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BD (PT) – bearimis dirbimas

BD+KP (PT+LS) – bearimis dirbimas su kalkių purvu

BD+ŽT (PT+GM) – bearimis dirbimas su žaliąja trąša

CF – anglies kiekis molio frakcijoje

C:N – anglies ir azoto santykis

C:P – anglies ir fosforo santykis

DOA (SOC) – dirvožemio organinė anglis

GA (DP) – gilus arimas

HD – humifikacijos laipsnis

HR – huminės rūgštys

HR1 – judriosios huminės rūgštys

HR2 – su kalciu sujungtos huminės rūgštys 

HR3 – su mineraline dirvožemio dalimi sujungtos huminės rūgštys

FR – fulvinės rūgštys

FR1a – judriosios „agresyviosios “ fulvinės rūgštys 

FR1 – judriosios fulvinės rūgštys 

FR2 – su kalciu sujungtos fulvinės rūgštys 

FR3 – su mineraline dirvožemio dalimi sujungtos fulvinės rūgštys

SA (SP) – seklus arimas

DOM (SOM) – dirvožemio organinės medžiaga

TS+MŽ (NT+WM) – tiesioginė sėja su mulčiu žiemai

WEOC – vandenyje tirpi organinė anglis
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ĮVADAS 

Dirvožemis yra nuolat laike ir erdvėje kintantis sudėtingas gamtos kūrinys, užimantis 

išskirtinę vietą biosferoje, sudarantis sąlygas gyvybės raidai Žemėje, užtikrinantis didžiojo 

geologinio ir mažojo biologinio medžiagų apykaitos ciklų sąveiką, darantis įtaką atmosferos ir 

hidrosferos cheminei sudėčiai, sukaupiantis ir tam tikrą laiką išlaikantis daug Saulės energijos, 

akumuliuodamas ją paviršiniame Žemės sluoksnyje kaip dirvožemio organinę medžiagą. Anglies 

akumuliavimas dirvožemyje ilgaamžėse formose palaiko ir padidina organinės medžiagos kiekį, 

teigiamai veikia dirvožemio ir visos ekosistemos kokybę.

Viena iš aktualių šių dienų dirvosauginių problemų, kylanti dėl per ne lyg intensyvaus ir 

neracionalaus ūkininkavimo yra nuolat dirvožemyje mažėjantis organinės anglies kiekis.

Nustatyta, kad dėl intensyvaus ilgalaikio tradicinio dirvos dirbimo dirvožemis pasikeičia 

radikaliai, nes transformuojamos jame esančios augalų maisto medžiagos ir radikaliai keičiama 

maisto medžiagų apykaita sistemoje dirvožemis–augalas (Kumar, 2020). Tradicinis verstuvinis

arimas dirvožemyje didina aeraciją, o tai skatina organinės medžiagos mineralizaciją ir turi stiprų 

neigiamą poveikį organinės anglies akumuliacijai (Żukowska et al., 2020). Kai kurie tyrimai rodo,

kad verstuvinis arimas humuso mineralizaciją skatina labiau nei bearimis dirbimas (Alam et al. 

2017; Rahman et al. 2017). Toks agresyvus žemės dirbimas spartina dirvožemio degradaciją,

blogina jo chemines savybes, mažina derlingumą bei didina CO2 ir N2O emisijas iš dirvožemio

taip prisideda prie visuotinės klimato kaitos (Rahman et al. 2017; He et al. 2019).

Sunkiuose fizinei degradacijai jautriuose dirvožemiuose svarbu pasirinkti tokias 

žemdirbystės sistemas, kuriose būtų optimaliai suderinta tinkamiausi augalai, racionali jų kaita, 

augalų biologinius poreikius ir dirvosaugos reikalavimus atitinkantis bei energiją tausojantis 

žemės dirbimas (Maikštėnienė et al., 2008).

Tausojančiojoje žemdirbystėje pastaruoju metu pirmenybė teikiama žemės dirbimo 

sistemoms, kurios leidžia sumažinti organinių medžiagų irimą (Bogužas et al., 2015).  

Norint išsaugoti ir pagausinti organinės anglies išteklius dirvožemyje, be žemės dirbimo 

svarbų vaidmenį atlieka augalinių liekanų ir kitų organinės kilmės medžiagų įnešimas į jį, todėl 

tokių medžiagų kaip kalkių purvo panaudojimas, tarpinių pasėlių auginimas ir jų panaudojimas 

mulčiui gali ženkliai padidinti organinės anglies atsargas agrosistemoje ir taip padidinti jos 

tvarumą  (Büchi et al., 2017).  Tačiau t okių medžiagų ir supaprastinto dirvos dirbimo      įtaka 

dirvožemio cheminėms savybėms Lietuvoje nėra tyrinėta.  

  Yra žinoma, kad kalkių purvas kaip papildoma, dirvožemį pagerinanti medžiaga, organinės 

anglies kiekį jame padidina 20 % lyginant su kontrole   (León et al., 2017; Kheir ir Kamara, 2019),
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o dirvožemio pH po kalkių purvo panaudojimo išsilaiko nesumažėjęs net 24–28 metus 

(Plesevičienė, 1999).

Tarpinių augalų auginimas žaliajai trąšai, yra svarbi agropriemonė dirvožemio organinės 

anglies ištekliams išsaugoti ir pagausinti agroekosistemose (Poeplau,  2015). Įterpti žaliajai trąšai 

auginti augalai padidina humuso atsargas dirvožemyje (Tripolskaja et al., 2014), tarpinių pasėlių

panaudojimas derinyje su tiesioginės sėjos technologija yra perspektyvi alternatyva, mažinanti 

aplinkos taršą per sumažėjusį azoto išsiplovimą, trąšų ir herbicidų naudojimą, piktžolių slopinimą 

dėl maisto medžiagų bei vandens (Vincent-Caboud et al., 2017). 

Dirvos mulčiavimas augalų liekanomis teikia daugybe privalumų, tačiau labai svarbi mulčio

savybė yra ta, kad irdamas mulčias dirvožemį papildo augalų mitybos elementais, išlaiko maisto 

medžiagas augalų šaknų zonoje ir sumažina maisto medžiagų išplovimą (Kader et al., 2019).

. Dirvožemio organinės medžiagos (DOM) kiekybinis ir

kokybinis prastėjimas, maisto medžiagų disbalansas, dirvožemio rūgštėjimas dėl intensyvaus jo 

naudojimo – mūsų laikmečio problemos. Šių problemų sprendimui reikia naujų žinių, naujų 

tyrimų ir ilgalaikių eksperimentų, archyvinės informacijos susiejimo ir įvertinimo, tuo pačiu 

ieškomi šių problemų sprendimo būdai, tarp kurių – dirvožemio tvarumo gerinimo, su jo 

prastėjimu susijusių veiksnių valdymo moksliniai tyrimai (Voluntary Guidelines for Sustainable 

Soil Management, 2017).

Sunkiuose dirvožemiuose nėra moksliniais tyrimais pagrįstos galimybės taikyti supaprastinto 

tausojančio žemės dirbimo sistemas, išlaikant aukštą dirvožemio kokybę. Sumažėjus organinių 

trąšų sukaupimui, mažiau jų naudojama dirvožemio organinės medžiagos atstatymui, šalutinė 

augalininkystės produkcija vis daugiau naudojama kurui, o ne kaip organinė trąša. Nėra ištirti 

racionaliausi technologiniai žemės dirbimo deriniai, o taip pat galimybės kartu su supaprastintu 

žemės dirbimu taikyti augalų auginimą tarpiniuose pasėliuose, t.y. biologinėmis priemonėmis 

spręsti dirvožemio savybių ir augalų fitosanitarinės būklės gerinimo, jų įvairovės plėtros, 

aplinkosaugos ir kitas problemas.

Ilgalaikiuose įvairaus intensyvumo pagrindinio žemės dirbimo ir jo derinių su papildomomis 

priemonėmis bandymuose buvo siekiama įvertinti taikytų priemonių privalumus išsaugant 

dirvožemio organinę anglį, ir nustatyti atskirų priemonių įtaką sunkaus priemolio dirvožemio 

savybių kitimui; buvo tiriamas kalkinių medžiagų, tarpinių augalų biomasės panaudojimo žaliajai 

trąšai ir mulčiui tinkamumas organinių anglies junginių kaupimui bei stabilizavimui armenyje, 

dirvožemio organinės anglies tvarumo palaikymui sunkaus priemolio dirvožemyje. 

Dirvožemio organinės anglies pasiskirstymas įvairaus stabilumo frakcijose parodo, kokie 

organiniai junginiai vyrauja dirvožemyje, kokios yra dirvožemio organinės anglies tvarumo 

palaikymo ir didinimo galimybės, atsirandančios dėl cheminio ir biocheminio stabilizavimo. 
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Atlikti lauko eksperimentai ir laboratoriniai tyrimai yra aktualūs, nes atitinka nacionalinę darnaus 

vystymosi strategiją tausoti vieną svarbiausių valstybės turtų – dirvožemį, rekomenduoti 

priemones šio gamtinio ištekliaus saugojimui ir tvariam naudojimui.

       Tyrimų hipotezė. Tikėtina, kad ilgalaikis įvairaus intensyvumo pagrindinis žemės dirbimas

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

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

sunkaus priemolio dirvožemyje, bet ir sudarys galimybę ją kaupti stabiliose formose.

       Darbo tikslas – įvertinti ilgalaikio įvairaus intensyvumo žemės dirbimo sistemų ir jų

technologinių derinių su papildomomis gerinančiomis priemonėmis įtaką sunkaus priemolio 

dirvožemiui pagal jų poveikį multifunkciniams organiniams anglies junginiams, taip pat kitoms 

dirvožemio cheminėms savybėms.

       Uždaviniai 

Atskleisti ilgalaikio įvairaus intensyvumo žemės dirbimo poveikį suminių dirvožemio

organinės anglies ir makroelementų kiekybiniams pokyčiams skirtinguose armens

sluoksniuose sunkaus priemolio dirvožemyje;

Įvertinti įvykusias organinės anglies junginių transformacijas dėl cheminės ir biocheminės

sąveikos su molio mineralais bei susidarant humifikuotiems skirtingo stabilumo

junginiams, panaudojus ultragarsą mikroagregatų dispergavimui ir nustatant humifikuotos

anglies junginių kokybę;

Atskleisti veiksnius, lemiančius sunkaus priemolio dirvožemio cheminės sudėties

pokyčius, nustatyti tirtų rodiklių tarpusavio priklausomybes bei kitimo dėsningumus,

matematinius ryšius.

Ginamieji disertacijos teiginiai: 

1. Ilgalaikis supaprastinto žemės dirbimo ir jo derinių su papildomomis priemonėmis

naudojimas didina organinės anglies ir makroelementų kiekį viršutiniame amrnes

sluoksnyje.

2. Supaprastinto žemės dirbimo naudojimas keičia dirvožemio organinės anglies ir jos

labilios dalies kiekius ir jų santykį.

3. Įvairaus intensyvumo žemės dirbimo sistemos turi įtakos kokybinėms dirvožemio

organinės anglies transformacijoms, susidarant skirtingo stabilumo junginiams.

       Mokslinio darbo naujumas. Tausojamojo žemės dirbimo ir jo derinių su papildomomis

dirvožemio gerinimo priemonėmis įtaka dirvožemio organinės ir mineralinės dalies sąveikai mūsų 
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šalyje tirta mažai, nors tai labai svarbu sunkios granuliometrinės sudėties dirvožemiuose siekiant 

tvaraus jų naudojimo. 

Ilgalaikiuose įvairaus intensyvumo pagrindinio žemės dirbimo sistemų ir jų technologinių 

derinių su papildomomis gerinančiomis priemonėmis įtakos sunkių dirvožemių savybių kitimui 

bandymuose buvo nustatytas organinės anglies pasiskirstymas įvairiose dirvožemio frakcijose 

(granuliometrinėje molio, cheminėse) skirtinguose armens sluoksniuose. Buvo pritaikyti nauji 

modernūs tyrimo metodai dirvožemio agregatų dispergavimui ir organinės medžiagos 

frakcionavimui, o taip pat išvesti matematinio priklausomumo ryšiai tarp nustatytų rodiklių.

. Nauja mokslinė informacija suteiks žemdirbiams naujų žinių apie

organinės anglies pokyčius dėl tausojamojo žemės dirbimo įtakos giliau karbonatingame giliau 

glėjiškame rudžemyje.  

Tausojamojo žemės dirbimo sistemų takymas praktikoje sudarys galimybę tvariai naudoti 

dirvožemio organinės anglies išteklius ir padidins humuso atsargas bei pagerins jo kokybę 

viršutiniame armens sluoksnyje. Taip pat leis pagerinti huminių ir fulvinių rūgščių santykį 

armenyje bei sudarys palankias sąlygas humifikacijai ir anglies sekvestracijai sunkaus priemolio 

rudžemyje taip apsaugant dirvožemį nuo degradacijos.  
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Anglis – pagrindinis gyvybės elementas Žemėje, nes yra svarbi ląstelių struktūros, 

biocheminių bei maitinimosi procesų dalis. Anglies apytakos ciklas – biogeocheminis ciklas, 

apimantis įvairius cheminius, fizinius, geologinius ir biologinius procesus, kuriais anglis juda tarp

Žemės biosferos, geosferos, hidrosferos ir atmosferos. Į Žemę nenutrūkstamai energija iš Saulės 

patenka per atmosferą į augalus, dirvožemį bei podirvį, sukeldama visą eilę sudėtingų procesų: 

šilumos mainus; kritulių infiltraciją; vandens su ištirpusiomis maisto medžiagomis įsiurbimą 

augalų šaknimis, perdavimą į lapus ir išgarinimą; organinių junginių fotosintetinimą augaluose; 

šalutinio fotosintezės produkto – deguonies – išskyrimą ir sąlygų gyvūnams kvėpuoti sudarymą; 

gyvūnų maitinimąsi augalais ir liekanų grąžinimą į dirvožemį; dirvožemio mikro ir makro 

organizmų veiklą – gyvūnų ir augalų liekanų perdirbimą bei maisto elementų ir anglies grąžinimą

į nenutrūkstamą apytakos ciklą (Hillel, 2009). Šie ir daugelis kitų procesų vyksta dirvožemyje –

mineralinių dalelių, organinės medžiagos, dujų ir maisto medžiagų bei vandens mišinyje, kur yra 

sukauptas didžiausias anglies rezervas, lyginant su kitomis sausumos ekosistemomis. Organinės 

anglies atsargos agrarinės paskirties dirvožemiuose sudaro 1500 Gt (1 Gt = 1 mlrd.  tonų) iki 1 m 

storio sluoksnyje (Stockmann et al., 2013), o visame dirvožemio profilyje – 2344 Gt (Batjes, 

2016). Todėl žemės ūkio paskirties dirvožemiai gali funkcionuoti ir kaip anglies šaltinis, ir kaip 

anglies kaupėjas (Muthu, 2020). Nustatyta, kad dirvožemyje sukauptos anglies kiekis yra net 2–3

kartus didesnis, nei esantis sausumos augalijos sudėtyje ar atmosferoje (Jia et al., 2017).

Organinė anglis svarbi ne tik dirvožemio biologinėms, cheminėms ir fizikinėms savybėms 

palaikyti (Lal, 2016), bet ir reguliuojant klimato kaitą, nes dirvožemiai pasižymi dideliu 

potencialu sekvestruoti anglį (Lal, 2004). Organinė anglis lemia: 1) geresnę dirvožemio struktūrą 

ir dalelių agregacija; 2) užtikrina drėgmės išsaugojimą; 3) yra susijusi su geresniu augalų mitybos 

elementų įsisavinimu bei jų išsaugojimu; 4) skatina mikroorganizmų aktyvumą rizosferoje; 5) 

reguliuoja šiltnamio dujų emisijas (pvz., CO2, CH4, N2O) ir tuo prisideda prie klimato kaitos 

švelninimo (Lal, 2016). Didesnė organinės anglies koncentracija viršutiniame armens sluoksnyje 

ne tik padidina dirvožemio derlingumą, jo biologinį aktyvumą, bet tuo pačiu padidina dirvožemio 

atsparumą ekstremaliems meteorologiniams reiškiniams (Haddaway et al., 2016). Pagrindinis 

organinės anglies rezervuaras dirvožemyje yra dirvožemio organinė medžiaga, nes organinė 

anglis sudaro apie 58 procentus jos sudėties (Lehmann, 2015). 
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Organinė anglis yra patikimas DOM mineralizacijos intensyvumo indikatorius, nes atskirų 

anglies frakcijų išskyrimas ir kiekybinis jų įvertinimas leidžia greitai ir efektyviai nustatyti DOM 

mineralizacijos pokyčius bei užtikrinti tvarų ir aplinkai draugišką ūkininkavimą (Plaza-Bonilla et

al., 2014).  

Dirvožemio organinė anglis susideda iš įvairių skirtingo stabilumo ir cheminės sudėties 

anglies frakcijų (Yu et al., 2017). Pagal atsparumą mineralizacijai organinė anglis skirstoma į 

labilią, lėtąją ir pasyviąją frakcijas (Xu et al., 2016; Lal, 2018). Labiliosios frakcijos organinės

anglies junginiai greitai mineralizuojami ir turi trumpą apytakos ciklą: nuo 1 iki 5 metų (Zhao 

et al., 2012). Didžiąją šios frakcijos dalį sudaro mikroorganizmų biomasė ir jų veiklos produktai. 

Nors labili anglis sudaro tik apie 5% visos dirvožemio organinės anglies (Krull et al., 2003), tačiau 

ji daro ženklią įtaką dirvožemio kokybei ir yra naudojama kaip patikimas indikatorius 

trumpalaikių organinės medžiagos pokyčių stebėsenai (Tobiašová et al., 2016), yra vienas iš 

svarbiausių dirvožemio kokybės ir derlingumo indikatorių  (Vincent et al., 2019; Volungevičius 

et al., 2019; Debska et al., 2020). Tyrėjai nurodo, kad jautriausios aplinkos pokyčiams yra lengvai 

oksiduojama organinė anglis, dalelinės organinės medžiagos anglis, mikroorganizmų biomasės 

anglis, ištirpusi organinė anglis bei permanganatu oksiduojama anglis (Plaza-Bonilla et al., 2014;

Li et al., 2018; Thangavel et al., 2018). Tuo tarpu Lietuvos tyrėjai nurodo, kad dirvožemio 

organinės anglies tvarumą geriausiai atspindi suminė dirvožemio organinė anglis, vandenyje tirpi 

anglis, ištirpusios anglies procentas nuo suminės organinės anglies bei anglis dirvožemio 

mikrobiotoje (Armolaitis et al., 2013; Volungevičius et. al., 2018; Volungevičius et al., 2019). 

Lėtąją dirvožemio organinės anglies frakciją, kurios apytakos ciklas trunka apie 20–40 metų,

apima mineralizacijai atsparių augalinių liekanų anglis ir fiziškai bei chemiškai apsaugota 

dirvožemio organinė anglis (Zhao et al., 2012; Rabbi et al., 2013). 

Pasyvioji organinės anglies frakcija yra pati stabiliausia bei atspariausia mineralizacijai, nes

ją sudaro chemiškai ir biochemiškai apsaugota organinius-mineralinius kompleksus su 

dirvožemio mineralais sudariusi anglis, kuri tokiu būdu tampa atspari mikroorganizmų poveikiui

(Rabbi et al., 2013; Xu et al., 2016). Jos apytakos ciklas trunka nuo 200 iki 1500 metų (Zhao et 

al., 2012). 

Skirtinguose dirvožemiuose organinė anglis pasiskirsto nevienodai. Tai priklauso tiek nuo 

įvairių abiotinių (vyraujančios augalijos, vietovės topografinio išsidėstymo, temperatūros, 

kritulių, dirvožemio struktūros), tiek nuo antropogeninių veiksnių (pvz. ūkininkavimo 
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intensyvumo) (1 pav.) poveikio (Khodzhaeva et al., 2015; Rosa, Debska, 2017; Ramesh et al., 

2019).

Veiksniai, turintys įtakos organinės anglies stabilumui dirvožemyje (pagal Ramesh et al., 2019)

Factors affecting soil organic carbon stability (according to Ramesh et al., 2019)

Teigiama, kad dirvožemyje organinė anglis prarandama vykstant trims destrukciniams 

procesams: 1) paspartėjus mineralizacijai ir oksidacijai dėl dirvožemio agregatų suardymo; 2) dėl 

tirpios ir dalelinės organinės anglies išplovimo; 3) dėl suintensyvėjusios vandens ir vėjo erozijos 

(Lal, 2002). Šiuos dirvožemio degradacijos reiškinius lydi padidėjusios šiltnamio dujų emisijos iš 

dirvožemio į atmosferą dėl anglies išsiskyrimo į aplinką CO2 pavidalu (Khan Tanveer et al., 

2020).

Agroekosistemose pagrindinės organinės anglies mažėjimo priežastys yra šios: 

1) dirvožemyje per mažai paliekama augalinių liekanų, kadangi didžioji dalis išaugintos biomasės

išvežama iš lauko; 2) mažesnis išaugintos biomasės atsparumas mineralizacijai; 3) dėl žemės

dirbimo atsiradę dirvožemio fizikinių savybių pokyčiai (intensyvus žemės dirbimas didina dirvos

aeraciją, spartina mineralizaciją, dėl kurios susidaro daugiau labilios anglies frakcijų, jautrių

degradacijai, kadangi jos nėra surištos su molio mineralais); 4) dėl augaline danga nepadengto

dirvožemio nemaža dalis anglies prarandama dėl padidėjusio išplovimo ir vėjo erozijos; 5)
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taikoma netinkama pasėlių rotacija; 6) nesubalansuotas tręšimas, kai visiškai atsisakoma ar per 

mažai tręšiama organinėmis trąšomis (Khan Tanveer et al., 2020; Żukowska et al., 2020).

Dirvožemio organinės medžiagos kiekio reguliavimas svarbus ne tik dėl derliaus bei 

dirvožemio funkcijų palaikymo, bet ir dėl anglies sekvestracijos procesų padidinimo bei šiltnamio 

dujų emisijų sumažinimo. Remiantis ICPC (2013), agrarinės paskirties dirvožemių anglies 

sekvestracijos potencialas siekia iki 1,2 Gt per metus. 

Dirvožemio organinės anglies stabilizavimo mechanizmai skirstomi į fizikinius, cheminius 

(absorbcija molio dalelių paviršiuje, organinių-mineralinių kompleksų sudarymas), 

mikrobiologinius biocheminius ir ekologinius (ekosistemos charakteristikos pvz., klimatas,

augimo laikas, požeminės dalies bioįvairovė) (Lal, 2018).   

Mineraliniuose dirvožemiuose pagrindiniai dirvožemio organinės anglies apsaugos 

mechanizmai yra fizinė apsauga mikroagregatuose ir fizikocheminė sorbcija mineralinių dalelių 

paviršiuje, nes didžioji dalis  (90%)  organinės anglies yra surišta su dirvožemio agregatais 

(Huang, 2010; Giannetta et al., 2018). Labilių organinių molekulių cheminė sąveika su 

dirvožemio mineralais taip pat yra svarbus organinės medžiagos stabilizavimo mechanizmas 

(Lehmann, 2015; Giannetta et al., 2018).

Pastaruoju metu siūlomi šie būdai anglies sekvestracijai dirvožemyje didinti  (2 pav.) (Lal, 

2016; Lal, 2018; Khan Tanveer et al., 2020): 

- tiesioginės sėjos ar minimalaus žemės dirbimo taikymas;

- aplinkai ir dirvožemiui draugiškų ūkininkavimo būdų taikymas;

- tarpinių pasėlių auginimas;

- mulčio naudojimas kartu su augalinėmis liekanomis ar sintetinėmis medžiagomis;

- erozijos mažinimas;

- integruotas augalų mitybos taikymas;

- organinių priedų naudojimas;

- agromiškininkystės skatinimas.
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2 pav. Technologinės priemonės anglies kiekiui dirvožemyje padidinti (pagal Lal, 2016)

Figure 2. Technological measures to increase the carbon content of the soil (according to Lal, 2016)

Organinės anglies mineralizacijos intenesyvumas taip pat priklauso nuo molio dalelių kiekio 

dirvožemyje (Xu et al., 2016; Büchi, 2017), nes tarp molio dalelių ir organinių dirvožemio 

medžiagos junginių susidarantys kompleksai yra svarbūs tiek dirvožemio fizikinėms savybėms, 

tiek anglies sekvestracijai (Czyż et al., 2017). Literatūroje nurodoma, kad dirvožemio organinės 

medžiagos kiekis auga, didėjant molio dalelių kiekiui dirvožemyje (Giannetta et al., 2018).



17

Žemės dirbimas – dirvožemio paviršinio sluoksnio (dirvos) mechaninis veikimas, keičiantis 

jo savybes ir sudarantis sąlygas augti kultūriniams augalams (Šarauskis et al., 2018). Pagrindinis 

ir svarbiausias žemės dirbimo tikslas yra sudaryti tinkamas sąlygas augalams augti, todėl žemės 

dirbimu siekiama: a) paruošti tinkamą sėklos guoliavietę; b) reguliuoti dirvožemio drėgmę, 

aeraciją ir temperatūrą; c) sunaikinti piktžoles; d) sunaikinti ar kontroliuoti dirvožemio kenkėjus; 

e) įterpti augalines liekanas ir trąšas; f) išpurenti suslėgtą dirvožemį; g) padidinti vandens

infiltraciją; h) pagerinti azoto mineralizaciją; i) išmaišyti dirvožemį ir pagerinti sąlygas šaknims

vystytis ir kt. (Šarauskis et al., 2018; Hasanuzzaman, 2019;). Empiriniu požiūriu, žemės dirbimas

dirvožemį veikia pozityviai, nes keičia jo fizikines, chemines ir biologines savybes

(Hasanuzzaman, 2019; Polláková et al., 2020).

Žemės dirbimo uždaviniai gali būti pasiekiami naudojant atitinkamus žemės ūkio padargus, 

kurių naudojimas priklauso nuo konkretaus žemės dirbimo tikslo.  Lietuvoje plačiausiai taikomos 

šešių tipų žemės dirbimo sistemos: 1) gilus verstuvinis arimas (arimas 23–25 cm gyliu); 2) seklus 

arimas (12–15 cm); 3) gilus purenimas (25–27 cm); 4) seklus purenimas (12–15 cm); 5) tiesioginė 

sėja; 6) juostinis žemės dirbimas (3 pav.) (Buragienė et al., 2015; Lekavičienė et al., 2019).

Žemės dirbimo sistemų klasifikacija (pagal Buragienė et al., 2015; Lekavičienė et al., 2019)

Classification of tillage systems (according to Buragienė et al., 2015; Lekavičienė et al., 2019)

Gilus verstuvinis arimas dar vadinamas tradiciniu, o žemės dirbimas be dirvos riekės 

apvertimo vadinamas supaprastintu dirbimu (Buragienė et al., 2019). 
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Tradicinėje žemdirbystėje ariminis dirbimas ilgą laiką buvo laikomas nepakeičiamu žemės 

dirbimo elementu, nes arimo metu apverčiami ir sumaišomi dirvožemio armens sluoksniai, giliai 

įterpiamos augalinės liekanos, todėl dirvos paviršiuje jų lieka mažiau kaip 15 %. Tačiau toks 

agresyvus žemės dirbimas iš esmės pakeičia dirvožemio ekologinę būklę: pakinta dirvožemio 

mikroorganizmų diferenciacija ir aktyvumas skirtinguose sluoksniuose, jų funkcijos, suardomos 

ar sunaikinamos jų buveinės, transformuojamos maisto medžiagos ir keičiama jų dinamiką 

sistemoje dirvožemis–augalas (Kumar, 2020). To pasekmė – sumažėjusi dirvožemio vandentalpa 

ir vandens išlaikymo geba, agregatų struktūros praradimas, sumažėjęs poringumas bei nuskurdusi 

dirvožemio biologinė įvairovė – tai skatina dirvožemio eroziją ir degradaciją (Kumar, 2015; 

Kudeyarov, 2019; Wiesmeier et al., 2019). Verstuvinis arimas dirvožemyje didina aeraciją, o tai 

pagreitina organinės medžiagos irimą ir turi stiprų neigiamą poveikį organinės anglies 

akumuliacijai dirvožemyje (Żukowska et al., 2020), verstuvinis arimas labiau skatina humuso 

mineralizaciją lyginant su neariminiu dirbimu (Alam et al. 2017; Rahman et al. 2017). Toks žemės 

dirbimas taip pat suardo stabilius dirvožemio agregatus, keičia jų struktūrą, skatina maisto 

medžiagų transformaciją bei didina CO2 ir N2O emisiją iš dirvožemio, bei tuo prisideda prie 

visuotinės klimato kaitos (Rahman et al. 2017; He et al. 2019). Lyginant skirtingo intensyvumo 

žemės dirbimo sistemas nustatyta, kad intensyviausias CO2 išsiskyrimas iš dirvožemio būna po 

giliojo arimo (Kimbirauskienė et al., 2020). Tuo tarpu dėl tiesioginės sėjos technologijos taikymo 

CO2 emisijos iš dirvožemio yra 12 % mažesnės nei taikant gilųjį arimą ir 25–28 % mažesnės nei 

dirvą purenant giliai (Feiza et al., 2014). 

Remiantis VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro pateiktais statistiniais 

duomenimis, 2021 metais Lietuvoje ariamos žemės deklaruota 2 266 256,26 ha, tai sudaro 77 % 

bendro deklaruotos dirbamos žemės ploto (Deklaruotų žemės ūkio naudmenų...). Tačiau Lietuva, 

siekdama sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas iš žemės ūkio sektoriaus, 

Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane 2021–2030 m. yra numačiusi, jog 

neariamosios žemės ūkio technologijos iki 2030 m. bus taikomos 650 tūkst. ha plote (Lietuvos 

Respublikos Nacionalinis...). 

Kintant  klimatui vis daugiau dėmesio skiriama racionaliam žemės dirbimui siekiant sukurti 

optimalias sąlygas augalų vystymuisi ir augalų produktyvumo didinimui, mažinant neigiamą 

poveikį aplinkai (Albey, 2020). Europos žaliojo kurso siekis tapti neutraliu pagal poveikį klimatui 

žemynu verčia ieškoti aplinką tausojančių technologijų ir žemdirbystės sektoriuje (Žemės ūkis ir 

žaliasis kursas). Įvairiose pasaulio šalyse tiriamos ir naudojamos tausojamojo žemės dirbimo 
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technologijos, kurios vis didesnio tyrėjų bei ūkininkų dėmesio susilaukia ir Lietuvoje (Feiza et al., 

2014; Bogužas et al., 2015; Velykis, Satkus, 2018; Feiziene et al., 2019). 

Plati tausojamojo žemės dirbimo samprata skirtingai traktuojama tiek mokslo tyrėjų, tiek 

turinčių didelį praktinį patyrimą specialistų. Vieni jų nurodo, kad tausojamasis žemės dirbimas 

turi apimti kuo didesnį arealą, kiti teigia, kad lemiantys veiksniai yra dirvožemio genetinės 

savybės ir sukultūrinimo lygis. Kai kurie tyrėjai siūlo sumažinti arimo gylį, tačiau pastaraisiais 

metais vis daugiau tyrėjų iškelia bearimio žemės dirbimo prioritetus. Tausojamasis žemės 

dirbimas paremtas ne vien žemės dirbimo minimalizavimu, bet trimis vienas su kitu susijusiais

pagrindiniais principais: 1) nulinis arba minimalus dirvos dirbimas; 2) biomasės mulčias 

dirvožemio dangai; 3) pasėlių rūšinės įvairovės didinimas (Reicosky, 2015; Kassam et al., 2019). 

Supaprastintas žemės dirbimas turi daug pranašumų, lyginant su tradiciniu arimu: mažina 

dirvožemio eroziją ir jo degradaciją, pagerina dirvožemio struktūrą ir stabilumą, sumažina dirvos 

suslėgimą, padidina vandens infiltraciją, vandentalpą, daro dirvožemį homogeniškesnį, pagausina 

organinės medžiagos, slopina piktžolių plitimą, sumažina  kritulių nuotėkį nuo dirvos paviršiaus 

ir apsaugo nuo taršos paviršinius vandenis, taip pat turi teigiamą poveikį aplinkai (Hasanuzzaman, 

2019; Polláková et al., 2020).

Kaip jau minėta, Lietuvoje naudojamos 5 pagrindinės supaprastinto žemės dirbimo sistemos

Buragienė et al., 2015; Lekavičienė et al., 2019). Viena iš jų yra tradicinio žemės dirbimo

atmaina – seklus arimas, panašus į tradicinį, tik seklesnis ir be pilno dirvos riekės apvertimo. Po 

seklaus arimo dirvožemio paviršiuje lieka tik smulkios augalinės liekanos Vincent-Caboud et al.,

2019). Teigiama, kad dirbant dirvą sekliai, pagerėja dirvožemio struktūra ir agregatų stabilumas 

bei esmingai padidėja mineralinio azoto ir drėgmės atsargos šaknų zonoje, tačiau tai neturi įtakos 

dirvožemio rūgštumui ir C:N santykiui organinėje medžiagoje (Basir et al., 2016). Pagrindinis 

sekliojo žemės dirbimo privalumas, lyginant su tradiciniu dirbimu, yra energijos ir laiko sąnaudų 

sutapymas (Carter, 1991).

Prie supaprastinto dirvos dirbimo būdų priskiriamas gilus purenimas atliekamas specialiais

giluminiais purentuvais 25–27 cm gyliu. Purenant suardomi sutankėję podirvio sluoksniai, taip 

užtikrinant vandens infiltraciją, sudarant optimalias sąlygas mikroorganizmams, pagerinant 

augalų mitybos sąlygas, atstatant poringumą (Skuodienė et al., 2018) Lyginant su tradiciniu

žemės dirbimu, po giluminio purenimo dirvos paviršiuje paliekama esmingai daugiau augalinių 

liekanų (8,5–39,8 %) (Avižienytė et al., 2015).

Seklusis dirvos purenimas atliekamas 12–15 cm gyliu. Po seklaus purenimo dirvos paviršiaus 

padengimas augalinėmis liekanomis būna esmingai didesnis (8–17,5 %) lyginant su giliuoju 

arimu. Taip pat pastebėta, kad po sekliojo arimo viršutiniame 0–15 cm dirvožemio sluoksnyje 
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būna didesnė judriojo fosforo koncentracija, nei dirvą dirbant tradiciniu būdu (Romaneckas et al., 

2016). 

Tiesioginė sėja yra labiausiai aplinkai draugiška žemės dirbimo technologija lyginant su 

kitais žemės dirbimo būdais, nes labiausiai prisideda prie klimato kaitos švelninimo (Busari et al., 

2015). Nors ilgalaikis tiesioginės sėjos taikymas padidina dirvožemio tankį, tačiau dirvos 

paviršiuje išsaugo drėgmę, ir net 56 % sumažina CO2 emisijas iš dirvožemio (Alskaf et al., 2021). 

Lyginant su tradiciniu dirbimu,  tiesioginės sėjos technologija paviršiniame 0–10 cm dirvožemio 

sluoksnyje organinės anglies kiekį padidina 7 %, o bendrojo azoto – 9 % (Zuber et al., 2015; Zuber 

et al., 2018; Alskaf et al., 2021), tačiau ši technologija tinkamiausia taikyti drėgno klimato regione 

(Hasanuzzaman, 2019b).

