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Sunkiųjų metalų kiekio  ir agrocheminių rodiklių kaita dirvožemyje įterpiant nuotekų dumblą 
ir sunkiųjų metalų druskas 
 
Antanas Antanaitis, Gediminas Staugaitis, Šarūnas Antanaitis, Jadvyga Lubytė 
 

Pastaruoju metu nuotekų valymo įrenginiuose susikaupia nuotekų dumblo, kuris naudojamas tręšimui bei pažeistiems 
dirvožemio plotams rekultivuoti. Tyrimų tikslas – nustatyti, kokį poveikį dirvožemio užterštumui turi sunkieji metalai, į 
dirvą patenkantys su organinėmis trąšomis (dumblu), bei kartu su dumblu įterpus mineralinių druskų formos. 2006 m. 
įrengtas vegetacinis bandymas tirti nuotekų dumblo, užteršto sunkiaisiais metalais (Cd, Cr, Ni, Pb, Cu ir Zn), taip pat įterp-
tų tirpiųjų druskų poveikį dirvožemio agrocheminėms savybėms. Bandymai daryti 2006–2007 m. tuose pačiuose induose. 
Dirvožemis – vidutinio sunkumo priemolis (pH 7,6). Sunkiųjų metalų (SMe) koncentracijos artimos foninėms. SMe kon-
centracijos nustatytos karališkojo vandens bei 1 M amonio acetato (Aac) ištraukoje (pH 7,0). Naudotas nuotekų dumblas, 
kurio cheminė sudėtis tipinga daugumos nuotekų valymo įrenginių sukaupto dumblo sudėčiai. Kontrolinis variantas – be 
trąšų, II variante apskaičiuota, kad pagal dumble esančio P įterpus 40 kg·ha-1, arba sauso dumblo 13,9 g·kg-1 dirvožemio, o 
III ir IV variantuose dumblo kiekis padidintas 6 kartus. IV variante papildomai pridėta sunkiųjų metalų druskų tiek, kad 
kiekvieno SMe koncentracija pasiektų antros kategorijos dumblo aukščiausią ribą pagal LAND 20-2005, kurią viršijus 
nuotekų dumblą terpti į dirvožemį draudžiama (Cd 20, Cr 400, Pb 750, Ni 300, Zn 2500 ir Cu 1000 mg kg-1).  

Nuotekų dumblo skirtingos dozės dirvožemyje, padidino P2O5 iki 350%, K2O – 3–73 %, organinės anglies iki 2 kartų. 
Visų SMe koncentracija nuo įterptų nuotekų dumblo dozių padidėjo: Cr – 45–151 %, Cd – 40–100 %, Ni – 3–26 %, Pb – 
8–118 %, Cu – 44–213% ir Zn – 60–342 %. Aac tirpale nuo viso jų kiekio, įterpiant tik dumblą, mažiausiai ištirpo Ni 
(0,10–1,37%), Cr (0,60–5,45 %), Pb (0,32–1,13 %), o daugiausiai – Cd (0,56–10,5%), o antraisiais bandymo metais ir Zn 
(3,15-13,40 %). Papildomai įterpus SMe druskų, santykinai daugiausiai ekstrahavosi Cd (41–44%), o mažiausiai – Ni 
(1,41–2,98%) ir Cr (2,78–7,17%). 

Kuo daugiau silpnuose (amonio acetato) tirpikliuose ištirpsta į dirvožemį patekusių SMe, tuo jie pavojingesni aplinkai 
– didesnė tikimybė kad jų daugiau išsiplaus bei pateks į augalus, o labiau užterštas dirvožemis mažiau tiks augalams au-
ginti. Dalis SMe tirpių formų per dvejus metus perėjo į mažiau tirpius junginius, bet Cd ir Pb tirpaus amonio acetato tirpa-
le sumažėjo nežymiai. 

Vegetaciniai bandymai, sunkieji metalai, dirvožemis, nuotekų dumblas.  
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Baltarusijos ežeringo kraštovaizdžio, kaip sudėtines Baltijos aukštumų dalies dirvožemio dan-
gos evoliucija 
 
