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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. Šio disertacinio darbo tikslas buvo 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 ir nitratinio azoto) koncentracijos 

pokyčius, įvairiais metų laikais. 

Tyrimų rezultatai parodė, kad 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. 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 ribose. Sekliuose durpžemiuose 

mažesnė Nmin koncentracija gauta dėl ten slūgsančios mineralinės uolienos.  

Taip pat buvo nustatyta, kad 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. 
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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. The aim of the 

dissertation was to determine the variability of mineral nitrogen (Nmin) in histosols of different 

subtypes, and distribution of its content due to physical and chemical properties and grown 

agricultural plants, and investigate changes in ammoniacal and nitrate nitrogen levels at various 

times of the year. 

Research results showed that 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 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. 

It has also been found that 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. 

 

 