Iš tiesioginės sėjos technologijos išsivystė juostinis žemės dirbimas. Taikant juostinį žemės 

dirbimą dirva įdirbama skirtingo pločio juostomis: dažniausiai įdirbamos juostos plotis būna nuo 

15 iki 25 cm, o atstumai tarp juostų nuo 25 iki 70 cm. Tai priklauso nuo to, kokius kultūrinius 

augalus planuojama auginti. Augalai sėjami tik į įdirbtas dirvos juostas, o tarpuose tarp įdirbtų 

juostų lieka ražiena ir augalinės derliaus liekanos, kurios kintančio klimato sąlygomis saugo dirvą 

nuo išdžiūvimo, vėjo ir vandens erozijos ir kitų nepageidautinų klimatinių veiksnių (Vincent-

Caboud et al., 2019). Dėl mažesnio žemės dirbimo intensyvumo dirvožemis apsaugomas nuo 

suslėgimo, dėl tarp juostų paliekamų augalinių liekanų sumažinama dirvos erozija (Licht, Al-

Kaisi, 2005), esmingai  padidėja organinės ir vandenyje tirpios anglies, pagausėja fulvinių ir 

huminių rūgščių, taip pat mitybos elementų, o pakalkinus – ir stabilių anglies frakcijų. Taikant 

juostinį žemės dirbimą dirvožemis geriau įšyla, tampa puresnis ir mažiau susigulėjęs, nei taikant 

tiesioginę sėją  (Cruse 2002; Jaskulska et al., 2020).

2015 m. Jungtinės Tautos paskelbė Darnaus Vystymosi Tikslus (UN, 2015), susijusius su 

ateities tarptautine plėtra. Buvo suformuluoti 17 tikslų ir 169 konkrečios užduotys jų 

įgyvendinimui. Daugumoje šių tikslų ir uždavinių dirvožemiai vaidina svarbų vaidmenį, nes jie 

yra atmosferos, geosferos, hidrosferos ir biosferos „sankryžoje“. Darnus/tvarus vystymasis – tai 

vystymasis, tenkinantis žmonijos reikmes dabar, neapribojant ateities kartų galimybių tenkinti 

savąsias. Tai ilgalaikis nuolatinis visuomenės vystymasis, siekiantis tenkinti žmonijos poreikius 

dabar ir ateityje, racionaliai naudojant bei papildant gamtos išteklius, išsaugant mūsų planetą 

ateities kartoms.

Dirvožemio ir kitų sausumos ekosistemos atsinaujinančių komponentų (augmenijos, 

gyvūnijos ir mikrobiotos) kokybę, produktyvumą ir tvarumą lemia gebėjimas kaupti organinę 

medžiagą. Dirvožemio organinė medžiaga (DOM) yra chemiškai sudėtingas, nevienalytis 
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tūkstančių molekulių, transformuotų biotiniu ir abiotiniu būdu, mišinys (Ohno et al., 2019), kuris 

yra kritinis dirvožemio–augalo ekosistemos komponentas ir vaidina pagrindinį vaidmenį 

palaikant dirvožemio produktyvumą, teikiant energiją ir substratą biologinei veiklai, 

modifikuojant chemines ir fizines dirvožemio savybes, užtikrinančias dirvožemio kokybės 

palaikymą ir agroekosistemos tvarumą (Silva et al., 2016). DOM šaltinis yra organiniai junginiai, 

produkuoti augalų fotosintezės metu ir autotrofinių dirvožemio bakterijų, taip pat gyvūninės 

kilmės organinės liekanos bei trąšos, kurių pagrindinis komponentas yra organinė anglis (Reddy, 

2016). 

Arimo nebenaudojimas arba žemės dirbimo intensyvumo sumažinimas paprastai sumažina 

dirvožemio organinės anglies (SOC) skaidymąsi (Laganiere et al., 2010), tačiau suminės SOC 

kiekio pokyčiai išryškėja ilgai taikant mažiau intensyvų žemės dirbimą (Merbach, Schulz, 2013; 

Šimon et al., 2015). Pateikiama duomenų, kad ariamose dirvose organinės anglies koncentracija, 

priklausomai nuo žemės dirbimo, didėja tokia seka: verstuvinis arimas > supaprastintas žemės 

dirbimas > bearimis  dirbimas (Acar et al., 2018). Nustatyta, kad dėl supaprastinto žemės dirbimo 

dirvos paviršiaus padengimas augalinėmis liekanomis padidėja nuo 5 iki 15 kartų 

(Kimbirauskiene et al., 2020). Romaneckas et al. (2016) nustatė, kad dėl skirtingų žemės dirbimo 

sistemų poveikio ant dirvos paviršiaus liekančių augalinių liekanų gausumas labai įvairuoja: giliai 

suarus – lieka 0,8–5,2 %, po seklaus (12–15 cm) arimo – 2,5–6,2 %, po gilaus (25–30 cm) 

kultivavimo– 9,8–21,2 %, po seklaus (10–12 cm) kultivavimo – 8,0–17,5 %, o po tiesioginės 

sėjos – net 17,2–55,6 %. Nors tradicinis žemės dirbimas organinės anglies išteklius sumažina 

visame 0–40 cm storio dirvožemio sluoksnyje, tačiau pats jautriausias žemės dirbimui yra 

viršutinis 0–10 cm sluoksnis, nes jame organinės anglies kiekis po žemės dirbimo (tiek tradicinio, 

tiek supaprastinto) sumažėja daugiau kaip 3 kartus, lyginant su miško dirvožemiais (Kochiieru 

et al., 2020). Nustatyta, kad mažiausio intensyvumo žemės dirbimo sistemos be rudeninio 

dirbimo, palyginus su tradiciniu arimu, SOC kiekį padidina nuo 19,4 iki 33,9 % (Bogužas et al., 

2015). Kiti tyrėjai teigia, kad taikant bearimį žemės dirbimą, ariamajame horizonte SOC galima 

sukaupti net 75 % daugiau, lyginant su verstuviniu arimu (Acar et al., 2018).

Taikant supaprastintą žemės dirbimą, dirvožemio paviršiuje (0–5 cm) sukaupiama iki 20 %

daugiau organinės medžiagos, nei taikant tradicinį dirbimą, todėl po neariminio žemės dirbimo 

taikymo ariamajame horizonte išryškėja organinės medžiagos išsisluoksniavimas arba 

stratifikacija (Bogužas et al., 2015; Gajda et al., 2018). Lyginant su verstuviniu arimu, seklus 

kultivavimas 0–20 cm gyliu organinės anglies kiekį padidina 24,8 %, žaliosios trąšos 

panaudojimas ir įterpimas – 32,1 %, tiesioginė sėja – 33,9 % (Bogužas et al., 2015).

DOM sunku tirti, nes tai sudėtingas medžiagų mišinys, kurio virsmo laikas svyruoja nuo 

keleto dienų iki tūkstantmečių, todėl suminės SOC kiekio nustatymas paplitusiais metodais nėra 
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pakankamai jautrus vos apčiuopiamiems dirvožemio sudėties pasikeitimams įvertinti. Labili SOC 

dalis tyrėjų pripažinta kaip jautrus indikatorius. Vandenyje tirpi dirvožemio organinė anglis yra 

labiliausia dirvožemio organinės anglies dalis, lengviausiai pasiekiama dirvožemio 

mikroorganizmams ir mineralizuojama (Rosa, Debska, 2017). Tiriant skirtingus žemės dirbimo 

būdus nustatyta, kad vandenyje tirpios anglis armenyje pasiskirsto netolygiai – didžiausios 

sankaupos vyrauja viršutiniame armens sluoksnyje. Nustatyta, kad paviršiniame 0–15 cm 

dirvožemio sluoksnyje vandenyje tirpios anglies daugiausia sukaupiama taikant juostinį žemės 

dirbimą (230,5 mg kg−1), o taikant tradicinį dirbimą – mažiausiai (209,9 mg kg−1), tačiau 

vandenyje tirpios anglies procentinė dalis suminėje SOC didėja, didėjant armens gyliui, nes 

vandenyje tirpi anglis yra išplaunama į gilesnius horizontus, ypač tai būdinga tarpusavyje lyginant 

tradicinį ir juostinį žemės dirbimą (Rosa, Debska, 2017; Debska et al., 2020). 

Didelė humifikuotos organinės medžiagos dalis DOM sudėtyje, o taip pat ypatinga jos 

cheminė struktūra apsprendžia šių junginių svarbą aplinkoje, kadangi iš esmės minėtos medžiagos 

dalyvauja visuose dirvožemyje vykstančiuose procesuose, tuo pačiu nulemia dirvožemio fizines, 

chemines ir biologines savybes (Gonet et al., 2008; Slepetiene et al., 2010). Skirtingų žemės 

dirbimo sistemų tyrimai parodė, kad humuso kiekybiniai pokyčiai armens sluoksnyje atsiranda 

per kelerius metus. Velykis et al. (2003) sunkaus priemolio rudžemyje nustatė, kad dėl 

neverstuvinio žemės dirbimo 15 cm gyliu humusingumas padidėja 8,3–15 % palyginus su 

verstuviniu arimu, ypač apatiniame (15–25 cm) armens sluoksnyje. Šlepetienė ir Šlepetys (2005) 

teigė, kad humuso kiekis 0–30 cm dirvožemio sluoksnyje ženkliai padidėja tik taikant minimalų 

žemės dirbimą. Bogužas et al. (2015) nustatė, kad žemės dirbimas esminės įtakos huminių 

medžiagų kiekiui turi tik tuomet, kai panaudojamas derinyje su šiaudais. Tiesioginės sėjos 

taikymas ir ilgalaikis šiaudų įterpimas 0–20 cm armens sluoksnyje lėmė huminių medžiagų 

sankaupų padidėjimą 58 %, iš jų 35–49 % sudarė judriosios huminės rūgštys. Supaprastintas 

žemės dirbimas neturėjo esminės įtakos judriųjų huminių rūgščių pokyčiams armenyje, tačiau 

matoma tendencija gerinti dirvožemio organinės medžiagos kokybę. Mineralizuojantis 

dirvožemio judriesiems huminiams junginiams, dirvožemis praturtinamas maistinėmis 

medžiagomis, reikalingomis augančių augalų mitybai ir antžeminės masės formavimui 

(Arlauskiene et al., 2009).

Dirvožemio humuso kokybė priklauso nuo huminių ir fulvinių rūgščių kiekių bei jų 

tarpusavio santykio (Debska et al., 2020). Slepetiene, Slepetys (2005) nustatė, kad taikant 

minimalų žemės dirbimą labiau kaupiamos judriosios huminės rūgštys, o taikant seklų žemės 

dirbimą – judriosios fulvinės rūgštys. Huminių rūgščių anglies didžiausias kiekis nustatytas 

taikant tradicinį žemės dirbimą, kai verstuviniu plūgu ariama 18–20 cm gyliu, ir didėjant gyliui 

huminių rūgščių anglies kiekis mažėja, tuo tarpu mažiausias fulvinių rūgščių anglies kiekis 
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nustatytas taikant supaprastintą žemės dirbimą, kai dirva supurenama 18–20 cm gyliu be 

sluoksnio apvertimo (Debska et al., 2020).  

Huminių ir fulvinių rūgščių santykis (HA:FA) yra žinomas kaip humuso tipo indeksas ir 

DOM polimerizacijos bei kondensacijos rodiklis, kuris parodo organinės anglies judrumo 

dirvožemyje potencialą (Guimarães et al., 2013; Ovchinnikova, 2018). Humuso kokybę 

nusakantis huminių ir fulvorūgščių santykis rodo, kad ariant verstuviniu plūgu geresnė humuso 

kokybė buvo apatiniame 15–25 cm dirvožemio sluoksnyje, o įdirbus neverstuviniais padargais –

viršutiniame 0–15 cm sluoksnyje, kadangi viršutiniame armens sluoksnyje išlikusios augalų 

liekanos sudaro geresnes sąlygas mikroorganizmų veiklai (Velykis et al., 2003).

Huminių rūgščių anglies santykinė dalis visoje SOC, išreikšta procentais – humifikacijos 

laipsnis (HD) – yra išvestinis rodiklis DOM kokybei nustatyti, o HD didėjimas yra pageidautinas 

dalykas, vertingas agronominiu ir aplinkosauginiu požiūriu, kuris reiškia, kad anglies iš esmės 

daugėja degradacijai atspariose dirvožemio organinės medžiagos frakcijose, o prarandama iš 

linkusios lengvai skaidytis frakcijos (Yurova et al., 2010). Dirvožemio naudojimas žemės ūkiui 

keičia humifikacijos veiksnius: humusą sudarančių medžiagų kiekį, rūgštingumą, mainų katijonų 

kiekį bei sudėtį, biologinį aktyvumą (Ovchinnikova, 2009). Nors huminės medžiagos yra gana 

stabilios ir atsparios skaidymui, tačiau ilgalaikis intensyvus žemės dirbimas skatina jų skilimą 

(Lapa et al., 2011). Kaip nustatė Velykis et al. (2003), po žemės dirbimo minimizavimo, t. y. 

verstuvinio arimo pakeitimo neverstuviniu purenimu, pirmaisiais metais humifikacijos laipsnis 

turėjo tendenciją šiek tiek mažėti, tačiau antraisiais metais, biologiniams procesams įgaunant 

stabilumą, abiejuose armens sluoksniuose HD didėjo – purenant 25 cm gyliu 5,5 ir 4,5 %, o 

purenant 15 cm gyliu – 7,4 ir 7,7 %, palyginus su verstuviniu arimu.

Agroekeositemose išsaugoti dirvožemio organinę anglį ir net ją kaupti ženkliai padeda 

tiesioginės sėjos technologijos taikymas (Kudeyarov, 2019; Kumar, 2020). Tai patvirtina atlikti 

tyrimai, kurie rodo, kad rudeninio žemės dirbimo metu taikant gilųjį arimą, CO2 emisija sudaro 

29,88 μmol m−2 s−1, ariant sekliai (12–15 cm) – 22,50 μmol m−2 s−1, giliai kultivuojant (25–27 cm) 

– 16,73 μmol m−2 s−1, sekliai kultivuojant – 13,72 μmol m−2 s−1, o taikant tiesioginę sėją – 10 μmol

m−2 s−1 (Buragienė et al., 2019).

Dirvožemio agrocheminiai parametrai, kuriuos labiausiai veikia žemės dirbimas, yra 

dirvožemio rūgštumas, mainų katijonų kiekis, mainų katijonų geba ir suminio azoto kiekis, tačiau 

esminės žemės dirbimo įtakos šiems parametrams nenustatyta (Busari et al., 2015; Kwiatkowski 

et al., 2020). Žemės dirbimo poveikio dydis agrocheminiams rodikliams priklauso nuo žemės 
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dirbimo būdo bei dirvos apvertimo ar supurenimo laipsnio (Romaneckas et al., 2016; Jaskulska 

et al., 2020).

Tradicinio dirbimo metu visame armenyje mitybos elementai pasiskirsto tolygiai, tuo tarpu 

dėl tiesioginės sėjos viršutiniame dirvožemio sluoksnyje pastebimas suminio azoto, kalio ir 

magnio koncentracijos  padidėjimas (Martinez et al., 2016). Jaskulska et al. (2020) nustatė, kad 

po 8 metus taikyto gilaus arimo, 0–20 cm dirvožemio sluoksnyje sumažėjo organinės anglies, 

judriųjų fosforo, kalio bei magnio kiekiai, o juostinis žemės dirbimas didina suminio azoto, 

judriojo fosforo ir judriojo kalio kiekį bei 0,1 verte padidino dirvožemio pH.

Dėl žemės dirbimo įtakos dirvožemio reakcijai (pH) vieningos nuomonės nėra: vieni tyrėjai 

nurodo, kad žemės dirbimas neturi jokios įtakos (Neugschwandtner, 2014; Kimbirauskiene et al., 

2020), kiti teigia priešingai (Romaneckas et al., 2016; Polláková et al., 2020). Atlikti tyrimai 

parodė, kad taikant verstuvinį arimą 0–30 cm armens sluoksnyje pH rodiklis padidėja, tačiau 

sumažėja hidrolizinis rūgštumas, lyginant su tuo, kai dirva purenama  purentuvu jos nevartant –

tyrimo autoriai (Polláková et al., 2020) nurodė, kad to priežastis yra pastovus viršutinio 

dirvožemio sluoksnio vartymas ir kartu bazinių katijonų pakėlimas į viršutinius sluoksnius ariant 

verstuviniu plūgu. Tiesioginė sėja palieka daugiau lengvai yrančių augalinių liekanų, kurių 

skaidymosi produktai lemia esminį pH rodiklio reikšmės mažėjimą, o kiti žemės dirbimo būdai 

dirvožemio pH nekeičia (Romaneckas et al., 2016; Polláková et al., 2020).

Intensyvus žemės dirbimas pastebimus suminio azoto kiekio pokyčius sukelia 0–25 cm 

sluoksnyje (Kochiieru et al. 2020). Tirdama suminio azoto pasiskirstymą Debska B. (2020) 

nustatė esminius skirtumus tarp tradicinio žemės dirbimo (38,4 mg kg−1), juostinio (46,2 mg kg−1)

bei tarp supaprastinto (45,2 mg kg−1) žemės dirbimų, taip pat pastebėta, kad 30–50 cm sluoksnyje 

po supaprastinto žemės dirbimo suminis azotas sudaro 59,5 %, po juostinio dirbimo – 53,7 % ir 

po tradicinio dirbimo – 75,8 % viršutiniame 0–30 cm sluoksnyje esančio suminio azoto kiekio. 

Tai rodo, kad intensyvus žemės dirbimas skatina azoto išsiplovimą. 

Dirvožemio anglies ir azoto santykis (C:N) lemia DOM skaidomumą, todėl turi įtakos augalų 

mitybai. Pasak Blanco-Canqui H. ir Lal R. (2008) bei Lou et al. (2012), dirvožemio C:N santykis 

turi mažėjimo tendenciją, einant dirvožemio profiliu žemyn, ir tai galima paaiškinti didėjančiu 

molio dalelių kiekiu apatiniuose dirvožemio sluoksniuose. Lenkijoje atlikti tyrimai rodo, kad 

žemės dirbimas C:N santykiui ariamajame horizonte esminės įtakos neturi. Nustatyta, kad 

nepriklausomai nuo ėminio paėmimo gylio, po tradicinio žemės dirbimo C:N buvo 9,61, po 

supaprastinto – 10,17 (Debska, 2020).

Taikant supaprastintą žemės dirbimą ir tiesioginę sėją išryškėja mitybos elementų 

stratifikacija armenyje. Romaneckas et al. (2016) nustatė, kad viršutiniame 0–15 cm armens 

sluoksnyje suminio fosforo koncentracija  sudaro 55,5 % bendrojo kiekio, apatiniame 15–25 cm 
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sluoksnyje 44,5 % bendrojo fosforo kiekio – ši dalis nustatyta  taikant tiek gilųjį, tiek seklųjį 

verstuvinį arimą; manoma, kad tai susiję su fosforo išplovimu dėl padidėjusio kritulių kiekio 

(Romaneckas et al., 2016).  

Judriojo kalio pasiskirstymo armenyje esminiai skirtumai nustatyti tarp tiesioginės sėjos ir 

giliojo arimo: dėl tiesioginės sėjos judriojo kalio buvo 37 % daugiau viršutiniame armens 

sluoksnyje, lyginant su giliuoju arimu, taip pat nustatytas teigiamas koreliacinis (r = 0,61) ryšys 

tarp judriojo kalio kiekio ir augalinių liekanų kiekio dirvos paviršiuje (Romaneckas et al., 2016).  

Magnio pasiskirstymas dirvožemyje dėl žemės dirbimo taip pat nevienodas, nors skirtumai 

tarp tirtų variantų nėra esminiai: viršutiniame 0–15 cm armens sluoksnyje daugiau magnio 

nustatyta po seklaus ir gilaus kultivavimo 15–25 cm armens sluoksnyje – po gilaus ir seklaus

verstuvinio arimo (Kimbirauskienė et al., 2020). 

Kalcio pasiskirstymui žemės dirbimo sistemos esminės įtakos nedaro, tačiau pastebėta, kad 

taikant tiesioginės sėjos technologiją didžiausia kalcio koncentracija buvo 20 cm gylyje. 

Nurodoma, kad didesnę kalcio koncentraciją šiame gylyje galėjo nulemti augintų augalų šaknys, 

iš gilesnių sluoksnių iškeldamos kalcį į aukštesnius sluoksnius, arba kalcio migravimas į gilesnius 

sluoksnius po kalkinimo (Martinez et al., 2016).

Žemės dirbimo įtaka sieros pokyčiams dirvožemyje tyrinėta mažai. Negausūs tyrimai rodo, 

kad tiesioginės sėjos taikymo atveju didžiausios sieros sankaupos (0,16 g S kg-1) būna 0–10 cm 

sluoksnyje. Sieros sankaupos priklauso nuo žemėnaudos tipo: žieminių kviečių–žirnių 

sėjomainoje sieros sukaupiama 67% mažiau lyginant su daugiamečiu žolynu (Shiwakoti et al., 

2019).

Apibendrinant, galima teigti, kad tausojamasis žemės dirbimas yra perspektyvi galimybė, 

užtikrinanti tvarią maisto gamybą ir sveiką aplinką. 

Kalkių purvas arba kalkių defekatas yra cukraus pramonės atlieka, savo sudėtyje turinti 

daugiau kaip 50 % CaO, todėl žemės ūkyje dažniausiai naudojama siekiant sureguliuoti 

dirvožemio pH arba kaip kalcio trąša (Paleckienė et al., 2006). Kalkių purvo sudėtyje be kalcio 

oksido taip pat yra apie 3 % organinių medžiagų, iki 2 % magnio oksido, dar nedideli kiekiai 

P2O5, K2O, azoto bei įvairių mikroelementų (Paleckienė et al., 2006; Kheir, Kamara, 2019).

Atlikti tyrimai rodo, kad įterpus 3,9 Mg ha-1 kalkių purvo, po 7-erių metų 0–5 cm sluoksnyje 

dirvožemio pH buvo 6,1, kai kontroliniame variante pH-5,6; kalkių purvą įterpus antrą kartą ir po 

metų atlikus dirvožemio tyrimus, nustatytas dar didesnis pH – 6,9 (kontroliniame variante pH =

5,4). Dirvos rūgštumo mažėjimo tendencija nustatyta ir 5–15 cm dirvožemio sluoksnyje. 

Nustatyta, kad praėjus 7 metams po defekato įterpimo dirvos rūgštumas buvo 5 % mažesnis nei 
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kontroliniame variante. Defekatą įterpus antrą kartą ir po metų atlikus dirvožemio tyrimus, 

nustatytas dar didesnis 17,6 % rūgštumo sumažėjimas lyginant su kontroliniu variantu, kur pH 

buvo 5,1 (León et al., 2017). Lietuvoje atlikti tyrimai rodo, kad po defekato panadojimo, jo įtaka 

dirvožemio pH jaučiama net po 24–28 metų (Plesevičienė, 1999). Ispanijoje atlikti tyrimai rodo, 

kad panaudojus kalkių purvą, dirvožemio pH išsilaiko 9 metus (González-Fernández et al., 2004).

Taip pat tyrimai rodo, kad dėl jo sudėtyje esančių įvairių makro ir mikro elementų, kalkių 

purvas taip pat gali esmingai padidinti organinės medžiagos ir makroelementų (N, P, K) kiekį 

dirvožemyje  (Kheir, Kamara, 2019). Atlikti tyrimai parodė, kad po kalkių purvo panaudojimo 

dirvožemio organinės medžiagos kiekis, lyginant su kontrole, padidėja 20 % (León et al., 2017; 

Kheir, Kamara, 2019). LAMMC Joniškėlio bandymų stotyje atlikti tyrimai parodė, kad įterpus 

kalkių purvą  padidėja humusingumas ir keičiasi dirvožemio fizikinės savybės (Velys ir Satkus, 

2018). Tačiau apskritai Lietuvoje kalkių purvo poveikis dirvožemiui tirtas mažai, o liekamasis 

kalkių purvo poveikis rudžemių cheminėms savybėms nebuvo tirtas visiškai.

Siekiant išsaugoti ir pagausinti organinės medžiagos išteklius dirvožemyje, be žemės dirbimo 

svarbų vaidmenį atlieka augalinių liekanų ir kitų organinės kilmės medžiagų įnešimas, todėl 

tarpinių pasėlių auginimas gali ženkliai padidintį organinės anglies atsargas agrosistemoje (Büchi 

et al., 2017). Tarpiniai pasėliai atlieka esminį vaidmenį gerinant dirvožemio kokybę bei didinant 

aplinkos tvarumą (Abdalla, 2019). Šių pasėlių vaidmuo agroekosistemoje yra multifunkcinis 

(4 pav.) (Magdoff, Weil, 2004), todėl tarpiniai pasėliai auginami siekiant pagerinti dirvožemio 

fizikines, chemines ir biologines savybes, taip pat tam, kad dirvos paviršius kuo ilgesnį laiką būtų 

padengtas dengiamaisiais augalais (Reddy, 2016; Wanic et al., 2019). 
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Tarpinių pasėlių vaidmuo agroekosistemoje (pagal Magdoff, Weil, 2004)

The role of catch crops in the agroecosystem (according to Magdoff and Weil, 2004)

Baltijos šalyse svarbiausia tarpinių pasėlių auginimo priežastis yra ta, kad šie pasėliai iš 

dirvos paima azoto perteklių ir tuo sumažina jo išsiplovimo nuostolius rudens–žiemos laikotarpiu 

(Krievina, Leimane, 2019). Dėl biologinių ir agronominių savybių dažniausiai tarpiniuose 

pasėliuose auginami miglinių (Poaceae), pupinių (Fabaceae) ir bastutinių (Brassicaceae) šeimų 

augalai. Miglinių šeimos augalai gerai įsisavina dirvoje esantį azoto perteklių, didina pasėlių 

biomasę bei pagerina dirvožemio kokybę (Finney et al., 2016; White et al., 2016). Pupiniai augalai 

geba fiksuoti ore esantį azotą (Arlauskienė et al., 2019) bei dirvožemyje pagausina organinės 

medžiagos (Lüscher et al., 2014). Taip gali būti panaudojami kaip žalioji trąša padidinanti dirvos 

derlingumą posėliams (Arlauskienė et al., 2019). Bastutinių šeimai priklausantys augalai greitai 

užauga, išaugina daug biomasės, užpavėsina didelį dirvos paviršiaus plotą (>80 %), todėl gerai 

išsaugo drėgmę bei sukaupia daug mitybos elementų (Ugrenović et al., 2019). 

Tarpiniuose pasėliuose dažniausiai rekomenduojami auginti: rapsas (Brassica napus L.), 

baltoji garstyčia (Sinapis alba L.), rudoji garstyčia (Brassica juncea (L.) Czern.), ropė (Brassica 

rapa rapifera), pašarinis ridikas (Raphanus sativus L.), aliejinis ridikas (Raphanus sativus var. 

oleifera) ir kt.  (Ugrenović et al., 2019). Borealiniame regione žieminiams tarpiniams pasėliams 

tinkamiausi žieminiai rugiai, žieminiai rapsiukai ir ruginiai vikiai (Toom et al., 2019a). Lietuvoje 

tarpiniams pasėliams tinkamų auginti augalų sąrašą sudaro apie 10 rūšių (Tausojamoji 

žemdirbystė…, 2008). 
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Mūsų eksperimente tarpiniuose pasėliuose augintos trys augalų rūšys: aliejinis ridikas 

(Raphanus sativus L.), baltoji garstyčia (Sinapis alba L.) ir sėjamoji aviža (Avena sativa L.).

Aliejinis ridikas (Raphanus sativus L.) nereiklus aplinkos sąlygoms, greitai auga, tolerantiškas 

sausrai, pasižymi didele šaknų skverbiamąja geba, užaugina didelę antžeminę masę, gerai 

pasisavina dirvožemyje esantį azotą (Tausojamoji žemdirbystė…, 2008). Baltoji garstyčia 

(Sinapis alba L.) – nereiklus, pakenčiantis vėlyvą sėją, greitai augantis augalas, didelė šaknų 

skverbiamoji geba, tinka auginti mišiniuose (Tausojamoji žemdirbystė…, 2008). Vidutiniškai 

baltoji garstyčia (Sinapis alba L.) sukaupia 0,4 Mg ha-1 daugiau biomasės ir 10.4 kg ha-1 daugiau 

azoto nei aviža (Andrzejewska et al., 2019). Sėjamoji aviža (Avena sativa L.) – nereiklus 

dirvožemiui (Tausojamoji žemdirbystė…, 2008) ir tinkamas mulčiavimui augalas (Andrzejewska 

et al., 2019).

Tarpiniai pasėliai pagerina dirvožemio chemines savybes padidindami jame humuso, 

organinės anglies, fosforo, magnio ir mikroelementų atsargas (Kwiatkowski et al., 2020), tuo 

prisideda prie dirvos derlingumo atstatymo bei palaikymo (Wanic et al., 2019). Tarpinių pasėlių 

panaudojimas derinyje su tiesioginės sėjos technologija yra perspektyvi alternatyva, mažinanti 

aplinkos taršą per sumažėjusį azoto išsiplovimą, trąšų ir herbicidų naudojimą, piktžolių slopinimą 

dėl maisto medžiagų bei vandens (Vincent-Caboud et al., 2017).

Stipriausią įtaką tarpiniai pasėliai daro dirvožemio organinės medžiagos bei dirvožemio 

organinės anglies, suminio bei nitratinio azoto, fosforo pokyčiams, pH bei elektriniam laidumui

(Sharma et al., 2018). Dirvožemio organinės anglies atsargas pagausina tarpinių pasėlių išauginta 

ir įterpta biomasė (Wanic et al., 2019; Haruna et al., 2019; Kwiatkowski et al., 2020) – dėl įterptos 

fitomasės, organinės anglies kiekis per metus dirvožemyje padidėja 0,32 ± 0,08 Mg ha m.

(Poeplau,  2015), o dirvožemio organinės medžiagos pagausėja 8 %. Kuo didesnis biomasės kiekis 

gražinamas į dirvožemį, tuo daugiau jame susikaupia ne tik organinės anglies, bet ir suminio 

azoto, kalio bei fosforo (Talgre et al., 2018). Baltijos regione tarpinių pasėlių išauginamos 

biomasės kiekis svyruoja nuo 2,64 iki 4,26 t ha-1. Itin gausiai biomasės išaugina baltoji garstyčia 

(Sinapis alba L.) (4,26 ± 0,45 t ha-1) ir bitinė facelija (Phacelia tanacetifolia) (3,98 ± 0,25 t ha-1)

(Kwiatkowski et al., 2020), rudenį sausosios medžiagos daugiausiai išaugina pašariniai ridikai 

(Toom et al., 2019).

Bogužas et al. (2015) nustatė, kad seklus baltųjų garstyčių tarpinio pasėlio įterpimas prieš 

sėją, palyginus su tradiciniu arimu, organinės anglies sankaupas padidino 31,7 % dirvoje be šiaudų 

ir 28,9 % dirvoje su šiaudais. Lenkijoje atlikti tyrimai parodė, kad žaliajai trąšai panaudota baltoji 
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garstyčia, bitinė facelija ir pašarinių pupų su sėjamuoju vikiu mišinys, organinės anglies kiekį 

dirvožemyje padidina esmingai, lyginant su kontroliniu variantu (Kwiatkowski et al., 2020).

Nors dažniausiai tarpiniuose pasėliuose auginamos monokultūros, tačiau juose auginant 

mišinius iš dviejų ar daugiau narių pasiekiama dar geresnių rezultatų: išauginama daugiau 

biomasės, sukaupiama didesnis kiekis maisto medžiagų ir geriau slopinamas piktžolių plitimas. 

Tarpinių pasėlių mišiniai iš sėjamojo vikio (Vicia sativa) ir sėjamojo žirnio (Pisum sativum)

biomasės išaugina – 3,46 ± 0,30 t ha-1 (Kwiatkowski et al., 2020). 

Išauginamos biomasės kiekis priklauso nuo augalų rūšies ir  sėjos laiko (Büchi et al., 2018; 

Toom et al., 2019b). Tiriant įvairias tarpiniams pasėliams naudojamas augalų rūšis nustatyta, kad 

žirnių ir avižų pasėlio biomasėje organinės anglies sukaupiama 12 % daugiau nei rapsų 

antžeminėje dalyje (Ghimire et al., 2017). Estijoje ir Lenkijoje atlikti tyrimai parodė, kad 

tinkamiausias laikas tarpinių pasėlių sėjai yra rugpjūčio pradžia. Vėlinant sėjos laiką laipsniškai 

mažėja išaugintos biomasės kiekis ir joje sukaupto azoto kiekis (Andrzejewska et al., 2019; Toom 

et al., 2019b).

Tarpinių pasėlių panaudojimas CO2 sekvestracijai gali būti svarbi priemonė siekiant 

sumažinti CO2 emisijas į atmosferą ir taip prisidėti prie klimato kaitos švelninimo (Kwiatkowski 

et al., 2020b). Atlikti tyrimai su įvairiais tarpinių pasėlių augalais parodė, kad avižos (Avena sativa

L.), kaip pagrindinio sėjomainos augalo, išaugintos antžeminės dalies svoris būna 4,03 t ha-1,

požeminės – 0,09 t ha-1, tai sudaro 11,5 t CO2 ha-1 m. biomasėje sekvestruotos anglies per metus 

(Kwiatkowski et al., 2020b). Didelį potencialą sekvestruoti anglį turi baltoji garstyčia (Sinapsis 

alba L.), nes šis augalas sausosios antžeminės biomasės išaugina 4,26 t ha-1, šaknys – 0,13 t ha-1,

kurioje sekvestruota anglis sudaro 43 %, atitinkamai 6,64 t CO2 ha-1 ir 0,20 t CO2 ha-1 antžeminėje 

ir požeminėje biomasėje (Kwiatkowski et al., 2020b). Taip pat buvo nustatyta, kad dirvožemyje 

sukauptos organinės anglies visuomet būna esmingai daugiau tuose laukeliuose, kur auginti 

tarpiniai pasėliai (Kwiatkowski et al., 2020b). Lenkijoje atlikti tyrimai su įvairiais augalais parodė, 

kad didžiausias dirvožemio organinės anglies kiekis (36,7 g kg-1) buvo po baltosios garstyčios 

(Sinapsis alba L.) fitomasės bei sėjamojo vikio ir žirnio mišinio (35,4 g kg-1) įterpimo 

(Kwiatkowski et al., 2020b). Pastebėta stipri teigiama koreliacija tarp įvairių rūšių tarpinių pasėlių 

išaugintos ir į dirvožemį įterptos biomasės kiekio ir organinės anglies kiekio. Tarp baltosios 

garstyčios biomasės ir organinės anglies kiekio nustatytas stipriausias (r = 0,81) koreliacinis ryšys 

(Kwiatkowski, et al., 2020b). Apskaičiuota, kad jeigu 7,5 milijono hektarų plotas, kuriame 

auginami varpiniai javai, būtų užsėtas tarpiniais pasėliais, jame anglies dvideginio būtų 

absorbuojama nuo 30,8 Tg CO2 iki 49,8 Tg CO2 per metus (Pawłowska et al., 2019). Tačiau 

esama duomenų, kad auginant tarpinius pasėlius organinės anglies sankaupos gali ir mažėti. 

Pagrindinė to priežastis – įterpus greitai irstančią organinę medžiagą su mažu C: N santykiu
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dirvožemio mikroorganizmų bendrijos išauga ir, pritrūkusios šviežiai įterptos bomasės, pradeda

mineralizuoti dirvožemio organinius junginius (Poeplau,  2015).