Andrey Charnysh, Yuriy Kachkov, Svetlana Kas’yanchik, Anna Radyuk 
 

Baltarusijos ežeringas kraštovaizdis yra Baltijos Aukštumų sudėtinė dalis, kuriai būdinga didėlė genetinė ir struktūrinė 
gamtinių kompleksų įvairovė. Baltarusijos ežeringame kraštovaizdyje išskiriamos dvi pagrindinės, kontrastingai besiskirian-
čios gamtinių kompleksų grupės. Kalvotam moreniniam ežeringam gamtiniam kompleksui būdingas daugiakomponentišku-
mas, didelis erozinių procesų paplitimas, labai marga dirvožemio danga, dinamiški dirvožemio ir dirvožemio dangos poky-
čiai, nevienalytiškumo didėjimas. Dirvožemio dangos nevienalytiškumas apibūdinamas įvairiomis agrocheminėmis, hidrofi-
zikinėmis ir kitomis agroprodukcinėmis dirvožemio savybėmis bei koreliacinių ryšių tarp šių savybių įvairumu ir glaudumu. 
Ežeringoms ledyninėms lygumoms būdinga vienalytė dirvožemio danga, ribotas sudėtinių dalių kiekis, hidromorfiškumas ir 
konservatyvumas. Genetiniai ir įgyti skirtumai tarp šių dviejų gamtinių kompleksų dirvožemių lemia skirtingą jų agroproduk-
cinį potencialą, teritorijos planavimo ypatumus ir nevienodus žemėmaudos būdus. 

Ežeringas kraštovaizdis, dirvožemio danga, evoliucija. 
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Medžių rūšių įtakos atstatomo smėlingo dirvožemio mikrobiologinėms savybėms kalnakasybos 
pramonės teritorijoje preliminarūs tyrimai 
 
Marcin Chodak, Maria Niklińska  
 

Dirvožemiui atstatyti rekultivuojamose kalnakasybos teritorijose didelės įtakos turi mikroorganizmų grupės. Tyrimų 
tikslas – palyginti dirvožemių mikrobiologines savybes kalnų pramonės rekultivuotose teritorijose, kuriose auginamos 
skirtingos medžių rūšys. Dirvožemio ėminiai (0-5 cm gylio) imti rekultivuojamoje „Ščakovo“ smėlio kasyklos teritorijoje, 
kurioje trisdešimt metų auga vienos rūšies miško monokultūros (pušys, maumedžiai, beržai ir alksniai) ir mišrios monokultū-
ros (pušys ir alksniai bei beržai ir alksniai). Nustatyta: granuliometrinė sudėtis, pH ir organinių medžiagų (OM) kiekis. Tirta 
mikroorganizmų biomasė (Cmic), taip pat pagrindinis kvėpavimas (RESP). Dirvožemio mikroorganizmų fiziologinės grupės 
(CLPP) nustatytos Biolog®Ecoplates metodu. Daugiausia OM (3,32%) ir mažiausias pH (3,5 ir 4,7 atitinkamai KCl ir H2O 
ekstraktuose) aptiktas dirvožemyje, kuriame auga alksniai. Mažiausiai OM aptikta ten, kur auga maumedžiai ir pušys (atitin-
kamai 1,29 % ir 1,42 %). Didžiausios reikšmės Cmic (213,7 µg g-1) ir RESP (1,18 µM CO2 g–1 per 24 val.) nustatytos dirvože-
myje, kuriame auga pušys, o mažiausios – kur auga maumedžiai (atitinkamai 101,44 ir 0,57 µM CO2 g–1 per 24 val.) ir pušys 
(atitinkamai 120,64 µg g-1 ir 0,58 µM CO2 g–1 per 24 val.). Tyrimai Biolog®Ecoplates metodu parodė, kad dėl skirtingų miško 
augalų dirvožemio CLPP skyrėsi neženkliai. Didžiausi skirtumai nustatyti dirvožemiuose, kuriuose augo alksniai ir maume-
džiai. Dirvožemiuose, kuriuose augo įvairių medžių rūšys, mikroorganizmų grupės buvo šiek tiek aktyvesnės, o dirvožemyje, 
kuriame augo pušys ir alksniai, mikroorganizmų grupės išsiskyrė didesne įvairove, palyginus su kitais medžiais. Gauti rezul-
tatai rodo, kad kalnų pramonės rekultivuotose teritorijose augančios skirtingos medžių rūšys turi esminės įtakos dirvožemio 
bendriesiems mikrobiologiniams rodikliams ir skirtingų mikroorganizmų grupių rūšinei sudėčiai. 

