability level (P<0,05 – correlation is significant for 
the probability of 95 %; P<0.01 – correlation is significant for the probability of 99 %; ns – correlation is insignificant); 
x is the quantity of histosols in organic matter (OM) concentracion; y is the amount of mineral nitrogen (Nmin) content. 

Daug dėmesio buvo skirta Nmin kiekio kitimo palyginimui kintant OM koncentracijai ir 

kitais metų laikotarpiais (pavasarį ir vasarą). Pavasarį Nmin  kiekiui didelę įtaką turi rudenį po 

augalų vegetacijos likęs Nmin kiekis ir žiemos sezono klimatinės sąlygos (Loch ir kt., 2009). Labai 

didelę įtaką žiemos laikotarpiu Nmin išsiplovimui turi kritulių kiekis rudens-žiemos laikotarpiu, 

bei įšalimo trukmė ir gylis (Jablonska ir kt., 2019). Tačiau tyrimo metu, nustatyta, kad 

durpžemiuose pavasarį Nmin kiekis yra panašus kaip rudens laikotarpiu, o tam įtakos turi OM 

koncentracija, todėl dėl didesnio durpžemių drėgnio infiltracijos mažėja Nmin išsiplovimas, bei 

esant šiltoms žiemoms vyksta organinio azoto mineralizavimasis (Pahkakangas ir kt., 2016). Tą 

patį patvirtina L. Tripolskajos ir kitų (2017) atlikti mikrobiologiniai tyrimai, kuriais nustatyta, kad 

šaltuoju periodu amonifikuojančios ir nitratinės bakterijos aktyvesnės nei humifikuojančios. Taip 

pat nustatyta, kad esant žemoms teigiamoms temperatūroms rudens-žiemos laikotarpiu jų veikla 

nenutrūksta. Todėl, įvertinus rudens laikotarpio Nmin kiekio priklausomumą nuo OM 

koncentracijos, atlikta koreliacinė analizė, kuri atskleidė, kad teigiama koreliacija yra visų potipių 
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durpžemiuose (3.18 lentelė). Kaip ir pavasarį visų potipių durpžemiuose 0–30 cm sluoksnyje 

nustatyta reikšminga koreliacija (esant P < 0,05 tikimybei) (3.18 lentelė). Analogiškos kaip ir 

pavasarį koreliacijos nustatytos ir 30–60 cm sluoksnyje, tai yra PDt1 ir PDz1 durpžemiuose 

nustatytos reikšmingos koreliacijos (esant P < 0,05 tikimybei). Tačiau 60–90 cm sluoksnyje 

reikšmingų koreliacijų nenustatyta, koreliacijos koeficientas visuose variantuose buvo vidutinis 

(r – 0,552). 

3.18 lentelė. Koreliacinis ir regresijos ryšys tarp mineralinio azoto (y) kiekio ir organinės medžiagos 
koncentracijos durpžemiuose (x) pavasario laikotarpiu (2016–2019 m.) 
Table 3.18. Correlation and regression between mineral nitrogen (y) content and organic matter 
concentration in histosols (x) in the spring period (2016–2019) 

Durpžemių simbolis 
pagal FAO / Histosols 
code according FAO 

n 
OM % Regresijos lygtis / 

Regression equation r P xmin xmax 

0 – 30 cm 
PDt1 / HSf-s-ph 27 35,9 72,7 y = 0.0758x + 67.727 0,662 0,05 
PDz1 / HSs-ph 18 32,6 68,1 y = 0,8896x + 39,501 0,665 0,05 
PDt2 / HSf-s-d 24 41,6 78,1 y = 0,3352x + 67,115 0,661 0,05 
PDz2 / HSs-d 30 40,6 86,6 y = 0,763x + 50,48 0,702 0,05 
Visose / in all 102 32,6 86,6 y = 0,4415x + 55,008 0,741 0,05 

30 – 60 cm 
PDt1 / HSf-s-ph 27 37,5 86,6 y = 1,2004x + 36,359 0,665 0,05 
PDz1 / HSs-ph 18 40,8 67,5 y = 0,1154x + 86,483 0,616 0,05 
PDt2 / HSf-s-d 24 72,1 80,5 y = 0.9962x + 109.05 0,232 ns 
PDz2 / HSs-d 30 53,7 68,9 y = 0.434x + 45.725 0,109 ns 
Visose / in all 102 37,5 86,6 y = 0.1077x + 80.597 0,405 ns 

60 – 90 cm 
PDt1 / HSf-s-ph 27 1,04 35,7 y = 4,9024x + 1,1804 0,407 ns 
PDz1 / HSs-ph 18 1,52 4,15 y = 0,3939x + 12,843 0,517 ns 
PDt2 / HSf-s-d 24 52,4 76,1 y = 0.6755x + 87.229 0,573 ns 
PDz2 / HSs-d 30 52,2 88,4 y = 0.1572x + 25.712 0,547 ns 
Visose / in all 102 1,04 88,4 y = 0.3126x + 14.28 0,652 0,05 

Pastaba: paaiškinimas 3.17 lentelėje. 
Note: explanation under Table 3.17. 

Analogiškos kaip ir pavasarį koreliacijos nustatytos ir 30–60 cm sluoksnyje, tai yra PDt1 ir 

PDz1 durpžemiuose nustatytos reikšmingos koreliacijos (esant P<0,05 tikimybei). Tačiau 60–

90 cm sluoksnyje reikšmingų koreliacijų nenustatyta vertinant durpžemių potipius. Kai tuo tarpu 

koreliacijos koeficientas nustatytas įvertinus visus variantus (r – 0,652). 

Vasarą durpžemių mineralizavimosi procesai yra intensyviausi, kaip ir augalų vegetacija, todėl 

ir Nmin dinamika yra didžiausia (Loide ir kt., 2009). Tą patvirtina ir nustatyti rezultatai (3.19 lentelė). 

PDz1 durpžemiuose vasaros laikotarpiu 0–30 cm ir 30–60 cm. sluoksniuose nustatytos labai stiprios 

priklausomybės tarp OM koncentracijos ir Nmin kiekio (r – 0,948 ir 0,862). Tačiau, dėl intensyvesnių 

durpžemių mineralizacijos procesų ir augalų vegetacijos vasaros laikotarpiu reikšmingų koreliacijų 

sumažėjo. 
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3.19 lentelė. Koreliacinis ir regresijos ryšys tarp mineralinio azoto (y) kiekio ir organinės medžiagos 
koncentracija durpžemiuose (x) vasaros laikotarpiu (2016–2019 m.) 
Table 3.19. Correlation and regression between mineral nitrogen (y) content and organic matter 
concentration in histosols (x) in the summer period (2016–2019) 

Durpžemio potipis / 
Type of histosol n OM % Regresijos lygtis / 

Regression equation 
  

xmin xmax r P 
0 – 30 cm 

PDt1 / HSf-s-ph 27 35,9 72,7 y = 2,6269x – 65,572 0,624 0,05 
PDz1 / HSs-ph 18 32,6 68,1 y = 1,3527x + 6,8695 0,748 0,05 
PDt2 / HSf-s-d 24 41,6 78,1 y = 1.5137x – 21,743 0,315 ns 
PDz2 / HSs-d 30 40,6 86,6 y = 0,3352x + 8,437 0,352 ns 
Visose / in all 102 32,6 86,6 y = 0,9715x + 33,836 0,574 0,05 

30 – 60 cm 
PDt1 / HSf-s-ph 27 37,5 86,6 y = 1,1547x + 5,0503 0,780 0,05 
PDz1 / HSs-ph 18 40,8 67,5 y = 1,6272x + 1,6694 0,762 0,05 
PDt2 / HSf-s-d 24 72,1 80,5 y = 1,5108x – 44,425 0,625 ns 
PDz2 / HSs-d 30 53,7 68,9 y = 0,1356x + 71,645 0,550 ns 
Visose / in all 102 37,5 86,6 y = 0,8408x + 30,195 0,631 0,05 

60 – 90 cm 
PDt1 / HSf-s-ph 27 1,04 35,7 y = 5,4158x + 19,742 0,825 0,05 
PDz1 / HSs-ph 18 1,52 4,15 y = 0,8167x + 8,1521 0,585 ns 
PDt2 / HSf-s-d 24 52,4 76,1 y = 0,446x + 19,85 0,345 ns 
PDz2 / HSs-d 30 52,2 88,4 y = 0,3932x + 24,11 0,348 ns 
Visose / in all 102 1,04 88,4 y = 0,3758x + 24,205 0,628 0,05 

Pastaba: paaiškinimas 3.10 lentelėje. 
Note: explanation under Table 3.10. 

 

Viršutiniame 0–30 cm sluoksnyje ir gilesniame 30–60 cm sluoksnyje reikšmingos 

koreliacijos nustatytos vienoduose durpžemių potipiuose: PDt1 – nustatytos reikšmingos 

koreliacijos, esant P < 0,05 tikimybei. PDz1 – nustatytos reikšmingos koreliacijos, esant P < 0,01 

tikimybei. Giliuose (PDt2, PDz2) durpžemiuose reikšmingos koreliacijos nenustatytos. 

Giliausiame 60–90 cm sluoksnyje nustatyta stipri priklausomybė tarp OM koncentracijos ir Nmin 

kiekio (r – 0,825) PDt1 durpžemiuose. Tai rodo, kad durpžemiuose vykstantantys azoto 

mineralizacijos procesai vasaros laikotarpiu suaktyvėja ir giliame sluoksnyje ir tam nėra būtina 

didelė OM koncentracija.   

Tyrimo metu buvo įvertinta ir mineralinių dirvožemių OM koncentracijos įtaką Nmin kiekiui, 

todėl Nmin kiekis (3.9 pav.) įvairiame gylyje svyravo plačiame intervale: 2016 m. 0–30 cm 

sluoksnyje nuo 37,5 iki 113,0 mg kg-1, 30–60 cm sluoksnyje – nuo 48,3 iki 143,4 mg kg-1, o 60–

90 cm – nuo 6,3 iki 64,9 mg kg-1. 2017 m. šie svyravimai sudarė atitinkamai 64,7–128,2 mg kg-1, 

22,9–109,3 mg kg-1 ir 9,4–83,3 mg kg-1, o 2018 m. – 43,4–99,7 mg kg-1, 63,6–113,0 mg kg-1 ir 

5,2–85,3 mg kg-1. Taigi, didžiausia Nmin koncentracija buvo 0–30 ir 30–60 cm sluoksniuose, o 

60–90 cm – mažesnė nes sekliuose durpžemiuose, kur 30–70 cm gylyje durpė baigdavosi ir 

prasidėdavo mineralinio dirvožemio sluoksnis. 
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Ištirtuose, mineraliniuose dirvožemiuose – 0–30 cm sluoksnyje Nmin kiekio priklausomybės 

nuo OM koncentracijos svyravimų, imant visus tyrimų metus, gauti 1,5–3,6 mg kg-1, 30–60 cm – 

1,5–3,2 mg kg-1, o 60–90 cm sluoksnyje – 1,4–2,6 mg kg-1 intervale. Tačiau priklausomybė 

neprilygo nustatytai durpžemiuose, ir 0–30 cm sluoksnyje ji svyravo 8,5–20,3 mg kg-1, 30–60 cm 

sluoksnyje – 3,3–23,3 mg kg-1, o 60–90 cm sluoksnyje ji buvo ypatingai maža – atitinkamai 0,8–

1,2 mg kg-1. Tam įtakos turėjo tai, kad šiame durpžemyje didesnė dirvožemio OM koncentracija 

buvo 0–30 cm ir 30–60 cm sluoksniuose, atitinkamai 2,91 % ir 0,87 %, o labai maža  – 60–90 cm 

sluoksnyje – vos 0,18 %.  

Sugrupavus dirvožemio profilyje gautą Nmin  kiekį pagal durpžemių potipius, nustatyta, kad 0–

30 ir 30–60 cm sluoksniuose priklausomybė mažiausia buvo PDz1 ir PDt1. Trejų metų vidutiniais 

duomenimis 0–30 cm sluoksnyje ji gauta atitinkamai 77,6 ± 11,3 mg kg-1 ir 74,0 ± 7,61 mg kg-1, 30–

60 cm – 66,7 ± 9,18 mg kg-1 ir 74,8 ± 7,53 mg kg-1. Tuo tarpu PDz2 ir PDt2 Nmin kiekis gautas didesnis, 

atitinkamai 0–30 cm gylyje 80,4 ± 8,40 mg kg-1 ir 90,1 ± 10,7 mg kg-1, o 30–60 cm – 85,8 ± 

7,37 mg kg-1 ir 84,6 ± 10,1 mg kg-1. Tuo tarpu šių durpžemių 60–90 cm sluoksnyje Nmin  kiekis 

gautas mažesnis – atitinkamai 13,5 ± 4,21 mg kg-1 ir 18,1 ± 4,90 mg kg-1, kai PDz1 ir PDt1 – 59,0 ± 

8,14 mg kg-1 ir 60,8 ± 9,15 mg kg-1. 