Tarpinių pasėlių kaip maisto medžiagų šaltinio vertė priklauso ne tik nuo išaugintos biomasės 

kiekio, bet ir nuo augaluose sukauptų mitybos elementų, ypač azoto, kiekio (Toom 2019a;

Toom et al., 2019b). Nustatyta, kad dėl išauginamos gausios biomasės, baltosios garstyčios 

sukaupia 128 kg ha-1 azoto; pašarinės pupos išaugina esmingai didesnį biomasės kiekį (3050 kg 

ha-1) nei žirniai (2600 kg ha-1), tačiau abiejų augalų rūšių biomasėje sukaupto azoto kiekis būna 

panašus (apie 100 kg ha-1). Facelijos, grikiai ir egiptiniai dobilai išaugina panašų biomasės kiekį 

(nuo 1570 iki 1870 kg ha-1) ir sukaupia panašų kiekį azoto. Įrodyta,  kad baltoji garstyčia, 

sėjamasis žirnis ir pašarinės pupos išaugina didesnį biomasės kiekį ir sukaupia daugiau azoto nei 

facelijos, grikiai ir egiptiniai dobilai (Toom et al., 2019b). 

    Tarpiniai pasėliai esmingai keičia makroelementų kiekį dirvožemyje (Kwiatkowski et al., 

2020). Tyrimai rodo, kad tarpiniai pasėliai iš dirvožemio įsisavina fosforą, todėl vykstant jų 

biomasės mineralizacijai, dirvožemyje padaugėja judriojo fosforo (Soltangheisi et al., 2018). 

Atlikti tyrimai parodė, kad fosforo ir kalio dirvožemyje vidutiniškai padaugėjo 2–4 mg kg-1, kai

tarpinių pasėlių biomasė buvo nupjauta ir palikta per žiemą mulčiui dirvos paviršiuje, lyginant su 

variantais, kuriuose tarpiniai pasėliai nebuvo auginti. Nepriklausomai nuo rūšies, visi tarpiniai 

pasėliai dirvožemyje esmingai padidina magnio bei mikroelementų kiekį. Ypatingai geromis 

mikroelementų kaupimo savybėmis pasižymi baltoji garstyčia (Sinapis alba L.). Po baltųjų 

garstyčių (Sinapis alba L.) biomasės įterpimo, dirvožemyje buvo nustatyta tokia mikroelementų 

koncentracija: mangano – 269 mg kg-1, geležies – 5138 mg kg-1, cinko – 38,9 mg kg-1, vario –

7,97 mg kg-1 (Kwiatkowski et al., 2020). Juodžemio dirvožemyje atlikti tyrimai parodė, kad 

rudens laikotarpiu didžiausius azoto (70–103 kg ha−1), fosforo (11–19 kg ha−1), kalio (83–

161 kg ha−1), kalcio (39–64 kg ha−1) ir magnio (3–11 kg ha−1) kiekius sukaupia pašariniai ridikai,

tačiau žiemą šie augalai žūsta, ir augalo fitomasėje sukaupti maisto elementai, ypač azotas, gali 

greitai išsiplauti (Toom et al., 2019a; Thomsen et al., 2016). Iš žiemojančių tarpinių pasėlių

didžiausią biomasę išaugina ir tuo pačiu didžiausią azoto (62–84 kg ha−1) kiekį gali sukaupti 

ruginiai vikiai (Vicia villosa Roth). Fosforą (7 kg ha−1) geriausiai akumuliuoja žieminiai rapsiukai,

blogiausiai (5 kg ha−1) – žieminiai rugiai. Kalio, kalcio ir magnio mažiausiai sukaupia žieminiai 

rugiai. Žieminiai rapsiukai savo išaugintoje biomasėje daugiausiai sukaupia fosforo, kalio ir 

kalcio. Tuo tarpu ruginiai vikiai sukaupia daugiausiai magnio (Toom et al., 2019a). 

Pupinių augalų išauginta biomasė praturtina dirvožemį dideliu kiekiu azoto ir anglies, kurie 

pagerina humuso savybes. Žirnių ir rapsų biomasėje suminio azoto sukaupiama atitinkamai 77 %

ir 108 % daugiau nei avižose. Avižų biomasės C: N santykis 77 % didesnis nei žirnių ir 133 %

didesnis nei rapsų (Ghimire, 2017). Pupiniai augalai su stipria ir giliai prasiskverbiančių šaknų 
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sistema maisto medžiagas paima iš gilesnių dirvos horizontų, juos pakelia į paviršių bei panaudoja 

biomasei auginti. Pupinių augalų biomasėje sukauptas azotas atpalaidauojamas lėtai, todėl 

mineralizuojama žalioji trąša azotą atpalaiduoja net trečiaisiais metais po jos įterpimo į dirvožemį 

(Talgre et al., 2012).

Pastebėta, kad net lauke paliktos tarpinių pasėlių ražienos teigiamai veikia dirvožemį. 

Nustatyta, kad lauke palikus 10 cm aukščio ražienas, o tarpinių pasėlių išaugintą biomasę išvežus 

iš lauko, sumažinama vėjo eroziją ir nitratų išplovimas (Blanco‐Canqui et al., 2020). Tarpiniai 

pasėliai apsaugo dirvožemį nuo maisto medžiagų išplovimo (Wanic et al., 2019). Tarpinių pasėlių

panaudojimas rudens–žiemos periodu yra svarbi priemonė siekiant sumažinti azoto išplovimą  ir 

užtikrinti efektyvesnį jo panaudojimą posėliniuose augaluose (Toom et al., 2019), De Notaris et al. 

(2018) nustatė, kad tarpiniai pasėliai azoto išplovimą per metus sumažina 23 kg N ha−1. Rudens 

periodu bastutiniai tarpiniai pasėliai auginami, siekiant sumažinti išsiplovimą, o ankštiniai veikia 

kaip žalioji trąša ir azoto šaltinis posėliniams augalams (Couëdel et al., 2018).

Be kitų naudingų savybių, tarpiniai pasėliai pasižymi tuo, jog dirvožemyje ženkliai sumažina 

fenolinių junginių, dėl kurių agrosistemose mažėja derlius auginant monokultūras – po facelijos ir 

ankštinių kultūrų mišinio fenolinių junginių sumažėja 16 %, po baltųjų garstyčių – 33 % 

(Kwiatkowski et al., 2020). Tarpinių pasėlių fitomasė įterpta į dirvožemį pagerina jo kokybę 

(Stegarescu et al., 2020), todėl ji gali būti panaudojama kaip žalioji trąša (Pawłowska et al., 2019) ar 

kaip mulčas (Andrzejewska et al., 2019) ir taip dirvožemyje padidinti organinės anglies kiekį. Toks 

tarpinių pasėlių panaudojimas laikomas aplinkai draugišku ūkininkavimu (Pawłowska et al., 2019). 

Tarpinių pasėlių auginimas žaliajai trąšai, yra svarbi agropriemonė dirvožemio organinės 

anglies ištekliams išsaugoti ir pagausinti agroekosistemose (Poeplau, 2015), taip pat žalioji trąša 

yra geras maisto medžiagų šaltinis posėliniams augalams (Talgre et al., 2012). Subalansuotai 

auginami tarpiniai pasėliai žaliąjai trąšai gali pilnai aprūpinti posėlinius augalus azotu ir pakeisti 

mineralines trąšas, kas ypač aktualu ekologiniams ūkiams (Talgre et al., 2012; Arlauskiene,

Gecaitė, 2019). Įterpti žaliajai trąšai auginti augalai padidina humuso atsargas dirvožemyje 

(Tripolskaja et al., 2014). Žaliajai trąšai auginami tarpiniai pasėliai gali sukaupti 153 kg K ha-1 ir

20 kg P ha-1 (Talgre et al., 2012). Pupiniai augalai kasmet vykstant mineralizacijai į dirvožemį 

gražina 114–196 kg N, 17–24 kg P ir 89–144 kg K ha-1. Žalioji trąša su dideliu maisto medžiagų 

kiekiu ir žemu C: N santykiu yra vertinga trąša, nes intensyviai skaidosi (Talgre et al., 2012).

Iš žaliosios trąšos atpalaiduojamų maisto medžiagų kiekis priklauso nuo organinės medžiagos 

kiekio dirvožemyje, augintų augalų rūšies, išaugintos ir įterptos biomasės kiekio, C:N santykio, 

taip pat nuo paties dirvožemio ypatumų (temepratūros, drėgnumo, rūgštumo, aeracijos ir t. t.)
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(Sorensen, Kristensen, 2011; Wanic et al., 2019). Angst et al. (2017) pastebėjo, kad, augalinės 

liekanos, savo sudėtyje turinčios daugiau mažai judrių junginių (lignino, lipidų, celiuliozės ir kt.),

pasižymi mažesniu mineralizacijos intesyvumu. Tyrimai rodo, kad įterpus augalines liekanas 

mikroorganizmai pirmiausia pradeda skaidyti leingvai irstančius junginius  tokius kaip cukrus, 

baltymai ir kt. (Sarker et al., 2018). Žaliosios trąšos didžiausia įtaka būna pirmaisiais metais po 

įterpimo (Tripolskaja et al., 2014). Pirmaisiais metais po augalinės masės įterpimo būna 

mineralizuojama 60–80 % biomasės, iš kurios 10–30 % paverčiama humusu ir 3–8 % tampa 

mikroorganizmų biomase, ir beveik toks pat kiekis lieka nehumifikuotas (Hospodarenko,

Lysianskyi, 2016), vėliau žaliosios trąšos įtaka silpnėja.

Tripolskaja et al. (2014) nustatė, kad žaliosios trąšos įtaka humuso medžiagų formavimuisi 

priklauso ne tik nuo žaliajai trąšai auginamų augalų rūšies, tačiau ir nuo jų įterpimo laiko, 

hidroterminių sąlygų. Taip pat nustatyta, kad humusas intesyviausiai susidaro, kai įterptos

biomasės C:N santykis būna 15–25. Kai įterptos biomasės C:N santykis mažesnis nei 15, įterptos 

biomasės mineralizacija intensyvėja; kai C: N santykis viršija 25 – organinių medžiagų skaidymas 

lėtėja ir mažėja naujų huminių medžiagų susidarymas (Tripolskaja et al., 2014). Tarpinių pasėlių

mineralizacijos intensyvumas koreliuoja su dirvožemio organinėje medžiagoje vyraujančiomis 

funkcinėmis grupėmis ir C:N santykiu. Žemas mineralizacijos intensyvumas lemia didesnį 

organinės anglies kiekį dirvožemyje (Stegarescu et al., 2020). Nuo žaliąjai trąšai naudojamų 

augalų rūšies priklauso humifikacijos koeficentas. Aliejinių ridikų humifikacijos koeficientas 

0,023, baltosios garstyčios – 0,035, baltųjų dobilų – 0,036 (Hospodarenko, Lysianskyi, 2016).

Koreliacinė analizė tarp humuso kiekio dirvožemyje ir celiuliozės kiekio įterptoje žaliosios 

trąšos biomasėje parodė, kad maksimalus kiekis humuso medžiagų susidaro, kai įterptoje 

biomasėje celiuliozės kiekis yra 24–28 %. Taip pat nustatyta, kad huminės medžiagos susidaro 

intensyviau, kai įterptoje žaliojoje trąšoje ligninas sudaro 14–18 % (Tripolskaja et al., 2014).

Dirvos mulčiavimas turi daugybę privalumų: sumažina evapotranspiracijos intensyvumą, 

drėgmės nuostolius, pakelia dirvožemio temperatūrą, sumažina eroziją, slopina piktžolių plitimą, 

mažina lietaus lašelių neigiamą poveikį dirvožemio paviršiui bei pakeičia dirvožemio

fizikochemines bei biologines savybes (Kader et al., 2019; Thakur ir Kumar, 2020). Ant 

dirvožemio paviršiaus paskleistas mulčias pagerina dirvožemio struktūrą, mitybos elementų 

apykaitą, sumažina dirvožemio rūgštumą, kuris savo ruožtu padidina mitybos elementų 

prieinamumą augalams (Qin et al., 2015). Irdama mulčio biomasė dirvožemį papildo mitybos 

elementais, išlaiko maisto medžiagas augalų šaknų zonoje ir sumažina maisto medžiagų išplovimą 

(Kader et al., 2019).
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Dirvožemio paviršiaus mulčiavimas plačiausiai taikomas kaip drėgmės išsaugojimo

priemonė ir apsauga nuo erozijos Qin  et al., 2016), tačiau taip pat gali būti panaudotas ir kaip

organinių medžiagų papildymo priemonė dirvožemyje (Bajorienė et al., 2013). Organinių 

medžiagų sankaupos dirvožemyje po mulčiavimo priklauso nuo mulčio rūšies, palikto mulčio

kiekio bei sluoksnio storio (Bajorienė et al., 2013). Nustatyta, kad 10 cm storio mulčio sluoksnis 

organinės anglies kiekį dirvožemyje padidina 15 %, lyginant su plonesniu 5 cm mulčio sluoksniu.

Žolės mulčias dirvožemio organinės anglies kiekio esmingai nepadidina, tačiau liekamajį poveikį 

dirvožemio savybėms vis tiek turi (Bajorienė et al., 2013).

Tyrimai su baltaja garstyčia (Sinapis alba L.), aliejiniu ridiku (Raphanus sativus) ir baltuoju 

ridiku (Raphanus longipinnatus) parodė, kad borealiniame regione šių vienamečių augalų 

tarpiniai pasėliai per žiemą visiškai žūsta ir jų išaugintos biomasės antžeminė dalis suirusi lieka 

dirvos paviršiuje, kuri vėliau mineralizuojama mikroorganizmų, nupustoma vėjo ar nuplaunama 

kritulių vandens; taip pat pastebėta, kad dėl žiemos šalčių pirmiausia nukenčia stambios ridiko 

šaknys, kurioms mineralizuojantis gruntinis vanduo išplauna šaknyse sukauptą fosforą, ir taip 

dirvožemis kasmet pasipildo  8 kg ha-1 fosforo (Liu et al., 2015).

Tarpinių pasėlių kaip mulčio vertė priklauso nuo pasirinktos augalų rūšies (Liu et al., 2015), 

išaugintos biomasės kiekio ir jos cheminės sudėties (Arlauskienė et al., 2019). Nustatyta, kad 

vienamečiai tarpiniams pasėliams auginami augalai, tokie kaip baltoji garstyčia (Sinapis alba L.), 

aliejinis ridikas (Raphanus sativus) išaugintoje biomasėje fosforo sukaupia daugiau nei 

daugiamečiai augalai (pvz., raudonasis dobilas (Trifolium pratense L.). Švedijoje ištyrus tarpinių 

pasėlių augaluose fosforo sankaupas rudenį nustatyta, kad baltasis ridikas (Raphanus longipinnatus)

fosforo sukaupia didžiausia kiekį (4,64 g kg-1 antžeminėje dalyje ir 3,88 g kg-1 šaknyse), baltoji 

garstyčia (Sinapis alba L.) – 3,69 g kg-1 antžeminėje dalyje ir 2,51 g kg-1 šaknyse, aliejinis ridikas 

(Raphanus sativus) – 4,22 g kg-1 antžeminėje dalyje ir 3,44 g kg-1 šaknyse, raudonasis dobilas 

(Trifolium pratense L.) – 2,65 g kg-1 antžeminėje dalyje ir 3,91 g kg-1 šaknyse. Didesnį fosforo kiekį 

vienamečių augalų biomasėje lemia tai, kad jie turi per palyginus trumpą laiką subręsti ir palaikyti 

santykinai didesnį augimo greitį nei daugiamečiai augalai (Liu et al., 2015).

Tyrimai parodė, kad dirvos paviršiaus padengimas mulčiu priklauso nuo tarpinių pasėlių sėjos 

laiko. Mochełek tyrimų stotyje (Lenkija) atliktas bandymas su baltąja garstyčia ir aviža parodė, 

kad ypač ryškūs skirtumai pastebėti, kai aviža ir baltoji garstyčia buvo pasėtos rugpjūčio 15 d. ir 

rugsėjo 1 d. Vasario 2 d. baltoji garstyčia, kurios sėjos laikas buvo rugpjūčio 15 d., jau buvo 

visiškai numetusi lapus, ir jie buvo vėjo išnešti iš lauko, tuo tarpu ant avižos stiebų dar buvo likę 

nenumestų lapų, kurie gausiai dengė dirvos paviršių (Andrzejewska et al., 2019). Nuo sėjos laiko 

taip pat priklauso sausųjų medžiagų kiekis, azoto koncentracija augaluose ir azoto susikaupimas 

tarpinių augalų antžeminėje masėje. Didžiausią kiekį sausųjųmedžiagų tarpiniai pasėliai išaugino,
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juos pasėjus rugpjūčio 15 d. (2,36 Mg ha-1) ir rugsėjo 1 d. (1,03 Mg ha-1). Azoto koncentracija 

augaluose esmingai mažėja su lėtėjančiu antžeminės masės augimu, todėl augalai, pasėti 

rugpjūčio 15 d., sukaupė esmingai daugiau azoto (45,4 kg ha-1) nei tie, kurie buvo sėti vėliau t. y. 

rugsėjo 15 d. (30,3 kg ha-1) (Andrzejewska et al., 2019).

Tarpinių pasėlių mulčias padidina organinių medžiagų, organinės anglies kiekį dirvožemyje, 

anglies sekvestraciją, katijonų mainų gebą, dirvožemio derlingumą, pagerina augalų mitybą azotu, 

sumažina jo išsiplovimą, geriau išsaugo maisto medžiagas, palyginus su nemulčiuota dirva 

Adnan et al., 2020). Nustatyta, kad dirvožemio organinės anglies ir suminio azoto sankaupoms

po mulčiavimo įtakos turi ne tik mulčiui parinktų augalų rūšis, bet ir mulčo panaudojimo būdas 

(Arlauskienė et al., 2019). Arlauskienė et al. (2013) nustatė, kad sunkaus priemolio glėjiškame 

rudžemyje antžeminės masės mulčiavimas turėjo tendenciją didinti dirvožemio organinės anglies 

kiekį: dalį daugiamečių žolių antžeminės masės panaudojus žaliajai trąšai, SOC kiekis padidėjo 

5,6 %, o panaudojus visą antžeminę masę – 4,7 %, palyginti su variantu, kur žolė išvežta iš lauko. 

Dirvožemyje daugiausia SOC nustatyta po eraičinsvidrių ir raudonųjų dobilų priešsėlio. Po 

raudonųjų dobilų mulčio SOC kiekis padidėjo 3,62–20,7 %, po eraičinsvidrių mulčio – 22,8 %.

Tačiau ne visuomet įneštas didelis organinės medžiagos kiekis lemia organinės anglies padidėjimą 

(Arlauskienė et al., 2019). Jos sumažėjimą gali nulemti, tai kad įterpus didelį kiekį organinių 

medžiagų suaktyvėja mikroorganizmai ir pradeda skaidyti stabilizuotą DOM (Schlüter et al., 2011).

Suminio azoto kiekybiniams pokyčiams dirvožemyje esminės įtakos turi daugiametės žolės 

ir jų antžeminės masės panaudojimo būdai. Esmingai didesnis suminio azoto kiekis nustatytas 

javus auginant po raudonųjų dobilų, mėlynžiedžių liucernų, jų mišinio su eraičinsvidrėmis. Pagal 

Arlauskienė et al. (2013), dirvožemyje suminio azoto kiekį vidutiniškai 2,3 % padidino visos 

antžeminės masės mulčiavimas. Nustatyta dirvožemio suminio azoto priklausomybė nuo įterpto 

daugiamečių žolių požeminės ir antžeminės masės azoto kiekio, ši priklausomybė buvo tiesinė ir 

stipri (r = 0,579, P < 0,05).

Mobilių huminių medžiagų kiekis esmingai priklauso nuo naudotų priemonių, tuo tarpu 

mobiliųjų huminių rūgščių kiekis labiau priklauso nuo antžeminės biomasės panaudojimo būdo. 

Antžeminės masės kombinuotas panaudojimas (pirmosios pjūties masė – išvežta iš lauko, 

antrosios ir trečiosios – mulčiuota dirvos paviršiuje), mobiliųjų huminių medžiagų kiekį padidino

12,4 % , mobiliųjų huminių rūgščių  18,2 % (Arlauskienė et al., 2019).

Šio tyrimo tikslas – ištirti įvairaus intensyvumo pagrindinio žemės dirbimo technologinių 

derinių ir papildomų dirvožemio savybes gerinančių bei aplinką tausojančių priemonių įtaką 

sunkių dirvožemių organinės anglies bei agrocheminių rodiklių kitimui ir stabiliai našios bei 

saugios biocenozės palaikymui.



35

Tyrimų objektas – giliau karbonatingas giliau glėjiškas sunkaus priemolio rudžemis 

(Endocalcary-Endohypogleyic Cambisol) (WRB 2014 (2015).

Žemės dirbimo sistemų tyrimų stacionarus lauko bandymas buvo atliktas 2016–2018 metais 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Joniškėlio bandymų stotyje lauko eksperimente, 2006 m. 

įrengtame giliau karbonatiniame giliau glėjiškame sunkaus priemolio rudžemyje (RDg4-k2)

(5 pav.). 

. Giliau karbonatingo giliau glėjiško sunkaus priemolio rudžemio profilis (pagal Volungevičių, 2018)

Profile of deeper carbonated deeper gleyic heavy loam Cambisol (according to Volungevičius, 2018)

Prieš pradedant vykdyti eksperimentą dirvožemis buvo neutralios ir silpnai šarminės 

reakcijos. Pasižymėjo palyginti nedideliu suminės anglies kiekiu. Didžiausia humuso 

koncentracija buvo Ahp ir AEl horizontuose. Kaip ir organinių medžiagų, taip ir azoto, fosforo 

bei kalio didžiausias susikaupimas buvo Ahp horizonte. Joniškėlio apylinkių rudžemiai yra 

turtingiausi kaliu, todėl šiems dirvožemiams būdingas didelis kalingumas. Detalesni dirvožemio 

agrocheminių savybių duomenys pateikti 1 lentelėje.
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  1 lentelė. Dirvožemio armens sluoksnio charakteristika prieš eksperimento įrengimą, 2006 m.

 Table 1. Characteristics of the soil plough layer before setting up the experiment, 2006

SSluoksnis /
layer,

cm

Humuso kiekis / 
humus content,

%
pHKCl

P2O5 K2O Bendrasis N /
total N, 

%

Bendrasis P /
tootal P, 

%mg kg-1

0–25 2,16 6,6 137 309 0,156 0,054

25–35 1,01 7,55 218 304 0,118 0,045

     Tyrimai daryti drenuotame, sunkaus priemolio ant dulkiškojo molio su giliau esančiu smėlingu 

priemoliu (p2/m2/p1) dirvožemyje, kurio dirvodarinė uoliena – limnoglacialinis molis. Dirvožemio 

armenyje yra < 0,002 mm molio dalelių – 27,03 %, po juo glūdus molis, kuriame jų yra > 50 %. 

Limnoglacialinių nuogulų storis – 45 cm, priemolis prasideda giliau nei 70–80 cm. Karbonatai 

dažniausiai prasideda 50-60 cm gylyje (Maikštėnienė et al., 2008).

2.3. Bandymų schema ir parametrai 

Stacionariniame lauko eksperimente buvo tiriama įvairaus intensyvumo pagrindinio žemės 

dirbimo technologinių derinių ir jų sistemų su papildomomis gerinančiomis priemonėmis įtaka 

sunkaus priemolio dirvožemių cheminių savybių kitimui pagal žemiau pateikiamą schemą 

(6 pav.):

       Eksperimento schema: 

1. Gilus arimas visiems sėjomainos augalams (žieminiams 23–25 cm, vasariniams 21–

23 cm gyliais).

2. Seklus arimas (15–17 cm gyliu) vasariniams augalams sėjomainoje, bearimis žemės

dirbimas (10–12 cm gyliu) žieminiams augalams.

3. Bearimis žemės dirbimas (10–12 cm gyliu) visiems sėjomainos augalams.

4. Bearimis žemės dirbimas (10–12 cm gyliu) visiems sėjomainos augalams po ilgalaikio

periodiško kalkių purvo įterpimo vasariniams augalams.

5. Bearimis žemės dirbimas (10–12 cm gyliu) visiems sėjomainos augalams su tarpiniais

pasėliais, įterptais žaliajai trąšai vasariniams augalams.

6. Tarpiniai pasėliai, paliekant mulčiui per žiemą be rudeninio žemės dirbimo

vasariniams augalams, tiesioginė sėja žieminiams augalams.
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. Eksperimento schema

. Scheme of experiment
Pastaba: rotacijos nariai: Ž. – žirniai, K. – žieminiai kviečiai, R. – vasariniai rapsai, M. – vasariniai miežiai; variantai: 

GA – gilus arimas; SA – seklus arimas; BD – bearimis dirbimas; BD+KP – bearimis dirbimas su kalkių purvu;

BD+ŽT – bearimis dirbimas su žaliąja trąša; TS+MŽ – tiesioginė sėja su mulčiu žiemai.

Note: rotation members: P. – pea; W. W. – winter wheat; O. S. R. – oil seed rape; S. B. – spring barley; tillage 

systems: DP – deep ploughing; SP – shallow ploughing; PT – ploughless tillage; PT+LS – ploughless tillage with 

lime sludge; PT+GM – ploughless tillage with green manure; NT+WM – no-tillage with winter mulch. 

Sėjomainos rotacija: 1. Žirniai. 2. Žieminiai kviečiai. 3. Vasariniai rapsai. 4. Vasariniai 

miežiai. Rotacijos nariai sėjomainoje išdėstyti išskleidžiant juos erdvėje ir laike. 

Bandymo parametrai. Pradinių laukelių dydis 16 × 5 = 80 m2, apskaitomųjų – 13 × 2,3 = 

29,9 m2. Pakartojimai – keturi. Kiekvieno sėjomainos rotacijos nario augalai sėti juostomis 

(blokais). Vienos bandymų juostos plotas 120 × 16 = 1920 m2. Apsėjamos juostos plotas 138 ×

16 = 2208 m2. Kiekvienoje juostoje (bloke) tyrimų variantai išdėstyti rendomizuotai. Apsaugų 

tarp augalų juostų plotis – 10 m.

Visuose žemės dirbimo variantų laukeliuose visų sėjomainoje auginamų augalų šiaudai 

susmulkinti, paskleisti dirvos paviršiuje ir, patręšus mineralinėmis azoto trąšomis – 10 kg N vienai 

tonai šiaudų (išskyrus žirnių šiaudus), įterpti į dirvą tuoj po derliaus nuėmimo, skutant ražienas 

universaliuoju ražienų skutikliu 6–8 cm gyliu. Bandyme buvo ariama (giliai ir sekliai) plūgu su 

pusiau sraigtinėmis verstuvėmis ir priešplūgiais, o bearimiam žemės dirbimui buvo naudojamas 

universalusis ražienų skutiklis arba diskinis skutiklis (5-tas variantas, vasariniams augalams 

įterpiant žaliąją trąšą) schemoje nurodytais gyliais. 

Kalkinės medžiagos (kalkių purvas – 7,0 t ha-1) 4-to varianto laukeliuose eksperimento 

vykdymo metu buvo panaudotos tris kartus per sėjomainą visiems vasariniams augalams I tyrimų 
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etape (2007–2010 m.) ir vieną kartą II tyrimų etape (2011–2014 m.) vasariniams miežiams po 

vasarinių rapsų derliaus nuėmimo, išbarstant dirvos paviršiuje rankomis ir įterpiant ražienų 

skutikliu pagrindinio žemės dirbimo metu rudenį. III-iajame tyrimų etape, kurio rezultatai 

pateikiami šioje disertacijoje, buvo tiriamas liekamasis kalkių purvo poveikis, jo daugiau 

nebeįterpiant.

Sėjomainos rotacijoje augalai tarpiniuose pasėliuose žaliajai trąšai ir mulčiui auginami dvejus 

metus prieš vasarinius augalus. Tarpiniams pasėliams parenkami vasariniai augalai. Žemės 

dirbimo 5 ir 6 variantų laukeliuose 3-jo rotacijos nario lauke po vasarinių rapsų (posėlis –

vasariniai miežiai)  derliaus nuėmimo auginamos avižos ir 4-jo rotacijos nario lauke po vasarinių 

miežių (posėlis – žirniai) – baltųjų garstyčių ir aliejinių ridikų mišinys. Visi tarpinių pasėlių 

augalai įsėjami tuoj po priešsėlio derliaus nuėmimo nuskutus ražienas ir atlikus tinkamą 

priešsėjinį žemės dirbimą, priklausomai nuo dirvožemio ir oro sąlygų.

      Bandymo 5-to varianto laukeliuose visi tarpiniuose pasėliuose auginti augalai įsėjami per 1–2

dienas po pagrindinio pasėlio derliaus nuėmimo, nuskutus ražienas ir, jei reikia, atlikus priešsėjinį 

žemės dirbimą, priklausomai nuo dirvožemio ir oro sąlygų. Rudenį visi tarpiniuose pasėliuose auginti 

augalai buvo susmulkinti, paskleisti ant dirvos ir, atliekant pagrindinį žemės dirbimą, universaliuoju 

diskiniu skutikliu 10–12 cm gyliu įterpti žaliajai trąšai. 

      Bandymo 6-ojo varianto laukeliuose visi tarpiniuose pasėliuose auginti augalai sėjami kaip ir 

5-ojo varianto laukeliuose bei paliekami per žiemą mulčiui visai be žemės dirbimo rudenį. Iki 

pavasario jie nušąla, sutrupa ir padengia dirvos paviršių. Šio varianto laukeliuose visiems sėjomainos 

augalams taikyta tiesioginė sėja. Visiems bandymo pagrindiniams ir tarpinių pasėlių augalams pasėti 

dirva ruošiama universaliuoju priešsėjinio žemės dirbimo agregatu, o sėjamosios komplektuojamos 

priklausomai nuo augalų rūšies, dirvožemio ir oro sąlygų.  

Visiems bandymo pagrindiniams ir tarpinių pasėlių augalams pasėti dirva ruošta 

universaliuoju priešsėjinio žemės dirbimo agregatu, o sėjamosios komplektuotos priklausomai 

nuo augalų rūšies, dirvožemio ir oro sąlygų. Po sėjos privoluota žiediniais – dantytais volais.

Lauko bandyme auginami žirniai „Tinker“, sėjant po 1,2 mln. ha-1 daigių sėklų, žieminiai 

kviečiai „Ada“ – po 4,5 mln. ha-1 daigių sėklų, žieminiai rapsai „Columb“, sėjant po 5 kg ha-1

sėklų, vasariniai miežiai „Noja“, sėjant po 4,5 mln. ha-1 daigių sėklų. Tarpiniuose pasėliuose 

auginami: avižos „Migla“ (150 kg ha-1 sėklų), baltųjų garstyčių „Braco“ (10 kg ha-1 sėklų) ir 

aliejinių ridikų „Rufus“ (13 kg ha-1 sėklų) mišinys. Augalų tręšimas: žirniai – N30P90K60, žieminiai 

kviečiai – N120P90K60, žieminiai rapsai – N120P90K60, vasariniai miežiai – N60P90K60. Fosforo ir 

kalio trąšos atiduodamos prieš sėją. Azoto trąšomis tręšiama pavasarį, didesnes trąšų normas 

žieminiams kviečiams ir žieminiams rapsams atiduodant per du kartus. Daugiametės piktžolės 

sėjomainoje naikintos periodiškai prieš 1-jo rotacijos nario – žirnių derliaus nuėmimą plataus 
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poveikio glifosatiniais herbicidais. Augalų pasėliuose visur kasmet naudojami selektyvaus 

veikimo herbicidai. Augalų sėklos prieš sėją beicuojamos. Vegetacijos eigoje, išplitus pasėliuose 

ligoms ir kenkėjams, purškiama fungicidais ir insekticidais. Kiti nenurodyti darbai atlikti pagal 

įprastinę agrotechniką.  

2017 m. rudenį pasėti žieminiai rapsai neišgyveno dėl oro sąlygų, todėl 2018 m. pavasarį 

buvo atsėti vasariniai rapsai. 

     Dirvožemio ėminiai cheminėms analizėms buvo paimti grąžtu iš kiekvieno varianto laukelio, 

trijuose armens sluoksniuose (0–10, 10–20 ir 20–30 cm), trimis pakartojimais po derliaus nuėmimo ir 

sudaryti, apjungus augalų vegetacijos pabaigoje grąžtu kiekvieno laukelio 8 vietose iš trijų armens 

sluoksnių paimtus ėminius.

Dirvožemio cheminiai tyrimai atlikti LAMMC Žemdirbystės instituto Cheminių tyrimų 

laboratorijoje. Ėminiai paimti ir tyrimai atlikti 2016–2018 metais. Laboratorijoje dirvožemio 

mėginiai buvo išdžiovinti iki orasausės būklės. Išrinkus šaknis ir matomas augalų liekanas, 

dirvožemio mėginiai buvo susmulkinti porcelianinėje grūstuvėje ir persijoti per 2 mm sietą.

Bendrosios dirvožemio cheminės analizės buvo atliktos šiais metodais:

- dirvožemio pH pagal LST 10390:2005 (potenciometriniu metodu 1M KCl ištraukoje, 1: 5);

- judrieji fosforas (P2O5) ir kalis (K2O) ekstrahuoti Egnerio-Rhiem-Domingo (A-L) metodu;

judriojo fosforo (P2O5) kiekis išmatuotas spektrofotometriniu būdu 430 nm bangos ilgyje;

judriojo kalio (K2O) kiekis išmatuotas atomų absorbcinės spektrometrijos būdu 766 nm 

bangos ilgyje;

- suminio azoto (Nsum) kiekis nustatytas Kjeldalio metodu, išmatuotas spektrofotometriniu

būdu 655 nm bangos ilgyje;

- suminiai kalio (K), kalcio (Ca) ir magnio (Mg) kiekiai nustatyti absorbcinės spektrometrijos

būdu po mineralizavimo sieros rūgštimi;

- judrioji siera (SO4
-2) nustatyta turbidimetriniu metodu, išekstrahavus sulfatų pavidalu iš

dirvožemio 1M KCl tirpalu (1: 5), sulfatus nusodinus BaCl2 tirpalu ir išmatavus šviesos

absorbcijos intensyvumą 520 nm bangos ilgyje;

- suminio fosforo (P) kiekis nustatytas spektrofotometriniu būdu 430 nm bangos ilgyje po

mineralizavimo sieros rūgštimi.

Organinės anglies kiekio nustatymas Nikitino modifikuotu Tiurino metodu. Dirvožemio 

mėginio dalis organinės anglies kiekiui nustatyti bei humuso grupinės ir frakcinės sudėties 

nustatymui papildomai susmulkinta ir persijota per 0,25 mm sietą. Organinės anglies kiekis 
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nustatytas Nikitino (1999) modifikuotu Tiurino metodu matuojant spektrofotometriniu būdu 

590 nm bangos ilgyje, kadangi šiuo metodu gauti duomenys geriausiai koreliuoja su duomenimis, 

gautais sauso deginimo metodu (Šlepetienė ir kt., 2006). Vandenyje tirpi organinė anglis (anglų 

k. water extractable organic carbon (WEOC) nustatyta IR-detekcijos metodu po UV-katalitinės

persulfatinės oksidacijos.

Humuso frakcinės sudėties nustatymas Ponomariovos ir Plotnikovos modifikuotu Tiurino 

metodu. Humuso frakcinė sudėtis nustatyta Ponomariovos–Plotnikovos (1980) modifikuotu 

Tiurino metodu. Pagal šią metodiką dirvožemio humuso sudėtyje nustatomos trys huminių ir 

keturios fulvinių rūgščių frakcijos (7 pav.).