Kasyklų dirvožemiai, medžių rūšys, mikroorganizmų biomasė, mikroorganizmų įvairovė. 
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Dirvožemio organinės medžiagos aktyvioji dalis – organinių trąšų kokybės kriterijus 
Zenon Hamkalo, Stepan Poznyak 
 

Taikant laipsnišką šarminės hidrolizės metodą, parodyti esminiai kiekybiniai ir kokybiniai dirvožemio organinės me-
džiagos aktyviosios dalies (AOMD) pokyčiai, įterpiant 30 t⋅ha-1 aliejinių ridikų žaliosios masės ir 2 t⋅ha-1 smulkintų šiaudų, 
gautus rezultatus lyginant su tręšimu kraikiniu mėšlu (15 t⋅ha-1). Nustatyta skirtingo organinio tręšimo įtaka AOMD kiekio 
sezoninei dinamikai ir ypač lengvai hidrolizuojamų azoto junginių dirvožemyje. Pagal hidrolizės efektyvumo kreives buvo 
kontroliuojama azoto turinčių organinių junginių transformacija, azoto mineralizavimas ir imobilizavimas dirvožemyje, 
įvertintas organinių trąšų efektyvumas pagal dirvožemio organinės dalies atsistatymą, prognozuota jos kokybė. 

Organinės medžiagos aktyvioji dalis, dirvožemis, organinės trąšos, laipsniška šarminė hidrolizė. 
 
Зенон ГАМКАЛО. Доктор биологических наук, профессор кафедры почвоведения и географи почв Львовского национального 
университета имени Ивана Франко. Адрес: ул.Дорошенко,41. Географический факультет, г. Львов, Украина.е-mail: 
zenon_06@mail.ru 
Степан ПОЗНЯК. Доктор географических наук, заведующий кафедрой почвоведения и географи почв Львовского националь-
ного университета имени Ивана Франко. Адрес: ул.Дорошенко,41. Географический факультет, г.Львов, Украина.е-mail: 
zenon_06@mail.ru 
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Ilgalaikio antropogeninio krūvio įtaka balkšvažemio savybėms 

 
Donatas Končius, Danutė Ožeraitienė, Loreta Piaulokaitė-Motuzienė, Kazimieras Katutis 

 
Straipsnyje apibendrinti 1976–2005 m. Lietuvos žemdirbystės instituto Vėžaičių filiale atliktų tyrimų rezultatai. Tyri-

mų objektas: giliau glėjiškas nepasotintasis lengvo priemolio balkšvažemis (JIn-g0 (ABd-gld-w). 
 Nustatyta, kad antropogeninės veiklos intensyvumas nulėmė dirvožemio cheminių, fizikinių, mikrobiologinių savybių 

pokyčius bei biogeninių elementų išsiplovimą. Netręštame dirvožemyje per 30 metų judriojo P2O5 kiekis sumažėjo 23–49 
mg kg-1, o judriojo K2O kiekis sumažėjo net 137–150 mg kg-1. Tręšiant augalų poreikius viršijančiomis mineralinių trąšų 
normomis (N135P117K171) didėjo judriųjų fosforo ir kalio kiekiai dirvožemyje. Buvo nustatyti stiprūs koreliaciniai priklau-
somumai tarp mineralinio tręšimo bei dirvožemyje esančių judriųjų P2O5 ir K2O kiekio. Moreninio priemolio dirvožemio 
struktūrą efektyviausiai pagerino periodinis kalkinimas pHKCl 5,7–6,2 lygiui palaikyti. Šiame dirvožemyje vandenyje pat-
varūs agregatai sudarė 76% bendrojo jų kiekio. Mineralinių trąšų naudojimas patvarių agregatų kiekį sumažino 2–19% pa-
kalkintame dirvožemyje ir padidino 6–12% natūraliai rūgščiame dirvožemyje. Amonifikuojantys ir mineralinį azotą asimi-
liuojantys mikroorganizmai labiausiai paplitę mažo rūgštumo (pH 5,2–5,7), o sporinės bakterijos – artimame neutraliam 
(pH >6,7) dirvožemyje, patręštame N45P39K57. Mikromicetai labiausiai paplitę labai rūgščiame (pH<4,7), patręštame 
N135P117K171 dirvožemyje.  

Lizimetriniais tyrimais nustatyta, kad vidutiniškai per metus iš balkšvažemio išplovė 99,2 kg ha-1 kalcio, 44,2 magnio 
kg ha-1, 6,2 kalio kg ha-1 ir 54,3 kg ha-1 nitratų. Tręšimas mineralinėmis trąšomis didino kalcio ir nitratų bei mažino magnio 
ir kalio jonų išplovimą iš dirvožemio. Tręšimas mėšlu didino magnio, o kalkinimas – kalcio ir magnio jonų išplovimą iš 
dirvožemio.  