Nmin kiekis priklausė ne tik nuo durpžemio potipio, bet ir nuo OM koncentracijos. 0–30 ir 

30–60 cm sluoksniuose OM koncentracijos ir Nmin kiekiai buvo panašūs, todėl šių rodiklių 

tarpusavio priklausomumas šiuose gyliuose mažai tarpusavyje skyrėsi. Didžiausias Nmin kiekis – 

truputį daugiau nei 80 mg kg-1, nustatytas, kai OM koncentracija buvo daugiau 60 %. Tuo tarpu 

60–90 cm sluoksnyje PDz2 ir PDt2 durpžemiuose jau po durpės prasidėdavo mineralinis 

dirvožemio sluoksnis, kuris įtakojo OM koncentracijos ir Nmin kiekio sumažėjimą. Todėl šiame 

gylyje apibendrinus visus tirtus durpžemius, esant juose daugiau  kaip 60 % OM koncentracijai, Nmin 

kiekis vidutiniškai buvo 52,7 mg kg-1. 

Apibendrinant reikia konstatuoti, kad Nmin kiekis durpžemiuose gautas ženkliai didesnis nei 

mineraliniuose dirvožemiuose. Tai patvirtina ir kitų tyrėjų duomenys. Pavyzdžiui, latvių tyrėjų 

monitoringo duomenimis Nmin kiekis mineralinių dirvožemių 0–60 cm sluoksnyje įvairavo 25– 

60 kg ha-1 ribose, (Čermák, Kubík, 2009; Loide ir kt., 2009), lenkų – 0–30 cm sluoksnyje pavasarį 

22,5–112 kg ha-1, o rudenį – 23,5–146 kg ha-1 (Fotyma ir kt., 2009). Lietuvoje apibendrinus 

10 metų monitoringo duomenis įvairių gamtinių-klimatinių zonų mineralinių dirvožemių 0–60 cm 

sluoksnyje Nmin kiekis buvo 3,2–9,5 mg kg-1 (Staugaitis ir kt., 2007). Didelis Nmin kiekis 

durpžemiuose keičia požiūrį į Nmin kiekio vertinimą šiuose dirvožemiuose tiek atskiriems 

augalams, tiek imant tyrimams ėminius iš įvairaus gylio. Todėl esami metodiniai pagrindai (Loch 

ir kt., 2009; Wiesler, Armbruster, 2009) pagal kuriuos Nmin ėminių paėmimas iš 0–60 ar 0–90 cm 

sluoksnių ir gautų duomenų vertinimas, durpžemiuose nėra tinkami. Įvertinant, kad Nmin kiekis 
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tampriai priklausė nuo OM koncentracijos dirvožemyje, durpžemiuose ir netgi mineraliniuose 

dirvožemiuose Nmin kiekio vertinime turėtų būti atsižvelgiama į OM koncentraciją. 

3.9. pav. Mineralinio azoto (Nmin) kiekio priklausomybė nuo organinės medžiagos (OM) koncentracijos  
0–30, 30–60 ir 60–90 cm sluoksniuose (n = 21) 2016–2018 m. 

Fig. 3.9. The dependence of mineral nitrogen (Nmin) content in the 0–30, 30–60 and 60–90 cm soil layers 
on the concentration of organic matter (OM) concentration (n = 21) in 2016–2018 
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3.3.2. Nitratinio ir amoniakinio azoto priklausomybė nuo durpžemių drėgnio 

Labai svarbus veiksnys Nmin kiekiui yra durpžemio drėgmės kiekis, lemiantis 

mikroorganizmų veiklą (Waddington ir kt., 2015; Verhoevena ir kt., 2018). Durpžemiuose 

drėgmės kiekis turi įtaką skirtingoms mikroorganizmų grupėms, taip pat ir mikroorganizmams, 

kurie mineralizuoja azotą, aerobinėmis ir anaerobinėmis sąlygomis (Grandy ir kt., 2008; Clarkson 

ir kt., 2020). Nustatyta, kad kai durpžemio drėgnis ir temperatūra yra palanki, esant dideliam OM 

kiekiui mikroorganizmų aktyvumas yra didesnis, tai yra spartėja mineralizacijos ir imobilizacijos 

procesai (Aurangojeb ir kt., 2017; Espenberg ir kt., 2018). Priešingai, nepalankus mikroorganizmų 

vystymuisi durpžemio drėgnis ir temperatūra gali riboti mikroorganizmų aktyvumą, tai yra 

sulėtinti OM skaidymąsi ir mineralizaciją. (Hu ir kt., 2014; Burri ir kt., 2018). Būtent hidrologinės 

sąlygos turi didelę įtaką aerobiniams ir anaerobiniams mikroorganizmams, kurie įtakoja ne tik 

Nmin kiekį, bet ir bendrą sudėtį (Nmin formoms: nitratinį N-NO3 ir amoniakinį N-NH4). Todėl, 

analizuojant Nmin kiekio kaitą durpžemiuose įvertinome durpžemio drėgnio įtaką atskiroms Nmin 

formoms. Gauti koreliacijos koeficientai durpžemiuose visais tirtais metų laikais (pavasarį, 

vasarą, rudenį) parodė, kad durpžemio drėgnio įtaka nitratinio azoto kiekiui yra reikšmingesnė 

negu amoniakinio azoto kiekiui (Environ, 2010). Tai yra todėl, kad nitratinis azotas, skirtingai nei 

amoniakinis azotas, neakumuliuojamas dirvožemio sorbuojamojo komplekso ir yra geriau 

įsisavinamas augalų, todėl intensyviai migruoja dirvožemiuose, ir yra linkęs išsiplauti 

(Rutkowska, Fotyma, 2011; Žičkienė ir kt., 2015). 

Pavasarį durpžemių drėgmės atsargos 2017–2019 metais sudarė nuo 59 iki 93 % 

viršutiniame 0–30 cm sluoksnyje ir nuo 63 iki 93 % podirvio 30–90 cm sluoksnyje 3.10 pav. 

Esant 60 % durpžemio drėgniui nitratų kiekis buvo apie 75 mg kg-1, kai tuo tarpu esant 70 % 

durpžemio drėgniui nitratų kiekis mažėjo iki 62 mg kg-1, esant 80 % durpžemio drėgniui nitratų 

kiekis mažėjo iki 50 mg kg-1, esant 90 % durpžemio drėgniui nitratų kiekis mažėjo iki 38 mg kg-1. 

Tuo tarpu amoniakinio azoto kiekis esant 60 % durpžemio drėgniui buvo apie 15 mg kg-1, esant 

70 % durpžemio drėgniui didėjo iki 18 mg kg-1, esant 80 % durpžemio drėgniui didėjo iki 

20 mg kg-1, esant 90 % durpžemio drėgniui didėjo iki 20 mg kg-1. Tačiau gilesniame 30–90 cm 

sluoksnyje tokios ryškios denitrifikacijos nenustatyta, priešingai tiek nitratinis tiek amoniakinis 

azotas didėjant durpžemio drėgniui kito labai panašiai. Esant 65–70 % durpžemio drėgniui 

nitratinio azoto kiekis svyravo apie 57 ir 61 mg kg-1, amoniakinio azoto kiekis svyravo apie 13 ir 

18 mg kg-1. Esant 75–80 % durpžemio drėgniui nitratinio azoto kiekis nustatytas didžiausias, 

svyravo apie 62 ir 58 mg kg-1, amoniakinio azoto kiekis kaip ir nitratinio azoto nustatytas 

didžiausias, svyravo apie 18 ir 20 mg kg-1. Esant 85–90 % durpžemio drėgniui nitratinio azoto 

kiekis mažėjo, svyravo apie 52 ir 42 mg kg-1, amoniakinio azoto kiekis kaip ir nitratinio azoto 
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kiekis mažėjo, svyravo apie 17 ir 12 mg kg-1. Todėl galime sakyti, kad pavasarį Nmin kiekis 30–

90 cm sluoksnyje yra didžiausias kai durpžemio drėgnis yra 75–80 %. 
 

 

 
3.10. pav. Pavasarį mineralinio azoto formų (nitratinio (▲) ir amoniakinio (●)) priklausomybė nuo 

durpžemio drėgnio (0–30 ir 30–90 cm). (n = 21) 
Fig. 3.10. In spring, the dependence of mineral nitrogen forms (nitrate (▲) and ammoniacal (●)) on 

histosol humidity (0–30 and 30–90 cm). * the correlation significant at a 99% confidence level  
(P ≤ 0.05). (n = 21) 

 

Pavasarį durpžemių drėgmės atsargos 2017–2019 metais sudarė nuo 59 iki 93 % 

viršutiniame 0–30 cm sluoksnyje ir nuo 63 iki 93 % podirvio 30–90 cm sluoksnyje 3.10 pav.  

Esant 60 % durpžemio drėgniui nitratų kiekis buvo apie 75 mg kg-1, kai tuo tarpu esant 70 % 

durpžemio drėgniui nitratų kiekis mažėjo iki 62 mg kg-1, esant 80 % durpžemio drėgniui nitratų 

kiekis mažėjo iki 50 mg kg-1, esant 90 % durpžemio drėgniui nitratų kiekis mažėjo iki 38 mg kg-1. 
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Tuo tarpu amoniakinio azoto kiekis esant 60 % durpžemio drėgniui buvo apie 15 mg kg-1, esant 

70 % durpžemio drėgniui didėjo iki 18 mg kg-1, esant 80 % durpžemio drėgniui didėjo iki 

20 mg kg-1, esant 90 % durpžemio drėgniui didėjo iki 20 mg kg-1. Tačiau gilesniame 30–90 cm 

sluoksnyje tokios ryškios denitrifikacijos nenustatyta, priešingai tiek nitratinis tiek amoniakinis 

azotas didėjant durpžemio drėgniui kito labai panašiai. Esant 65–70 % durpžemio drėgniui 

nitratinio azoto kiekis svyravo apie 57 ir 61 mg kg-1, amoniakinio azoto kiekis svyravo apie 13 ir 

18 mg kg-1. Esant 75–80 % durpžemio drėgniui nitratinio azoto kiekis nustatytas didžiausias, 

svyravo apie 62 ir 58 mg kg-1, amoniakinio azoto kiekis kaip ir nitratinio azoto nustatytas 

didžiausias, svyravo apie 18 ir 20 mg kg-1. Esant 85–90 % durpžemio drėgniui nitratinio azoto 

kiekis mažėjo, svyravo apie 52 ir 42 mg kg-1, amoniakinio azoto kiekis kaip ir nitratinio azoto 

kiekis mažėjo, svyravo apie 17 ir 12 mg kg-1. Todėl galime sakyti, kad pavasarį Nmin kiekis 30–

90 cm sluoksnyje yra didžiausias kai durpžemio drėgnis yra 75–80 %. 

Vasaros laikotarpiu nitratinis azotas 0–30 cm sluoksnyje taip pat priklauso nuo drėgmės, 

tuo tarpu amoniakinio azoto priklausomybė labai neryški (3.11 pav.) Durpžemiuose, kuriuose 

drėgnis nustatytas apie 70 % nitratinio azoto kiekis buvo didžiausias apie 88 mg kg-1, tuo tarpu 

didžiausias amoniakinio azoto kiekis nustatytas esant apie 70 % durpžemių drėgniui, apie – 

32 mg kg-1. Durpžemiuose, kuriuose drėgnis viršijo 80 %, nustatytas mažesnis nitratinio ir 

amoniakinio azoto kiekis – nitratinio apie 20 mg kg-1, amoniakinio apie 3 mg kg-1. Mažiausi tiek 

nitratinio, tiek amoniakinio azoto kiekiai nustatyti durpžemiuose, kuriuose drėgnis buvo iki 

55 % – nitratinio iki 63 mg kg-1, amoniakinio iki 17 mg kg-1. Šie rezultatai yra panašūs į kitų 

mokslininkų (Vybornova ir kt., 2019) rezultatus, kurie teigia, kad Nmin kiekis yra optimaliausias 

esant 60–80 % drėgniui.  

Panašūs rezultatai gauti ir gilesniame durpžemių sluoksnyje 30–90 cm, nors šiame sluoksnyje 

ėminiai yra drėgnesni dėl gruntinio vandens. Šiame sluoksnyje amoniakinio azoto kiekis esant 

virš 80 % durpžemių drėgniui išliko panašus apie 38 mg kg-1, kai tuo tarpu nitratinio azoto kiekis 

tendencingai mažėjo: esant 80 % durpžemių drėgniui nustatytas apie 98 mg kg-1, kai tuo tarpu 

esant 90 % durpžemių drėgniui nustatytas apie 65 mg kg-1. 