7  pav. Humuso frakcionavimo schema (pagal Ponomariovą ir Plotnikovą, 1980)

Figure 7. Humus fractionation scheme (according to Ponomariova and Plotnikova, 1980)
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Humifikacijos laipsnis (HL) apskaičiuotas pagal formulę (Orlov et. al., 2004): 

 

čia HR – huminių rūgščių anglies kiekis, g kg-1, DOA – dirvožemio organinės anglies kiekis, 
g kg-1.

Organinės anglies nustatymas atlikus cheminį destrukcinį frakcionavimą. Atskiros 

dirvožemio organinės medžiagos (DOM) sudedamosios dalys yra nevienodai atsparios įvairiems 

destrukciniams procesams. Stabilios ir labilios DOM dalių santykis yra svarbi dirvožemio 

charakteristika, leidžianti išaiškinti antropogeninį poveikį dirvožemiui. Cheminis–destrukcinis 

DOM frakcionavimas Popovo–Cyplenkovo metodu (Popov, Tcyplenkov, 1994) yra pagrįstas 

skirtingu organinės medžiagos sudedamųjų dalių atsparumu oksidatoriui. Cheminis–destrukcinis 

frakcionavimas yra fiziko-cheminis metodas, pagrįstas skirtingu DOM sudedamųjų dalių 

atsparumu oksidatoriui, kurį vykdant dirvožemio mėginys yra veikiamas serija tirpalų, kuriuose 

oksidatoriaus koncentracija yra vienoda, tačiau oksidavimo potencialas tolygiai didėja. Tirpalų 

oksidavimo potencialas sukuriamas, pridedant skirtingus kiekius sieros rūgšties. Kuo didesnis 

tirpalo oksidacijos potencialas, tuo didesnė organinės medžiagos cheminė destrukcija. Labilios 

DOM formos oksiduojamos mažos oksidacinės gebos tirpalais, o santykinai stabilios SOM 

formos – aukštesnės oksidacinės gebos tirpalais. Metodas leidžia nustatyti 11 DOM frakcijų, 

besiskiriančių atsparumu oksidacijai.

Analizuodami kiekybinį ir kokybinį DOM pasiskirstymą pagal chemo-destrukcijos 

intensyvumą, Popov et al. (2004) sujungė izoliuotas 11 DOM dalių į tris frakcijas: labilią F1 

frakciją (1–4 dalys), vidutiniškai labilią F2 frakciją (5–7 dalys) ir stabilią F3 frakciją (8–11 dalys). 

Ketvirtoji atsparioji DOM frakcija (F4) nustatoma kaip skirtumas tarp suminės SOC ir organinės 

anglies kiekio po reakcijos su 98 % H2SO4. Chan et al. (2001) ir Strosser (2010) pasiūlė panašų 

metodą, pagal kurį DOM padalijama į 4 frakcijas, ir pavadino metodą „nuosekli oksidacija“. Kuo

didesnis tirpalo oksidacijos potencialas, tuo didesnė organinės medžiagos cheminė destrukcija. 

Nuosekli tyrimo eiga prieinama Partyka, Hamkalo (2010) ir Liaudanskiene et al. (2013). 

Organinės anglies kiekio nustatymas molio dalelių frakcijoje. Molio frakcijos (anglų k. clay 

fraction CF) kiekis dirvožemyje buvo nustatytas atlikus granuliometrinį frakcionavimą pagal 

Schulz (2004) modifikuotą Šaimuchametov (1984) metodiką, dirvožemio makroagregatų 

suardymui panaudojus ultragarsą ir < 2μm dydžio daleles iš dirvožemio–vandens suspensijos 

nusodinus centrifūguojant.
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Centrifugavimo trukmė paskaičiuota pagal švedų mokslininko Svedbergo T. (1924) lygtį: 

t
S
R

r 2
0 )(2

ln9
, (1)

kur r – išskiriamų dalelių spindulys, cm;

η – suspensijos terpės dinaminė klampa, P;

R – atstumas nuo centrifugos ašies iki nuosėdų paviršiaus, cm;

S – atstumas nuo centrifugos ašies iki suspensijos paviršiaus, cm;

ρ – suspensijos kietųjų dalelių lyginamasis svoris, g cm-3;

ρ0 – suspensijos terpės lyginamasis svoris, g cm-3;

ω – centrifugavimo kampinis greitis, ω = 2π N;

N – centrifugos apsisukimų skaičius per sekundę;

t – centrifugavimo trukmė, s.

Iš jos seka, kad centrifugavimo trukmė lygi:

2

lg

N
S
R

Kt . (2)

Koeficiento K reikšmė priklauso nuo vandens dinaminės klampos, kietųjų dalelių ir vandens 

lyginamųjų svorių skirtumo bei išskiriamų molio dalelių dydžio:

2
0 )(81,3 r

K . (3) 

Atsižvelgiant į vandens fizikinių savybių priklausomybę nuo temperatūros buvo 

paskaičiuotos koeficiento K vertės (∙103), naudojamos centrifugavimo trukmei paskaičiuoti 

(2 lentelė):

2 lentelė. Koeficiento K vertės centrifugavimo trukmei skaičiuoti (·103)

Table 2. K-values for the calculation of the centrifugation time (·103)

SSuspensijos
temperatūra / 
Suspension

temperature,
oC

Suspensijos terpės Dalelių lyginamasis svoris ρ, Mg m-3

klampa η, 
puazai (×10-2)

lyyginamasis svoris 
ρ0, g cm-3

2,65 2,70

K (×103)

20 1,002 0,99823 159,2 154,5
22 0,960 0,99780 152,5 148,0
25 0,894 0,99707 141,9 137,8
28 0,836 0,99626 132,7 128,8
30 0,802 0,99567 127,2 123,5
35 0,721 0,99406 114,3 110,9
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Išskirta CF išdžiovinta 45 °C temperatūroje, frakcijos kiekis dirvožemyje nustatytas 

gravimetriniu būdu. Anglies kiekis CF nustatytas spektrofotometriniu būdu 590 nm bangos ilgyje 

Nikitino (1999) modifikuotu Tiurino metodu, kaip standartą naudojant gliukozę.

2.5. Agrometeorologinės sąlygos 

Agrometeorologinės sąlygos – orų kompleksai, nusakomi meteorologiniais ir hidrologiniais 

elementais, turinčiais įtakos žemės ūkiui – apibūdintos remiantis LAMMC Joniškėlio bandymų 

stoties meteorologinės aikštelės duomenimis. Šiame darbe pateikiama svarbiausių 

agrometeorologinių rodiklių – oro temperatūros ir atmosferos kritulių – pasiskirstymo 

charakteristika per 2015–2018 metų tyrimų laikotarpį,  taip pat atlikta šių rodiklių duomenų 

lyginamoji analizė su vidutiniais daugiamečiais oro temperatūros ir kritulių kiekio duomenimis.

I-ieji eksperimento metai

Pirmųjų eksperimento metų (2015–2016) žiema oro temperatūros pasiskirstymo atžvilgiu 

buvo labai kontrastinga, su teigiama (2,0 °C vidutine gruodžio mėnesio oro temperatūra, šaltu

sausio mėnesiu (-8,0 °C), kai oro temperatūra buvo 2 kartus žemesnė nei vidutinė daugiametė, ir 

labai šiltu vasario mėnesiu, kai vidutinė mėnesio oro temperatūra už daugiametę normą buvo 

aukštesnė net 7,3 °C (8 pav.).  

8 pav. Kritulių ir oro temperatūros pasiskirstymas Joniškėlio apylinkėse, 2016 m.

Figure 8. Precipitation and air temperature distribution in Joniškėlis area, 2016

Krituliai žiemos metu pasiskirstė taip pat labai nevienodai. Jeigu per visą gruodžio mėnesį 

iškrito tik 15,0 mm arba 39 % daugiametės mėnesio kritulių normos (38,5 mm), tai sausio mėnesio 

kritulių kiekis (31,4 mm) buvo artimas daugiametei normai (31,6 mm), o per vasarį iškritusių 

kritulių kiekis (57,9 mm) net du kartus viršijo vidutinę daugiametę mėnesio kritulių normą 

(26,9 mm). 
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2016 metų pavasaris buvo šiltas, kovo–gegužės mėnesių vidutinė oro temperatūra buvo 

8,7 °C (teigiama 2,13 °C anomalija). Per visą pavasario laikotarpį iškrito 85 % daugiametės

kritulių normos (106 mm). Itin sausa buvo gegužės mėnesį, kuomet meteorologinės aikštelės 

duomenimis per tris dešimtadienius iškrito tik 29 % daugiamečio gegužės kritulių kiekio 

(44,7 mm). Hidroterminis koeficientas rodė, kad dirvožemyje drėgnumas yra nepakankamas.

2016 metų vasara buvo drėgna ir šilta su vidutine 18,0 °C oro temperatūra (teigiama 1,07 °C 

anomalija). Kritulių pasiskirstymas atskirais vasaros mėnesiais buvo itin kontrastingas, nes 

rugpjūčio mėnesį iškrito 147,7 mm kritulių – net 2,7 karto daugiau už vidutinį daugiametį kiekį 

(63,5 mm), ir dėl didelio drėgmės kiekio dirvos užmirko. Vienas iš agrometeorologines sąlygas 

apibūdinančių rodiklių yra Selianinovo hidroterminis koeficientas (HTK) – tai kritulių kiekio ir 

oro temperatūros sumų santykis per 30 dienų laikotarpį, kai vidutinė paros oro temperatūra yra 

aukštesnė negu 10 °C. Vertinant sąlygas pagal šio koeficiento reikšmes, visus tris vasaros 

mėnesius (birželio HTK-3,01, liepos HTK-4,45, rugpjūčio HTK-8,68) dirvožemyje buvo 

fiksuotas drėgmės perteklius. Bendras vasaros kritulių kiekis (287,3 mm) net 1,46 karto viršijo 

vidutinį daugiametį (196,3 mm).

Ruduo buvo šiltas su vidutine 6,9 °C oro temperatūra (teigiama 0,2 °C anomalija). Labai šiltas 

buvo rugsėjis (1,9 °C teigiama anomalija), tačiau spalis (1,1 °C neigiama anomalija) bei lapkritis 

(0,2 °C mažesnė temperatūra lyginant su daugiamečiu vidurkiu) buvo vėsesni nei įprasta. Per 

visus tris rudens mėnesius iškrito 154,3 mm kritulių t. y. 1,11 karto daugiau nei vidutinis 

daugiametis kritulių (137,8 mm) kiekis. Nors rugsėjį iškrito tik 29 % šiam mėnesiui būdingo 

kritulių kiekio, tačiau pagal Selianinovo HTK reikšmes, drėgmės kiekis dirvožemyje dar buvo 

optimalus. Per spalio mėnesį iškrito  73,3 mm arba 1,5 karto, o lapkričio mėnesį – 66,6 mm arba 

1,6 karto daugiau kritulių nei vidutinė daugiametė (atitinkamai 45,5 mm ir 41,9 mm) kritulių 

norma. Todėl ruduo buvo šiltas ir drėgnas.

II-ieji eksperimento metai

2016–2017 m. žiema buvo vėsi su silpnai neigiama -0,6 °C vidutine oro temperatūra. 

Gruodžio mėnuo buvo šiltas (+1,5 °C), nes šio mėnesio vidutinė oro temperatūra 2,5 karto viršijo 

vidutinę daugiametę normą (-2,7 °C). Sausis, nors ir buvo šalčiausias žiemos mėnuo, vis dėl to

šio mėnesio oro temperatūra (-2,3 °C) buvo 2 kartus aukštesnė už vidutinę daugiametę normą

(-4,7 °C). Priešinga oro temperatūros anomalija fiksuota vasario mėnesį. Nors vyravo vidutinė 

neigiama temperatūra (-1,2 °C), tačiau ji net 4,16 karto viršijo vidutinę daugiametę (-5,0 °C) vasario 

mėnesio normą. Kritulių atžvilgiu 2016–2017 m. žiema buvo sausringa – per visą laikotarpį iškrito 

tik 74,6 mm kritulių, t. y. 1,3 karto mažiau nei vidutinis daugiametis šio metų laiko kiekis 
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(97,0 mm). Kritulių gausiau buvo tik gruodžio mėnesį (42,5 mm arba 110,4 % daugiamečio 

vidurkio), o sausį (17,9 mm) ir vasarį (14,2 mm) kritulių iškrito minimaliai (atitinkamai 56,6 ir 

52,8 % daugiamečio vidurkio).

Pavasaris buvo šiltas su vidutine +7,5 °C oro temperatūra (9 pav.), kuri daugiau kaip vienu 

laipsniu viršijo daugiametę normą (6,1 °C). Drėgmės atžvilgiu pavasaris buvo sausas, nes per visą 

sezoną iškrito tik pusė (53,4 mm)  daugiamečio vidutinio kritulių kiekio (106 mm). Itin sausas 

buvo gegužės mėnuo, nes kritulių iškrito tik 8,6 mm, t. y. 19 % daugiamečio kritulių kiekio 

(44,7 mm). Dirvožemyje išsekus drėgmės atsargoms gegužės mėnesį buvo fiksuota net vidutinė 

sausra (HTK-0,67).

9 pav. Kritulių ir oro temperatūros pasiskirstymas Joniškėlio apylinkėse, 2017 m.

Figure 9. Precipitation and air temperature distribution in Joniškėlis area, 2017

Vasara buvo šilta, nes viso šio metų laiko vidutinė oro temperatūra (17,0 °C) buvo artima 

daugiametei normai (16,7 °C). Birželio mėnesio vidutinė oro temperatūra buvo 0,5 °C laipsnio 

aukštesnė (16,0 °C) už vidutinę daugiametę normą (15,5 °C), tuo tarpu liepos mėnuo buvo 

nežymiai vėsesnis (17,0 °C) lyginant su vidutine daugiamete norma (17,7 °C). Per visą vasaros 

laikotarpį iškrito 199 mm kritulių, tai nežymiai daugiau už daugiametį vidurkį (196,3 mm), todėl 

dirvožemyje sukauptos drėgmės pakako. Iš visų trijų vasaros mėnesių gausiu kritulių kiekiu 

išsiskyrė liepa, kai iškrito net 95,3 mm kritulių (30,9 % daugiau nei daugiametis vidurkis), kai 

vidutiniškai liepos mėnesiui būdinga yra 72,8 mm kritulių norma. Dirvožemyje vyravo 

perteklinė drėgmė (HTK-5,32). Rugpjūčio mėnesį iškrito tik 48,2 mm kritulių, tačiau nepaisant

to, HTK rodė, kad dėl susikaupusios perteklinės drėgmės dirvožemis visą vasarą buvo įmirkęs. 

    2017 metais ruduo buvo labai šiltas, nes šio sezono vidutinė oro temperatūra (9,0 °C) buvo 

pakilusi 2,3 °C aukščiau už vidutinę daugiametę oro temperatūros normą (6,7 °C). Atskiri rudens 

mėnesiai buvo gana kontrastingi, tačiau didelių oro temperatūros anomalijų neužfiksuota. 

2017 metų ruduo buvo drėgnas su ypač lietingu rugsėju, kai dėl dažnų ir stiprių liūčių kritulių 

iškrito 2,5 karto daugiau (124,9 mm) už daugiametį vidurkį (50,4 mm). Dėl perteklinės drėgmės 

dirvožemis tapo užmirkęs. 
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2017–2018 metų žiemos pirmoje pusėje laikėsi šiluma su anomalia teigiama 1,5 °C vidutine 

gruodžio mėnesio oro temperatūra, kuri buvo net 4,2 °C aukštesnė už vidutinę daugiametę normą.

Tačiau vėliau, žiemai įsibėgėjus, oras pradėjo vėsti, ir sausio bei vasario mėnesiais įsivyravo 

neigiamos temperatūros. Šalčiausias žiemos mėnuo buvo vasaris su vidutine -7,8 °C oro 

temperatūra (10 pav.). Pirmieji du žiemos mėnesiai buvo drėgni, nes gruodžio mėnesį iškritusių 

kritulių kiekis (54,3 mm) 1,4 karto viršijo vidutinį daugiametį kritulių kiekį (38,5 mm), o sausio 

mėnesio kritulių kiekis (47,9 mm) 1,5 karto viršijo vidutinį daugiametį šio mėnesio kritulių kiekį 

(31,6 mm). Tuo tarpu vasario mėnuo buvo palyginti sausas, kadangi per visą mėnesį iškrito 

mažiau nei pusė (11,8 mm, arba 44 %) šiam mėnesiui būdingo kritulių kiekio (26,9 mm). 

Pavasario pradžia buvo šalta, nes kovo mėnesį vidutinė oro temperatūra (-1,1 °C) buvo 

1,8 karto žemesnė už vidutinę daugiametę normą (-0,6 °C). Tuo tarpu balandžio ir gegužės  

mėnesiais įsiveržė tokiam metų laikui nebūdinga šiluma, kadangi balandį oro temperatūra buvo

1,6 karto, o gegužės 1,3 karto aukštesnė už vidutinį daugiametį vidurkį. Kritulių atžvilgiu 

pavasario pradžia buvo sausa, tačiau vėliau situacija pasikeitė įsivyravus lietingiems orams: kovo 

mėnesį iškrito tik 50 % (13,8 mm) vidutinio daugiamečio kritulių kiekio (27,6 mm), balandžio 

mėnesį kritulių pagausėjo ir 1,7 karto (56,5 mm) viršijo daugiametę normą (33,7 mm).

2018 metų asarą vyravo karšti orai, todėl viso sezono vidutinė oro temperatūra buvo

aukštesnė už vidutinę daugiametę šio metų laiko oro temperatūrą net 2,63 °C. Šilčiausias mėnuo 

buvo rugpjūtis, kuomet vidutinė oro temperatūra buvo net 20,1°C, t. y. 3,1 °C aukštesnė už 

vidutinę daugiametę normą (17,0 °C). Vasaros pradžioje dirvožemis dar buvo  nepakankamai 

drėgnas (HTK-0,91), kadangi per visą birželio mėnesį kritulių iškrito tik 16 mm arba 26,6 %

daugiamečio vidutinio kritulių kiekio (60 mm). Tuo tarpu liepą bei rugpjūtį drėgmės sąlygos

dirvožemyje pasikeitė kardinaliai ir įsivyravo perteklinė drėgmė (HTK-2,4).

. Kritulių ir oro temperatūros pasiskirstymas Joniškėlio apylinkėse, 2018 m.

Precipitation and air temperature distribution in Joniškėlis area, 2018
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2018 metų rudenį vyravo šilti orai, nes vidutinė oro temperatūra buvo 1,9 °C aukštesnė nei 

vidutinė daugiametė norma. Rudenį dirvožemyje drėgmės kiekis buvo nepakankamas, nes per 

visą rudens sezoną kritulių iškrito tik 45 % daugiamečio vidutinio kiekio.  Ypač sausa buvo 

rugsėjo mėnesį, nes viso mėnesio kritulių kiekis (13,3 mm) sudarė tik 26 % daugiamečio kritulių 

vidurkio (50,4 mm), o hidroterminis koeficientas HTK-0,8 dirvožemyje rodė nepakankamą 

drėgnumą. 

Tyrimo duomenų statistinei analizei buvo naudojama programinė įranga SAS Enterprice 7.1

(SAS Institute Inc., JAV). Visi rezultatai yra trijų lauko pakartojimų vidurkiai. Skirtumai tarp 

eksperimento variantų buvo įvertinti dispersinės analizės metodu (vienfaktorinė ANOVA), 

skirtumų tarp vidurkių esmingumas nustatytas pagal mažiausią reikšmingą skirtumą, apskaičiuotą 

0,05 tikimybės lygyje (Fišerio LSD testas).
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Dirvožemio organinė anglis, kartu su dirvožemio makroelementais yra vienas plačiausiai 

naudojamų dirvožemio kokybės indikatorių (Bünemann et al., 2018). Nustatyta, kad ariant plūgu 

organinė anglis pasiskirsto tolygiai visame armens sluoksnyje, tuo tarpu dirvą dirbant minimaliai 

bei taikant tiesioginės sėjos technologiją, pastebimas organinės anglies kaupimasis tik

viršutiniame 0–5 cm dirvos sluoksnyje (Büchi et al., 2017).

Eksperimento rezultatai rodo, kad dėl tausojamojo žemės dirbimo įtakos suminė organinė 

anglis taip pat intensyviausiai kaupiasi viršutiniame 0–10 cm armens sluoksnyje, o didėjant 

armens gyliui jos koncentracija laipsniškai mažėja (3 lentelė). Atskirais tyrimų metais tirtų 

skirtingų priemonių poveikis buvo nevienodas, tačiau labiausiai suminės organinės anglies 

koncentracija viršutiniame armens sluoksnyje didėjo dėl bearimio dirvos dirbimo su 

papildomomis dirvožemį gerinančiomis priemonėmis poveikio. Esmingai didesnis suminės 

organinės anglies kiekis nustatytas dėl dirvos purenimo derinyje su žaliąja trąša (7–16 %), dėl 

dirvos purenimo derinyje su kalkių purvu (10–13 %), bei dėl tiesioginės sėjos derinyje su mulčiu 

žiemai (9–12 %) poveikio.

Apibendrinant visų trijų metų eksperimento duomenis matyti akivaizdus dirvožemio 

organinės anglies išsisluoksniavimas tirtuose armens sluoksniuose: viršutiniame armens 

sluoksnyje nustatytas esminis anglies koncentracijos padidėjimas, o viduriniajame ir apatiniame 

sluoksniuose esminis sumažėjimas.

Literatūroje nurodoma, kad tiesioginis organinės anglies šaltinis yra augalinės liekanos, o dėl

įterptos žaliosios trąšos biomasės, organinės anglies kiekis per metus dirvožemyje padidėja 

0.32 ± 0.08 Mg ha m. (Poeplau,  2015). Bogužas et al. (2015) nustatė, kad sekliai įterpta baltųjų

garstyčių tarpinio pasėlio biomasė prieš sėją, palyginus su tradiciniu arimu, organinės anglies 

sankaupas padidina 31,7 % dirvoje be šiaudų ir 28,9 % dirvoje su šiaudais. Sagar et al. (2020) 

nurodo, kad didžiausia DOA koncentracija viršutiniame 0–15 cm sluoksnyje būna dėl tiesioginės 

sėjos taikymo. Lenkijoje rudžemiuose atlikti ketverių metų trukmės tyrimai parodė, kad 

daugiausia organinės anglies (13.88 g kg−1) sukaupiama viršutiniame 0–15 cm dirvožemio 

sluoksnyje, kai dirvos purenimui naudotas kultivatorius su pūrentuvu (Debska et al., 2020). 
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. Suminės organinės anglies (Corg.) kiekis dirvožemyje, g kg-1

. Soil organic carbon (Ctot.) content in soil, g kg-1

Gilus arimas 
Deep ploughing (DP)

0-10 13,02 12,63 14,18 13,25
10-20 12,99 12,92 13,58 13,16
20-30 10,95 10,01 9,94 10,30

Seklus arimas
Shallow ploughing (SP)

0-10 13,24 13,35* 15,09* 13,89
10-20 12,72 12,62 13,04 12,79
20-30 8,91 8,88 8,36 8,61*

Bearimis dirbimas
Ploughless tillage (PT)

0-10 13,34 14,04* 14,72 14,03
10-20 11,83* 12,11 12,25* 12,06*
20-30 10,96 8,77 7,90 9,22

Bearimis dirbimas + kalkių purvas
Ploughless tillage+lime sludge
(PT+LS)

0-10 14,49* 14,40* 15,57* 14,93*
10-20 12,28 11,99* 12,02* 12,09*
20-30 8,85 8,22 7,53* 8,20*

Bearimis dirbimas + žalioji trąša
Ploughless tillage+green manure 
(PT+GM)

0-10 15,14* 14,58* 15,16* 14,96*
10-20 12,47 12,06 11,52* 12,02*
20-30 8,56 7,91 7,82* 7,76*

Tiesioginė sėja + mulčas
No-tillage with cover crop for winter 
mulch (NT + WM)

0-10 14,64* 14,33* 14,41 14,46*
10-20 11,69* 12,18 11,65* 11,84*
20-30 8,56 8,48 7,94 8,36*

R05

LSD05

0-10 0,987 0,964 0,820 0,829
10-20 0,739 0,917 0,955 0,490
20-30 2,626 2,110 2,050 1,257

Pastaba. * – esminis skirtumas esant 0,05 tikimybės lygiui

Note: * – significantly different from control (P < 0.005)

     Tačiau didėjant dirvos gyliui, organinės anglies sankaupos mažėja nepriklausomai nuo žemės 

dirbimo technologijos (Büchi et al., 2017). Dirvožemio organinės anglies kiekio stratifikacija parodo 

dirvožemio ekosistemos tvarumą: kuo stratifikacijos koeficientas didesnis – tuo geresnės dirvožemio 

fizikinės, mechaninės ir vandens įgėrimo savybės (Franzluebbers, 2002). Mūsų eksperimento 

variantus pagal stratifikacijos koeficientą (0–10 cm / 10–20 cm) galima sudėlioti tokia seka: 

DP (1,00) < SP (1,08) < PT (1,16) < NT+WM (1,22) < PT+LS (1,23) < PT+GM (1,24), todėl galima 

teigti, kad taikytas tausojamasis žemės dirbimas ir ypač papildomos gerinančios priemonės ženkliai 

pagerino dirvožemio ekosistemos tvarumą ir atsparumą degradacijai. 

. Karbonatingame giliau glėjiškame rudžemyje tausojamasis žemės dirbimas

didžiausią poveikį turi vertikaliąjam organinės anglies pasiskirstymui. Didžiausia organinės 

anglies koncentracija buvo viršutiniame armens sluoksnyje, kuriame organinės anglies sankaupos

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

su kalkių purvu (10–13 %), ir tiesioginės sėjos technologijos derinyje su mulčiu žiemai (9–12 %). 

Didėjant armens gyliui dirvožemio organinės anglies koncentracija mažėja. Tradicinis žemės 
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dirbimas lėmė mažiausią (1,00), o bearimis dirbimas su žaliosios trąšos įterpimu – didžiausią 

(1,24) dirvožemio organinės anglies stratifikaciją lyginant 0–10 ir 10–20 cm sluoksnius.

Humusas laikomas viena svarbiausių dirvožemio derlingumo charakteristikų (Kogut, 2012).

Karbonatingame giliau glėjiškame rudžemyje humuso kiekis armenyje svyruoja nuo 1,6 iki 4,3 %

(Maikštėnienė et al., 2008). Dėl žemės dirbimo armens sluoksnyje atsirandantys kiekybiniai humuso 

skirtumai pastebimi jau po pirmųjų dviejų metų. Nustatyta, kad po dvejus metus taikyto 

neverstuvinio žemės dirbimo 15 cm gyliu, armens sluoksnių humusingumas sumažėjo 8,3–15,0 %

palyginus su verstuviniu arimu (2,3–2,34 %). Labiausiai humusingumas sumažėja apatiniame 

(15–25 cm) armens sluoksnyje (Velykis et al., 2003). Kiti tyrėjai nurodo, kad humuso kiekis 0–

30 cm armens sluoksnyje ženkliai padidėja taikant minimalų žemės dirbimą, o ariant sekliai 

esminių skirtumų lyginant su giliuoju arimu, nebūna (Slepetiene, Slepetys, 2005).

Eksperimento rezultatai rodo, kad dėl supaprastinto žemės dirbimo skirtinguose armens 

sluoksniuose humuso balansas yra nevienodas (11 pav.).

Humuso balansas per 2016–2018 m. laikotarpį
Pastaba: GA – gilus arimas (kontrolė); SA – seklus arimas; BD – bearimis dirbimas; BD + aKP – bearimis dirbimas 

ir liekamasis kalkių purvo poveikis; BD + ŽT – bearimis dirbimas ir žalioji trąša; TS + MŽ – tiesioginė sėja su 

mulčiu žiemai; * – esminis skirtumas esant 0,05 tikimybės lygiui;

. Changes in humus during 2016–2018 period
Note: DP – deep ploughing (control); SP – shallow ploughing; PT – ploughless tillage; PT + aLS – ploughless tillage 

and aftereffect of lime sludge; PT + GM – ploughless tillage with green manure; NT + WM – no-tillage with winter 

mulch; the significance of the differences between the treatments was evaluated using the LSD; * – significant at 

P ≤ 0.05 probability level.
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Lyginant su kontrole, viršutiniame armens sluoksnyje humuso daugiau susidarė nei 

mineralizavosi dėl seklaus dirvos arimo (+0,46 procentinio vnt.)  ir dėl dirvos purenimo derinyje 

su žaliąja trąša (+0,02 proc. vnt.), tačiau šis padidėjimas nebuvo esminis. 

Tuo tarpu viduriniajame ir apatiniame armens sluoksniuose panaudotos papildomos 

dirvožemį gerinančios priemonės ir tiesioginė sėja su mulčiu žiemai lėmė neigiamą humuso 

balansą: dėl dirvos purenimo derinyje su kalkių purvu, dirvos purenimo su žaliąja trąša bei dėl 

tiesioginės sėjos derinyje su mulčiu žiemai poveikio nustatytas netgi esminis humuso

sumažėjimas, atitinkamai – -1,59 proc. vnt., -0,84 proc. vnt. ir -0,81 proc. vnt. Tai rodo, kad 

mažesnio intensyvumo žemės dirbimo sąlygomis augalinės  liekanos menkai įterpiamos į 

gilesnius armens sluoksnius, todėl intensyviausiai humifikacijos procesas vyksta viršutiniame Ah 

horizonte. 

Didžiają humuso dalį sudaro cheminiais metodais nustatomos huminės ir fulvinės rūgštys 

(Tobiašova et al., 2015). Humuso sudėtyje yra 3 huminių ir 4 fulvinių rūgščių frakcijos bei 

nehidrolizuotoji liekana – huminas (Ponomariova, Plotnikova, 1980). Nuo frakcinės sudėties 

priklauso ne tik humuso kokybinė sudėtis, bet ir dirvožemio potencialusis derlingumas bei 

agrosistemos tvarumas (Slepetienė, Slepetys, 2005).

Pačios jautriausios dirvožemio naudojimo pokyčiams yra judriosios huminės rūgštys (HR1) 

ir judriosios fulvinės rūgštys (FR1). Eksperimento metu buvo nustatyta, kad tausojamasis žemės 

dirbimas lemia judriųjų huminių rūgščių akumuliavimąsi tik viršutiniame armens sluoksnyje 

(12 pav.), todėl toks žemės dirbimas netiesiogiai sudaro palankias sąlygas optimaliai 

mikroorganizmų veiklai augalų šaknų zonoje.  Nepriklausomai nuo taikytos tausojamojo žemės 

dirbimo sistemos viršutiniame armens sluoksnyje judriųjų huminių rūgščių HR1 buvo sukaupta 

daugiau, lyginant su kontrole, o didėjant armens gyliui šių junginių koncentracija mažėjo. 

Esmingai didesnis HR1 koncentracijos padidėjimas viršutiniame armens sluoksnyje  nustatytas 

dėl seklaus dirvos arimo (+18 %), dėl tiesioginės sėjos derinyje su mulčiu (+16 %), dėl dirvos 

purenimo be papildomų priemonių įterpimo ir dėl dirvos purenimo derinyje su žaliąją trąša 

(atitinkamai po +11 %), poveikio. Taikant mažo intensyvumo žemės dirbimą ir naudojant 

tarpinius pasėlius, padidėjo augalinių liekanų kiekis dirvos paviršiuje. Tai lėmė organinių 

medžiagų transformacijos procesų pokyčius. Kaip teigė Segnini et al. (2013), augalinės liekanos, 

esančios dirvos paviršiuje arba viršutiniame dirvos sluoksnyje, esant neintensyviam žemės 

dirbimui, suirtų tik iš dalies, dėl to susidarytų mažiau humifikuotų organinių junginių bei skatintų 

labilių huminių medžiagų formų kiekio didėjimą.



52

Judriųjų huminių rūgščių frakcijos (HR1) pasiskirstymas armens sluoksniuose, 2018 m.
Pastaba: GA – gilus arimas (kontrolė); SA – seklus arimas; BD – bearimis dirbimas; BD + aKP – bearimis dirbimas 
ir liekamasis kalkių purvo poveikis; BD + ŽT – bearimis dirbimas ir žalioji trąša; TS + MŽ – tiesioginė sėja su 
mulčiu žiemai; * – esminis skirtumas esant 0,05 tikimybės lygiui;

Distribution of mobile humic acid frakcion (HA1) in ploughing layers, 2018
Note: DP – deep ploughing (control); SP – shallow ploughing; PT – ploughless tillage; PT + aLS – ploughless tillage 
and aftereffect of lime sludge; PT + GM – ploughless tillage with green manure; NT + WM – no-tillage with winter 
mulch; the significance of the differences between the treatments was evaluated using the LSD; * – significant at
P ≤ 0.05 probability level.

Gauti rezultatai atitinka kitų autorių tyrimų išvadas, kuriose teigiama, kad didžiausias kiekis 

mobiliųjų huminių rūgščių (HR1) viršutiniame 0–10 cm sluoksnyje sukaupiamas būtent po 

minimalaus žemės dirbimo, kadangi toks žemės dirbimas skatina jų kaupimąsi (Šlepetienė, 

Šlepetys, 2005).

Judriosios huminės rūgštys (HR1) greitai susiformuoja, yra mažai apsaugotos fiziškai ar 

chemiškai, todėl yra geras energijos šaltinis mikroorganizmams. Mineralizacijos proceso metu 

šios rūgštys dirvožemį praturtina maisto medžiagomis, būtinomis augalų mitybai (Jokubauskaitė 

et al., 2014).

Iš tirtų tausojamojo žemės dirbimo sistemų priešingu poveikiu HR1 pasiskirstymui armenyje 

išsiskyrė dirvos purenimas derinyje su kalkių purvu – dėl kalkinių medžiagų panaudojimo 

nustatytas esminis HR1 frakcijos koncentracijos sumažėjimas ne tik viršutiniame armens 

sluoksnyje (- 6 %), bet ir visame armenyje. Tokį sumažėjimą lėmė kalkių purvo sudėtyje esančio

kalcio sąveika su HR1 rūgštimis, sudarant kalcio humatus (HR2). Šie mūsų eksperimento 

rezultatai atitinka kitų tyrėjų atliktų tyrimų išvadas (Jokubauskaitė et al., 2016).  

Nors teigiama, kad ekologiniu požiūriu judrios huminių medžiagų frakcijos yra maistinių 

medžiagų ir energijos šaltinis (Filcheva et al., 2018), judriosios FA1 laikomos agronomiškai 

mažiau vertingomis. Pastebimas priešingas sumažinto žemės dirbimo poveikis FA1 kiekiui –

mūsų eksperimento metu didžiausi šios frakcijos junginių kiekiai buvo rasti visuose dirvožemio 
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sluoksniuose, kai taikytas gilusis arimas (13 pav.). FR1 frakcijos pasiskirstymui armenyje 

tausojamasis žemės dirbimas turėjo panašų poveikį kaip ir HR1 frakcijai, nes didžiausia šių 

rūgščių koncentracija buvo nustatyta viršutiniame sluoksnyje, o didėjant armens gyliui, FR1 

frakcijos junginių esmingai mažėjo.