Dirvožemis, antropogeninis krūvis, dirvožemio savybės, išplovimas. 
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Įvairaus intensyvumo tręšimo sistemų poveikio glėjiškų rudžemių našumo rodikliams kinetinė 
analizė 

 
Irena Krištaponytė, Stanislava Maikštėnienė, Laura Masilionytė 
 

Lauko bandymai, siekiant ištirti įvairių tręšimo sistemų įtaką dirvožemio našumo rodikliams, atlikti 1996–2005 m. Lietu-
vos žemdirbystės instituto Joniškėlio bandymų stotyje, kuri yra Vidurio Lietuvos žemumos šiaurinėje dalyje. Dirvožemis – 
limnoglacialinės kilmės giliau karbonatingas giliau glėjiškas rudžemis, kurio granuliometrinė sudėtis – sunkus priemolis ant 
dulkiškojo molio. Tirta mineralinės, skirtingo intensyvumo organinių-mineralinių ir organinės tręšimo sistemų įtaka dirvože-
mio agrocheminėms ir agrofizikinėms savybėms, maisto medžiagų balansui ir augalų sukaupiamai apykaitos energijai. Nusta-
tyta, kad sėjomainoje naudojant mineralinę tręšimo sistemą, kurioje vidutiniškai per metus teko N56P48K60, dirvožemio humu-
singumas per dvi 5-ių sėjomainos laukų rotacijas liko artimas pradiniam. Naudojant organines-mineralines tręšimo sistemas į 
dirvožemį įterpiant skirtingas mėšlo normas (40; 60 ir 80 t ha-1) vieną kartą per rotaciją cukriniams runkeliams ir NPK tiek, 
kiek mineralinėje tręšimo sistemoje, humuso kiekis dirvožemyje per dvi rotacijas padidėjo 11,5–14,5 %, judriųjų fosforo – 
22,4–36,3 %, kalio iš esmės nepakito. Organinėje tręšimo sistemoje į dirvožemį įterpiant 80 t ha-1 mėšlo, humuso kiekis buvo 
tokio pat lygio, kaip organinėse-mineralinėse tręšimo sistemose, o judriųjų fosforo ir kalio kiekiai iš esmės nepakito, lyginant 
su pradiniais kiekiais. Naudojant visas organines-mineralines tręšimo sistemas, teigiami humuso pokyčiai turėjo svarbią 
reikšmę dirvožemio struktūrai: vertingiausių (5–0,25 mm) struktūrinių agregatų, įterpus 40–80 t ha-1 mėšlo, buvo 13,7–
14,4 % daugiau, palyginus su netręštu variantu, ir 5,6–6,2 % daugiau, lyginant su mineraline tręšimo sistema. Sėjomainos au-
galų sukauptas apykaitos energijos kiekis mažo ir vidutinio fosforingumo dirvožemiuose stipriau priklausė nuo su organinė-
mis ir mineralinėmis trąšomis įterpto fosforo kiekio (r=0,97**) negu nuo azoto (r=0,86*). 

Glėjiškas rudžemis, tręšimas, agrocheminės ir fizikinės savybės. 
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Miškininkystės priemonių poveikis maisto medžiagų režimui Kaspijos žemumos šiaurinės dalies 
pusdykumės pievų kaštonžemiuose 
 
Nina Kulakova  

 
Kaspijos žemumos šiaurinės dalies pusdykumės mikroreljefo pažemėjimuose esantys pievų kaštonžemiai užima apie 

25% sūrožemių komplekso ir yra derlingiausi dirvožemiai tame regione. Miškininkystės priemonių sistema, XX a. penkta-
jame dešimtmetyje parengta dirvožemiui pagerinti Rusijos mokslų akademijos Džanybeko bandymų stotyje, siūlo: 1) gilųjį 
arimą, apimantį gipsinius horizontus, 2) miško augalų auginimą sniegui sulaikyti, 3) kasmetinį žemės dirbimą tarp užtvarų. 
Šiame darbe siekta nustatyti miškininkystės priemonių poveikį įvairių formų azoto, kalio ir fosforo kiekiui bei atsargoms 
mikroreljefo pažemėjimų pievų kaštonžemiuose. 