Durpžemiuose, kuriuose drėgnis buvo mažesnis kaip 70 %, tiek nitratinio, tiek amoniakinio 

azoto kiekis mažėjo: esant 70 % – nitratinio apie 105 mg kg-1, amoniakinio apie 28 mg kg-1, kai 

tuo tarpu esant 60 % – nitratinio apie 80 mg kg-1, amoniakinio apie 17 mg kg-1. Pagal literatūrą 

(Jones ir kt., 2019) būtent podirvyje (30–90 cm sluoksnyje) durpžemiuose aukštas gruntinio 

vandens lygis išlieka net vasarą, vyrauja anaerobinės sąlygos, todėl nitratinis azotas 

mikroorganizmų yra suardomas iki amoniakinio azoto. Tačiau pagal šį tyrimą galima sakyti, kad 

didesnę įtaką turėjo nitratų migravimas iš viršutinio sluoksnio į žemesnį arba iš žemesnio į 

viršutinį. 
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3.11. pav. Vasarą mineralinio azoto formų (nitratinio (▲) ir amoniakinio (●)) priklausomybė nuo 

durpžemio drėgmės (0–30 ir 30–90 cm). (n = 21) 
Fig. 3.11. In summer, the dependence of mineral nitrogen forms (nitrate (▲) and ammoniacal (●)) on 

histosol humidity (0–30 and 30–90 cm). (n = 21) 
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drėgnis buvo didesnis kaip 90 %, tiek 0–30 cm, tiek 30–90 cm sluoksniuose, nitratų kiekis 

sumažėjo panašiai iki 48 mg kg-1.  
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3.12. pav. Rudenį mineralinio azoto formų (nitratinio (▲) ir amoniakinio (●)) priklausomybė nuo 
durpžemio drėgmės (0–30 ir 30–90 cm). (n = 21) 

Fig. 3.12. In autumn, the dependence of mineral nitrogen forms (nitrate (▲) and ammoniacal (●)) on 
histosol humidity (0–30 and 30–90 cm). (n = 21) 

Galima sakyti, kad rudens laikotarpio rezultatai išryškino denitrifikacijos procesus, kai 

didėjant durpžemių drėgniui, dėl anaerobinių sąlygų padidėjo amoniakinio azoto kiekis. 

Viršutiniame 0–30 cm sluoksnyje durpžemiuose, kurių drėgnis buvo iki 70 %, amoniakinio azoto 

kiekis nustatytas panašus – apie 14 mg kg-1. Tačiau esant 80 % durpžemių drėgniui – jau apie 

18 mg kg-1, dar daugiau nustatyta esant virš 90 % durpžemių drėgniui – virš 20 mg kg-1. Podirvio 

(30–90 cm) sluoksnyje amoniakinio azoto didėjimas, didėjant durpžemių drėgniui buvo panašus. 

Esant 70 % amoniakinio azoto kiekis nustatytas panašus – apie 12 mg kg-1, esant 80 % durpžemių 
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drėgniui – apie 18 mg kg-1, dar daugiau nustatyta esant virš 90 % durpžemių drėgniui – virš 

21 mg kg-1. Tai reiškia, kad rudens laikotarpiu durpžemiuose ne tik susikaupia nitratinio azoto 

formos, kurios gali būti išplautos, bet esant didesniam durpžemių drėgniui didėja ir amoniakinio 

azoto kiekis. Tai patvirtina, kad durpžemiuose esant anaerobinėms sąlygoms tikimybė nitratams 

išsiplauti yra mažesnė.  

3.3.3. Mineralinio azoto priklausomybė nuo pH 

Durpžemių rūgštingumas (pH) priklauso nuo OM skaidymo į organines rūgštis. Skilimo 

produktai yra keletas funkcinių grupių tipų, kurie sugeba pritraukti ir disocijuoti vandenilio jonus. 

Pagamintos rūgšties stiprumas priklauso nuo vyraujančios funkcinės grupės pobūdžio. Todėl 

dirvožemio rūgštingumas, atsirandantis dėl organinių rūgščių deprotonavimo, priklauso nuo 

augmenijos (Hudnall ir kt., 1991; Fageria ir kt., 2014; Wei ir kt., 2019). Iš mūsų tyrimo duomenų  

galima matyti, kad durpžemių potipis turi įtakos pH rodikliui. Rūgštesniuose tarpiniuose 

durpžemiuose Nmin kiekis nustatytas mažesnis lyginat su žemapelkės durpžemiais, kurių didesnis 

rūgštingumas įtakojo didesnį Nmin kiekį. 

Viršutiniame 0–30 cm durpžemių sluoksnyje, esant pH – 4,5 iki 5,5 (tarpiniuose 

dirvožemiuose), šarmingumas didėjo nuo 60 mg kg-1 iki 82 mg kg-1 (3.13 pav.). Durpžemiuose, 

kurių pH ribos tarp 5,5 iki 6,5 nustatytas didžiausias Nmin kiekis apie 90 mg kg-1. Durpžemiuose, 

kurių pH didesnis už 6,5 – Nmin kiekis priešingai koreliavo su pH didėjimu. 

Gilesniame 30–60 cm sluoksnyje Nmin kiekio didėjimas tiesiogiai koreliavo su durpžemių 

pH. Giliuose ir sekliuose žemapelkės durpžemiuose nustatytas didžiausas pH ir Nmin kiekis. Tai 

galima paaiškinti remiantis Prosser (2011) teigimu, kad kultūrinių nitrifikatorių pH optimalus yra 

7,5–8. 
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3.13. pav. Mineralinio azoto priklausomybė nuo durpžemio pH. (0–30, 30–60 ir 60–90 cm) 

Fig. 3.13. Dependence of mineral nitrogen on histosol pH. (0–30, 30–60 ir 60–90 cm) 
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Panašios tendencijos išliko ir giliausiame 60–90 cm sluoksnyje. Tačiau labai reikšmingai 

sumažėjo Nmin kiekis sekliuose žemapelkės durpžemiuose. Tam įtakojo pasikeitęs durpžemių 

profilis. Tačiau, giliuose žemapelkės durpžemiuose nustatytas didelis Nmin kiekis, koreliacijos 

kreivei tarp pH ir Nmin kiekio, neleido mažėti. Toks skirtingas, pagal durpžemių potipį pasiskirstęs 

Nmin kiekis nulėmė silpną koreliaciją. Todėl galime teigti, kad giliausiame tirtame sluoksnyje Nmin 

kiekis labai priklauso nuo durpžemio potipio.   

3.3.4. Mineralinio azoto priklausomybė nuo organinės anglies 

Pagal (3.14 pav.) duomenis durpžemiuose yra sukaupta didelė organinės anglies (Corg.) 

koncentracija, kuris turi didelę įtaką fizikiniams ir cheminiams procesams (Delong ir kt., 2006; 

Comstock ir kt., 2019), neabejotinai įtakoja ir Nmin kiekį (Sheppard ir kt., 2013). Būtent 

viršutiniam 0–30 cm sluoksnyje, didelę įtaką durpžemių fizikiniams ir cheminiams procesams turi 

ne tik durpžemių savybės, bet ir augančių augalų biomasė. Todėl, viršutiniame durpžemių 

sluoksnyje Corg. ir Nmin kiekis, pagal durpžemių potipius pasiskirstė netolygiai. Tačiau, Nmin kiekio 

koreliacijos priklausomumas nuo Corg. nustatytas vidutinis. Kai tuo tarpu gilesniame 30–60 cm 

durpžemių sluoksnyje koreliacija tarp Corg. ir Nmin kiekio nustatyta silpna. Tam įtakos turėjo 

viršutiniame durpžemių sluoksnyje vykstantys intensyvesni  fizikiniai ir cheminiai procesai bei 

apie 15 % didesnis Corg. kiekis 30–60 cm sluoksnyje. Tačiau, giliausiame 60–90 cm sluoksnyje 

Corg. kiekis labai pakito dėl skirtingų durpžemių potipių, todėl gauta stipri koreliacija tarp Corg. 

koncentracijos ir Nmin kiekio. Todėl galime teigti, kad giliausiai tirtame sluoksnyje, dėl skirtingų 

durpžemių potipių yra didžiausia Corg. koncentracijos ir Nmin kiekio koreliacija.  
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3.14. pav. Mineralinio azoto (Nmin) kiekio priklausomybė nuo organinės anglies (Corg.) koncentracijos 

durpžemiuose. (0–30, 30–60 ir 60–90 cm) 
Fig. 3.14. Dependence of mineral nitrogen (Nmin) content on organic carbon (Corg.) concentration in 

histosols 
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3.3.5. Mineralinio azoto priklausomybė nuo suminio azoto  

Suminis azotas (Nsum) apibūdina dirvožemio azoto potencines atsargas ir sukultūrinimo 

laipsnį (Aerts, 1997; Norberg ir kt., 2016). Šis rodiklis Lietuvoje anksčiau buvo plačiai naudotas 

aprašant dirvožemio profilius ir tiriant ūkių laukų dirvožemio cheminius ir fizikinius rodiklius. 

Vėliau Nsum tyrimus pakeitė Nmin tyrimai (Postma ir kt., 2015; Arbačauskas ir kt., 2018). Tačiau 

kai kuriose užsienio šalyse, azotingumas vis dar apibūdinamas pagal Nsum, o ne Nmin koncentraciją 

dirvožemyje. Todėl tyrimo metu pagal durpžemiuose nustatytas Nsum ir Nmin koreliacijas 

(3.15 pav.) galime Nmin kiekį apytikriai nustatyti pagal Nsum kiekį. Patikimiausios koreliacijos 

gautos viršutiniame 0–30 cm ir giliausiame 60–90 cm sluoksnyje. Todėl šiuose sluoksniuose 

galime patikimiausiai nustatyti Nmin kiekį pagal Nsum kiekį durpžemiuose. Tai yra viršutiniame 

sluoksnyje, kai  Nsum kiekis durpžemiuose yra apie 1 % – Nmin kiekis apie 77 mg kg-1. Analogiškai 

didėjant Nsum kiekiui didėja ir Nmin kiekis: kai Nsum kiekis durpžemiuose yra apie 1,5 % – Nmin 

kiekis apie 82 mg kg-1, kai Nsum kiekis durpžemiuose yra apie 2 % – Nmin kiekis būtų apie 

95 mg kg-1. Tuo tarpu gilesniame 30–60 cm sluoksnyje, koreliacija tarp Nmin ir Nsum kiekio 

nustatyta teigiama, tačiau silpna. Tuo tarpu giliausiame tirtame sluoksnyje nustatyta stipri 

koreliacija. Mažiausi kiekiai Nmin ir Nsum gauti sekliuose durpžemiuose. Kai Nsum kiekis sekliuose 

durpžemiuose yra nustatytas apie 0,5 % – Nmin kiekis apie 25 mg kg-1. Kai Nsum kiekis 

durpžemiuose yra nustatytas apie 1 % – Nmin kiekis apie 38 mg kg-1. Kai Nsum kiekis durpžemiuose 

yra nustatytas apie 1,5 % – Nmin kiekis apie 48 mg kg-1. Kai Nsum kiekis durpžemiuose yra 

nustatytas apie 2 % – Nmin kiekis apie 61 mg kg-1. Visuose durpžemių tirtuose sluoksniuose gautos 

skirtingos koreliacijos. Tai įrodo, kad skirtinguose durpžemių sluoksniuose vyksta skirtingi 

procesai, kurie įtakoja Nmin dinamiką ir ryšį su Nsum kiekiu. Būtent viršutiniame durpžemių 

sluoksnyje vyksta intensyviausi durpžemių mineralizacijos procesai. Šie procesai ir įtakoja 

durpžemių Nsum koncentracijos ir Nmin kiekio priklausomumą. Gilesniuose sluoksniuose šie 

procesai yra lėtesni. Tačiau, dėl skirtingo durpžemių horizonto storio ir didelių OM kiekio 

sankaupų giliausiame durpžemių sluoksnyje nustatyta stipri Nmin kiekio priklausomybė nuo Nsum 

kiekio. 
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3.15. pav. Mineralinio azoto (Nmin) priklausomybė nuo suminio azoto (Nsum) durpžemiuose. 