Judriųjų fulvinių rūgščių frakcijos  (FR1) pasiskirstymas armens sluoksniuose, 2018
Pastaba: GA – gilus arimas (kontrolė); SA – seklus arimas; BD – bearimis dirbimas; BD + KP – bearimis dirbimas ir 

liekamasis kalkių purvo poveikis; BD + ŽT – bearimis dirbimas ir žalioji trąša; TS + MŽ – tiesioginė sėja su mulčiu 

žiemai; * – esminis skirtumas esant 0,05 tikimybės lygiui;

Distribution of mobile fulvic acid frakcion (FA1) in ploughing layers, 2018
Note: DP – deep ploughing (control); SP – shallow ploughing; PT – ploughless tillage; PT + LS – ploughless tillage 
and aftereffect of lime sludge; PT + GM – ploughless tillage with green manure; NT + WM – no-tillage with winter 
mulch; the significance of the differences between the treatments was evaluated using the LSD; * – significant at
P ≤ 0.05 probability level.

Mažiausi FR1 frakcijos junginių kiekiai armenyje nustatyti dėl bearimio dirbimo derinyje su 

kalkių purvu poveikio. Tai rodo, kad kalkių purvo sudėtyje esantis kalcis suriša mažiau vertingus

FR1 junginius ir pagerina agronominiu požiūriu naudingas dirvožemio chemines savybes 

(Jokubaiskaitė et al., 2016). FR1 frakcijos junginių kiekiai armenyje taip pat mažėjo dėl 

tiesioginės sėjos su mulčiu žiemai, ir dėl bearimio dirbimo derinyje su žaliąja trąša poveikio. Pagal 

poveikį FR1 frakcijos junginių koncentracijos sumažėjimui tirtas žemės dirbimo sistemas 

suskirstėme tokia tvarka: SA > BD > BD+ŽT > TS+MŽ > BD+KP.

Fulvinės rūgštys tirpsta esant visoms pH vertėms, turi didesnį rūgštingumą lyginant su 

huminėmis rūgštimis ir destruktyviai veikia dirvožemį, ypač vadinamoji „agresyviųjų“ fulvinių 

rūgščių frakcija FR1a), kuri aktyviai ardo dirvožemio molio mineralus ir neigimai veikia

augalus. Nustatyta, kad FA1a frakcijos kiekis didėjo viršutiniame ir viduriniame armens 
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sluoksniuose dėl daugumos mūsų tirtų tausojamojo žemės dirbimo sistemų , tačiau bearimis 

dirbimas derinyje su kalkių purvu šių junginių kiekį esmingai mažino. Didžiausias FR1a

kiekis viršutiniame armens sluoksnyje (0,66 g C kg-1 dirvožemio) buvo nustatytas dėl 

tiesioginės sėjos su mulčiu poveikio (14 pav.). Šį padidėjimą galima paaiškinti agresyviųjų 

fulvinių rūgščių geru tirpumu ir dideliu migravimo potencialu (Pigareva et al., 2008).

Agresyviųjų fulvinių rūgščių frakcijos  (FRa) pasiskirstymas armens sluoksniuose, 2018 m.
Pastaba: GA – gilus arimas (kontrolė); SA – seklus arimas; BD – bearimis dirbimas; BD + aKP – bearimis 
dirbimas ir liekamasis kalkių purvo poveikis; BD + ŽT – bearimis dirbimas ir žalioji trąša; TS + MŽ – tiesioginė
sėja su mulčiu žiemai; * – esminis skirtumas esant 0,05 tikimybės lygiui.

Distribution of mobile fulvic acid frakcion in ploughing layers, 2018
Note: DP – deep ploughing (control); SP – shallow ploughing; PT – ploughless tillage; PT + aLS – ploughless 
tillage and aftereffect of lime sludge; PT + GM – ploughless tillage with green manure; NT + WM – no-tillage 
with winter mulch; the significance of the differences between the treatments was evaluated using the LSD; 
* – significant at P ≤ 0.05 probability level.

HA2 ir FA2 frakcijos yra susijusios su kalciu ir yra agronomiškai vertingiausios iš

humuso frakcijų. HR2 frakciją sudaro su kalciu susijungusios huminės rūgštys – kalcio 

humatai, kurie lemia agronomiškai vertingų dirvožemio trupinėlių susidarymą. Mūsų tyrimai 

rodo, kad dėl daugumos tirtų tausojamojo žemės dirbimo sistemų poveikio HR2 koncentracija 

didėja viršutiniame ir viduriniame sluoksniuose, o apatiniame esmingai mažėja (4 lentelė). 

Viršutiniame 0–10 cm armens sluoksnyje labiausiai HR2 frakcijos junginių koncentracija 

didėjo dėl bearimio žemės dirbimo derinyje su kalkių purvu poveikio (+45 % lyginant su 

kontroliniu variantu), viduriniame 10–20 cm sluoksnyje – dėl bearimio dirbimo derinyje su žaliąja 

trąša (+20 %) ir dėl seklaus arimo (+19 %). Savo poveikiu išsiskyrė tiesioginė sėja derinyje su 

mulčiu, kuomet viršutiniame armens sluoksnyje HA2 frakcijos koncentracija sumažėjo net 6 %.

Toks sumažėjimas galėjo įvykti dėl to, kad žemės dirbimo metu augalinės liekanos neįterpiamos 
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į dirvožemį, o skaidymo metu susidaro didesni kiekiai judrių, palyginti mažos molekulinės masės 

junginių, ypač fulvinių rūgščių.

. Su kalciu ir molio mineralais surištų huminių bei fulvinių rūgščių ir humino kiekiai skirtinguose

armens sluoksniuose, 2018 m.

Content of calcium and clay mineral bound humic and fulvic acids, and humin in different

ploughing layers, 2018

g C kg-1 soil

DP 1,70 2,29 1,17 2,67 3,45 0,77 35,28
SP 2,03* 2,55* 0,76* 2,69 3,88* 0,97 37,84
PT 2,18* 2,44* 0,75* 2,56 4,26* 0,94 38,58
PT+LS 2,46* 2,56* 1,17 2,67 4,29* 0,92 38,07
PT+GM 1,77* 2,43* 1,28* 2,54 4,31* 1,0 34,72
NT+WM 1,60* 2,43* 1,34* 2,44* 3,95* 1,25 35,64
LSD05 0,119 0,315 0,064 0,142 0,224

DP 1,61 2,24 0,91 2,60 3,68 1,00 35,62
SP 2,08* 2,27 1,26* 2,37* 2,67* 1,18 40,62
PT 1,83* 1,99* 1,04* 2,23* 3,14* 0,89 36,76
PT+LS 1,82* 1,57* 0,61* 1,70* 3,57 1,01 32,42
PT+GM 1,93* 1,74* 1,31* 1,76* 2,94* 0,94 37,30
NT+WM 1,79* 1,76* 0,90 1,93* 3,30* 1,00 36,30
LSD05 0,128 0,154 0,073 0,174 0,255

DP 1,51 1,39 1,07 1,79 2,72 0,73 33,11
SP 1,38 1,23 1,26 1,33* 2,12* 0,76 33,93
PT 1,50 1,15 0,85 1,25* 2,07* 0,74 36,57
PT+LS 1,03* 1,01* 0,85 1,12* 2,55 1,04 30,00
PT+GM 0,90* 0,97* 1,00 1,12* 1,91* 0,74 30,78
NT+WM 1,40 1,17 0,60* 1,30* 2,41* 0,84 35,63
LSD05 0,316 0,289 0,228 0,347 0,594

Pastaba: DP – gilus arimas (kontrolė); SP – seklus arimas; PT – bearimis dirbimas; PT + aLS – bearimis dirbimas ir 
liekamasis kalkių purvo poveikis; PT + GM – bearimis dirbimas ir žalioji trąša; NT + WM – tiesioginė sėja su 
mulčiu žiemai; HR2 – su Ca surištos HR; FA2 – su Ca surištos FR;  HA3 – su molio mineralais surištos HR; FA3 –
su molio mineralais surištos FR; * – esminis skirtumas esant 0,05 tikimybės lygiui.
Note: DP – deep ploughing (control); SP – shallow ploughing; PT – ploughless tillage; PT + aLS – ploughless tillage 
and aftereffect of lime sludge; PT + GM – ploughless tillage with green manure; NT + WM – no-tillage with winter 
mulch; HA2 – Ca-bound HAs; FA2 – Ca-bound FAs;  HA3 – clay minerals-bound HAs; FA3 – clay minerals-bound 
FAs; * – significant at P ≤ 0.05 probability level. 

Mūsų tyrimai rodo, kad esminės įtakos FR2 frakcijos junginių pasiskirstymui armenyje turėjo 

šios tausojamojo žemės dirbimo sistemos: seklus arimas, bearimis dirvos dirbimas, bearimis 

dirvos dirbimas derinyje su žaliąja trąša ir tiesioginė sėja su mulčiu žiemai. Viršutiniame armens 
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sluoksnyje FR2 frakcijos junginių kiekis esmingai didėjo dėl tiesioginės sėjos derinyje su mulčiu 

(+15 %) dėl bearimio dirvos dirbimo derinyje su žaliąja trąša (+9 %), lyginant su kontroliniu

variantu. Pastaroji priemonė FR2 frakcijos junginių kiekį didino ir viduriniame 10–20 cm armens 

sluoksnyje. Dėl seklaus arimo ir dirvos purenimo, kuomet augalinės liekanos buvo įterptos į 

vidurinį armens sluoksnį, FR2 frakcijos junginių koncentracija jame padidėjo esmingai. Dėl 

tiesioginės sėjos su mulčiu poveikio, FR2 frakcijos junginių daugiausia yra viršutiniame armens 

sluoksnyje, o didėjant armens gyliui, šių junginių koncentracija mažėjo.

Molio dirvožemiai turi didelį SOC kaupimosi potencialą – Laganiere et al. (2010) teigė, kad 

dirvožemiai, kuriuose yra daug molio dalelių (> 33 %), sukaupia maždaug 25 % daugiau anglies nei 

grubios tekstūros dirvožemiai; be to molio mineralai adsorbuoja huminius junginius ant dalelių 

paviršiaus ir katalizuoja adsorbuotų huminių junginių abiotinę polimerizaciją. Todėl adsorbuoti 

huminiai junginiai yra stabilizuojami molio mineralų ir taip susidaro stabilūs organiniai mineraliniai 

kompleksai. Kai kurie tyrimai (Pigareva et al., 2008; Lapa et al., 2011; Guimarães et al., 2013; 

Burdukovskii et al., 2020) parodė, kad su molio dalelėmis susietos anglies C kiekis labai priklauso 

nuo dirvožemio tekstūros ir ne vien tik dėl organinių liekanų patekimo į dirvą.

HR3 ir FR3 frakcijas sudaro rūgštys, susijungusios su molio mineralais. Mūsų tyrimo metu 

nustatyta, kad dėl visų tirtų tausojamojo žemės dirbimo sistemų poveikio HR3 frakcijos 

koncentracija esmingai didėjo viršutiniame armens sluoksnyje, o viduriniame (išskyrus SA) ir 

apatiniame, mažėjo. Tai rodo, kad augalinės liekanos esančios armens paviršiuje lemia HR3 

frakcijos junginių kiekio didėjimą, nes rudžemių granuliometrinėje sudėtyje vyraujančios molio 

dalelės, dėl didelio paviršiaus ploto  ir teigiamo krūvio susijungia su organiniais junginiais, 

sudarydamos stabilius organinius-mineralinius kompleksus (Blanco-Canqui, Lal, 2004; 

Laganiere et al., 2010). 

Tuo tarpu FR3 frakcijos pasiskirstymui armenyje tausojantis žemės dirbimas turėjo priešingą 

poveikį, nes visame armenyje, šių junginių koncentracija buvo mažesnė, nei laukeliuose, kuriuose 

taikytas gilus arimas. Iš mūsų tirtų tausojamojo žemės dirbimo sistemų FR3 frakcijos junginių 

koncentraciją didino tik seklus arimas, tačiau tik viršutiniame armens sluoksnyje.

Huminas yra atspariausia mineralizacijai humuso dalis. Dėl tausojamojo žemės dirbimo 

didžiausia humino koncentracija nustatyta viršutiniame armens sluoksnyje. Iš mūsų tirtų žemės 

dirbimo sistemų labiausiai humino koncentracija didėjo, lyginant su kontroliniu variantu, dėl 

bearimio dirbimo derinyje su žaliąja trąša (+ 25 ) ir dėl bearimio dirbimo derinyje su kalkių

purvu (+ 24 %), poveikio.

     Svarbus humuso kokybinę sudėtį gerai atspindintis rodiklis yra judriųjų huminių ir fulvinių 

rūgščių santykis. Intensyvaus ūkininkavimo dirvožemiuose šis santykis būna HR1:FR1 < 1. Kuo 

HR1:FR1 santykis didesnis, tuo palankesnės sąlygos humifikacijai ir anglies sekvestracijai 
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dirvožemyje. Žemesnis už vienetą HR1:FR1 santykis rodo, kad organinėje medžiagoje vyrauja 

fulvinės rūgštys, kurios agronominiu požiūriu laikomos mažai vertingomis (Volungevičius et al., 

2019). 

Mūsų gauti duomenys rodo, kad taikant tausojamąjį žemės dirbimą, HR1:FR1 santykis buvo 

didesnis (išskyrus vidurinį armens sluoksnį), nei taikant tradicinį žemės dirbimą. Visuose trijuose 

armens sluoksniuose didžiausias HR1:FR1 santykis buvo, kai dirva arta sekliai arba kai šalia 

supaprastinto dirvos dirbimo buvo naudotos ir papildomos gerinančios priemonės.  Viršutiniame 

armens sluoksnyje didžiausias HR1:FR1 santykis buvo 1,25, kai taikyta tiesioginė sėja derinyje 

su mulčiu žiemai, viduriniame, kai seklus arimas HR1:FR1 santykis 1,18, apatiniame – 1,04, kai 

taikytas dirvos purenimas derinyje su kalkių purvu. Taikant gilųjį arimą HR1:FR1 santykis visame 

armenyje buvo mažiausias. Šie rezultatai rodo, kad palankiausios sąlygos humifikacijai ir anglies 

kaupimui tuomet, kai dirva įdirbama minimaliai. 

Humuso kokybę nusakantys huminių ir fulvorūgščių santykio duomenys rodo, kad ariant 

verstuviniu plūgu kiek geresnė humuso kokybė būna apatiniame, o įdirbus neverstuviniais 

padargais – nuo 2,6 iki 8,1 % geresnė viršutiniame armens sluoksnyje. Tą lemia po neverstuvinio 

žemės dirbimo viršutiniame armens sluoksnyje išlikusios augalų liekanos, geresnės sąlygos 

mikroorganizmų veiklai (Velykis et al., 2003).

Patikimas organinės medžiagos atsparumo irimui rodiklis yra humifikacijos laipsnis.  Kuo jis 

didesnis, tuo dirvožemio organinė medžiaga atsparesnė irimui ir yra stabilesnė (Segnini et al., 

2019). Mūsų atlikti tyrimai rodo, kad dėl tausojamojo žemės dirbimo sunkaus priemolio 

rudžemyje humifikacijos laipsnis kito nuo 30 iki 40 % ir mažėjo didėjant gyliui. Toks aukštas 

laipsnis rodo, humifikacijos proceso stabilumą ir gerą dirvožemio ekosistemos tvarumą 

(Volungevičius et al., 2019).

Taikant tausojamąjį žemės dirbimą giliau karbonatingame giliau glėjiškame

rudžemyje teigiamas humuso balansas nustatytas tik viršutiniame armens sluoksnyje. Šiame 

sluoksnyje humuso daugiau susidarė nei mineralizavosi dėl seklaus dirvos arimo (+0,46 procentinio 

vnt.)  ir dėl dirvos purenimo derinyje su žaliąja trąša (+0,02 proc. vnt.) poveikio, tačiau šis 

padidėjimas nebuvo esminis. Kituose sluoksniuose humuso balansas buvo neigiamas. 

Dėl tausojamojo žemės dirbimo įtakos esminiai humuso frakcinės sudėties pokyčiai vyksta 

visame armenyje: viršutiniame sluoksnyje daugėja visų frakcijų huminių rūgščių, agresyviųjų 

fulvinių rūgščių ir humino; viduriniame armens sluoksnyje daugėja huminių rūgščių susijungusių 

su kalciu frakcijos HA2 junginių, agresyviųjų fulvinių rūgščių ir fulvinių rūgščių sujungtų su 

kalciu FA2 frakcijos junginių; apatiniame sluoksnyje visų humuso frakcijų koncentracija mažėja 

(išskyrus dėl seklaus arimo didėjantį FA2 frakcijos junginių kiekį). Toks huminių ir fulvinių 
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rūgščių frakcijų pasiskirstymas armenyje užtikrina optimalias  sąlygas mikroorganizmų veiklai ir 

augalų mitybai. 

Viršutiniame armens sluoksnyje didžiausias HR1:FR1 santykis buvo 1,25, kai taikyta 

tiesioginė sėja derinyje su mulčiu žiemai, viduriniame, kai seklus arimas HR1:FR1 santykis 1,18, 

apatiniame – 1,04, kai  taikytas dirvos purenimas derinyje su kalkių purvu. Taikant gilųjį arimą 

HR1:FR1 santykis visame armenyje buvo mažiausias. Šie rezultatai rodo, kad palankiausios 

sąlygos humifikacijai ir anglies kaupimui tuomet, kai dirva įdirbama minimaliai. Tai sudaro 

palankias sąlygas humifikacijai ir anglies sekvestracijai bei apsaugo dirvožemį nuo degradacijos. 

Vandenyje tirpi anglis yra patikimas dirvožemio organinės medžiagos kokybės indikatorius 

(Hamkalo, Bedernichek, 2014). Literatūroje nurodoma, kad agrarinėse teritorijose, 0–30 cm 

dirvožemio sluoksnyje, vandenyje tirpios anglies būna net 58,8 % mažiau nei miško 

dirvožemiuose (Fan et al., 2013).

Mūsų eksperimento rezultatai rodo, kad supaprastintas žemės dirbimas lemia vandenyje 

tirpios anglies išsisluoksniavimą (14 pav.), nes dėl šių priemonių panaudojimo viršutiniame 

armens sluoksnyje WEOC buvo sukaupta esmingai daugiau, o apatiniame armens sluoksnyje 

esmingai mažiau nei kontroliniame variante.

Vandenyje tirpios anglies  pasiskirstymas armens sluoksniuose, 2018 m. duomenys

Pastaba: GA – gilus arimas (control); SA – seklus arimas; BD – bearimis dirbimas; BD + aKP – bearimis dirbimas ir 
liekamasis kalkių purvo poveikis; BD + ŽT – bearimis dirbimas ir žalioji trąša; TS + MŽ – tiesioginė sėja su mulčiu 
žiemai; * – esminis skirtumas esant 0,05 tikimybės lygiui;

Distribution of water extractable organic carbon in ploughing layers (2018)
Note: DP – deep ploughing (control); SP – shallow ploughing; PT – ploughless tillage; PT + aLS – ploughless tillage
and aftereffect of lime sludge; PT + GM – ploughless tillage with green manure; NT + WM – no-tillage with winter 
mulch; the significance of the differences between the treatments was evaluated using the LSD; * – significant at
≤ 0.05 probability level.
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Esmingai didesnė WEOC koncentracija viršutiniame 0–10 cm armens  sluoksnyje nustatyta 

dėl tiesioginės sėjos su mulčiu (+13 %) ir dėl dirvos purenimo derinyje su žaliąja trąša (+14 %), 

poveikio.

Eksperimento metu nustatyta, kad dėl supaprastinto žemės dirbimo WEOC esmingai 

sumažėja apatiniame 20–30 cm armens sluosknyje. Toks sumažėjimas varijuoja nuo 21 % (kai

taikytas dirvos purenimas derinyje su kalkių purvu) iki 32 % (kai taikyta tiesioginė sėja su mulču 

žiemai). 

Dėl tausojamojo žemės dirbimo ilgalaikio poveikio armenyje vyksta

vandenyje tirpios anglies stratifikavimasis. Didžiausia WEOC koncentracija nustatyta 

viršutiniame 0–10 cm  sluoksnyje, o didėjant gyliui WEOC koncentracija mažėja. Stipriausią

poveikį WEOC pokyčiams turėjo tiesioginės sėjos su mulčiu ir dirvos purenimo derinyje su žaliąja 

trąša, panaudojimas. 

Našiausi dirvožemiai mūsų šalyje susiformavo Vidurio Lietuvos žemumos šiaurinėje dalyje, 

Mūšos baseino žemumoje. Šiuose specifinėmis sąlygomis susidariusiuose dirvožemiuose visiškai 

nėra skeleto ir riedulių, tik ant dugninės morenos susiklostę limnoglacialiniai moliai ir 

priemoliai – LAMMC Joniškėlio bandymų stoties dirvožemio armenyje yra apie 27 % molio 

dalelių (Lietuvos dirvožemiai, 2001; Maikštėnienė, 2008). Stabilios SOC frakcijos kiekį 

daugiausia lemia vietos sąlygos, reprezentuojančios mineralinių ir organinių sąveikų pirminius 

produktus (Schulz et al., 2011). Molio dalelių (< 0,002 mm) gausumas sunkaus priemolio 

dirvožemio armenyje turi didelę sorbcinę galią, ir tai paaiškina anglies kiekio padidėjimą 

viršutinio dirvožemio sluoksnio molio frakcijoje (CF), kai labilių junginių organinė anglis 

stabilizuojama dėl sąveikos su molio dalelėmis (5 lentelė). Taikytos žemės dirbimo sistemos 

turėjo įtakos CF kiekiui dirvožemyje. Supaprastinto žemės dirbimo kombinacijos su augalinių 

liekanų įterpimu PT+GM ir NT+WM esmingai sumažino < 0,002 mm dalelių kiekį 0–10 cm 

sluoksnyje – augalinių liekanų skaidymosi produktai skatino mikroagregatų susidarymą (Blanco-

Canqui, Benjamin, 2013). 

NT+WM įtaka molio frakcijos dalelių kiekiui išliko ir 10–20 cm sluoksnyje – čia taip pat 

buvo nustatytas esmingai mažesnis CF kiekis, lyginant su kontroliniu DP variantu. Tuo tarpu 20–

30 cm sluoksnyje visi taikyti supaprastinto žemės dirbimo būdai ir jų kombinacijos esmingai 

didino molio frakcijos kiekį. Molio frakcijos kiekį dirvožemyje lemia dirvodarinės uolienos, 

daugelyje tyrimų nustatytas charakteringas molio dalelių akumuliavimas apatiniuose armens 

sluoskniuose (Lützow et al., 2008; Wiesmeier et al., 2013).
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5 lentelė. Organinė anglis dirvožemio molio (<0,002 mm dalelių dydžio) frakcijoje, 2018
Table 5. Organic carbon in the clay (<0,002 mm particle size) fraction of the soil, (2018)

Žemės dirbimas
Soil tillage 

SOC, 
g kg-1 

CF kiekis /
CF 

content 
g kg-1 

Anglies 
kiekis CF / 

carbon 
content in 

CF, % 

CF anglies 
kiekis dirv. / 
CF carbon 
content in 
soil, g kg-1 

CF anglies 
dalis SOC /
share of CF 
carbon in 
SOC, % 

0–10 cm sluoksnis / 0–10 cm layer 
DP 14,84 340,70 2,41 8,21 55,38
SP 15,09 345,46 2,52* 8,73* 57,88
PT 14,72 340,60 2,49* 8,48 57,64
PT+LS 15,57 336,77 2,71* 9,12* 58,63
PT+GM 15,16 295,45* 2,66* 7,87 51,94
NT+WM 14,41 290,89* 2,58* 7,52 52,19
LSD05 0,820 11,869 0,061 0,407 ―

10–20 cm sluoksnis / 10–20 cm layer 
DP 13,58 292,12 2,60 7,61 56,06
SP 13,04 291,67 2,52 7,37 56,58
PT 12,25 313,92* 2,32* 7,30 59,66
PT+LS 12,02 290,27 2,51 7,27 60,52
PT+GM 11,52* 288,58 2,26* 6,53* 56,74
NT+WM 11,65* 282,55* 2,37* 6,70* 57,53
LSD05 0,955 9,503 0,123 0,522 ―

20–30 cm sluoksnis / 20–30 cm layer 
DP 9,94 275,01 2,17 6,00 60,39
SP 8,36 300,19* 1,69* 5,10 61,00
PT 7,90 322,10* 1,52* 4,91 62,19
PT+LS 7,53* 303,78* 1,57* 4,77* 63,35
PT+GM 6,82* 295,29* 1,37* 4,06* 59,59
NT+WM 7,94 279,47 1,68* 4,72* 59,40
LSD05 1,050 18,580 0,325 1,227 ―

Pastaba: DP – gilus arimas (kontrolė); SP – seklus arimas; PT – bearimis dirbimas; PT + aLS – bearimis dirbimas ir 
liekamasis kalkių purvo poveikis; PT + GM – bearimis dirbimas ir žalioji trąša; NT + WM – tiesioginė sėja su mulčiu 
žiemai; * – esminis skirtumas esant 0,05 tikimybės lygiui.

Note: DP – deep ploughing (control); SP – shallow ploughing; PT – ploughless tillage; PT + aLS – ploughless tillage 
and aftereffect of lime sludge; PT + GM – ploughless tillage with green manure; NT + WM – no-tillage with winter 
mulch; * – significant at P ≤ 0.05 probability level.

Įvairių šalių tyrėjai teigia, kad organinės anglies, stabilizuotos sąveika su mineraline 
dirvožemio dalimi, t. y. molio mineralais, kiekiui įtakos turi daugelis veiksnių, tačiau šis poveikis 
išryškėja tik daugelį metų taikant tas pačias agropriemones. Schulz E. ir jos kolegų tyrimai 
Vokietijoje, panaudojus naujus dirvožemio makro- ir mikroagregatų dispergavimo būdus, parodė, 
kad organinės anglies kiekis CF priklauso nuo taikytų ilgalaikių žemės dirbimo ir tręšimo sistemų 
(Schulz, 2004; Schulz et al., 2011; Breulman et al., 2012). Viršutiniame 0–10 cm sluoksnyje 
anglies kiekis CF visose taikytose supaprastinto žemės dirbimo sistemose buvo esmingai didesnis, 
lyginant su kontroliniu DP variantu. Tačiau žemesniuose 10–20 ir 20–30 cm sluoksniuose daugiau 
organinės anglies buvo kontrolinio varianto CF. 
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Įvertinus, kokią dalį visoje SOC sudaro molio frakcijoje stabilizuota anglis, buvo nustatyta, 
kad liekamasis kalkių purvo poveikis turėjo didžiausią įtaką organinės anglies stabilizavimui 
molio dalelių frakcijoje: 0–10 cm sluoksnyje molio frakcijoje buvo 58,63 % SOC, 10–20 cm 
sluoksnyje – 60,52 %, o 20–30 cm sluoksnyje – net 63,35 % SOC.  

Dėl ilgalaikio tausojamojo žemės dirbimo sistemų poveikio viršutiniame

armens sluoksnyje mažėja molio dalelių kiekis, tačiau didėja naudingų dirvožemio 

mikroagregatų, o viduriniame ir apatiniame armens sluoksniuose molio dalelių kiekis didėja.

Geriausiu poveikiu stabilizuojant dirvožemio anglį molio dalelių frakcijoje pasižymėjo bearimis 

žemės dirbimas derinyje su liekamuoju kalkių purvo poveikiu. 

Suminė SOC nėra naudingas stebėsenos rodiklis, kai žemės naudojimo pokyčiai nėra 

drastiški. Pastaraisiais dešimtmečiais daugiau dėmesio buvo skiriama įvairaus labilumo SOC 

frakcijoms (Kolář et al., 2009), kurios buvo pripažintos geru dirvožemio kokybės ir aplinkos 

sveikatos rodikliu (Strosser, 2010). Dauguma įprastų metodų, naudojamų suminės SOC 

nustatymui, buvo sukurti siekiant maksimaliai padidinti anglies oksidaciją ir išgavą. Anglies 

pasiskirstymas labiliose arba stabiliose SOM frakcijose gali turėti įtakos fizinių, cheminių ir 

biologinių dirvožemio savybių pokyčiams (Guimarães et al., 2013). Dažniausiai kokybiniam 

dirvožemio organinės medžiagos (DOM) vertinimui naudojami humuso grupinės ir frakcinės 

analizės rezultatai. Atskiros DOM sudedamosios dalys yra nevienodai atsparios įvairiems 

destrukciniams procesams. Stabilios ir labilios DOM dalių santykis yra svarbi dirvožemio 

charakteristika, leidžianti išaiškinti antropogeninį poveikį dirvožemiui. Siekiant charakterizuoti 

antropogeninį krūvį, buvo įvertintas DOM atsparumas mineralizacijai pagal cheminio–

destrukcinio frakcionavimo rezultatus (6 lentelė). 

Didėjant SOC kiekiui viršutiniame 0–10 cm armens sluoksnyje dėl taikyto supaprastinto 

žemės dirbimo ir papildomų priemonių, DOM sudėtyje lengvai oksiduojamos labilios F1 frakcijos 

dalis taip pat didėja, lyginant su kontroliniu DP variantu. Labilūs DOM junginiai yra biochemiškai 

aktyviausi, susiję su medžiagos ir energijos virsmais dirvožemyje, todėl turi įtakos derlingumui 

(Popov et al., 2004). 

Stabilūs DOM junginiai lemia dirvožemių fiziko-chemines savybes. Stabilių, sunkiai 

oksiduojamų (F3 frakcija) DOM formų kiekio padidėjimas visuose tirtuose dirvožemio 

sluoksniuose dėl panaudoto kalkių purvo (PT+LS) leidžia teigti, kad dirvožemyje įsivyravo tokie 
DOM destrukcijos procesai, kurių metu organiniai dirvožemio junginiai stabilizuojami 

biochemiškai ir fiziko-chemiškai, ir organinė anglis dirvožemyje sekvestruojama (Strosser, 2010).
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Organinės anglies pasiskirstymas chemodestrukcinėse frakcijose, 2018

 Distribution of organic carbon in chemodestructive fractions, 2018

DP 7,21 2,48 3,07 2,06 48,64 16,75 20,72 13,89
SP 7,55 2,29 3,19 2,05 50,06 15,18 21,14 13,62
PT 7,39 2,16 2,79 2,36 50,23 14,73 18,96 16,08
PT+LS 7,23 2,22 3,59 2,52* 46,45 14,28 23,08 16,19
PT+GM 8,09* 2,43 2,60 2,02 53,38 16,04 17,21 13,37
NT+WM 7,58 2,20 2,68 1,93 52,65 15,28 18,62 13,45
LSD05 0,813 0,780 0,567 0,343

DP 6,92 2,15 2,49 2,00 51,01 15,87 18,35 14,78
SP 6,61 1,90 2,73 1,78 50,73 14,62 20,97 13,68
PT 5,94* 1,83 2,26 2,21 48,51 14,97 18,48 18,04
PT+LS 5,35* 1,80 2,76 2,08 44,58 15,03 23,02 17,37
PT+GM 5,89* 1,83 2,08 1,70 51,18 15,90 18,12 14,80
NT+WM 5,95* 1,84 2,18 1,66* 51,12 15,85 18,77 14,25
LSD05 0,891 0,813 0,523 0,326

DP 5,01 1,57 1,66 1,68 50,43 15,87 16,78 16,92
SP 4,21 1,11 1,78 1,24 51,45 13,28 21,36 14,91
PT 3,70* 1,18 1,52 1,48 46,92 15,03 19,29 18,76
PT+LS 3,43* 0,97 1,77 1,34 45,49 12,96 23,58 17,87
PT+GM 3,50* 1,03 1,25 1,02* 51,41 15,18 18,42 14,99
NT+WM 4,02* 1,20 1,53 1,17* 50,74 15,23 19,30 14,73
LSD05 0,966 0,746 0,486 0,443

Pastaba: DP – gilus arimas (kontrolė); SP – seklus arimas; PT – bearimis dirbimas; PT + aLS – bearimis dirbimas ir 
liekamasis kalkių purvo poveikis; PT + GM – bearimis dirbimas ir žalioji trąša; NT + WM – tiesioginė sėja su mulčiu
žiemai; * – esminis skirtumas esant 0,05 tikimybės lygiui. Chemodestrukcinės frakcijos F1 – labili; F2 – vidutiniškai 
labili; F3 – stabili; F4 – atspari;

Note: DP – deep ploughing (control); SP – shallow ploughing; PT – ploughless tillage; PT + aLS – ploughless tillage 
and aftereffect of lime sludge; PT + GM – ploughless tillage with green manure; NT + WM – no-tillage with winter 
mulch; * – significant at P ≤ 0.05 probability level.

Dėl tausojamojo žemės dirbimo viršutiniame armens sluoksnyje vyrauja

labilios, biochemiškai aktyvios dirvožemio organinės anglies frakcijos, tačiau visame armenyje 

dominuoja HR3 ir FR3 frakcijos, kurios stabilizuotos tiek biochemiškai, tiek fiziko-chemiškai. 

Stipriausiu poveikiu didinant anglies junginių atsparumą, pasižymėjo liekamasis kalkių purvo 

poveikis.   

Chemodestrukcinių frakcijų 
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Dirvožemio rūgštumas (pH) yra vienas svarbiausių dirvožemio agrocheminių rodiklių, 

lemiančių dirvožemio derlingumą (Neina, 2019; Volungevičius et al., 2019). Agrarinės paskirties 

dirvožemio Ah horizontas pasižymi didesniu pH, lyginant su miško dirvožemiais (Volungevičius 

et al., 2019), taip pat pastebėta, jog dirvožemio pH didėja, didėjant dirvožemio profilio gyliui 

(Neugschwandtner, 2014). Mūšos baseino žemutinės dalies sunkių dirvožemių rūgštumas (pH) 

svyruoja tarp silpnai rūgštaus ir šarminio – dėl negiliai esančių karbonatų jie yra pasotinti bazėmis 

(Mažvila ir kt., 2002).

Dėl žemės dirbimo daromos įtakos dirvožemio rūgštumui (pH) vieningos nuomonės nėra.

Vieni tyrėjai nurodo, kad žemės dirbimas nedaro jokios įtakos dirvožemio rūgštumui 

(Neugschwandtner, 2014), kiti skelbia priešingai nurodydami, kad pH vertė 0–20 ar 0–30 cm 

sluoksnyje, taikant supaprastintą žemės dirbimą, yra mažesnė nei taikant tradicinį,  tačiau 

skirtumai nėra esminiai (Polláková et al., 2020). Silpnas viršutinio sluoksnio rūgštėjimas 

pastebimas taikant minimalų dirbimą ir tiesioginę sėją (Büchi et al., 2017). Lenkijoje atlikti 

tyrimai parodė, kad taikant tradicinį verstuvinį arimą 0–30 cm armens sluoksnyje pH vertė 

padidėja, tačiau mažėja hidrolizinis rūgštumas, lyginant su tuo, kai dirva tik purenama jos 

nevartant (Polláková et al., 2020). To priežastis yra pastovus viršutinio dirvožemio sluoksnio 

vartymas, bei katijonų pakėlimas į dirvos paviršių ariant verstuviniu plūgu. Polláková et al. (2020) 

nustatė, kad 0–20 cm armens sluoksnyje dirvą išpūrenus su purentuvu, dirvožemio pH būna 

mažesnis 0,25 pH vienetais.

Mūsų eksperimento duomenys rodo, kad stipriausią poveikį dirvožemio pH pokyčiams turėjo

dirvos purenimas derinyje su kalkių purvo įterpimu. Dėl kalkinių medžiagų panaudojimo esminis 

pH padidėjimas nustatytas visame armenyje: viršutiniame 0–10 cm sluoksnyje pH buvo 1,14, 

viduriniame 10–20 cm sluoksnyje – 1,13 ir apatiniame 20–30 cm sluoksnyje – 1,10 karto didesnis 

nei kontroliniame variante.  