Nustatyta, kad tokiu būdu tvarkomų pievų kaštonžemių armenyje suminio azoto atsargos yra apie 6 t ha-1, o tai beveik 
perpus mažiau nei natūraliuose dirvožemiuose. Kasmetiniai azoto nuostoliai yra apie 2%. 50 metų taikant miškininkystės 
priemones, mainų kalio atsargos dirvožemyje sumažėjo nuo 56,9±4.4 iki 35.9±0.5 kmol ha-1. Dėl miškininkystės priemo-
nių poveikio pasikeitė dirvožemio kalingumo būvio termodinaminiai rodikliai – kalingumo potencialas, apskaičiuotas kaip 
-lgARtg, sumažėjo nuo -2,19 iki -2,97. Vadinasi, taikant miškininkystės priemones, pablogėjo augalų aprūpinimas kaliu. 
Tyrimais nustatyta, kad šios priemonės nepakeitė lengvai mineralizuojamo azoto, sujungto kalio, suminio ir judriojo fosfo-
ro atsargų. Miškininkystės priemonių sistemos taikymas pievų kaštonžemiuose pablogino jų kalingumą ir azotingumą.  

Pievų kaštonžemiai, miškininkystė, maisto medžiagų režimas, dirvožemio derlingumas. 
 

Нина КУЛАКОВА. Институт Лесоведения РАН, научный сотрудник. Адрес: с. Успенское, Одинцовский район, Московская 
область, Россия. Тел. 330-20-97 E-mail: nkulakova@mail.ru.  
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Miežių derliaus priklausomumas nuo tręšimo sistemų keturlaukėje sėjomainoje 
 
Romutė Mačiulytė, Zigmas Vaišvila, Jonas Kučinskas 

 
Ilgalaikių tręšimo bandymų metu, kurie vykdomi nuo 1966 m. LŽŪU Bandymo stotyje lengvo priemolio karbonati-

niame sekliai glėjiškame išplautžemyje (Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisols), buvo tiriamas organinės, organinės-
mineralinės ir mineralinės tręšimo sistemų bei meteorologinių sąlygų, įvertintų hidroterminiu koeficientu (HTK), poveikis 
vasarinių miežių grūdų derliui keturlaukėje sėjomainoje. 

Dešimties rotacijų duomenimis nustatyta, kad netręštame dirvožemyje miežių grūdų derlius nesiekė 3 t ha-1. Taikant orga-
ninę tręšimo sistemą, jis priklausė nuo miežių priešsėliui įterpto mėšlo kiekio: 50 t ha-1 mėšlo derlių padidino 0,75 t ha-1, arba 
27,4 %, o 100 t ha-1 mėšlo – 1,02 t ha-1, arba 37,5 %. Palyginus mineralinę tręšimo sistemą su organine, didesni derliaus priedai 
gauti miežius patręšus mineralinėmis trąšomis. Mažiausios mineralinių trąšų normos (N35P30K60) jį padidino 1,26 t ha-1, o vidu-
tinės (N80P60K60) – 1,8 t ha-1. Mišrioji tręšimo sistema nebuvo pranašesnė už mineralinę tręšimo sistemą, kuomet miežiai buvo 
tręšti vidutinėmis (N80P60K60), trąšų normomis. Gauti grūdų derliaus priedų skirtumai neesminiai. Patręšus miežių priešsėlį 100 
t ha-1 mėšlo, nustatytas vidutinis (r = 0,53), o patręšus miežius N80P60K60 trąšų norma, nustatytas silpnas (r = 0,44), grūdų der-
liaus ir vegetacijos periodo hidroterminių sąlygų priklausomumas. 

Sėjomaina, vasariniai miežiai, tręšimo sistemos, meteorologinės sąlygos. 
 
Romutė MAČIULYTĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Dirvotyros ir agrochemijos katedros doktorantė. Ad-
resas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 12, el. paštas urteromute@yahoo.co.uk  
Zigmas VAIŠVILA. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Dirvotyros ir agrochemijos katedros biomedicinos moks-
lų habil..daktaras, profesorius. Adresas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 12, el. paštas 
zigmas.vaisvila@lzuu.lt 
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Polifenoloksidazės ir peroksidazės aktyvumas velėniniuose jauriniuose priesmėlio dirvožemiuose 
 
Natalija Michailovskaja, Elena Tarasiuk 
 

Oksidoreduktazės yra svarbios anglies cikle, nes yra pagrindiniai ligninų, sudarančių 15–30 % sausųjų medžiagų au-
galinių liekanų ir aktyviai dalyvaujančių humifikacijoje, veiksniai. Ligniną skaidančių fermentų aktyvumo charakteristika 
yra viena iš svarbesnių dirvožemio biologinio aktyvumo rodiklių. Nustatyta, kad dėl tręšimo poveikio polifenoloksidazės 
ir peroksidazės aktyvumas tiksliai apibūdina augalinių liekanų lignino humifikacijos greitį dirvožemyje. Jų aktyvumas tie-
siogiai koreliuoja su suminiu organinės anglies kiekiu, t.y. su jo inertine dalimi. Aptiktas stipriausias peroksidazės tiesinis 
ryšys – R2 =0,81–0,93 (P<0,05), todėl šį fermentą siūloma vartoti kaip biocheminį lignino humifikacijos greičio indikato-
rių bei kaip dirvožemio organinės medžiagos inertinės dalies charakteristikos rodiklį. 