 (0–30, 30__60, 60–90 cm) 
Fig. 3.15. Dependence of mineral nitrogen (Nmin) on total nitrogen (Nsum) in histosols.  
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Skyriaus 3.3 rezultatų apibendrinimas. Organinės medžiagos (OM) kiekis visuose tirtuose 

durpžemiuose turi teigiamą įtaką mineralinio azoto (Nmin) kiekiui. Rudens ir pavasario 

laikotarpiais viršutiniame 0–30 cm sluoksnyje visuose durpžemių potipiuose nustatyta 

priklausomybė tarp OM koncentracijos ir Nmin kiekio. Gilesniuose tirtuose durpžemiuose 

priklausomybė nustatyta tik kai kuriuose durpžemių potipiuose. Tačiau įvertinus visus durpžemius 

bendrai nustatyta priklausomybė tarp OM koncentracijos ir Nmin kiekio visuose sluoksniuose. 

Durpžemio drėgnis turėjo įtakos nitratinio ir amoniakinio azoto kiekiui. Didesnė durpžemio 

drėgnio įtaka nustatyta nitratiniam azotui. 

Įvertinus durpžemių pH įtaką Nmin kiekiui nustatyta silpna priklausomybė visuose tirtuose 

sluoksniuose. Durpžemiuose, kurių pH yra mažesnis Nmin kiekis nustatytas didesnis.  

Organinės anglies (Corg.) koncentracija didžiausią įtaką Nmin kiekiui turėjo giliausiame 

tirtame sluoksnyje (60–90 cm). Čia nustatyta stipri Nmin kiekio priklausomybė nuo Corg. 

koncentracijos. Kai tuo tarpu 0–30 cm sluoksnyje – vidutinė priklausomybė, 30–60 cm 

sluoksnyje – silpna priklausomybė. Panašios tendencijos nustatytos vertinant suminio azoto 

koncentracijos įtaką Nmin kiekiui.  

3.4. Auginamų žemės ūkio augalų įtaka durpžemių mineralinio azoto kaitai, 
cheminėms ir fizikinėms savybėms 

Šiame skyriuje pateikiama tiesioginė ir netiesioginė auginamų skirtingų žemės ūkio augalų 

(natūralių pievų, kultūrinių pievų, miglinių javų) įtaka Nmin kaitai durpžemiuose. Taip pat 

nustatyti cheminių ir fizikinių rodiklių pokyčiai auginant skirtingus žemės ūkio augalus. Tyrimai 

atlikti Naujienų giliame žemapelkės durpžemyje (PDz2) ir Palios giliame tarpiniame durpžemyje 

(PDz2).  

3.4.1. Giliame žemapelkės durpžemyje (PDz2) 

Tyrimai atlikti Naujienų giliame žemapelkės durpžemyje (PDz2). Šiame durpžemyje buvo 

tiriami ėminiai iš durpžemio kur augo: natūralios pievos, kultūrinė pieva, migliniai javai. Tyrimų 

rezultatai parodė, kad skirtingo naudojimo žemapelkės durpžemio cheminių ir fizikinių rodiklių 

vertės skyrėsi (3.20 lentelė.). Didžiausias skirtumas gautas 0–30 cm sluoksnyje. Čia didžiausia 

organinės anglies (Corg.) koncentracija nustatyta žemapelkės durpžemyje, kur augo natūrali 

pieva – vidutiniškai 41,2 %; žemapelkės durpžemyje, kur augo kultūrinė pieva – 35,6 %; 

žemapelkės durpžemyje, kur kiekvienais metais buvo auginami migliniai javai – 19,4 %. 

Analogiška tvarka šiose naudmenose nustatytos ir suminio azoto (Nsum.) koncentracijos – 3,04; 

2,18 ir 1,97 %; C:N santykis – 13,6; 16,3 ir 9,8 %. Tai rodo, kad intensyviau dirbamoje 

žemapelkėje ir auginant miglinius javus durpė greičiau mineralizavosi, todėl joje sumažėjo Corg. 

koncentracija (Marcinkonis, 2007). Be to, mineralizavusioje durpėje Nsum būna mažiau (Miguel 
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ir kt., 2008), o daugiau azoto sunaudoja intensyviau auginami augalai (Xin ir kt., 2014; Leghari 

ir kt., 2016). Gilesniuose skirtingo naudojimo žemapelkės durpžemio sluoksniuose – 30–60 ir 60–

90 cm – Corg., Nsum. kiekio ir C:N santykio rodiklių vertės auginamuose pasėliuose mažai skyrėsi. 

Šiuose durpžemio sluoksniuose organinė anglis (Corg.) buvo 50,7– 67,5 %, suminis azotas 

(Nsum.) – 2,01–2,98 %, o C:N santykis – 20,8–29,1 %. Ištyrus žemapelkės durpžemio plitinį tankį, 

visuose tirtuose sluoksniuose esminių skirtumų kai auginami skirtingi žemės ūkio augalai 

nenustatyta. Mažai per visus gylius skirtingo naudojimo žemapelkėje keitėsi ir pHKCl, dirvožemio 

piltinis tankis svyravo nuo 0,49 iki 0,59 g cm3. Išryškėjo tendencija, kad durpžemis, kuriame augo 

migliniai javai, buvo mažiau rūgštus. Nustatytas dirvožemio piltinis tankis žemapelkės 

durpžemyje kai auginami skirtingi žemės ūkio augalai buvo 0,6–0,9 g cm3. Žemapelkės 

durpžemyje, kur auginti migliniai javai 0–30 ir 30–60 cm sluoksniuose, piltinis tankis buvo 

didesnis nei žemapelkės durpžemyje, kur augo natūrali ar kultūrinė pieva.  

3.20 lentelė. Skirtingo naudojimo žemapelkės durpžemio cheminiai ir fizikiniai rodikliai (0–30, 30–60 ir 
60–90 cm sluoksniuose), Naujienų žemapelkė, 2016–2019 m. 
Table 3.20. Chemical characteristics of differently used terric histosol (0–30, 30–60 and 60–90 cm 
depth) Naujienos terric histosol, 2016–2019 

Augalai / Plants  Corg. %  Nsum%  C:N  pHKCl  
Piltinis tankis / Dry 
bulk density g cm3 

0–30 cm 
Natūrali pieva / 
Natural meadows 41,2 ± 1,72 3,04 ±  0,42 13,6 ± 2,11 5,21 ± 0,56 0,7 ± 0,09 

Kultūrinė pieva / 
Cultural meadows 35,6 ± 0,54 2,18 ± 0,27 16,3 ± 1,64 5,16 ± 0,47 0,8 ± 0,08 

Migliniai javai / 
Cereal crops 19,4 ± 1,21 1,77 ± 0,42 11,8 ± 0,62 4,90 ± 0,66 0,9 ± 0,07 

30–60 cm 
Natūrali pieva / 
Natural meadows 52,6 ± 2,21 2,43 ± 1,02 21,6 ± 1,25 5,23  ± 0,41 0,7 ± 0,10 

Kultūrinė pieva / 
Cultural meadows 56,2 ± 1,01 2,12 ± 0,59 26,5 ± 1,31 5,05  ± 0,24 0,7 ± 0,08 

Migliniai javai / 
Cereal crops 48,9 ± 1,23 1,89 ± 0,81 18,5 ± 1,17 5,12 ± 0,52 0,7 ± 0,09 

60–90 cm 
Natūrali pieva / 
Natural meadows 67,5 ± 1,13 2,98 ± 0,25 22,7 ± 0,93 5,12 ± 0,48 0,6 ± 0,10 

Kultūrinė pieva / 
Cultural meadows 58,6 ± 1,02 2,01 ± 0,52 29,1 ± 1,33 4,98  ± 0,58 0,7 ± 0,08 

Migliniai javai / 
Cereal crops 53,9 ± 2,21 1,93 ± 0,73 20,3 ± 0,72 4,80 ± 0,22 0,7 ± 0,08 

Pastaba: Corg. – organinės anglies koncentracija, Nsum – suminio azoto koncentracija, C:N – anglies ir azoto 
santykis, pHKCl – rūgštingumo ir šarmingumo rodiklis. 
Note: Corg. – organic carbon concentration, Nsum – total nitrogen concentration, C:N – carbon and nitrogen ratio, 
pHKCl – acidity and alkalinity indicator. 
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Ištyrus žemapelkės durpžemį, kai auginami skirtingi žemės ūkio augalai, nustatytas 

skirtingas Nmin kiekis (3.16 pav.). Tam įtakos turėjo ne tik auginami žemės ūkio augalai, bet  ir 

durpės sluoksnis, ir metų laikas.  
 

 

 

 
3.16. pav. Skirtingi žemės ūkio augalai (natūralios pievos, kultūrinės pievos, miglinių javų) įtaka 

mineralinio azoto (Nmin) kiekio kaitai žemapelkės durpžemyje (0–30, 30–60 ir 60–90 cm sluoksniuose) 
metų bėgyje. Naujienų gilus žemapelkės durpžemis, 2016–2019 m. 

Fig. 3.16. Influence of different agricultural land usage on changes of mineral nitrogen (Nmin) content in 
terric histosol (depth 0–30, 30–60 and 60–90 cm) in a year, Naujienos terric histosol, 2016–2019 
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Trejų metų duomenimis, 0–30 cm sluoksnyje didžiausias Nmin kiekis nustatytas natūralios 

pievos plotų žemapelkės durpžemyje, kiek mažmažesnis kultūrinės pievos ir miglinių javų plotų 

žemapelkės durpžemiuose (atitinkamai 100,7; 88,3 ir 79,0 mg kg–1). Tačiau pavasarį natūralios ir 

kultūrinės pievos plotų žemapelkės durpžemyje Nmin kiekis nustatytas mažesnis nei vasarą ar 

rudenį. Pavasarį Nmin nustatyta atitinkamai 60,7 ir 65,4 mg kg–1, o vasarą, liepos pirmosiomis 

dienomis – 137,6 ir 105,4 mg kg–1. Nmin padidėjimą vasarą galima sieti su intensyviau vykstančiu 

OM koncentracijos mineralizacijos procesu. Be to, tikėtina, kad vasarą natūraliose pievose didesnį 

Nmin kiekį lėmė tankesnė žolinių augalų velėna, palyginti su kultūrinėmis varpinėmis žolėmis. 

Tuo tarpu varpinių miglinių javų 0–30 cm dirvožemio sluoksnyje vasarą Nmin kiekis rastas 

mažesnis nei pavasarį, todėl tikėtina, kad durpžemyje daug lengvai įsavinamo azoto sunaudojo 

varpiniai migliniai javai, nes jie azoto trąšomis nebuvo tręšti. Durpžemio 30–60 ir 60–90 cm 

sluoksniuose didesnis Nmin kiekis nustatytas, kur augo varpiniai migliniai javai (pagal sluoksnius 

atitinkamai 89,7 ir 82,0 mg kg-1) lyginant su Nmin kiekiu durpžemyje, kur augo kultūrinės ir 

natūralios pievos, – 69,4 ir 65,5 bei 65,0 ir 61,3 mg kg-1. Tikėtina, kad didesniam Nmin kiekiui 

miglinių javų plotų gilesniuose sluoksniuose įtakos galėjo turėti nitratų išplovimas iš viršutinio 

0–30 cm sluoksnio, nes ariamojoje žemėje šis procesas vyksta daug intensyviau nei daugiamečių 

žolių plotuose (Čermák ir kt., 2009; Staugaitis ir kt., 2015).  

3.4.2. Giliame tarpiniame durpžemyje (PDt2) 

Tyrimai atlikti Palios giliame tarpiniame durpžemyje (PDt2). Šiame durpžemyje buvo 

tiriami ėminiai iš durpžemio kur augo: natūralios pievos, kultūrinė pieva, migliniai javai. Tyrimų 

rezultatai parodė, kad PDt2 skirtingo naudojimo tarpinio durpžemio cheminių ir fizikinių rodiklių 

vertės skyrėsi (3.21 lentelė). Panašios tendėncijos nustatytos ir žemapelkės durpžemyje (PDz2) 

(Staugaitis ir Šarka, 2020A). Didžiausias skirtumas gautas 0–30 cm sluoksnyje, kur augo kultūrinė 

pieva buvo didžiausias Corg. (30,9 ± 0,54 %) ir Nsum (2,83 ± 0,27 %), tačiau C:N santykis (10,9 ± 

1,64) buvo artimas tam, kur augo migliniai javai (9,81 ± 0,85). Jei šis santykis yra artimas 10, tai 

durpžemiuose mineralizaciją vykdantiems mikroorganizmams trūksta azoto, todėl naudoja 

durpžemyje sukauptą, tokiu būdu mažindami jo kiekį, reikalingą augalams vystytis (Sommer ir 

kt., 2004; Tripolskaja ir kt., 2010; Taft ir kt., 2018). Artimiausias optimalus C:N santykis (kai 

viršija 25) buvo kur augo natūrali pieva 30–60 cm sluoksnyje (27,6 ± 2,07). Didelė durpžemio 

Corg. nustatyta kultūrinėje pievoje 30–60 ir 60–90 cm sluoksniuose (42.8 ± 1.75 ir 60.2 ± 0.98). 

