
ANOTACIJA 

SKIRTINGŲ ŽEMĖS DIRBIMO SISTEMŲ ĮTAKA ORGANINĖS ANGLIES 

TVARUMUI SUNKAUS PRIEMOLIO DIRVOŽEMYJE 

 Viena iš aktualių šių dienų dirvosauginių problemų, kylanti dėl pernelyg intensyvaus ir 

neracionalaus ūkininkavimo yra nuolat dirvožemyje mažėjantis organinės anglies kiekis. Siekiant 

sumažinti organinių medžiagų nuostolius dirvožemyje pastaruoju metu didelis dėmesys 

skiriamas tausojamojo žemės dirbimo sistemoms. Tačiau be žemės dirbimo svarbų vaidmenį 

atlieka ir dirvožemį gerinančių priemonių įterpimas į dirvožemį. Tausojamojo žemės dirbimo ir 

papildomų priemonių derinių įtaka giliau karbonatingo giliau glėjiško sunkaus priemolio 

rudžemio (Endocalcary-Endohypogleyic Cambisol) cheminėms savybėms Lietuvoje mažai 

tyrinėta.  Tikėtina, kad ilgalaikis sumažinto intensyvumo pagrindinis žemės dirbimas (seklus 

arimas, bearimis dirbimas) ir papildomos gerinančios priemonės (kalkių purvo įterpimas, tarpinių 

pasėlių naudojimas žaliajai trąšai bei mulčiui) ne tik leidžia padidinti organinės anglies kiekį 

sunkaus priemolio dirvožemyje, bet ir sudaro galimybę ją kaupti stabiliose formose. Šio darbo 

tikslas – įvertinti ilgalaikio įvairaus intensyvumo žemės dirbimo sistemų ir jų derinių su 

papildomomis gerinančiomis priemonėmis įtaką sunkaus priemolio dirvožemiui pagal jų poveikį 

multifunkciniams organiniams anglies junginiams, taip pat kitoms dirvožemio cheminėms 

savybėms. 

 Tyrimų rezultatai parodė, kad giliau karbonatingame giliau glėjiškame sunkaus priemolio 

rudžemyje (Endocalcary-Endohypogleyic Cambisol) organinės anglies sankaupos esmingai 

didėjo dėl bearimio dirbimo derinyje su žaliąja trąša (7–16%), bearimio dirbimo derinyje su 

kalkių purvo naudojimu (10–13%) ir tiesioginės sėjos technologijos derinyje su mulčiu žiemai 

(9–12%). Didėjant armens gyliui dirvožemio organinės anglies koncentracija mažėja. Dėl 

bearimio dirbimo su kalkių purvo įterpimu esminiai sumažėjo agresyviųjų fulvinių rūgščių, 

judriųjų huminių bei fulvinių rūgščių koncentracijos visame 0–30 cm sluoksnyje, tuo pačiu 

esminiai padidėjo sąveika su kalciu stabilizuotų huminių bei fulvinių rūgščių kiekiai 0–30 cm 

sluoksnyje. Dėl tausojamojo žemės dirbimo ilgalaikio poveikio vyko vandenyje tirpios organinės 

anglies  stratifikacija, didžiausiam jos kiekiui susikaupiant viršutiniame 0–10 cm dirvožemio 

sluoksnyje. Bearimis žemės dirbimas su kalkių purvo įterpimu lėmė dirvožemio organinės 

anglies stabilizavimą fiziko-cheminiu požiūriu. Koreliacinė analizė parodė, kad anglies 



akumuliavimą dirvožemyje labiau lėmė huminių rūgščių anglies kiekio didėjimas, palyginus su 

fulvinių rūgščių anglimi. 

 

ANOTATION 

THE INFLUENCE OF DIFFERENT TILLAGE SYSTEMS ON ORGANIC CARBON 

SUSTAINABILITY IN HEAVY CLAY LOAM SOIL 

 One of the current soil protection problems caused by intensive and irrational farming is 

the constantly decline in organic carbon in the soil. In order to reduce the loss of organic matter 

in the soil, a lot of attention has recently been paid to sustainable tillage systems. However, in 

addition to tillage, the incorporation of soil improvers also plays an important role. The influence 

of sustainable tillage and additional measures on the chemical properties deeper carbonated 

deeper gleyic heavy loam soil (Endocalcary-Endohypogleyic Cambisol) has been little studied in 

Lithuania. It is likely that long-term reduced main tillage of various intensities (shallow 

ploughing, ploughless tillage, no-tillage) and additional improvement measures (incorporation of 

lime sludge, use of catch crops for green manure and mulch) not only increase the organic 

carbon content of heavy loam soils, but also allow it to be stored in stable forms. The aim of this 

study was to evaluate the long-term effect of tillage systems of various intensities and their 

combinations with additional improvers on heavy loam soils according to their effects on 

multifunctional organic carbon compounds, as well as other soil chemical properties. 

 The results of the research showed that in deeper carbonated deeper gleyic heavy loam soil 

(Endocalcary-Endohypogleyic Cambisol) the increase of organic carbon was significantly due to 

the use of ploughless tillage in combination with green manure (7–16%), ploughless tillage in 

combination with lime sludge (10–13%) and no-tillage in combination with winter mulch (9–

12%). The concentration of soil organic carbon decreases with soil depth. The concentration of 

aggressive fulvic acids, mobile humic and fulvic acids in the whole 0–30 cm layer decreased 

significantly due to the ploughless tillage treatment with lime sludge incorporation, while the 

amounts of calcium-stabilized humic and fulvic acids in the 0–30 cm layer increased 

significantly.  

The long-term effects of sustainable tillage have led to the stratification of water-soluble organic 

carbon, with the highest concentration accumulating in the upper 0–10 cm of the soil layer. 

Ploughless tillage with lime sludge incorporation has led to a physico-chemical stabilization of 



soil organic carbon. The correlation analysis of the research data showed that the accumulation 

of carbon in the soil was more determined by the increase in the carbon content of humic acids 

compared to the carbon of fulvic acids. 


