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SUTRUMPINIMAI 

 

BFN – biologiškai fiksuotas azotas 

C - anglis 

CO2 – anglies dioksidas 

DOC – dirvožemio organinė anglis 

DOM – dirvožemio organinė medžiaga 

ES – Europos sąjunga 

HTC – hidroterminis koeficientas 

K2O – judrusis kalis 

N – azotas 

NO – azoto monoksidas 

N2O – diazoto oksidas 

NH3 - amoniakas 

NPK – azotas, fosforas, kalis 

Nsum – suminis azotas 

OM – organinė medžiaga 

P - fosforas 

pH – dirvožemio rūgštingumas 

P2O5 – judrusis fosforas 

SKN – standartinė klimato norma 

SM – sausos medžiagos 

ŽB – žalieji baltymai 
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ĮVADAS 

 

Pastaraisiais metais žemės ūkis orientuojasi į stabilesnes, labiau tausojančias ūkininkavimo 

sistemas, pereidamas nuo labai intensyvių ir imlių energetiniams ir materialiniams resursams 

modelių prie ekstensyvesnio, ekologinio ūkininkavimo formų, tačiau tausojančių gamtinius 

išteklius bei užtikrinančių gaminamų produktų kokybę kuo mažesnėmis azoto trąšų sąnaudomis 

(Schaub, Buchmann, et al., 2020). 

Žolynų ekosistemos yra veikiamos gamtinių ir antropogeninių veiksnių. Todėl jų 

produktyvumas nėra pastovus, keičiasi dėl daugelio veiksnių, iš kurių didžiausią įtaką turi 

dirvožemis, svarbiausių daugiamečių žolių rūšių dominavimas (Haughey et al., 2018; Hetzer et 

al., 2021), meteorologinės sąlygos (Finn et al., 2018), tręšimas ir naudojimas (Ridding et al., 

2021; Vogel et al., 2012). 

Augalų įvairovės didinimas agroekosistemose yra suprantamas kaip alternatyvus 

sprendimas daugelio problemų, susijusių su intensyviu žemės ūkiu (Kadžiulienė et al., 2013), 

aplinkos bei socio-ekonominiais veiksniais (Carnus et al., 2014). Norint tinkamai išnaudoti 

žolynų potencialą agroekosistemų bioįvairovei didinti bei kitų agroekosistemos funkcijų 

stabilesniam užtikrinimui, ypač svarbu išsiaiškinti tarprūšinių žolynų galimybes. Pupiniai 

augalai įvairiarūšėse žolių bendrijose, ypač ankstyvame jų amžiuje suteikia naudą miglinėms 

žolėms, jų geresniam augimui (Nyfeler et al., 2009). Mišrūs žolynai efektyviau naudoja azotą 

(Nyfeler et al., 2011), mažėja mineralinių azoto trąšų poreikis ir šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų emisijų kiekis (Niklaus et al., 2006; Schmeer et al., 2014). Žolynuose svarbios tiek 

miglinės, tiek pupinės žolės (Skuodienė & Daugelienė, 1998), kadangi kiekviena žolių rūšis turi 

skirtingas biologines bei ekologines savybes, todėl  svarbu žinoti atskirų rūšių indėlį į žolinėms 

bendrijoms bei išsilaikymo trukmei (Parsons et al., 2011). 

Tiek augalų rūšių įvairovė, tiek genetinė augalų rūšių įvairovė (Nekrošas & Kemešytė, 

2007) gali turėti įtakos žolynų savybėms ir ekosistemų procesams (Hofer et al., 2016). Tačiau 

santykinis rūšių įvairovės ir genetinės įvairovės indėlis (Kemešytė et al., 2017; Helgadóttir et al., 

2018) į ekosistemos funkcionavimą turi būti tiriamas daugiau (Crawford & Rudgers, 2012). 

Žolių  augimo intensyvumas, veikiant įvairaus intensyvumo bei pobūdžio stresams gali kisti 

(Soussana & Lüscher, 2007; Klaus et al., 2020), o tai taip pat gali veikti žolynų būklę, 

konkurencingumą, produktyvumą, sezoniškumą (Ergon et al., 2018) bei ilgaamžiškumą (Finn 

et al., 2018). 

Įvairios rūšinės sudėties žolynai ne tik sąlygoja bioįvairovės didėjimą, tačiau gali užtikrinti 

ir stabilesnį ekosistemos kitų funkcijų išpildymą (Abalos et al., 2021; Sanford et al., 2021) bei 

stiprinti žolynų aplinkosauginę funkciją (Daugėlienė, 2011). Visgi, labai svarbu optimizuoti 
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žolyno funkcinę įvairovę (Finney et al., 2021), derinant ne tik rūšių (Hetzer et al., 2021), bet ir 

jų veislių skirtingas savybes (Chapman et al., 2021; Djaman et al., 2021; Gilliland et al., 2021), 

kurios geriausiai tinka vietinėmis augimo sąlygomis. 

 

Hipotezė: tikėtina, kad turtingesni pupiniais augalais žolynai turi geresnes mitybines 

sąlygas, o tai teigiamai veikia jų produktyvumą bei stabilumą atskirais augimo metais. 

Vidurūšinė miglinių žolių įvairovė gali gerinti žolyno derliaus tolygumą vegetacijos laikotarpiu 

bei atskirais augimo metais, o tarprūšinė ir vidurūšinė įvairovė mažinti žolynų jautrumą aplinkos 

pokyčiams. 

 

Tikslas: ištirti tarprūšinį pupinių ir miglinių žolių suderinamumą bei produktyvumą 

agroekosistemose. 

 

Uždaviniai: 

1. Ištirti mišrių žolynų rūšinę ir funkcinę sudėtį bei santykį vegetacijos laikotarpiu ir atskirais 

augimo metais.  

2. Ištirti atskirų rūšių ir trijų daugiamečių svidrių veislių produktyvumą bei tarpusavio 

sąveikas vegetacijos laikotarpiu ir atskirais augimo metais. 

3. Ištirti žolynų tarprūšinės ir miglinių žolių vidurūšinės įvairovės efektą abiotinių veiksnių 

streso švelninimui bei žolynų kokybinį produktyvumą. 

 

Ginamieji teiginiai: 

 

1. Įvairiarūšiai migliniai – pupiniai žolynai produktyvumo bei ekologinių savybių atžvilgiu yra  

tinkama alternatyva mišrios sudėties ar vienarūšiams tokio pat naudojimo žolynams.  

2. Mineralinių N trąšų naudojimas didina miglinių žolių konkurencines savybes įvairios 

rūšinės sudėties žolynuose, tuo pačiu silpnina pupinių žolių ekologines savybes bei žalių 

baltymų kaupimąsi biomasėje, tačiau vienodina derlingumo pasiskirstymą vegetacijos 

sezono ritme. 

3. Daugiamečių svidrių skirtingos veislės atskirais augimo metais skiriasi pagal jautrumą 

abiotinių veiksnių sukeltam stresui.  
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Mokslinio darbo naujumas 

 

Tyrimas suteikia naujų žinių apie daugiamečių svidrių, eraičinsvidrių, tikrųjų eraičinų, 

baltųjų dobilų, raudonųjų dobilų, sėjamųjų esparcetų bei melynžiedžių liucernų naujesnių, 

atsparesnių nepalankioms aplinkos sąlygoms veislių savybes, jų auginimo ypatumus įvairios 

rūšinės sudėties mišiniuose esant skirtingoms mitybos sąlygoms. Mūsų atliktas tyrimas parodė, 

kad bendram žolyno produktyvumui pupinių augalų rūšis turi reikšmingai daugiau įtakos nei 

rūšių skaičius mišinyje. Šiame darbe analizuotas atskirų pupinių ir miglinių žolių rūšių ir jų 

derinių produktyvumas bei stabilumas vidutinio sunkumo priemolio dirvožemyje (Endocalcaric 

Epigleyic Cambisol). Gauti nauji rezultatai apie žolynų rūšinę sudėtį, tarpusavio suderinamumą 

bei kokybę pirmų - trečių naudojimo metų žolynuose. Nustatyti reikšmingi skirtumai tarp 

žolynų rūšinės sudėties. Produktyviausias buvo žolynas su baltaisiais dobilais, mėlynžiedėmis 

liucernomis ir keturiomis miglinių žolių rūšimis, nenaudojant mineralinių N trąšų ir jis lenkia 

derlingumu bei žolės kokybe kitus žolynus, tręštus 150 kg N ha-1 per vegetacijos sezoną. 

Mineralinių azoto trąšų naudojimas nepagerina žolynų produktyvumo tolygumo vegetacijos 

sezono metu ir stabilumo atskirais žolynų naudojimo metais bei žolynų kokybės, sumažindamos 

žaliųjų baltymų kiekį. Tokiu atveju pirmaisiais trejais žolyno naudojimo metais galima 

atsisakyti mineralinių N trąšų naudojimo žolynuose. Darbe taip pat pateikti nauji rezultatai apie 

daugiametės svidrės skirtingų veislių ir jų mišinio galimybes, jų vidurūšinį suderinamumą bei 

bendrą jų augimą deriniuose su baltaisiais ir raudonaisiais dobilais, įvertintas žolynų 

produktyvumas bei naudingumas ekosistemos funkcijų saugesniam išpildymui. Išsiaiškinta, jog 

žolynų produktyvumas tarp auginamų daugiamečių svidrių veislių ir veislių mišinio skiriasi  tiek 

vienarūšiame tiek tarprūšiniame žolynuose. Nors veislių mišinio žolyno produktyvumas ir 

nebuvo didesnis už produktyviausią vienos veislės žolyno derlių, tačiau tyrimuose buvo naudota 

tik trijų veislių mišinys ir tyrimų periodas buvo gana ribotas, todėl reikėtų daugiau ir įvairesnių 

veislių bei įvairesnio žolynų naudojimo tyrimų, kur galėtų išryškėti didesni daugiamečių svidrių 

veislių mišinių privalumai žolynuose.  

 

Darbo praktinė reikšmė 

 

Tyrimo rezultatai prisidės prie tvaresnio vartojimo ir gamybos skatinimo, sumažinant 

mineralinių azoto trąšų naudojimo sąnaudas žemės ūkyje. Auginant tarprūšinius žolių mišinius, į 

žolynus įtraukiant bent dvi pupinių augalų rūšis, geriausiai tinkančias vietinėms augimo 

sąlygoms ir atsižvelgiant į augalų rūšių tarpusavio suderinamumą bei naujų, atsparesnių 

nepalankiems aplinkos veiksniams, veislių panaudojimo galimybes, žolynuose bent pirmuosius 

trejus naudojimo metus galima atsisakyti mineralinių azoto trąšų naudojimo.  
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Disertacinio darbo aprobavimas 

 

Disertacijos tema paskelbtos 2 mokslinės publikacijos leidiniuose, referuojamuose ir 

turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje Clarivate Analytics Web of Science, 

2 publikacijos išspausdintos recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose, dar 2 publikacijos 

priimtos spaudai ir 4 publikacijos išleistos kituose mokslo leidiniuose. Pagrindiniai disertacijos 

rezultatai pristatyti 7 užsienyje ir Lietuvoje vykusiose tarptautinėse konferencijose, iš jų parengti 

5 žodiniai pranešimai. 

 

Disertacijos turinys ir apimtis 

 

Disertacija parašyta lietuvių kalba, apimtis – 150 puslapių. Ją sudaro sutrumpinimų sąrašas, 

įvadas, literatūros analizė, tyrimo metodika ir sąlygos, tyrimo rezultatai ir aptarimas, išvados, 

literatūros sąrašas, paskelbtų publikacijų sąrašas, mokslinių publikacijų kopijos disertacijos 

tema, santrauka, duomenys apie autorę, padėka. Disertacijoje yra 16 lentelių, 6 paveikslai ir 

panaudoti 182 literatūros šaltiniai.  
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1. LITERATŪROS APŽVALGA 

 

1.1. Klimato kaitos poveikis žolynų produktyvumui  

 

Klimato kaita ir jos poveikis žolynų produktyvumui Europoje skiriasi. Viduržemio jūros ir 

Šiaurės šalių regionuose skiriasi temperatūros ir kritulių kiekio pokyčiai. Šiaurėje žiemos darosi 

vis šiltesnės ir drėgnesnės, o pietuose – vis šiltesnės ir sausesnės vasaros. Atšilimas ir padidėjusi 

atmosferos CO2 koncentracija gali paskatinti pašarų gamybą Šiaurinėje Europos dalyje. 

Pastebima, jog abiejuose regionuose klimato kaita paveiks pašarų kokybę ir pakeis metinius 

produktyvumo ciklus. Šiaurės šalių regione pailgės vegetacijos sezonas, o optimalus rūšių ir 

mišinių augimas šiek tiek pasikeis dėl pasikeitusio klimato ir valdymo sistemų (Ergon et al., 

2018). Manoma, kad norint sumažinti abiotinio streso padarinius, reikėtų optimizuoti naujų 

augalų rūšių auginimą (Picon-Cochard et al., 2004, Yates et al., 2019), atsižvelgiant į naujus 

sezoninius pokyčius, nes augalų įvairovė visais lygiais yra viena geriausių prisitaikymo 

strategijų. 

Naujausios tyrimų apžvalgos patvirtina ir išplečia ankstesnius pastebėjimus, kad padidėjusi 

anglies dioksido CO2 koncentracija skatina fotosintezę (Dusenge et al., 2019), todėl padidėja 

augalų produktyvumas. Padidėjusi CO2 koncentracija sumažina žolynų ekosistemų jautrumą 

mažam kritulių kiekiui, tačiau sukelia laipsniškus azoto (N) apribojimus augalų augimui (Ergon 

et al., 2018), kurį galima sumažinti mineralinių trąšų pavidalu arba naudojant daugiau N2 

fiksuojančių pupinių augalų. Kitos maistinės medžiagos, tokios kaip fosforas (P), gali veikti 

kaip pagrindinis ribojantis veiksnys, ankštinių augalų augimo potencialui reaguojant į didėjančią 

atmosferos CO2 koncentraciją. Trumpas auginimo sezonas Šiaurės šalių regione paprastai riboja 

žemės ūkio gamybą (Höglind et al., 2013). Taigi ilgesnis vegetacijos periodas yra palankus 

augalų augimui, ypač pavasarį, kai augalų augimui yra optimalus vandens ir saulės energijos 

kiekis.  

Atlikti klimato kaitos tyrimai simuliuojant būsimas klimato sąlygas ir padidėjusios 

atmosferos CO2 koncentracijos poveikį žolynams (Thivierge et al., 2016). Tirtas žolynų mišinių 

produktyvumas su pašariniais motiejukais ir mėlynžiedėmis liucernomis rytinėje Kanados dalyje 

parodė, kad sausų medžiagų (SM) produktyvumas padidėjo 5–35 % atitinkamai 2020– 2079 m., 

palyginti su 1971–2000 m. Šie prognozuojami duomenys parodo, kad žolynų tvarkymo 

strategijas reikės pritaikyti prie pasaulinių atmosferos ir klimato pokyčių bei padidėjusio klimato 

kintamumo. Tiksliai įvertinti būsimų klimato sąlygų (padidėjusios temperatūros ir kritulių 

kaitos) poveikį pašarinių augalų auginimui sunku, nes jos priklauso nuo esamų klimato sąlygų 
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konkrečioje vietoje, rūšiai būdingo kritinio augimo ir fotosintezės temperatūrų diapazono bei 

dirvožemio išteklių. 

 

1.2. Tvarių žolynų svarba ekosistemoms  

 

Beveik vieningai pripažįstama, kad labiausiai aplinkai kenkia žemės ūkio intensyvinimas 

(Biala et al., 2008), kuris sukelia žemės ūkio paskirties žemės degradaciją (Arlauskienė ir 

Maikštėnienė, 2008; Ferreira et al., 2022), paviršinio ir požeminio vandens taršą (Moss, 2008), 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų padidėjusias emisijas (Adegbeye et al., 2020), dirvožemio 

naudojimo paskirties keitimą ir augalų biologinės įvairovės nykimą. Norint sumažinti šių 

veiksnių riziką aplinkai, reikalinga tvaresnė maisto gamybos praktika.  

Europos sąjungos (ES) aplinkos apsaugos politikoje, pirmoji prioritetinė veiksmų sritis šiam 

tikslui pasiekti yra susijusi su gamtiniu kapitalu, kuris apima derlingą dirvožemį, našias žemes ir 

švarų orą, o jo pamatu laikoma – biologinė įvairovė. Jau nuo 2020 m. pradėta Europos 

Komisijos klimato kaitos strategija – žaliasis kursas (angl. European Green Deal), kuris 

orientuotas į šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų sumažinimą iki 2050 m. ir ekonomikos 

vystymąsi nedidinant gamtos išteklių naudojimo (European Commission, 2019). Vienas iš 

pagrindinių prioritetinių šio dokumento tikslų yra ekosistemų ir biologinės įvairovės 

išsaugojimas ir atkūrimas.  

Dirvožemio bioįvairovės teikiama nauda apibrėžiama kaip dirvožemio sveikata, geresnis 

augalų augimas, tausojama žmonių sveikata, mažiau užteršiami požeminiai ir paviršiniai 

vandenys, klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas. Teigiama, kad ekologiškai dirbama žemė 

turi apie 30 % daugiau biologinės įvairovės nei žemė, kurioje dirbama tradiciniu būdu, tačiau 

svarbu ieškoti naujų, patobulintų ekologinio ūkininkavimo būdų, žemės ūkio sistemų 

derlingumui ir biologinės įvairovės didinimui, skatinant efektyviau panaudoti esamus išteklius 

(European Commission, 2019). Šiam tikslui pasiekti siūloma plėtoti tvarias žemės ūkio 

sistemas, optimizuoti mineralinių trąšų ir cheminių pesticidų naudojimą, stabilizuoti dirvožemio 

kokybę. Tausojančių žemės dirbimo technologijų, mažinančių dirvožemio suspaudimą taikymas, 

taip pat daugiamečių žolynų auginimas, yra galimos sprendimo priemonės dirvožemio gerinimui 

ir anglies dioksido absorbavimui bei saugojimui dirvožemyje ir biomasėje. 

Pagrindiniai darnaus žemės ūkio principai yra ilgalaikis gamybos stabilumas, žemės ūkio 

gamyboje naudojamų cheminių medžiagų kiekio mažinimas, gamtinių išteklių naudojimas ir 

ekosistemas pažeidžiančių neigiamų veiksnių sumažinimas ar pašalinimas, ūkio pelningumo 

didinimas, ūkinės sistemos prisitaikančios prie klimato ir rinkos svyravimų.  
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Klimato kaita ir žemės ūkio intensyvėjimas yra pasaulinių maistinių medžiagų ciklų ir 

biologinės įvairovės nykimo veiksniai. Intensyvios žemdirbystės sistemos yra pagrįstos 

genetiškai vienodomis kultūromis, kurios labiau pažeidžiamomis kenkėjų ir ligų. Didelis derlius 

gaunamas dėl priklausomybės nuo išorinių sąnaudų - iškastinės energijos, trąšų ir pesticidų 

(Plumecocq et al., 2018). Užsienio šalių mokslininkų darbuose pažymima, kad potencialiai  

didelę grėsmę aplinkai gali kelti mineralinių N trąšų naudojimas sumažėjus maistinių medžiagų 

kiekiui dirvožemyje ypač sausros periodu (Hellsten et al., 2019; Klaus et al., 2020). Esant 

drėgmės trūkumui dirvožemyje, sumažėja maistinių medžiagų sulaikymo geba, o tai sukelia 

didesnį nitratų išplovimą ir požeminio vandens taršą. Todėl ūkininkavimo sistemos turėtų būti 

pasirenkamos pagal žemės paskirtį, atsižvelgiant į natūralų dirvožemio derlingumą ir aplinkos 

sąlygas.  

Dirvožemis yra vienas svarbiausių neatsinaujinančių gamtos išteklių (Ferreira et al., 2022). 

Jis ne tik svarbus sveikai aplinkai, bet ir būtinas žemės ūkiui bei visam maisto sektoriui 

(Spanner, 2015). Jame sukaupta didžioji planetos biologinės įvairovės dalis ir jis yra antras 

pagal dydį anglies rezervuaras Žemėje. Dirvožemio erozija naikina maisto medžiagas, organines 

medžiagas ir mikroorganizmus (Borrelli et al., 2020), kurie yra gyvybiškai būtini. Tyrėjų 

duomenimis (Panagos et al., 2020), šiuo metu ES žemės erozijos lygis viršija apie 25 % 

rekomenduojamą tvarumo ribą, daugiau nei 6 % žemės ūkio naudmenų kenčia nuo stiprios 

erozijos. Netinkama žemės ūkio praktika yra žmogaus sukeltos dirvožemio erozijos priežastis 

(Kopittke et al., 2019). Tai sukelia tolimesnius ekosistemos sutrikdymus, tokius kaip maistinių 

medžiagų praradimas, sumažėjęs anglies kaupimasis, mažėjanti biologinė įvairovė ir dirvožemio 

bei ekosistemos stabilumas (Bagstad et al., 2021). Geros žemės ūkio praktikos taikymas - 

nuolatinė dirvožemio danga, ar mažesnis žemės dirbimas yra vienas iš įrankių norint išlaikyti 

dirvožemio derlingumą ir vandens sulaikymo gebą, nes netvari valdymo praktika ir klimato 

kaita kelia grėsmę gamtiniam dirvožemio kapitalui (Finisdore et al., 2020). Mokslininkai 

sutinka, kad pažeidus derlingą dirvožemio sluoksnį, jo formavimasis (iki 2 cm gylio) gali 

užtrukti nuo 100 metų iki 500 metų, priklausomai nuo klimato, augmenijos ir kitų veiksnių.  

Remiantis literatūros duomenimis, didinant derliaus stabilumą arba žinant produkcijos 

kintamumo patikimumą laike, galima padidinti pasaulinę maisto gamybą ir saugumą. Pateikti 

duomenys (Knapp & Heijden, 2018) rodo, kad ekologinės žemdirbystės stabilumas yra 15 % 

mažesnis, lyginant su tradiciniu žemės ūkiu. Manoma, kad ekologinis ūkininkavimas didina 

biologinę įvairovę, tačiau ateities pastangos turėtų būti sutelktos į užauginamo derliaus 

kintamumo mažinimą. Kaip alternatyva buvo analizuotas bearimis žemės dirbimas. Gauti 

duomenys neparodė reikšmingų skirtumų (3 %) lyginant su įprastu žemės dirbimu, tai rodo, kad 

perėjimas prie bearimio žemės dirbimo, neturi įtakos derliaus stabilumui. Tačiau naujausi kitų 
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tyrėjų atlikti tyrimai parodo (Roy et al., 2021), kad tausojanti žemdirbystė gali prisidėti prie 

produkcijos stabilumo ir patikimumo laike, nes toks žemės dirbimas pagerina dirvožemio 

sąlygas, sumažina žemės degradaciją (Ruscoe et al., 2022) ir padidina derlių. Pažymėtina, jog 

svarbu laikytis trijų principų – minimalus dirvožemio trikdymas, nuolatinė dirvožemio danga ir 

sėjomaina. Kad būtų pasiektas tvarus ir ilgalaikis dirvožemio naudojimas, organinių medžiagų 

praradimas bet kurioje žemės ūkio sistemoje negali viršyti dirvožemio susidarymo greičio 

(Pakeman, 2011). Tačiau daugumoje agroekosistemų tai yra neįmanoma, jei dirvožemis yra 

mechaniškai pažeistas, todėl vienas iš tausojančio žemdirbystės principų yra apriboti mechaninį 

dirvožemio trikdymą, arba žemės dirbimą, ūkininkavimo procese. 

Didžiausias pasaulinis iššūkis yra sumažinti azoto nuostolius ir padidinti augalų azoto 

pasisavinimo galimybes agroekosistemose (Finn et al., 2018; Gecaitė et al., 2021). Ekologinės 

koncepcijos iš pusiau natūralių pievų rodo (Abalos et al., 2021), kad manipuliavimas augalų 

bendrijos sudėtimi, naudojant skirtingų savybių turinčias augalų rūšis, gali būti viena iš 

galimybių sumažinti azoto nuostolius.  Praeityje ir dabar padidėjęs augalų produktyvumas buvo 

gaunamas dėl genetinio tobulinimo (Gilliland et al., 2021) ir didesnių išorinių išteklių 

naudojimo, tokių kaip energija, trąšos, pesticidai, papildomas drėkinimas ir kt. Siekiant pagerinti 

gamtos išteklių naudojimo efektyvumą, pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas didesniam 

derliaus gavimui, naudojant mažiau azoto trąšų (Brandt et al., 2019). Mažo trąšų kiekio 

sistemose gali tekti papildomai naudoti N trąšas, kad padidėtų derliaus lygis ir derliaus 

stabilumas (Ordonez-Fernandez et al., 2018). Kuriant gamybos sistemas, atitinkančias tvaraus 

žemės ūkio tikslus, reikia atlikti įvairaus masto tyrimus – nuo pavienių kultūrų iki įvairių pasėlių 

ir ūkininkavimo sistemų (Bengtsson et al., 2019). Tyrėjai teigia, kad azoto poreikis turėtų atitikti 

poreikį laike ir erdvėje ne tik atskiriems augalams, bet ir sėjomainai kaip integruotai sistemai 

(Holmes et al., 2019), kad būtų pasiektas didesnis agronominis N naudojimo efektyvumas. 

Norint sukurti aplinką tausojančias žemės ūkio sistemas, reikia derinti kiekybinius sistemų 

tyrimus ir geriausios praktikos pavyzdžius. Dėl didėjančio N valdymo sudėtingumo tvariose 

žemės ūkio sistemose reikia atlikti daugiau orientuotų tarpdisciplininių tyrimų. 

Pievos užima apie 20 % pasaulio žemės ploto (Zheng et al., 2018). Tarp Baltijos šalių 

Lietuva yra viena labiausiai su žemės ūkiu susijusių šalių. Žemės ūkio paskirties žemė užima 

daugiau nei 60 proc. Lietuvos teritorijos, tai yra daugiau nei ES-27 šalių vidurkis – 51,6 proc. 

(Novikova et al., 2017), todėl daugiamečių žolynų atsakas į klimato kaitą atlieka pagrindinį 

vaidmenį nustatant anglies balansą sausumoje, o žolynų tvarkymas turi didelės įtakos 

ekosistemų veiklos gerinimui. Didinant žolynų plotus, sėjant produktyvesnes rūšis arba didinant 

trąšų sąnaudas, paprastai padidėja organinės anglies (DOC) kaupimasis dirvožemyje (Huang et 

al., 2018). Augalų rūšių ar funkcinių grupių skaičiaus didinimas, ypač pridedant pupinių augalų, 
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dažnai padidina organinės anglies kaupimąsi (Peigne et al., 2018). Trumpalaikiai didesni 

dirvožemio organinės anglies kaupimosi rodikliai pastebėti grūdines kultūras pavertus į 

daugiamečius žolynus, dėl azoto turtingų augalų liekanų, tačiau tai nesitęsia neribotą laiką 

(Janowiak et al., 2017). Tyrėjų duomenimis, kuo intensyvesnis įterptos organinės medžiagos 

irimas, tuo labiau didėja mineralinio azoto kiekis dirvožemyje (Cai et al., 2016). Jei tuo metu jis 

nesurišamas į dirvožemio organinius junginius arba jo nepasisavina augantys augalai, tai 

žiemos–ankstyvo pavasario laikotarpiu galimi azoto nuostoliai. Dirvožemio organinė anglis 

pagerina dirvožemio biologines, chemines ir fizines savybes, vandens sulaikymą ir struktūrinį 

stabilumą (Rumpel et al., 2020). Ji neatskiriama dirvožemio organinių rūgščių susidarymo dalis, 

lemianti dirvožemio mineralų tirpimą ir prieinamumą augalams bei maistinių medžiagų 

išplovimą. Taip pat dirvožemyje vyksta anglies surinkimo procesai, todėl į atmosferą išmetama 

mažiau CO2, taip švelninama klimato kaita (Hutchinson et al., 2007). Jei dirvožemis yra geros 

būklės ir dirvožemyje esančių organinių medžiagų kiekis išlieka stabilus, sudaromos geresnės 

galimybės išvengti per dirvožemį plintančių ligų. Dirvožemio organinės anglies mažėjimas 

lemia dirvožemio degradaciją, sutrikdo dirvožemio gebėjimą sulaikyti vandenį ir maistinių 

medžiagų tiekimą augalams, tiesiogiai veikia vandens ir oro kokybę, biologinę įvairovę ir 

klimato kaitą (Chabbi et al., 2017) bei gali kelti grėsmę maisto bei pašarų saugai. Dirvožemyje 

esančios organinės medžiagos yra būtinos, kad dirvožemis būtų derlingesnis ir geresnės kokybės 

(Chenu et al., 2019). Dirvožemyje esančių organinių medžiagų (OM) kiekį taip pat galima 

padidinti taikant neintensyvaus žemės įdirbimo ir neįdirbimo praktiką (Blanco-Canqui, 2021), 

pasirenkant kultūrinius augalus, iš kurių gaunama įvairesnių organinių liekanų (Iannetta et al., 

2021) arba ilgesniam laikotarpiui paliekant dirvožemį padengtą žaliosiomis trąšomis - apsėjant 

antsėliais, arba auginant daugiametes žoles (Oliveira et al., 2021). Sumažinus pliką pūdymą 

sėjomainose ir padidinus daugiamečių augalų plotus galima pagerinti vandens ir maistinių 

medžiagų naudojimo efektyvumą, taip padidinant C kaupimą dirvožemyje ir sumažinant 

organinių medžiagų skilimo greitį (Paustian et al., 2000). O sintetines azoto trąšas pakeitus 

pupiniais augalais, galima papildomai sumažinti ir diazoto oksido (N2O) emisijų išmetimus į 

aplinką. Siekiant optimizuoti žolynų valdymo praktikas, palaikančias ekosistemos funkciją 

(Poulton et al., 2018), reikia maksimaliai padidinti trumpalaikį išteklių panaudojimą, kurie teikia 

ekonominę grąžą. Todėl labai svarbu palaikyti dirvožemio derlingumą ir užtikrinti tvarų 

naudojimą, mažinant organinės medžiagos nuostolius ir didinant jos įnašą (Poeplau & Don, 

2015), taip palaikant šios medžiagos teigiamą balansą. 
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1.3. Azoto poreikis kokybiškam daugiamečių žolių augimui 

 

Augalų augimas ir produktyvumas ribojamas dėl kai kurių mitybos elementų trūkumo 

dirvožemyje, ypač azoto ir fosforo (Van Vuuren et al., 2010). Tačiau azotas yra pagrindinis 

augalų mitybos elementas, kuris riboja maisto medžiagų atsargas agroekosistemoje (Bloom, 

2015), nes yra būtina sudėtinė dalis visų gyvybiškai svarbių medžiagų - baltymų, aminorūgščių, 

nukleino rūgščių, chlorofilų, hormonų, vitaminų ir fermentų (Naik et al., 2019). Pagrindinės 

azoto formos, kurias pasisavina augalai yra amonio (NH4
+-) ir nitrato (N03

--) jonų formos (Li et 

al., 2013). Kai augalams trūksta azoto, jie tampa smulkūs, šviesiai žali, vėliau pradeda gelsti, 

greičiau subręsta (McCauley et al., 2011). Palaikant optimalų azoto kiekį, derliuje sukaupiamas 

didesnis baltymų kiekis, pailgėja vegetacijos periodas. Azoto trąšoms gaminti reikia daug 

brangių energetinių išteklių, o jų atsargos Pasaulyje sparčiai senka (Omer, 2008). Daugelį metų 

Europos Sąjungos bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) skatino žemės ūkio gamybos augimą ir 

žemės ūkio sistemų intensyvinimą. Žema energijos kaina lėmė gausią pigių sintetinių azoto trąšų 

pasiūlą, o tai dar labiau sumažino žolynų, grįstų pupiniais augalais, produkcijos paklausą. Šie 

pokyčiai turėjo neigiamą poveikį ne tik žolynų kokybei, bet ir aplinkai, didinant šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų išmetimą ir mažinant biologinę ekosistemų įvairovę. 

Didesnių azoto trąšų normų (˃ 150 kg N ha-1) naudojimas kelia aplinkosauginių problemų, 

todėl mokslininkai siūlo maksimaliai išnaudoti biologinį azotą (Isaac et al., 2014). Biologinė 

azoto fiksacija (BNF) yra didžiausias azoto (N) patekimo kelias ekosistemoje (Gilliland et al., 

2021). Pupiniams augalams būdinga šakninė simbiozė su azotą fiksuojančiomis bakterijomis, 

galinčiomis pasisavinti azotą iš atmosferos oro, tačiau ne visi pupiniai augalai turi vienodą įtaką 

azoto susikaupimui ir biomasės produktyvumui, todėl jo susikaupimas mišriuose žolynuose 

labai priklauso nuo pupinių augalų rūšies. Literatūros duomenimis, skirtingi pupiniai augalai 

gali sukaupti azoto nuo 200 iki 300 kg N ha/metus (Bano & Sheikh, 2016). Kitų tyrėjų 

duomenimis, raudonieji dobilai sukaupia 373 kg N ha/metus, mėlynžiedės liucernos 350 kg N 

ha/metus, o baltieji dobilai net 545 kg N ha/metus (Carlsson & Huss-Danell, 2003). Atlikti 

tyrimai parodė, kad papildomai naudojant mineralines azoto trąšas yra slopinamas pupinių 

augalų šaknų gumbelių formavimasis ir augimas, todėl ribojamas biologinio azoto fiksavimo 

efektyvumas (Isaac et al., 2014). Reikalingi papildomi tyrimai apie pupinių ir miglinių žolynų, 

auginamų skirtingomis konkurencinėmis sąlygomis, formavimosi spartą, produktyvumą, 

stabilumą bei kokybę ir pupinių žolių sukaupto azoto, kaip natūralaus atsinaujinančio šaltinio, 

panaudojimo galimybes kitų augalų derliaus formavimui (Dal Pizzol et al., 2017). Atskirose 

šalyse naudojamos įvairios tręšimo patirtys. Turimais duomenimis, ES šalių naudojamų azotinių 

trąšų vidutinis naudingumo koeficientas siekia tik 48 % (Oenema et al., 2009). Gausus N 
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naudojimas žemės ūkio sistemose daugelyje iš 27-ių Europos Sąjungos valstybių narių lemia N 

išplovimą į požeminius ir paviršinius vandenis, amoniako (NH3), diazoto oksido (N2O), azoto 

oksido (NO) emisijas į atmosferą (Oenema et al., 2009). Kai kurie tyrėjai publikuoja tyrimų 

rezultatus, kur naudojami pupiniai - migliniai žolynai, tačiau jie dar gausokai tręšiami azotu 

(Brophy et al., 2017; Grange et al., 2021). Mūsų tyrimuose labiau įprasta, jog pupinių - miglinių 

žolių ganomi žolynai azoto trąšomis nėra tręšiami (Kadžiulienė & Kadžiulis, 2007). Tačiau, 

manoma, kad tokiuose žolynuose dėl konkurencinio fono labiau nukenčia azotui imlios 

daugiametės svidrės.  