Didelis C:N santykis smarkiai sulėtina mineralizaciją, tačiau nuslūgus gruntiniam vandeniui, 

tokiame durpžemyje atsiranda labai didelis gaisro pavojus (Philben ir kt., 2015).   

Skirtingai naudojamo durpžemio piltinis tankis parodė, kiek stipriai durpžemis yra 

paveiktas mineralizacijos. Išanalizavus Palios durpžemio (PDt2) duomenis, matome, kad 
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durpžemio naudojimas turi įtakos durpžemio mineralizacijos procesui. Durpžemių mineralizaciją 

rodantis rodiklis – piltinis tankis – nustatytas kur augo migliniai javai (0–30 cm sluoksnyje) 0,90 ± 

0,07 g cm3, kai tuo tarpu natūralioje pievoje – 0,83 ± 0,09 g cm3, kultūrinėje pievoje – 0,83 ± 

0,09 g cm3. Taip pat didžiausias piltinis tankis kur augo migliniai javai, nustatytas ir 30–60 cm 

sluoksnyje, 0,80 ± 0,07 g cm3, kai tuo tarpu natūralioje pievoje – 0,78 ± 0,09 g cm3, kultūrinėje 

pievoje – 0,71 ± 0,09 g cm3. Durpžemio sutankėjimą (augo migliniai javai), ypač viršutiniame 

sluoksnyje nulėmė durpžemio arimas, todėl buvo paspartinta mineralizacija.  
 

3.21 lentelė. Skirtingo naudojimo žemapelkės durpžemio cheminiaiir fizikiniai rodikliai (0–30, 30–60 ir 
60–90 cm sluoksniuose), Palios giliame tarpiniame durpžemyje, 2016–2019 m. 
Table 3.21. Chemical characteristics of differently used terric histosol (0–30, 30–60 and 60–90 cm depth) 
Palios Terri-Fibric histosol, 2016–2019 

Augalai / Plants  Corg.%  Nsum%  C:N  pHKCl  
Piltinis tankis / 

Dry bulk density 
g cm3 

0–30 cm 
Natūrali pieva / 
Natural meadows 28,9 ± 1,72 2,23 ±  0,42 13,0 ± 2,11 5,42 ± 0,560 0,83 ± 0,09 

Kultūrinė pieva / 
Cultural meadows 30,9 ± 0,54 2,83 ± 0,27 10,9 ± 1,64 5.13 ± 0,472 0,81 ± 0,08 

Migliniai javai / 
Cereal crops 22,0 ± 1,21 1,97 ± 0,22 9,8 ± 0,85 5,45 ± 0,813 0,90 ± 0,07 

30–60 cm 
Natūrali pieva / 
Natural meadows 66,8 ± 1,51 2,42 ± 0,84 27,6 ± 2,07 5,25  ± 0,624 0,78 ± 0,10 

Kultūrinė pieva / 
Cultural meadows 77,9 ± 1,27 1,82 ± 0,32 42,8 ± 1,75 5,30  ± 0,421 0,71 ± 0,08 

Migliniai javai / 
Cereal crops 50,7 ± 0,98 2,44 ± 0,37 20,8 ± 0,97 5,92 ± 0,957 0,80 ± 0,07 

60–90 cm 
Natūrali pieva / 
Natural meadows 69,8 ± 1,89 2,21 ± 0,35 31,6 ± 1,21 5,31 ± 0,882 0,92 ± 0,10 

Kultūrinė pieva / 
Cultural meadows 73,4 ± 1,42 1,22 ± 0,29 60,2 ± 0,98 5,14  ± 0,681 0,91 ± 0,08 

Migliniai javai / 
Cereal crops 61,2 ± 1,41 2,79 ± 0,37 21,9 ± 0,87 5,52 ± 0,422 0,95 ± 0,12 

Pastaba: paaiškinimas 3.20 lentelėje. 
Note: explanation under Table 3.20. 

 

Tai, kad durpžemio arimas paskatina mineralizaciją patvirtina ir kiti mokslininkai (Miguel 

ir kt., 2008; Amalevičiūtė ir kt., 2014). Taip pat remiantis Perie (2008) ir Hossain (2015) tyrimais, 

galima teigti, jog durpžemio piltinis tankis yra atvirkščiai proporcingas bendrajam durpžemio 

poringumui, parodančiam porų, kuriomis gali laisvai judėti vanduo ir oras, kiekį dirvožemyje 

(durpžemyje). Mažas durpžemio tankis mažina augalų šaknų sąlytį su durpžemiu, o didelis 
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durpžemio tankis sumažina aeraciją bei padidina durpžemio kietumą, ir tuo pačiu slopina augalų 

šaknų augimą (Tian ir kt., 2010).   

Giliausiame tirtame 60–90 cm sluoksnyje nustatytas labai didelis piltinis tankis: 0,91 ± 

0,08 g cm3 (kultūrinė pieva); 0,92 ± 0,10 g cm3 (natūrali pieva); 0,95 ± 0,12 g cm3 (migliniai 

javai). Esant tokiam dideliam durpžemio piltiniam tankiui ir C:N santykiui 60–90 cm sluoksnyje, 

galime teigti, kad turi panašumo su rusvąja anglimi. Nuo durpių rusvosios anglys skiriasi didesniu 

tankiu, turi daug humuso rūgščių ir bitumų (iki 60 %). Degioji masė susideda iš anglies (60–

75 %), deguonies (15–35 %), vandenilio (3–6,5 %, kartais daugiau), azoto (mažiau kaip 2 %) 

(Chambers ir Beilman, 2010; Nichols ir kt., 2011). Visuose tirtuose variantuose pHKCl buvo artimi, 

jokių esminių skirtumų nenustatyta. 

Ištyrus tarpinį durpžemį (PDt2), kai auginamos įvairios žemės ūkio naudmenos, nustatytas 

skirtingas Nmin kiekis (3.17 pav.). Tam įtakos turėjo ne tik auginami skirtingi žemės ūkio augalai, 

bet taip pat durpžemio sluoksnis ir metų laikas (Bossche ir kt., 2009).  

Trejų metų duomenimis, 0–30 cm sluoksnyje didžiausias Nmin kiekis nustatytas vasarą, kur 

augo natūrali pieva (130,2 mg kg-1), kiek mažiau kultūrinėje pievoje (104,6 mg kg-1), mažiausiai 

kur augo migliniai javai (89,3 mg kg-1). Būtent šiame sluoksnyje gauti esminiai Nmin kiekio 

skirtumai tarp natūralios pievos ir miglinių javų. Tam įtakos turėjo spartus miglinių javų augimas, 

todėl buvo panaudojamas didelis Nmin kiekis iš durpžemio. Nors esminių skirtumų nėra nustatyta 

tarp natūralių ir kultūrinių pievų, tačiau remiantis Dimanta ir kt., (2012) mokslininkais, kurie 

nustatė, kad kultūrinės pievos sunaudoja daugiau Nmin, galime teigti, kad gautas 25,6 mg kg-1 

skirtumas tarp natūralių ir kultūrinių pievų yra reikšmingas.  

Giliausiame tirtame 60–90 cm sluoksnyje Nmin kiekis visuose tirtuose variantuose nustatytas 

mažiausias: kur augo natūrali pieva – 41,6 mg kg-1, kiek daugiau kultūrinėje pievoje – 47,1 mg kg-1), 

daugiausiai kur augo migliniai javai – 63,4 mg kg-1. Toks Nmin kiekio mažėjimas giliausiame 

sluoksnyje reiškia nežymų jo išsiplovimą, bei Nmin denitrifikaciją (Tilman ir kt., 2012; Contesse 

ir kt., 2017). Tačiau, pavasarį gauti esminiai Nmin kiekio skirtumai tarp auginamų pievų ir miglinių 

javų, įrodo, kad durpžemio arimas įtakoja Nmin išsiplovimą į gilesnius sluoksnius (Castillo ir Writ 

2008). 
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3.17 pav. Skirtingi žemės ūkio augalai (natūralios pievos, kultūrinės pievos, miglinių javų) įtaka 

mineralinio azoto (Nmin) kiekio kaitai tarpiniame durpžemyje (0–30, 30–60 ir 60–90 cm sluoksniuose) 
metų bėgyje. Palios, 2016–2019 m. 

Fig 3.17 Influence of different agricultural land usage on changes of mineral nitrogen (Nmin) content in 
terri-fibric histosol (depth 0–30, 30–60 and 60–90 cm) in a year. Palios, 2016–2019 
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Skyriaus 3.4 rezultatų apibendrinimas. Nors durpžemius rekomenduojama naudoti 

pievoms auginti, tačiau Lietuvoje mažėjant galvijų ūkiams, didėjant intensyviai auginamų javų 

plotams, vis didesni durpžemių plotai yra suariami. Neišvengiamai tai daro įtaką durpžemių 

agroekosistemai. Dėl tokio durpžemių panaudojimo suaktyvėja durpžemių mineralizacija, pakinta 

durpžemių cheminiai ir fizikiniai rodikliai, taip pat keičiasi Nmin dinamika.  

Šie pokyčiai įvertinti atlikus tyrimus Naujienų giliame žemapelkės durpžemyje (PDz2) ir 

Palios giliame tarpiniame durpžemyje (PDt2). Būtent skirtingai naudojamų durpžemių cheminiai 

ir fizikiniai rodikliai parodė, kad didžiausias skirtumas yra tik viršutiniame sluoksnyje. Nustatyta, 

kad durpžemiuose, kurie naudojami javų auginimui yra didesnis pH, mažesnė Corg. koncentracija 

bei intensyvesnė Nmin dinamika.  

Išsamiau (trejų metų bėgyje) ištirtas Nmin kiekis parodė skirtingą žemės ūkio augalų įtaką 

visuose tirtuose durpžemių sluoksniuose. Išvedus 3-jų metų vidurkius – durpžemiuose, kur 

auginamos pievos (natūralios ir kultūrinės) bei migliniai javai nustatyta, kad didžiausias Nmin 

kiekis yra natūralių pievų durpžemyje 0–30 cm sluoksnyje. Be to, gauta, kad šis rodiklis priklauso 

ir nuo metų laiko: pavasarį Nmin yra mažesnis negu vasarą bei rudens laikotarpiu.  

Miglinius javus auginamuose durpžemiuose pavasario laikotarpiu nustatytas mažiausias 

Nmin kiekis. Akivaizdūs Nmin pokyčiai tiriamuose durpžemiuose matomi visais metų laikais visuose 

sluoksniuose. 
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IŠVADOS 

Dešimtyje Lietuvos durpynų, apimančių 6489 ha plotą, 40-tyje aikštelių ištyrus žemės ūkio 

paskirčiai naudojamų durpžemių 0–30, 30–60 ir 60–90 cm sluoksniuose fizikines ir chemines 

savybes, nustatyta: 

1. Durpžemių fizikinės ir cheminės savybės – organinės medžiagos (OM) koncentracija, 

organinės anglies (Corg.) koncentracija, suminio azoto (Nsum) koncentracija, mineralinio 

azoto (Nmin) koncentracija, C:N santykis, pH, drėgnis ir kitos savybės skirtingo potipio 

durpžemiuose ir jų sluoksniuose skiriasi.  

2. Organinės anglies koncentracijos vidurkis 0–30 cm sluoksnyje buvo 35,5 %, 30–60 cm 

sluoksnyje buvo didesnis – 42,8 %. 60–90 cm sluoksnyje Corg. koncentracija giliuose 

durpžemiuose buvo artima viršutiniuose sluoksniuose gautai, o sekliuose durpžemiuose 

durpę keitė mineralinis dirvožemis, todėl Corg. koncentracija svyravo 0,6–12,7 % ribose. 

Nsum koncentracija durpžemiuose, pagal 25 ir 75 % kvartilius, 0–30 cm sluoksnyje 

svyravo 0,91–1,66 %, o 30–60 cm – 1,33–2,73 % ribose. Gilesniame 30–60 cm 

sluoksnyje Nsum nustatyta daugiau, tačiau dėsningo pasiskirstymo durpžemių potipiuose 

negauta. Seklių durpžemių 60–90 cm sluoksnyje vyravo mažai suminio azoto turintis 

mineralinis dirvožemis. C:N santykis durpžemiuose pagal 25 ir 75 % kvartilį svyravo 

17,6–36,8 intervalo ribose, o vidutiniai kiekiai įvairiuose durpžemių potipiuose – 20–28 

ribose. Didesnis C:N santykis buvo nustatytas gilesniuose durpžemių sluoksniuose, 

ypatingai giliuose tarpiniuose durpžemiuose. 