Polifenoloksidazė, peroksidazė, dirvožemio organinė anglis. 
 
Natallia MIKHAILOUSKAYA. Belarusian Research Institute for Soil Science and Agrochemistry, Department for Soil Microbiology 
and Biochemistry, Ph.D, assistant professor. Address: Kazintsa 62, 220108 Minsk, Belarus. Phone (+375 17) 212 09 34, email: 
bionf@yandex.ru 
Elena TARASYUK. Belarusian Research Institute for Soil Science and Agrochemistry, Department for Soil Microbiology and Bio-
chemistry, Junior Scientist. Address: Kazintsa 62, 220108 Minsk, Belarus. Phone (+375 17) 212 09 34, email: bionf@yandex.ru 
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Dirvožemių kartografavimo Latvijoje pagal tarptautinę FAO WRB 2006 m. klasifikaciją pro-
blemos ir sprendimai 
 
Oļģerts Nikodemus, Raimonds Kasparinskis, Guntis Tabors 
 

Latvijoje iki šiol visų žemės ūkio naudmenų dirvožemiai buvo kartografuoti 1:10 000 masteliu ir 11 iš 26 administra-
cinių rajonų žemės su miškais dirvožemiai buvo kartografuoti 1:100 000 masteliu. Šalyje tarptautinė FAO WRB dirvože-
mių klasifikacija pirmą kartą taikyta rengiant „Europos dirvožemių atlasą“ 1:2 000 000 masteliu. 

Dirvožemių aprašymo pagal genetinę ir tarptautinę klasifikaciją patirtis parodė, kad nėra galimybės rasti būdą, arba 
raktą, genetinę klasifikaciją performuoti į tarptautinę.  

Pirmieji žingsniai kartografuoti visą Latvijos teritoriją pagal tarptautinę dirvožemių klasifikaciją susiję su žemėlapio 
mastelio parinkimu ir tinkamos metodikos parengimu. Latvijos topografinio žemėlapio bazinis mastelis yra 1:50 000. Jis 
taikomas sudarant geologinius žemėlapius ir rengiant regioninius planus. Tokio mastelio žemėlapis teikia pakankamai tiks-
lią informaciją apie gamtos resursus ir aplinkos problemas. 

Visa tai įvertinus, Latvijos dirvožemio dangos žemėlapiui rekomenduojamas 1:50 000 mastelis. Pradinėje Latvijos 
dirvožemio dangos kartografavimo pagal tarptautinę FAO WRB klasifikaciją stadijoje rekomenduojama tai daryti bando-
mosiose teritorijose: limnoglacialinėse lygumose, moreninio priemolio banguotose lygumose ir kalvose, smėlingose pa-
krančių žemumose. 2007 m. tokiu masteliu dirvožemiai buvo kartografuoti Žemgalės lygumoje. Gauti rezultatai parodė, 
kad parenkant vietą dirvožemio profiliui aprašyti, reikia naudoti dirvožemių, geologinius ir miško tipų žemėlapius. Šie 
žemėlapiai padeda atlikti tikslesnę dirvožemio diagnostiką ir nustatytijo vienetų kontūrus. 

Dirvožememius kartografavuojant ir kartu aprašant profilius reikia turėti parengtą dirvožemio ėminių bazę. Latvijos dir-
vožemio dangos kartografavimo pagal tarptautinę FAO WRB klasifikaciją metodikoje yra numatytos tokios pirminės dirvo-
žemio ėminių analizės laboratorijoje: pH, pasotinimas bazėmis, organinės medžiagos kiekis ir granuliometrinė sudėtis. 

Dirvožemių klasifikacija, kartografavimas, FAO WRB, mastelis, bandomoji teritorija. 
 