 

1.4. Įvairios rūšinės sudėties žolynų galimybės ir perspektyvos 

 

Pupinių ir miglinių žolynų produktyvumas ir ilgaamžiškumas (Roeder et al., 2021), bei 

pupinių augalų gebėjimas fiksuoti biologinį azotą, atveria plačias perspektyvas ekologiniam 

ūkininkavimui tuo pačiu ir aplinkos taršos mažinimui (Mulder et al., 2002; Hoglind et al., 2013). 

Pupiniai augalai gebėdami fiksuoti biologinį azotą ne tik padidina antžeminę biomasės gamybą, 

tačiau padidėja ir smulkių šaknų atsiradimo potencialas, santykinė stiebo biomasė ir pagreitėja 

ekosistemos N ciklas (Craine et al., 2002), palyginti su miglinifais augalais. Biologinė įvairovė 

gerina ekosistemų funkcijas (Cardinale et al., 2011), todėl rūšių gausai, pasiskirstymui ir kitiems 

konkrečios ekologinės sistemos požymiams įvertinti taikomi skirtingi būdai, vienas iš taikomų 

būdų yra tirti antžeminės biomasės gamybą Įvairios rūšinės ir funkcinės sudėties žolynai dažnai 

didina žolynų produktyvumą (Hector et al., 2010) ir prisideda prie ekosistemos funkcijų 

stabilizavimo (Barry et al., 2019). 

Pupinių augalų naudojimas pašarų gamyboje gali pakeisti mineralines azoto trąšas (Peoples 

et al., 2018) dėl natūralaus biologinio azoto fiksavimo žolių ir pupinių augalų mišiniuose. 

Tačiau šios sistemos taip pat gali reikalauti didesnio fosforo kiekio. Ankstesniais tyrėjų 

duomenimis (Creme et al., 2016), auginant nendrinį eraičiną (Festuca arundinacea L.) 

monokultūriniame, tręštame mineralinėmis N trąšomis, žolyne ir mišinyje su mėlynžiedėmis 

liucernomis (Medicago sativa L.) nenaudojant N trąšų, didesnį derliaus produktyvumą parodė 

mišinys su liucerna. Po keturių eksperimento metų liucernų dalis mišinyje pasikeitė nuo 40 % 

iki daugiau nei 80 %, taip pat nustatytas panašus organinės medžiagos kiekis dirvožemyje ir 

nežymus augalams prieinamo fosforo kiekio padidėjimas. Todėl svarbu įvertinti įvairias augalų 

rūšis mišiniuose (van Langevelde et al., 2008), nes tai gali turėti specifinį poveikį dirvožemio 

rodikliams (Medina-Roldan et al., 2012), taip pat skiriasi augalų galimybės konkurencijoje dėl 

vandens, maistinių medžiagų ir erdvės augti (Alexander et al., 2016). 
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Nemažai skirtingos rūšinės sudėties žolynų tirta įvairiuose dirvožemiuose ir mūsų klimato 

sąlygomis (Vaičiulytė & Bakšienė, 2011; Šlepetys & Šlepetienė, 2012) bei taikant įvairius 

žolynų naudojimo būdus (šienaujant, ganant). Tyrėjai teigia, kad net mažo našumo 

dirvožemiuose daugiametės žolės neblogai dera ir yra produktyvesnės už kitus augalus. Tirti tiek 

migliniai, tiek pupiniai - migliniai žolynai. Mišrūs žolynai gali labai skirtis rūšine sudėtimi, 

taikomais jų naudojimo būdais. Daugiametės pupinės žolės vertinamos kaip pigus baltymingas 

pašaras ir yra puikus priešsėlis po jų sėjomainoje auginamiems augalams dėl pupinių žolių 

sukaupto azoto dirvoje (Šarunaite et al., 2010; Toleikienė et al., 2019). Įvairių mišrių žolynų 

tyrimų atliekama nuolat (Kirwan et al., 2007; Lüscher et al., 2008; Schaub, Finger, et al., 2020). 

Visi šie tyrimai rodo, kad augalų įvairovė gali prisidėti prie tvaresnių žemės ūkio sistemų, 

pagerinant pašarų derlių, sumažinant piktžolių invaziją (Arlauskienė et al., 2021) ir pagerinant 

kitų ekosistemų paslaugų teikimą (Li et al., 2021).  

Literatūros duomenimis, nebepakanka tik skirtingos rūšinės sudėties tyrimų, nes 

besikeičiant klimato sąlygomis, atsiranda poreikis tirti naujesnes, atsparesnes augalų veisles 

(Fois et al., 2021), todėl reikia išnaudoti ir tos pačios rūšies, skirtingų savybių veislių, potencialą 

(McDonagh et al., 2016). Daugiametės svidrės (Lolium perenne L.) yra svarbiausia pašarinių 

žolių rūšis vidutinio klimato regionuose, dėl didelio derlingumo, pasižyminčios geru skoniu ir 

virškinamumu. Tačiau daugiametės svidrės negali klestėti karštomis sausomis vasaros 

sąlygomis (Foito et al., 2009), o tai riboja jų prisitaikymo galimybes. Drėgmės ribojimas yra 

didžiausias aplinkos stresas žemės ūkyje visame pasaulyje. Numatomi klimato pokyčiai ateityje 

sustiprės, o tai gali apriboti daugiamečių svidrių derlių ir kokybę (Humphreys et al., 2006). 

Tačiau šios žolės ekotipai ir veislės paprastai pasižymi dideliu genetiniu kintamumu (Herridge 

et al., 2021; Prerostova et al., 2021), kuriamos naujos veislės leidžia sumažinti abiotinių 

veiksnių keliamą stresą, prisitaikant prie naujų augimo sąlygų.  

 

1.5.  Daugiamečių miglinių ir pupinių žolių suderinamumas žolynuose 

 

Tradicinėse ūkininkavimo sistemose pagrindinė užduotis buvo maistinių augalų 

produktyvumo didinimas. Šiandien produktyvumo siekis vis labiau derinamas su tvarumu, todėl 

egzistuoja pasaulinis reikalavimas pagerinti intensyviai tvarkomų žolynų monokultūrų, kuriose 

naudojamos didelės azoto trąšų normos, aplinkos tvarumą, mažinant neigiamą poveikį aplinkai. 

Kelių rūšių žolių ir pupinių augalų mišiniai yra perspektyvi priemonė, skatinanti intensyviai 

tvarkomų žolynų produktyvumą ir tvarumą (Grange et al., 2021). Remiantis anksčiau atliktų 

tyrimų duomenimis, Vakarų Europoje daugiametės svidrės esant palankiomis augti 

meteorologinėmis sąlygomis, buvo naudojamos kaip pagrindinis komponentas ilgalaikėms 
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pievoms ir ganykloms įrengti ir sudarė 50–60, o neretai ir 80–90 % (Nekrošas, 2006). Lietuvos 

klimato sąlygomis ruošiant ilgalaikes pievas ir ganyklas, į žolių mišinius daugiamečių svidrių 

buvo imama tik 15–20 % (Daugėlienė, 2003), dėl prasto žiemojimo, neatsparumo didesniems 

šalčiams bei pavasarinėms šalnoms (Lemežienė et al., 2000). Remiantis anksčiau atliktais 

tyrimais Lietuvoje, daugiametės svidrės mūsų krašto klimato sąlygomis buvo neilgaamžės, 

teigiama, kad jau antrais žolynų naudojimo metais sausų medžiagų derlius smarkiai sumažėdavo 

(Lemežienė ir kt., 2004; Tarakanovas ir kt., 2004). Tačiau Lietuvoje įvairiais selekcijos 

metodais pradėjus kurti naujas veisles, gauti rezultatai parodė, kad naujai sukurtos veislės buvo 

derlingesnės, labiau atsparios ligoms, pasižymėjo geresniu atžėlimu po pjūčių, didesniu baltymų 

kiekiu, geru žolės virškinamumu bei geru žiemojimu (Nekrošas, 2006), o skirtumas tarp 

daugiamečių svidrių veislių produktyvumo gali siekti iki 2,9 t ha-1. Todėl sukūrus naujas veisles, 

miglines žoles pradėta labiau naudoti ir įvairios rūšinės sudėties mišiniuose, didinant jų procentą 

žolynuose. Tačiau įvairios rūšinės sudėties mišiniuose, kartu su pupiniais augalais, naujos 

daugiametės svidrės veislės tirtos mažai, o žolynų botaninė sudėtis, kurie yra šienaujami ir 

mišriai naudojami, iš esmės priklauso nuo sėtų žolių rūšių, kurios pasižymi skirtingomis 

konkurencinėmis savybėmis (Vaičiulytė & Bakšienė, 2011). 

Lietuvoje yra po keletą vienos rūšies veislių, įtrauktų į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, 

tarp jų nemažai sukurtų Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro selekcininkų. Kaip 

pateikiama veislių aprašuose, veislės skiriasi savo savybėmis. Pavyzdžiui, tetraploidinių 

daugiamečių svidrių veislė ‘Elena DS’ apibūdinama kaip gerai žiemojanti, vidutinio 

ankstyvumo, derlinga, gerai atželianti po nupjovimo arba nuganymo, o ‘Raminta’ yra 

vėlyviausia iš visų Lietuvoje registruotų lietuviškų veislių, ganyklinio šienaujamojo tipo. Veislių 

kūrėjai taip pat pateikia duomenų apie veislių produktyvumą ir stabilumą atskirais žolynų 

naudojimo metais (Nekrošas & Kemešytė, 2007). Daugiametės svidrės veislės ‘Elena DS’ ir 

‘Verseka’, sukurtos tarpveislinės hibridizacijos metodu, sukryžminus keturias ir dvi 

užsienietiškas veisles, tuo tarpu ,Raminta’ sukurta poliploidizavus, tai yra padvigubinus 

chromosomų skaičių, selekcinį numerį 302 (Lietuva) (Nekrošas & Kemešytė, 2007). Atskirų 

veislių augimo intensyvumas, veikiant įvairaus intensyvumo bei pobūdžio stresams gali kisti, o 

tai gali veikti žolynų būklę, konkurencingumą, produktyvumą, sezoniškumą bei ilgaamžiškumą 

(Gilliland et al., 2021). Veislių skirtingas augimo potencialas ir konkurencinės savybės gali 

išryškėti jas auginant mišiniuose kartu su pupiniais augalais.  

Lietuvoje plačiai auginami ir kiti migliniai augalai, kurie žolynuose atlieka svarbias 

funkcijas: 

Tikrojo eraičino (Festuca pratensis L. Huds.) veislė ‘Raskila’ įtraukta į Nacionalinį augalų 

veislių sąrašą bei į Bendrąjį Europos Sąjungos žemės ūkio augalų katalogą, sukūrus lietuvišką 
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veislę poliploidijos bei vėliau sekusios atrankos metodu, pagrindu naudojant laukinę populiaciją 

kilusią iš Kaliningrado. Ši tetraploidinė veislė pasižymi geru atžėlimu po nupjovimo ar 

nuganymo, derlingumu, ilgaamžiškumu, geru žiemojimu, pakantumu sausroms. Tinkama 

mišiniuose su kitomis žolėmis, nes nėra reikli dirvožemiui. Tinka ir šienavimui, ir ganymui 

(Bivilienė, 2010).  

Eraičinsvidės (× Festulolium) – tai tarpgentinis svidrių ir eraičinų hibridas, turintis abiejų 

rūšių žolių gerų savybių. Palyginus su svidrėmis, geriau žiemoja, su eraičinais – pasižymi 

geresnės kokybės žole. Gerai auga derlinguose vidutinio sunkumo priemolio dirvožemiuose. 

Pasižymi ankstyvumu, geru žiemojimu, gera pašaro kokybe, atsparumu ligoms, puikiu atžėlimu 

ir yra ganyklinio-šienaujamo tipo. Lietuvoje Žemdirbystės institute sukurta oktaploidinė veislė 

‘Vėtra’ gauta tarpgentinės hibridizacijos metodu sukryžminus užsienietišką gausiažiedžių 

svidrių su nendrinių eraičinų laukine populiacija, taip pat įrašyta į tinkamiausių Lietuvoje 

auginti augalų veislių sąrašą bei į Bendrąjį ES žemės ūkio augalų veislių katalogą (Bivilienė, 

2010). 

Pašarinis motiejukas (Phleum pratense L.) gerai auga įvairios granuliometrinės sudėties 

dirvose, bet geriausia ten kur pakankamai drėgna, atsparūs šalčiams. Tai vėlyvoji, universali, 

daugiametė miglinė žolė, nors labiau tinkama šienauti, tačiau sėjama ir ganykliniams mišiniams, 

formuoja didelį pirmosios pjūties žolės sausųjų medžiagų derlių, tačiau trūkstant drėgmės gana 

prastai atželia (Bivilienė, 2010). 

Kad ūkininkavimo sistemos išliktų produktyvios ir būtų tvarios ilgalaikėje perspektyvoje, 

reikalinga jas papildyti maistinių medžiagų atsargomis (Considine et al., 2017), kurios 

pašalinamos arba prarandamos iš dirvožemio. Nuolatinė augalų danga vertinama kaip geriausia 

valdymo praktika, skirta išsaugoti N pasėlių sistemose, kurios kitu atveju dėl išplovimo ir 

nuotėkio galėtų patekti į požeminį vandenį (Constantin et al., 2010). Literatūros duomenimis, 

trūksta tyrimų, kaip skirtingos dengiamosios kultūros rūšys veikia N išplovimo nuostolius, 

tačiau nustatyta, kad didžiausi azoto išsiplovimo nuostoliai būna dirvožemyje, be jokios augalų 

dangos (Gaimaro et al., 2022), ypač rudens sezonu. Dengiamieji augalai ne tik mažina azoto 

išsiplovimo nuostolius (Ajdary et al., 2007), tačiau  teikia ir kitas agroekosistemos paslaugas, 

tokias kaip piktžolių slopinimas, anglies sekvestracija dirvožemyje, erozijos mažinimas, 

dirvožemio tankinimo mažinimas, geresnės mikroorganizmų savybės (Blanco-Canqui et al., 

2015). Pagrindinė tvari azoto (N) įvestis gaunama iš atmosferos azoto (Goyal et al., 2021) per 

biologinį N fiksavimą (BNF) (Vitousek & Field, 2001), todėl dabartines ūkininkavimo sistemas 

reikia tvariai intensyvinti (Cusworth et al., 2021), įtraukiant pupinius augalus. Tikslingas 

dengiamųjų augalų valdymas būtinas norint gauti naudos agroekosistemai (Senapati et al., 

2014), galėtų būti sėjos laiko valdymas, dengiamųjų augalų naudojimo būdai, dengiamųjų 
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augalų rūšys (Scotton, 2016). Miglinių žolių rūšių pasirinkimas ir pupinių augalų įtraukimas į 

mišinius yra svarbus valdymo sprendimas, nes tuomet žolyną galima auginti su nedideliu kiekiu 

arba be papildomo N trąšų naudojimo. Augalų rūšys, turinčios liemenines šaknis, gali geriau 

prasiskverbti į sutankintą dirvą, gali geriau pasisavinti vandenį ir maisto medžiagas iš gilesnių 

dirvožemio sluoksnių, o kuokštinės šaknys labiau sutvirtina dirvožemį, skatina aeraciją ir 

mažina dirvožemio suslėgimą (Chen & Weil, 2010). 

Liucernos (Medicago) yra viena iš svarbiausių pašarinių daugiamečių pupinių augalų 

daugelyje šalių (Djaman et al., 2021). Medicago genčiai priklausančios liucernų rūšys labai 

skiriasi morfologiniais požymiais (Mielmann, 2013). Lietuvoje labiausiai vertinamos 

mėlynžiedės liucernos (Medicago sativa L.), dėl gero išsilaikymo pasėlyje, atsparumo šalčiui, 

sausroms, pasižyminti dideliu baltymų kiekiu lenkianti dobilus, turinti stiprią liemeninę šaknų 

sistemą bei užauginanti gausią antžeminę dalį, nes maisto medžiagas pasisavina lengviau nei kiti 

augalai, kurie turi kuokštinę šaknų sistemą. Giliai prasiskverbiančios liucernos šaknys 1–3 m 

leidžia pasiekti vandenį iš gilesnių dirvožemio sluoksnių, esant jo trūkumui paviršiniame 

dirvožemio sluoksnyje sausros periodais. Kadangi liucerna priklauso pupinių augalų grupei, jos 

šaknys padengtos gumbeliais, kuriuose gyvena azotą fiksuojančios bakterijos (Criquet et al., 

2000), jų funkcija yra perdirbti azotą ir praturtinti dirvožemį maistinėmis medžiagomis, todėl jos 

nereikalauja papildomo tręšimo azotu (Le et al., 2016). Sukurta atspari veislė ligoms ‘Malvina’ 

daug kartų kryžminant kloną 62/82 su veislėmis ‘Žydrūnė’, ‘Birutė’, ‘Vella’ ir ‘Radius’ 

veislėmis, plačiai naudojama Lietuvoje, pasižyminti ankstyvumu, geru atžėlimu pavasarį ir po 

pjūčių (Bivilienė, 2010).  

Raudonasis dobilas (Trifolium pratense L.) svarbus pašarinis pupinis augalas, plačiai 

auginamas daugumoje vidutinio klimato regionų (Sato et al., 2005), dėl geros pašaro kokybės, 

gero augimo ir plataus panaudojimo spektro žolių mišiniams, žaliajam pašarui, silosui, 

šienainiui. Gerai išvystyta šaknų sistema ir simbiozė su gumbelinėmis azotą fiksuojančiomis 

bakterijomis, leidžia sukaupti didelį maistinių medžiagų kiekį ir net keleriems metams papildyti 

dirvožemį organinėmis medžiagomis ir biologiniu azotu (McKenna et al., 2018), todėl gali būti 

naudojamas ir kaip žalioji trąša. Šakota liemeninė šaknis su gerai išvystytomis šoninėmis 

šaknimis įsiskverbia į dirvą iki 1–1,5 m, leidžia pasiekti gilesnius vandens sluoksnius. Tai vieni 

vertingiausių pupinių augalų Lietuvoje, tačiau geriausiai auga tik humusinguose priemoliuose 

arba priesmėliuose, todėl ribojamos jų panaudojimo galimybės. Lietuvoje sukurta tetraploidinė 

veislė ‘Sadūnai’ pasižymi ankstyvumu, geru derliumi, tinkama auginti gryna ir mišiniuose su 

kitomis daugiamečių žolių rūšių veislėmis tiek chemizuotos, tiek ekologinės žemdirbystės 

sistemų ūkiuose. 2008 m. ši veislė įrašyta į Nacionalinį augalų veislių sąrašą bei į Bendrąjį ES 

žemės ūkio augalų veislių katalogą (Bivilienė, 2010). 



23 

Baltasis dobilas (Trifolium repens L.) yra daugiametis pupinis augalas paviršinėmis 

šaknimis, kurios stiprina velėną. Stiebai šliaužiantys, 30–90 cm ilgio, bambliai įsišaknija ir 

įsišakoja. Plačiai auginami dėl mažo reiklumo dirvožemiui, įvairių žolių mišiniuose arba lauko 

sėjomainose sėklai. Pasižymi vidutiniu derlingumu, tačiau augdami kartu su miglinėmis 

žolėmis, didina jų derlių ir ėdamumą (Egan et al., 2018), dėl gebėjimo kaupti biologinį azotą iš 

atmosferos, juo aprūpina ir kartu augančias miglines žoles (Burchill et al., 2014). Galėdami 

vegetatyviškai daugintis besidriekiančiais stiebais, išsilaiko ilgiau nei raudonieji dobilai, tačiau 

gali būti stelbiami greitai augančių miglinių žolių ir pasižymi prastesniu augimu nepalankiomis 

sausros sąlygomis (Burchill et al., 2014). Lietuviška veislė ‘Dotnuviai’ sukurta hibridizacijos ir 

atrankos metodais iš aštuonių selekcinių numerių, jungiančių tris baltųjų dobilų formas, veislė  

pasižymi geresniu žiemojimu ir konkurencine geba. 2009 m. ji įrašyta į Nacionalinį augalų 

veislių sąrašą (Bivilienė, 2010). 

Sėjamasis esparcetas (Onobrychis viciifolia L.) – mažiau mišiniuose tirtas daugiametis 

pašarinis augalas. Vertingas maistiniais komponentais, baltymais, vitaminais (Fu et al., 2021), 

maistingumu beveik prilygsta liucernoms ir dobilams. Gali augti smėlingose bei žvyringose 

dirvose, nereiklus dirvožemiui, tačiau nelabai tinkamas rūgščiuose ir drėgnuose dirvožemiuose. 

Gerai išvystyta šaknų sistema iki 1,5 m gylio, leidžia atlaikyti ilgalaikę sausrą (Beyaz & Yıldız, 

2021). Auginant bent 2-3 metus, atstato dirvos derlingumą. Naudojami kaip ganyklinė žolė, 

labiau tinkami šienavimui nei ganymui, po nupjovimo gerai atželia. Lietuviška veislė 

‘Meduviai’ pasižymi labai geru atsparumu žiemojimui. 

Įvairios rūšinės sudėties žolynai, lyginant su vienos rūšies žolynais, padidina žolynų 

atsparumą tiek esant didelės drėgmės kiekiui tiek padidina toleranciją sausros sąlygomis, tačiau 

svarbu, kad augalų rūšys būtų tinkamos augti kartu mišiniuose atsižvelgiant į jų tarpusavio 

suderinamumą ir vietines augimo sąlygas (Komainda et al., 2020). 
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2. TYRIMO SĄLYGOS IR METODAI 

 

2.1. Tyrimo objektas 

 

Tyrimų objektas – žolių rūšių skirtingi deriniai.  

Daugiamečių žolių veislės ir jų sėklos normos: 

I. Miglinių (Poaceae L.) šeimos žoliniai augalai: 

1. daugiametė svidrė (Lolium perenne L.) bei skirtingos jos veislės – 18 kg ha-1: 

• ‘Elena DS’; 

• ‘Raminta’; 

• ‘Verseka’. 

2. tikrasis eraičinas (Festuca pratensis Huds.), veislė ‘Raskila’ – 20 kg ha-1; 

3. eraičinsvidrė (× Festulolium Asch. & Graebn.), veislė ‘Vėtra’ – 18 kg ha-1; 

4. pašarinis motiejukas (Phleum pratense L.), veislė ‘Dubingiai’ – 12 kg ha-1. 

II. Pupinių (Fabaceae L.) šeimos žoliniai augalai: 

5. baltasis dobilas (Trifolium repens L.), veislė ‘Dotnuviai’ – 10 kg ha-1; 

6. raudonasis dobilas (Trifolium pratense L.), veislė ‘Sadūnai’ – 15 kg ha-1; 

7. sėjamasis esparcetas (Onobrychis viciifolia Scop.), veislė ‘Meduviai’ – 80 kg ha-1; 

8. mėlynžiedė liucerna (Medicago sativa L.), veislė ‘Malvina’ – 15 kg ha-1. 

 

2.2. Tyrimų vieta ir dirvožemis 

 

Lauko eksperimentai įrengti vidurio Lietuvoje 2018 - 2021 metais, Lietuvos agrarinių ir 

miškų mokslo centre, Žemdirbystės institute, Akademijoje (geografinės kordinatės: 55°22′59.7″ 

šiaurės platumos ir 23°51′42.1″ rytų ilgumos), vidutinio sunkumo priemolio dirvožemyje 

(Endocalcaric Epigleyic Cambisol) (WRB, 2014). 2018 m. buvo sėjos metai, 2019–2021 m. 

pirmi – treti žolynų naudojimo metai. Prieš sėją eksperimentinis laukas patręštas 5 - 20,5 - 36 kg 

N - P - K ha-1. 

Pagrindinės vidutinio sunkumo priemolio dirvožemio viršutinio sluoksnio (0-25 cm) 

agrocheminės savybės (2.1 lentelė) prieš įrengiant eksperimentą buvo neutralus dirvožemio 

rūgštumas (pH 7,0), santykinai didelis organinės anglies kiekis (1,76 %), bei didelis augalams 

prieinamas judriojo fosforo (220 mg kg-1) ir judriojo kalio (173 mg kg-1) kiekis.  
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2.1 lentelė. Pagrindinės dirvožemio agrocheminės  charakteristikos prieš eksperimentą 

Table 2.1.  The main agrochemical soil characteristics before the experiment 

Dirvožemio 

gylis, cm/ 

Soil depth, cm 

Rezultatai/ 

Results 

 pH   P2O5  

mg kg-1 

 K2O5 

mg kg-1 

 Corg 

% 

 Nsum 

% 

0-10 6,9 232 215 1,87 0,245 

10-25 6,8 208 131 1,64 0,248 

 

2.3. Eksperimentų variantai 

 

I eksperimentas – tarprūšinis 

Skirtas universaliam (mišriam) žolynų naudojimui. 

A veiksnys. Žolių rūšių deriniai;  

B veiksnys. Tręšimo fonas:  

1. 150 kg N ha-1 per metus; 2. Netręšiama  

1 pjūtis skirta žiemos pašarams (pjaunama miglinės žolės plaukėjimo tarpsnyje) + ganymai 

(imitacija).  

Mišiniams naudotos naujesnės lietuviškos veislės: 

- Žemosios daugiametės miglinės žolės – daugiametės svidrės ‘Elena DS’, eraičinsvidrės 

‘Vėtra’; 

- Aukštosios daugiametės miglinės žolės – tikrieji eraičinai ‘Raskila’, pašariniai 

motiejukai ‘Dubingiai’; 

- Pupinės daugiametės žolės – raudonieji dobilai ‘Sadūnai’, baltieji dobilai ‘Dotnuviai’, 

sėjamieji esparcetai ‘Meduviai’, mėlynžiedės liucernos ‘Malvina’. 

 
2.2 lentelė. Vienos rūšies žolynų ir mišinių su pupiniais augalais sudėtis (I eksperimentas) 

Table 2.2. Composition of single-species swards and mixtures with legumes (I experiment) 

Žolių rūšių skirtingi deriniai/ 

Different combinations of plant 

species 

FG Sp-r Miglinių 

žolių 

FG/ 

FG of 

grasses 

Pupinių 

žolių 

FG/ 

FG of 

legumes 

Miglinės žolės / 

Grasses 

Pupinės žolės/ 

Legumes 

G1 G2  G3 G4 L1 L2 L3 L4 

(1) G1 1 1 1 
 

1 
       

(2) G2 1 1 1 
  

1 
      

(3) L1+L2/G1 2 3 0.6 0.4 0.6 
   

0.2 0.2 
  

(4) L1+L2/G2 2 3 0.6 0.4 
 

0.6 
  

0.2 0.2 
  

(5) L1+L2/G1+G2 2 4 0.6 0.4 0.3 0.3 
  

0.2 0.2 
  

(6) L1+L2/G1+G2+G3+G4 2 6 0.6 0.4 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 
  

(7) L3+L1/ G1+G2 2 4 0.6 0.4 0.3 0.3 
  

0.2 
 

0.2  
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(8) L3+L1/G1+G2+G3+G4 2 6 0.6 0.4 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 
 

0.2  

(9) L4+L1/ G1+G2 2 4 0.6 0.4 0.3 0.3 
  

0.2 
  

0.2 

(10) L4+L1/G1+G2+G3+G4 2 6 0.6 0.4 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 
  

0.2 

(11) L1+L2+L3+L4/ G1+G2 2 6 0.6 0.4 0.3 0.3 
  

0.1 0.1 0.1 0.1 

(12) L1+L2+L3+L4/G1+G2+G3+G4  2 8 0.6 0.4 0.15 0.15 0.15 0.15 0.1 0.1 0.1 0.1 

Pastaba:  FG – funkcinė grupė, kurią sudaro migliniai ir pupiniai augalai; SP-r – rūšių skaičius. G1 - Daugiametė 

svidrė, G2 – Eraičinsvidrė, G3 - Tikrasis eraičinas, G4 - Pašarinis motiejukas, L1 - Baltasis dobilas, L2 - 

Raudonasis dobilai, L3 – Mėlynžiedė liucerna, L4 – Sėjamasis esparcetas / 

Note: FG – functional group, i.e., combination of forage species that comprise grasses and legumes; SP-r – species 

richness. G1 - Perennial ryegrass, G2 – × Festulolium, G3 - Meadow fescue, G4 - Timothy, L1 - White clover, L2 - 

Red clover, L3 – Lucerne, L4 – Sainfoin 

 

II eksperimentas 

Vidurūšinis, daugiametės svidrės skirtingų veislių produktyvumui nustatyti.  

Skirtas universaliam (mišriam) žolynų naudojimui.  

1 pjūtis skirta žiemos pašarams (pjaunama ankstyviausios miglinės žolės plaukėjimo tarpsnyje) 

+ ganymai (imitacija).  

Mišiniams naudojamos žolių naujesnės lietuviškos veislės: 

- Žemosios daugiametės miglinės žolės – daugiametės svidrės veislės ‘Elena DS’, 

‘Raminta’, ‘Verseka’.  

- Pupinės daugiametės žolės – baltieji dobilai ‘Dotnuviai’, raudonieji dobilai ‘Sadūnai’. 

 

2.3 lentelė. Vienos rūšies žolynų ir mišinių su pupiniais augalais sudėtis (II eksperimentas) 

Table 2.3. Composition of single-species swards and mixtures with legumes (II experiment) 

Žolių rūšių skirtingi 

deriniai/ 

Different combinations 

of plant species 

FG SP-

r 

Miglinių 

žolių FG/ 

FG of 

grasses 

Pupinių 

žolių FG/ 

FG of 

legumes 

Miglinės žolės/ 

Grasses 

Pupinės žolės/ 

Legumes 

G1 G2 G3 L1 L2 N-norma/ 

N-level 

(1) G1 1 1 1 
 

1 
    

N150 

(2) G2 1 1 1 
  

1 
   

N150 

(3) G3  1 1 1 
   

1 
  

N150 

(4) G1+G2+G3 1 1 1 
 

0.33 0.33 0.33 
  

N150 

(5) L1/G1 2 2 0.6 0.4 0.6 
  

0.4 
 

N0 

(6) L1/G1+G2+G3 2 2 0.6 0.4 0.33 0.33 0.33 0.4 
 

N0 

(7) L1+L2/G1 2 3 0.6 0.4 0.6 
  

0.2 0.2 N0 

(8) L1+L2/G1+G2+G3 2 3 0.6 0.4 0.33 0.33 0.33 0.2 0.2 N0 

Pastaba:  FG – funkcinė grupė, kurią sudaro migliniai ir pupiniai augalai; SP-r – rūšių skaičius. G1 - Daugiametė 

svidrė ‘Elena DS’, G2 – Daugiametė svidrė ‘Raminta’, G3 - Daugiametė svidrė ‘Verseka’, L1 - Baltasis dobilas,  

L2 - Raudonasis dobilas 

Note: FG – functional group, i.e., combination of forage species that comprise grasses and legumes; SP-r – species 

richness. G1 - Perennial ryegrass ‘Elena DS’, G2 – Perennial ryegrass ‘Raminta’, G3 - Perennial ryegrass 

‘Verseka’, L1 - White clover, L2 - Red clover  
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2.4. Darbų planas 

 

Visų eksperimentų bandymai įrengti keturiais pakartojimais, variantai tarp pakartojimų 

išdėstyti atsitiktine tvarka, vieno laukelio plotas 1,5 m x 10,0 m = 15 m2. Bandymas pasėtas 

2018 m. 05 mėn. 04 d. Prieš sėją laukas išgerminuotas, prieš sėją dirva privoluota, sėjai naudota 

sėjamoji mašina. 

Eksperimentas buvo atliekamas nenaudojant cheminių medžiagų piktžolių naikinimui, todėl 

sėjos metais buvo atliekami valomieji pjovimai, paliekant 10 cm antžeminę dalį, siekiant 

sumažinti piktžolių kiekį, todėl sėjos metais, nebuvo atliekamos augalų botaninės ir cheminės 

sudėties analizės. Darbų planas vegetacijos periodu 2018–2021 m. pateiktas 2.4 lentelėje.  

 

2.4 lentelė. Darbų planas vegetacijos periodu 2018-2021 m. 

Table 2.4. Work plan for the vegetation period 2018-2021 

Sėjos metai 2018 m./ Year of sowing 2018  

Dirvožemio analizės/ Soil analysis 2018-05-01 Dirvožemio fono analizės/  

General soil analysis of the field, 

 0-10, 10-25 cm  

Tręšimas/ Fertilisation 2018-05-01 5-20,5-36 kg N-P-K ha-1 

Sėja/ Sowing 2018-05-04 Du eksperimentai/ Two experiments 

Valomieji žolynų pjovimai/ 

Cleaning cuts 

2018-06-11 

2018-07-09 

2018-08-17 

Sėjos metais analizių nebuvo/ No analysis in sowing year 

Pirmi žolyno naudojimo metai 2019 m./ First year of sward use 2019 

Tręšimas/ Fertilisation 2019-04-01 

2019-06-07 

2019-07-12 

N60 

N45 

N45 

 

Žolynų pjūtys/ Grasses cutting 2019-06-04 

2019-07-09 

2019-08-22 

2019-10-01 

1 pjūtis/ 1st cut 

2 pjūtis/ 2nd cut 

3 pjūtis/ 3rd cut 

4 pjūtis/ 4th cut 

Žolių rūšinė analizė/ 

Species analysis of the swards 

Antri žolyno naudojimo metai 2020 m./ Second year of sward use 2020 

Tręšimas/ Fertilisation 2020-04-03 

2020-06-04 

2020-06-30 

N60 

N45 

N45 

 

Žolynų pjūtys/ Grasses cutting 2020-06-01 

2020-06-29 

2020-07-27 

2020-08-24 

2020-10-19 

1 pjūtis/ 1st cut 

2 pjūtis/ 2nd cut 

3 pjūtis/ 3rd cut 

4 pjūtis/ 4th cut 

5 pjūtis/ 5th cut 

Žolių rūšinė analizė/ 

Species analysis of the swards 
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Treti žolyno naudojimo metai 2021 m./ Third year of sward use 2021 

Tręšimas/ Fertilisation 2021-04-07 

2021-06-07 

2021-06-25 

N60 

N45 

N45 

 

Žolynų pjūtys/ Grasses cutting 2021-06-01 

2021-06-21 

2021-07-12 

2021-09-28 

1 pjūtis/ 1st cut 

2 pjūtis/ 2nd cut 

3 pjūtis/ 3rd cut 

4 pjūtis/ 4th cut 

Žolių rūšinė analizė/ 

Species analysis of the swards 

Dirvožemio analizės/ Soil analysis 2021-10-05 Ėminiai iš kiekvieno laukelio/ Samples from each plot 

0-10, 10-20 cm 

 

Žolynai nuo antrųjų žolyno augimo metų buvo tręšiami tris kartus, augalų vegetacijos 

pradžioje 60 kg N ha-1, atitinkamai po I pjūties ir II pjūties po 45 kg N ha-1. Žolynų 

produktyvumo nustatymui augalai buvo pjaunami pagal vyraujančią augalų rūšį žolyne, miglinių 

žolių plaukėjimo fazės pradžioje. Po kiekvienos pjūties buvo atliekama abiejų eksperimentų 

žolynų rūšinės sudėties analizė, atskiriant kiekvieną augalų rūšį mišinyje. 