3. Durpžemio drėgniui įtakos turi durpžemio potipio fizikinės ir cheminės savybės, gylis, 

meteorologinės sąlygos. Viršutiniame 0–30 cm sluoksnyje gautas drėgnio vidurkis PDt1 – 

64,8 %, PDz1 – 64,1 %, giliuose sliuoksniuose – PDt2 – 77,1 %, PDz2 – 72,5 %. Lietingais 

metais (2017 m.) drėgnis sekliuose durpžemiuose padidėjo 2,0–2,6 %, o giliuose – 1,9–

7,3 %. Sausais (2019 m.) sumažėjo sekliuose durpžemiuose 3,1–5,6 %, o giliuose – 3,9–

8,5 %. Gilesniame 30–60 cm durpžemių sluoksnyje drėgnis buvo didesnis sekliuose 

durpžemiuose – 9,6–12,2 %, o giliuose – 5,9–7,8 %.  

4. Durpžemių 0–30 ir 30–60 cm sluoksniuose Nmin koncentracija svyravo 57,2–

157,8 mg kg-1 ribose. Viršutiniame 0–30 cm sluoksnyje Nmin koncentracija gauta 

didžiausia vasarą, mažesnė pavasarį, mažiausia rudenį, o 30–60 cm sluoksnyje – didžiausia 

pavasarį, o vasarą ir rudenį ji buvo mažesnė ar panaši. Giliausiame tirtame 60–90 cm 

sluoksnyje Nmin koncentracija gauta mažesnė ir ženkliai skyrėsi giliuose ir sekliuose 

durpžemiuose: sekliuose svyravo 13,0–36,7 mg kg-1, giliuose – 57,2–97,4 mg kg-1 intervalo 
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ribose. Sekliuose durpžemiuose mažesnė Nmin koncentracija gauta dėl ten slūgsančios 

mineralinės uolienos.  

5. Nitratinio azoto koncentracijos vidurkiai 0–30 cm ir 30–60 cm sluoksniuose nustatyti 

77,5 ir 71,1 mg kg-1, daug mažesni 60–90 cm sluoksniuose – 31,3 mg kg-1. Mineraliniame 

azote nitratinis azotas vidutiniškai sudarė 73,2–84,8 %. Amoniakinio azoto 

koncentracijos pokyčiai šiuose durpžemių sluoksniuose buvo nedideli, vidurkiai gauti 

apie 20,4 mg kg-1, vasarą amoniakinio azoto koncentracija visuose sluoksniuose gauta 

didesnė. 

6. Tirtuose durpžemiuose organinės anglies sankaupos 0–30 cm durpžemio sluoksnyje 

sudaro 526–1329 t ha-1, o 0–60 cm sluoksnyje – 1600–2200 t ha-1. Vidutinės Nmin 

sankaupos durpžemių 0–30 cm sluoksnyje pavasarį nustatytos 239, vasarą – 287, rudenį – 

201 kg ha-1. Gilesniame 30–60 cm sluoksnyje jos atitinkamai sudarė 257, 190 ir 

189 kg ha-1. Sudėjus abiejų gylių Nmin kiekius, 0–60 cm sluoksnyje vidurkiai pavasarį, 

vasarą ir rudenį gauti atitinkamai 496, 477 ir 391 kg ha-1. Giliausiame tirtame 60–90 cm 

sluoksnyje Nmin kiekiai svyravo plačiose ribose – 53–228 kg ha-1. Jie didėjo 

durpžemiuose tokia tvarka: PDt1, PDz1, PDt2 ir PDz2. Mažiausi Nmin  kiekiai šiame 

sluoksnyje gauti rudenį. 

7. Mineralinio azoto kiekis teigiamai koreliuoja su organinės medžiagos koncentracija, 

dirvožemio pH, dirvožemio organinės anglies ir suminio azoto koncentracija. OM 

koncentracija turėjo stiprią įtaką Nmin kiekiui visuose tirtuose durpžemių sluoksniuose. 

Corg. koncentracija didžiausią įtaką Nmin kiekiui turėjo giliausiame tirtame 60–90 cm 

sluoksnyje. Šiame sluoksnyje nustatyta stipri Nmin kiekio priklausomybė nuo Corg. 

koncentracijos. Kai tuo tarpu 0–30 cm sluoksnyje – vidutinė priklausomybė, 30–60 cm 

sluoksnyje – silpna priklausomybė. Panašios tendencijos nustatytos vertinant Nsum ir pH 

įtaką Nmin kiekiui. 

8. Durpžemių skaidymasis ir mineralizavimasis sparčiausiai vyko ariamuose 

durpžemiuose, lėčiau – pievose. Skirtingai naudojamų durpžemių cheminiai ir fizikiniai 

rodikliai daugiausiai skyrėsi, viršutiniame 0–30 cm durpžemių sluoksnyje. Nustatyta, 

kad durpžemiuose, kurie naudojami javų auginimui yra didesnis rūgštingumas, mažesnė 

Corg. koncentracija, bei intensyvesnė Nmin dinamika. Be to, nustatyta, kad pavasarį Nmin 

kiekis yra mažesnis negu vasarą, bei rudens laikotarpiu. Miglinius javus auginamuose 

durpžemiuose pavasario laikotarpiu nustatytas mažiausias mineralinio azoto kiekis. 

Akivaizdūs Nmin kiekio pokyčiai tirtuose durpžemiuose matomi visais metų laikais 

visuose sluoksniuose. 
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SUMMARY OF DOCTORAL DISSERTATION 

INTRODUCTION 

In histosols high content of organic matter (OM) is accumulated. Because of the influence 

of physical and chemical processes, due to micro-organisms, animals, oxygen and water, histosol 

OM transformation occurs constantly and the components change. This is influenced by three 

complex biochemical processes: degradation of residues, synthesis of new organic compounds 

(mineralization) and humification of OM. One of the most important components of histosols is 

nitrogen, which is of great importance in agriculture and the natural ecosystem. 

Therefore, from ecological point of view, it is important not only to preserve the histosols 

themselves, but also to assess their impact on the environment, i.e. organic carbon deposits in 

different layers, which is essential for the calculation of CO2 emissions. Due to the high content 

of organic matter, these soils are very nitrogen-rich, which is why nitrate leaching and nitrogen 

fertilization issues are more relevant than in mineral soils. 

Agricultural production is carried out in deep and shallow low moorland (Bathiterric and 

Pachiterric Histosols), to a lesser extent in deep and shallow transitional moorland (Bathiterri-

Fibric and Pachiterri-Fibric Histosols). These histosols differ in their physical and chemical 

properties not only in the surface, but also in deeper layers. They are also affected by existing land 

use, year-on-year conditions, in particular rainfall, etc.  

In order to rationally use histosols, there is a number of unanswered actual questions. Today, 

there is lack of research data on deposits of organic matter and nitrogen, especially on mineral 

nitrogen (Nmin) which is easily reclaimed by plants. There aren’t any assessment scales on Nmin in 

histosols, whereas they are designed for mineral soils. It is not known how mineral nitrogen is 

distributed in layers of various histosols, how its concentration changes over the years and how it 

is influenced by humidity and other factors. There is lack of research on the proportion of Nmin 

containing nitrate and ammoniacal nitrogen, the influence of physical and chemical properties of 

histosol on Nmin, such as the concentration of organic carbon and total nitrogen, and the ratio of 

these two indicators, pH, degree of peat fragmentation, bulk density, etc. How do deposits of 

organic carbon and Nmin change in different land use?  

Hypothesis: the variability in mineral nitrogen (Nmin) is likely to change in different depth 

of terric and terri-fibric histosols (low moor and transitional moor soils). This is influenced by 

their chemical (OM, pHKCl, Corg., Nsum, C:N) and physical (humidity, degree of fragmentation, 

bulk density) properties. At different times of the year, the content of Nmin in histosols varies, this 

is influenced by climatic conditions, histosol subtype, and land use.  
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The aim: to determine the variability of mineral nitrogen (Nmin) in histosols of different 

subtypes of, and distribution of its content due to physical and chemical properties and grown 

agricultural plants. Investigate changes in ammoniacal (N-NH4) and nitrate (N-NO3) nitrogen 

levels at various times of the year (spring, summer, autumn). 

The objectives: 

1. To determine physical and chemical properties — humidity, bulk density, pHKCl, organic 

matter, organic carbon, total nitrogen and C:N ratio of Pachiterri-Fibric and Bathterri-Fibric 

Histosols (transitional moor shallow and deep peat soils), and Pachiterric and Bathiterric 

Histosols (low moor shallow and deep peat soils) at 0–30, 30–60, 60–90 cm layers. 

2. To investigate the variability of the concentration of mineral nitrogen (Nmin), ammoniacal 

nitrogen (N-NH4) and nitrate nitrogen (N-NO3) in Pachiterri-Fibric and Bathterri-Fibric 

Histosols (transitional moor shallow and deep peat soils), and Pachiterric and Bathiterric 

Histosols (low moor shallow and deep peat soils) in 0–30, 30–60, 60–90 cm layers throughout 

the year. 

3. To determine the dependence of Nmin concentration on physical and chemical properties of 

histosols. 

4. To investigate the influence of land use in histosols, i.e. natural meadows, cultural meadows 

and ploughed land with cereal crops on change of the concentration of mineral nitrogen in 0–

30, 30–60, 60–90 cm layers throughout the year. 

Defended statements 

1. In 0–30, 30–60, 60–90 cm histosol layers, their physical and chemical properties such as 

humidity, bulk density, pHKCl, organic matter, organic carbon, total nitrogen and C:N ratio vary 

significantly. 

2. In terric and terri-fibric histosols, the concentration of easily reclaimed nitrogen changes 

throughout the year and in at various layers. The concentration of nitrate (N-NO3) and 

ammoniacal (N-NH4) nitrogen in spring, summer and autumn is strongly influenced by peatea 

humidity. 

3. In histosols the content of mineral nitrogen (Nmin) depends on the content of organic matter. 

4. In 0–30, 30–60, 60–90 cm histosol layers land use (natural meadows, cultural meadows, cereal 

crops) affects the concentration of mineral nitrogen and its variability throughout the year year. 

The content of mineral nitrogen (Nmin) in histosols depends on the agricultural plants grown.  

 

 

 

 



  

121 

Originality 

The research results are important for assessing the more targeted use of histosols in 

agriculture and provide more knowledge of the dynamics of mineral nitrogen in histosols of 

different subtypes (Pachiterri-Fibric (HSf-s-ph), Pachiterric (HSs-ph), Bathiterri-Fibric (HSf-s-d) 

and Bathiterric (HSs-d)). The results of the reaserch carried out under natural conditions are useful 

to conserve histosols resources by reducing nitrate pollution. 

Practical importance 

For the first time, the variability of mineral nitrogen throughout the year has been studied 

fully in chosen for the research Lithuania’s histosols. The influence of chemical and physical 

properties of histosols, and cultivated plants on the content of mineral nitrogen has been 

established. In three-year period (under natural conditions), the variability of the content of 

mineral nitrogen (Nmin) in histosols of different subtypes (HSf-s-ph, HSs-ph, HSf-s-d, HSs-d) in 

various layers (0–30, 30–60, 60–90 cm) has been investigated. The way the concentration of 

nitrate (N-NO3) and ammoniacal (N-NH4) nitrogen changes in different humidity histosols 

throughout the year has been determined. 

CONDITIONS AND METHODS OF THE EXPERIMENTS 

Research object – mineral nitrogen in histosols. 

Experimental site. The research was carried out during the period of 2016–2019 in ten 

Lithuania’s histosols, (Table 1) which are located in southern (Prienai, Varėna, Trakai), central 

(Jonava, Ukmergė), and western (Pagėgiai, Tauragė, Raseiniai) Lithuanian districts (Table 1).  

Table 1. Descriptions of histosols in which research was carried out 

Histosols 
number 

Histosols 
location name 

Lithuania 
district 

Histosols 
area, ha 

Number 
of sites Suburban layers 

1. Naujienos Trakai 2418 6 Lake sediments up to 2.8 m 

2. Laukėsa Pagėgiai 1812 4 Sandstone 

3. Aklasis ežeras Ukmergė 200 4 Lake sediments up to 5 m 
4. Palios Prienai 1324 6 Sand 

5. Perloja Varėna 145 4 Sand 

6. Deltuva Ukmergė 135 3 Lake sediments up to 5 m  

7. Vepriai Ukmergė 110 3 Sandstone 

8. Skaudvilė Tauragė 185 3 Sand 

9. Viduklė Raseiniai 40 3 Sandstone 

10. Šiliai Jonava 115 3 Sand 

 6484 40  
Note: data from Lithuania histosols cadaster 1965 and location data Mel_DR10LT. 
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These histosols were derailed from 1955 to 1965 and are used for agricultural activities 

where plants are grown organically and mineral organic fertilizers are not fertilized. In order to 

carry out the research, a total of 40 pitches were selected, one pitch was 100 m2 (10 x 10 m). The 

sites were accurately marked with a GPS device and soil samples were taken from the same 

locations for analysis (Figure 1).   