       Kheir et al. (2019) nurodo, kad dirvožemio rūgštumo mažėjimą dėl kalkių purvo panaudojimo 

nulemia kalkių purvo sudėtyje esantis kalcio oksidas. 

Dirvožemio pH pokyčiams įtakos taip pat turėjo dirvos purenimas derinyje su žaliąja trąša.

Dėl šių priemonių panaudojimo viršutiniame armens sluoksnyje dirvožemio pH  padidėjo 1,0 

kartą, apatiniame – 1,1 karto.

    Literatūroje nurodoma, kad žalioji trąša dirvožemio pH labiausiai didina viršutiniame 0–

20 cm armens sluoksnyje. Tai aiškinama tuo, jog apatiniuose dirvos sluoksniuose esantis kalcis su 
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augalų šaknimis pakeliamas į paviršių ir vykstant augalinių liekanų mineralizacijai šis elementas 

akumuliuojasi dirvos paviršiuje (Hospodarenko, Lysianskyi, 2016).

. Dirvožemio pH

. Soil pH

Gilus arimas
Deep ploughing 
(DP)

0–10 6,11 6,02 6,14 6,10
10–20 6,20 6,24 6,21 6,18
20–30 6,34 6,29 6,22 6,28

Seklus arimas
Shallow ploughing 
(SP)

0–10 6,16 6,05 6,11 6,10
10–20 6,20 6,29 6,14 6,21
20–30 6,41 6,48 6,35 6,41

Bearimis dirbimas
Ploughless tillage 
(PT)

0–10 6,09 6,00 6,18 6,10
10–20 6,28 6,24 6,26 6,26
20–30 6,33 6,35 6,32 6,34

Bearimis dirbimas + kalkių purvas
Ploughless tillage + lime sludge 
(PT+LS)

0–10 6,98* 6,87* 6,81* 6,92*
10–20 7,01* 7,04* 6,85* 6,96*
20–30 6,78* 6,70* 6,65* 6,71*

Bearimis dirbimas+žalioji trąša
Ploughless tillage+green manure 
(PT+GM)

0–10 6,43* 6,35* 6,37 6,32
10–20 6,45 6,40 6,34 6,39*
20–30 6,56 6,76* 6,33 6,56*

Tiesioginė sėja + mulčias
No-tillage + cover crop for winter 
mulch (NT + WM)

0–10 6,27 6,18 6,25 6,31
10–20 6,37 6,31 6,24 6,34
20–30 6,72* 6,45 6,56* 6,57*

LSD05

0–10 0,305 0,297 0,261 0,238
10–20 0,280 0,254 0,215 0,179
20–30 0,276 0,308 0,299 0,196

Pastaba: * – esminiai skirtumai esant p ≤ 0 05  tikimybės lygmeniui.
Note: * – significant at P ≤ 0.05 probability level, the significance of the differences between the treatments 
was evaluated using the LSD.

Vykdyto eksperimento trijų metų duomenų analizė rodo, kad vien tik supaprastintas žemės 

dirbimas divožemio pH pokyčiams įtakos neturėjo. Tačiau dirvožemio pH svyravimus esmingai 

veikia supaprastintas žemės dirbimas deriniuose su papildomomis dirvožemį gerinančiomis 

medžiagomis (beariminis dirvos dirbimas derinyje su kalkių purvu ir beariminis dirvos dirbimas 

derinyje su žaliąja trąša) bei tiesioginė sėja derinyje su mulčiu. 

Pagal poveikio stiprumą dirvožemio rūgštumui (pH) tirtas priemones galima išdėstyti tokia 

tvarka: NT+WM>PT+GM>PT+LS.

Sunkaus priemolio rudžemyje ilgalaikis dirvos purenimas be gerinančių

priemonių, dirvožemio rūgštumui (pH) esminės įtakos neturi, o dirvos purenimas deriniuose su 

skirtingomis dirvožemį gerinančiomis priemonėmis dirvožemio pH keičia esmingai: stipriausią 

įtaką dirvožemio pH pokyčiams turėjo dirvos purenimas derinyje su liekamuoju kalkių purvo 

poveikiu. Dėl pastarosios priemonės panaudojimo dirvožemio pH padidėjimas buvo nustatytas 
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visame armenyje per visa mūsų eksperimento vykdymo laikotarpį. Dirvos pH taip pat esmingai 

keičia ir dirvos purenimas derinyje su žaliąja trąša.

Azotas yra pagrindinis augalų mitybos elementas. Didžioji jo dalis dirvožemyje yra sukaupta 

humuse ir augalinėse liekanose (Kuczuk, Pospolita, 2020). Tačiau azotas yra labai judrus, ir

intensyvus žemės dirbimas skatina jo išplovimą iš dirvožemio (Dybowski et al., 2020). Suminis 

azotas apibūdina dirvožemio azoto potencines atsargas ir sukultūrinimo laipsnį. Jo koncentracija 

dirvožemyje glaudžiai susijusi su humuso kiekiu (Kuczuk, Pospolita, 2020). Nors skirtingo 

intensyvumo žemės dirbimo įtaka suminio azoto pasiskirstymui dirvožemyje nėra gerai ištirta (Qi 

et al., 2020), tačiau kai kurie autoriai teigia, kad tausojamasis žemės dirbimas gali ženkliai 

padidinti suminio azoto atsargas dirvoje ir tuo pačiu pagerinti azoto prieinamumą augalams (Gao 

et al., 2015; Nandan et al., 2019). Rudžemyje atlikti tyrimai parodė, kad taikant minimalų žemės 

dirbimą suminio azoto daugiausia sukaupiama viršutiniame (0–20 cm) armens sluoksnyje (Büchi 

et al., 2017).

Mūsų tyrimo metu nustatyta, kad dėl tausojamojo žemės dirbimo suminis azotas armenyje 

pasiskirsto nevienodai: viršutiniame sluoksnyje jo koncentracija didėja, o viduriniame ir 

apatiniame sluoksniuose mažėja.

Stipriausią įtaką suminio azoto koncentracijos didėjimui viršutiniame armens sluoksnyje 

turėjo bearimio dirvos dirbimo deriniai su augalinių liekanų įterpimu. Dėl dirvos purenimo 

derinyje su žaliąja trąša poveikio suminio azoto esmingai padidėjo nuo 10 % iki 19 %, dėl 

tiesioginės sėjos derinyje su mulčiu žiemai poveikio 12–17,4 %, daugiau nei kontroliniame 

variante (8 lentelė). Didėjant armens gyliui suminio azoto koncentracija esmingai mažėjo.

Gauti rezultatai sutampa su kitų autorių darbais, kuriuose teigiama, kad tiesioginės sėjos 

technologijos taikymas suminio azoto koncentraciją labiausiai padidina viršutiniame 0–5 cm 

dirvos sluoksnyje (Boselli et al., 2020). 
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. Suminio azoto (Nsum.) kiekis dirvožemyje, mg kg-1

. Total nitrogen (Ntot.) content in soil, mg kg-1

ŽŽemės dirbimas /
Tillage system

Gylis /
Layer, cm

Metai / Year
2016 2017 2018 2016–2018

Gilus arimas
Deep ploughing (DP)

0–10 1,61 1,49 1,46 1,52
10–20 1,66 1,53 1,42 1,53
20–30 1,47 1,32 1,07 1,28

Seklus arimas
Shallow ploughing (SP)

0–10 1,64 1,59 1,45 1,56
10–20 1,65 1,45 1,26* 1,45
20–30 1,38 1,23 0,97 1,19

Bearimis dirbimas
Ploughless tillage (PT)

0–10 1,67 1,65 1,56 1,62
10–20 1,61 1,48 1,35 1,47
20–30 1,54 1,23 0,98 1,25

Bearimis dirbimas + kalkių purvas
Ploughless tillage+lime sludge 
(PT+LS)

0–10 1,73 1,58 1,60 1,64
10–20 1,64 1,49 1,25* 1,46
20–30 1,44 1,20 1,20 1,28

Bearimis dirbimas + žalioji trąša
Ploughless tillage + green manure 
(PT+GM)

0–10 1,92* 1,63 1,61 1,68*
10–20 1,72 1,46 1,22* 1,47
20–30 1,39 1,20 0,95* 1,18

Tiesioginė sėja + mulčias
No-tillage with cover crop for 
winter mulch (NT + WM)

0–10 1,89* 1,74* 1,47 1,70*
10–20 1,58 1,51 1,22* 1,43
20–30 1,31 1,20 0,93* 1,14

LSD05

0–10 0,215 0,239 0,177 0,152
10–20 0,229 0,229 0,164 0,182
20–30 0,319 0,213 0,238 0,211

Pastaba: * – esminiai skirtumai esant p ≤ 0 05  tikimybės lygmeniui.
Note: * – significant at P ≤ 0.05 probability level, the significance of the differences between the treatments 

was evaluated using the LSD.

Suminio azoto koncentracijos padidėjimą šių variantų viršutiniame armens sluoksnyje galima 

paaiškinti tuo, jog tarpiniai pasėliai išaugina daug azotingos biomasės, kuri dirvožemį ir papildo 

azotu (Ugrenovic et al., 2019).

Anglies ir azoto (C:N) santykis yra svarbus rodiklis dirvožemio kokybei ir  mikrobiologiniam  

aktyvumui nusakyti bei turintis įtakos organinės medžiagos skaidymosi bei transformacijų 

intensyvumui bei krypčiai. Organinės medžiagos,  pasižyminčios  didesniu  C:N  santykiu, 

dirvožemyje  išlieka  ilgesnį  laiką (Jokubauskaitė et al., 2014). Taip pat tyrėjai pateikia duomenų,

kad C:N santykis yra konstanta ir, nepriklausomai nuo armens sluoksnio gylio, nesikeičia (Debska 

et al., 2020).

Mūsų gauti duomenys rodo, kad C:N santykis skirtingų variantų laukeliuose svyravo nuo 6,1 

iki 10,4 (9 lentelė). 
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. C:N santykis dirvožemyje

. C: N ratio in soil

Gilus arimas
Deep ploughing (DP)

0–10 8,1 8,5 9,6 8,7
10–20 7,8 8,4 9,5 8,6
20–30 7,5 7,6 9,3 8,1

Seklus arimas
Shallow ploughing (SP)

0–10 8,1 8,4 10,4 8,9
10–20 7,8 8,7 10,1 8,9
20–30 6,5 7,1 8,6 7,4

Bearimis dirbimas
Ploughless tillage (PT)

0–10 7,9 8,5 9,4 8,7
10–20 7,4 8,2 9,1 8,2
20–30 7,1 7,1 8,1 7,4

Bearimis dirbimas + kalkių purvas
Ploughless tillage+lime sludge 
(PT+LS)

0–10 8,4 9,1 9,9 9,1
10–20 7,5 8,1 9,6 8,3
20–30 6,2 6,9 6,1 6,4*

Bearimis dirbimas + žalioji trąša
Ploughless tillage+green manure 
(PT+GM)

0–10 7,9 8,9 10,2 9,0
10–20 7,2 8,3 9,5 8,3
20–30 6,1 6,6 7,2 6,6

Tiesioginė sėja + mulčas
No-tillage with cover crop for winter 
mulch (NT + WM)

0–10 7,8 8,2 9,8 8,6
10–20 7,4 8,1 9,6 8,3
20–30 6,6 7,1 8,5 7,3

LSD05

0–10 1,153 1,846 1,135 1,033
10–20 1,384 1,571 1,273 1,099
20–30 1,131 2,253 1,456 1,028

Pastaba: * – esminiai skirtumai esant p ≤ 0,05  tikimybės lygmeniui. 
Note: * – significant at P ≤ 0.05 probability level, the significance of the differences between the 
treatments was evaluated using the LSD.

Atskirais tyrimų metais supaprastintas žemės dirbimas ir jo deriniai su papildomomis

medžiagomis esminės įtakos C:N santykiui, neturėjo. Kai kurie tyrėjai nurodo, kad tik dėl 

tiesioginės sėjos ar seklaus dirvos dirbimo C:N santykis keičiasi esmingai ir didžiausias būna 

viršutiniame 0–5 cm armens sluoksnyje, o mažiausias – 10–28 cm gylyje (Mary et al., 2020). 
Eksperimento trejų metų (2016–2018 m.) duomenų analizė rodo, kad esminį poveikį C:N 

santykiui turi taikytas dirvos purenimas derinyje su kalkių purvu. Šio varianto laukeliuose 

apatiniame  20–30 cm  armens sluoksnyje C:N santykis buvo 1,3 karto  mažesnis, nei taikant gilųjį 

arimą. Taip pat nustatyta, jog dėl supaprastinto dirvos dirbimo ir jo derinių su papildomomis 

medžiagomis, visuose eksperimento variantuose C:N santykis turėjo tendenciją mažėti didėjant 

armens gyliui. Literatūroje aptinkama nuomonių, teigiančių, kad molinguose dirvožemiuose 

žemės dirbimas visiškai neturi įtakos tokių rodiklių kaip suminės, organinės anglies, suminio 

azoto ar C:N santykio pokyčiams taip pat dirvožemio organinės medžiagos kokybei (Kainiemi 

et al., 2013). 
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Tausojamasis žemės dirbimas lemia suminio azoto stratifikaciją

skirtinguose armens sluoksniuose: viršutiniame sluoksnyje jo koncentracija didėjo, o viduriniame 

ir apatiniame sluoksniuose mažėjo.

Ryškiausi suminio azoto koncentracijos pokyčiai buvo dėl tiesioginės sėjos derinyje su 

mulčiu bei dėl dirvos purenimo  derinyje su žaliąja trąša taikymo. Šios priemonės viršutiniame 

armens sluoksnyje suminio azoto koncentraciją padidino atitinkamai 12–17,4 bei 10–19 %.

Tokį suminio azoto koncentracijos padidėjimą lėmė tarpinių pasėlių azotingos biomasės 

įterpimas.  

Nustatyta, kad C:N santykio dydžiui sunkaus priemolio rudžemyje įtakos turi tik 

supaprastintas žemės dirbimas derinyje su kalkių purvu.

Fosforas yra antras pagal svarbumą augalų mitybos elementas (Muindi, 2019), dirvožemiuose 

aptinkamas tirpių ir netirpių formų pavidalu (Ahamad et al., 2017). Lietuvos dirvožemių 

ariamajame sluoksnyje suminio fosforo koncentracija yra 0,1–0,2 %, daugiau fosforo yra 

sunkesnės granuliometrinės sudėties dirvožemiuose (Staugaitis, 2019). Dirvožemio fosforo formų 

kokybinė sudėtis bei pasiskirstymas dirvožemio profilyje priklauso nuo žemėnaudos, kuri 

ekosistemoje paprastai lemia drastiškus augalinės dangos, išaugintos fitomasės produkcijos, 

organinės medžiagos kiekio pokyčius ir maisto medžiagų apykaitos intensyvumą (Ahamad et al., 

2017). Nurodoma, kad žemės dirbimas fosforo, kaip ir kitų augalų mitybos elementų, kiekį 

dirvožemyje  keičia per tris procesus: 1) per armens sluoksnių išmaišymą žemės dirbimo metu; 

2) per fizinės aplinkos pakeitimą; 3) reguliuojant dirvožemio biologinį aktyvumą (Muindi, 2019).

Mūsų eksperimento duomenys rodo, kad dėl supaprastinto žemės dirbimo taikymo suminis

fosforas kaip ir azotas armenyje stratifikuojasi: viršutiniame armens sluoksnyje šio elemento 

koncentracija didžiausia, o viduriniame ir apatiniame sluoksniuose laipsniškai mažėja 

(10 lentelė). Tokį fosforo koncentracijos sumažėjimą galima paaiškinti, jog supaprastinto žemės 

dirbimo metu nevartomas armens sluoksnis ir tai, jog  fosforas yra mažai judrus elementas 

(Tripolskaja et al., 2016). Be to akivaizdžiai matyti,  kad suminio fosforo kiekio padidėjimą 

viršutiniame 0–10 cm dirvožemio sluoksnyje nulėmė papildomų gerinančių priemonių t. y. 

bearimio dirbimo derinio su kalkių purvu, bearimio dirvos dirbimo derinyje su žaliąja trąša ir 

tiesioginės sėjos derinyje su mulčiu, panaudojimas, o ne vien tik žemės dirbimo intensyvumo 

sumažinimas.
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. Suminio fosforo (Psuminis) kiekis dirvožemyje, mg kg-1

. Total phosphorus (Ptot.) content in soil, mg kg-1

Gilus arimas
Deep ploughing (DP)

0–10 0,55 0,55 0,51 0,54
10–20 0,56 0,58 0,49 0,54
20–30 0,51 0,50 0,40 0,47

Seklus arimas
Shallow ploughing (SP)

0–10 0,56 0,56 0,50 0,54
10–20 0,54 0,48* 0,44 0,49*
20–30 0,45 0,51 0,37 0,44

Bearimis dirbimas
Ploughless tillage (PT)

0–10 0,57 0,53 0,53 0,54
10–20 0,50* 0,47* 0,43 0,47*
20–30 0,50 0,42* 0,36 0,43

Bearimis dirbimas + kalkių purvas
Ploughless tillage + lime sludge 
(PT+LS)

0–10 0,59 0,62 0,53 0,58
10–20 0,53 0,52 0,43 0,49
20–30 0,44 0,43* 0,41 0,43

Bearimis dirbimas + žalioji trąša
Ploughless tillage + green manure 
(PT+GM)

0–10 0,60 0,59 0,51 0,57
10–20 0,53 0,51 0,40 0,48
20–30 0,44 0,44* 0,35 0,41

Tiesioginė sėja + mulčias
No-tillage with cover crop for 
winter mulch (NT + WM)

0–10 0,61 0,61 0,51 0,58
10–20 0,50* 0,53 0,40* 0,48*
20–30 0,44 0,46 0,35 0,41

LSD05

0–10 0,077 0,070 0,096 0,051
10–20 0,046 0,075 0,091 0,058
20–30 0,088 0,063 0,101 0,061

Pastaba: * – esminiai skirtumai esant p ≤ 0,05  tikimybės lygmeniui. 
Note: * – significant at P ≤ 0.05 probability level, the significance of the differences between the treatments 
was evaluated using the LSD

Tai patvirtina Lenkijos tyrėjų patirtis, kuri rodo kad vien tik tausojantis žemės dirbimas 

fosforo kiekiui armens sluoksnyje esminės įtakos neturi. Tačiau fosforo koncentraciją esmingai 

padidina tarpinių pasėlių auginimas, nes po baltosios garstyčios tarpinio pasėlio įterpimo  fosforo 

koncentracija armenyje padidėjo net 8 % lyginant su kontrole (Kwiatkowski et al., 2020). 

Literatūroje nurodoma, kad Joniškėlio apylinkių rudžemiai yra mažai arba vidutiniškai 

turtingi judriojo fosforo (50–150 mg kg-1) (Maikštėnienė et al., 2008). Mūsų tyrimai rodo, kad 

judriojo fosforo pasiskirstymui dirvožemio ariamajame sluoksnyje labiausiai įtakos turi

supaprastintas žemės dirbimas deriniuose su skirtingomis papildomomis gerinančiomis

medžiagomis (11 lentelė).
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Pastaba: * – esminiai skirtumai esant p ≤ 0,05  tikimybės lygmeniui. 
Note: * – significant at P ≤ 0.05 probability level, the significance of the differences between the treatments 
was evaluated using the LSD

Dėl supaprastinto žemės dirbimo be papildomų dirvožemį gerinančių priemonių panaudojimo 

t. y. dėl seklaus arimo bei vien tik dirvos purenimo judrusis fosforas koncentruojasi viršutiniame

armens sluoksnyje ir didėjant armens gyliui jo kiekis esmingai mažėja.

Tačiau deriniuose su supaprastintu žemės dirbimu panaudojus papildomas gerinančias 

priemones skirtumai buvo dar ryškesni. Iš eksperimente taikytų dirvožemį gerinančių priemonių savo 

poveikiu judriojo fosforo pasiskirstymui išsiskyrė kalkių purvas. Dėl kalkių purvo panaudojimo, 

viršutiniame armens sluoksnyje per visą eksperimento laikotarpį judriojo fosforo buvo sukaupta 

32 % daugiau nei kontroliniame variante. Tokius rezultatus lemia tai, jog neutraliuose dirvožemiuose 

ortofosforo rūgšties anijonai su dvivalenčiais kalcio katijonais sudaro netirpius kalcio 

dihidrofosfatus, kurie vyrauja rudžemiuose (Staugaitis, 2019).

Tiriant kitų variantų poveikį taip pat pastebėta, kad viršutiniame armens sluoksnyje judriojo 

fosforo koncentracija didžiausia, o didėjant armens gyliui judriojo fosforo kiekis esmingai mažėja.

Lietuvoje atlikti tyrimai parodė, kad viršutiniame 0–5 cm armens sluoksnyje fosforo 

koncentracija didėja dėl tiesioginės sėjos technologijos taikymo, tuo tarpu apatiniame 15–25 cm 

sluoksnyje didžiausia fosforo koncentracija nustatyta variantuose, kai taikytas tradicinis žemės 

. Judriojo fosforo (P2O5) kiekis dirvožemyje, mg kg-1

. Mobile phosphorus (P2O5) content in soil, mg kg-1

Gilus arimas
Deep ploughing (DP)

0–10 147,91 161,62 129,11 146,18
10–20 147,83 140,31 118,31 135,47
20–30 146,21 120,44 111,62 126,08

Seklus arimas
Shallow ploughing (SP)

0–10 154,21 168,12 142,53 154,93
10–20 134,14 124,70 106,32 121,72
20–30 96,60* 105,40 114,32 105,42

Bearimis dirbimas
Ploughless tillage (PT)

0–10 145,42 173,50 157,14 158,67
10–20 96,17* 125,31 85,70* 102,40
20–30 82,63* 99,83 95,33 92,61*

Bearimis dirbimas + kalkių purvas
Ploughless tillage + lime sludge 
(PT+LS)

0–10 195,30* 213,70* 169,80* 192,92*
10–20 128,61 124,41 84,73* 112,58*
20–30 104,15* 90,13 108,30 100,84

Bearimis dirbimas + žalioji trąša
Ploughless tillage + green manure 
(PT+GM)

0–10 183,91 181,65 146,90 170,82
10–20 117,51 103,37 83,370* 101,42*
20–30 107,90* 85,30 113,9 102,39

Tiesioginė sėja + mulčias
No-tillage with cover crop for 
winter mulch (NT + WM)

0–10 176,62 172,44 141,80 163,61
10–20 108,42* 102,72 80,53* 97,21*
20–30 123,44 116,44 131,90 123,92

LSD05

0–10 45,400 43,511 33,350 24,656
10–20 34,882 41,631 22,574 21,562
20–30 36,042 37,041 31,246 25,423
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dirbimas bei seklus arimas. Tačiau autoriai nurodo, jog fosforą į gilesnius dirvos sluoksnius galėjo 

išplauti gausūs krituliai (Romaneckas et al., 2016). 

3.2.6. C:P santykis 

Anglies ir fosforo santykis C:P) parodo, kokie procesai vyksta dirvožemyje:  fosforo

mineralizacija  ar  imobilizacija.  Didėjant  C:P  santykiui,  dirvožemyje  vyksta  fosforo  

imobilizacija  – fosforas  prarandamas  iš  dirvožemio,  o  dominuojant  mineralizacijos  

procesams  (mažėjant   C:P   santykiui)   – fosforas   kaupiamas   dirvožemyje (Jokubauskaitė 

et al., 2014). 

Mūsų eksperimento metu nustatyta, kad dėl mažesnio intensyvumo žemės dirbimo C:P 

santykis beveik nesikeičia (12 lentelė).

Pastaba: * – esminiai skirtumai esant p ≤ 0,05  tikimybės lygmeniui. 
Note: * – significant at P ≤ 0.05 probability level, the significance of the differences between the treatments 
was evaluated using the LSD

12 lentelė. C:P santykis dirvožemyje

Table 12. C: P ratio in soil

Žemės dirbimas / 
Tillage system 

Gylis / 
Layer, cm 

Metai / Year 
2016 2017 2018 2016–2018 

Gilus arimas
Deep ploughing (DP)

0–10 23,38 22,83 27,73 24,65
10–20 22,91 22,17 27,52 24,20
20–30 21,38 19,75 24,99 22,04

Seklus arimas
Shallow ploughing (SP)

0–10 23,54 23,57 30,04 25,72
10–20 23,34 26,28* 29,65 26,42
20–30 19,72 16,79 23,01 19,84

Bearimis dirbimas
Ploughless tillage (PT)

0–10 23,57 26,30 27,62 25,83
10–20 23,22 25,44 29,02 25,89
20–30 21,39 20,69 21,63 21,24

Bearimis dirbimas + kalkių purvas
Ploughless tillage + lime sludge 
(PT+LS)

0–10 24,37 23,07 29,53 25,65
10–20 22,95 22,98 28,29 24,74
20–30 19,72 18,83 18,61 19,05*

Bearimis dirbimas + žalioji trąša
Ploughless tillage + green manure 
(PT+GM)

0–10 24,85 24,41 29,61 26,29
10–20 23,29 23,29 28,40 24,99
20–30 19,30 17,90 19,19 18,80*

Tiesioginė sėja + mulčias
No-tillage with cover crop for 
winter mulch (NT + WM)

0–10 23,73 23,37 28,70 25,27
10–20 23,12 22,63 29,27 25,00
20–30 19,70 18,28 22,35 20,11

LSD05

0–10 2,835 3,611 5,640 3,139
10–20 2,536 3,928 6,875 3,393
20–30 2,753 4,828 7,704 2,985
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Trejų metų vidutinių duomenų analizė rodo, kad esmingai mažesnis C:P santykis buvo tik  dėl 

dirvos purenimo derinyje su kalkių purvu (14 %)  ir dirvos purenimo derinyje su žaliąja trąša (15 %).

Mūsų eksperimento rezultatai rodo, kad sunkaus priemolio rudžemyje dėl

tausojamojo žemės dirbimo poveikio suminis fosforas armenyje stratifikuojasi: viršutiniame 

armens sluoksnyje šio elemento koncentracija didžiausia, o didėjant armens gyliui suminio 

fosforo koncentracija mažėja. Viršutiniame armens sluoksnyje suminio fosforo koncentraciją 

didino bearimis dirbimas derinyje su kalkių purvu, bearimis dirbimas derinyje su žaliąja trąša ir 

tiesioginė sėja derinyje su mulčiu, tačiau esminių skirtumų nenustatyta. 

Panašūs dėsningumai nustatyti tiriant ir judriojo fosforo pasiskirstymą armenyje, tačiau iš 

tirtų priemonių savo poveikiu judriojo fosforo pasiskirstymui labiausiai išsiskyrė kalkių purvas. 

Dėl kalkinių medžiagų panaudojimo, viršutiniame armens sluoksnyje judriojo fosforo buvo 

sukaupta 32 % daugiau nei kontroliniame variante.

Taip pat dėl bearimio dirbimo derinyje su kalkių purvu bei bearimio dirbimo derinyje su 

žaliąja trąša nustatytas C:P santykio mažėjimas. 

Atlikto eksperimento duomenys parodė, kad nepriklausomai nuo taikyto žemės dirbimo ir 

papildomų priemonių panaudojimo, viršutiniame dirvožemio sluoksnyje suminio kalio

koncentracija buvo mažesnė, lyginant su apatiniu dirvožemio sluoksniu (13 lentelė).

. Suminio kalio (K2O) kiekis dirvožemyje, g kg-1

. Total potassium (K2O) content in soil, g kg-1

Gilus arimas
Deep ploughing (DP)

0–10 9,06 9,41 9,19 9,22
10–20 8,89 9,13 8,89 8,97
20–30 9,56 9,35 9,21 9,37

Seklus arimas
Shallow ploughing (SP)

0–10 9,26 9,52 8,95 9,24
10–20 9,38 9,23 9,04 9,22
20–30 10,16 10,71* 10,26 10,37*

Bearimis dirbimas
Ploughless tillage (PT)

0–10 10,07 9,31 9,58 9,65
10–20 10,14* 8,66 8,95 9,25
20–30 9,96 9,88 10,03 9,96*

Bearimis dirbimas + kalkių purvas
Ploughless tillage + lime sludge 
(PT+LS)

0–10 10,14 9,16 9,50 9,60
10–20 9,94 9,03 9,46 9,47
20–30 10,50 10,02 9,96 10,16*

Bearimis dirbimas + žalioji trąša
Ploughless tillage + green manure 
(PT+GM)

0–10 9,51 8,87 9,57 9,31
10–20 9,60 9,31 9,49 9,47
20–30 10,57* 9,67 10,18 10,14*

Tiesioginė sėja + mulčias
No-tillage with cover crop for 
winter mulch (NT + WM)

0–10 9,82 9,40 9,43 9,55
10–20 10,06* 9,07 9,22 9,45
20–30 10,25 10,29 10,22 10,25*
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LSD05

0–10 1,707 1,514 1,102 0,731
10–20 1,096 1,437 0,995 0,659
20–30 0,979 1,325 1,173 0,580

Pastaba: * – esminiai skirtumai esant p ≤ 0,05  tikimybės lygmeniui. 
Note: * – significant at P ≤ 0.05 probability level, the significance of the differences between the treatments 
was evaluated using the LSD

Tai rodo pedocheminę kalio prigimtį, kadangi Joniškėlio apylinkių giliau karbonatingi giliau 

glėjiški rudžemiai pasižymi dideliu kalingumu (Maikštėnienė et al., 2008). Eksperimento trejų 

metų duomenų analizė rodo, kad didėjant armens gyliui suminio kalio koncentracija didėja. 

Kaip nurodo Maikštėnienė et al. (2008), Joniškėlio apylinkių rudžemių armenyje judriojo 

kalio kiekis yra 200–350 mg kg-1. Eksperimento metu nustatyta, kad dėl supaprastinto žemės 

dirbimo  įtakos didžioji dalis judriojo kalio lieka viršutiniame 0–10 cm armens sluoksnyje, o 

viduriniame ir apatiniame esmingai mažėja (14 lentelė).

. Judriojo kalio (K2O) kiekis dirvožemyje, mg kg-1

. Mobile potassium (K2O) content in soil, mg kg-1

Gilus arimas
Deep ploughing (DP)

0–10 351,51 399,95 364,80 372,11
10–20 341,62 386,12 339,31 355,67
20–30 312,02 341,13 263,51 305,53

Seklus arimas
Shallow ploughing (SP)

0–10 367,04 392,28 413,16* 390,76
10–20 351,62 363,75 285,24* 333,55
20–30 227,41* 271,90* 228,52 242,61*

Bearimis dirbimas
Ploughless tillage (PT)

0–10 387,02 407,46 415,44* 403,29
10–20 268,37* 300,75* 258,42* 275,79*
20–30 211,12* 284,35* 214,97* 236,76*

Bearimis dirbimas + kalkių purvas
Ploughless tillage + lime sludge 
(PT+LS)

0–10 443,92* 409,42 411,82* 421,71*
10–20 310,45 354,54 245,34* 303,41*
20–30 247,04* 277,32* 228,65 250,94*

Bearimis dirbimas + žalioji trąša
Ploughless tillage + green manure 
(PT+GM)

0–10 462,20* 453,02 398,54 437,89*
10–20 299,44 353,25 238,66* 297,05*
20–30 234,21* 270,70* 237,67 247,54*

Tiesioginė sėja + mulčias
No-tillage with cover crop for winter 
mulch (NT + WM)

0–10 464,60* 417,71 376,78 419,68*
10–20 261,64* 346,90 231,96* 280,13*
20–30 233,54* 292,31* 223,47 249,76*

LSD05

0–10 60,903 54,354 42,673 36,130
10–20 49,414 52,001 37,595 43,670
20–30 40,216 35,094 40,265 31,965

Pastaba: * – esminiai skirtumai esant p ≤ 0,05  tikimybės lygmeniui. 
Note: * – significant at P ≤ 0.05 probability level, the significance of the differences between the treatments 
was evaluated using the LSD
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Didžiausia judriojo kalio koncentracija viršutiniame armens sluoksnyje nustatyta, dėl 

papildomų gerinančių priemonių panaudojimo. Pagal didėjančios įtakos poveikį, tirtos priemonės 

išdėliojamos tokia seka: SA > BD > BD + KP > TS + MŽ > BD + ŽT.

Kiti tyrėjai taip pat nurodo, kad dėl supaprastinto žemės dirbimo ir tiesioginės sėjos poveikio 

didžioji dalis judriojo kalio (59 %) lieka viršutiniame armens sluoksnyje, ir mažesnė dalis 

(41 %) – apatiniame  (Romaneckas et al., 2016)

Labiausiai C:K santykio pokyčiams įtakos turėjo tausojantis žemės dirbimas ir jo deriniai su 

skirtingomis papildomomis priemonėmis (15 lentelė). 

Viduriniame armens sluoksnyje vien tik dėl dirvos purenimo C:K santykis sumažėja 22 %, 

dėl supaprastinto žemės dirbimo derinyje su kalių purvu – 17–19 %, dėl supaprastinto žemės 

dirbimo derinyje su žaliąja trąša – 22 %, bei dėl tiesioginės sėjos derinyje su mulčiu žiemai – 19–

22 %.

. C:K santykis dirvožemyje

. C: K ratio in soil

Gilus arimas
Deep ploughing (DP)

0–10 1,46 1,37 1,56 1,46
10–20 1,48 1,44 1,55 1,49
20–30 1,15 1,08 1,12 1,12

Seklus arimas
Shallow ploughing (SP)

0–10 1,43 1,40 1,68 1,50
10–20 1,35 1,37 1,45 1,39
20–30 0,87 0,80* 0,82 0,83*

Bearimis dirbimas
Ploughless tillage (PT)

0–10 1,32 1,51 1,54 1,45
10–20 1,16* 1,39 1,37 1,31*
20–30 1,09 0,88 0,78* 0,92*

Bearimis dirbimas + kalkių purvas
Ploughless tillage + lime sludge 
(PT+LS)

0–10 1,43 1,58 1,64 1,55
10–20 1,23* 1,33 1,27* 1,28*
20–30 0,84* 0,81 0,75* 0,80*

Bearimis dirbimas + žalioji trąša
Ploughless tillage + green manure 
(PT+GM)

0–10 1,61 1,64 1,58 1,61
10–20 1,29 1,29 1,21* 1,26*
20–30 0,81* 0,82 0,67* 0,76*

Tiesioginė sėja + mulčias
No-tillage with cover crop for 
winter mulch (NT + WM)

0–10 1,49 1,52 1,53 1,51
10–20 1,16* 1,34 1,26* 1,25*
20–30 0,84* 0,82 0,77* 0,81*

LSD05

0–10 0,329 0,287 0,250 0,157
10–20 0,192 0,233 0,263 0,123
20–30 0,297 0,268 0,327 0,152

Pastaba: * – esminiai skirtumai esant p ≤ 0,05  tikimybės lygmeniui. 
Note: * – significant at P ≤ 0.05 probability level, the significance of the differences between the treatments 
was evaluated using the LSD
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Apatiniame armens sluoksnyje vien tik dėl dirvos purenimo C:K santykis sumažėja 31–33 %,

dėl supaprastinto žemės dirbimo derinyje su kalių purvu 28–33 %, dėl supaprastinto žemės 

dirbimo derinyje su žaliąja trąša 31–41 %, dėl tiesioginės sėjos derinyje su mulčiu žiemai 27–

31 %.

Suminio kalio pasiskirstymui armenyje tausojantis žemės dirbimas esminės

įtakos neturi.