 

 

2.1 paveikslas. Netręštas trijų augalų rūšių žolynas kairėje pusėje, tręštas N 150 kg ha-1 dešinėje  

(2019 m. – pirmi žolyno naudojimo metai, prieš III pjūtį) 

Figure 2.1. Unfertilised sward of three plant species on the left side, fertilised at N 150 kg ha-1 on the 

right side (2019 - the first year of use of the sward, before III cut) 
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2.2 paveikslas. Netręštas šešių augalų rūšių žolynas kairėje pusėje, tręštas N 150 kg ha-1 dešinėje  

(2019 m. – pirmi žolyno naudojimo metai, prieš IV pjūtį) 

Figure 2.2. Unfertilised sward of six plant species on the left side, fertilised at N 150 kg ha-1 on the right 

side (2019 - the first year of use of the sward, before IV cut) 

 

2.5. Augalų tyrimo metodai 

 

2.5.1. Augalų botaninės sudėties nustatymas 

 

Botaninės sudėties nustatymui ir rūšių įvertinimui buvo naudojamas svėrimo metodas po 

kiekvienos pjūties. Svėrimo metodu žolyne nustatoma kiekvienos rūšies ir jų grupių žolės 

lyginamasis svoris. Ėminiai buvo imami iš kiekvieno žolyno laukelio iš nupjautos paskleistos 

žolės krūvos, iš 15–20 vietų. Ėminiai buvo imami iš nupjauto žolyno, kad būtų galima nustatyti 

ir bendrą žolynų produktyvumą. Paimti ėminiai iš kiekvieno eksperimentinio laukelio 0,5–1 kg 

marliniuose maišeliuose buvo parvežti į laboratoriją. Tuomet šviežia žolė buvo skirstyta pagal 

rūšis. Kiekvienos rūšies žolė sudėta į atskirus popierinius maišelius. Visos išskirstytos žolių 

rūšys buvo vėl sudėtos į marlinį maišelį ir džiovinamos ventiliuojamoje patalpoje iki orasausės 

masės. Išdžiovinus iki orasausės masės, atskiros rūšys buvo pasvertos ir nustatytas jų 

lyginamasis svoris, išreikštas gramais kilograme sausos žolyno biomasės.  

Žolynų produktyvumo nustatymas buvo atliekamas svėrimo metodu. Eksperimentiniai 

laukeliai 15 m2 dydžio buvo pjaunami savaeige šienapjove, paliekant apie 5 cm aukščio žolę. 

Nupjauta apskaitinio laukelio biomasė pasverta savaeigės šienapjovės bunkeryje, gauti 

duomenys užrašomi,  tuomet iš nupjautos žolės paimti 0,5–1,0 kg ėminiai, kurie taip pat buvo 

pasverti. Ėminiai sausos medžiagos išeigai nustatyti buvo džiovinami 105 °C temperatūroje 
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gerai ventiliuojamoje džiovykloje iki pastovaus svorio, išdžiovinus vėl pasverti sausųjų 

medžiagų išeigai nustatyti. 

 

2.5.2. Augalų cheminės sudėties nustatymas 

 

Žolynų cheminės sudėties ir mitybinės vertės nustatymui bandiniai paimti tokia pat tvarka 

kaip ir botaninės sudėties nustatymui. Kad nepasikeistų cheminė žolės sudėtis, ėminiai po pjūčių 

tuoj pat džiovinti 60 °C temperatūroje 48 valandas gerai ventiliuojamoje džiovinimo spintoje. 

Po džiovinimo ėminiai sumalti ir paruošti cheminėms analizėms atlikti. Augalų cheminės 

analizės atliktos Lietuvos žemdirbystės institute, cheminių tyrimų laboratorijoje, daugiamečių 

žolių analizavimo prietaisu NIRS 6500. Žolynų kokybei sustatyti buvo tiriami žalieji baltymai 

(ŽB), ląsteliena netirpi rūgštaus detergento tirpale (ADF), ląsteliena netirpi neutralaus 

detergento tirpale (NDF), žalia ląsteliena, angliavandeniai ir sausų medžiagų (SM) 

virškinamumas. 

 

2.6. Dirvožemio analizės 

 

Dirvožemio cheminės analizės nustatytos du kartus, prieš įrengiant eksperimentą ir po trijų 

žolynų naudojimo metų. Analizės buvo atliekamos Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro 

filialo agrocheminių tyrimų laboratorijos analitiniame skyriuje. Tiriamoms analitėms nustatyti 

buvo naudojami šie metodai: dirvožemio rūgštumas (pH) pagal ISO 10390:2005 

potenciometriniu metodu 1 molL KCl suspensijoje, bendras azotas (Nsum, %) pagal ISO 11261-

1995 Kjeldalio metodu, judrusis fosforas (P2O5, mg kg-1) ir judriojo kalio (K2O5, mg kg-1) 

koncentracija dirvožemyje nustatyta Egnerio-Rimo-Domingo (A-L) metodu, humuso 

koncentracija pagal ISO 10694:1995, organinė anglis (Corg, %) sausojo deginimo Dumas 

metodu. 

Dirvožemio organinės anglies sankaupos po trijų žolynų augimo metų buvo apskaičiuotos 

pagal formulę: 

DOC (t C ha-1) = C (%) x ρ (g m-3) x h (cm)    (1) 

Kur: 

DOC – dirvožemio organinės anglies sankaupos; C – Corg% (dirvožemio organinės anglies 

koncentracija); ρ – dirvožemio tankis; h – dirvožemio gylio sluoksnis. 

Dirvožemio organinės anglies sankaupos buvo apskaičiuotos dviejuose gyliuose: 0-10 ir 

10-20 cm. 
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2.7. Statistinė duomenų analizė 

 

Duomenims apdoroti taikyta dviejų faktorių dispersinė analizė ANOVA su STATISTICA 8 

duomenų paketu, tiriant azoto trąšų poveikį įvairios rūšinės sudėties žolynų įvairovei. Skirtumai 

tarp analizuotų žolių rūšių derinių nustatyti naudojant post hoc tiriamąją analizę 5 % tikimybės 

lygiu (p < 0,05). Vieno faktoriaus dispersinė analizė taikyta atskirų veiksnių įvertinimui. 

Skirtumai tarp analizuotų žolių rūšių derinių nustatyti taikant Fišerio F-testą. Mažiausias 

reikšmingas skirtumas (R05) laikytas, kai patikimumo lygmuo buvo p < 0,05. 

 

2.8. Meteorologinės sąlygos  

 

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis, nuo 2021 m. nustatyta nauja 

vidutinė metų Lietuvos oro temperatūra 7,4 °C (pagal 1991–2020 metų normą), vidutinis 

kritulių kiekis 675 milimetrai. Lyginant su ankstesne norma (pagal 1981–2010 metų normą), 

vidutinis kritulių kiekis sumažėjo 3 procentais, o vidutinė oro temperatūra pakilo 0,4 °C. 

Dotnuvos meteorologinės stoties duomenys buvo panaudoti aptariant meteorologines 

sąlygas eksperimento vykdymo laikotarpiu, kuri yra 3 km atstumu nuo vykdomų lauko 

eksperimentų. Sėjos metais (2018 m.) žiema buvo šiltesnė nei įprastai, vėsesnis buvo tik vasario 

mėnesis, gruodžio ir sausio mėnesiais iškrito beveik dvigubai daugiau kritulių, lyginant su 

standartine klimato norma (SKN), vasarį kritulių kiekis buvo artimas SKN (2.3 paveikslas). 

Pavasarį, kovo mėnesio pirmasis dešimtadienis buvo šalčiausias, minimali temperatūra siekė –

18,1 °C, vidutinė mėnesio temperatūra buvo -1,3 °C žemesnė lyginant su SKN, kovo mėnesis 

buvo vėsesnis ir sausesnis nei įprastai, tai pavėlino daugiamečių žolių sėjos laiką dėl per žemos 

dirvožemio temperatūros. Balandžio mėnesio pirmąjį dešimtadienį iškrito didžiausias kritulių 

kiekis, tai sudarė 64 % bendro kritulių kiekio per mėnesį, vidutinė mėnesio temperatūra buvo 

4 °C aukštesnė nei įprastai, didelis drėgmės ir šilumos kiekis buvo tinkamos sąlygos augalų 

sudygimui ir išbrinkimui. Gegužės ir birželio mėnesiais augalams netrūko šilumos, tačiau trūko 

drėgmės, tai ribojo augalų vystymąsi. Rugpjūčio mėnesis buvo šiltas su optimaliu kritulių kiekiu 

augalų augimui, augalai galėjo geriau įsisavinti maisto medžiagas. Ruduo buvo šiltas ir sausas, 

ypač lapkričio mėnesį (iškrito 31,9 mm mažiau kritulių lyginant su SKN), tai galėjo paskatinti 

intensyvesnę nei įprastai organinių medžiagų mineralizaciją ir organinėse liekanose sukauptų 

maisto medžiagų praradimą. 

2019 m. žiemą užfiksuotas didesnis kritulių kiekis lyginant su SKN, pasipildžiusias 

mineralinio azoto atsargas gilesniuose dirvožemio sluoksniuose galėjo sulaikyti sausio mėnesį 

vyravusios neigiamos temperatūros, todėl dirvožemyje susiformavo įšalas, o iškritęs kritulių 
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kiekis galėjo neturėti įtakos jo plovimuisi į gilesnius sluoksnius ir gruntinius vandenis. Kovo 

mėnuo buvo šiltesnis ir drėgnesnis nei įprastai. Augalų vegetacijos pradžioje, balandžio mėnesį, 

kritulių neiškrito visai, o temperatūra buvo 2,9 °C aukštesnė lyginant su SKN, drėgmės deficitas 

baigėsi tik gegužės pabaigoje, dirvožemiai 20 cm gylyje visą mėnesį buvo sausoki arba visiškai 

išdžiūvę. Birželis išsiskyrė rekordine šiluma bei mažu kritulių kiekiu, pirmasis dešimtadienis 

buvo antras pagal šiltumą Lietuvoje nuo 1961 m., su 0,1 mm kritulių kiekiu, antrasis 

dešimtadienis karščiausias su 16,0 mm, trečiasis dešimtadienis be kritulių. Birželio 4–7 d. ir 11– 

14 d. buvo kaitra, kai aukščiausia oro temperatūra šoktelėjo iki 30–33,7 °C. Vertinant 

agrometeorologines sąlygas pagal hidroterminio koeficiento (HTK) reikšmes, mėnesio pradžioje 

užsitęsęs sausas periodas pasiekė pavojingo meteorologinio reiškinio, o įpusėjus mėnesiui jau 

stichinės sausros rodiklius, tai stipriai paveikė žolynų biomasės produktyvumą. Liepos ir 

rugpjūčio mėnesiai buvo palankesni augalų augimui. Ruduo kaip ir 2018 m. buvo šiltesnis nei 

įprastai, tik su didesniu kritulių kiekiu.  

2020 m. žiema buvo neįprastai šilta, su teigiama vidutine mėnesio paros temperatūra, o 

sausio ir vasario mėnesiais kritulių kiekis didesnis lyginant su SKN. Dėl šiltos žiemos, augalų 

vegetacijos pradžia prasidėjo 15 dienų anksčiau nei 2019 m., o dėl šilto ir drėgno rudens 

vegetacija tęsėsi 20 dienų ilgiau. Perteklinis kritulių kiekis iškrito birželio mėnesį – 165,9 mm, 

tai lėmė spartų biomasės augimą, liepą kritulių kiekis buvo artimas SKN, rugpjūtį 25,6 mm 

mažesnis lyginant su SKN. Ruduo buvo šiltas ir drėgnas, tik rugsėjo mėnesis buvo sausesnis su 

14,8 mm kritulių kiekiu. 

2021 m. gruodį ir vasarį buvo šalčiau nei įprastai, sausis artimas SKN, vasario mėnesį 

kritulių iškrito tik 2,2 mm. Pavasaris vėsesnis nei 2020 m. Gegužės mėnesį kritulių kiekis buvo 

dvigubai didesnis nei SKN, tačiau birželio ir liepos mėnesiais augalų biomasės augimas buvo 

ribojamas dėl drėgmės trūkumo, o rugpjūčio mėnesį iškrito perteklinis kritulių kiekis – 

150,8 mm. Rudenį daugiausiai kritulių iškrito lapkričio mėnesį (42,7 mm daugiau nei SKN), 

rugsėjis ir spalis buvo sausesni. 
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2.3 paveikslas. Vidutinė mėnesio paros temperatūra ir kritulių kiekis eksperimentų vykdymo laikotarpiu 

2018–2021 m. (Dotnuvos bandymų stoties meteorologiniai duomenys) 

Figure 2.3. Average monthly daily temperature and precipitation during experiments in 2018–2021 

(Dotnuva Experimental Station meteorological data) 
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3. TYRIMO REZULTATAI IR DISKUSIJA 

 

3.1. I tarprūšinio eksperimento rezultatai 

 

3.1.1. Žolynų produktyvumas atskirais naudojimo metais 

 

Dispersinė dviejų faktorių analizė (ANOVA) parodė, kad reikšmingą poveikį sausų 

medžiagų derliui turėjo skirtinga žolynų rūšinė sudėtis ir mineralinių N trąšų naudojimas 

pirmaisiais, antraisiais ir trečiaisiais žolynų naudojimo metais (3.1 lentelė). Gauti rezultatai 

parodė, kad ir trąšų kiekis ir skirtingi žolių mišiniai turi įtakos reikšmingam vidutinio žolynų 

derlingumo kitimui (p < 0,005), tačiau reikšminga šių veiksnių sąveika nustatyta tik pirmaisiais 

ir antraisiais žolynų naudojimo metais. 

 

3.1 Lentelė. Trijų metų sausų medžiagų derliaus dviejų faktorių analizės rezultatai 

Table 3.1. Three-year results of two-factor analysis of variance of the dry matter yield 

Metai/ Year 2019   2020   2021   

 df F p df F p df F p 

A faktorius (žolių rūšių skirtingi 

deriniai) 

Factor A (different combinations of 

plant species) 

11 7,27 0,00 11 7,53 0,00 11 9,78 0,00 

B faktorius (tręšimas N150) 

Factor B (fertilisation N150) 

1 9,68 0,00 1 9,75 0,00 1 15,46 0,00 

A x B veiksnių sąveika 

Interaction A x B 

11 5,20 0,00 11 4,94 0,00 11 1,62 0,10 

Pastaba: patikimumo lygmuo (p < 0,05) 

Note: significant level (p < 0.05) 

 

Pirmaisiais žolynų naudojimo metais, nenaudojant mineralinių N trąšų, didžiausiu 

produktyvumu pasižymėjo šešių augalų rūšių mišinys su daugiametėmis svidrėmis, 

eraičinsvidrėmis, pašariniais motiejukais, tikraisiais eraičinais, liucernomis ir baltaisiais 

dobilais, šio mišinio sausų medžiagų (SM) derlius siekė 9611 kg ha-1 (3.1 A paveikslas), to 

paties mišinio, tik pakeitus liucerną raudonaisiais dobilais, žolyno produktyvumas buvo   

reikšmingai mažesnis – 33 %.  Nuo produktyviausio žolyno reikšmingai nesiskyrė ir kiti trys 

žolynai, kurių mišiniuose buvo liucernos, šių žolynų produktyvumas varijavo nuo 8304 iki 

8940 kg ha-1. Pirmaisiais žolynų naudojimo metais vegetacijos pradžioje prasidėjęs sausringas 

laikotarpis, kuris truko iki gegužės pabaigos, ir pakartotina sausra birželio mėnesį, kuri pasiekė 

stichinės sausros rodiklius, stipriai paveikė augalų augimą ir vystymąsi, ypač ribojo miglinių 

žolių augimą, todėl esant dideliam drėgmės trūkumui dirvožemyje, kartu augančioms augalų 
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rūšims padėjo pupiniai augalai, su geriausiai išvystyta šaknų sistema, nes trūkstant drėgmės 

viršutiniame dirvos sluoksnyje, liucernos ją gali pasisavinti iš gilesnių. Labai mažai yra 

patikimų, moksliniais eksperimentais pagrįstų žinių, lyginančių vienos pupinių augalų rūšies 

atsparumą sausrai su kitomis. Daugiamečiai pupiniai augalai baltieji dobilai laikomi gana 

jautriais sausrai, o liucernos atspariomis sausrai su mažesniu jautrumu dehidratacijai ir geru 

prisitaikymu esant nepalankioms aplinkos sąlygoms. Naujausi atlikti tyrimai (Norton et al., 

2021) atskleidė, kad sausros sąlygomis, skiriasi pupinių augalų vandens panaudojimo rodikliai, 

baltieji dobilai sunaudoja 0,47 % vandens per dieną, o liucernos - 0,3 %. Konservatyvesnis 

vandens naudojimas leidžia liucernai išgyventi ilgiau auginant požeminę šaknų masę nei 

baltiesiems dobilams, kurie intensyviai naudoja vandenį, esantį dirvos paviršiuje, augindami 

antžeminę masę. Eksperimento pabaigoje liucernos santykinis vandens kiekis audiniuose buvo 

didesnis nei baltųjų dobilų, o galutinės minimalios vertės buvo atitinkamai 25 % ir 13,6 %, tai 

rodo, kad liucernos išvengia dehidratacijos ir geriau prisitaiko prie sausų sąlygų. 

Žolynų mišinių su raudonais ir baltais dobilais produktyvumas buvo mažesnis ir 

reikšmingai skyrėsi nuo žolynų su mėlynžiede liucerna. Tačiau pastebėta skirtumų tarp šių 

žolynų varijuojant miglinių augalų rūšių skaičiumi. Baltųjų ir raudonųjų dobilų mišinyje su 

eraičinsvidrėmis derlius buvo reikšmingai didesnis nei su visomis keturiomis miglinių augalų 

rūšimis, skirtumas sudarė 1482 kg ha-1, tarp kitų variantų reikšmingų skirtumų nenustatyta, 

tačiau visgi su daugiametėmis svidrėmis biomasė buvo 784 kg ha-1 mažesnė nei su 

eraičinsvidrėmis, tačiau daugiamečių svidrių ir eraičinsvidrių sąveika mišinyje skyrėsi tik 

160 kg ha-1 lyginant su keturių miglinių augalų poveikiu bendram žolyno produktyvumui (3.1 A 

paveikslas).  

Žolynai su mažiau mišiniuose tirtais sėjamaisiais esparcetais buvo produktyvesni tik už du 

vienos rūšies žolynus, tačiau SM derlius reikšmingai nesiskyrė (3.1 A paveikslas). Lietuvoje 

atlikti tyrimai taip pat parodė, kad pirmaisiais žolynų amžiaus metais sukaupta žolynų biomasė 

ir sukaupto azoto, bei fiksuoto biologinio azoto kiekis derliuje priklausė nuo pupinių žolių rūšies 

(Šarūnaitė et al, 2018). Sėjamojo esparceto, balto dobilo, daugiametės svidrės ir eraičinsvidrės 

žolių mišinio derlius buvo 9 % didesnis, atitinkamai to paties mišinio su papildomomis tikrųjų 

eraičinų ir pašarinių motiejukų žolėmis 21 % didesnis derlius lyginant su vienos rūšies žolynų 

biomasės vidurkiu. Mūsų klimato zonoje, atliktų tyrimų naudojant mišiniuose sėjamuosius 

esparcetus nedaug, tačiau kitų šalių mokslininkai teigia, kad šis augalas pasižymi aukšta pašaro 

verte, kuri prilygsta liucernoms ar dobilams bei atsparumu sausroms (Beyaz & Yıldız, 2021), 

tačiau ši žolė nelabai tinkama sunkesniuose, drėgnesniuose dirvožemiuose, labiau tinkama 

sausose kalvose ar šlaituose, o sėjant kartu su kitomis žolėmis mišiniuose susiduriama su sėjos 

problema, nes didesnes šio augalo sėklas rekomenduojama sėti giliau, dirvai pradžiūvus, tai 
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galėjo lemti prastą sėjamųjų esparcetų sudygimą bandymo pradžioje, kai kritulių kiekis pavasarį 

buvo didesnis nei įprastai.  

Netręštų vienos rūšies žolynų produktyvumas buvo mažiausias viso eksperimento vykdymo 

laikotarpiu, pirmaisiais žolynų naudojimo metais vidutinis šių žolynų derlius buvo 4634 kg ha-1, 

atitinkamai 3718 kg ha-1 ir 2708 kg ha-1 antraisiais ir trečiaisiais žolynų naudojimo metais 

(3.1 paveikslas). Analizuojant vienos rūšies žolynų produktyvumą nustatyta, kad eraičinsvidrių 

vienos rūšies žolynas, nors ir nereikšmingai, tačiau buvo produktyvesnis lyginant su 

daugiamečių svidrių žolynu, atitinkamai 2%, 8 % ir 4 % – 2019, 2020 ir 2021 m.  

Atlikus dviejų faktorių analizę nustatyta, kad metinė 150 kg N ha-1 trąšų norma turėjo 

reikšmingos įtakos padidindamos bendrą vienos rūšies žolynų derlių ir sėjamojo esparceto, balto 

dobilo, daugiametės svidrės ir eraičinsvidrės žolių mišinio bei to paties mišinio su tikraisiais 

eraičinais ir pašariniais motiejukais derlių. Tačiau nustatytas reikšmingas neigiamas poveikis 

produktyviausiam netręštam įvairios rūšinės sudėties žolynui, patręšus jo derlius sumažėjo 

16 %. Duomenys nerodo, tačiau atlikus vieno faktoriaus analizę nenustatyta reikšmingų 

skirtumų tarp žolynų SM derliaus naudojant mineralines N trąšas, žolynų produktyvumas kito 

nuo 6989 iki 8212 kg ha-1, kai tuo tarpu netręšto eksperimento nuo 4589 iki 9611 kg ha-1. Tai 

parodo, kad mineralinės N trąšos turėjo didelį poveikį miglinių žolių augimui suteikiant lengvai 

prieinamas ir pasisavinamas maisto medžiagas, dėl ko mišiniuose neliko augalų rūšinės 

įvairovės ir reikšmingų biomasės skirtumų, nes migliniai augalai pradėjo sparčiau augti ir 

konkuruoti su pupiniais augalais, juos nustebdamos. Pupiniai augalai neatlaiko konkurencijos ir 

dėl mineralinių azoto trąšų poveikio jų gumbelių formavimuisi pradinėse vystymosi stadijose, 

praradę tinkamas augimo sąlygas, jie nebe taip efektyviai galėjo fiksuoti biologinį azotą iš 

atmosferos. Taip pat buvo atliktas kitų tyrėjų eksperimentas lyginant monokultūrų ir keturių 

augalų rūšių atsparumą kontroliuojamomis sausros ir lietaus sąlygomis, naudojant 130, 150 ir 

200 kg N ha-1 per metus, palaikant tinkamas mitybos sąlygas augalų augimui. Gauti tyrimų 

rezultatai parodė (Finn et al., 2018), kad pasibaigus 9 savaičių eksperimentinei sausrai, visuose 

žolynuose labai smarkiai sumažėjo žolynų derlius (iki – 87 %). Tačiau sausros poveikis 

metiniam vidutiniam monokultūrų derliui ir keturių rūšių mišiniui buvo atitinkamai tik – 9 % ir 

– 12 %. Šie nuostoliai buvo daug mažesni nei mišinių derliaus pranašumas lietaus sąlygomis – 

34 %. Mišinių poveikis metiniam derliui siejamas su skirtingų funkcinių savybių rūšių 

papildomumu ir tuo, kad mišiniai produktyvūs visą vegetacijos sezoną ir esant sausrai. Šie 

rezultatai rodo didelį kelių rūšių žolynų potencialą, kaip prisitaikymo strategiją sausros 

sąlygomis ir padeda pasiekti stabilų derlių tiek netrikdomomis, tiek trikdomomis aplinkos 

sąlygomis.  
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Metinis 2019 m. sausų medžiagų derlius, kg ha-1/

Annual dry matter yield in 2019, kg ha-1
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Metinis 2020 m. sausų medžiagų derlius kg ha-1/

Annual dry matter yield in 2020, kg ha-1
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Metinis 2021 m. sausų medžiagų derlius, kg ha 
-1

Annual dry matter yield in 2021, kg ha -1
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3.1 paveikslas. Metinis sausų medžiagų (SM) derlius pirmaisiais (A), antraisiais (B) ir trečiaisiais 

(C) žolynų naudojimo metais 

Figure 3.1. Annual dry matter (DM) yield in the 1st (A), 2nd (B) and 3rd years of sward use 

 

Pastaba: 1–G1, 2–G2, 3–L1+L2/G1, 4–L1+L2/G2, 5–L1+L2/G1+G2, 6–L1+L2/G1+G2+G3+G4, 7–

L3+L1/ G1+G2, 8–L3+L1/G1+G2+G3+G4, 9-L4+L1/G1+G2, 10-L4+L1/G1+G2+G3+G4, 11-

L1+L2+L3+L4/G1+G2, 12-L1+L2+L3+L4/G1+G2+G3+G4; miglinės žolės: G1 = daugiametė svidrė, G2 

= eraičinsvidrės, G3 = tikrasis eraičinas, G4 = pašarinis motiejukas; pupinės žolės: L1 = baltasis dobilas, 

L2 = raudonasis dobilas,  L3 = mėlynžiedė liucerna, L4 = sėjamasis esparcetas; N150 – metinė N trąšų 

norma; skirtingos raidės parodo statistiškai reikšmingus skirtumus tarp žolių rūšių skirtingų derinių 

Note:  1–G1, 2–G2, 3–L1+L2/G1, 4–L1+L2/G2, 5–L1+L2/G1+G2, 6–L1+L2/G1+G2+G3+G4, 7–

L3+L1/ G1+G2, 8–L3+L1/G1+G2+G3+G4, 9-L4+L1/G1+G2, 10-L4+L1/G1+G2+G3+G4, 11-

L1+L2+L3+L4/G1+G2, 12-L1+L2+L3+L4/G1+G2+G3+G4; grasses: G1 = Perennial ryegrass, G2 = × 

Festulolium, G3 = Meadow fescue, G4 = Timothy; legumes: L1 = White clover, L2 = Red clover, L3 = 

Lucerne, L4 = Sainfoin.;N150 - level of N fertiliser per year; different letters indicate significant differences 

between the different combinations of plant species (p < 0.05) 

 

Mūsų atliktas eksperimentas tai pat parodė, kad įvairios rūšinės sudėties žolynų stabilumas 

didesnis, ypač esant nepalankiomis augimui meteorologinėmis sąlygomis, tiek naudojant tiek 

nenaudojant mineralines N trąšas. Visgi produktyviausias ir stabiliausias žolynas vertinant trijų 

eksperimentinių metų duomenis buvo šešių augalų rūšių mišinio su mėlynžiede liucerna, baltais 

dobilais ir keturiomis miglinių augalų rūšimis, nenaudojant mineralinių N trąšų, vidutinė trijų 
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metų šio žolyno biomasė sudarė 8466 kg ha-1, o naudojant mineralines azoto trąšas didžiausias 

produktyvumas buvo aštuonių augalų rūšių mišinio – 7872 kg ha-1, nors palankesniais antraisiais 

žolynų naudojimo metais (3.1 B paveikslas), produktyviausias buvo vienos rūšies 

eraičinsvindrių žolynas 9459 kg ha-1. 

Antri žolyno naudojimo metais pasižymėjo ilgiausiu augalų vegetacijos periodu visu 

eksperimentiniu laikotarpiu, dėl neįprastai šiltos žiemos ir labai ankstyvo, drėgno bei šilto 

pavasario, drėgmės kiekio pakako ir visu augalų vegetacijos periodu. Antraisiais žolyno 

naudojimo metais atlikta viena augalų pjūtimi daugiau nei pirmaisiais ir trečiaisiais žolynų 

naudojimo metais. Antraisiais žolyno naudojimo metais bendras žolyno produktyvumas buvo 

didesnis nei pirmaisiais, tiek naudojant tiek nenaudojant mineralines N trąšas, atitinkamai – 

12 % ir 13 %. Palankesnėmis žolynų augimo sąlygomis, antraisiais naudojimo metais, 

didžiausiu produktyvumu pasižymėjo trijų augalų rūšių mišinys su baltaisiais, raudonaisiais 

dobilais ir eraičinsvidrėmis, šio mišinio SM derlius buvo didžiausias – 10 177 kg ha-1 per visą 

bandymų laikotarpį, šis derlius gautas nenaudojant mineralinių N trąšų, tačiau bendras trijų metų 

derliaus vidurkis buvo mažesnis lyginant su kitais produktyviais netręštais mišiniais. Pastebima, 

kad esant palankesnėms augimo sąlygoms ir naudojant mineralines N trąšas, didesnę biomasę 

augino miglinės žolės, didžiausias derlius buvo vienos rūšies eraičinsvidrės žolyno, kuri siekė – 

9459 kg ha-1, tačiau daugiametės svidrės vienos rūšies žolyno derlius buvo mažiausias – 

7646 kg ha-1. Apibendrinus duomenis nustatyta, kad visgi 7 % mažesnis derlius buvo 

produktyviausio tręšto žolyno nei didesnės rūšinės įvairovės netręšto žolyno. Taip pat pastebėta, 

jog dideliu produktyvumu tręštame eksperimente pasižymėjo ir mišiniai su trimis bei 

aštuoniomis augalų rūšimis, kitų mišinių derlius buvo šiek tiek mažesnis, tačiau reikšmingų 

derliaus skirtumų neturėjo. 

Trečiais žolynų naudojimo metais (3.1 C paveikslas) atsižvelgiant į nepalankias klimatines 

augimui sąlygas ir žolynų amžių, bendras žolynų produktyvumas buvo mažiausias. Trečiaisiais 

žolynų naudojimo metais didžiausiu produktyvumu pasižymėjo aštuonių augalų rūšių tręštas 

mišinys su 6594 kg ha-1, tuo tarpu netręšto eksperimento, kaip ir pirmaisiais žolynų naudojimo 

metais, produktyviausias buvo šešių augalų rūšių mišinys su pupiniais augalais mėlynžiede 

liucerna ir baltaisiais dobilais bei keturiomis miglinių augalų rūšimis su 5884 kg ha-1, tačiau 

reikšmingų derliaus skirtumų tarp šių mišinių nenustatyta. Mažiausias žolynų produktyvumas 

abiem atvejais buvo vienos rūšies žolyno su daugiametėmis svidrėmis. Pastebima, kad 

nenaudojant mineralinių N trąšų didesni derliai buvo ir kituose žolynuose, kuriuose augo 

liucerna, reikšmingų derliaus skirtumų tarp šių mišinių nenustatyta. Kiti mišiniai, be liucernos, 

pasižymėjo esmingai mažesniais derliais. Tuo tarpu tręštame eksperimente, vienodai 
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produktyvūs buvo tiek trijų, tiek aštuonių augalų rūšių mišiniai, reikšmingų skirtumų 

atsižvelgiant į žolynų mišinių rūšinę sudėtį, nenustatyta. 

Tvarios agroekosistemos turi būti stabilios ir atsparios nepastoviam ir ekstremaliam 

klimatui, kartu išlikdamos produktyvios ir teikiančios svarbiausias ekosistemos paslaugas 

(Sanford et al., 2021). Tyrėjų duomenimis, produkcijos stabilumą ir atsparumą skatina 

daugiamečiai augalai ir jų įvairovė (Haughey et al., 2018). Mūsų atliktame tyrime pastebėtas 

įvairios rūšinės žolyno stabilumas, išlaikant didelį žolyno produktyvumą, nenaudojant 

mineralinių azoto trąšų ir esant nepalankioms ar net ekstremalioms klimato sąlygoms. Tuo tarpu 

mineralinių azoto trąšų naudojimas neatskleidė įvairios rūšinės sudėties žolynų galimybių 

išlaikyti stabilų žolynų derlių. Ankstesni tyrimai (Kadžiulienė et al., 2007) tai pat patvirtina 

teigiamą liucernos poveikį derliaus stabilumui atskirais augimo metais ir tolygesnį derliaus 

pasiskirstymą per visą augimo sezoną. Lietuvoje taip pat atlikta nemažai tyrimų, kurie parodo, 

kad pupinių augalų biologinis azoto fiksavimas gali būti panaudotas miglinių-pupinių žolynų 

derliui padidinti ir jo kokybei pagerinti (Gutauskas ir Petraitytė, 2001; Kadžiulienė et al., 2013, 

Šlepetys ir Šlepetienė, 2013).  

Apibendrinant galima pasakyti, kad derliaus pranašumas, atsirandantis dėl augalų įvairovės 

didinimo, atsižvelgiant į įvairius aspektus, dėl įvairovės turtingumo, tolygumo, funkcinės 

įvairovės ir genetinės įvairovės, yra akivaizdūs daugelyje ekologinių (Grange et al., 2021; Hofer 

et al., 2016) ir agronominių (Oenema et al., 2009; Nyfeler et al., 2011; Gecaitė et al., 2021) 

tyrimų. 

3.1.2. Botaninės žolynų sudėties kitimas atskirais naudojimo metais 

 

Mūsų atliktas tyrimas parodė, kad bendram žolyno produktyvumui pupinių augalų rūšis turi 

reikšmingai daugiau įtakos nei rūšių skaičius mišinyje. Pirmaisiais žolynų naudojimo metais 

(3.2 A lentelė) palyginus dviejų ir keturių pupinių augalų poveikį žolynų produktyvumui, 

apjungus duomenis su ta pačia miglinių žolių rūšine sudėtimi, nustatyta, kad baltieji ir 

raudonieji dobilai palaiko 6968 kg ha-1 derliaus produktyvumą, baltieji dobilai ir mėlynžiedė 

liucerna – 8957 kg ha-1, baltieji dobilai ir sėjamieji esparcetai – 5311 kg ha-1, o visi keturi 

pupiniai augalai – 8769 kg ha-1. Mišinio su trimis papildomomis pupinių augalų rūšimis (baltieji 

dobilai augo visuose mišiniuose, todėl kitos pupinės žolės įvardijamos kaip papildomos), 

derlingumas buvo 19 % didesnis nei vidutinis (7079 kg ha-1) mišinių su viena papildoma 

pupinių augalų rūšimi, esant vienodai miglinių žolių rūšinei sudėčiai visuose mišiniuose. Tačiau 

mišinys su trimis papildomomis pupinių augalų rūšimis nebuvo geresnis už produktyviausią 

mišinį su viena papildoma pupinių augalų rūšimi – mėlynžiede liucerna, tačiau šių žolynų 

derlius buvo didesnis nei buvo galima tikėtis iš atitinkamų mišinių vidurkio. Taip pat palyginus 
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apjungtus duomenis su dviem ir keturiomis miglinių žolių rūšimis mišiniuose, su ta pačia 

pupinių augalų rūšine sudėtimi mišiniuose, nustatyta, kad keturių žolinių augalų - daugiamečių 

svidrių, eraičinsvidrių, tikrųjų eraičinų ir pašarinių motiejukų augimas žolynuose derlių padidino 

3 % (7392 kg ha-1) daugiau, nei dviejų daugiamečių svidrių ir eraičinsvidrių (7610 kg ha-1) 

žolinių augalų augimas. Vienos rūšinės sudėties eraičinsvidrių žolyne įvairiažolių kiekis sudarė 

3,5 % bendro žolyno derliaus, tuo tarpu daugiamečių svidrių žolyne jų rasta dvigubai mažiau – 

1,7 %. Didžiausias įvairiažolių kiekis buvo mišiniuose su sėjamaisiais esparcetais, jų kiekis 

sudarė nuo 2,6 % bendro žolynų derliaus, augant su keturiomis miglinių augalų rūšimis 

mišinyje, iki 4,7 % augant su daugiametėmis svidrėmis ir eraičinsvidrėmis. Mišiniuose su 

keturiais pupiniais augalais, įvairiažolės augo prasčiausiai, jos sudarė tik 0,5 ir 0,8 % bendro 

žolyno derliaus. Produktyviausiuose mišiniuose, kuriuose augo baltieji dobilai ir papildomas 

pupinis augalas mėlynžiedė liucerna, įvairiažolių rasta nuo 0,6 iki 1,5 %. Žolynuose su 

raudonais dobilais buvo panašus įvairiažolių kiekis, kaip ir žolynuose, kurių sudėtyje buvo 

papildomas pupinis augalas - mėlynžiedė liucerna. 