Fig. 1. Map of the location of histosols sampling sites 

 

Experiment characteristics 

The research focuses on factors affecting the development of mineral nitrogen (Nmin). For 

the research of Nmin, histosols of different subtypes are chosen: transitional moor shallow peat 

soils (Pachiterri-Fibric Histosols – HSf-s-ph), low moor shallow peat soils (Pachiterric Histosols – 

HSs-ph), transitional moor deep peat soils (Bathiterri-Fibric Histosols – HSf-s-d), low moor deep 

peat soils (Bathiterric Histosols – HSs-d). There grow: natural meadows (areas are grazed, 

overgrown grass is mulched), cultural meadows (cut three times a season, grass is removed), 

cereal crops (cereals are removed each year, straw is mulched, peat land is ploughed). Soil samples 

were tested on 9 to 12 November, 2016, 22–25 March, 2017, 5–8 July, 2017, 12–15 November, 

2017, 22–25 March, 2018, 5–8 July, 2017, 12–15 November, 2017, 22–25 March, 2019, and 5–8 

July 2019. 

 

 

 

     

   

 Skaudvilė / Pachiterri-Fibric Histosols  (HSf-s-ph)  Naujienų / Bathiterric Histosols (HSs-d) 
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Analytical methods 

Those methods for determining the chemical and physical properties of histosols were used: 

 Mineral nitrogen (Nmin) is determined in accordance with LVP D-05:2012 in the air-

conditioned samples; 

 Total nitrogen (Nsum.) is determined by the Kjeldahl method according to ISO 11261:1995; 

 Organic carbon (Corg) in accordance with ISO 10694:1995, dry combustion with the total 

carbon analyser Liqui TOC II; 

 pHKCl in extract 1 M KCl, ratio 1:5 according to ISO 11261:1995; 

 'Peatea humidity' means a constant mass determined in accordance with ISO 11465:1993; 

 'Mobile phosphorus' (P2O5) in accordance with LVP D-07:2012, in an extract 

(spectrophotometer) of Egner-Riehm-Domingo (A-L) at 880 nm; 

 'Potassium' (K2O) means an extract (A-L) of Egner-Riehm-Domingo (flame photometer); 

 Organic matter according to LST EN 13039:2012; 

 Dry matter according to standard LST EN 13040:2018. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The research showed that the distribution of OM and Corg. concentration in histosols is 

similar. 25% and 75% quartiles of these indexes, excluding 60–90 cm mineral soil layer in shallow 

peat soils, were between 38.7–86.7% and 22.8–57.6%, respectively. Corg. concentration median 

ranged within the standard deviation range from 32.9 to 39.9% in the 0–30 cm histosol layer of 

all subtypes tested (HSf-s-ph, HSs-ph, HSf-s-d, HSs-d). Corg. concentration in the 30–60 and 60–

90 cm layers is higher, especially in deep peat soils. In the 60–90 cm layer in shallow peat soils, 

peat was replaced by mineral soil, so here Corg. concentration was obtained only 0.6–12.7%. 

The estimated transfer coefficient, for in the laboratory determined Corg. and OM 

concentration regardless the depth, was 1.68 in histosols and the fluctuation range was between 

1.42 and 1.86. Organic carbon deposits in the 0–30 cm histosol layer (Table 2.) were from 526 to 

1329 t ha-1 and 1600–2200 t ha-1 in the 0–60 cm layer. Lower organic carbon deposits are found 

in transitional moor shallow peat soils. In the 30–60 cm layer in HSf-s-ph and HSs-ph, a weak 

degree of peat fragmentation dominated, with medians of 39.0% and 44.3% respectively, in  

HSf-s-d and HSs-d the medians were 50,6% and 56,2% respectively and peat fragmentation was 

moderately-strong. In this way, in deeper layers of the examined histosols, including 60–90 cm, 

peat was less fragmented. 

The bulk density of the examined histosols in the 0–30 cm layer was moderately or slightly 

fluffy, the fluctuation limits were 0.71–0.97 g cm3, and the more fluffy of them were transitional 

moor shallow peat soils. In the 30–60 cm and 60–90 cm layers, the bulk density was slightly more 
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fluffy than the upper layer. Only in the 60–90 cm layer of HSf-s-ph and HSs-ph  it was 1.36 and 

1.31 g cm3, which indicates that mineral soils already prevailed in this layer. 

 

Table 2. Organic carbon deposits (t ha-1) in the 0–30, 30–60, 60–90 cm histosol layers   

Histosols  min max x  Me σ Q1 Q3 CV, % n 

0–30 cm  

HSf-s-ph 526 935 769 799 133 655 868 17,3 9 
HSs-ph 723 1166 939 929 143 807 1075 15,2 6 
HSf-s-d 567 1158 876 890 248 600 1138 28,4 9 
HSs-d 594 1030 899 908 123 764 1025 13,6 10 

30–60 cm  

HSf-s-ph 667 1105 852 823 147 718 1002 17,2 9 
HSs-ph 626 1017 894 966 158 702 1013 17,7 6 
HSf-s-d 1020 1329 1173 1171 109 1055 1293 9,4 9 
HSs-d 778 1126 931 910 149 782 1101 16,1 10 

60–90 cm  

HSf-s-ph 27 146 79 66 49 27 144 61,9 9 
HSs-ph 28 77 57 62 20 33 76 35,1 6 
HSf-s-d 847 1156 1035 1069 115 901 1136 11,1 9 
HSs-d 857 1076 894 966 158 702 1013 17,7 10 

Note:  HSf-s-ph – Pachiterri-Fibric Histosols,  HSs-d – Bathiterric Histosols,  HSf-s-d –  Bathiterri-Fibric Histosols, 
HSs-ph – Pachiterric Histosols. min – minimum value, max – maximum value, x – arithmetic mean, Me – median,  
σ – standard deviation (stdev), Q1 – 25 % quartile, Q3 – 75 % upper quartile, CV – coefficient of variation, n – number 
of sample values. 
 

The humidity was most affected by the histosols subtype and depth, and meteorological 

conditions. During four years in three seasons, the arithmetic mean of the tested humidity in the 

0–30 cm layer in shallow peat soils was as follows: HSf-s-ph – 64.8±2.21% and HSs-ph – 

64.1±2.05%. In deep peat soils, the humidity was higher: HSf-s-d – 77.1±4.25% and HSs-d – 

72.5±2.71%. In a very rainy year, in our case in autumn 2017, the humidity in shallow peat soils 

increased by 2.0–2.6%, and in deep peat soils by 1.9–7.3%. In contrast, in the arid and dry summer 

in 2019, the humidity decreased in shallow peat soils by 3.1–5.6%, and in deep peat soils by 3.9–

8.5%, The maximum humidity variations were obtained in HSf-s-d. In the deep peat soils, the 

humidity in the 30–60 cm layer, compared to the 0–30 cm layer, was higher – in shallow peat 

soils it was between 9.6% and 12.2% and in deep peat soils – 5.9–7.8%. In the 60–90 cm layer in 

deep peat soils, the humidity was similar, and in shallow peat soils, where the mineral soil layer 

already prevailed, it was as follows: HSf-s-ph – 21.3±1.77% and HSs-ph – 37.6± 0.76%. 

In the 0–30 cm layer, HSf-s-ph and HSf-s-d peat soils were more acidic, where pHKCl 

minimum and maximum value ranged from 4.4 to 6.6 and from 5.6 to 6.4, while arithmetic 

average was as follows: 5.4 and 5.6 respectively. Meanwhile, the low-moor peat soils were not 

acidic. In HSs-ph and HSs-d, pHKCl ranged from 6.6 to 7.2 and from 5.9 to 7.3, and arithmetic 



  

125 

average was 6.8 and 6.7. The same factors were obtained by estimating pHKCl values in the 30–

60 cm and 60–90 cm layers, but in HSf-s-ph in the 60–90 cm layer, where mineral soil already 

prevailed, pHKCl was the most acidic– arithmetic mean and median were 4.9. 

The concentrations of total nitrogen (Nsum) in histosols ranged within a wide range, 25% and 

75% quartiles obtained in the 0–30 cm layer were 0.91% and 1.66% and in the 30–60 cm layer 

were 1.33% and 2.73%. There were no statistically significant differences of Nsum values in 

histosols of different subtypes, but in the 30–60 cm layer Nsum was higher. In the 60–90 cm layer, 

Nsum was similar in deep peat soils to the upper peat soils, while the shallow ones were already 

dominated by mineral soil with low total nitrogen. In peat soils C:N ratio according to 25% and 

75% quartile ranged from 17.6 to 36.8 and average levels in histosols of different subtypes were 

within the range 20–28. A higher C:N ratio was in deeper histososl layers, especially in 

transitional moor deep peat soils. 

In order to clearly assess Nmin variability throughout the year (based on the three-year studies 

of Nmin content) in different histosol layers, based on histosols of different subtypes, the average 

of Nmin content was determined and is presented in Figure 2.  

In the upper layer (0–30 cm) in spring and summer substantial differences were obtained 

between terric (HSs-ph, HSs-d) and fibric (HSf-s-ph, HSf-s-d) histosols. In spring: HSf-s-ph – 

79.4 mg kg-1; HSf-s-d – 98,9 mg kg-1; HSs-ph – 107,6 mg kg-1; HSs-d – 121.4 mg kg-1. In summer: 

HSf-s-ph – 93.8 mg kg-1; HSf-s-d – 101.3 mg kg-1; HSs-ph – 131.7 mg kg-1; HSs-d – 

137.9 mg kg-1. However, in autumn, the average of Nmin content was similar in all studied 

histosols of different subtypes, and no substantial differences were found. 

In the deeper layer (30–60 cm), the main differences are identified not only in spring or 

summer, but also in autumn. In autumn, a very low Nmin content was found in HSs-ph histosols – 

59.6 mg kg-1. In the meantime: HSf-s-ph – 84.8 mg kg-1; HSs-d – 96.5 mg kg-1; HSf-s-d – 

85.8 mg kg-1. Such a large difference is due to the influence of chemical and physical properties 

and the profile of the histosol. It is the histosol profile that results substantial differences in the 

60–90 cm layer between shallow (HSf-s-ph, HSs-ph) and deep (HSf-s-d, HSs-d) histosols. In this 

layer, in spring and summer, average Nmin content was similar in all studied histosols of different 

subtypes, no substantial differences were found. However, only HSf-s-ph histosols do not have 

fundamental differences in spring, summer and autumn periods. Meanwhile, in other studied 

histosols, the lowest Nmin content was found in autumn compared to studies in spring and summer. 