Dėl supaprastinto žemės dirbimo  įtakos didžioji dalis judriojo kalio lieka viršutiniame 0–

10 cm armens sluoksnyje. Pagal didėjančios įtakos poveikį, tirtos priemonės išdėliojamos tokia 

seka: SA > BD > BD + KP > BD + ŽT > TS + MŽ.

Dėl supaprastinto žemės dirbimo taikymo C:K santykis esmingai sumažėja viduriniame ir 

apatiniame armens sluoksniuose.   

Pagal svarbumą augalams siera yra ketvirtas elementas po N, P, ir K (Prasad, Shivay, 2016),

o dirvožemyje sieros daugiausia aptinkama organinėje medžiagoje (Buck et al., 2016). Žemės

ūkio paskirties dirvožemiuose sieros kiekis glaudžiai susijęs su mirkoorganizmų aktyvumu, kurie

turi įtakos organinės medžiagos skaidymo intensyvumui. Veiksniai turintys įtakos sieros

transformacijai dirvožemyje yra dirvožemio drėgmė, dirvožemio struktūra, pH ir t. t. (Ye et al.,

2010). Pastaruoju metu sieros kiekis žemės ūkio paskirties dirvožemiuose mažėja, kadangi iš

lauko išvežamos augalinės liekanos, sumažėjo atmosferos tarša sieros junginiais, ištobulinus trąšų

gamybos technologiją, azoto ar fosforo trąšose neliko sieros priemaišų (Buck et al., 2016).

Mūsų tyrimai rodo, kad tausojamasis žemės dirbimas taip pat turi įtakos judriosios sieros 

pasiskirstymui sunkaus priemolio rudžemyje. Dėl jo įtakos tirtuose armens sluoksniuose išryškėjo 

akivaizdus judriosios sieros išsisluoksniavimas (16 lentelė), nes visų variantų laukeliuose 

didžiausia šio elemento koncentracija buvo viršutiniame armens sluoksnyje, o einant dirvožemio 

profiliu žemyn judriosios sieros kiekis mažėjo. Pagal poveikio stiprumą variantai išsidėsto tokia 

seka:  TS + MŽ > BD + KP > SA > BD + ŽT > BD. Literatūroje nurodoma, kad kritinis 

judriosios sieros kiekis dirvožemyje yra 3 mg kg-1 (Mažvila et al., 1998).  

Mūsų tyrimai rodo, kad judriąja siera dirvožemis geriausiai pasipildo tuomet, kai taikomas 

bearimis dirbimas be papildomų gerinančių priemonių. Dėl vien tik bearimio dirvos dirbimo 

viršutiniame armens sluoksnyje judriosios sieros koncentracija padidėja nuo 63 % iki 82 %,

viduriniame – 12 %, apatiniame – 33–36 % daugiau po gilaus arimo.

Dėl bearimio žemės dirbimo derinyje su žaliąja trąša poveikio viršutiniame armens 

sluoksnyje judriosios sieros koncentracija padidėja 65–74 %, o viduriniame ir apatiniame 

sluoksniuose judriosios sieros koncentracija esmingai mažėja.  
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Tai rodo, kad  dirvą purenant 10–12 cm gyliu augalinės liekanos įterpiamos sekliai ir tokiu 

būdu susidaro optimalios sąlygos jų mineralizacijai, kurios metu dirvožemis geriausiai pasipildo 

judriąja siera.  

Dėl seklaus arimo poveikio judriosios sieros kiekis esmingai padidėja viršutiniame ir 

viduriniame sluoksniuose. Atitinkamai 32–37 % ir 11–19 % daugiau nei dėl gilaus arimo.

Dėl tiesioginės sėjos derinyje su mulčiu taikymo daugiausia judriosios sieros sukaupiama 

viršutiniame sluoksnyje, kuriame jos sukaupiama 8 % daugiau nei ariant giliai. Tačiau didėjant 

armens gyliui šis elementas greitai migruoja profiliu žemyn.

. Judriosios sieros kiekis dirvožemyje, mg kg-1

. Content of mobile sulfur in soil, mg kg-1

Gilus arimas
Deep ploughing (DP)

0–10 22,32 22,05 22,69 22,35
10–20 3,77 3,62 3,37 3,59
20–30 1,47 1,28 1,19 1,32

Seklus arimas
Shallow ploughing (SP)

0–10 30,49* 30,20* 29,95* 30,22*
10–20 4,51* 4,20* 3,73* 4,15*
20–30 1,52 1,39 1,20 1,37

Bearimis dirbimas
Ploughless tillage (PT)

0–10 40,09* 40,08* 37,08* 39,09*
10–20 4,24* 4,07* 3,66 3,99*
20–30 1,96* 1,75* 1,44 1,72*

Bearimis dirbimas + kalkių purvas
Ploughless tillage + lime sludge 
(PT+LS)

0–10 24,61* 24,39* 24,32* 24,44*
10–20 2,57* 2,44* 2,32* 2,45*
20–30 1,19* 1,01 0,89* 1,03*

Bearimis dirbimas + žalioji trąša
Ploughless tillage + green 
manure (PT+GM)

0–10 38,91* 38,18* 37,40* 38,17*
10–20 2,63* 2,48* 2,23* 2,45*
20–30 1,61 1,43 1,18 1,41

Tiesioginė sėja + mulčias
No-tillage with cover crop for 
winter mulch (NT + WM)

0–10 24,14* 23,83* 23,37 23,78*
10–20 3,92 3,78 3,38 3,69
20–30 2,43* 2,15* 1,91* 2,17*

LSD05

0–10 1,690 1,693 1,107 0,966
10–20 0,287 0,280 0,293 0,254
20–30 0,214 0,287 0,281 0,206

Pastaba: * – esminiai skirtumai esant p ≤ 0,05  tikimybės lygmeniui. 
Note: * – significant at P ≤ 0.05 probability level, the significance of the differences between the treatments 
was evaluated using the LSD

Dėl tausojamojo žemės dirbimo didžiausia judriosios sieros koncentracija

yra viršutiniame armens sluoksnyje, o einant dirvožemio profiliu žemyn judriosios sieros 

koncentracija mažėja. Judriąja siera dirvožemis geriausiai pasipildo tuomet, kai taikomas bearimis 

dirbimas be papildomų gerinančių priemonių panaudojimo. Nustatyta, kad dėl bearimio dirvos 

dirbimo be papildomų gerinančių priemonių, viršutiniame armens sluoksnyje judriosios sieros 



77

koncentracija padidėja nuo 63 % iki 82 %, ėl bearimio žemės dirbimo derinyje su žaliąja trąša

poveikio 65–74 % daugiau nei ariant giliai.

Magnio kiekis dirvožemyje priklauso nuo dirvožemio granuliometrinės sudėties. Smėlio ir 

priesmėlio dirvožemiai yra sudaryti iš kvarco, kurio sudėtyje vyrauja silicis, todėl magnio bei kitų 

mainų katijonų šiuose dirvožemiuose yra mažai. Sunkios granuliometrinės sudėties 

dirvožemiuose dominuoja aliumosilikatai, kurie savo sudėtyje turi aliuminio, geležies, kalcio, 

magnio, kalio ir kitų elementų. (Adomaitis et al., 2013).

Mūsų tyrimai parodė, kad esminiai magnio koncentracijos pokyčiai armenyje vyksta tik dėl 

tiesioginės sėjos derinyje su mulčiu, poveikio (17 lentelė). 

. Magnio kiekis dirvožemyje, g kg-1

. Total magnesium in the soil, g kg-1

Gilus arimas
Deep ploughing (DP)

0–10 4,90 5,64 5,13 5,22
10–20 4,92 5,60 5,18 5,23
20–30 5,41 6,19 5,87 5,82

Seklus arimas
Shallow ploughing (SP)

0–10 4,81 5,50 5,10 5,14
10–20 4,87 5,66 5,20 5,24
20–30 5,42 6,54 6,53 6,16

Bearimis dirbimas
Ploughless tillage (PT)

0–10 4,91 5,74 5,35 5,33
10–20 5,07 5,66 5,48 5,40
20–30 5,25 6,58 6,18 6,00

Bearimis dirbimas + kalkių purvas
Ploughless tillage + lime sludge 
(PT+LS)

0–10 5,13 5,81 5,50 5,48
10–20 5,07 5,93 5,90 5,63
20–30 5,93 6,55 6,35 6,28

Bearimis dirbimas + žalioji trąša
Ploughless tillage + green manure 
(PT+GM)

0–10 4,93 5,72 5,48 5,37
10–20 5,09 5,95 5,63 5,55
20–30 6,10 6,67 7,08 6,62*

Tiesioginė sėja + mulčias
No-tillage with cover crop for winter 
mulch (NT + WM)

0–10 5,08 5,87 5,46 5,47
10–20 5,16 5,91 5,68 5,58
20–30 6,49* 7,02* 6,65 6,72*

LSD05

0–10 0,486 0,543 0,523 0,393
10–20 0,472 0,567 0,719 0,425
20–30 1,016 0,730 1,410 0,643

Pastaba: * – esminiai skirtumai esant p ≤ 0,05  tikimybės lygmeniui. 
Note: * – significant at P ≤ 0.05 probability level, the significance of the differences between the treatments 
was evaluated using the LSD

Taikant tiesioginę sėją derinyje su mulčiu žiemai, didžiausia magnio koncentracija nustatyta

apatiniame armens sluoksnyje, nes tiesioginės sėjos metu dirva įdirbama minimaliai, nepurenant 
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apatinio jos armens sluoksnio. Dėl šios technologijos taikymo apatiniame sluoksnyje magnio 

koncentracija buvo  nuo 13 iki 20 % didesnė nei po gilaus arimo.

Lietuvos tyrėjų patirtis rodo, kad pavasarį, prieš pašarinių pupų sėją, viršutiniame 0–15 cm 

sluoksnyje magnio daugiau būna po gilaus ir seklaus kultivavimo ir po tiesioginės sėjos, o 

apatiniame 15–25 cm sluoksnyje po giliojo ir seklaus arimo, gilaus kultivavimo ir dėl tiesioginės 

sėjos taikymo (Kimbirauskienė et al., 2020).

. Tiriant skirtingas supaprastinto žemės dirbimo sistemas, nustatyta, kad

esminiai magnio koncentracijos pokyčiai armenyje buvo tik dėl tiesioginės sėjos su mulčiu 

poveikio. Nustatyta, kad dėl šios technologijos taikymo apatiniame sluoksnyje magnio 

koncentracija buvo  nuo 13 iki 20 % didesnė nei po gilaus arimo.

Kalcis yra ne tik vienas iš svarbiausių augalų mitybos elementų, tačiau jis taip pat lemia 

dirvožemio chemines bei fizikines savybes. Kalcio katijonai teigiamai veikia dirvožemio agregatų 

susidarymą, didina dirvožemio struktūros stabilumą, taip pat netiesiogiai prisideda stabilizuojant 

dirvožemio organinę anglį (Rowley et al., 2017). Tačiau kalcis gerai tirpsta vandenyje, todėl 

susidarę kalcio katijonai lengvai migruoja į gilesnius dirvožemio horizontus ir yra išplaunami 

(Adomaitis et al., 2013). Literatūroje nurodoma, kad suminio kalcio koncentracija dirvožemiuose 

labai nevienoda ir priklauso nuo dirvodarinių uolienų, jų dūlėjimo intensyvumo ir kalcio 

išplovimo į gilesnius sluoksnius (Staugaitis, Vaišvila, 2019). Kitų šalių tyrėjų patirtis rodo, kad 

žemės dirbimas taip pat turi įtakos kalcio pasiskirstymui dirvožemyje. Atlikti tyrimai rodo, kad 

po dirvos purenimo, didžiausia kalcio koncentracija būna viršutiniame (0–10 cm) armens 

sluoksnyje (Shiwakoti et al., 2019).

Mūsų vykdytas eksperimentas parodė, kad dėl tausojamojo dirvos dirbimo sunkaus priemolio 

rudžemyje kalcio koncentracija svyruoja nuo 2,68 g kg-1 iki 6,65 g kg-1 (18 lentelė). Kalcio 

pasiskirstymui armenyje didžiausią įtaką turėjo supaprastintas žemės dirbimas derinyje su kalkių 

purvu.

Dėl supaprastinto dirvos dirbimo derinyje su kalkių purvu panaudojimo, esmingai didesnė 

kalcio koncentracija nustatyta viršutiniame (0–10 cm) ir viduriniame (10–20 cm) armens 

sluoksniuose, atitinkamai 32–62 % ir 25 % daugiau nei taikant gilųjį arimą.

Mūsų manymu toks ženklus kalcio koncentracijos  padidėjimas gali būti siejamas su įterpto 

kalkių purvo liekamuoju poveikiu, kuomet kalkių purvo sudėtyje esantis kalcio oksidas papildė 

dirvožemį kalciu.



79

. Suminio kalcio kiekis dirvožemyje, g kg-1

. Total calcium in the soil, g kg-1

Gilus arimas
Deep ploughing (DP)

0–10 2,89 3,73 4,61 3,74
10–20 3,31 3,78 4,30 3,80
20–30 3,47 3,92 4,70 4,03

Seklus arimas
Shallow ploughing (SP)

0–10 2,68 3,72 4,29 3,56
10–20 2,81 3,89 4,36 3,69
20–30 3,11 4,25 5,32 4,23

Bearimis dirbimas
Ploughless tillage (PT)

0–10 2,92 3,76 4,73 3,80
10–20 2,99 3,79 5,11 3,96
20–30 3,04 4,12 5,31 4,16

Bearimis dirbimas + kalkių purvas
Ploughless tillage + lime sludge 
(PT+LS)

0–10 4,70* 4,94* 5,30 4,98*
10–20 3,91 4,74* 4,98 4,54*
20–30 3,54 4.15 5,25 4,31

Bearimis dirbimas + žalioji trąša
Ploughless tillage + green 
manure (PT+GM)

0–10 2,92 3,84 4,77 3,84
10–20 3,16 3,90 4,63 3,90
20–30 3,52 5,00* 6,65 5,05

Tiesioginė sėja + mulčias
No-tillage with cover crop for 
winter mulch (NT + WM)

0–10 2,85 3,83 4,65 3,78
10–20 2,90 3,87 4,78 3,85
20–30 3,80 4,29 5,55 4,55

LSD05

0–10 0,817 0,543 0,788 0,748
10–20 0,945 0,446 0,874 0,744
20–30 1,037 0,906 2,141 1,113

Pastaba: * – esminiai skirtumai esant p ≤ 0,05  tikimybės lygmeniui. 
Note: * – significant at P ≤ 0.05 probability level, the significance of the differences between the treatments 
was evaluated using the LSD

Eksperimento vykdymo metu pastebėta tendencija, jog einant dirvožemio profiliu gilyn, jame 

laipsniškai didėja suminio kalcio koncentracija. Tai patvirtina ir kitų autorių atlikti tyrimai 

(Shiwakoti et al., 2019). Toks kalcio koncentracijos laipsniškas didėjimas susijęs su tuo, jog 

Mūšos-Nemunėlio žemumos rudžemiai (Cambisols) yra santykinai jauni dirvožemiai ir jiems 

būdingas karbonatingas profilis (Buivydaitė et al., 2018). 

. Kalcio pasiskirstymui armenyje didžiausią įtaką turėjo tausojamasis žemės

dirbimas derinyje su kalkių purvu. Dėl šios priemonės panaudojimo, viršutiniame armens 

sluoksnyje kalcio koncentracija padidėja 32–62 %, apatiniame 25 % esmingai daugiau nei taikant 

gilųjį arimą.
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Priklausomybė tarp molio dalelių ir suminės organinės anglies parodyta 16 paveiksle. 

Regresija yra tiesinio pobūdžio, koreliacijos koeficientas rodo, kad abu kintamuosius sieja silpna

tarpusavio priklausomybė (r 0,46).

Molio dalelių kiekio (CF) ir dirvožemio organinės anglies kiekio tarpusavio priklausomybė (P < 0,05)

. Relationship between clay particle content (CF) and soil organic carbon content (P < 0.05)

Priešingi rezultatai gauti nustačius priklausomybę tarp suminės anglies kiekio dirvožemyje ir 

humuso medžiagų kiekio (17 pav.). Nustatant suminės anglies ir huminių rūgščių kiekio 

dirvožemyje tarpusavio priklausomybę gauta regresija yra tiesinio pobūdžio, o koreliacijos 

koeficientas rodo labai stiprų tarpusavio ryšį (r 0,94).
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Dirvožemio organinės anglies ir humuso frakcijų kiekio tarpusavio priklausomybė (P < 0,05)

. Relationship between soil organic carbon content (CF) and humus fractions content

Analogiški rezultatai gauti nustatant priklausomybę tarp suminės anglies ir fulvinių rūgščių 

kiekio. Regresijos pobūdis yra tiesinis, o koreliacijos koeficientas rodo labai stiprią tarpusavio 

priklausomybę (r 0,98).

Siekiant nustatyti labilių humuso frakcijų tarpusavio priklausomybę atlikta judriųjų huminių 

rūgščių HR1 frakcijos ir fulvinių rūgščių FR1 frakcijos regresinė-koreliacinė analizė (18 pav.). 

Nustatyta, kad dirvožemyje didėjant judriųjų huminių rūgščių HR1 kiekiui, taip pat didėja ir 

fulvinių rūgščių FR1 kiekis. Abu kintamuosius sieja labai stipri tarpusavio priklausomybė  

(r 0,95). Regresijos pobūdis tiesinis.
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Judriųjų huminių rūgščių HR1 frakcijos kiekio ir fulvinių rūgščių FR1 frakcijos kiekio

tarpusavio priklausomybė (P < 0,05)

. Relationship between the content of mobile humic acids HA1 fraction and the content of

fulvic acids FA1 fraction content (P < 0.05)

Tyrimo metu nustatyti tiesioginiai vidutinio stiprumo statistiškai patikimi ryšiai tarp 

organinės anglies kiekio ir anglies kiekių cheminėse huminių medžiagų frakcijose (19 lentelė).

Koreliacijos koeficientai tarp organinės anglies kiekio (Corg) ir cheminių humuso frakcijų

anglies kiekių (n = 53)

. Correlation coefficients between the organic carbon (Corg) and carbon of chemical humus

fractions (n = 53)

Corg. CHR1 CHR2 CHR3 CHR C HR+ FR

Corg. - 0,948** 0,829** 0,981** 0,980** 0,979**
CFRa 0,806** 0,782** 0,723** 0,817** 0,824** 0,844**
CFR1 0,932** 0,954** 0,683** 0,945** 0,919** 0,945**
CFR2 0,301** 0,288* 0,184** 0,330* 0,292* 0,396**
CFR3 0,969** 0,960* 0,765** 0,981** 0,963** 0,983**
CFR 0,945** 0,944* 0,724** 0,964** 0,938** 0,982**

Pastaba: * – statiškiškai patikima esant 0,05 tikimybės lygiui; ** – statiškiškai patikima esant 0,01 
tikimybės lygiui 

Note: * and ** – significantly different from control (P < 0.05) and (P < 0.01)

Gauti analizės duomenys rodo, kad tarpusavio priklausomybė tarp Corg ir C∑HR (r = 0,980, 

n = 53) rodo, kad anglies akumuliavimą dirvožemyje įtakojo C∑HR kiekio didėjimas.

Stipresnė priklausomybė tarp dirvožemio organinės anglies kiekio (Corg) ir huminių rūgščių 

anglies kiekio (C∑HR) (r = 0,675, n = 81) reiškia, kad anglies akumuliavimą dirvožemyje labiau 

įtakojo huminių rūgščių anglies kiekio C∑HR didėjimas, palyginus su fulvinių rūgščių anglimi.
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Priklausomybė tarp dirvožemio organinės anglies kiekio (Corg) ir C:N santykio parodyta 

19 paveiksle. Regresija yra tiesinio pobūdžio, o koreliacijos koeficientas rodo, kad kintamuosius 

sieja vidutinė tarpusavio priklausomybė (r = 0,61).

Dirvožemio suminės anglies ir C:N santykio tarpusavio priklausomybė (2016–2018) (P < 0,05)

 Relationship between the content of soil organic carbon and the C:N ratio (P < 0.05)

Priklausomybė tarp dirvožemio organinės anglies kiekio (Corg) ir C:P santykio parodyta 

20 paveiksle. Regresijos pobūdis yra tiesinis, o koreliacijos koeficientas rodo, vidutinio stiprumo 

tarpusavio priklausomybę (r = 0,65).

Dirvožemio suminės anglies ir C:P santykio tarpusavio priklausomybė (2016–2018) (P < 0,05)

 Relationship between the content of soil organic carbon and the C:P ratio (2016–2018)
(P < 0.05)

Priklausomybė tarp dirvožemio organinės anglies kiekio (Corg.) ir C:K santykio parodyta 

21 paveiksle. Regresijos pobūdis yra tiesinis, o koreliacijos koeficientas rodo, stiprią tarpusavio 

priklausomybę (r = 0,95).
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Dirvožemio suminės anglies ir C:K santykio tarpusavio priklausomybė (2016–2018) (P < 0,05)

 Relationship between the content of soil organic carbon and the C:K ratio (2016–2018)

(P < 0.05)

Koreliacinė analizė rodo, kad dirvožemio organinės anglies kiekio

didėjimas stipriai koreliuoja su humuso frakcijomis fulvinėmis rūgštimis (r = 0,98) ir huminėmis 

rūgštimis (r = 0,94). Analogiška stipri koreliacinė priklausomybė nustatyta ir tarp labilių humuso 

frakcijų. 

Nustatyta, kad anglies akumuliavimą dirvožemyje labiau įtakojo huminių rūgščių anglies 

kiekio C∑HR didėjimas, palyginus su fulvinių rūgščių anglimi. 

Stipri teigiama koreliacija nustatyta tarp Corg. koncentracijos ir C:K santykio ir vidutiniška 

tarp Corg. ir C:P bei Corg. ir C:N santykių.
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1. Giliau karbonatingame giliau glėjiškame sunkaus priemolio rudžemyje (Endocalcary-

Endohypogleyic Cambisol) tirtos tausojamojo žemės dirbimo sistemos lėmė kiekybinius

dirvožemio organinės anglies pokyčius ir vertikalųjį persiskirstymą. Organinės anglies

sankaupos esmingai didėjo viršutiniame dirvožemio sluoksnyje dėl bearimio žemės

dirbimo derinyje su žaliąja trąša (7–16 %), bearimio dirbimo derinyje su kalkių purvu (10–

13 %) ir tiesioginės sėjos derinyje su mulčiu žiemai (9–12 %). Dirvožemio organinės

anglies koncentracija mažėja didėjant dirvožemio gyliui. Tradicinis žemės dirbimas lėmė

mažiausią (1,00), o bearimis dirbimas su žaliosios trąšos įterpimu – didžiausią (1,24)

dirvožemio organinės anglies stratifikaciją lyginant 0–10 ir 10–20 cm sluoksnius.

2. Taikytos tausojamojo žemės dirbimo sistemos lėmė esminius kiekybinius humifikuotos

dirvožemio organinės anglies pokyčius. Dėl bearimio dirbimo su kalkių purvo įterpimu

esminiai sumažėjo, lyginant su tradiciniu dirbimu, agresyviųjų fulvinių rūgščių, judriųjų

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

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

sluoksnyje.

3. Dėl tausojamojo žemės dirbimo ilgalaikio poveikio armenyje vyksta vandenyje tirpios

anglies stratifikavimasis ir didžiausias jos kiekis susikaupia viršutiniame armens

sluoksnyje. Stipriausią poveikį vandenyje tirpios anglies pokyčiams amrneyje turėjo

tiesioginės sėjos su mulčiu ir dirvos purenimo derinyje su žaliąja trąša, panaudojimas.

4. Bearimis žemės dirbimas su kalkių purvo įterpimu labiausiai paveikė dirvožemio

organinės anglies transformacijos procesus ir stabilizavo dirvožemio organinę anglį

fiziko-cheminiu požiūriu. Dirvožemio organinės anglies ir makroelementų stratifikacija

mažiausia buvo po gilaus arimo.

5. Koreliacinė analizė rodo, kad dirvožemio organinės anglies kiekio didėjimas stipriai

koreliuoja su humuso frakcijomis fulvinėmis rūgštimis (r = 0,98) ir huminėmis rūgštimis

(r = 0,94). Nustatyta, kad anglies akumuliavimą dirvožemyje labiau įtakojo huminių

rūgščių anglies kiekio didėjimas, palyginus su fulvinių rūgščių anglimi.
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One of the current soil protection problems caused by intensive and irrational farming is the 

constantly decreasing amount of organic carbon in the soil. Intensive long-term traditional tillage 

has been shown to radically change the soil, transforming plant nutrients and radically changing 

the metabolism in the soil-plant system (Kumar, 2020). Traditional tillage increases aeration in 

the soil, thus promoting the mineralization of organic matter and has a strong negative effect on 

the accumulation of organic carbon (Żukowska et al., 2020). Plowing promotes humus 

mineralization more than reduced tillage (Alam et al., 2017; Rahman et al., 2017), such aggressive 

tillage accelerates soil degradation, impairs its chemical properties, reduces fertility and increases 

CO2 and N2O emissions from the soil, thus contributing to global climate change (Rahman et al.,

2017; He et al., 2019).

In soils that are sensitive to physical degradation, it is important to choose farming systems 

that optimally combine the most suitable plants, their rational change and cultivation that meets 

the biological needs of the plants and the requirements of soil protection (Maikštėnienė et al., 

2008). Sustainable farming has recently given priority to tillage systems that reduce the 

degradation of organic matter (Bogužas et al., 2015). 

In addition to tillage, the incorporation of crop residues and other organic matter plays an 

important role in maintaining and increasing soil organic carbon, and the use of substances such 

as lime sludge, catch crops and mulch can significantly increase organic carbon stocks in the agro-

system. sustainability (Büchi et al., 2017). However, the influence of such substances and reduced 

tillage on soil chemical properties has not been studied in Lithuania.

Lime sludge, as an additional soil improver, is known to increase organic carbon by 20% 

compared to controls (León et al., 2017; Kheir, Kamara, 2019), and the pH of the soil after the 

application of lime sludge remains unchanged even for 24–28 years (Plesevičienė, 1999).

Growing catch crops for green manure is an important agro-measure to preserve and increase soil 

organic carbon in agro-ecosystems (Poeplau, 2015), to increase humus reserves in the soil 

(Tripolskaja et al., 2014), the use of catch crops in combination with direct sowing technology is 

a viable alternative to reduce environmental pollution through reduced nitrogen leaching, the use 

of fertilizers and herbicides, and nutrient and water control of weeds (Vincent-Caboud et al., 

2017). Soil mulching with plant residues offers many advantages, but a very important feature of 

mulch is that when decomposed, the mulch supplements the soil with plant nutrients, retains 

nutrients in the plant root zone and reduces nutrient leaching (Kader et al., 2019).      
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It is likely, that long-term main tillage of various intensities

(shallow plowing, no-till) and additional improvement measures (incorporation of lime sludge,

use of catch crops for green manure and mulch) will not only increase the organic carbon content 

of heavy loam soils, but also allow it to be stored in stable forms.

was to evaluate the impact of long-term tillage systems of various

intensities and their technological combinations with additional improvement measures on heavy 

loam soils according to their impact on multifunctional organic carbon compounds, as well as 

other soil chemical properties.

To reveal the effect of long-term tillage of various intensities on the quantitative

changes of total soil organic carbon and macroelements in different arable layers in

heavy loam soils;

To evaluate the transformations of organic carbon compounds due to chemical and

biochemical interaction with clay minerals and the formation of humified compounds

of different stability, using ultrasound to disperse microaggregates and determining

the quality of humified carbon compounds;

To reveal the factors determining the changes in the chemical composition of heavy

loam soil, to determine the interdependencies of the studied indicators and the

regularities of change, mathematical relations.

1. The long-term use of sustainable tillage and its combinations with additional measures

increases the amount of organic carbon and macronutrients in the upper of ploughing layer.

2. The use of sustainable tillage changes the amounts and proportions of soil organic carbon

and its labile pool.

3. Tillage systems of different intensities influence the qualitative transformations of soil

organic carbon, forming compounds of different stability.

The impact of sustainable tillage and its combinations with

additional soil improvement measures on the interaction of soil organic and mineral part in our 

country has been little studied, although it is very important in soils with heavy granulometric 

composition for their sustainable use.

The distribution of organic carbon in different soil fractions (granulometric clay fraction,

chemical fractions) in different arable layers was determined in a long-term experiment on the 
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influence of heavy tillage systems of different intensities and their technological combinations 

with additional improvers on changes in heavy soil properties. New modern research methods for 

the dispersion of soil aggregates and fractionation of organic matter were applied, as well as 

mathematical relationships between the established indicators were derived.

New scientific information will provide farmers with

new insights into changes in organic carbon due to the impact of sustainable tillage on deeper 

carbonated deeper gleyic loam. The application of sustainable tillage systems in practice will 

allow for the sustainable use of soil organic carbon resources and will increase humus reserves 

and improve its quality in the topsoil. It will also improve the ratio of humic to fulvic acids in 

arable layer and facilitate humification and carbon sequestration in heavy clay loam soil, thus 

protecting the soil from degradation.

clay loam soil, Endocalcari-Endohypogleyic Cambisol (Siltic, Drainic)

(WRB, 2014).

Research was carried out during the period 2016–2018 at the Joniskelis

Experimental Station of the Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, situated in 

the northern part of Central Lithuania’s lowland (56°21′ N, 24°10′ E) in the experiment, 

established in 2006. The soil of the study site is Endocalcari-Endohypogleyic Cambisol (CMg-

nw-can) (Siltic, Drainic).

In a stationary field experiment, the influence of technological

combinations of main tillage of different intensities and their systems with additional 

improvement measures on the change of chemical properties of heavy clay loam soil was 

investigated according to the scheme below: 1) deep ploughing (DP) at 21–23 cm depth – control;

2) shallow ploughing (SP) at 15–17 cm depth for spring crops, no-till at 10–12 cm depth for winter

crops; 3) ploughless tillage (PT) at 10–12 cm depth; 3) ploughless tillage at 10–12 cm depth and 

aftereffect of lime sludge last incorporated in 2014 (PT+aLS); 5) ploughless tillage at 10–12 cm 

depth for all crops with catch crops incorporated as green manure for spring crops (PT+GM); 6)

no-till in the autumn with a cover crop for winter mulch (NT+WM). Research was conducted in 

the crop rotation: 1) field pea (Pisum sativum L. (Partim), 2) winter wheat (Triticum aestivum L.), 

3) spring oilseed rape (Brasica napus L.) and 4) spring barley (Hordeum vulgare L.), which was

spread over space and time. Cover crops were as follows: before field pea growing – a mixture of 

white mustard (Sinapis alba L.) and oilseed radish (Raphanus sativus L.), before spring oilseed 
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rape growing – a mixture of field pea (Pisum sativum L. (Partim), common vetch (Vicia sativa L.) 

and blue lupine (Lupinus angustifolius L.), and before spring barley growing – oat (Avena sativa

L.). Post-harvest cover crop for winter mulch was sown after stubble cultivation, and was left 

intact in the autumn, and its frost-killed residues covered the soil. All rotational crops were 

fertilized with P90K60 before sowing. The field trial was laid out in a randomized single row design 

with four replicates. Each tilled sub-plot size was 80 m2 (16.0 × 5.0 m) of which 29.9 m2 (13.0 × 

2.3 m) was harvested.

Deep ploughing (DP) was carried out with a mouldboard plough, ploughless tillage (PT and 

PT+aLS) – by a combined stubble cultivator. Lime sludge (7.0 t ha-1) was incorporated into the 

soil three times through all rotation for spring crops during the first stage of experiment (2007–

2010) and once per rotation for spring barley in the second stage of experiment (2011–2014) 

during ploughless tillage operation (PT+aLS), last time in 2014. All rotational crops were 

fertilized with P90K60 before sowing.

In all tillage fields, straw of all rotational crops is shredded, spread on the soil surface and, 

after fertilization with mineral nitrogen fertilizer, 10 kg N per tonne of straw (excluding pea 

straw), applied to the soil immediately after harvest by shaving the stubble with a universal 

stubble. cm deep. The plow was plowed (deep and shallow) with a semi-auger and counter-plow, 

and a universal stubble cultivator or disc cultivator (option 5 with green manure for spring crops) 

was used for no-till tillage at the depths shown in the scheme. Lime materials (lime sludge – 7.0 t 

ha-1) in the fields of variant 4 were applied during the experiment three times during crop rotation 

for all spring plants in the first stage of research (2007–2010) and once in the second stage of 

research (2011–2014) for spring barley after harvesting spring rapeseed by spreading on the soil 

surface by hand and inserting with a stubble cultivator during the main tillage in autumn. In the 

third stage of the research, the results of which are presented in this dissertation, the residual effect 

of lime sludge was investigated without further incorporation.

In crop rotation, crops in catch crops for green manure and mulch are grown for two years 

before spring crops. Summer crops are selected for catch crops. In tillage fields 5 and 6, a mixture 

of white mustard and oilseed radish is grown in the field of the 3rd rotation member after 

harvesting spring rape (crop – spring barley) and in the field of rotation member 4 after spring

barley (crop – peas). All catch crops are sown immediately after pre-sowing harvest after shaving 

the stubble and proper pre-sowing tillage, depending on soil and weather conditions.

In the fields of experiment 5th variant, all catch crops are sown within 1 to 2 days after the 

harvest of the main crop, after shaving the stubble and, if necessary, pre-sowing tillage, depending 

on the soil and weather conditions. In autumn, all catch crops were crushed, spread on the soil and 
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applied to the green manure with a universal disc cultivator at a depth of 10–12 cm during the 

main tillage.

In the fields of the 6th variant of the test, all the crops grown in the catch crops are sown in 

the same way as in the fields of the 5th variant and left for mulch during the winter without any 

tillage in the autumn. By spring, they freeze, crumble and cover the soil surface. In the fields of 

this variant, direct sowing was applied to all crop rotation crops. For all main and catch crops in 

the test, the soil is prepared with a universal pre-sowing tillage unit, and the drills are equipped 

depending on the type of crop, soil and weather conditions.

For all main and catch crops in the test, the soil is prepared with a universal pre-sowing tillage 

unit, and the drills are equipped depending on the plant type, soil and weather conditions. After 

sowing, rolled-toothed rollers.

In the field experiment, Tinker peas are grown at 1.2 million. ha-1 seedling seeds, winter wheat 

"Ada" - 4.5 mln. ha-1 seedling seeds, winter rape "Columb", sowing 5 kg ha-1 seeds, spring barley 

"Noja", sowing 4.5 mln. ha-1 seedling seeds. Intermediate crops are a mixture of Migla oats (150 

kg ha-1 seeds), Braco white mustard (10 kg ha-1 seeds) and Rufus oil radish (13 kg ha-1 seeds). 

Plant fertilization: for peas – N30P90K60, for winter wheat – N120P90K60, for winter rape –

N120P90K60, for spring barley – N60P90K60. Phosphorus and potassium fertilizers are applied before 

sowing. Nitrogen fertilizers are applied in the spring, with higher fertilizer rates for winter wheat 

and winter oilseed rape in two installments. Perennial weeds in the crop rotation were periodically 

destroyed before the 1st rotation member - pea harvest with broad-spectrum glyphosate 

herbicides. Selective herbicides are used every year in plant crops everywhere. Plant seeds are 

stained before sowing. In the course of vegetation, fungicides and insecticides are sprayed on the 

spread of diseases and pests in the crop. Other unspecified works were performed according to 

conventional agricultural techniques.

Winter oilseed rape sown in autumn 2017 did not survive due to weather conditions. spring 

rape was sown in the spring.