Palankesnėmis žolių augimui sąlygomis, antraisiais žolynų naudojimo metais fiksuoti 

didesni metiniai derlių vidurkiai, lyginant su pirmaisiais (3.2 B lentelė). Baltieji ir raudonieji 

dobilai palaikė 9086 kg ha-1 derliaus produktyvumą (13 % didesnis derlius), baltieji dobilai ir 

mėlynžiedė liucerna – 9661 kg ha-1 (8 % didesnis derlius), baltieji dobilai ir sėjamieji  

esparcetai – 6743 kg ha-1 (21 % didesnis derlius), o visi keturi pupiniai augalai – 9090 kg ha-1 

(4 % didesnis derlius).  Mišinio su trimis papildomomis pupinių augalų rūšimis, derlingumas 

buvo tik 7 % didesnis nei vidutinis (8498 kg ha-1) mišinių su viena papildoma pupinių augalų 

rūšimi. Kaip ir pirmaisiais žolynų naudojimo metais, trys papildomos pupinių augalų rūšys 

nepadidino žolyno derliaus labiau, nei viena papildoma pupinių augalų rūšis – mėlynžiedė 

liucerna, šio žolynų derlius buvo 6 % didesnis. Šiais augimo metais keturių miglinių žolių 

poveikis bendram žolynų produktyvumui (8572 kg ha-1) kaip ir pirmaisiais buvo 3 % didesnis 

nei dviejų miglinių žolių poveikis (8718 kg ha-1). Vienos rūšinės sudėties žolynuose įvairiažolių 

rasta dvigubai daugiau, nei pirmaisiais žolynų naudojimo metais, atitinkamai 4,1 % ir 8,4 % 

metinio žolynų derliaus. Kaip ir pirmaisiais metais, daugiamečių svidrių žolyne jų rasta mažiau 

nei eraičinsvidrių. Mišiniuose su keturiais pupiniais augalais įvairiažolės sudarė tik 0,7–1,1 % 

metinio derliaus. Produktyviausiuose mišiniuose su baltaisiais dobilais ir mėlynžiede liucerna, jų 

rasta 1,2 %. 
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3.2 lentelė. Įvairios rūšinės sudėties žolynų poveikis metiniam derliui pagal botaninę žolynų sudėtį 

pirmaisiais, antraisiais ir trečiaisiais žolynų naudojimo metais nenaudojant mineralinių N trąšų 

Table 3.2. The effect of grass-legume mixtures on the annual yields productivity and botanical 

composition of the sward in the 1st (A), 2nd (B) and 3rd (C) year of sward use with N0 rate 

Žolių rūšių 

skirtingi 

deriniai/ 

Different 

combinatio

ns of plant 

species 

SM derlius, kg ha-1/ 

DM yield, kg ha-1 

p < 0,05 Botaninė žolių rūšinė sudėtis (%)/ 

Botanical composition of species (%) 

 

 

 

 

  
    

N0 2019 m./ 2019 (A)  G1  G2  G3  G4  L1  L2 L3  L4 Forbs 

1 4589 a 98,3 
       

1,7 

2 4678 ab 
 

96,5 
      

3,5 

3 7005 de 46,8 
   

2,3 49,8 
  

1,1 

4 7789 ef 
 

49,0 
  

2,1 48,0 
  

0,9 

5 7629 ef 8,8 36,0 
  

2,3 51,4 
  

1,6 

6 6307 cd 6,2 24,8 7,4 3,3 2,8 53,4 
  

2,3 

7 8304 fg 5,3 24,2 
  

2,8 
 

66,3 
 

1,5 

8 9611 i 2,7 14,6 5,2 2,1 1,7 
 

73,2 
 

0,6 

9 5039 ab 19,7 53,3 
  

17,4 
  

5,1 4,7 

10 5582 bc 12,1 36,7 12,9 4,2 23,5 
  

8,1 2,6 

11 8598 fghi 4,9 23,3 
  

0,9 21,0 48,0 1,4 0,5 

12 8941 ghi 5,9 18,6 7,8 2,5 1,1 19,6 43,5 0,3 0,8 

 

            

Žolių rūšių 

skirtingi 

deriniai/ 

Different 

combinatio

ns of plant 

species 

SM derlius, kg ha-1/ 

DM yield, kg ha-1 

p < 0,05 Botaninė žolių rūšinė sudėtis (%)/ 

Botanical composition of species (%) 

 

 

 

 

  
    

N0 2020 m./ 2020 (B)  G1  G2  G3  G4  L1  L2 L3  L4 Forbs 

1 3568 a 95,9        4,1 

2 3868 a  91,6       8,4 

3 8955 cd 22,9    4,3 72,1   0,7 

4 10177 d  22,5   7,8 68,6   1,1 

5 9166 cd 10,7 12,6   7,0 68,8   0,9 

6 9007 cd 12,1 13,1 9,7 5,1 4,6 54,6   0,7 

7 9419 cd 9,5 12,8   10,8  65,9  1,2 

8 9904 cd 6,8 7,1 7,0 2,4 11,9  63,7  1,2 

9 6571 b 16,9 23,6   53,5   3,8 2,2 

10 6914 b 11,4 11,8 11,8 3,2 50,2   9,2 2,4 

11 9132 cd 7,6 14,7   3,0 28,2 45,4 0,5 0,7 

12 9047 cd 6,1 9,9 5,5 2,1 3,8 30,9 40,2 0,3 1,1 
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Žolių rūšių 

skirtingi 

deriniai/ 

Different 

combinatio

ns of plant 

species 

SM derlius, kg ha-1/ 

DM yield, kg ha-1 

p < 0,05 Botaninė žolių rūšinė sudėtis (%)/ 

Botanical composition of species (%) 

 

 

 

 

  
    

N0 2021 m./ 2021 (C)  G1  G2  G3  G4  L1  L2 L3  L4 Forbs 

1 2502 a 63,1        36,9 

2 2914 ab  62,3       37,7 

3 4620 d 19,8    7,1 58,5   14,6 

4 4814 de  20,5   11,0 57,4   11,2 

5 4971 defg 6,9 10,7   9,0 59,7   13,8 

6 4927 de 4,6 9,5 7,6 5,2 7,3 56,6   9,3 

7 5715 efg 6,9 9,4   9,5  66,1  8,2 

8 5884 g 3,8 5,2 7,0 3,7 11,6  64,0  4,8 

9 3547 bc 19,6 23,1   34,4   6,6 16,3 

10 4224 cd 9,7 15,0 13,9 8,1 34,1   10,2 9,0 

11 5566 efg 6,0 9,1   5,9 23,6 43,4 0,2 12,0 

12 5877 fg 4,9 7,3 5,3 4,0 7,3 22,7 37,1 0,4 10,9 

Pastaba: miglinės žolės: G1 = daugiametė svidrė, G2 = eraičinsvidrės, G3 = tikrasis eraičinas, G4 = pašarinis 

motiejukas; pupinės žolės: L1 = baltasis dobilas, L2 = raudonasis dobilas,  L3 = mėlynžiedė liucerna, L4 = 

sėjamasis esparcetas; SM = sausos medžiagos; skirtingos raidės žymi statistiškai reikšmingus skirtumus tarp žolių 

rūšių skirtingų derinių esant p < 0.05 patikimumo lygiui 

Note: grasses: G1 = Perennial ryegrass, G2 = × Festulolium, G3 = Meadow fescue, G4 = Timothy; legumes:  

L1 = White clover, L2 = Red clover, L3 = Lucerne, L4 = Sainfoin; DM = dry matter; different letters indicate 

significant differences between the different combinations of plant species (p < 0.05). 

 

Nors trečiaisiais žolynų naudojimo metais bendras visų žolynų produktyvumas buvo 

mažiausias (3.2 C lentelė), lyginant su ankstesniais metais, tačiau pupinių augalų poveikis 

žolynų produktyvumui išliko stabilus. Mišinio su trimis papildomomis pupinių augalų rūšimis 

derlingumas buvo 15 % didesnis nei vidutinis (4878 kg ha-1) mišinių derlius su viena papildoma 

pupinių augalų rūšimi, esant vienodai miglinių žolių rūšinei sudėčiai. Tačiau mišinys su trimis 

papildomomis pupinių augalų rūšimis nebuvo geresnis už produktyviausią mišinį su viena 

papildoma pupinių augalų rūšimi – mėlynžiede liucerna. Baltieji ir raudonieji dobilai palaikė 

4949 kg ha-1 derliaus produktyvumą, baltieji dobilai ir mėlynžiedė liucerna – 5800 kg ha-1, 

baltieji dobilai ir sėjamieji esparcetai – 3885 kg ha-1, o visi keturi pupiniai augalai mišiniuose – 

5722 kg ha-1. Atitinkamai tai yra 38, 38, 36, 36 % mažesnis metinis žolynų derlius lyginant su 

pirmų dviejų metų vidurkiu. Trečiaisiais žolių naudojimo metais keturios miglinių augalų rūšys 

palaikė 5 % didesnį derliaus produktyvumą – 5228 kg ha-1, nei dvi – 4950 kg ha-1. Šiais 

eksperimentiniais metais ypatingai  paspartėjo įvairiažolių vystymasis žolynuose, ypač daug jų 

rasta vienos rūšinės sudėties žolynuose – vidutiniškai sudarė 37,3 % bendro žolynų derliaus. 

Kituose įvairios rūšinės sudėties mišiniuose jų rasta mažiau - nuo 4,8 iki 14,6 %. 

Vertinant įvairiažolių vystymąsi žolyne, jų rasta daugiausiai trečiaisiais žolynų naudojimo 

metais, lyginant visus bandymų metus. Jei pirmųjų ir antrųjų žolynų naudojimo metų vidutinis 
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visų žolynų įvairiažolių bendras kiekis sudarė 2 % bendro žolynų derliaus, tai trečiais naudojimo 

metais jų kiekis padidėjo iki 15 %. Visais eksperimentiniais metais, didžiausias įvairiažolių 

kiekis rastas vienos rūšinės sudėties žolynuose. Pirmaisiais dviem naudojimo metais mažiausi 

įvairiažolių kiekiai buvo keturių pupinių augalų mišiniuose, tačiau taip pat nedideli jų kiekiai 

rasti ir mišiniuose su baltaisiais dobilais ir mėlynžiede liucerna. Trečiais žolynų naudojimo 

metais šie mišiniai taip pat pasižymėjo mažiausiu įvairiažolių kiekiu, atitinkamai 4,8 % ir 8,2 %. 

Kitų tyrėjų duomenimis (Finn et al., 2013), įvairios rūšinės sudėties mišiniai  išlaiko atsparumą 

įvairiažolių ekspansijai mažiausiai tris metus. Mišiniuose vidutinės įvairiažolių vertės < 4% 

biomasės bendro derliaus, o įvairiažolių procento dalis monokultūrose padidėja nuo 15 % 

pirmaisiais iki 32 % – trečiaisiais metais. Taip pat atlikta daugiau tyrimų (Connolly et al., 2018), 

kurie patvirtina, jog įvairios rūšinės sudėties mišiniai slopina įvairiažolių invaziją žolynuose. 

Apibendrinus, trijų bandymo metų rezultatai parodė, kad mišinys su baltais dobilais, 

mėlynžiede liucerna, daugiametėmis svidrėmis, eraičinsvidrėmis, tikraisiais eraičinais ir 

pašariniais motiejukais buvo produktyviausias pirmais ir trečiais žolyno naudojimo metais, 

antrais žolyno naudojimo metais šio mišinio produktyvumas buvo 273 kg ha-1 mažesnis tik už 

mišinio su baltais, raudonais dobilais ir eraičinsvidrėmis metinį derlių, tačiau skirtumai buvo 

nereikšmingi. Ir įvertinus vidutinį dviejų eksperimentinių metų produktyvumą, šis mišinys 

užaugino 9758 kg ha-1 bendrą biomasės kiekį, vidutinis trijų metų produktyvumas buvo kiek 

mažesnis ir sudarė 8466 kg ha-1. Pagal botaninės sudėties duomenis matyti (3.2 lentelė), kad 

produktyviausiame žolyne mėlynžiedė liucerna visais bandymo metais sudarė ne mažiau nei 

64 % bendros žolyno biomasės, balti dobilai šiame žolyne sudarė nuo 1,7 iki 11,9 %, pirmaisiais 

naudojimo metais jų buvo mažiausiai, jie buvo labiau stelbiami mėlynžiedės liucernos. Mišiniai 

su keturiomis pupinių augalų rūšimis taip pat pasižymėjo aukštu produktyvumu ir reikšmingai 

nesiskyrė nuo anksčiau minėtojo mišinio, šiuose žolynuose mėlynžiedės liucernos dalis buvo 

kiek mažesnė ir sudarė nuo 37 % iki 48 %, raudonieji dobilai sudarė nuo 19,6 iki 30,9 %, baltieji 

dobilai – 0,9 iki 7,3 %, o sėjamieji esparcetai 0,3 iki 1,4 %. Iš šių gautų duomenų galima daryti 

išvadą, kad nenaudojant mineralinių N trąšų žolynuose, apie 60–70 % bendros žolynų biomasės 

sudaro pupiniai augalai. Taip pat nustatyta, kad esant tai pačiai pupinių augalų rūšinei sudėčiai, 

keturios miglinių žolių rūšys bendrą žolynų produktyvumą didina labiau, nei dvi miglinių žolių 

rūšys mišiniuose, esant nepalankioms klimato sąlygoms (pirmi ir treti žolyno naudojimo metai). 

Naudojant mineralines N trąšas žolynuose, pirmaisiais dviem žolynų naudojimo metais 

nenustatyta esminių skirtumų tarp monokultūrų ir įvairios rūšinės sudėties mišinių derliaus (3.3 

A, B lentelės). Tai parodo, kad pupinių augalų rūšis ar skaičius, neturi esminės įtakos metiniam 

žolynų produktyvumui. Nors ir nenustatyta esminių derliaus skirtumų tarp žolių rūšių derinių, 

tačiau pirmaisiais žolynų naudojimo metais, produktyviausias mišinys buvo kaip ir netręšto 
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bandymo, tik su mažesne miglinių žolių įvairove žolyne – baltaisiais dobilais, mėlynžiede 

liucerna, daugiametėmis svidrėmis ir eraičinsvidrėmis su 8212 kg ha-1, antraisiais žolynų metais 

produktyviausias buvo vienos rūšinės sudėties eraičinsvidrių žolynas su 9459 kg ha-1, o 

trečiaisiais žolynų naudojimo metais didžiausia sukaupta biomase pasižymėjo aštuonių augalų 

rūšių mišinys – 6594 kg ha-1. Gauti skirtingi žolynų biomasės rodikliai atskirais augimo metais 

indikuoja, kad mineralinės N trąšos neigiamai veikia žolynų stabilumą ir atsparumą 

besikeičiančiomis aplinkos sąlygomis. Vertinant mineralinių N trąšų poveikį pupiniams 

augalams, nustatyta, kad trąšos bendrą vidutinę pupinių augalų biomasę žolynuose sumažina. 

Pirmaisiais žolynų naudojimo metais mėlynžiedės liucernos sumažėjo nuo 58 iki 28 %, 

raudonųjų dobilų nuo 40 iki 11 %, baltųjų dobilų nuo 6 iki 0 %, sėjamiesiems esparcetams 

poveikio nebuvo, vidutinė jų biomasė žolynuose buvo 4 %. Antraisiais metais mėlynžiedės 

liucernos sumažėjo nuo 54 iki 35 %, raudonųjų dobilų nuo 54 iki 28 %, baltųjų dobilų nuo 16 iki 

1 %, sėjamiesiems esparcetams buvo teigiamas poveikis, vidutinė jų biomasė žolynuose 

padidėjo nuo 3 iki 4 %. Trečiaisiais metais mėlynžiedės liucernos sumažėjo nuo 53 iki 41 %, 

raudonųjų dobilų nuo 46 iki 38 %, baltųjų dobilų nuo 14 iki 3 %, sėjamiesiems esparcetams 

buvo teigiamas poveikis, vidutinė jų biomasė žolynuose padidėjo nuo 4 iki 9 %. Tręštuose 

žolynuose pastebimas beveik dvigubas miglinių žolių biomasės padidėjimas. Pirmais metais nuo 

13 iki 22 %, antraisiais nuo 9 iki 20 %. Tuo tarpu trečiaisiais žolynų naudojimo metais, 

atsižvelgiant į žolyno amžių ir nepalankias augimui sąlygas, buvo nustatyti reikšmingi skirtumai 

tarp monokultūrų ir įvairios rūšinės sudėties žolynų, didžiausias produktyvumas buvo aštuonių 

augalų rūšių mišinio, kurio produktyvumas siekė 6594 kg ha-1 (3.3 C lentelė). Analizuojant 

atskirus naudojimo metus pagal žolynų produktyvumą, tik trečiaisiais žolynų naudojimo metais 

tręštas žolynas pasižymėjo 710 kg ha-1 didesniu SM derliumi, nei netręštas produktyviausias 

žolynas. Trečiaisiais žolynų naudojimo metais, nustačius esminius skirtumus tarp variantų, buvo 

vertinamas pupinių augalų poveikis žolynų produktyvumui naudojant mineralines N trąšas, 

lyginant dviejų ir keturių pupinių augalų poveikį žolynų produktyvumui. Apibendrinus 

apjungtus duomenis, balti ir raudoni dobilai palaikė 5336 kg ha-1 derliaus produktyvumą, balti 

dobilai ir mėlynžiedės liucernos -5803 ha-1, balti dobilai ir sėjamieji esparcetai – 5307 ha-1, visi 

keturi pupiniai augalai palaikė 5878 kg ha-1 derliaus produktyvumą. Šis derlių skirtumas 

vertinamas esant tai pačiai miglinių augalų sudėčiai. Kadangi visuose mišiniuose augo baltieji 

dobilai, todėl galime teigti, kad viena papildoma pupinių augalų rūšis – mėlynžiedė liucerna, turi 

tokį patį poveikį kaip ir trys papildomi pupiniai augalai. Taip pat nustatytas keturių miglinių 

augalų pranašumas lyginant su dviem, apjungti duomenys parodė 1022 kg ha-1 biomasės 

skirtumą tarp šių variantų.  
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Tręštame bandyme, pirmaisiais ir antraisiais žolynų naudojimo metais, įvairiažolių 

vidutinis metinis kiekis žolynuose sudarė dvigubai daugiau bendro biomasės derliaus – 4 %  nei 

netręštame eksperimente, trečiaisiais metais sudarė netgi 34 %, tai yra 19 % didesnis įvairiažolių 

kiekis, lyginant su netręštu eksperimentu. 

 

3.3 lentelė Įvairios rūšinės sudėties žolynų poveikis metiniam derliui pagal botaninę žolynų sudėtį 

pirmaisiais, antraisiais ir trečiaisiais žolynų naudojimo metais, naudojant 150 kg N ha-1 per metus 

Table 3.3. The effect of grass-legume mixtures on the annual yields productivity and botanical 

composition of the sward in the 1st (A), 2nd (B) and 3rd (C) year of sward use, using 150 kg N ha-1 per 

year 

Žolių rūšių 

skirtingi 

deriniai/ 

Different 

combinations of 

plant species 

SM derlius, kg ha-1/ 

DM yield, kg ha-1 

p = 0,52 Botaninė žolių rūšinė sudėtis (%)/ 

Botanical composition of species (%) 

 

  

    

N150  2019 m./ 2019 (A)  G1  G2  G3  G4  L1  L2 L3  L4 Forbs 

1 7123 ab 98,1        1,9 

2 8059 ab  96,6       3,5 

3 7715 ab 87,3    0,4 10,7   1,6 

4 7882 ab  83,1   0,2 13,0   3,7 

5 7116 ab 15,8 58,6   0,2 18,6   6,8 

6 6989 ab 10,9 45,0 12,7 8,5 0,2 16,5   6,3 

7 8212 b 12,2 51,3   0,3  32,1  4,2 

8 8051 ab 8,6 35,2 12,2 7,7 0,2  32,0  4,2 

9 7843 ab 20,3 66,5   0,9   5,9 6,4 

10 7287 ab 15,0 45,0 15,5 10,8 0,7   6,5 6,7 

11 7752 ab 16,2 55,6   0,0 3,6 19,9 2,0 2,7 

12 7752 ab 10,5 41,2 11,6 7,5 0,1 5,0 21,4 1,2 1,7 

Žolių rūšių 

skirtingi 

deriniai/ 

Different 

combinations of 

plant species 

SM derlius, kg ha-1/ 

DM yield, kg ha-1 

p = 0,16 Botaninė žolių rūšinė sudėtis (%)/ 

Botanical composition of species (%) 

 

 

  

    

N150  2020 m./ 2020 (B)  G1  G2  G3  G4  L1  L2 L3  L4 Forbs 

1 7646 a 94,6        5,4 

2 9459 c  96,2       3,8 

3 9160 bc 68,4    0,5 28,8   2,3 

4 9348 bc  61,1   0,7 34,8   3,4 

5 8133 abc 23,7 35,6   0,6 36,2   3,9 

6 9108 bc 15,7 19,5 14,0 10,1 0,6 38,3   1,9 

7 9149 bc 17,7 27,0   1,0  48,9  5,3 

8 8931 abc 13,5 19,1 16,2 6,4 1,0  41,5  2,3 

9 8155 abc 33,5 50,6   4,7   6,9 4,2 

10 8465 abc 21,0 30,3 21,7 12,8 3,6   5,9 4,7 

11 8977 abc 22,4 34,3   0,2 13,9 24,2 1,7 3,3 

12 9270 bc 14,3 16,2 15,1 8,1 0,2 15,6 26,0 0,9 3,6 
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Žolių rūšių 

skirtingi 

deriniai/ 

Different 

combinations of 

plant species 

SM derlius, kg ha-1/ 

DM yield, kg ha-1 

p < 0,05 Botaninė žolių rūšinė sudėtis (%)/ 

Botanical composition of species (%) 

  

    

N150  2021 m./ 2021 (C)  G1  G2  G3  G4  L1  L2 L3  L4 Forbs 

1 3996 a 37,6        62,4 

2 4603 ab  41,9       58,2 

3 5512 bcde 20,1    2,0 39,1   38,9 

4 4707 ab  21,9   2,2 46,3   29,7 

5 4890 ab 6,6 7,0   1,4 57,7   27,4 

6 6182 cde 4,7 7,7 7,4 6,9 1,3 51,7   20,4 

7 5585 bcde 5,5 9,5   2,1  58,9  24,1 

8 6021 cde 5,0 6,0 7,0 6,3 2,8  53,4  19,7 

9 4592 ab 15,4 20,0   11,5   16,8 36,4 

10 5518 bcde 8,6 13,5 10,6 11,4 7,3   13,2 35,5 

11 5163 bcde 9,6 17,3   1,0 15,7 19,8 2,1 34,5 

12 6594 e 3,4 6,0 10,6 8,1 0,8 17,3 33,2 2,4 18,4 

Pastaba: miglinės žolės: G1 = daugiametė svidrė, G2 = eraičinsvidrės, G3 = tikrasis eraičinas, G4 = pašarinis 

motiejukas; pupinės žolės: L1 = baltasis dobilas, L2 = raudonasis dobilas,  L3 = mėlynžiedė liucerna, L4 = 

sėjamasis esparcetas; SM = sausos medžiagos; skirtingos raidės žymi statistiškai reikšmingus skirtumus tarp žolių 

rūšių skirtingų derinių esant p < 0.05 patikimumo lygiui 

Note: Grasses: G1 = Perennial ryegrass, G2 = × Festulolium, G3 = Meadow fescue, G4 = Timothy; Legumes:  

L1 = White clover, L2 = Red clover, L3 = Lucerne, L4 = Sainfoin; DM = dry matter; different letters indicate 

significant differences between the different combinations of plant species (p < 0.05). 

 

Apibendrinus pateiktus rezultatus, galima teigti, kad mineralinės azoto trąšos labiausiai 

slopina baltųjų dobilų augimą, tačiau stipriai paveikiama ir raudonųjų dobilų biomasė, ypač 

pirmaisiais dviem naudojimo metais. Mėlynžiedės liucernos buvo atspariausios iš visų pupinių 

augalų. 

 

3.1.3. Sausų medžiagų derliaus kitimas atskirais vegetacijos laikotarpiais 

 

Pirmaisiais žolynų naudojimo metais netręštame eksperimente, visose pjūtyse 

produktyviausi buvo visi mišiniai su mėlynžiede liucerna, nepriklausomai nuo kitų pupinių 

augalų rūšių skaičiaus mišiniuose ir visose pjūtyse mažiausiu produktyvumu pasižymėjo vienos 

rūšinės sudėties žolynai, išskyrus pirmąjį derliaus nuėmimą. Visose pjūtyse nustatyti reikšmingi 

derliaus skirtumai vertinant įvairios rūšinės sudėties žolynų sudėtį (3.4 A lentelė). Tręštame 

eksperimente, iki pirmos pjūties geriausiai augo eraičinsvidrių žolynas, esant pakankamam 

drėgmės rėžimui. Po pirmos pjūties prasidėjo sausros periodas, kuris tęsėsi iki antros pjūties, 

todėl drėgmės trūkumas ribojo tolimesnį miglinių žolių biomasės augimą, ir kitose likusiose 

pjūtyse taip pat išsiskyrė mišiniai su pupiniais augalais, tačiau reikšmingi derliaus skirtumai 

nustatyti tik antroje ir ketvirtoje pjūtyse (3.4 B lentelė).  
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3.4 lentelė. Pirmų žolynų naudojimo metų žolių rūšių skirtingų derinių sausų medžiagų derliai vertinant 

atskiras pjūtis nenaudojant (A) ir naudojant (B) mineralines azoto trąšas 

Table 3.4. Dry matter (DM) yield of different combinations of plant species, by different harvest cuts in 

the first year of sward use with no fertilisers (A) and using 150 kg N ha-1 (B) 

Žolių rūšių skirtingi deriniai/ 

Different combinations of plant species 

A (N0) 

  

Metinis derlius, 

kg ha-1/ 

Annual yield, 

kg ha-1 

Pjūtys/ Cuts 

I 

 

p < 

0,05 

 II 

 

p < 

0,05 

 III 

 

p < 

0,05 

IV 

 

p <  

0,05 

(1) G1 4589 3667 abc 376 a 276 a 269 a 

(2) G2 4678 3645 ab 391 ab 354 a 288 a 

(3) L1+L2/G1 7005 3925 abcd 1122 def 1232 b 727 bc 

(4) L1+L2/G2 7789 4396 bcde 1138 def 1518 bc 737 bc 

(5) L1+L2/G1+G2 7629 4469 cdefg 1142 def 1248 b 770 bc 

(6) L1+L2/G1+G2+G3+G4 6307 3406 a 988 d 1271 b 644 b 

(7) L3+L1/ G1+G2 8304 4525 defg 1211 def 1707 cd 860 cde 

(8) L3+L1/ G1+G2+G3+G4 9611 5266 g 1318 f 2084 f 943 cde 

(9) L4+L1/ G1+G2 5039 3556 a 639 bc 438 a 407 e 

(10) L4+L1/ G1+G2+G3+G4 5582 4045 abcd 678 c 453 a 407 a 

(11) L1+L2+L3+L4/ G1+G2 8598 4495 defg 1261 ef 2019 def 823 a 

(12) L1+L2+L3+L4/ G1+G2+G3+G4 8941 4976 efg 1161 def 1999 def 804 cde 

 

Žolių rūšių skirtingi deriniai/ 

Different combinations of plant species 

B (150 kg N ha-1) 

  

Metinis derlius, 

kg ha-1/ 

Annual yield, 

kg ha-1 

Pjūtys/ Cuts 

I 

 

 p = 

0,44 

 II 

 

p < 

0,05 

 III 

 

 p = 

0,07 

IV 

 

p <  

0,05 

(1) G1 7123 5152 abc 450 ab 1240 a 281 a 

(2) G2 8059 5930 c 448 a 1396 abc 285 ab 

(3) L1+L2/G1 7715 5158 abc 691 bc 1427 abc 439 cdef 

(4) L1+L2/G2 7882 5478 abc 556 abc 1526 abc 322 abc 

(5) L1+L2/G1+G2 7116 4699 a 703 c 1286 abc 428 cdef 

(6) L1+L2/G1+G2+G3+G4 6989 4580 a 676 abc 1332 abc 400 bcdef 

(7) L3+L1/ G1+G2 8212 5401 abc 771 cde 1589 bc 451 def 

(8) L3+L1/ G1+G2+G3+G4 8051 5175 abc 802 cde 1591 c 483 f 

(9) L4+L1/ G1+G2 7843 5696 abc 558 cde 1243 a 345 abcd 

(10) L4+L1/ G1+G2+G3+G4 7287 5113 abc 578 abc 1238 a 358 abcdef 

(11) L1+L2+L3+L4/ G1+G2 7752 5252 abc 654 abc 1458 abc 387 abcdef 

(12) L1+L2+L3+L4/ G1+G2+G3+G4 7752 4729 abc 998 e 1570 bc 456 def 

Pastaba: miglinės žolės: G1 = daugiametė svidrė, G2 = eraičinsvidrės, G3 = tikrasis eraičinas, G4 = pašarinis 

motiejukas; pupinės žolės: L1 = baltasis dobilas, L2 = raudonasis dobilas, L3 = mėlynžiedė liucerna, L4 = 

sėjamasis esparcetas; N150 – metinė N trąšų norma; skirtingos raidės indikuoja statistiškai reikšmingus skirtumus 

tarp žolių rūšių skirtingų derinių atskirose pjūtyse (esant p < 0,05 patikimumo lygiui). 

Note: grasses: G1 = Perennial ryegrass, G2 = × Festulolium, G3 = Meadow fescue, G4 = Timothy; legumes:  

L1 = White clover, L2 = Red clover, L3 = Lucerne, L4 = Sainfoin.;N150 - level of N fertiliser per year; different 

letters indicate statistically significant differences between different combinations of plant species in different cuts 

(at p < 0.05 level). 

 

Antraisiais žolynų naudojimo metais, esant palankioms meteorologinėms sąlygoms žolių 

augimui, mišinių produktyvumas šiek tiek pasikeitė lyginant su pirmaisiais (3.5 A lentelė). 

Palankesniais augimo metais pirmoje, nenaudojant mineralinių azoto trąšų, trečioje ir ketvirtose 

pjūtyse, labiau vyravo raudonieji dobilai ir didesniu produktyvumu pasižymėjo trijų augalų rūšių 

mišinys su baltaisiais dobilais, raudonaisiais dobilais ir eraičinsvidrėmis. Tačiau pirmoje - 
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ketvirtoje pjūtyse nenustatyta reikšmingų derliaus skirtumų lyginant su kitais mišiniais, kuriuose 

augo mėlynžiedė liucerna. Galima teigti, kad mėlynžiedės liucernos stipresnės savybės 

mišiniuose yra atsparumas sausrai ir kitoms nepalankioms augimui sąlygoms, lyginant su 

tarprūšine konkurencija įvairios rūšinės sudėties mišiniuose. Visose keturiose pjūtyse mažiausi 

sausų medžiagų derliai nustatyti vienos rūšinės sudėties žolynuose ir mišiniuose su baltais 

dobilais ir sėjamaisiais esparcetais. Penktoji pjūtis, atlikta augalų vegetacijos pabaigoje, buvo 

pati neproduktyviausia ir mišinių poveikis žolynų produktyvumui labai išsiskyrė lyginant su 

kitomis pjūtimis. Tręšiant žolynus nebuvo nustatyto ryšio tarp skirtingos augalų rūšinės sudėties 

mišinių poveikio žolynų produktyvumui (3.5 B lentelė). Trijose pjūtyse nebuvo ir esminio 

poveikio tarp žolynų rūšių turtingumo ir produktyvumo. 