Oļģerts NIKODEMUS. University of Latvia, Faculty of Geography and Earth Sciences, Doctor in Geography, Prof. Address: 19 Rainis 
Blvd., LV-1586. Tel. +37167332704, e-mail: Olgerts.Nikodemus@lu.lv. 
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dress: 19 Rainis Blvd., LV-1586. Tel. +37167332704, e-mail: Raimonds.Kasparinskis@lu.lv. 
Guntis TABORS. University of Latvia, Faculty of Biology, Doctor in Biology. Address: 19 Rainis Blvd., LV-1586. Tel. 
+37167034874, e-mail: Guntis.Tabors@lu.lv. 
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Ekologinio ir intensyvaus ūkininkavimo įtaka NPK balansui 
 
Juozas Pekarskas, Jonas Mažvila, Jonas Arbačiauskas 
 

NPK balansų tyrimai ekologinės žemdirbystės sistemoje 2002–2005 m. atlikti Lietuvos žemės ūkio universiteto eko-
loginės gamybos ūkyje, o intensyviosios žemdirbystės sistemoje – 2001–2005 m. Anykščių rajone, Elmininkuose. 

Ekologinėje žemdirbystės sistemoje nustatyta, kad tiek tręšiant augalus mėšlu, tiek auginant ankštinius augalus gau-
namas neigiamas NPK balansas. Vienkartinis tręšimas kraikiniu mėšlu 40 t ha-1 norma per ketverius metus neužtikrina tei-
giamo NPK balanso. Intensyviosios žemdirbystės sistemoje palankiausias azoto balansas (artimas nuliui) gautas tręšiant 
vidutinėmis azoto trąšų normomis, koreguotomis pagal pavasarį dirvožemyje esantį mineralinio azoto kiekį. Palankiausias 
fosforo ir kalio balansas gautas trąšų normas apskaičiavus balanso metodu, atsižvelgiant į augalų maisto medžiagų pasisa-
vinimą iš trąšų ir dirvožemio arba pagal dirvožemio agrocheminius rodiklius. Daug fosforo turinčiame dirvožemyje suma-
žinamas aplinkos teršimas, o ten, kur fosforo ir kalio mažai, jų kiekis pagausinamas, sudarant geresnes žemės ūkio augalų 
mitybos sąlygas.  

Ekologinis ir intensyvus ūkininkavimas, NPK balansas. 
 
Juozas PEKARSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Dirvotyros ir agrochemijos katedros docentas, Agroekologijos centro vadovas, 
biomedicinos mokslų daktaras. Adresas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. 8 671 03749, el. paštas: juo-
zas.pekarskas@lzuu.lt 
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mokslų daktaras. Adresas: Savanorių pr. 287, LT-50127, Kaunas. Tel. 8 37 311684, el. paštas: mazvila@agrolab.lt  
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tojas, biomedicinos mokslų daktaras. Adresas: Savanorių pr. 287, LT-50127, Kaunas. Tel. 8 37 311684, el. paštas: bandymai@agrolab.lt  
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Anglies ir azoto kaupimasis Rusijos dirvonuojančių žemių dirvožemiuose  
 
Anna Romanovskaja 
 

Dabar Rusijoje (2005 m.) žemės ūkio naudmenų plotas sudaro apie 28 mln. ha. Apželiančiose dirvonuojančiose aria-
mosiose žemėse keičiasi dirvožemių fizikinės, biologinės ir cheminės savybės, ir tai turi įtakos svarbiausių elementų, ypač 
anglies (C) ir azoto (N), biocheminiams ciklams. Eksperimentiniai C ir N sankaupų kaitos tyrimai atlikti Maskvos, Mur-
mansko ir Sverdlovsko srityse bei Stavropolio krašte. Suminės C kaupimasis Rusijos apleistų žemių dirvožemiuose įver-
tintas modeliu RothC. Pagal tyrimų duomenis įvertinta bendrojo N sankaupų kaita dirvonuojančiuose dirvožemiuose. 

Dirvožemio ėminiai imti 2005, 2006 ir 2007 metais: Maskvos srityje – velėninių jaurinių (priesmėliai ir priemoliai) 
bei miško pilkažemių; Murmansko srityje – žemapelkių; Sverdlovsko srityje - velėninių jaurinių ir pajaurėjusių juodžemių, 
o Stavropolio krašte imti tipinių juodžemių, kaštonžemių ir priekaukazės dirvožemių ėminiai. Kiekvieno regiono skirtin-
guose rajonuose ėminiai imti ariamuosiuose dirvožemiuose ir skirtingu laikotarpiu (iki 3 m., 8–12 m. bei 15–20 m.) dirvo-
nuojančiose žemėse bei miško dirvožemiuose 50 m. ir vyresnio amžiaus medynuose. Kiekvieno dirvožemio horizonto 
jungtinis ėminys buvo iš 10 vietų. Pagal suminio C koncentracijas kiekviename horizonte buvo patikrinamas taikomas 
modelis RothC.  