Soil samples for chemical analysis were taken with a drill from each variant field, in three 

layers of arm (0–10, 10–20, and 20–30 cm), in triplicate after harvest. Soil chemical tests were 

performed in the Chemical Research Laboratory of the Institute of Agriculture, Lithuanian 

Research Centre for Agriculture and Forestry.



12

- soil pH according to LST 10390: 2005 (potentiometric method in 1M KCl extract, 1:5);

- mobile phosphorus (P2O5) and potassium (K2O) extracted by the Egner-Rhiem-Doming

(A-L) method;

- mobile phosphorus (P2O5) content measured spectrophotometrically at 430 nm;

- mobile potassium (K2O) content measured by atomic absorption spectrometry at 766 nm;

- the total nitrogen (Nsum) content was determined by the Kjeldahl method, measured

spectrophotometrically at 655 nm;

- the total amounts of potassium (K), calcium (Ca) and magnesium (Mg) were determined

by absorption spectrometry after mineralization with sulfuric acid;

- mobile sulfur (SO4
-2) was determined by turbidimetric method after extraction in the form

of sulphates from the soil with 1M KCl solution (1: 5), precipitation of sulphates with

BaCl2 solution and measurement of light absorption intensity at 520 nm;

- the total phosphorus (P) content was determined spectrophotometrically at 430 nm after

mineralization with sulfuric acid;

- the organic carbon content was determined by the Nikitin (1999) modified Thurin method

by spectrophotometric measurement at 590 nm,

- the water extractable organic carbon was determined by IR-detection after UV-catalytic

persulfate oxidation;

- the fractional composition of humus was determined by the Thurin method modified by

Ponomariova – Plotnikova (1980).

- the chemical-destructive fractionation of soil organic matter was performed by the Popov–

Cyplenkov method (Popov, Tcyplenkov, 1994);

- the content of clay fraction in soil was determined by granulometric fractionation

according to Schulz (2004) modified Schaimuchametov (1984) method, ultrasonic

disintegration of soil macroaggregates and precipitation of < 2μm particles from soil-water

suspension by centrifugation.

were very contrasting. The winter of the

first year of the experiment (2015–2016) was in stark contrast to the air temperature distribution, 

with a positive (2.0°C) mean December air temperature, a cold January (-8.0°C), and a very warm 

February, when the average air temperature was even 7.3°C higher than the perennial norm. 

Precipitation during the winter was also very unevenly distributed. Only 39% of the multiannual 

monthly precipitation rate (38.5 mm) fell in December, while the amount of precipitation in

February (57.9 mm) was even twice the average multiannual rate (26.9 mm). The spring was 

warm, with an average air temperature of 8.7°C in March–May (positive 2.13°C anomaly). 

The main soil chemical analyzes were performed by the following methods: 
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Throughout the spring, 85% of the perennial rainfall (106 mm) fell, but it was particularly dry in 

May, when only 29% of the perennial May rainfall (44.7 mm) fell in three decades. The 

hydrothermal coefficient indicated that the moisture in the soil is insufficient. The summer of 

2016 was wet and warm with a positive anomaly of 1.07°C. Assessing the conditions according 

to the values of Selianinov hydrothermal coefficient, in all three summer months (June 

HTK=3.01, July HTK=4.45, and August HTK=8.68) the soil was recorded with excess moisture;

therefore, the total summer precipitation (287.3 mm) was even 1.46 times higher than the average 

perennial (196.3 mm). Autumn was warm with an average air temperature of 6.9°C (positive 

0.2°C anomaly). Soil moisture was still optimal.

The winter 2016–2017 was cool with a slightly negative mean air temperature of -0.6°C. With 

regard to precipitation in 2016–2017, the winter was arid, with precipitation falling 1.3 times less 

than the average perennial rate (97.0 mm) over the whole period. The spring was warm but dry, 

with only half (53.4 mm) of the perennial average rainfall (106 mm) falling throughout the season. 

Even moderate drought (HTK=0.67) was recorded in May after moisture depletion in the soil was 

depleted. The summer was warm and the amount of precipitation slightly exceeded the 

multiannual average (196.3 mm), so the moisture accumulated in the soil was sufficient. The 

autumn of 2017 was very warm, as the average air temperature (9.0°C) for this season had risen 

2.3°C above the multiannual average (6.7°C). Autumn was wet with a particularly rainy 

September, when frequent and heavy rainfall resulted in 2.5 times more precipitation (124.9 mm) 

than the multiannual average (50.4 mm). Due to the constant excess of moisture, the soil became 

wet.

In the first half of the winter 2017–2018, the heat with an abnormally positive average air 

temperature of 1.5°C in December remained, but later, as the winter intensified, the weather 

started to cool down, and negative temperatures prevailed in January and February. The onset of 

spring was cold, as the average air temperature (-1.1°C) in March was 1.8 times lower than the 

multiannual average (-0.6°C). In terms of precipitation, the beginning of spring was dry, but later 

the meteorological situation changed and in April the precipitation fell 1.7 times more than the 

multiannual norm (33.7 mm). In the summer of 2018, hot weather prevailed, so the average air 

temperature for the whole season was higher than the multiannual average by as much as 2.63°C. 

At the beginning of the summer, the soil was still insufficiently moist (HTK=0.91), as only 26.6% 

of the perennials (60 mm) fell during the whole month of June. Meanwhile, in July and August, 

the soil moisture conditions changed dramatically and excessive rainfall (HTK=2.4) prevailed

during heavy rains. The autumn of 2018 was warm as the average air temperature was 1.9°C

higher than the multiannual average. In the autumn, the soil moisture content was insufficient, as 

only 45% of the perennial precipitation fell during the entire autumn season.
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 SAS Enterprice 7.1 software (SAS Institute Inc., USA) was

used for statistical analysis of the study data. All results are averages of three field replicates. 

Differences between experimental variants were assessed by analysis of variance (one-way 

ANOVA), the significance of differences between means was determined by the smallest 

significant difference calculated at the 0.05 probability level (Fisher's LSD test).

The data obtained during the experiment show that in deeper carbonized

deeper gleyic heavy loam under reduced tillage, total organic carbon in the plowing layer is 

stratified. Due to the effect of the applied measures, the concentration of organic carbon in the 

upper layer increased, and decreased in the middle and lower layers. The highest concentration of 

organic carbon was in the upper layer, where organic carbon stocks increased significantly due to 

appliying PT with green manure (7–16%), PT in combination with lime sludge (10–13%), and 

NT in combination with winter mulch (9–12%) (Table 1). Stratification of soil organic carbon 

shows the sustainability of the soil ecosystem: the higher the stratification factor, the better the 

physical, mechanical and water uptake properties of the soil (Franzluebbers, 2002).  
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Table 1. Soil organic carbon (SOC) content in soil, g kg-1

Tillage system Layer, 
cm 

Year 
2016 2017 2018 2016-2018 

Deep ploughing (DP) 0-10 13.02 12.63 14.18 13.25
10-20 12.99 12.92 13.58 13.16
20-30 10.95 10.01 9.94 10.30

Shallow ploughing (SP) 0-10 13.24 13.35* 15.09* 13.89
10-20 12.72 12.62 13.04 12.79
20-30 8.91 8.88 8.36 8.61*

Ploughless tillage (PT) 0-10 13.34 14.04* 14.72 14.03
10-20 11.83* 12.11 12.25* 12.06*
20-30 10.96 8.77 7.90 9.22

Ploughless tillage+lime 
sludge (PT+LS)

0-10 14.49* 14.40* 15.57* 14.93*
10-20 12.28 11.99* 12.02* 12.09*
20-30 8.85 8.22 7.53* 8.20*

Ploughless tillage+green 
manure (PT+GM)

0-10 15.14* 14.58* 15.16* 14.96*
10-20 12.47 12.06 11.52* 12.02*
20-30 8.56 7.91 7.82* 7.76*

No-tillage with cover crop for 
winter mulch (NT + WM)

0-10 14.64* 14.33* 14.41 14.46*
10-20 11.69* 12.18 11.65* 11.84*
20-30 8.56 8.48 7.94 8.36*

LSD05 0-10 0.987 0.964 0.820 0.829
10-20 0.739 0.917 0.955 0.490
20-30 2.626 2.110 2.050 1.257

The variants of our experiment can be arranged according to the stratification coefficient (0–

10 cm /10–20 cm) in the following sequence: DP (1,00) < SP (1.08) < PT (1.16) < NT+WM (1.22)

< PT+LS (1.23) < PT+GM (1.24), therefore, it can be argued that the application of reduced tillage 

and in particular additional improvement measures has significantly improved the sustainability 

and resilience of the soil ecosystem.

       Humus content. The results of the experiment show that the humus balance is unequal due

to reduced tillage in different soil layers (Fig. 1).



13

Figure 1. Changes in humus during 2016–2018
Note: DP – deep ploughing (control); SP – shallow ploughing; PT – ploughless tillage; PT + LS – ploughless tillage 

and aftereffect of lime sludge; PT + GM – ploughless tillage with green manure; NT + WM – no-tillage with winter 

mulch; the significance of the differences between the treatments was evaluated using the LSD; * – significant at P ≤ 

0.05 probability level.

Compared to the control, more humus was formed than mineralized in the upper soil layer 

due to shallow plowing (+0.46 percentage units) and ploughless tillage (PT) in combination with 

green manure (+0.02 percentage units), but this increase was not significant. Meanwhile, the 

application of additional soil improvers and no-tillage with mulch for the winter resulted in a 

negative humus balance in the 10–20 and 20–30 cm soil layers; due to the use of PT with lime 

sludge, PT with green manure and no-tillage with winter mulch, even a significant decrease of 

humus was found, respectively 1.59, 0.84 and 0.81 percentage units. This indicates that plant 

residues were poorly incorporated into the deeper soil layers using less intensive tillage, so the 

most intensive humification process takes place in the upper Ah horizon. 

       Fractional composition of humus. The humus fraction consists of 3 humic and 4 fulvic acid

fractions (Ponomariova, Plotnikova, 1980). The fractional composition of humus determines not

only the qualitative composition of humus, but also the potential fertility of the soil and the 

sustainability of the agrosystem.

In our experiment, it was found that sustainable tillage leads to the accumulation of 

agronomically important mobile humic and fulvic acids in the upper soil layer (Fig. 2).  
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Figure 2. Distribution of mobile humic acid frakcion (HA1) in ploughing layers, 2018
Note: DP – deep ploughing (control); SP – shallow ploughing; PT – ploughless tillage; PT + aLS – ploughless tillage 

and aftereffect of lime sludge; PT + GM – ploughless tillage with green manure; NT + WM – no-tillage with winter 

mulch; the significance of the differences between the treatments was evaluated using the LSD; * – significant at

≤ 0.05 probability level.

Irrespective of the applied tillage system applied, more mobile humic acids HR1 were 

accumulated in the upper soil layer compared to the control, and the concentration of these 

compounds decreased with increasing soil depth. Significantly higher HR1 concentration in the 

upper 0–10 cm layer were found under SP (+18%), NT+WM (+16%), PT and PT+GM (+11%,

respectively) effect. The obtained results are in line with the findings of other authors, which state 

that the highest content of mobile humic acids (HR1) in the upper 0–10 cm layer accumulates 

after minimal tillage, as such tillage promotes their accumulation (Šlepetienė, Šlepetys, 2005).

From the studied sustainable tillage systems, the opposite effect on the distribution of HR1 

in ploughing layer was caused by ploughless tillage in combination with lime sludge – due to the 

use of lime materials a significant decrease in HR1 fraction concentration was found not only in 

the top layer (-6%). This decrease was due to the interaction of calcium from lime sludge with 

HR1 acids to form calcium humate (HR2). These results of our experiment are in line with the 

findings of other studies (Jokubauskaitė et al., 2016).

Sustainable tillage had a similar effect on the distribution of the mobile fulvic acids FR1 

fraction in the ploughing layer as in the HR1 fraction, as the highest concentration of these acids 

was found in the top layer as much as possible for the depth of the ploughing layer, with a 

significant decrease in FR1 fraction compounds (Fig. 3).
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Figure 3. Distribution of mobile fulvic acid frakcion (FA1) in ploughing layers, 2018
Note: DP – deep ploughing (control); SP – shallow ploughing; PT – ploughless tillage; PT + LS – ploughless tillage 

and aftereffect of lime sludge; PT + GM – ploughless tillage with green manure; NT + WM – no-tillage with winter 

mulch; the significance of the differences between the treatments was evaluated using the LSD; * – significant at P ≤ 

0.05 probability level.

The minimum amounts of FR1 fraction compounds in ploughing layer were determined due 

to the effect of tillage in combination with lime sludge. This indicates that the calcium in lime 

sludge binds less valuable FR1 compounds and improves the agronomically beneficial soil 

chemical properties (Jokubaiskaitė et al., 2016). According to the effect on the reduction of the 

concentration of FR1 fraction compounds, the studied tillage systems were divided in the 

following order: SP > PT > PT+GM > NT+WM > PT+LS.

The amount of FA1a fraction was found to increase in the upper and middle of the ploughing 

layer due to most of the sustainable tillage systems we studied, but tillage in combination with 

lime sludge significantly reduced the amount of these compounds. The highest content of FR1a 

in the top of ploughing layer (0.66 g C kg-1 soil) was determined due to the effect of direct sowing 

with mulch (Fig. 4). This increase can be explained by the good solubility and high migration 

potential of aggressive fulvic acids (Pigareva et al., 2008).
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Figure 4. Distribution of mobile fulvic acid frakcion in ploughing layers, 2018
Note: DP – deep ploughing (control); SP – shallow ploughing; PT – ploughless tillage; PT + LS – ploughless 

tillage and aftereffect of lime sludge; PT + GM – ploughless tillage with green manure; NT + WM – no-tillage 

with winter mulch; the significance of the differences between the treatments was evaluated using the LSD; 

* – significant at P ≤ 0.05 probability level.

The HA2 and FA2 fractions are calcium-bound and are the most agronomically valuable of 

the humus fractions. The HR2 fraction consists of calcium-bound humic acids – calcium humates, 

which lead to the formation of agronomically valuable soil crumbs. Our studies show that due to 

the effect of most of the studied sustainable tillage systems, the concentration of HR2 increases 

in the upper and middle layers, and decreases significantly in the lower (Table 2).
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Table 2. Content of calcium and clay mineral bound humic and fulvic acids, and humin

in different ploughing layers, 2018

Tillage 
system 

Fractional composition of humus Ratio 
HA1:FA1

Humification 
degree, %HA2 HA3 FA2 FA3 Humin 

g C kg-1 soil
0–10 cm layer 

DP 1.70 2.29 1.17 2.67 3.45 0.77 35.28
SP 2.03* 2.55* 0.76* 2.69 3.88* 0.97 37.84
PT 2.18* 2.44* 0.75* 2.56 4.26* 0.94 38.58
PT+LS 2.46* 2.56* 1.17 2.67 4.29* 0.92 38.07
PT+GM 1.77* 2.43* 1.28* 2.54 4.31* 1.00 34.72
NT+WM 1.60* 2.43* 1.34* 2.44* 3.95* 1.25 35.64
LSD05 0.119 0.315 0.064 0.142 0.224

10–20 cm layer 
DP 1.61 2.24 0.91 2.60 3.68 1.00 35.62
SP 2.08* 2.27 1.26* 2.37* 2.67* 1.18 40.62
PT 1.83* 1.99* 1.04* 2.23* 3.14* 0.89 36.76
PT+LS 1.82* 1.57* 0.61* 1.70* 3.57 1.01 32.42
PT+GM 1.93* 1.74* 1.31* 1.76* 2.94* 0.94 37.30
NT+WM 1.79* 1.76* 0.90 1.93* 3.30* 1.00 36.30
LSD05 0.128 0.154 0.073 0.174 0.255

20–30 cm layer 
DP 1.51 1.39 1.07 1.79 2.72 0.73 33.11
SP 1.38 1.23 1.26 1.33* 2.12* 0.76 33.93
PT 1.50 1.15 0.85 1.25* 2.07* 0.74 36.57
PT+LS 1.03* 1.01* 0.85 1.12* 2.55 1.04 30.00
PT+GM 0.90* 0.97* 1.00 1.12* 1.91* 0.74 30.78
NT+WM 1.40 1.17 0.60* 1.30* 2.41* 0.84 35.63
LSD05 0.316 0.289 0.228 0.347 0.594

Note: DP – deep ploughing (control); SP – shallow ploughing; PT – ploughless tillage; PT + aLS – ploughless tillage 
and aftereffect of lime sludge; PT + GM – ploughless tillage with green manure; NT + WM – no-tillage with winter 
mulch; HA2 – Ca-bound HAs; FA2 – Ca-bound FAs;  HA3 – clay minerals-bound HAs; FA3 – clay minerals-bound 
FAs; * – significant at P ≤ 0.05 probability level.

In the upper 0–10 cm ploughing layer the concentration of HR2 fraction compounds increased 

the most due to the effect of tillage in combination with lime sludge (+45% compared to the 

control variant), in the middle 10–20 cm layer - due to tillage in combination with green manure 

(+ 20%) and shallow plowing (+ 19%). Direct sowing in combination with mulch was 

distinguished by its effect, when the concentration of HA2 fraction in the upper layer of the arsenic 

decreased by as much as 6%. This reduction may have been due to the fact that no crop residues 

are incorporated into the soil during tillage and the degradation results in higher levels of mobile, 

relatively low molecular weight compounds, especially fulvic acids.

Our studies show that the following sustainable tillage systems had a significant effect on the 

distribution of FR2 fraction compounds in ploughing layer: shallow plowing, no-till tillage, no-

till tillage in combination with green manure and direct sowing with mulch for winter. In the top 
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ploughing layer, the content of FR2 fraction compounds increased significantly due to direct 

sowing in combination with mulch (+ 15%) and due to tillage in combination with green manure 

(+ 9%) compared to the control variant. The latter measure also increased the amount of FR2 

fraction compounds in the middle 10–20 cm arm layer. Due to shallow plowing and soil loosening,

when plant residues were incorporated into the middle layer of the arable land, the concentration 

of FR2 fraction compounds in it increased significantly. Due to the effect of direct sowing with 

mulch, the compounds of the FR2 fraction are mainly present in the upper layer of the arm, and 

the concentration of these compounds decreased with increasing depth.

Fractions HR3 and FR3 consist of acids bound to clay minerals. In our study, it was found that 

due to the effect of all studied sustainable tillage systems, the concentration of HR3 fraction 

increased significantly in the upper arm layer, while in the middle (except SA) and lower, it 

decreased. This indicates that plant residues on the surface of the arsenic lead to an increase in the 

HR3 fraction, as the predominant clay particles in the granulometric composition of cambisols,

due to their large surface area and positive charge, combine with organic compounds to form 

stable organic-mineral complexes (Blanco-Canqui, Lal, 2004; Laganiere et al., 2010).

Meanwhile, the distribution of the FR3 fraction in the ploughing layer had the opposite effect, 

because in the whole ploughing layer, the concentration of these compounds was lower than in 

the fields where deep plowing was applied. Of the sustainable tillage systems studied by us, the 

concentration of FR3 fraction compounds was increased only by shallow plowing, but only in the 

upper layer of the arable land.

Humin is the most mineralized part of humus. Due to sustainable tillage, the highest 

concentration of humin was found in the upper layer of the arm. Of the tillage systems studied by 

us, the most humic concentration increased compared to the control variant, due to the effect of 

tillage in combination with green manure (+ 25%) and due to tillage in combination with lime 

sludge (+ 24%).

An important indicator of the qualitative composition of humus is the ratio of mobile humic 

to fulvic acids. In intensively farmed soils, this ratio is HA1: FA1 <1. The higher the HA1: FA1

ratio, the more favorable the conditions for humification and carbon sequestration in the soil. The 

HA1: FA1 ratio below unit indicates that fulvic acids predominate in the organic matter, which 

are considered to be of low agronomic value (Volungevičius et al., 2019). The obtained data show 

that the HA1: FA1 ratio was higher (except for the 10–20 cm layer) with sustainable tillage than 

with conventional tillage. In all three ploughing layers, the highest HA1: FA1 ratio was when the 

soil was approached shallowly or when additional improvement measures were used in addition 

to simplified tillage. In the upper ploughing layer, the maximum HA1: FA1 ratio was 1.25 when 

direct sowing in combination with mulch for winter, in the middle when shallow ploghing HA1: 
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FA1 ratio was 1.18, in the lower – 1.04 when soil loosening in combination with lime sludge was 

applied. With deep plowing, the HA1: FA1 ratio was lowest in the whole ploughing layer. These 

results indicate that the most favorable conditions for humification and carbon accumulation are 

when the tillage is minimal.

Another important indicator of soil quality is the degree of humification. Our research shows 

that the degree of humification varied from 30 to 40% due to sustainable tillage in heavy loam 

soils and decreased with increasing depth. Such a high degree indicates the stability of the 

humification process and the sustainability of the soil ecosystem (Volungevičius et al., 2019).  

The results of our experiment show that reduced tillage

results in water-soluble carbon stratification (Fig. 5), because the use of these measures resulted

in significantly more WEOC accumulation in the upper arm layer and significantly less in the 

lower ploughing layer than in the control. Significantly higher WEOC concentration in the upper 

0–10 cm plough layer was found due to the use of no-tillage with mulch (+ 13%) and PT with 

green manure (+ 14%).

Distribution of water extractable organic carbon in ploughing layers (2018)

Note: DP – deep ploughing (control); SP – shallow ploughing; PT – ploughless tillage; PT + LS – ploughless tillage 

and aftereffect of lime sludge; PT + GM – ploughless tillage with green manure; NT + WM – no-tillage with winter 

mulch; the significance of the differences between the treatments was evaluated using the LSD; * – significant at P ≤ 

0.05 probability level.

The applied tillage systems applied had an effect on the

amount of clay fraction (CF) particles in the soil. Combinations of reduced tillage with the 

incorporation of plant residues PT + GM and NT + WM significantly reduced the particle size of 

<0.002 mm in the 0–10 cm layer, because the decomposition products of plant residues promoted 
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the formation of microaggregates. The influence of NT + WM on the particle content of the clay 

fraction remained in the 10–20 cm layer – a significantly lower amount of CF was also found 

here, compared to the control. Meanwhile, in the 20–30 cm layer, all the applied tillage methods 

and their combinations significantly increased the amount of clay fraction. The amount of clay 

fraction in the soil is determined by soil-forming rocks, many studies have found a characteristic 

accumulation of clay particles in the lower layers of the plough layer (Lützow et al., 2008; 

Wiesmeier et al., 2013).

In the upper 0–10 cm layer, the carbon content of CF in all applied reduced tillage systems 

was significantly higher compared to the control. However, in the lower layers of 10–20 and 20–

30 cm, more organic carbon was present in the control treatment CF. Assessing the share of total 

stabilized carbon in the clay fraction, it was found that the residual effect of lime sludge had the 

greatest effect on the stabilization of organic carbon in the clay particle fraction: 58.63% SOC in 

the 0–10 cm layer and 10–20 cm in the 10–20 cm layer. 60.52%, and in the 20-30 cm layer – as 

much as 63.35% SOC.

The results of group and

fractional analysis of humus are most often used for the qualitative assessment of soil organic 

matter (SOM). The individual components of the SOM are unequally resistant to various 

destructive processes. The ratio of stable to labile SOM fractions is an important soil characteristic 

to ascertain the anthropogenic impact on soil. In order to characterize the anthropogenic effect,

the resistance of SOM to mineralization was evaluated according to the results of chemical-

destructive fractionation. As the amount of SOC in the upper 0–10 cm arable layer increases due 

to the applied tillage and additional measures, the proportion of easily oxidizable labile F1 fraction 

in SOM also increases compared to the DP control variant. Labile SOM compounds are the most 

biochemically active, involved in the transformation of matter and energy in the soil, and therefore 

affect fertility (Popov et al., 2004). Stable SOM compounds determine the physicochemical 

properties of soils. The increase in the amount of stable, hardly oxidizable (F3 fraction) forms of 

SOM in all studied soil layers due to the applied lime sludge (PT + LS) suggests that SOM 

destruction processes prevailed in the soil, during which organic soil compounds are stabilized 

biochemically and physico-chemically, carbon is sequestered in the soil (Strosser, 2010).

Soil acidity (pH) is one of the most important agrochemical parameters of

soil that determines soil fertility (Neina, 2019; Volungevičius et al., 2019). The experimental data 

show that the application of ploughless tillage together with lime sludge incorporation had the 

strongest effect on the change of soil pH. The measures tested for soil pH can be arranged in the 

following order: NT+WM > PT+GM > PT+LS. Kheir et al. (2019) indicate that the decrease in 
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soil acidity due to the use of lime sludge is determined by the calcium oxide contained in lime 

sludge.

Nitrogen is a key element in plant nutrition, but nitrogen is

very mobile, and intensive tillage promotes its leaching from the soil (Dybowski et al., 2020).

During the period of experiment, the distribution of TN in different soil layers was significantly 

influenced by reduced tillage in combination with the use of plant residues. The analysis of the 

experimental data for three years (2016–2018) shows that due to reduced tillage intensity in 

limnoglacial heavy loam soils, the TN content tended to increase in the upper 0–10 cm soil layer 

of all experimental variants, however, a significant increase in TN concentration was found using 

ploughless tillage with green manure PT+GM (+ 10%) and no-tillage with mulch for winter

NT+WM (+ 12%).The increase in total nitrogen concentration in the upper layer of these variants 

can be explained by the fact that catch crops produce a lot of nitrogenous biomass, which adds 

nitrogen to the soil (Ugrenovic et al., 2019).

The carbon-to-nitrogen ratio (C:N) is an important indicator of soil quality and 

microbiological activity and influences the intensity and direction of decomposition and 

transformation of organic matter (Jokubauskaitė et al., 2014). The obtained data show that the C: 

N ratio in soil of different treatments ranged from 6.1 to 10.4. Significantly lower C: N ratios 

compared to the control DP variant were found only in ploughless tillage with lime sludge

treatment – the C: N ratio in the 20–30 cm soil layer was 1.3 times lower than in DP. It was also 

found that due to the reduced tillage and its combinations with additional materials, the C: N ratio 

tended to decrease with increasing depth in all experimental variants. 

. It is stated that tillage changes the amount of

phosphorus in the soil, as well as other plant nutrients, through three processes: 1) through the 

mixing of soil layers during tillage; 2) through a change in the physical environment; 3) by 

regulating soil biological activity (Muindi, 2019).

Experimental data show that reduceded tillage significantly reduces the amount of total 

phosphorus (TP) in the 10–20 and 20–30 cm soil layers. This decrease in phosphorus 

concentration can be explained by the fact that the plough layer is not used during reduced tillage 

and the fact that phosphorus is a low-mobility element (Tripolskaja et al., 2016). The distribution 

of mobile phosphorus in the soil plough layer is influenced not only by tillage, but also by the 

introduction of additional organic matter. Shallow plowing and ploughless tillage significantly 

reduce the amount of mobile phosphorus in the 10–20 and 20–30 cm soil layers.

Lime sludge was released from the soil improvers used in the experiment due to its effect on 

the distribution of mobile phosphorus. Due to the use of lime sludge, the accumulation of mobile 

phosphorus in the upper 0–10 cm layer was 32% higher throughout the years of the experiment
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compared to control DP. These results are due to the fact that in neutral soils, orthophosphoric 

acid anions with divalent calcium cations form insoluble calcium dihydrogen phosphates, which 

predominate in Cambisols. 

       The carbon to phosphorus ratio (C: P) indicates what processes take place in the soil –

phosphorus mineralization or immobilization (Jokubauskaitė et al., 2014). In our experiment, it 

was found that lower-intensity tillage hardly changes the C: P ratio, because the C: P ratio changed 

little between the years of the experiment (Table 12). Analysis of the three-year mean data showed 

that the C: P ratio was significantly lower only under ploughless tillage with lime sludge (-14%) 

and ploughless tillage with green manure (-15%). 

 Due to the effect of reduced tillage, the concentration

of total potassium increases in the10–20 and 20–30 soil layers. Meanwhile, mobile potassium 

accumulates significantly more in the upper 0–10 cm soil layer, while in the 10–20 and 20–30 cm 

layers. Ploughless tillage PT increased the amount of mobile potassium in the upper layer by 13%, 

PT with lime sludge – 12–26%, shallow plowing and PT with green manure – by 31%, application 

of no-tillage with mulch – by 32%. Reduced tillage in the 10–20 and 20–30 cm layers has the 

opposite effect on the distribution of mobile potassium.  

       Due to PT, the concentration of mobile potassium in the 10–20 cm layer decreased by 22–

24%, in the 20–30 cm layer by 17–33%; under PT with lime sludge – decreased by 14–28 and 

14–21% in 10–20 and 20–30 cm layers, respectively; under PT with green manure – the decrease 

was 30 and 21–25%, respectively; due to application of no-tillage with mulch – the mobile 

potassium concentration decreased by 24–32 and 15–26%, and under shallow plowing – the 

decrease was 16 and 21–28% in 10–20 and 20–30 cm soil layers, respectively. Other authors point 

out that due to the effect of reduced tillage and no-till, most of the potassium (59%) remains in 

the upper layer of the soil, and a smaller part (41%) in the lower ones (Romaneckas et al., 2016). 

Reduced tillage has a significant effect on changes in the C: K ratio only in the 10–20 and 20–

30 cm soil layers.

. Our research shows that reduced tillage also affects the distribution

of mobile sulfur in heavy clay loam soil, as it leads to the deposition of sulfur in different soil

layers. Due to shallow plowing SP, significantly more mobile sulfur was detected only in the 0–10

and 10–20 cm layers – respectively 32–37 and 11–19% more, compared to the control DP

variant. As the soil depth increased, the sulfur content decreased but insignificantly. Due to the 

ploughless tillage PT the changes in mobile sulfur concentration were even more pronounced than 

in the case of SP, and significant differences were found in all three soil layers – the increase of 

mobile sulfur concentrations in the 0–10 cm layer varied from 63 to 82%, in the 10–20 cm layer
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from 10 to 12%, and in the 20–30 cm layer the increase was from 33 to 36%, compader to

control DP. 

     Due to PT with lime sludge, more mobile sulfur was accumulated only in the upper layer, 

while a significant decrease in sulfur content was observed in the 10–20 and 20–30 cm layers. In

the upper layer the concentration of mobile sulfur was 7 11% higher, in the 10–20 cm layer –

31–33% lower compared to DP, in the 20–30 cm layer the decrease varied from 21 to 26%. A

similar trend was observed under ploughless tillage in combination with green manure. 

     Due to the application no-tillage with mulch for winter, significantly more mobile sulfur was 

accumulated in the 0–10 and 20–30 cm layers, 8% and 61–68%, respectively. 

     The carbon-to-sulpfur ratio (C: S) indicates the direction of mineralization of organic matter: 

if this ratio is <200, the mineralization takes place intensively and SO4
-2 ions are released. If this 

ratio exceeds 400, then the mineralization slows down and the sulfur remains immobilized in the 

organic matter (Mewael et al., 2014; Jalali et al., 2014). The research has shown that due to the 

effect of different intensity tillage systems and additional measures, the mineralization of organic 

matter in heavy clay loam soil is slow. Due to reduced tillage, the most favorable C: S ratio for 

mineralization is in the upper plough layer. 

The amount of magnesium in the soil depends on the granulometric

composition of the soil: sandy soils are composed of quartz, which is predominantly silicon, so 

there is little magnesium and other exchange cations in these soils. Heavy granulometric soils are 

dominated by aluminosilicates, which contain aluminum, iron, calcium, magnesium, potassium 

and other elements (Adomaitis et al., 2013). Among the measures applied in the experiment, the 

changes of magnesium concentration in the plow layer are significantly influenced by the use of 

no-tillage with mulch for winter and ploughless tillage in combination with green manure. In both 

treatments, a significantly higher amount of magnesium was accumulated only in the 20–30 cm 

layer.  

The literature indicates that the concentration of total calcium in soils is

very uneven and depends on the soil-forming rocks, their intensity of weathering and the leaching 

of calcium into deeper layers (Staugaitis, Vaišvila, 2019). Experience from researchers in other 

countries shows that tillage also affects the distribution of calcium in the soil (Shiwakoti et al., 

2019). 

       Our experiment showed that due to reduced tillage in heavy clay loam soil, the calcium 

concentration ranges from 2.68 g kg-1 to 6.65 g kg-1. The distribution of calcium in plough layer 

was significantly influenced by ploughless tillage in combinations with lime sludge and green 

manure. Due to the PT+LS, significant increase in calcium concentrations were found in the 0–

10 and 10–20 cm layers, 32–62 and 25%, respectively. In our opinion, such a significant increase 
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in calcium concentration can be attributed to the residual effect of the applied lime sludge, when 

the calcium oxide contained in the lime sludge supplemented the soil with calcium. In our opinion, 

the significant increase in total calcium concentration in the lower plough layer due to the effect 

of ploughless tillage in combination with green manure was due to the fact that in September 

2017, 2.5 times more precipitation fell than usual in Northern Lithuania, therefore calcium was 

leached into deeper plough layers.

The regression

obtained when determining the interdependence of total carbon and humic acids in the soil is 

linear, and the correlation coefficient shows a very strong correlation (r = 0.94) (Fig. 6).

. Relationship between soil organic carbon content (CF) and humus fractions content

Analogous results were obtained by determining the relationship between total carbon and 

fulvic acids. The nature of the regression is linear and the correlation coefficient shows a very 

strong interdependence (r = 0.98).

Regression-correlation analysis

of mobile humic acids HR1 fraction and fulvic acids FR1 fraction was performed to determine 

the interdependence of labile humus fractions (Fig. 7).
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. Relationship between the content of mobile humic acids HA1 fraction and the content of fulvic

acids FA1 fraction content (P<0.05) 

     It was found that as the amount of mobile humic acids HR1 increases in the soil, the amount 

of fulvic acids FR1 also increases. Both variables are related by a very strong interdependence 

(r = 0.95). The nature of the regression is linear. 

       The relationship between the content of soil organic carbon and C: N, C: P and C: K ratios 

indicate that strong positive correlation was found between Corg. concentration and C: K ratio 

and mean between Corg. and C: P and Corg. and C: N ratios. 
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1. In deeper carbonated deeper gleyic heavy loam soil (Endocalcary-Endohypogleyic

Cambisol), the studied sustainable tillage systems resulted in quantitative changes in soil

organic carbon and its vertical redistribution. Organic carbon stocks increased

significantly in the topsoil due to 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. Traditional tillage resulted in the lowest (1.00) and no-till with

green manure application – in the highest (1.24) stratification of soil organic carbon when

comparing 0–10 and 10–20 cm layers.

2. The applied sustainable tillage systems have led to significant quantitative changes in

humified soil organic carbon. 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 application, while the amounts of calcium-stabilized

humic and fulvic acids in the 0–30 cm layer increased significantly.

3. Due to the long-term effects of sustainable tillage, water-soluble organic carbon

stratification occurs, and its maximum content accumulates in the 0–10 cm layer. The

application of no-tillage with mulch and ploughless tillage with green manure had the

strongest effect on changes in water-soluble organic carbon in different soil layers.

4. Ploughless tillage with lime sludge incorporation had the greatest effect on soil organic

carbon transformation processes, and stabilized soil organic carbon from a

physicochemical point of view. The stratification of soil organic carbon and

macronutrients was lowest under control deep plowing treatment.

5. Correlation analysis shows that the increase of soil organic carbon strongly correlates with

the humus fractions of fulvic acids (r = 0.98) and humic acids (r = 0.94). It was found that

the accumulation of carbon in the soil was more affected by the increase in the carbon

content of humic acids compared to the carbon of fulvic acids.
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