 

3.5 lentelė. Antrų žolynų naudojimo metų žolių rūšių skirtingų derinių sausų medžiagų derliai vertinant 

atskiras pjūtis nenaudojant (A) ir naudojant (B) mineralines azoto trąšas 

Table 3.5. Dry matter (DM) yield of different combinations of plant species, by different harvest cuts in 

the second year of sward use with no fertilisers (A) and using 150 kg N ha-1 (B) 

Žolių rūšių skirtingi deriniai/ 

Different combinations of plant species 

A (N0) 

  

Metinis 

derlius,  

kg ha-1/ 

Annual 

yield, kg ha-1 

Pjūtys/ Cuts   

I 

 

p < 

0,05 

II 

 

p < 

0,05 

III 

 

p < 

0,05 

IV 

 p < 0,05 

 

 

 

V 

 

 

 

p < 

0,05 

(1) G1 3568 2233 a 612 a 403 a 208 a 112 a 

(2) G2 3868 2198 a 751 a 473 a 300 ab 145 a 

(3) L1+L2/G1 8955 4191 bcdef 2091 bcd 1310 de 1076 cde 286 cd 

(4) L1+L2/G2 10177 5015 f 2213 bcdef 1348 e 1225 e 377 defg 

(5) L1+L2/G1+G2 9166 4435 def 2037 bcd 1288 de 1046 cde 360 defg 

(6) L1+L2/G1+G2+G3+G4 9007 4071 bcd 2225 cdef 1228 cde 1060 cde 423 efg 

(7) L3+L1/ G1+G2 9419 4456 def 2499 def 1150 bcde 882 c 431 g 

(8) L3+L1/ G1+G2+G3+G4 9904 4899 def 2693 f 1140 bcde 891 c 280 bcd 

(9) L4+L1/ G1+G2 6571 3311 b 1671 b 882 b 490 b 218 abc 

(10) L4+L1/ G1+G2+G3+G4 6914 3438 bc 1893 bc 899 bc 515 b 168 ab 

(11) L1+L2+L3+L4/ G1+G2 9132 4280 def 2352 cdef 1190 de 1001 cde 309 cdefg 

(12) L1+L2+L3+L4/ G1+G2+G3+G4 9047 4099 bcdef 2495 def 1166 bcde 980 cde 307 cde 

 

Žolių rūšių skirtingi deriniai/ 

Different combinations of plant 

species 

B (150 kg N ha-1) 

  

Metinis 

derlius, 

kg ha-1/ 

Annual 

yield, kg ha-1 

Pjūtys/ Cuts   

I 

 

p < 

0,05 

II 

 

p = 

0,28 

III 

 

p = 

0,08 

IV 

 p < 0,05 

 

 

 

V 

 

 

 

p = 

0,10 

(1) G1 7646 4814 ab 1781 a 606 a 333 ab 112 a 

(2) G2 9459 6426 e 1877 abc 604 a 409 abcd 144 ab 

(3) L1+L2/G1 9160 5466 bc 2152 abc 773 abc 582 bcdef 187 ab 

(4) L1+L2/G2 9348 5738 cde 1992 abc 753 abc 669 def 196 abc 

(5) L1+L2/G1+G2 8133 4400 a 1940 abc 814 bc 764 ef 216 abcde 

(6) L1+L2/G1+G2+G3+G4 9108 5232 bc 2044 abc 859 c 792 f 182 abcde 

(7) L3+L1/ G1+G2 9149 5451 bc 2111 abc 742 abc 585 bcdef 260 abcde 

(8) L3+L1/ G1+G2+G3+G4 8931 5205 bc 2114 abc 762 abc 596 bcdef 253 abcde 
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(9) L4+L1/ G1+G2 8155 5307 bc 1751 a 600 a 354 abc 143 abcde 

(10) L4+L1/ G1+G2+G3+G4 8465 5342 bc 1932 abc 713 abc 327 a 151 bcde 

(11) L1+L2+L3+L4/ G1+G2 8977 5292 bc 2132 abc 740 abc 606 cdef 207 cde 

(12) L1+L2+L3+L4/ G1+G2+G3+G4 9270 5306 bc 2267 c 839 bc 651 def 207 e 

Pastaba: miglinės žolės: G1 = daugiametė svidrė, G2 = eraičinsvidrės, G3 = tikrasis eraičinas, G4 = pašarinis 

motiejukas; pupinės žolės: L1 = baltasis dobilas, L2 = raudonasis dobilas, L3 = mėlynžiedė liucerna, L4 = 

sėjamasis esparcetas; N150 – metinė N trąšų norma; skirtingos raidės indikuoja statistiškai reikšmingus skirtumus 

tarp žolių rūšių skirtingų derinių atskirose pjūtyse (esant p < 0,05 patikimumo lygiui). 

Note: grasses: G1 = Perennial ryegrass, G2 = × Festulolium, G3 = Meadow fescue, G4 = Timothy; legumes: L1 = 

White clover, L2 = Red clover, L3 = Lucerne, L4 = Sainfoin.;N150 - level of N fertiliser per year; different letters 

indicate statistically significant differences between different combinations of plant species in different cuts (at p < 

0.05 level). 

 

Trečiais žolynų naudojimo metais, kaip ir pirmais, visose pjūtyse, geriausiu produktyvumu 

pasižymėjo mišiniai su mėlynžiede liucerna, neatsižvelgiant į kitas kartu augančias augalų rūšis 

ar jų skaičių, išskyrus antrąją pjūtį. Antroje pjūtyje nenustatytas ryšys tarp produktyvumo ir 

žolynų mišinių sudėties (3.6 A lentelė). Kitos rūšinės sudėties mišiniai, be mėlynžiedės 

liucernos, kaip ir pirmaisiais žolynų naudojimo metais, ne visais atvejais turėjo esminių derliaus 

skirtumų lyginant su produktyviausiais mišiniais, kuriuose augo mėlynžiede liucerna, tačiau jų 

produktyvumas visais atvejais buvo mažesnis. Taip pat nustatyta ta pati mišinių, su baltais 

dobilais ir sėjamaisiais esparcetais tendencija, jų produktyvumas buvo nereikšmingai didesnis 

nei vienos rūšinės sudėties žolynų, tačiau daugeliu atveju reikšmingai mažesnis už mišinius, 

kuriuose augo kitos pupinės žolės.  

 

3.6 lentelė. Trečių žolynų naudojimo metų žolių rūšių skirtingų derinių sausų medžiagų derliai vertinant 

atskiras pjūtis nenaudojant (A) ir naudojant (B) mineralines azoto trąšas 

Table 3.6. Dry matter (DM) yield of different combinations of plant species, by different harvest cuts in 

the third year of sward use with no fertilisers (A) and using 150 kg N ha-1 (B) 

Žolių rūšių skirtingi deriniai/ 

Different combinations of plant species 

A (N0) 

  

Metinis 

derlius,  

kg ha-1/ 

Annual yield, 

kg ha-1 

Pjūtys/ Cuts 

I 

 

p < 

0,05 

II 

 

p < 

0,10 

III 

 

p < 

0,05 

IV 

 

p < 

 0,05 

(1) G1 2502 1045 a 752 ab 268 a 439 a 

(2) G2 2914 1524 b 687 a 257 a 445 a 

(3) L1+L2/G1 4620 2119 cd 1065 d 550 cde 887 cd 

(4) L1+L2/G2 4814 2215 de 1001 bcd 565 de 1034 cde 

(5) L1+L2/G1+G2 4971 2260 de 1021 bcd 547 cde 1143 def 

(6) L1+L2/G1+G2+G3+G4 4927 2362 defg 970 bcd 532 bcd 1064 cde 

(7) L3+L1/ G1+G2 5715 2590 defg 1057 cd 811 g 1256 ef 

(8) L3+L1/ G1+G2+G3+G4 5884 2813 g 1034 cd 789 fg 1248 ef 

(9) L4+L1/ G1+G2 3547 1664 bc 930 abcd 355 ab 597 ab 

(10) L4+L1/ G1+G2+G3+G4 4224 2116 cd 884 abcd 371 abc 853 bc 

(11) L1+L2+L3+L4/ G1+G2 5566 2408 defg 1001 bcd 772 fg 1386 fgh 

(12) L1+L2+L3+L4/ G1+G2+G3+G4 5877 2616 efg 954 bcd 732 efg 1575 h 
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Žolių rūšių skirtingi deriniai/ 

Different combinations of plant species 

B (150 kg N ha-1) 

  

Metinis 

derlius,  

kg ha-1/ 

Annual yield, 

kg ha-1 

Pjūtys/ Cuts 

I 

 

p < 

0,05 

II 

 

p < 

0,05 

III 

 

p < 

0,05 

IV 

 

p <  

0,05 

(1) G1 3996 2937 a 227 ab 322 ab 511 a 

(2) G2 4603 3610 bcd 216 a 296 ab 481 a 

(3) L1+L2/G1 5512 3870 cdefg 338 bcdef 516 bcd 788 bc 

(4) L1+L2/G2 4707 3216 ab 284 abcd 523 bcd 683 abc 

(5) L1+L2/G1+G2 4890 3189 ab 331 bcdef 526 bcd 844 bcde 

(6) L1+L2/G1+G2+G3+G4 6182 4467 efg 338 bcdef 461 bcd 916 cde 

(7) L3+L1/ G1+G2 5585 3863 cde 444 f 412 abcd 865 bcde 

(8) L3+L1/ G1+G2+G3+G4 6021 4200 defg 364 def 381 abcd 1076 e 

(9) L4+L1/ G1+G2 4592 3374 abc 235 abc 338 ab 645 ab 

(10) L4+L1/ G1+G2+G3+G4 5518 4198 defg 235 abc 210 a 875 bcde 

(11) L1+L2+L3+L4/ G1+G2 5163 3520 abc 357 cdef 436 abcd 850 bcde 

(12) L1+L2+L3+L4/ G1+G2+G3+G4 6594 4550 g 345 bcdef 630 d 1070 de 

Pastaba: miglinės žolės: G1 = daugiametė svidrė, G2 = eraičinsvidrės, G3 = tikrasis eraičinas, G4 = pašarinis 

motiejukas; pupinės žolės: L1 = baltasis dobilas, L2 = raudonasis dobilas, L3 = mėlynžiedė liucerna, L4 = 

sėjamasis esparcetas; N150 – metinė N trąšų norma; skirtingos raidės indikuoja statistiškai reikšmingus skirtumus 

tarp žolių rūšių skirtingų derinių atskirose pjūtyse (esant p < 0,05 patikimumo lygiui). 

Note: grasses: G1 = Perennial ryegrass, G2 = × Festulolium, G3 = Meadow fescue, G4 = Timothy; legumes:  

L1 = White clover, L2 = Red clover, L3 = Lucerne, L4 = Sainfoin.;N150 - level of N fertiliser per year; different 

letters indicate statistically significant differences between different combinations of plant species in different cuts 

(at p < 0.05 level). 

 

Atlikus tręšto eksperimento analizę, nustatyta, kad tik šiais žolynų naudojimo metais buvo 

esminiai skirtumai visose pjūtyse vertinant skirtingą žolynų rūšinę sudėtį (3.6 B lentelė). Tai 

parodo, kad senėjant žolynams, pupiniai augalai duoda didesnę naudą tolimesniam žolyno 

išsilaikymui, nei mineralinės azoto trąšos. Visose pjūtyse produktyviausi buvo mišiniai su 

mėlynžiede liucerna. 

Apibendrinus trijų eksperimentinių metų  pjūčių rezultatus, nustatyta, kad visais 

eksperimentiniais metais produktyviausia buvo pirmoji pjūtis, tiek naudojant tiek nenaudojant 

mineralines azoto trąšas. Nenaudojant mineralinių N trąšų, I pjūties derlius sudarė 59,9, 48,7 ir 

46,3 % atitinkamai pirmaisiais, antraisiais ir trečiaisiais žolynų naudojimo metais, naudojant 

mineralines N trąšas – 67,9, 60,5, 71,0 %. Naudojant mineralines azoto trąšas, didžiausia žolynų 

biomasės dalis užauginama jau iki pirmosios pjūties. 

Esant sausros sąlygoms 2019 m., II pjūtis sudarė 13,6 % metinio derliaus, atitinkamai kitų 

eksperimentinių metų II pjūties derlius buvo panašus ir sudarė 22,5 %. Galima teigti, kad 

sausros sąlygos gali sumažinti atskiros pjūties derlių iki 8,9 %. Ankstesniais tyrėjų duomenimis, 

mineralinės azoto trąšos padeda atlaikyti nepalankias klimato sąlygas, padidindamos žolynų 

produktyvumą (Carlsson et al., 2017), tačiau mūsų eksperimento tręštuose žolynuose antros 

pjūties biomasė sumažėjo iki 8,6 % lyginant su metiniu produktyvumu, tačiau lyginti šios 

pjūties padidėjimą ar sumažėjimą negalima, nes atskirais metais gauti labai skirtingi II pjūties 
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derliai, nuo 13 % antraisiais iki 5,9 % trečiaisiais žolynų naudojimo metais. Tačiau nustatyta, 

jog netręštų monokultūrų vidutinis derlius, esant sausros periodui sumažėjo iki 89 %, o tręštų – 

91,9 %. Todėl galima daryti išvadą, kad mineralinės N trąšos nepadeda žolynams atlaikyti 

nepalankių klimato sąlygų, ypač vienos rūšinės sudėties žolynams. 

Kitų tyrėjų duomenimis, nustatytas stiprus teigiamas poveikis derliui dėl funkcinių grupių 

sąveikos ir esant pertekliniam drėgmės kiekiui. Nustatyta, kad įvairios rūšinės sudėties mišinys, 

turintis tris funkcines grupes, buvo produktyvesnis už daugiametės svidrės vienos rūšies žolyną, 

kuris buvo tręšiamas net 300 kg N ka-1. (Grange et al., 2021) Šie naujausi tyrimai taip pat 

patvirtina ir mūsų tyrimo gautus  rezultatus, kad įvairios rūšinės sudėties žolynai gali ne tik 

padidinti derliaus produktyvumą, sušvelninti derliaus praradimo riziką esant ekstremalioms 

klimato sąlygoms, tačiau ir galimybę atsisakyti mineralinių azoto trąšų naudojimo, taip 

sumažinant ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Apibendrinus mūsų tyrimo gautus 

rezultatus, derliaus atsparumas ir stabilumas atskirais vegetacijos laikotarpiais labiau priklausė 

nuo pupinių augalų rūšies žolynuose. Mineralinės N trąšos derliaus atsparumui ir 

produktyvumui įvairios rūšinės žolynuose reikšmingo poveikio neturėjo. 

 

3.1.4.  Žolynų cheminės sudėties kitimas atskirais žolynų naudojimo metais 

 

Rodiklis, kuris turi labai svarbią reikšmę ne tik gyvulio sveikatingumui, bet ir labiausiai 

lemia produkcijos kiekį ir kokybę, yra pašarų baltymai. Baltymai racione yra viena svarbiausių 

maisto medžiagų. Jie būtini kaip medžiagų apykaitos komponentai. Mokslinės literatūros 

duomenimis, rekomenduojamas baltymų kiekis sausose medžiagose yra 17–19 % (Butkutė, 

Paplauskienė, 2014). Tarpusavio miglinių ir pupinių augalų cheminė sudėtis labai skiriasi, todėl 

bendras skirtingos rūšinės sudėties žolyno maistingumas gali skirtis nuo jame esančių skirtingų 

komponentų santykio, tręšimo ir naudojimo (Pankevičius, Stancevičius, 2012). Miglinės žolės 

plačiai paplitusios pievose ir ganyklose, dauguma jų yra ilgaamžės. Šių augalų ūkinė vertė 

priklauso nuo augalo amžiaus, augant miglinių žolių amžiui daugėja ląstelienos, bet mažėja 

baltymų, tačiau aplinkos drėgmė ir temperatūra, kurios reikalingos visiems biocheminiams 

procesams vykti žolėje, turi didelę įtaką jų vystymuisi bei cheminei sudėčiai (Zableckienė, 

Butkutė, 2016), todėl ypač svarbus pupinių augalų kiekis žolyne, nes žolynų derliaus kokybė 

priklauso nuo jame esančio azoto kiekio (Lindstrom & Mousavi, 2020), kuris indikuoja žolyno 

baltymingumą bei gerinamą virškinamumą. 

Cheminės žolynų sudėties analizės buvo atliktos pasirenkant pirmųjų žolynų naudojimo 

metų dvi produktyviausias pjūtis. Kitais bandymų metais neatsižvelgiant į žolynų produktyvumą 

pasirinktos tos pačios dvi pjūtys. Žaliųjų baltymų kiekis atskirais žolynų naudojimo metais 

pateiktas 3.7 lentelėje. Duomenys rodo, kad žolynų kokybė priklausė nuo žolynų rūšinės 
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sudėties. Netręštame eksperimente vidutinis daugiamečių svidrių ir eraičinsvidrių žalių baltymų 

kiekis svyravo nuo 10,5 iki 10,9 %, atitinkamai pirmaisiais ir antraisiais žolynų naudojimo 

metais, trečiais žolynų naudojimo metais padidėjo iki 13,5 %. Tręštame eksperimente 

atitinkamai nuo 12,3 % pirmaisiais, antraisiais ir iki 13,6 % trečiaisiais žolynų naudojimo 

metais. Vertinant žolynų kokybę pagal atskiras pjūtis, nustatyta, kad nors abiejuose 

eksperimentuose produktyviausios buvo pirmosios pjūtys, tačiau žalių baltymų kiekis sausose 

medžiagose daugeliu atveju buvo arti arba dvigubai mažesnis nei trečiojoje pjūtyje. 

 

3.7 lentelė. Žalių baltymų kiekis įvairios sudėties žolynuose 

Table 3.7. Crude protein content in the herbage of swards of different composition 

Žalių baltymų kiekis sausose medžiagose, %/ 
Crude protein content in dry matter, %  

Pirmi žolynų naudojimo metai/ 
1st year of sward use 

Žolių rūšių skirtingi deriniai/ 
Different combinations of plant species 

 

N0 N150 

I pjūtis/ 
I Cut 

III pjūtis/ 
III Cut 

Vidurkis/ 
Mean 

I pjūtis/ 
I Cut 

III pjūtis/ 
III Cut 

Vidurkis/ 
Mean 

(1) G1 7,7 ab 13,9 ab 10,8 ab 9,5 abcd 16,0 ab 12,7 ab 

(2) G2 7,3 a 12,8 a 10,1 a 8,7 a 14,9 a 11,8 a 

(3) L1+L2/G1 10,6 de 19,1 cde 14,8 def 9,5 abcd 16,1 ab 12,8 abc 

(4) L1+L2/G2 9,6 bcde 18,9 cde 14,2 cd 10,4 bcd 16,4 abcd 13,4 bcde 

(5) L1+L2/G1+G2 9,8 bcde 18,9 cde 14,3 cd 9,4 ab 18,3 bcd 13,8 bcde 

(6) L1+L2/G1+G2+G3+G4 9,8 bcde 18,8 cde 14,3 cd 11,1 d 18,3 bcd 14,7 e 

(7) L3+L1/ G1+G2 11,1 e 21,1 efg 16,1 def 8,9 ab 17,9 bcd 13,4 bcde 

(8) L3+L1/ G1+G2+G3+G4 10,5 cde 22,7 g 16,6 f 9,6 abcd 19,6 d 14,6 cde 

(9) L4+L1/ G1+G2 7,9 ab 16,2 bc 12,0 b 9,6 abcd 16,2 abcd 12,9 abc 

(10) L4+L1/ G1+G2+G3+G4 8,1 abc 16,7 cd 12,4 bc 9,1 ab 16,6 abcd 12,9abc 

(11) L1+L2+L3+L4/ G1+G2 10,8 de 21,1 efg 16,0 def 9,2 ab 16,9 abcd 13,1 bc 

(12) L1+L2+L3+L4/ G1+G2+G3+G4 10,3 cde 19,4 de 14,9 def 9,6 abcd 16,8 abcd 13,2 bc 

p-value between different combinations 
of plant species in cuts 

p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 n.s. p < 0,05 p < 0,05 

 

Antri žolynų naudojimo metai/ 
2nd year of sward use 

Žolių rūšių skirtingi deriniai/ 
Different combinations of plant 

species 

N0 N150 

I pjūtis/ 
I Cut 

III pjūtis/ 
III Cut 

Vidurkis/ 
Mean 

I pjūtis/ 
I Cut 

III pjūtis/ 
III Cut 

Vidurkis/ 
Mean 

(1) G1 9,0 a 12,5 a 10,8 a 9,2 ab 15,4 a 12,3 a 

(2) G2 9,0 a 12,8 a 10,9 a 8,7 a 15,8 abc 12,2 a 

(3) L1+L2/G1 13,8 defg 21,1 de 17,4 cd 10,6 cde 17,3 bcd 14,0 bc 

(4) L1+L2/G2 13,9 defg 20,5 de 17,2 cd 11,1 cde 17,5 cd 14,3 bcd 

(5) L1+L2/G1+G2 13,7 de 19,7 bcde 16,7 cd 10,4 bcd 17,5 cd 13,9 bc 

(6) L1+L2/G1+G2+G3+G4 13,9 defg 20,8 de 17,3 cd 12,7 g 17,6 cd 15,1 cdef 

(7) L3+L1/ G1+G2 14,4 efg 21,9 e 18,2 cd 11,5 defg 19,8 ef 15,7 ef 

(8) L3+L1/ G1+G2+G3+G4 15,8 g 21,5 de 18,7 d 11,9 efg 19,8 f 15,9 f 

(9) L4+L1/ G1+G2 11,9 cd 16,8 b 14,4 b 9,3 ab 15,4 ab 12,3 a 

(10) L4+L1/ G1+G2+G3+G4 11,0 bc 17,3 bc 14,2 b 10,2 bc 16,4 abc 13,3 ab 

(11) L1+L2+L3+L4/ G1+G2 15,0 efg 20,5 de 17,8 cd 11,0 cde 19,8 ef 15,4 def 

(12) L1+L2+L3+L4/ G1+G2+G3+G4 14,3 efg 20,0 cde 17,2 cd 11,4 defg 18,8 def 15,1 cdef 

p-value between different combinations 
of plant species in cuts 

p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 
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Treti žolynų naudojimo metai/ 

3rd year of sward use 

Žolių rūšių skirtingi deriniai/ 

Different combinations of plant species 

 

N0   N150   

I pjūtis/ 

I Cut 

III pjūtis/ 

III Cut 

Vidurkis/ 

Mean 

I pjūtis/ 

I Cut 

III pjūtis/ 

III Cut 

Vidurkis/ 

Mean 

(1) G1 11,2 a 15,9 a 13,6 a 16,2 cd 17,5 abcd 17,7 cde 

(2) G2 11,4 a 15,4 a 13,4 a 10,2 a 13,7 ab 13,7 ab 

(3) L1+L2/G1 18,1 f 19,4 bcd 18,7 cd 14,4 bcd 16,9 bcde 16,9 cde 

(4) L1+L2/G2 17,9 ef 19,3 bcd 18,6 cd 15,2 cd 17,0 abcd 17,0 cde 

(5) L1+L2/G1+G2 17,6 def 18,5 b 18,1 cd 16,5 d 17,6 abcd 17,6 de 

(6) L1+L2/G1+G2+G3+G4 16,0 bcd 19,3 bcd 17,7 cd 13,9 abcd 15,9 abc 15,9 abcd 

(7) L3+L1/ G1+G2 16,7 cdef 21,0 d 18,9 d 13,7 abcd 17,6 efg 17,6e 

(8) L3+L1/ G1+G2+G3+G4 16,0 bcd 20,8 bcd 18,4 cd 12,4 abcd 17,2 g 17,2 cde 

(9) L4+L1/ G1+G2 14,6 b 14,8 a 14,7 ab 12,7 abcd 14,8 a 14,8 abc 

(10) L4+L1/ G1+G2+G3+G4 14,8 b 15,5 a 15,1 ab 10,6 ab 13,7 a 13,7 a 

(11) L1+L2+L3+L4/ G1+G2 16,7 cdef 20,5 bcd 18,6 cd 13,6 abcd 16,8 cdefg 16,8 cde 

(12) L1+L2+L3+L4/ G1+G2+G3+G4 15,5 bc 20,5 bcd 18,0 cd 12,2 abcd 16,2 defg 16,2 bcde 

p-value between different combinations 

of plant species in cuts 

p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p = 0,07 p < 0,05 p = 0,18 

Pastaba: miglinės žolės: G1 = daugiametė svidrė, G2 = eraičinsvidrės, G3 = tikrasis eraičinas, G4 = pašarinis 

motiejukas; pupinės žolės: L1 = baltasis dobilas, L2 = raudonasis dobilas, L3 = mėlynžiedė liucerna, L4 = 

sėjamasis esparcetas; N150 – metinė N trąšų norma; skirtingos raidės indikuoja statistiškai reikšmingus skirtumus 

tarp žolių rūšių skirtingų derinių atskirose pjūtyse (esant p < 0,05 patikimumo lygiui). 

Note: grasses: G1 = Perennial ryegrass, G2 = × Festulolium, G3 = Meadow fescue, G4 = Timothy; legumes:  

L1 = White clover, L2 = Red clover, L3 = Lucerne, L4 = Sainfoin.; N150 - level of N fertiliser per year; different 

letters indicate statistically significant differences between different combinations of plant species in different cuts 

(at p < 0.05 level). 
 

Kituose pupinių-miglinių žolių mišiniuose žalių baltymų kiekis, nenaudojant mineralinių N 

trąšų, svyravo nuo 14,6 iki 17,7 %, naudojant N150 – nuo 13,4 iki 16,3 %, priklausomai nuo 

žolynų rūšinės sudėties ir naudojimo metų. Tačiau visais eksperimentiniais metais, vidutinis 

žalių baltymų kiekis žolynuose buvo mažesnis naudojant mineralines N trąšas. Vertinant 

produktyviausių trijų eksperimentinių metų žolynų kokybę, nustatyta, kad pirmųjų žolynų 

naudojimo metų produktyviausio žolyno su baltais dobilais, mėlynžiede liucerna, 

daugiametėmis svidrėmis, eraičinsvidrėmis, tikraisiais eraičinais ir pašariniais motiejukais 

mišinio derlius buvo 1399 kg ha-1 didesnis ir pasižymėjo geresne kokybe su 3,1 % didesniu žalių 

baltymų kiekiu lyginant su  produktyviausiu žolynu, kuris buvo tręšiamas mišinyje su baltais 

dobilais, mėlynžiede liucerna, daugiametėmis svidrėmis ir eraičinsvidrėmis. Antrų žolynų 

naudojimo metų produktyviausio žolyno su eraičinsvidrėmis, baltais ir raudonais dobilais 

mišinio derlius buvo 718 kg ha-1 didesnis ir pasižymėjo geresne kokybe su 5 % didesniu žalių 

baltymų kiekiu lyginant su produktyviausiu vienos rūšinės sudėties tręšiamu eraičinsvidrių 

žolynu. Trečiais žolynų naudojimo metais, nenaudojant mineralinių azoto trąšų, 

produktyviausias buvo šešių augalų rūšių mišinys, kaip ir pirmaisiais žolynų naudojimo metais, 

tačiau jo produktyvumas buvo mažesnis 710 kg ha-1 nei tręšiamo aštuonių augalų rūšių žolyno, 
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tačiau su 2,2 % didesniu žalių baltymų kiekiu. Taip pastebėta tendencija, kad daugeliu atveju, 

mišinių su pupiniais augalais – baltais dobilais ir sėjamaisiais esparcetais kokybė buvo 

reikšmingai didesnė nei vienos rūšinės sudėties žolynų, tačiau reikšmingai mažesnė nei kitų 

mišinių, kurių sudėtyje buvo raudoni dobilai ar mėlynžiedės liucernos. 

Remiantis kitų tyrėjų duomenimis (Lee, 2000), mineralinių azoto trąšų didinimas iki 200 kg 

N ha-1 gali padidinti miglinių žolių sausų medžiagų išeigą ir žalių baltymų kiekį, tačiau 

sumažina ląstelienos (ADF, NDF) ir angliavandenių (hemiceliuliozės, celiuliozės) kiekį. 

Apibendrinant gautus rezultatus, mūsų atliktame tyrime, palyginus du pupinius augalus su 

keturiais, nustatyta, kad derliaus kokybę ir produktyvumą didina ne ankštinių augalų skaičius, o 

atrinktos rūšys pagal augimo savybes mišiniuose su kitais pupiniais augalais ar miglinėmis 

žolėmis. Taip pat nustatyta, kad mineralinės N trąšos papildomai nepadidina žolynų 

produktyvumo kaip ir nepagerina žolynų biomasės kokybės. 

 

3.1.5. Skirtingos mineralinių N trąšų normos naudojimo poveikio įvertinimas 

 dirvožemio kokybei 
 

Pastaraisiais dešimtmečiais aplinkos taršos klausimas aktualėja ir skatina gilinti mokslines 

diskusijas, ieškant naujų problemos sprendimo būdų, susijusių su intensyviu žemės ūkiu ir 

nesaikingu mineralinių azoto trąšų naudojimu (Harty et al., 2016). Vienas iš įrankių yra 

daugiamečiai augalai ir jų rūšinės įvairovės didinimas žolynuose. Daugiamečiai augalai 

auginami daugiau nei vienerius metus, todėl yra puikus būdas sumažinti intensyvų žemės 

dirbimą (Isbell et al., 2017). Mineralinių azoto trąšų naudojimas žemės ūkyje sukelia 

padidėjusias N2O emisijas atmosferoje ir yra viena iš pagrindinių aplinkos apaugos problemų, 

ypač intensyviai tvarkomuose žolynuose (Savci & Serpil, 2012; Ashitha et al., 2021). 

Vykdant įvairios rūšinės sudėties žolynų produktyvumo eksperimentus, dirvožemio 

kokybės rodiklių pokyčiams nustatyti, buvo ištirta dirvožemio cheminė sudėtis prieš įrengiant 

eksperimentą (pavasarį) – kontrolė ir pakartota po trijų žolynų naudojimo metų (rudenį), visuose 

eksperimento laukeliuose, dirvožemio ariamojo sluoksnio 0-10 cm ir 10-20 cm gylyje.  

Skirtingi augalai mėgsta skirtingo rūgštingumo dirvą, todėl jų optimalus derlius gali būti 

pasiekiamas tik esant pagal augalo poreikius subalansuotam dirvos pH. Pupiniams augalams 

optimalus dirvožemio rūgštumas pH turi būti ne mažiau 6,1–6,5. Atliktuose eksperimentuose 

nustatytas optimalus dirvos rūgštingumo pH kitimas, nuo 6,8 eksperimento pradžioje iki 7,2 

eksperimento pabaigoje (3.8 A ir B lentelės), dirvožemio maisto medžiagų prieinamumui ir 

išsisavinimui, tuo pačiu ir normaliam augalų augimui ir vystymuisi bei mikroorganizmų 

biologinei veiklai. Naudojant mineralinės azoto trąšas, dirvožemis tapo  nežymiai šarmingesnis. 
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Po trijų žolynų naudojimo metų, analizuojant dirvožemio pokyčius laike, nustatyta, kad 

netręštame eksperimente, judriojo fosforo (P2O5) kiekis abiejuose dirvožemio gyliuose 

reikšmingai nesiskyrė nuo kontrolės ir vidutiniškai sudarė 176 mg kg-1 dirvožemio paviršiuje ir 

167 mg kg-1 gilesniame dirvožemio sluoksnyje (3.8 A lentelė). Nuo eksperimento pradžios, 

dirvožemio savybės pakito nuo labai fosforingų (> 201 mg kg-1) iki sąlygiškai daug fosforo 

turinčiais (> 150 mg kg-1). Fosforo kiekis dirvožemyje yra palyginti pastovus ir taip greitai ir 

lengvai (kaip, pavyzdžiui, azotas) nekinta (Du et al., 2020). Fosforas yra vienas pagrindinių 

augalų mitybos elementų dirvožemyje. Nors augaluose jo yra mažiau nei azoto, kalio ar kalcio, 

tačiau kaip derlių lemiantis veiksnys jis yra svarbesnis nei kalcis ar net kalis. Azotas yra 

pagrindinis augalų įvairovę ribojantis elementas, tačiau jo prieinamumą kontroliuoja fosforas 

(Janssens et al., 1998). Tręštame eksperimente  nustatytas reikšmingas judriojo fosforo kiekio 

sumažėjimas viršutiniame dirvos sluoksnyje (3.8 B lentelė). Judriojo fosforo kiekis sumažėjo 

nuo 232 mg kg-1 iki 144 mg kg-1.  

 

3.8 lentelė. Skirtingos rūšinės sudėties žolynų poveikio įvertinimas dirvožemio cheminei sudėčiai 

nenaudojant N trąšų (A) ir naudojant 150 kg N ha-1 (B) 

Table 3.8. Estimation of the effect of swards with different species composition on soil chemical 

composition without N fertilisers (A) and using 150 kg N ha-1 (B) 

Žolių rūšių skirtingi 

deriniai/ 

Different combinations 

of plant species  

pH 

P2O5 

mg kg-1 

K2O 

mg kg-1 

Corg 

% 

Nsum/ Ntot 

 % 

Gylis / Depth 

0-10 10-20 0-10 10-20 0-10 10-20 0-10 10-20 0-10 10-20 

2018 

Kontrolė/ 

Control 6,9 6,8 232 208 215 215 1,87 1,64 0,245 0,248 

2021 N0 (A) 

1 6,8 6,8 170 160 107 * 88 * 1,67 1,62 0,198 0,195 * 

2 6,9 7,0 207 189 109 * 89 * 1,77 1,69 0,195 0,198 * 

3 6,8 6,9 160 148 94 * 81 * 1,73 1,62 0,199 0,185 * 

4 6,9 7,0 174 134 103 * 82 * 1,66 1,62 0,213 0,205 * 

5 7,0 7,1 * 189 186 105 * 85 * 1,72 1,65 0,214 0,207 * 

6 7,0 7,1 * 181 186 103 * 88 * 1,73 1,75 0,211 0,212 * 

7 6,8 6,7 184 180 99 * 86 * 1,76 1,72 0,201 0,196 * 

8 7,0 6,9 171 169 99 * 90 * 1,75 1,72 0,208 0,219 * 

9 7,0 7,0 165 160 97 * 85 * 1,70 1,65 0,214 0,228 * 

10 6,9 6,9 167 168 100 * 91 * 1,70 1,60 0,226 0,191 * 

11 7,0 6,9 168 154 101 * 84 * 1,64 1,62 0,198 0,203 * 

12 7,0 7,0 173 166 102 * 93 * 1,66 1,66 0,204 0,210 * 

p reikšmė/ 

p value 

p = 

0,07 

p < 

0,05 

p = 

0,47 p = 0,64 

p < 

0,05 

p < 

0,05 

p = 

0,38 

p = 

0,67 

p = 

0,27 

p < 

0,05 
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Žolių rūšių skirtingi deriniai/ 

Different combinations of 

plant species  
pH 

P2O5 

mg kg-1 

K2O 

mg kg-1 

Corg 

% 

Nsum/ Ntot 

 % 

Gylis / Depth 

0-10 10-20 0-10 10-20 0-10 10-20 0-10 10-20 0-10 10-20 

2018  

Kontrolė/ 

Control 6,9 6,8 232 208 215 130 1,87 1,64 0,245 0,248 

2021 N150 (B) 

1 7,0 7,1 * 166 * 167 107 * 86 * 1,79 1,70 0,231 0,204 * 

2 6,5 * 6,6 * 168 * 168 112 * 93 * 1,97 1,79 0,232 0,215 * 

3 6,8 * 6,9 151 * 157 106 * 89 * 1,91 1,80 0,221 0,210 * 

4 6,7 * 6,8 145 * 138 95 * 89 * 2,13 2,32 * 0,218 0,222 * 

5 6,9 7,0 * 141 * 131 107 * 60 * 2,03 1,51 0,224 0,211 * 

6 6,9 7,0 * 130 * 121 106 * 84 * 1,86 1,75 0,216 0,207 * 

7 6,9 7,0 * 120 * 112 97 * 85 * 1,87 1,73 0,210 0,204 * 

8 7,0 7,1 * 127 * 123 107 * 94 * 1,72 1,38 0,218 0,200 * 

9 7,0 7,2 * 135 * 221 105 * 89 * 1,77 1,31 0,210 0,197 * 

10 7,0 7,2 * 135 * 83 95 * 88 * 1,80 1,74 0,212 0,208 * 

11 7,0 7,1 * 154 * 136 96 * 85 * 1,83 1,71 0,218 0,209 * 

12 7,1 * 7,2 * 154 * 161 102 * 90 * 1,96 1,82 0,230 0,220 * 

p reikšmė/ 

p value 

p < 

0,05 

p < 

0,05 

p < 

0,05 

p = 

0,08 

p < 

0,05 

p < 

0,05 

p = 

0,99 

p < 

0,05 

p = 

0,34 

p < 

0,05 

Pastaba: 1–G1, 2–G2, 3–L1+L2/G1, 4–L1+L2/G2, 5–L1+L2/G1+G2, 6–L1+L2/G1+G2+G3+G4, 7–

L3+L1/ G1+G2, 8–L3+L1/G1+G2+G3+G4, 9-L4+L1/G1+G2, 10-L4+L1/G1+G2+G3+G4, 11-

L1+L2+L3+L4/G1+G2, 12-L1+L2+L3+L4/G1+G2+G3+G4; miglinės žolės: G1 = daugiametė svidrė, G2 

= eraičinsvidrės, G3 = tikrasis eraičinas, G4 = pašarinis motiejukas; pupinės žolės: L1 = baltasis dobilas, 

L2 = raudonasis dobilas,  L3 = mėlynžiedė liucerna, L4 = sėjamasis esparcetas; N150 – metinė N trąšų 

norma; * - parodo statistiškai reikšmingus skirtumus tarp žolių rūšių skirtingų derinių 

Note: 1–G1, 2–G2, 3–L1+L2/G1, 4–L1+L2/G2, 5–L1+L2/G1+G2, 6–L1+L2/G1+G2+G3+G4, 7–L3+L1/ 

G1+G2, 8–L3+L1/G1+G2+G3+G4, 9-L4+L1/G1+G2, 10-L4+L1/G1+G2+G3+G4, 11-

L1+L2+L3+L4/G1+G2, 12-L1+L2+L3+L4/G1+G2+G3+G4; Grasses: G1 = Perennial ryegrass, G2 = 

× Festulolium, G3 = Meadow fescue, G4 = Timothy; Legumes: L1 = White clover, L2 = Red clover, L3 = 

Lucerne, L4 = Sainfoin.;N150 - level of N fertiliser per year; * - indicate significant differences between the 

different combinations of plant species (p < 0.05) 

 

Kalis dėl mažesnio stabilumo išsiplauna greičiau, nustatyti reikšmingi judriojo kalio (K2O) 

kiekio sumažėjimai lyginant su kontrole abiejuose dirvožemio gyliuose, visuose laukeliuose, 

kuriuose augo skirtingi žolių rūšių deriniai (3.8 A lentelė). Nuo eksperimento pradžios, judriojo 

kalio kiekis beveik dvigubai sumažėjo viršutiniame dirvožemio sluoksnyje (0-10 cm), nuo 

215 mg kg-1 iki vidutiniškai 102 mg kg-1. Gilesniame dirvožemio sluoksnyje nustatytas dar 

didesnis išsiplovimas, nuo 215 mg kg-1 iki vidutiniškai 87 mg kg-1. Dirvožemiai nuo labai daug 

kalio turinčių, pasikeitė į vidutinio (0-10 cm) ir mažo kalingumo (10-20 cm) dirvožemius. Ta 

pati tendencija buvo ir tręštame eksperimente (3.8 B lentelė). 