This confirms that not only the time of year, but also chemical and physical properties of histosols 

affect the content of Nmin.   
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Fig. 2 The average mineral nitrogen (Nmin) content in histosols of different subtypes (0–30, 30–60, 

60–90 cm) (different capital letters (A, B, C) indicate differences between histosol subtypes, 
lowercase letters (a, b, c) indicate the difference between seasons when P < 0.05) 
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In eighteen histosols investigated in the dissertation, the content of Nmin in various depths 

was high and varied within a wide range: 37.5–113.0 mg kg-1 in the 0–30 cm layer, 48.3–

143 mg kg-1 at 30–60 cm, and 6.3 to 64.9 mg kg-1 at 60–90 cm in 2016. In 2017, these variations 

were 64.7–128.2 mg kg-1, 22.9–109.3 mgkg-1 and 9.4–83.3 mg kg-1, respectively; in 2018 they 

were 43.4–99.7 mg kg-1, 63.6–113.0 mg kg-1 and 5.2–85.3 mg kg-1. Thus, the highest content of 

Nmin was in the 0–30 and 30–60 cm layers, and in the 60–90 cm layer it was lower in most 

Pachiterric Histosols and Pachiterri-Fibric Histosols, where peat ended in the 60–80 cm depth and 

the mineral soil layer started. For comparison, in mineral soils – these variations for all the years 

of the experiment fell within the range of 1.5–3.6 mg kg-1 in the 0–30 cm layer, 1.5–3.2 mg kg-1 

in the 30–60 cm layer and 1.4–2.6 mg kg-1 in the 60–90 cm layer. Nmin content in another 

investigated Hapli-Umbric Geysol was significantly higher than that in Eutri-Epihypogleyic 

Arenosol; however, it did not reach the one found in peat and ranged from 8.5 to 20.3 mg kg-1 in 

the 0–30 cm layer, 3.3–23.3 mg kg-1 in the 30–60 cm layer and was particularly low in the 60–

90 cm layer – 0.8–1.2 mg kg-1, respectively. This influenced higher concentration of OM in the 

0–30 cm and 30–60 cm soil layers – 2.91% and 0.87%, respectively, and very low content in the 

60–90 cm layer – merely 0.18%. By grouping the content of Nmin obtained from the soil profile 

according to peat types, it was found that in the 0–30 and 30–60 cm layers it was the lowest in 

HSs-d and HSf-s-d (Table 2). Based on three-year data average they were 77.6 ±11.3 and 

74.0 ±7.61 mg kg-1 in the 0–30 cm layer and 66.7 ±9.18 and 74.8 ±7.53 mg kg-1 in the 30–60 cm 

layer, respectively. Meanwhile, Nmin content in HSs-ph and HSf-s-ph was higher: 80.4±8.40 and 

90.1±10.7 mg kg-1 in the 0–30 cm layer and 85.8±7.37 and 84.6±10.1 mg kg-1 in the 30–60 cm 

layer, respectively. Nmin content in the 60–90 cm layer in these soils was lower – 13.5±4.21 and 

18.1±4.90 mg kg-1, respectively, whereas in HSs-d and HSf-s-d it was 59.0±8.14 and 

60.8±9.15 mg kg-1, respectively. The content of Nmin depended on both the soil type and the 

content of OM. The dependence of Nmin content in the 0–30, 30–60 and 60–90 cm soil layers on 

the content of OM is presented in Figure 3. OM and Nmin contents in the 0–30 and 30–60 cm 

layers were similar; therefore, the interdependence of these indicators at these depths varied 

marginally. The highest Nmin content slightly above 80 mg kg-1 was found when OM was higher 

than 60%. Meanwhile, in the 60–90 cm layer in HSs-ph and HSf-s-ph, the mineral soil layer was 

located just below the peat layer, which affected the decrease in OM and Nmin. Therefore, after 

analyzing all histosols with 60% OM at this depth it can be stated that the average Nmin value was 

52.7 mg kg-1. 
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Fig. 3. The dependence of mineral nitrogen (Nmin) content in the 0–30, 30–60 and 60–90 cm soil layers 

on the concentration of organic matter (OM) (n = 21) in 2016–2018 
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It should be noted that the content of Nmin in histosols was significantly higher compared to 

mineral soils. This is confirmed by the data of other researchers. For example, according to the 

monitoring data of Latvian researchers, the content of Nmin in the 0–60 cm mineral soil layer 

varied between 25 and 60 kg ha-1 (Čermák, Kubík, 2009; Loide et al., 2009); according to Polish 

researchers: in the 0–30 cm layer – 22.5–112 kg ha-1 in spring and 23.5–146 kg ha-1 in autumn 

(Fotyma et al., 2009). The 10-year monitoring data in Lithuania showed that Nmin content varied 

from 3.2 to 9.5 mg ha-1 in the 0–60 cm mineral soil layer (Staugaitis et al., 2007). 

Results of other studies in natural climate zones are compared (Loch et al., 2009; Wiesler, 

Armbruster, 2009). High Nmin content in histosols changes the approach to assessing Nmin content 

in these soils, both for individual plants and for samples taken from different depths. Therefore, 

the existing methodological framework (Rutkowska, Fotyma, 2011), according to which Nmin 

sampling from the 0–60 or 0–90 cm layers is conducted and the data obtained evaluated, is not 

appropriate for histosols. 

In the studies carried out in Naujienos low moor deep peat soils (HSs-d), when different 

agricultural lands are grown, different content of Nmin was determined (Figure 4.). This was 

influenced not only by the plants grown, but also by the peat layer and the time of year. According 

to three-year data, the highest Nmin content was found in the 0–30 cm layer in natural meadows in 

summer, slightly less in cultural meadows and cereal crops (100.7, 88.3 and 79.0 mg kg–1, 

respectively). However, in spring, Nmin found in natural and cultural meadows in terric peat soils 

was less than in summer or autumn. In spring, Nmin was found to be 60.7 and 65.4 mg kg–1, 

respectively, and in summer, on the first days of July – 137.6 and 105.4 mg kg–1. The increase in 

Nmin in summer can be attributed to the intensification of OM concentration mineralization 

process. In addition, higher Nmin levels in natural meadows in summer were likely due to a denser 

turf of herbaceous plants compared to cultivated grasses. 

Meanwhile, in the 0–30 cm soil layer of cereal crops, the Nmin content was found to be lower 

in summer than in spring, so it is likely that a lot of easily assimilated nitrogen was consumed by 

cereal crops because they were not fertilized with nitrogen fertilizers. in the 30–60 and 60–90 cm 

peat layers, higher Nmin levels were found in the peat soils where cereal crops were grown (89.7 

and 82.0 mg kg-1, respectively) compared to the Nmin content in the peat soils, where cultural and 

natural meadows grew – 69.4 and 65.5 and 65.0 and 61.3 mg kg-1. It is likely that the higher Nmin 

content in the deeper layers of cereal crops may have been influenced by nitrate leaching from the 

upper 0–30 cm layer, as this process is much more intensive in ploughed land than in perennial 

grasslands (Čermák et al., 2009; Staugaitis et al., 2015). 
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Fig. 4. Influence of different agricultural land usage on variability of mineral nitrogen (Nmin) content in 

terric histosols (depth 0–30, 30–60 and 60–90 cm) in a year, Naujienos terric histosol, 2016–2019 
 

The studies performed in Palios transitional moor deep peat soils (HSf-s-d), when different 

agricultural plants are grown, showed different content of Nmin (Figure 5). This was influenced 

not only by cultivated agricultural land, but also by the peat layer and time of year (Bossche 

et al., 2009).  

According to three-year data, the highest Nmin content was found in the 0–30 cm layer in 

summer, where natural meadows (130.2 mg kg-1) grew, to a lesser extent in cultural meadows 

(104.6 mg kg-1). It is at this layer that the essential differences in Nmin content between natural 

meadows and cereal crops are obtained. This was influenced by the rapid growth of cereal crops, 

so a large content of Nmin from peat was consumed. 
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Fig 5. Influence of different agricultural land usage on variability of mineral nitrogen (Nmin) content in 

terri-fibric histosols (depth 0–30, 30–60 and 60–90 cm) in a year. Palios, 2016–2019 
 

Although no significant differences were found between natural and cultural meadows, 

according to the researchers who found out that cultural meadows consume more Nmin (Dimanta 

et al., 2012), we can state that obtained difference of 25.6 mg kg-1 between natural and cultural 

meadows is significant. 
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slightly more in cultural meadows – 47.1 mg kg-1. Such a decrease in the content of Nmin in the 

deepest layer means slight leaching of it, as well as denitrification of Nmin (Tilman et al., 2012; 

Contesse et al., 2017). However, the significant differences of Nmin content, obtained in cultural 

meadows and cereal crops in spring, show that peat ploughing influences the leaching of Nmin into 

deeper layers (Castillo and Writ 2008). 

Conclusions 

In 10 Lithuania’s histosols covering an area of 6,489 ha, in 40 pitches, after examining the 

physical and chemical properties of histosols used for agricultural purposes in 0–30, 30–60, 60–

90 cm layers, it has been established: 

1. Physical and chemical properties of histosol – organic matter (OM) concentration, organic 

carbon (Corg) concentration, total nitrogen (Nsum) concentration, mineral nitrogen (Nmin) 

concentration, C:N ratio, pH, humidity and other properties vary in different subtypes and 

layers of histosols. 

2. The average of Corg. concentration in the 0–30 cm layer was 35.5% and it was higher 

(42.8%) in the 30–60 cm layer. In the 60–90 cm layer, the concentration of Corg. in deep 

histosols was close to upper layers, while in shallow histosols. peat was replaced by 

mineral soil, so Corg. concentration ranged from 0.6 to 12.7%. The concentration of total 

nitrogen (Nsum) in histosols, according to 25% and 75% quartiles ranged in the 0–30 cm 

layer between 0.91% and 1.66% and in the 30–60 cm layer between 1.33% and 2.73%. In 

the 30–60 cm layer, there was more Nsum found, but no regular distribution was found in 

histosols of different subtypes. In the 60–90 cm shallow histosol layer, mineral soil with 

low total nitrogen prevailed. In histosols C:N ratio according to 25% and 75% quartile 

ranged from 17.6 to 36.8 and average levels in histosols of different subtypes were within 

range 20–28. A higher C:N ratio was in deeper layers of histosols, especially in transitional 

moor deep peat soils. 

3. Histosols humidity is influenced by the physical and chemical properties of the subtype, 

such as depth and meteorological conditions. In the 0–30 cm HSf-s-ph layer the average 

humidity was 64.8% and in HSs-ph it was 64.1%. In deep peat soils, the humidity in  

HSf-s-d was 77.1% and in HSs-d it was 72.5%. In the rainy year (2017), humidity in 

shallow histosols increased by 2.0–2.6% and in deep histosols by 1.9–7.3%. In the dry 

year (2019) it decreased in shallow histosols by 3.1–5.6% and in deep histosols by 3.9–

8.5%. In the 30–60 cm histosol layer, the humidity was higher in shallow histosols and it 

was between 9.6% and 12.2%, and deep histosols it was between 5.9 and 7.8%.  

4. In the 0–30 cm and 30–60 cm histosol layers, the concentration of mineral nitrogen ranged 

within the range of 57.2 to 157.8 mg kg-1. In the 0–30 cm layer, the concentration of Nmin 
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was the highest in summer, it was lower in spring, and the lowest in autumn, while in the 

30–60 cm layer, it was the highest in spring, but in summer and autumn it was lower and 

similar. In the 60–90 cm layer, Nmin concentration was lower and significantly different in 

deep and shallow histosols – in shallow ranging between 13.0 and 36.7 mg kg-1 and in 

deep within the range of 57.2 and 97.4 mg kg-1. In shallow histosols, lower Nmin 

concentration was obtained due to the mineral rock that is hiding there.  

5. The average concentration of N-NO3 in the 0–30 cm and 30–60 cm layers was 77.5 and 

71.1 mg kg-1 and it was lower in the 60–90 cm layers, being 31.3 mg kg-1. The changes in 

N-NH4 concentration in these histosol layers were small, with averages of 20.7, 20.4 and 

20.4 mg kg-1 respectively, and in summer the concentration was higher in all layers. 

6. In the 0–30 cm studied histosol layer, organic carbon deposits comprised 526–1329 t ha-1 

and in the 30–60 cm layer they comprised 1600–2200 t ha-1. In the 0–30 cm histosol layer, 

the average of Nmin deposits in spring was 239, in summer 287 and in autumn 201 kg ha-1. 

It accounted for 257, 190 and 189 kg ha-1 respectively in the 30–60 cm layer. And by 

adding Nmin quantities of both depths, the averages in the 0-60 cm layer in spring, summer 

and autumn were obtained 496, 477 and 391 kg ha-1 respectively. In the 60–90 cm layer, 

the quantities ranged within a wide range of 53-228 kg ha-1. They grew in the histososls 

in the following order: HSf-s-ph, HSs-ph, HSf-s-d and HSs-d. The lowest quantities of 

Nmin in this layer were obtained in shallow histosols in autumn.  

7. The content of mineral nitrogen is positively correlated with the concentration of organic 

matter, soil pH, soil organic carbon concentration and total nitrogen concentration. OM 

concentration significantly influenced Nmin content in all histosol depths examined. The 

influence of Corg concentration was evident in the deepest 60–90 cm layer. In this layer, strong 

dependence of Nmin content on Corg. concentration was established. Meanwhile, in the 0–30 

cm layer medium dependency, and in the 30–60 cm layer – weak dependency. Similar 

tendencies were observed in the assessment of Nsum and pH influence on Nmin content. 

8. The degradation and mineralization of histosols were the fastest in arable histosols, and 

slower in the meadows. The chemical and physical properties of differently used histosols 

most varied in the upper layer 0–30 cm histosol layer. Histosols used for growing cereal 

crops were found to have higher acidity, lower Corg. concentration and intensified Nmin 

dynamics. In addition, it was found that in spring Nmin was lower than in summer and in 

autumn period. In histosols where grasses (the poaceae) were grown, the lowest content 

of mineral nitrogen was determined in spring period. The obvious variability of Nmin is 

seen in the studied histosols in all layers in all seasons of the year. 
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