Augalams prieinamo mineralinio azoto kiekis dirvožemyje priklauso nuo organinės 

medžiagos, jos skilimo greičio, granuliometrinės sudėties, dirvožemio tipo, dirvožemio 
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sukultūrinimo ir klimatinių sąlygų (Mason-Jones et al., 2018). Nenaudojant mineralinių N trąšų 

organinės anglies (Corg) kiekis išliko stabilus visuose variantuose (3.8 A lentelė), nenustatyta 

reikšmingų skirtumų lyginant su kontrole. Naudojant mineralines N trąšas (3.8 B lentelė) 

išsiskyrė vienas žolynas su baltais, raudonais dobilais ir eraičinsvidrėmis. Reikšmingai didesnis 

organinės anglies kiekis rastas gilesniame dirvos sluoksnyje ir sudarė 2,32 % lyginant su 

kontrole 1,64 %. Tyrėjai skelbia (Moran et al., 2005), kad mineralinės N trąšos gali padidinti 

organinės medžiagos susidarymą. Kiti tyrėjai teigia (Pan et al., 2022), kad optimizavus N 

naudojimo normas, galima veiksmingai sumažinti dirvožemio denitrifikacijos greitį ir padidinti 

organinės medžiagos kaupimąsi. 

Azoto nuostoliams turi įtakos ir augalų tręšimas azotinėmis trąšomis. Panaudojant per 

dideles trąšų normas, augalai vegetacijos metu nespėja įsisavinti didelio trąšų kiekio, to pasekoje 

daugiau nitratų pradeda kauptis produkcijoje, teršiami gruntiniai vandenys ir gali kilti pavojus 

žmonių sveikatai (Luscher et al., 2014). Vertinant suminio azoto kiekį dirvožemyje po trijų 

žolyno naudojimo metų nustatyta, kad tiek naudojant tiek nenaudojant mineralines N trąšas, 

suminio azoto (Nsum) reikšmingai sumažėjo tik gilesniuose dirvožemio sluoksniuose (10-20 cm) 

(3.8 A ir B lentelės). Tai rodo, kad įvairios rūšinės sudėties žolynų augimas ir produktyvumas 

nėra priklausomas nuo mineralinių N trąšų, o augalų nepasisavintos trąšos išsiplauna į gilesnius 

dirvožemio sluoksnius.  

Apibendrinant galima teigti, kad auginant  įvairios rūšinės sudėties žolynus, daugiausia  

N-NO3 gaunama iš pupinių augalų simbiotinės atmosferos azoto fiksacijos, taip pat dėl 

dirvožemio organinių medžiagų mineralizacijos. Rezultatai rodo, kad augalų įvairovė nėra 

ribojama dėl azoto trūkumo ir azoto prieinamumas nėra ribojamas dėl pakankamo judriojo 

fosforo kiekio. Apibendrinant galima teigti, kad įmanoma nenaudoti mineralinių azoto ir fosforo 

trąšų bent pirmaisiais trejais žolynų naudojimo metais, tačiau yra poreikis praturtinti dirvožemį 

kalio turinčiomis maistinėmis medžiagomis. 

Rūšinė žolynų įvairovė gali paveikti N2O srautus keliais būdais. Azoto oksidai daugiausia 

prarandami vykstant dirvožemio nitrifikacijos ir denitrifikacijos procesams (Klein et al., 2020). 

Įvairios augalų rūšys gali turėti skirtingos įtakos šiems procesams dėl skirtingos vandens 

pasisavinimo galimybės ir skirtingos dirvožemio dujų difuzijos (Holtham et al., 2007). Šie 

procesai lemia nitrifikacijos ir denitrifikacijos kelius bei galutinį denitrifikacijos proceso 

N2O:N2 santykį (Balaine et al., 2016). Pupinių augalų įtraukimas į žolynus sudarant kelių augalų 

rūšių mišinius, leidžia sumažinti tręšimą nedarant neigiamo poveikio derliui (Luscher et al., 

2008; Ergon et al., 2018). Taip yra dėl biologinės azoto fiksacijos ir galimybės pernešti azotą iš 

pupinių į nepupinius augalus įvairios rūšinės sudėties žolyne (Brophy et al., 2017; Carlsson et 

al., 2017; Finn et al., 2018). Pupinių augalų įtraukimas į žolynus gali padidinti N2O emisiją tuo 
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atveju, jei nesumažinamos ar net didinamos N trąšų normos neatsižvelgiant į simbiotiškai 

fiksuotą N kiekį žolynuose (Nyfeler et al., 2011; Luo et al., 2018). 

Kiti tyrėjai taip pat skelbia, ir patvirtina ankstesnių tyrėjų duomenis, kad mineralinių azoto 

trąšų didinimas žolynuose daro neigiamą poveikį ne tik dirvožemio, bet ir oro kokybei 

(Cummins et al., 2021). Dviejų eksperimento metų duomenys parodė, kad auginant monokultūrą 

- daugiametes svidres ir padidinus N trąšų normą nuo N150 iki N300, labai reikšmingai padidėjo 

kumuliacinės N2O emisijos nuo 1,39 iki 3,18 kg N2O-N ha per metus. Palyginus su tręšiama 

N300 monokultūra, buvo galima gauti tokį patį N arba SM derlių su proporcingu 6 rūšių mišiniu 

(N150), tuo pačiu sumažinant N2O nuostolius atitinkamai 63 % ir 58 %. Tuo tarpu mūsų 

atliktame eksperimente nustatyta, kad visiškas mineralinių N trąšų atsisakymas įvairios rūšinės 

sudėties žolynuose gali turėti stipresnį teigiamą poveikį žolynų produktyvumui, žolynų kokybei 

bei dirvožemio kokybei išlaikant stabilų judriojo fosforo kiekį labiau, nei naudojant mineralines 

N trąšas. Pagal kitų tyrėjų skelbiamus rezultatus galima daryti prielaidą, kad mineralinių N trąšų 

atsisakymas gali sumažinti ir oro taršą. 

 

3.1.6. Dirvožemio anglies sankaupų pokytis dirvožemyje auginant skirtingas  

daugiamečių žolių rūšis 

 

Didesnis anglies (C) saugojimas dirvožemyje gali kompensuoti žmogaus sukeltą CO2 

padidėjimą atmosferoje. Dirvožemio C sekvestracija reiškia atmosferos CO2 perkėlimą į 

dirvožemį per augalus ir taip kompensuojant antropogenines emisijas (Lal, 2014). Tarp daugelio 

dirvožemio C sekvestracijos privalumų galima išskirti bendrą naudą maisto ir mitybos saugumo 

gerinimui, geresniam vandens tiekimui ir kokybei, didinamai biologinei įvairovei. Dirvožemio 

C sekvestravimas yra ekonomiškas ir naudingas pasirinkimas. DOC kaupimuisi turi įtakos 

žemės naudojimas, dirvožemio valdymas ir ūkininkavimo sistemos (R. Lal, 2004). Natūralių 

ekosistemų pavertimas agroekosistemomis išeikvoja DOC baseiną dėl mažesnio biomasės-C 

grąžinimo, didesnių DOC nuostolių dėl erozijos, mineralizacijos ir išplovimo ir didesnių 

dirvožemio temperatūros ir drėgmės pokyčių. Taigi žemės ūkio paskirties dirvožemiuose DOC 

yra 25–75 % mažiau nei jų atitikmenyse netrikdomose arba natūraliose ekosistemose (Rattan 

Lal et al., 2015). Norint atkurti dirvožemio kokybę, reikia didinti DOC koncentraciją, taikant 

geriausią valdymo praktiką (t. y. tausojanti žemdirbystė), kuri sukuria teigiamas C sankaupas. 

Žolynų DOC sekvestracijos potencialas yra didesnis nei kitų pasėlių. Žemės naudojimo 

pokyčiai, dirvožemio pokyčiai, biomasės pašalinimas, dirvožemio tekstūra, augalų rūšių sudėtis 

ir klimato sąlygos yra vieni iš veiksnių, turinčių įtakos žolynų DOC sekvestracijos potencialui. 

Nors auginamų pasėlių pavertimas daugiamečiais žolynais gali padidinti DOC telkinius 
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(Lauchlan, 2006), dabartinė padėtis, ypač besivystančiose šalyse, neleidžia pasėlių paversti 

žolynais, nebent pasėliai būtų keičiami dėl žemo našumo. Bet kokia valdymo praktika, didinanti 

pašarų gamybą, gali padidinti DOC sekvestraciją. Šią valdymo praktiką apima tręšimas, geresnis 

žolynų valdymas ir perėjimas grūdinių pasėlių auginimo į žolynų ekosistemas, sėjant miglines ir 

pupines žoles (Conant, 2001). 

Nustatant ir pritaikant konkrečiai vietai dirvožemio ir pasėlių valdymo sistemas, gali būti 

sekvestruojamas atmosferos CO2 (Gan et al., 2014). Tikslūs dirvožemio organinės anglies  

atsargų įvertinimai yra labai svarbūs nustatant C sekvestraciją arba emisijos potencialą, kurį 

sukelia žemės paskirties pokyčiai. 

Nuo dirvožemio fizinių savybių priklauso, kiek jame susikaupia augalams reikalingų 

maisto medžiagų ir ar jiems užtenka vandens bei oro. Netręšto eksperimento vidutinis viršutinis 

dirvožemio 0-10 cm sluoksnio tankis 1,41 g cm3, 10-20 cm 1,43 g cm3, pagal dirvožemio 

tankumo klasifikaciją priskiriami glūdiems dirvožemiams (3.9 lentelė). Eksperimente, kuriame 

buvo naudojamos mineralines azoto trąšos, dirvožemis buvo šiek tiek lengvesnės 

granuliometrinės sudėties, 0-10 gylyje nustatytas 1,36 g cm3 tankumas, o 10-20 cm gylyje 

1,38 g cm3 ir pagal dirvožemio tankumo klasifikaciją priskiriami glūdesniems dirvožemiams.  

 

3.9 lentelė. Dirvožemio tankis įvairios rūšinės sudėties žolynuose 

Table 3.9. Soil density in swards of different species composition 

Dirvožemio tankis/ 

Bulk density, g cm3 

Gylis/ 

Depth, cm 

Tręšimas/ 

Fertilisation 

Žolynų tipas/  

Sward type 

1,36 0-10 N0 Monokultūra/Monoculture 

1,44 10-20   

1,46 0-10 N0 Mišiniai/Mixtures 

1,42 10-20   

1,35 0-10 N150 Monokultūra/Monoculture 

1,32 10-20   

1,37 0-10 N150 Mišiniai/Mixtures 

1,44 10-20   
 

Tyrėjai teigia, kad didesnės azoto trąšų normos ir dažnas pjovimas padidina žolynų DOC 

sekvestracijos potencialą (Ammann et al., 2007). Mūsų atliktame bandyme, atlikus statistinę 

AVOVA dviejų faktorių analizę, nustatyta, kad didesnį poveikį dirvožemio organinės anglies 

sankaupom gilesniame dirvožemio sluoksnyje (10-20 cm) turėjo mišinių sudėtis, o ne 

mineralinių azoto trąšų naudojimas. Reikšmingi DOC sankaupų skirtumai nustatyti baltų, 

raudonų dobilų ir eraičinsvidrių žolyne, 10 – 20 cm dirvožemio gylyje (3.2 paveikslas). Dviejų 

veiksnių sąveika (A – tręšimas ir B - skirtinga rūšinė žolynų sudėtis), nenustatyta nei 0-10 cm, 

nei 10-20 cm dirvožemio gylyje. Viršutiniame dirvožemio sluoksnyje, organinės anglies 



62 

sankaupos buvo didesnės, tačiau nežymiai. Nenaudojant N trąšų eksperimente,  0-10 cm ir 10- 

20 cm gylyje atitinkamai vidutiniškai sudarė  24,6–23,6 t C ha-1. Atitinkamai naudojant azoto 

trąšas sudarė 25,7–24,7 t C ha-1.  

 

 

3.2 paveikslas. Dirvožemio organinės anglies sankaupos 0-10 cm, 10-20 cm gylyje, esant 

skirtingai žolynų sudėčiai ir tręšimo normai 

Figure 3.2. Soil organic carbon stocks in 0 - 10 cm, 10 - 20 cm depth under different swards 

composition and fertilisation rate 
 

Pastaba: 1–G1, 2–G2, 3–L1+L2/G1, 4–L1+L2/G2, 5–L1+L2/G1+G2, 6–L1+L2/G1+G2+G3+G4, 7–L3+L1/ 

G1+G2, 8–L3+L1/G1+G2+G3+G4, 9-L4+L1/G1+G2, 10-L4+L1/G1+G2+G3+G4, 11-L1+L2+L3+L4/G1+G2, 12-

L1+L2+L3+L4/G1+G2+G3+G4; miglinės žolės: G1 = daugiametė svidrė, G2 = eraičinsvidrės, G3 = tikrasis 

eraičinas, G4 = pašarinis motiejukas; pupinės žolės: L1 = baltasis dobilas, L2 = raudonasis dobilas,  

L3 = mėlynžiedė liucerna, L4 = sėjamasis esparcetas; N150 – metinė N trąšų norma; skirtingos raidės parodo 

statistiškai reikšmingus skirtumus tarp žolių rūšių skirtingų derinių skirtinguose dirvožemio gyliuose (p < 0,05) 

Note: 1–G1, 2–G2, 3–L1+L2/G1, 4–L1+L2/G2, 5–L1+L2/G1+G2, 6–L1+L2/G1+G2+G3+G4, 7–L3+L1/ G1+G2, 

8–L3+L1/G1+G2+G3+G4, 9-L4+L1/G1+G2, 10-L4+L1/G1+G2+G3+G4, 11-L1+L2+L3+L4/G1+G2,  

12-L1+L2+L3+L4/G1+G2+G3+G4; Grasses: G1 = Perennial ryegrass, G2 = × Festulolium, G3 = Meadow 

fescue, G4 = Timothy; Legumes: L1 = White clover, L2 = Red clover, L3 = Lucerne, L4 = Sainfoin.;N150 - level of 

N fertiliser per year; different letters indicate significant differences between the different combinations of plant 

species in different soil depth (p < 0.05) 

 

Žemės naudojimas ir dirvožemio tipai turi įtakos makroporų tinklui, organinės anglies ir 

maistinių medžiagų sulaikymui. Tyrėjų (Kochiieru et al., 2022) atliktame eksperimente 

nustatyta, kad DOC, Nsum, P ir K bendra koncentracija daugiamečių pievų ir miško dirvožemyje 

yra panaši, nepriklausomai nuo dirvožemio tipo, tačiau taikant įprastinį žemės dirbimą 

nustatytas DOC ir Nsum kiekio sumažėjimas.  
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Užsienio tyrėjų duomenys iliustruoja dirvožemio organinės anglies verčių skirtumus 

auginant skirtingas kultūras (Gan et al., 2014). Jų atliktame eksperimente pateiktos DOC 

sankaupos dirvožemyje nuo 1979 m. iki 2010 m. auginant kviečius. DOC vertė kito nuo  

36,4 t C ha-1 – 1979 m. iki 45,2 Mg C ha-1 – 2010 m. Tyrėjų teigimu, didesnį DOC prieaugį 

lėmė didesnis pasėlių produktyvumas dėl didesnių mineralinių N trąšų normų naudojimo. 

Kiti atlikti tyrimai Lietuvoje parodė, kad tausojamasis žemės dirbimas lemia organinės 

anglies kaupimąsi viršutiniame 0-15 cm armens sluoksnyje (+9,5 proc.), tačiau jos sumažėja 

apatiniame 15-25 cm sluoksnyje (-2,3 proc.), palyginti su tradiciniu. Pakeitus vienmetes žoles 

sėjomainoje daugiametėmis, organinės anglies kiekis dirvožemyje visame armenyje padidėjo 

2,3 proc., o vasarinius javus pakeitus žieminiais, padidėjimas tebuvo 1,5 procento 

(Liaudanskienė et al., 2011). Iš pateiktų rezultatų galima daryti išvadą, kad svarbiausias 

organinės dirvožemio anglies šaltinis yra daugiametės žolės, kurios gali išauginti 2–3 kartus 

didesnę šaknų biomasę lyginant su vienamečiais augalais. Be to, daugiametės žolės padeda 

išlaikyti augalais uždengtą dirvožemio paviršių kuo ilgesnį laiką, todėl efektyviau sunaudojamos 

maisto medžiagos, sugeriama Saulės energija ir CO2, sulėtėja organinių medžiagų skaidymo 

procesai dirvožemyje (Liaudanskiene et al., 2011). 

Šiuolaikinės intensyvios žemdirbystės sistemos labiau orientuotos į augalų derlingumą, 

tačiau mažai dėmesio yra skiriama dirvožemio produktyvumui ir aplinkos išsaugojimui.  

Mineralinių trąšų, ypač azoto, naudojimas, maistingųjų medžiagų išplovimas, intensyvus 

mechaninis dirvų dirbimas ir kiti veiksniai skatina patenkančių augalų liekanų ir dirvožemio 

organinių medžiagų mineralizaciją ir slopina Corg kaupimąsi (humifikacijos procesus) 

(Arlauskienė & Maikštėnienė, 2009), dėl ko mažėja organinių medžiagų ištekliai, bei 

maistingųjų medžiagų atsargos.  

 

Apibendrinant galima teigti, kad norint išvengti azoto pertekliaus dirvožemyje, kuris 

sąlygoja padidėjusią nitratų koncentraciją gruntiniuose ir paviršiniuose vandenyse, humuso 

irimą ir jo kokybės prastėjimą, reikalinga taikyti naujas augalų auginimo ir panaudojimo 

galimybes, kurios leidžia sumažinti mineralinių N trąšų naudojimą. Pupiniai augalai, ypač 

daugiametės pupinės žolės, pagal dirvoje sukaupiamų organinių medžiagų kiekį (augalų 

liekanos ir šaknys) ir jų kokybę ir formuojamas sąlygas pasėliui, priskiriami prie dirvožemio ir 

augalų derlingumą didinančių, ar jį palaikančių, augalų. Daugiamečiai pupiniai augalai yra 

tinkama alternatyva juos auginant daugiamečiuose žolynuose ar naudojant kaip tarpinius 

pasėlius sėjomainose taip didinant vieną pagrindinių dirvožemio derlingumo rodiklių – organinę 

anglį. Sunkaus priemolio rudžemyje atlikti tyrimai parodė (Arlauskienė & Maikštėnienė, 2009), 

kad dirvoje paliekamas šaknų ir augalų liekanų kiekis priklauso nuo pupinių žolių rūšies ir jų 
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auginimo metų. Mūsų atliktame eksperimente nustatyta, kad DOC sankaupos išliko stabilios 

nuo eksperimento įrengimo pradžios ir po keturių žolynų augimo metų, be teigiamo mineralinių 

azoto trąšų poveikio DOC sankaupoms. Kitų tyrėjų atlikti tyrimai atskleidė (Arlauskienė & 

Maikštėnienė, 2009), kad daugiametes pupines žoles naudojant kaip priešsėlį, sukauptas DOC 

kiekis buvo didesnis po auginamų mėlynžiedžių liucernų nei po raudonųjų dobilų, ko pasėkoje 

auginami javai geriau išnaudojo maistingas medžiagas ir pasižymėjo geresniu derėjimu.  

 

3.2. II vidurūšinio eksperimento rezultatai 

 

3.2.1. Žolynų produktyvumas atskirais naudojimo metais 

 

Dėl didelio derlingumo ir geros pašaro kokybės, daugiametės svidrės naudojamas daugelyje 

šalių, tarp jų ir Lietuvoje. Tyrėjai teigia, kad besikeičiantis klimatas kelia iššūkį esamoms 

daugiametės svidrės veislių prisitaikymo galimybėms prie naujų augimo sąlygų, išlaikant aukštą 

žolynų produktyvumą (Komainda et al., 2020).  

3.3 paveiksle pateikti trijų metų sausų medžiagų derliaus duomenys. Pirmi trys stulpeliai 

yra žolynų, kurie indikuoja skirtingas daugiametės svidrės veisles, ketvirtas – visų trijų veislių 

mišinį. Žolių mitybos poreikių patenkinimui vienos rūšies žolynai buvo tręšiami mineralinėmis 

azoto trąšomis. Kiti mišiniai yra kontrastingi miglinėms žolėms ir auginami kartu su pupiniais 

augalais, naudojant daugiametės svidrės veislę ‘Elena DS’ ir trijų daugiametės svidrės veislių 

mišinį, pupinių augalų poveikis šiuose žolynuose buvo lyginamas su mineralinių azoto trąšų 

naudojimu.  

Atlikus duomenų statistinę analizę, visais bandymų metais nustatyti statistiškai reikšmingi 

skirtumai tarp žolių rūšių skirtingų derinių (p < 0,05), atsižvelgiant į skirtingą žolynų valdymo 

būdą. Pirmaisiais žolynų naudojimo metais nenustatyta reikšmingų skirtumų tarp daugiametės 

svidrės veislių ir veislių mišinio produktyvumo (3.3 A paveikslas). Tačiau vėlyviausios veislės 

‘Raminta’ sukaupta biomasė buvo mažiausia lyginant su kitomis veislėmis ar veislių mišiniu. 

Šių žolynų sausų medžiagų derliaus skirtumas buvo tarp 107–380 kg ha-1. Visi šie vienos 

rūšinės sudėties žolynai pirmaisiais žolynų naudojimo metais, kurie buvo tręšiami 

mineralinėmis N trąšomis,  pasižymėjo didesniu produktyvumu, nei įvairios rūšinės sudėties 

mišiniai. Lyginant vidutinę ‘Elena DS’ ir veislių mišinio sukauptą biomasę, su kontrastingais 

mišiniais, kuriuose buvo auginami pupiniai augalai – baltieji dobilai, nustatytas vidutinis 

1853 kg ha-1 derliaus skirtumas. Tačiau dviejų pupinių augalų poveikis mišiniuose buvo 

reikšmingesnis, ir skirtumas tarp žolynų produktyvumo sumažėjo iki 728 kg ha-1, o įvertinus 

atskiro mišinio su daugiametės svidrės veisle ‘Elena DS’, baltais ir raudonais dobilais 
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produktyvumą, nustatyta, kad jis neturėjo reikšmingų derliaus skirtumų lyginant su 

produktyviausiais žolynais, kurie buvo tręšiami. 

Antraisiais žolynų naudojimo metais nustatytas reikšmingas daugiametės svidrės veislės 

‘Raminta’ produktyvumo sumažėjimas lyginant su veisle ‘Elena DS’, tarp šių veislių 

produktyvumo gautas 1700 kg ha-1 sausų medžiagų derliaus skirtumas. Lyginant su veisle 

‘Verseka’ gautas 493 kg ha-1 mažesnis derlius, o su veislių mišiniu 983 kg ha-1 (3.3 B 

paveikslas).  Panašus vidutinis sausų medžiagų derlius į veislės ‘Raminta’ gautas palyginus su 

įvairios rūšinės sudėties mišiniais, kuriuose augo daugiametė svidrė ‘Elena DS’, veislių mišinys 

ir vienas papildomas pupinis augalas – baltieji dobilai. Nustatyta, kad daugiametės svidrės veislė 

‘Elena DS’ palankesnėmis augimui sąlygomis, palyginus antrus ir pirmus žolynų naudojimo 

metus, davė 16 % didesnį derlių (nuo 7320 iki 8699 kg ha-1), tuo tarpu veislė ‘Raminta’ išlaikė 

stabilų vidutinį 6970 kg ha-1 sausų medžiagų derlių, veislė ‘Verseka’ 7353 kg ha-1. Nors 

antraisiais žolynų naudojimo metais daugiametės svidrės veislės ‘Elena DS’ produktyvumas 

lenkė kitus vienos rūšinės sudėties tręšiamus žolynus, tačiau šios veislės produktyvumas nebuvo 

didesnis nei kontrastingo mišinio su ‘Elena DS’, baltaisiais ir raudonaisiais dobilais, kuris 

nebuvo tręšiamas. Atitinkamai gauti 8699 kg ha-1 ir 10 308 kg ha-1 sausų medžiagų derliai. Taip 

šis mišinys su dviem papildomais pupiniais augalais buvo produktyviausias ir trečiaisiais žolynų 

naudojimo metais.  
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3.3 paveikslas. Metinis sausų medžiagų derlius pirmaisiais (A), antraisiais (B) ir trečiaisiais (C) 

žolynų naudojimo metais 

Figure 3.3. Annual dry matter (DM) yield in the 1st (A), 2nd (B) and 3rd (C) year of sward use 

 

Pastaba: miglinės žolės: Daugiametės svidrės: G1 = ‘Elena DS’, G2 = ‘Raminta’, G3 = ‘Verseka’; 

pupinės žolės: L1 = baltieji dobilai, L2 = raudonieji dobilai; N150 – metinė N trąšų norma: 1–4 variantai 

(N150), 5–8 treatments (N0); skirtingos raidės parodo statistiškai reikšmingus skirtumus tarp variantų 

 (p < 0,05). 

 Note: grasses: Perennial ryegrass: G1 = ‘Elena DS’, G2 = ‘Raminta’, G3 = ‘Verseka’; legumes: L1 = 

baltieji dobilai ‘Dotnuviai’, L2 = raudonieji dobilai ‘Sadūnai’; level of N fertiliser per year: 1–4 

treatments (N150), 5–8 treatments (N0); different letters indicate significant differences between the 

treatments (p < 0.05).  
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Trečiaisiais žolynų naudojimo metais, bendras metinis žolynų produktyvumas buvo 

mažiausias lyginant su ankstesniais bandymų metais. Nereikšmingai didesniu, vidutiniškai 266 

kg ha-1 sausų medžiagų derliumi pasižymėjo veislė ‘Raminta’ (3.3 C paveikslas). Kitų veislių ir 

veislių mišinio biomasė buvo panaši, sudarė vidutiniškai 3800 kg ha-1 metinio derliaus. 

Reikšmingai didesni derliaus skirtumai gauti, lyginant su monokultūras ir mišinius, įvairios 

rūšinės sudėties žolynuose su baltais ir raudonais dobilais, biomasė atitinkamai sudarė nuo 4686 

iki 5133 kg ha-1. 

Apibendrinus gautus tyrimo rezultatus, tarp auginamų daugiamečių svidrių veislių ir jų 

mišinio, gauti tyrimo rezultatai parodė skirtumus tarp veislių produktyvumo, tačiau esminiai 

skirtumai nustatyti tik antraisiais žolynų naudojimo metais. Vertinant trijų metų vidutinius 

biomasės veislių produktyvumo pokyčius nustatyta, kad produktyviausia buvo daugiametė 

svidrė ‘Elena DS’ jos trijų metų vidutinis derlius buvo 6613 kg ha-1, atitinkamai tai yra 9 % 

daugiau už ‘Ramintą’ ir 6 % daugiau už ‘Verseką’. Daugiamečių svidrių veislių mišinio derlius 

buvo 6255 kg ha-1 jis taip pat buvo produktyvesnis už atskirų veislių ‘Raminta’ ar ‘Verseka’ 

žolynų derlių. Viena pupinių augalų rūšis – baltieji dobilai, neatstojo mineralinių azoto trąšų 

poveikio daugiametės svidrės ‘Elena DS’ produktyvumui, tačiau balti ir raudoni dobilai šio 

žolyno biomasę padidino 10 % daugiau nei naudojamos mineralinės azoto trąšos vertinant trejus 

žolynų naudojimo metus. Atskirais augimo metais, gautas skirtingas daugiamečių svidrių ir 

daugiamečių svidrių veislių mišinio derlius, nustatyti sausų medžiagų derliaus skirtumai tarp 

107–380 kg ha-1 pirmaisiais, 717–1700 kg ha-1 antraisiais ir 252–298 kg ha-1 trečiaisiais žolynų 

naudojimo metais. Gauti skirtumai tarp veislių parodo, kad daugiametė svidrė ‘Elena DS’, esant 

palankioms augimui sąlygoms, parodo geresnes augimo savybes bei užaugina didesnį biomasės 

prieaugį nei kitos daugiametės svidrės veisles ar veislių mišinys. Tikėtina, kad veislių mišinio 

produktyvumas stipriai priklausė nuo mišinyje esančios daugiametės svidrės veislės ‘Elena DS’, 

pastebėta tendencija, kad atskirais metais didėjant šios veislės produktyvumui, didėjo ir veislių 

mišinio produktyvumas.  

Kad Lietuvoje šios vertingos žolės kuo plačiau plistų, kuriamos naujos veislės, 

pasižyminčios dideliu derlingumu, gera pašaro kokybe, atsparumu ligoms, gerai prisitaikiusias 

prie mūsų krašto klimato sąlygų (Nekrošas & Kemešytė, 2007). Daugelis tyrėjų pabrėžia 

tetraploidinių veislių išskirtinį atsparumą sausrai ir geresnį jų ėdamumą (Balocchi & Lopez, 

2009). Atliktame (Lee et al., 2019) eksperimente, buvo pasirinktos keturios diploidinės ir 

keturios tetraploidininės daugiametės svidrės veislės, kurių produktyvumas buvo modeliuojamas 

pavasario ir vasaros sausros sąlygomis, kurios numatomos ateityje. Nustatytas bendras derliaus 

sumažėjimas, o skirtumai tarp daugiamečių svidrių veislių produktyvumo siekė iki 82 %. Esant 

stipriai sausrai bendras žolių produktyvumas sumažėja iki 43 %. Tyrėjai teigia, kad esant stipriai 
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sausrai, tetraploidinės veislės bendras derlius buvo didesnis nei diploidinių veislių. Mūsų 

atliktame eksperimente pastebėtas tetraploidinių daugiametės svidrių veislių stabilumas esant 

nepalankioms klimato sąlygoms, esant palankiems žolių augimo metams, nustatyti derliaus 

skirtumai  tarp tetraploidinių daugiametės svidrės veislių. 

 

3.2.2. Botaninės žolynų sudėties kitimas atskirais naudojimo metais 

 

Analizuojant botaninę žolynų sudėtį, nustatytas daugiamečių svidrių antžeminės masės 

dalies sumažėjimas mišiniuose su pupinėmis žolėmis. ‘Elena DS’ antžeminės masės dalies 

kiekis augant kartu mišinyje su baltaisiais dobilais, pirmaisiais žolynų naudojimo metais, 

sumažėjo 20 % (3.10 A lentelė), antraisiais – 57,1% (3.10 B lentelė). Mišinyje su baltais ir 

raudonais dobilais atitinkamai sumažėjo 48,7 %, 72,4 %. Panašus sumažėjimas buvo pastebėtas 

ir veislių mišinio augant kartu su pupiniais augalais. Daugiametės svidrės veislių mišinio 

antžeminė sukaupta biomasė augant su baltais dobilais sumažėjo 22,8 % pirmaisiais, 64,8 % – 

antraisiais žolynų naudojimo metais, atitinkamai su baltais ir raudonais dobilais – 46,1 % ir 

73,9 %. Duomenys rodo, kad abiem bandymų metais raudonieji dobilai turėjo didesnę įtaką 

žolynų produktyvumui nei baltieji dobilai, šių mišinių bendras žolynų produktyvumas visais 

metais buvo reikšmingai didesnis nei mišinių su baltais dobilais, išskyrus antruosius žolynų 

naudojimo metus. Konkurencija tarp įvairių augalų rūšių yra svarbus veiksnys bendram žolynų 

produktyvumui ir kokybei. Raudonų dobilų konkurencinės savybės mišiniuose buvo stipresnės 

nei baltų dobilų, todėl baltų dobilų skaičius mišiniuose su raudonaisiais dobilais sumažėjo 

vidutiniškai 90 %. Trečiaisiais žolynų naudojimo metais (3.10 C lentelė), didžiąją vienos rūšinės 

sudėties žolynų dalį sudarė įvairiažolės, kurios labai blogino bendrą pašaro kokybę. Daugiau nei 

pusę biomasės derliaus įvairiažolės sudarė vienos rūšinės sudėties daugiametės svidrės veislės 

‘Verseka’ tręštame mineralinėmis N trąšomis žolyne, 38,9 % – veislių mišinio žolyne, 32 %  – 

veislės ‘Elena DS’ žolyne ir kiek mažiau – 20,5 % veislės ‘Raminta’ žolyne. Tuo tarpu įvairios 

rūšinės sudėties mišinyje su baltais dobilais, vidutinis įvairiažolių kiekis bendro biomasės 

derliaus sudarė 17 %, o su baltais ir raudonais dobilais – 15 %. Pirmaisiais dviem žolynų 

naudojimo metais, įvairiažolių kiekis vertinant visus variantus siekė nuo 1 % iki 2,9 %.  
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3.10 lentelė. Trijų metų metinis sausų medžiagų derlius ir botaninė žolynų sudėtis, pirmų (A), antrų (B) 

ir trečių (C) žolynų naudojimo metų 

Table 3.10. Three-year annual dry matter yield and botanical composition of the swards in the 1st (A), 

2nd (B) and 3rd (C) year of sward use 

Žolių rūšių 

skirtingi 

deriniai/ 

Different 

combinations 

of plant species  

SM derlius, kg ha-1/ 

DM yield, kg ha-1 

p < 0,05 N  

kg ha-1 

Botaninė žolių rūšinė sudėtis (%)/ 

Botanical composition of species (%) 

 

 

  
          

2019 m./ 2019 (A)   G1  G2  G3  G1+G2+G3  L1  L2 Forbs 

1 7320 d 150 98,7      1,3 

2 6940 bcd 150  97,7     2,3 

3 7213 cd 150   97,9    2,1 

4 6917 bcd 150    98,6   1,4 

5 5392 a 0 78,7    19,8  1,6 

6 5139 a 0    75,8 21,9  2,3 

7 6695 bcd 0 50,0    2,7 45,7 1,7 

8 6088 ab 0    52,5 2,1 42,5 2,9 
 

Žolių rūšių 

skirtingi 

deriniai/ 

Different 

combinations 

of plant species  

SM derlius, kg ha-1/ 

DM yield, kg ha-1 

p < 0,05 N  

kg ha-1 

Botaninė žolių rūšinė sudėtis (%)/ 

Botanical composition of species (%) 

 

  
   

       

2020 m./ 2020 (B)   G1  G2  G3  G1+G2+G3  L1  L2 Forbs 

1 8699 bcd 150 97,2      2,8 

2 6999 a 150  98,7     1,3 

3 7492 ab 150   93,5    6,3 

4 7981 ab 150    97,1   2,9 

5 7423 ab 0 40,1    57,9  2,0 

6 7271 ab 0    32,3 65,8  1,9 

7 10308 d 0 24,8    7,2 66,6 1,4 

8 8243 ab 0    27,3 4,6 67,1 1,0 

 
Žolių rūšių 

skirtingi 

deriniai/ 

Different 

combinations 

of plant species  

SM derlius, kg ha-

1/ 

DM yield, kg ha-1 

p < 0,05 N  

kg ha-1 

Botaninė žolių rūšinė sudėtis (%)/ 

Botanical composition of species (%) 

 

  
   

       

2021 m./ 2021 (C)   G1  G2  G3  G1+G2+G3  L1  L2 Forbs 

1 3821 a 150 68,0      32,0 

2 4118 ab 150  79,6     20,5 

3 3884 a 150   47,2    52,8 

4 3866 a 150    61,1   38,9 

5 4175 ab 0 28,6    53,9  17,6 

6 3937 a 0    29,1 54,2  16,7 

7 5133 d 0 13,9    7,9 61,5 16,8 

8 4686 bcd 0    23,2 9,1 53,8 13,9 

Pastaba: miglinės žolės: G1 = Daugiametė svidrė ‘Elena DS’, G2 = D. svidrė ‘Raminta’, G3 = D. svidrė ‘Verseka’; 

pupinės žolės: L1 = balti dobilai, L2 = raudoni dobilai; metinė azoto trąšų norma: N150:1-4, N0: 5-8. 

Note: grasses: G1 = Perennial ryegrass cv. ‘Elena DS’, G2 = P. ryegrass cv. ‘Raminta’, G3 = P. ryegrass cv. 

‘Verseka’; legumes: L1 = White clover, L2 = Red clover; Level of nitrogen fertilizer per year: N150:1-4 treatments, 

N0: 5-8 treatments. 
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Apibendrinus galima teigti, kad įrengiant tiek trumpalaikius, tiek ilgalaikius žolynus, būtina 

į žolių mišinių sudėtį įtraukti tinkamus mišinyje kartu augti pupinius augalus, kurie ne tik 

padeda išlaikyti žolynų produktyvumą mažiausiomis mineralinių N trąšų sąnaudomis, bet ir 

apsaugo tolimesnį žolyno augimą, išvengiant nepageidaujamų augalų eskpansijos ir taip 

išlaikant aukštos kokybės pašaro derlių. 

 

3.2.3. Sausų medžiagų derliaus kitimas atskirais vegetacijos laikotarpiais 

 

Vertinant sausų medžiagų derliaus kitimą eksperimentiniu laikotarpiu, nustatytas 

reikšmingas skirtumas tarp įvairios rūšinės sudėties mišinių visuose pjūtyse (p < 0,05), išskyrus 

pirmąją pjūtį trečiaisiais žolynų naudojimo metais (3.11 C lentelė). Pirmaisiais žolynų 

naudojimo metais, pirmoje pjūtyje, didesnis produktyvumas buvo vienos rūšinės sudėties 

žolynų, kurie buvo tręšiami mineralinėmis N trąšomis (3.11 A lentelė). Pupinių augalų 

įsivyravimas žolyne trunka ilgiau nei miglinių žolių, todėl pirmoje pjūtyje įvairios rūšinės 

sudėties žolynai neparodo aukšto produktyvumo. Tačiau jau antroje taip pat ir ketvirtoje pjūtyse, 

reikšmingai didesniu sausų medžiagų derliumi pasižymėjo įvairios rūšinės sudėties mišinys su 

daugiametės svidrės veisle ‘Elena DS’, baltais ir raudonais dobilais. Iki antrosios pjūties derliaus 

nuėmimo buvo fiksuotas meteorologinės sausros reiškinys, todėl tikėtina, kad pupiniai augalai 

dėl labiau išvystytos šaknų sistemos, buvo atsparesni sausrai ir galėjo išlaikyti stabilesnį 

biomasės derlių lyginat su tręšiamomis monokultūromis. Daugiametės svidrės veislės ‘Elena 

DS’ derlius, esant sausros sąlygoms, antroje pjūtyje sumažėjo iki 94 %, o mišinio su veisle 

‘Elena DS‘, baltais ir raudonais dobilais iki 82 %. Kitos daugiametės svidrės veislės buvo 

mažiau atsparios sausros sąlygoms, jų derlius buvo mažesnis nei daugiametės svidrės ‘Elena 

DS’, tačiau skirtumai nebuvo esminiai. Taip pat pastebėta, kad daugiamečių svidrių veislių 

mišinys esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms parodo geresnes augimo galimybes, nei 

produktyviausia veislė ‘Elena DS’, tačiau skirtumai nebuvo esminiai. Antraisiais žolynų 

naudojimo metais, esant palankesnėms augimui sąlygoms, antroji pjūtis buvo keturis kartus 

produktyvesnė lyginant nuo bendro derliaus, tačiau daugiametės svidrės veislės ‘Elena DS’ 

derlius, antroje pjūtyje lyginant su pirma sumažėjo iki 83 %, o mišinio su veisle ‘Elena DS’, 

baltais ir raudonais dobilais iki 70 % (3.11 B lentelė). Tai parodo pupinių augalų gebėjimą 

didinti žolynų stabilumą ir produktyvumą esant skirtingoms klimatinėms sąlygoms, išlaikant 

tolygesnį derlių visose pjūtyse, tuo tarpu monokultūrų didžiausia bendros biomasės dalis apie 

70–80 % sukaupiama pirmojoje pjūtyje, mišiniuose su pupiniais augalais apie 50–60 %. 

Mažesnė augalų danga augalų vegetacijos pabaigoje, skatina dirvožemio drėgmės praradimą ir 

maistinių medžiagų išsiplovimo riziką. Trečiaisiais žolynų naudojimo metais (3.11 C lentelė) 
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nustatytas mažiausias žolynų produktyvumas lyginant su ankstesniais metais. Pirmoje pjūtyje 

nenustatyta reikšmingų skirtumų tarp variantų, trečioje ir ketvirtoje pjūtyse didesniu 

produktyvumu pasižymėjo veislės ‘Elena DS’ baltų ir raudonų dobilų mišinys kaip ir 

ankstesniais žolynų naudojimo metais. 

 

3.11 lentelė. Trijų žolynų naudojimo metų skirtingų žolių rūšių derinių sausų medžiagų derliai vertinant 

atskiras pjūtis pirmų (A), antrų (B) ir trečių (C) žolynų naudojimo metų 

Table 3.11. Dry matter (DM) yield of different combinations of plant species, by different harvest cuts in 

the three-year experiment in the 1st (A), 2nd (B) and 3rd (C) year of sward use 

Žolių rūšių skirtingi deriniai/ 

Different combinations of plant species 

 

2019 m./ 2019 (A) 

  

Metinis derlius, 

kg ha-1/ 

Annual yield, 

kg ha-1 

Pjūtys/ Cuts 

I 

 

p < 

0,05 

II 

 

p < 

0,05 

III 

 

p < 

0,05 

IV 

 

p <  

0,05 

(1) G1 7320 5363 cd 309 a 1469 cd 179 ab 

(2) G2 6940 5068 bcd 307 a 1383 bcd 183 ab 

(3) G3 7213 5458 d 290 a 1280 bcd 185 a 

(4) G1+G3+G3 6917 5340 cd 306 a 1120 b 152 a 

(5) L1/G1 5392 4138 ab 345 a 734 a 174 ab 

(6) L1/G1+G2+G3 5139 3980 a 382 a 581 a 197 ab 

(7) L1+L2/ G1 6695 4016 a 733 c 1612 d 333 d 

(8) L1+L2/ G1+G2+G3 6088 4039 a 494 abc 1302 bcd 254 bcd 

 

Žolių rūšių skirtingi deriniai/ 

Different combinations of plant  

species 

 

2020 m./ 2020 (B) 

  

Metinis 

derlius,  

kg ha-1/ 

Annual 

yield, kg ha-1 

Pjūtys/ Cuts   

I 

 

p < 

0,05 

 II 

 

p < 

0,05 

 III 

 

p < 

0,05 

IV 

 

p <  

0,05 

 

 

 

V p < 

0,05 

(1) G1 8699 6177 d 1079 ab 991 a 286 ab 166 ab 

(2) G2 6999 4772 ab 836 a 916 a 305 abc 170 ab 

(3) G3 7492 5331 bcd 848 a 973 a 210 a 129 a 

(4) G1+G3+G3 7981 5214 bcd 1236 b 1134 a 273 ab 123 a 

(5) L1/G1 7423 4069 a 1659 cd 1035 a 445 c 216 ab 

(6) L1/G1+G2+G3 7271 3952 a 1656 cd 1069 a 361 bc 232 b 

(7) L1+L2/ G1 10308 5714 bcd 1695 d 1753 c 733 e 412 d 

(8) L1+L2/ G1+G2+G3 8243 4186 a 1363 bcd 1647 c 649 e 398 d 
 

Žolių rūšių skirtingi deriniai/ 

Different combinations of plant  

species 

 

2021 m./ 2021 (C) 

  

Metinis 

derlius, 

 kg ha-1/ 

Annual yield, 

kg ha-1 

Pjūtys/ Cuts 

I 

 

p = 

0,06 

II 

 

p < 

0,05 

III 

 

p < 

0,05 

IV 

 

p <  

0,05 

(1) G1 3821 2180 abcd 592 a 442 a 606 a 

(2) G2 4118 2060 ab 806 bcde 429 a 823 bc 

(3) G3 3884 2253 abcd 613 a 381 a 637 a 

(4) G1+G3+G3 3866 2101 abcd 662 ab 468 ab 636 a 

(5) L1/G1 4175 2011 ab 949 e 492 ab 723 ab 

(6) L1/G1+G2+G3 3937 1873 a 947 de 381 a 736 ab 

(7) L1+L2/ G1 5133 2535 d 844 cde 738 d 1015 e 

(8) L1+L2/ G1+G2+G3 4686 2323 bcd 733 abc 656 bcd 975 cde 
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Pastaba: miglinės žolės: G1 = Daugiametė svidrė ‘Elena DS’, G2 = D. svidrė ‘Raminta’, G3 = D. svidrė ‘Verseka’; 

pupinės žolės: L1 = balti dobilai, L2 = raudoni dobilai; metinė azoto trąšų norma: N150:1-4, N0: 5-8; skirtingos 

raidės indikuoja statistiškai reikšmingus skirtumus tarp žolių rūšių skirtingų derinių atskirose pjūtyse (esant  

p < 0,05 patikimumo lygiui). 

Note: grasses: G1 = Perennial ryegrass cv. ‘Elena DS’, G2 = P. ryegrass cv. ‘Raminta’, G3 = P. ryegrass cv. 

‘Verseka’; legumes: L1 = White clover, L2 = Red clover; Level of nitrogen fertilizer per year: N150:1-4, N0: 5-8; 

different letters indicate statistically significant differences between different combinations of plant speciess in 

different cuts (at p < 0.05 level). 

 

Natūralūs ir antropogeniniai veiksniai veikia žolynų ekosistemas (Baral et al., 2019), todėl 

jų produktyvumas nėra stabilus ir atliktų tyrimų duomenys rodo, kad jis keičiasi dėl daugelio 

veiksnių, didžiausią įtaką turi produktyvios daugiametės žolės dominavimas žolyne, 

meteorologinės sąlygos, tręšimas ir naudojimas (Buttler et al., 2019). Sezoninis sausų medžiagų 

derliaus pasiskirstymas taip pat yra labai svarbus bendram žolynų metiniam derliui (Buttler et 

al., 2019). Norint gauti kuo tolygesnį derliaus pasiskirstymą per sezoną, svarbu įvertinti 

naudojamų atskirų veislių, jų mišinio ir kitų kartu augančių augalų rūšių potencialą atsižvelgiant 

į visą vegetacijos sezoną. Mišinių sudėtis turi įtakos žolių biomasės kaupimuisi atskirais 

vegetacijos laikotarpiais. Auginamos vienos daugiametės svidrės labiau priklausomos nuo 

meteorologinių sąlygų, tokių kaip neįprastai šaltos žiemos ar labai sausringos ir karštos vasaros. 

Nepalankios meteorologinės sąlygos ne tik lemia sumažėjusį daugiamečių svidrių 

produktyvumo potencialą sezono gamybos pradžioje, tačiau taip pat turi įtakos ir metiniam 

sausų medžiagų derliui (Elgersma & Soegaard, 2016). 

Apibendrinus gautus tyrimo rezultatus, galima teigti, kad pupiniai augalai gerina bendrą 

žolynų produktyvumą ne tik atskirais naudojimo metais, tačiau palaiko žolynų stabilumą ir 

atsparumą visu vegetacijos laikotarpiu. Baltų ir raudonų dobilų naudojimas mišinyje su 

produktyvia daugiametės svidrės veisle, labiau didina bendrą žolynų produktyvumą, nei 

mineralinių azoto trąšų naudojimas vienos rūšinės sudėties žolynuose, ypač esant nepalankiomis 

augimui sąlygomis. Didžiausias šio įvairios rūšinės sudėties mišinio produktyvumas nustatytas 

visais bandymo metais, visose pjūtyje, išskyrus pirmas pjūtis ir trečių žolynų naudojimo metų 

antrąją pjūtį. 

 

3.2.4. Žolynų cheminės sudėties kitimas atskirais žolynų naudojimo metais 

 

Žolynų kokybės rodikliai pagal žaliuosius baltymus esmingai priklausė nuo žolynų rūšinės 

sudėties, augalų vegetacijos laikotarpio, tačiau nepriklausė nuo daugiametės svidrės veislių ar 

veislių mišinio. Visais eksperimentiniais metais nustatyti reikšmingi skirtumai tarp žolynų 

rūšinės sudėties ir žaliųjų baltymų kiekio, išskyrus pirmų žolyno naudojimo metų, pirmą pjūtį 

(3.12 A lentelė). Vienos rūšinės sudėties žolynai, tręšiami mineralinėmis azoto trąšomis, 
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sukaupė tokį patį žalių baltymų kiekį, kaip ir įvairios rūšinės sudėties mišiniai. Tačiau stebimas 

reikšmingas žolynų derliaus kokybės pokytis trečioje pjūtyje. Antraisiais žolynų naudojimo 

metais, pastebėta, kad esant didesniam baltų dobilų produktyvumui mišiniuose, pagal sukauptą 

didesnę atžeminę biomasės dalį mišiniuose, kuri sudarė apie 50 %, padidėjo ir metiniai žolynų 

kokybiniai rodikliai, sukauptas vidutinis žalių baltymų kiekis buvo 15,1 % , pirmaisiais žolynų 

naudojimo metais mišiniuose esant 21 % baltų dobilų antžeminės biomasės kiekiui mišiniuose, 

nustatytas mažesnis – 13,4 % žaliųjų baltymų kiekis sausose medžiagose. Analizuojant 

duomenis nustatyta, kad visais eksperimentiniais metais, visuose variantuose, nepriklausomai 

nuo žolynų rūšinės sudėties, didesnis žalių baltymų kiekis sukauptas trečioje pjūtyje, lyginant su 

pirma. Tačiau papildomai į mišinius įtraukiant raudonus dobilus, gauti dar didesni žalių baltymų 

kiekiai. Žolyno su daugiamete svidre ‘Elena DS’, baltais ir raudonais dobilais kokybė 

reikšmingai skyrėsi nuo visų vienos rūšinės sudėties žolynų visais eksperimentiniais metais. 

Vidutinis žalių baltymų kiekis monokultūrose buvo 12,3 %, 11 % ir 15 %, atitinkamai 

pirmaisiais, antraisiais ir trečiaisiais žolynų naudojimo metais. Mišinių su baltais ir raudonais 

dobilais atitinkamai vidutinis žalių baltymų kiekis buvo 14,6 %, 16 %, 18,4 %.  

 

3.12 lentelė. Žalių baltymų kiekis įvairios sudėties žolynuose 

Table 3.12. Crude protein content in the herbage of swards of different composition 

Žalių baltymų kiekis sausose medžiagose, %/ 

Crude protein content in dry matter, %  

 2019 2020 

Žolių rūšių skirtingi deriniai/ 

Different combinations of plant 

species 

 

I pjūtis/ 

I cut 

III pjūtis/ 

III cut 

Vidurkis/ 

Mean 

I pjūtis/ 

I cut 

III pjūtis/ 

III cut 

Vidurkis/ 

Mean 

1. G1 8.7 abc 14,8 a 11,8 a 8,3 a 13,3 a 10,8 a 

2. G2 10,7 c 14,8 a 12,8 ab 9,2 ab 12,8 ab 11,0 a 

3. G3 8,9 abc 15,3 ab 12,1 a 8,7 a 14,1 b 11,4 a 

4. G1+G2+G3 9,3 abc 15,5 ab 12,4 a 8,9 ab 12,8 a 10,9 a 

5. L1/G1 9,3 abc 17,5 bcd 13,4 abcd 10,9 c 19,0 cde 15,0 b 

6. L1/G1+G2+G3 8,7 a 18,2 cd 13,4 abcd 10,5 bc 19,9 e 15,2 bcd 

7. L1+L2/G1 10,5 abc 18,5 cd 14,5 bcd 12,7 e 19,6 de 16,2 d 

8.L1+L2/G1+G2+G3 10,5 abc 19,0 d 14,7 d 13,8 e 18,1 c 15,9 bcd 

p reikšmė tarp pjūčių/ 

p-value between cuts 

p  = 0,17 p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 

    I pjūtis/ 

I cut 

III pjūtis/ 

III cut 

Vidurkis/ 

Mean 

    2021   

1. G1    13,5 a 16,5 a 15,0 a 

2. G2    13,6 a 16,3 a 14,9 a 

3. G3    13,7 ab 17,9 ab 15,8 ab 

4. G1+G2+G3    12,5 a 17,2 ab 14,8 a 

5. L1/G1    17,0 de 18,0 ab 17,5 bcde 

6. L1/G1+G2+G3    15,2 bc 16,5 a 15,9 abc 

7. L1+L2/G1    17,5 e 20,5 d 19,0 e 

8.L1+L2/G1+G2+G3    16,4 cde 18,9 bcd 17,7 cde 

p reikšmė tarp pjūčių/ 

p-value between cuts 

  p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 
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Pastaba: miglinės žolės: G1 = Daugiametė svidrė ‘Elena DS’, G2 = D. svidrė ‘Raminta’, G3 = D. svidrė ‘Verseka’; 

pupinės žolės: L1 = balti dobilai, L2 = raudoni dobilai; metinė azoto trąšų norma: N150:1-4, N0: 5-8; skirtingos 

raidės indikuoja statistiškai reikšmingus skirtumus tarp žolių rūšių skirtingų derinių atskirose pjūtyse (esant  

p < 0,05 patikimumo lygiui). 

Note: grasses: G1 = Perennial ryegrass cv. ‘Elena DS’, G2 = P. ryegrass cv. ‘Raminta’, G3 = P. ryegrass cv. 

‘Verseka’; legumes: L1 = White clover, L2 = Red clover; Level of nitrogen fertilizer per year: N150:1-4, N0: 5-8; 

different letters indicate statistically significant differences between different combinations of plant speciess in 

different cuts (at p < 0.05 level). 

 

Apibendrinus gautus tyrimų rezultatus, galima teigti, kad baltieji dobilai, esant palankioms 

augimui sąlygoms, yra tokios pačios kokybės kaip ir baltų ir raudonų dobilų mišinys, tačiau šių 

žolynų produktyvumas yra reikšmingai mažesnis nei mišinių su papildomu pupiniu augalu – 

raudonais dobilais. Tuo tarpu įvairios rūšinės sudėties mišinys pasižymi didžiausiu 

produktyvumu ir kokybe antraisiais ir trečiaisiais žolynų naudojimo metais, pirmųjų žolynų 

naudojimo metų produktyviausias vienos rūšinės sudėties žolyno su daugiamete svidre ‘Elena 

DS’ produktyvumas buvo didžiausias, tačiau prasčiausios pašaro kokybės.  
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IŠVADOS 

1. Žolynų produktyvumui esminės įtakos turėjo žolių rūšys bei tręšimas azotu  

(150 kg N ha-1 per vegetacijos sezoną). Bendram žolyno produktyvumui daugiau įtakos 

turi žolyne esančios pupinių žolių rūšys, o ne rūšių skaičius. Jaunuose žolynuose per 

pirmuosius trejus žolynų naudojimo metus, nustatyti reikšmingi skirtumai tarp žolynų 

rūšinės sudėties nenaudojant mineralinių azoto trąšų. Žolynus tręšiant mineralinėmis 

azoto trąšomis reikšmingų skirtumų tarp mišinių nenustatyta pirmaisiais ir antraisiais 

žolynų naudojimo metais. 

2. Per trejus žolynų naudojimo metus produktyviausias buvo mišinys su baltaisiais dobilais, 

liucernomis ir keturiomis miglinių žolių rūšimis, nenaudojant mineralinių N trąšų. 

Naudojant tinkamas pupinių žolių rūšis (ypač mėlynžiedes liucernas) kartu augti su 

miglinėmis žolėmis mišinyje, kai žolynų didesnę biomasės dalį sudaro pupinės žolės, 

pirmaisiais trejais žolyno naudojimo metais galima atsisakyti mineralinių N trąšų 

naudojimo žolynuose. 

3. Apibendrinus trejų metų vidutinius sausųjų medžiagų  derliaus duomenis, pastebima, kad  

naudojamos mineralinės N azoto trąšos slopina pupinių augalų įsivyravimą žolynuose ir 

turi tendenciją mažinti produktyvių įvairios rūšinės sudėties žolynų metinį biomasės 

kiekį, galimas iki 13 % derliaus sumažėjimas. 

4. Vertinant žolynų trejų naudojimo  metų laikotarpį, mineralinės azoto trąšos esmingai 

padidino vienos rūšies miglinių žolynų produktyvumą. Atskirais metais nustatytas 

reikšmingas poveikis ir žolynams su baltaisiais dobilais ir sėjamaisiais esparcetais. 

Eraičinsvidrių derlius visais atvejais buvo didesnis nei daugiamečių svidrių, tačiau 

daugeliu atveju su iki 50 % didesniu įvairiažolių kiekiu pirmaisiais ir antraisiais žolynų 

naudojimo metais. 

5. Atliktas tyrimas atskleidė, kad žolynų produktyvumas ir stabilumas priklauso nuo žolyne 

esančių augalų rūšių, jų sąveikos, ir mitybos rėžimo. Mineralinių N trąšų naudojimas 

nepagerina žolynų produktyvumo tolygumo vegetacijos sezono metu ir stabilumo 

atskirais žolynų naudojimo metais bei žolynų kokybės – žaliųjų baltymų kiekį 

sumažina.  

6. Žolynų maistinių poreikių patenkinimui naudojamos mineralinės azoto trąšos turėjo 

tendenciją didinti įvairiažolių kiekį žolynuose visais bandymų metais. Trečiaisiais 

žolynų naudojimo metais žolynuose nustatytas didžiausias įvairiažolių kiekis. 

Intensyvesnis jų plitimas pastebėtas vienos rūšies miglinių žolių žolynuose nei 

įvairesnės rūšinės sudėties pupinių ir miglinių žolių žolynuose. Įvairiažolių plitimą  
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galima sumažinti derinant žolių rūšis, parinktas pagal atsparumą ir maistinę vertę 

agroekosistemoje tuo pačiu sumažinant ir žolyno produktyvumo priklausomybę nuo 

mineralinių N trąšų.  

7. Pastebima tendencija, jog sukaupiamas organinės anglies kiekis priklauso nuo auginamų 

žolių rūšių. Tręšimas azotu reikšmingos įtakos organinės anglies sukaupimui neturėjo ir  

per trejus žolynų naudojimo metus pastebimas judriojo fosforo mažėjimas dirvožemyje.  

8. Tyrimo rezultatai parodė produktyvumo skirtumus tarp auginamų daugiamečių svidrių 

veislių ir veislių mišinio, tačiau esminiai skirtumai nustatyti tik antraisiais žolynų 

naudojimo metais. Daugiamečių svidrių veislių mišinio derlius, tikėtina veikiamas 

dominuojančios produktyviausios veislės mišinyje. Darome prielaidą, jog didėjant 

vienos veislės produktyvumui, didėja ir viso mišinio bendras produktyvumas, tačiau nei 

vienu atveju, veislių mišinio produktyvumas nebuvo didesnis už produktyviausią vienos 

veislės žolyno derlių.  

9. Mišinyje naudojant bent dvi pupines žoles ir parinkus produktyvią daugiametės svidrės 

veislę, tinkančią augti kartu su kitais pupiniais augalais, sausų medžiagų metinis derlius 

gali reikšmingai didėti, o lyginant su mineralinių azoto trąšų naudojimu vienos miglinės 

rūšies žolynu gali duoti iki 10 % turtingesnį žalių baltymų kiekį bei didesnį žolės 

biomasės derlių. 
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SUMMARY OF DOCTORAL DISSERTATION 

 

INTRODUCTION 

 

In recent years, agriculture has been shifting towards more stable, sustainable farming 

systems, moving away from highly intensive and energy- and resource-intensive models 

towards more extensive, organic forms of farming, while respecting natural resources and 

ensuring the quality of the produce at the lowest possible cost of nitrogen fertiliser (Schaub, 

Buchmann, et al., 2020). 

Sward ecosystems are influenced by natural and anthropogenic factors. As a result, their 

productivity is not constant and changes due to a number of factors, the most influential of 

which are soil, the dominance of key perennial grass species (Haughey et al., 2018; Hetzer et al., 

2021), meteorological conditions (Finn et al., 2018), and fertiliser application and use (Ridding 

et al., 2021; Vogel et al., 2012).  

Enhancing plant biodiversity in agroecosystems is seen as a potential solution to many of 

the problems associated with intensive agriculture (Kadžiulienė et al., 2013), environmental and 

socio-economic factors (Carnus et al., 2014). In order to properly exploit the potential of swards 

to enhance agroecosystem biodiversity and to provide more stable agroecosystem functions, it is 

of particular importance to clarify the potential of interspecific swards. Interspecific grass-

legume sward in early stages of a sward community provides benefits for grasses and their 

improved growth (Nyfeler et al., 2009). Swards with different species composition use nitrogen 

more efficiently (Nyfeler et al., 2011), therefore the need for mineral nitrogen fertilisers are 

declining and swards emit lower amounts of greenhouse gases (Niklaus et al., 2006; Schmeer et 

al., 2014). Both grasses and legumes are important in swards (Skuodienė & Daugelienė, 1998), 

as each species has different biological and ecological characteristics, therefore, it is important 

to know the contribution of individual species to the potential and persistence of the herbaceous 

community (Parsons et al., 2011).  

Both plant specific diversity and genetic diversity of plant species (Nekrošas & Kemešytė, 

2007) can influence sward characteristics and ecosystem processes (Hofer et al., 2016). 

However, the relative contribution of species diversity and genetic diversity (Kemešytė et al., 

2017; Helgadóttir et al., 2018) to ecosystem functioning needs to be studied more precisely 

(Crawford & Rudgers, 2012). The intensity of grass growth can vary under stresses of different 

intensities and types (Klaus et al., 2020; Soussana & Lüscher, 2007), which can also affect the 

condition, competitiveness, productivity, seasonality (Ergon et al., 2018) and longevity of 

swards (J. A. Finn et al., 2018).  
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Swards of different species composition not only increase biodiversity, but can also provide 

more stable ecosystem functions (Abalos et al., 2021; Sanford et al., 2021) while enhancing the 

environmental function of herbaceous vegetation (Daugėlienė, 2011), however, it is important to 

optimise the functional diversity (Finney et al, 2021) combining different characteristics typical 

to both species (Hetzer et al., 2021) and their cultivars (Chapman et al., 2021; Djaman et al., 

2021; Gilliland et al., 2021) that are best suited to local growing conditions.  

 

Hypothesis: it is likely, that swards richer in legumes are likely to have a positive effect on 

nutritional swards conditions, on the productivity, quality and uniform stability in different years 

of growth. Intraspecific diversity of grasses will improve the uniformity of sward yield 

throughout the growing season and during individual years of growth, while interspecific and 

intraspecific diversity will make swards vegetation less susceptible to changes in environment. 

 

Objective: to investigate the interspecific compatibility and productivity of legumes and 

grasses in agroecosystems. 

 

Research tasks: 

1. To investigate species and functional composition of different swards and their ratio 

during the growing season and in individual growing years.  

2. Investigate the productivity and interactions of individual species and three cultivars of 

perennial ryegrass during the growing season and in individual growing years.  

3. Investigate the effect of interspecific diversity of swards and intraspecific diversity of 

grasses on the mitigation of abiotic stresses and on the quality and productivity of 

swards. 

 

Defended statements 

 

1. Multi-species swards are a suitable alternative, in terms of productivity and ecological 

qualities, to swards of different species composition or single-species ones. 

2. The use of mineral N fertilisers increases the competitive qualities of grasses in swards 

of different species composition, while at the same time weakening the ecological 

qualities of forage legumes and the accumulation of crude proteins in biomass, however, 

it homogenises yield within the rhythm of the growing season. 

3. Different cultivars of perennial ryegrass have different tolerance potentials to abiotic 

stresses in different growing years. 
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The novelty of the research 

 

The study provides new insights into the properties of newer cultivars of perennial ryegrass, 

× festulolium, meadow fescue, white clover, red clover, sainfoin and lucerne, which are more 

resistant to adverse environmental conditions, and the peculiarities of their cultivation in 

mixtures of different species compositions and under varying nutritive conditions. Our study has 

shown that the total sward productivity is significantly more influenced by a legume species 

compared to the number of species in the mixture. In this research, the productivity and stability 

of individual legume and grass species and their combinations on medium loam soil 

(Endocalcaric Epigleyic Cambisol) were analysed. New results were obtained on the species 

composition, compatibility and quality of swards in the first to third year of use. Significant 

differences in the species composition of swards were found. The most productive sward was 

the one with white clover, lucerne and four species of grasses without mineral N fertiliser 

application, outperforming other swards fertilised with 150 kg N ha-1 per growing season in 

terms of yield and grass quality. The use of mineral N fertilisers did not improve the uniformity 

of herbage productivity during the growing season and the stability of sward in the individual 

years of use, nor the quality of sward by reducing the crude protein content. In this case, the use 

of mineral N fertiliser on swards could be abandoned during the first three years of use. The 

research also presents new results on the potential of different cultivars of perennial ryegrass 

and their mixtures, their intraspecific compatibility and their overall cultivation in combinations 

with white and red clover, and assesses sward productivity and the usefulness of swards for a 

safer performance of ecosystem functions. It was found that sward productivity varied between 

the cultivated perennial ryegrass cultivars and the mixture of cultivars, both in single-species 

swards and interspecific ones. Although the mixture of cultivars did not demonstrate any higher 

herbage yield compared to the most productive single-species sward, the research used only a 

mixture of three cultivars and the experimental period was rather limited, therefore, more 

numerous and different cultivars and a more diverse use of swards should be studied, where the 

advantages of mixtures of perennial ryegrass cultivars in swards could be more evident. 

 

The practical relevance of the research 
 

While it is expected that a warmer climate will increase plant productivity in our climate 

zone, various stressors such as heat waves, droughts, heavy rains or heavy frosts can also have a 

negative impact on plant growth. The research results will contribute to promoting more 

sustainable consumption and production by reducing the use of mineral nitrogen fertilisers in 

agriculture. The use of mineral nitrogen fertiliser can be avoided or at least the first three years 
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of use in swards by cultivating interspecific mixtures of grasses including at least two legume 

plants that are best suited to local growing conditions, taking into account the compatibility of 

the plant species with each other and the potential of newer cultivars that are more resistant to 

unfavourable environmental factors. 

 

RESEARCH CONDITIONS AND METHOTDS 

 

Object of research: different combinations of plant species 

Research site and conditions. The field experiments were set up in central Lithuania in 

2018–2021 in Akademija, Institute of Agriculture, Lithuanian Research Centre for Agriculture 

and Forestry (geographical coordinates: 55°22′59.7″ N and 23°51′42.1″ E), on medium loam 

soil (Endocalcaric Epigleyic Cambisol) (WRB, 2014). 2018 was the year of sowing and 2019–

2021 – the first to third year of sward use. Before sowing, the experimental field was fertilised 

with 5 - 20.5 - 36 kg N - P - K ha-1. The main agrochemical properties of the top layer (0-25 cm) 

of the medium loam soil before the experiment were neutral soil acidity (pH 7.0), relatively high 

organic carbon content (1.76 %), and high plant available phosphorus (220 mg kg-1) and 

potassium (173 mg kg-1) contents.  

Experimental parameters and scheme.  

The experimental design was set up with four replicates, all treatments were randomly 

arranged, the plot size was 1.5 m x 10.0 m = 15 m2. The experiment was set up on 4 May 2018. 

The field was harrowed before sowing, the soil was rolled, and a drill was used for sowing. The 

experiment was carried out without the use of chemicals for weed control, therefore, in the year 

of sowing, clearing cuts were carried out leaving 10 cm of the aboveground part to reduce the 

number of weeds, and thus in the year of sowing, no analyses of botanical and chemical 

composition of the plants were carried out.  

The sward was fertilised three times starting with the second year of grass growth, at the 

beginning of the growing season with 60 kg N ha-1, and after the first and second cut each time 

with 45 kg N ha-1, respectively. To determine the productivity of the sward, the plants were cut 

according to the dominant plant species in the sward, at the beginning of the heading stage of 

grasses. After each cut, the species composition of the sward in both experiments was analysed 

by separating each plant species in the mixture. 

I experiment is interspecific. It is designed for multipurpose (mixed) use of swards 

(Table 1). Factor A: different combinations of plant species; Factor B: mineral nitrogen 

fertilisation (150 kg N ha-1 per year) starting with the first year of sward use, this experiment 

had two backgrounds with one field not fertilised. 
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Table 1. Composition of single-species swards and mixtures with legumes (Experiment I) 

Different combinations of plant 

species 

FG Sp-r FG of 

grasses 

FG of 

legumes 

Grasses Legumes 

G1 G2  G3 G4 L1 L2 L3 L4 

(1) G1 1 1 1 
 

1 
       

(2) G2 1 1 1 
  

1 
      

(3) L1+L2/G1 2 3 0.6 0.4 0.6 
   

0.2 0.2 
  

(4) L1+L2/G2 2 3 0.6 0.4 
 

0.6 
  

0.2 0.2 
  

(5) L1+L2/G1+G2 2 4 0.6 0.4 0.3 0.3 
  

0.2 0.2 
  

(6) L1+L2/G1+G2+G3+G4 2 6 0.6 0.4 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 
  

(7) L3+L1/ G1+G2 2 4 0.6 0.4 0.3 0.3 
  

0.2 
 

0.2  

(8) L3+L1/G1+G2+G3+G4 2 6 0.6 0.4 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 
 

0.2  

(9) L4+L1/ G1+G2 2 4 0.6 0.4 0.3 0.3 
  

0.2 
  

0.2 

(10) L4+L1/G1+G2+G3+G4 2 6 0.6 0.4 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 
  

0.2 

(11) L1+L2+L3+L4/ G1+G2 2 6 0.6 0.4 0.3 0.3 
  

0.1 0.1 0.1 0.1 

(12) L1+L2+L3+L4/G1+G2+G3+G4  2 8 0.6 0.4 0.15 0.15 0.15 0.15 0.1 0.1 0.1 0.1 

Note: FG – functional group, i.e., combination of forage species that comprise grasses and legumes; SP-r – species 

richness. G1 - Perennial ryegrass, G2 – × Festulolium, G3 - Meadow fescue, G4 - Timothy, L1 - White clover, L2 - 

Red clover, L3 – Lucerne, L4 – Sainfoin 

 

II experiment is an intraspecific one to determine the productivity of different cultivars of 

perennial ryegrass (Table 2). It is designed for multi-purpose (mixed) sward use.  

 

Table 2. Composition of single-species swards and mixtures with legumes (Experiment 2) 

Different combinations of 

plant species 

FG SP-

r 

FG of 

grasses 

FG of 

legumes 

Grasses Legumes 

G1 G2 G3 L1 L2 N-level 

(1) G1 1 1 1 
 

1 
    

N150 

(2) G2 1 1 1 
  

1 
   

N150 

(3) G3  1 1 1 
   

1 
  

N150 

(4) G1+G2+G3 1 1 1 
 

0.33 0.33 0.33 
  

N150 

(5) L1/G1 2 2 0.6 0.4 0.6 
  

0.4 
 

N0 

(6) L1/G1+G2+G3 2 2 0.6 0.4 0.33 0.33 0.33 0.4 
 

N0 

(7) L1+L2/G1 2 3 0.6 0.4 0.6 
  

0.2 0.2 N0 

(8) L1+L2/G1+G2+G3 2 3 0.6 0.4 0.33 0.33 0.33 0.2 0.2 N0 

Note: FG – functional group, i.e., combination of forage species that comprise grasses and legumes; SP-r – species 

richness. G1 - Perennial ryegrass ‘Elena DS’, G2 – Perennial ryegrass ‘Raminta’, G3 - Perennial ryegrass 

‘Verseka’, L1 - White clover, L2 - Red clover  
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Determination of dry matter yield. The determination of sward productivity was carried 

out by weighing. Experimental plots of 15 m2 were cut with a self-propelled hay mower, leaving 

grass about 5 cm high. The experimental plot biomass was weighed in the bunker of the self-

propelled mower, the data was recorded and then samples of 0.5–1.0 kg were taken from the 

grass cuttings, which were also weighed. The samples were dried at 105 °C in a well-ventilated 

oven to a constant weight and weighed again after drying for dry matter yield determination. 

Determination of botanical composition of plants. The method of weighing after each 

cut was used to determine botanical composition and to estimate species. The weighing method 

determines the comparative weight of each species and group of species in a sward. Samples 

were taken from the spread pile of grass cut in each sward plot, from 15 to 20 spots. The 

samples were taken from the cut sward also to determine the overall sward productivity. The 

samples taken from each experimental plot in 0.5–1 kg gauze bags were transported to the 

laboratory. The fresh grass was then separated by species. The grass of each species was placed 

in separate paper bags. All the separated grass species were put back into a gauze bag and dried 

in a ventilated room until it reached air-dry weight. After drying to air-dry weight, the individual 

species were weighed, and their comparative weights expressed in grams per kilogram of dry 

sward biomass were determined.   

Determination of chemical composition of plants. Samples for chemical composition and 

nutritional value of swards were taken in the same order as for botanical composition. To avoid 

changes in the chemical composition of grass, the samples were dried immediately after cutting 

at 60 °C for 48 hours in a well-ventilated oven. After drying, the samples were ground and 

prepared for chemical analyses. The chemical plant analyses were carried out at the Chemical 

Research Laboratory of the Lithuanian Institute of Agriculture using a NIRS 6500 perennial 

grass analysis instrument.  

Soil analysis. Soil chemical analyses were carried out twice – before the experiment was 

set up and after three years of sward use. The analyses were carried out at the Analytical 

Department of the Agrochemical Research Laboratory, Lithuanian Research Centre for 

Agriculture and Forestry. The following methods were used to determine the analytes required: 

soil acidity (pH) according to ISO 10390:2005 using the potentiometric method in a 1 molL KCl 

suspension, total nitrogen (Nsum, %) according to ISO 11261-1995 by the Kjeldahl method, 

mobile phosphorus (P2O5, mg kg-1) and mobile potassium (K2O5, mg kg-1) concentrations in soil 

determined by the Egner-Rim-Domingo (A-L) method, humus concentrations according to ISO 

10694:1995, and organic carbon (Corg, %) by the Dumas dry combustion method. 
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Soil organic carbon stocks after three years of sward growth were calculated according to 

the formula: 

DOC (t ha-1) = C (%) x ρ (g cm-3) x h (cm)     (1) 

DOC – carbon stocks; 

C – Corg%; 

ρ – soil density; 

h – soil depth layer. 

Meteorological conditions. According to the Lithuanian Hydrometeorological Service, 

from 2021 the new average annual air temperature in Lithuania is 7.4 °C (1991–2020 climate 

norm), with an average precipitation of 675 millimetres. Compared to the previous norm (1981–

2010 climate norm), the average precipitation has decreased by 3 percent and the average air 

temperature has increased by 0.4 °C. Data from the meteorological station in Dotnuva was used 

to discuss meteorological conditions during the period of the experiment, which is located at a 

distance of 3 km from the field experiments underway. In the year of sowing (2018), the month 

of March was cooler and drier than usual, which delayed the sowing of perennial grasses due to 

too low soil temperatures. The average monthly temperature in April was 4 °C higher than 

normal and high humidity and warmth provided the right conditions for germination and 

swelling of plant seeds. In 2019, at the beginning of the growing season in April, there was no 

rainfall at all and temperatures were 2.9 °C above the standard climate norm (SCN), the 

moisture deficit actually ended at the end of May and the soils at a depth of 20 cm were dryish 

or completely dry throughout the month. June was notable for its record warmth and low 

rainfall, the first ten days being the second warmest in Lithuania since 1961 with 0.1 mm of 

rainfall; the second ten day period was the hottest with 16.0 mm of rain, and the third ten day 

period had no rainfall. In terms of agro-meteorological conditions, the hydrothermal coefficient 

(HTC) values showed that the prolonged dry period at the beginning of the month reached the 

level of a dangerous meteorological phenomenon, and by the middle of the month it reached a 

severe drought level with a strong impact on sward biomass productivity. The winter of 2020 

was unusually warm, with positive average daily temperatures and higher precipitation in 

January and February compared to SCN. Due to the warm winter, the onset of plant growth 

started 15 days earlier than in 2019, while the warm and wet autumn led to a 20-day longer 

growing season. Excess rainfall in June was 165.9 mm, which led to a rapid biomass growth, 

while in July the rainfall was close to SCN and in August – 25.6 mm lower than SCN. In 2021, 

the weather was colder than usual in December, and February with January – close to SCN and 

only 2.2 mm of rainfall in February. The spring was cooler than in 2020. In May, the rainfall 
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was twice as high as SCN, however, in June and July the growth of plant biomass was limited 

due to the lack of moisture, and in August excess rainfall reached 150.8 mm. 

 

Statistical data analysis. The two-factor analysis of variance (ANOVA) with the statistical 

package STATISTICA 8 was used to process the data to investigate the effect of nitrogen 

fertiliser on sward diversity with different species composition. Differences between the 

treatments analysed were determined using post hoc exploratory analysis at the 5% level of 

significance (p < 0.05). The one-factor analysis of variance was used to assess individual 

factors. Differences between the treatments analysed were determined using the Fisher’s F-test. 

The least significant difference (R05) was considered to be at a confidence level of p < 0.05. 

  

RESULTS 

 

Sward productivity in individual years of use (Experiment 1) 

 

The two-factor analysis of variance (ANOVA) showed that the dry matter yield was 

significantly affected by different species composition of swards and the application of mineral 

N fertiliser in the first, second and third year of sward use (Table 3). The results showed that 

both the amount of fertiliser and different grass mixtures had an effect on a significant variation 

in average sward productivity (p < 0.005), however, a significant interaction between these 

factors was only found in the first and the second year of sward use.  

 

Table 3. Three-year results of two-factor analysis of variance of the dry matter yield 

Year 2019   2020   2021   

 df F p df F p df F p 

Factor A (different combinations of 

plant species) 

11 7,27 0,00 11 7,53 0,00 11 9,78 0,00 

Factor B (fertilisation N150) 1 9,68 0,00 1 9,75 0,00 1 15,46 0,00 

Interaction A x B 11 5,20 0,00 11 4,94 0,00 11 1,62 0,10 

Note: significant level (p < 0.05) 

 

In the first year of sward use without mineral N fertilisers, the highest productivity was achieved 

by a mixture of six plant species including perennial ryegrass, × Festulolium, timothy, meadow 

fescue, lucerne and white clover with a dry matter (DM) yield of 9611 kg ha-1 (Figure 1A), 

while the same mixture, but with the replacement of lucerne by red clover, had a significantly 

lower sward productivity of 33%.  The other three swards in mixtures with lucerne were not 

significantly different from the most productive swards demonstrating yields ranging from 8304 

to 8940 kg ha-1. The dry period at the beginning of the growing season, which lasted until the 
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end of May, and the recurrent dry period in June, which reached the level of a severe drought, 

severely affected plant growth and development in the first year of use. In particular, it limited 

the growth of grasses, therefore, in the situation of a severe lack of moisture in soil the 

coexisting plant species were assisted by legumes, which had the best developed root system, 

since, in the event of a shortage of moisture in the topsoil lucerne could draw it from deeper soil 

layers. The swards with common sainfoin less tested in the mixtures were only more productive 

than the two single-species swards, however, there was no significant difference in DM yield. 

The productivity of the unfertilised single-species swards was the lowest throughout the 

experiment with an average yield of 4634 kg ha-1 in the first year of use, 3718 kg ha-1 and 

2708 kg ha-1 in the second and third years of use, respectively (Figure 1). The productivity 

analysis of the single-species swards showed that the single-species sward of × Festulolium, 

although not significantly, was more productive compared to the perennial ryegrass sward by 

2%, 8% and 4% in 2019, 2020 and 2021, respectively. 

A two-factor analysis showed that an annual fertiliser rate of 150 kg N ha-1 had a significant 

effect on the total yield of a single-species sward and on the yield of a mixture of common sainfoin, 

white clover, perennial ryegrass and × Festulolium, and the same mixture of meadow fescue and 

timothy. However, a significant negative effect was found on the most productive unfertilised 

sward of different species composition with a 16 % reduction in yield after fertilisation. The data do 

not show, but nevertheless, the one-factor analysis did not reveal any significant differences 

between sward DM yields with mineral N fertiliser – sward productivity varied from 6989 to  

8212 kg ha-1, while the unfertilised experiment varied from 4589 to 9611 kg ha-1. This shows that 

mineral N fertiliser had a significant effect on the growth of grasses by providing readily 

available nutrients, which resulted in the absence of plant species diversity and significant 

differences in biomass in the mixtures, as the grass plants started to grow faster and to compete 

with the legumes supressing them. The effect of the mixtures on annual yield is attributed to 

complementarity of the species with different functional characteristics and the fact that the 

mixtures are effective throughout the growing season and in drought. These results show a high 

potential of multi-species swards as an adaptation strategy under drought conditions and 

facilitate achieving sustainable intensification under both undisturbed and disturbed 

environmental conditions. Our experiment also showed that the stability of swards with different 

species composition is higher, especially under unfavourable meteorological conditions both 

with and without mineral N fertiliser. However, the most productive and stable sward during the 

three experimental years was a six-species mixture of lucerne, white clover and four species of 

grasses without mineral N fertiliser – a three-year average biomass of this sward was 
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8466 kg ha-1. The highest productivity was obtained with a mixture of eight plant species with 

7872 kg ha-1 when mineral N fertiliser was applied, although in the more favourable second year 

of sward use (Figure 1B) the most productive sward was a single-species one of × Festulolium 

with 9459 kg ha-1. 
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Annual dry matter yield in 2021, kg ha
-1

 N0

 N150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Different combinations of plant species

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

c
c

a

a

a b bb

b

b

b

b

b

b

bb

bbbb

b

bbb

C

 

Figure 1. Annual dry matter (DM) yield in the 1st (A), 2nd (B) and 3rd years of sward use 

 

Note: 1–G1, 2–G2, 3–L1+L2/G1, 4–L1+L2/G2, 5–L1+L2/G1+G2, 6–L1+L2/G1+G2+G3+G4, 7–L3+L1/ 

G1+G2, 8–L3+L1/G1+G2+G3+G4, 9-L4+L1/G1+G2, 10-L4+L1/G1+G2+G3+G4,  

11-L1+L2+L3+L4/G1+G2, 12-L1+L2+L3+L4/G1+G2+G3+G4; Grasses: G1 = Perennial ryegrass,  

G2 = × Festulolium, G3 = Meadow fescue, G4 = Timothy; Legumes: L1 = White clover, L2 = Red clover, 

L3 = Lucerne, L4 = Sainfoin.;N150 - level of N fertiliser per year; different letters indicate significant 

differences between the treatments (p < 0.05) 

 

The second year of sward use was characterised by the longest growing season during the 

entire experimental period. Due to an unusually warm winter and a very early, wet and warm 

spring, moisture was sufficient throughout the growing season. During the second year of sward 

use one cutting more was carried out compared to the first and third year of sward use. The total 

sward productivity was higher in the second year of sward use than that in the first year, both 

with and without mineral N fertiliser, by 12% and 13%, respectively. Under more favourable 

conditions for sward growth, the three-species mixture with white clover, red clover and × 

Festulolium had the highest productivity in the second year of use. The DM yield of that 

mixture was highest over the whole experimental period – 10 177 kg ha-1 and was obtained 

without mineral N fertiliser, however, a three-year average yield was lower compared to other 

productive unfertilised mixtures. It was observed that under more favourable growing conditions 

and with mineral N fertiliser, the grasses produced higher biomass with the highest yield of a 

single-species sward of × Festulolium, which was 9459 kg ha-1, however, a single-species sward 
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of perennial ryegrass demonstrated the lowest yield – 7646 kg ha-1. In summary, however, the 

most productive fertilised sward had a 7% lower yield compared to the sward with a higher 

species diversity and no fertilisation. It was also observed that mixtures with three and eight 

plant species had high productivity in the fertilised experiment, while other mixtures had 

slightly lower yields, but no significant differences in yield were found.  

In the third year of use (Figure 1C), the overall sward productivity was at its lowest, given 

the unfavourable climatic conditions for growth and sward age. In the third year of sward use, 

the highest productivity was recorded in the eight-species mixture with 6594 kg ha-1, while in 

the unfertilised experiment, as during the first year of sward use, the most productive was the 

six-species mixture with legumes, namely, lucerne, white clover and four grass species with 

5884 kg ha-1, however, no significant differences in yield were observed between the two 

mixtures. The lowest sward productivity in both cases was in a single-species sward with 

perennial ryegrass. It was observed that higher yields without mineral N fertiliser were also 

demonstrated in other swards with lucerne, but no significant yield differences were found 

between these mixtures. Other mixtures, apart from lucerne, had significantly lower yields. In 

contrast, in the fertilised experiment, mixtures of both three and eight species were equally 

productive, with no significant differences in the species composition of the sward mixtures. 

Changes in the chemical composition of swards in individual years of sward use. 

Chemical analyses of sward composition were carried out by selecting the two most productive 

cuts in the first year of use. In the following experimental years, the same two cuttings were 

selected without taking into account sward productivity. The crude protein content during 

different years of sward use is given in Table 4. The data show that sward quality depended on 

the sward species composition. In the unfertilised experiment, the average crude protein content 

of perennial ryegrass and × Festulolium varied between 10.5 and 10.9% in the first and second 

year of sward use, respectively, increasing to 13.5% in the third year of sward use. In the 

fertilised experiment, it varied from 12.3% in the first and second year to 13.6% in the third 

year, respectively. Looking at sward quality on a cut-by-cut basis, it was found that, although 

the first cut was the most productive in both experiments, the crude protein content of dry matter 

was in most cases close to or twice as low as in the third cut. 
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Table 4. Crude protein content in the herbage of swards of different composition 
Crude protein content in dry matter, %  

1st year of sward use 

Different combinations of plant 
species 

N0 N150 

I Cut III Cut Mean I Cut III Cut Mean 

(1) G1 7,7 ab 13,9 ab 10,8 ab 9,5 abcd 16,0 ab 12,7 ab 

(2) G2 7,3 a 12,8 a 10,1 a 8,7 a 14,9 a 11,8 a 

(3) L1+L2/G1 10,6 de 19,1 cde 14,8 def 9,5 abcd 16,1 ab 12,8 abc 

(4) L1+L2/G2 9,6 bcde 18,9 cde 14,2 cd 10,4 bcd 16,4 abcd 13,4 bcde 

(5) L1+L2/G1+G2 9,8 bcde 18,9 cde 14,3 cd 9,4 ab 18,3 bcd 13,8 bcde 

(6) L1+L2/G1+G2+G3+G4 9,8 bcde 18,8 cde 14,3 cd 11,1 d 18,3 bcd 14,7 e 

(7) L3+L1/ G1+G2 11,1 e 21,1 efg 16,1 def 8,9 ab 17,9 bcd 13,4 bcde 

(8) L3+L1/ G1+G2+G3+G4 10,5 cde 22,7 g 16,6 f 9,6 abcd 19,6 d 14,6 cde 

(9) L4+L1/ G1+G2 7,9 ab 16,2 bc 12,0 b 9,6 abcd 16,2 abcd 12,9 abc 

(10) L4+L1/ G1+G2+G3+G4 8,1 abc 16,7 cd 12,4 bc 9,1 ab 16,6 abcd 12,9abc 

(11) L1+L2+L3+L4/ G1+G2 10,8 de 21,1 efg 16,0 def 9,2 ab 16,9 abcd 13,1 bc 

(12) L1+L2+L3+L4/ G1+G2+G3+G4 10,3 cde 19,4 de 14,9 def 9,6 abcd 16,8 abcd 13,2 bc 

p-value between treatments in cuts p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 n.s. p < 0,05 p < 0,05 
 

2nd year of sward use 

Different combinations of plant 
species 

N0 N150 

I Cut III Cut Mean I Cut III Cut Mean 

(1) G1 9,0 a 12,5 a 10,8 a 9,2 ab 15,4 a 12,3 a 

(2) G2 9,0 a 12,8 a 10,9 a 8,7 a 15,8 abc 12,2 a 

(3) L1+L2/G1 13,8 defg 21,1 de 17,4 cd 10,6 cde 17,3 bcd 14,0 bc 

(4) L1+L2/G2 13,9 defg 20,5 de 17,2 cd 11,1 cde 17,5 cd 14,3 bcd 

(5) L1+L2/G1+G2 13,7 de 19,7 bcde 16,7 cd 10,4 bcd 17,5 cd 13,9 bc 

(6) L1+L2/G1+G2+G3+G4 13,9 defg 20,8 de 17,3 cd 12,7 g 17,6 cd 15,1 cdef 

(7) L3+L1/ G1+G2 14,4 efg 21,9 e 18,2 cd 11,5 defg 19,8 ef 15,7 ef 

(8) L3+L1/ G1+G2+G3+G4 15,8 g 21,5 de 18,7 d 11,9 efg 19,8 f 15,9 f 

(9) L4+L1/ G1+G2 11,9 cd 16,8 b 14,4 b 9,3 ab 15,4 ab 12,3 a 

(10) L4+L1/ G1+G2+G3+G4 11,0 bc 17,3 bc 14,2 b 10,2 bc 16,4 abc 13,3 ab 

(11) L1+L2+L3+L4/ G1+G2 15,0 efg 20,5 de 17,8 cd 11,0 cde 19,8 ef 15,4 def 

(12) L1+L2+L3+L4/ G1+G2+G3+G4 14,3 efg 20,0 cde 17,2 cd 11,4 defg 18,8 def 15,1 cdef 

p-value between treatments in cuts p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 
 

3rd year of sward use 

Different combinations of plant 
species 

N0 N150 

I Cut III Cut Mean I Cut III Cut Mean 

(1) G1 11,2 a 15,9 a 13,6 a 16,2 cd 17,5 abcd 17,7 cde 

(2) G2 11,4 a 15,4 a 13,4 a 10,2 a 13,7 ab 13,7 ab 

(3) L1+L2/G1 18,1 f 19,4 bcd 18,7 cd 14,4 bcd 16,9 bcde 16,9 cde 

(4) L1+L2/G2 17,9 ef 19,3 bcd 18,6 cd 15,2 cd 17,0 abcd 17,0 cde 

(5) L1+L2/G1+G2 17,6 def 18,5 b 18,1 cd 16,5 d 17,6 abcd 17,6 de 

(6) L1+L2/G1+G2+G3+G4 16,0 bcd 19,3 bcd 17,7 cd 13,9 abcd 15,9 abc 15,9 abcd 

(7) L3+L1/ G1+G2 16,7 cdef 21,0 d 18,9 d 13,7 abcd 17,6 efg 17,6e 

(8) L3+L1/ G1+G2+G3+G4 16,0 bcd 20,8 bcd 18,4 cd 12,4 abcd 17,2 g 17,2 cde 

(9) L4+L1/ G1+G2 14,6 b 14,8 a 14,7 ab 12,7 abcd 14,8 a 14,8 abc 

(10) L4+L1/ G1+G2+G3+G4 14,8 b 15,5 a 15,1 ab 10,6 ab 13,7 a 13,7 a 

(11) L1+L2+L3+L4/ G1+G2 16,7 cdef 20,5 bcd 18,6 cd 13,6 abcd 16,8 cdefg 16,8 cde 

(12) L1+L2+L3+L4/ G1+G2+G3+G4 15,5 bc 20,5 bcd 18,0 cd 12,2 abcd 16,2 defg 16,2 bcde 

p-value between treatments in cuts p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p = 0,07 p < 0,05 p = 0,18 

Note: grasses: G1 = Perennial ryegrass, G2 = × Festulolium, G3 = Meadow fescue, G4 = Timothy; legumes: 

 L1 = White clover, L2 = Red clover, L3 = Lucerne, L4 = Sainfoin.; N150 - level of N fertiliser per year; different 

letters indicate statistically significant differences between different combinations of plant species in different cuts  

(at p < 0.05 level). 
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In other legume-grass mixtures, the crude protein content without mineral N fertiliser 

application ranged from 14.6 to 17.7%, while with N150 it ranged from 13.4 to 16.3%, depending 

on sward species composition and the year of use. However, in all experimental years, the 

average crude protein content of the swards was lower with mineral N fertiliser application.  

To summarise the results of our study, comparing two legume plants with four ones showed 

that it was not the number of legumes that increased yield quality and productivity, but the 

species selected according to their growth characteristics in mixtures with other legumes or 

grasses. It was also found that mineral N fertiliser did not additionally increase the productivity 

of sward, nor do they improve the sward quality indicator. 

 

Change of soil organic carbon in swards of different species composition. Increased 

carbon (C) storage in soil can offset the human-induced increase in atmospheric CO2. Soil C 

sequestration refers to the transfer of atmospheric CO2 to soil via plants, thus offsetting 

anthropogenic emissions.  

The two-factor analysis of variance (ANOVA) showed that the composition of mixtures had a 

greater effect on soil organic carbon accumulation in the deeper soil layer (10-20 cm) compared to 

the application of mineral nitrogen fertiliser. Significant differences in SOC accumulation were 

found in white clover, red clover and × Festulolium swards at 10-20 cm soil depth (Figure 2).  

 

 

Figure 2. Soil organic carbon in 0-10 cm, 10-20 cm depth under different swards composition and 

fertilisation rate 

Note: 1–G1, 2–G2, 3–L1+L2/G1, 4–L1+L2/G2, 5–L1+L2/G1+G2, 6–L1+L2/G1+G2+G3+G4, 7–L3+L1/ G1+G2, 

8–L3+L1/G1+G2+G3+G4, 9-L4+L1/G1+G2, 10-L4+L1/G1+G2+G3+G4, 11-L1+L2+L3+L4/G1+G2,  

12-L1+L2+L3+L4/G1+G2+G3+G4; Grasses: G1 = Perennial ryegrass, G2 = × Festulolium, G3 = Meadow fescue, 

G4 = Timothy; Legumes: L1 = White clover, L2 = Red clover, L3 = Lucerne, L4 = Sainfoin.;N150 - level of N fertiliser 

per year; different letters indicate significant differences between the treatments in different soil depth (p < 0.05) 
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No interaction between the two factors (A – fertilisation and B – different species 

composition of swards) was found at either 0-10 cm or 10-20 cm soil depths. In the topsoil, the 

organic carbon stocks were higher, however, not significantly. In the zero-N fertiliser 

experiment, the average organic carbon content was 25–24 t C ha-1at depths of 0-10 cm and 10-

20 cm, respectively. The corresponding figures for N fertiliser application were 26–25 t C ha-1.  

 

Sward productivity in individual years of use (Experiment II) 

Statistical analysis of the data showed statistically significant differences between 

treatments (p < 0.05) in all experimental years depending on different sward management. In the 

first year of sward use, no significant differences were found between the performance of 

perennial ryegrass cultivars and the mixture of cultivars (Figure 3A). However, the latest-

ripening cultivar ‘Raminta’ had the lowest biomass accumulation compared to other cultivars or 

the cultivar mixture. The difference in dry matter yields of those swards was between 107 and 

380 kg ha-1. When fertilised with mineral N fertiliser, all those swards of single-species 

composition had higher productivity in the first year of use compared to the mixtures of 

different species compositions. Comparing the average biomass accumulated by ‘Elena DS’ and 

the varietal mixture with the contrasting mixtures of legumes – white clover – an average yield 

difference of 1853 kg ha-1 was observed. However, the effect of two legume crops in the 

mixtures was more significant and the difference in herbage productivity decreased to  

728 kg ha-1, while productivity evaluation of an individual mixture with perennial ryegrass 

cultivar ‘Elena DS’, white and red clover showed that it did not have any significant yield 

differences compared to the most productive swards that were fertilised. 

In the second year of sward use, a significant decrease in the productivity of perennial 

ryegrass cultivar ‘Raminta’ was observed compared to ‘Elena DS’ with a yield difference of 

1700 kg ha-1 dry matter between the two cultivars. The yield was 493 kg ha-1 lower compared to 

cultivar ‘Verseka’ and 983 kg ha-1 lower compared to the mixture of cultivars (Figure 3 B).  A 

similar average dry matter yield to ‘Raminta’ was obtained with mixtures of different species 

compositions including perennial ryegrass ‘Elena DS’, a mixture of cultivars and one additional 

legume – white clover. It was found that under more favourable growing conditions, perennial 

ryegrass cultivar ‘Elena DS’ had a 16% higher yield (7320 to 8699 kg ha-1) having compared the 

second and the first year of sward use, while cultivar ‘Raminta’ maintained a stable average dry 

matter yield of 6970 kg ha-1 and the cultivar ‘Verseka’ – 7353 kg ha-1. Although in the second 

year of sward use the productivity of perennial ryegrass cultivar ‘Elena DS’ outperformed other 

fertilised single-species swards, it was no higher than that of the contrasting mixture with ‘Elena 

DS’, and white and red clover, which was not fertilised. The dry matter yields were 8699 kg ha-1 



144 

and 10 308 kg ha-1, respectively. Thus, this mixture with two additional legume crops was the 

most productive in the third year of sward use.  

In the third year of sward use, the total annual sward productivity was the lowest compared 

to the previous experimental year. The yield of cultivar ‘Raminta’ was insignificantly higher, 

with an average dry matter yield of 266 kg ha-1 (Figure 3 C). The biomass of other cultivars and 

the mixture of cultivars was similar, with an average annual yield of 3800 kg ha-1. Significantly 

higher yield differences were obtained when comparing monocultures and mixtures in swards of 

different species composition with white and red clover, and biomasses ranging from 4686 to 

5133 kg ha-1, respectively.  
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Figure 3. Annual dry matter (DM) yield in the 1st (A), 2nd (B) and 3rd (C) year of sward use 
 

Note: grasses: Perennial ryegrass: G1 = ‘Elena DS’, G2 = ‘Raminta’, G3 = ‘Verseka’; legumes: L1 = 

White clover ‘Dotnuviai’, L2 = Red clover‘Sadūnai’; level of N fertiliser per year: 1–4 treatments (N150), 

5–8 treatments (N0); different letters indicate significant differences between the different combinations of 

plant species (p < 0.05).  

 

To summarise, the study results obtained in terms of the cultivated perennial ryegrass 

cultivars and the mixture of cultivars showed differences in productivity between the cultivars, 

however, significant differences were only found in the second year of sward use. Looking at 

the three-year average changes in biomass productivity of the cultivars, it was found that the 

most productive was perennial grass ‘Elena DS’, which had a three-year average yield of  

6613 kg ha-1 – 9% higher than ‘Raminta’ and 6% higher than ‘Verseka’. The yield of the 

mixture of perennial ryegrass cultivars was 6255 kg ha-1 and was also more productive 

compared to the yield of single cultivars ‘Raminta’ or ‘Verseka’. One legume species, white 

clover, did not counteract the effect of mineral nitrogen fertilisers on the productivity of 

perennial ryegrass ‘Elena DS’, however, white and red clover increased the biomass of that 

sward by 10 % more than mineral nitrogen fertiliser applied over the three years of sward use.  
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CONCLUSIONS 

 

1. Sward productivity was significantly influenced by grass species and nitrogen 

fertilisation (150 kg N ha-1 per growing season). The total sward productivity was more 

influenced by the legume species present in a sward than by the number of species. 

During the first three years of young sward use, significant differences were found in 

sward species composition in the absence of mineral nitrogen fertiliser. No significant 

differences were found between the mixtures in the first and second year of sward use 

when mineral nitrogen fertiliser was applied.  

2. Over the three years of sward use, the most productive was a mixture with white clover, 

lucerne and four species of grasses, without the use of mineral N fertiliser. The use of 

suitable species of legumes (especially lucerne) in a mixture with grasses, when 

legumes make up the majority of sward biomass, allows the use of mineral N fertiliser 

to be avoided during the first three years of sward use. 

3. Having summarised the data of average dry matter yield for three years, it can be seen 

that the use of mineral N fertilisers inhibits the establishment of legumes in swards and 

tends to reduce the annual biomass of productive swards of different species 

composition, with a possible reduction up to 13% in yield.  

4. Over the three-year period of use, mineral nitrogen fertiliser significantly increased the 

productivity of the single-species grass sward. Significant effects were also found in 

individual years for swards with white clover and common sainfoin. In all cases, the 

yield of × Festulolium was higher than that of perennial ryegrass, however, in most 

cases with up to 50% higher levels of various grasses in the first and second year of 

sward use.  

5. The study revealed that the productivity and stability of swards depended on the plant 

species present in a sward, their interactions and the nutritional regime. The use of 

mineral N fertilisers did not improve the uniformity of sward productivity during the 

growing season and stability in individual years of use, and did not improve sward 

quality – the crude protein content was reduced.  

6. Mineral nitrogen fertilisers applied to meet the nutritional needs of swards tended to 

increase the quantity of various grasses in the swards during all experimental years. In 

the third year of sward use, the largest quantities of various grasses were found in the 

swards. A more intense increase was observed in the single-species grass swards 

compared to the swards of more diverse species compositions of legumes and grasses. 

The spread of various grasses could be reduced by combining grass species selected 
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according to their resistance and nutritional value in the agroecosystem, while at the 

same time reducing the dependence of sward productivity on mineral N fertilisers.  

7. There was a tendency observed that the content of organic carbon accumulated depended 

on the species of grasses grown and was almost unaffected by nitrogen fertilisation. A 

decrease in mobile phosphorus in the soil could be observed over three years of sward 

use.  

8. The research results showed differences in productivity between the perennial ryegrass 

cultivars and the mixture of cultivars, however, significant differences were only found 

in the second year of sward use. The yield of the mixture of perennial ryegrass cultivars 

was likely to be influenced by the predominant productive cultivar in the mixture. We 

assume that as the productivity of an individual cultivar increased, the overall 

productivity of the mixture of cultivars increased, however, in no case was the 

productivity of the mixture of cultivars higher than the most productive yield of the 

sward with a single cultivar.  

9. Using at least two legumes in the mixture and selecting a productive perennial ryegrass 

cultivar suitable for growing alongside other legumes could lead to a significant 

increase in annual dry matter yields, and up to a 10% increase in crude protein content 

and a higher yield of herbaceous biomass compared to the use of mineral nitrogen 

fertiliser with a single-species grass sward. 
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ABBREVIATIONS 

 

C – carbon 

CO2 – carbon dioxide 

CP – crude protein 

DM – dry matter 

HTC – hydrotermal coefficient 

K2O – mobile potassium 

N - nitrogen 

NPK – nitrogen, phosphorus, potassium 

Nsum – total nitrohen 

P - phosphorus 

pH – soil acidity 

P2O5 – mobile phosphorus 

SCN – standart climate norm 

SOC – soil organic carbon 
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