Nustatyta, kad palyginus su ariamąja žeme, C ir N sankaupos padidėjo dirvonuojančiose žemėse, labiausiai miško dir-
vožemiuose. Vidutiniškai N atsargos dirvonuojančiose žemėse per 15 m. padidėjo 1,72 t ha-1 N. Suminės C sankaupos dir-
vonuojančiose žemėse 1990–1999 m. kasmet padidėjo 1,08 t ha-1, o 2000–2005 m. – 0,97 t ha-1 C per metus. Apskaičiuota, 
kad per 1990–2005 m. Rusijos dirvonuojančiose žemėse C sankaupa iš viso padidėjo 248±92 mln. t, o N sankaupa – 
27,9±6,4 mln. tonų. 

Dirvožemio anglis, dirvožemio azotas, dirvonuojančios žemės, Rusija. 
 
Анна РОМАНОВСКАЯ. Кандидат биологических наук (экология), старший научный сотрудник, заведующий лабораторией 
Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН. Адрес института: г. Москва, 107258, ул. Глебовская, д. 20Б, 
ИГКЭ. Тел. +7 (495) 169 2198, адрес эл. почты: an_roman@mail.ru 
Anna ROMANOVSKAYA. Doctor of Philosophy (Ecology), Lead Scientist, Head of Laboratory of Institute of Global Climate and 
Ecology under Roshydromet and RAS. Address: Glebovskaya 20Б, 107258, Moscow, Russia. Tel. +7 (495) 169 2198, e-mail: 
an_roman@mail.ru 
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Nuosėdų ir maisto medžiagų pernešimas iš raguvų baseinų vykstant dirvožemio erozijai  
 
Juris Soms, Dāvis Gruberts 
 

Straipsnyje pateikiami duomenys apie dirvožemio nuosėdų ir maisto medžiagų pernešimą iš smulkių pietrytinės Latvi-
jos dalies raguvų baseinų į Dauguvos aukštupio vandenis. Tyrinėta su dirvožemio erozija susijusių trumpalaikių vandens 
srovių sudėtis: nunešamos nuosėdos ir maistingosios medžiagos, taip pat ir kietosios dalelės bei maisto medžiagų koncent-
racija Dauguvos aukštupio vandenyje. Gauti duomenys parodė, kad daugiausia kietųjų dalelių pernešama labai intensyvaus 
sniego tirpsmo metu – iki 8 188 kg parą-1, o erozijos nuoplovų masė pasiekia 213 kg ha-1 per parą. Su erozijos nuotekomis 
į Dauguvą per parą patenka iki 48 kg bendrojo azoto ir iki 2,7 kg bendrojo fosforo. 

Dirvožemio erozija, maistingosios medžiagos, nuosėdos, vandens baseinai. 
 
Juris SOMS. Daugpilio Universiteto Geografijos katedros lektorius. Adresas: Parades g. 1, LV 5401, Daugpilio Universitetas, Daugpi-
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Mikromicetų rūšių įvairovė ir kaita skirtingose ekologinėse sąlygose vazonuose augančių tropi-
nių augalų rizosferoje 
 
Antanina Stankevičienė, Albinas Lugauskas, Vilija Snieškienė 

 
2002 m. atlikus skirtingose ekologinėse sąlygose auginamų vazoninių augalų Ficus elastica, Cyclamen persicum, Hi-

biscus rosa-sinensis, Euphorbia trigona rizosferos mikobiotos tyrimus, išskirta ir identifikuota 82 mikromicetų rūšys, pri-
klausančios 30 genčių, 3 šeimoms, 1 eilei, 1 klasei ir 1 skyriui (aprašyta remiantis P. M. Kirk et al., sistema (2001)). Tirtų 
augalų rizosferoje dominavo Penicillium genties mikromicetai (aptinkamumo dažnis – AD 60%). Tirtų augalų rizosferos 
kompleksų rūšių įvairovė tarpusavyje skyrėsi (KS 8–17%). Iš Ficus elastica rizosferos išskirta 40 rūšių, priklausančių 14 
genčių, iš Hibiscus rosa- sinensis – 29, 15; Euphorbia trigona – 27, 13; mažiausiai iš Cyclamen persicum – 24 rūšys, 8 
gentys. Atliekant mikologinius tyrimus kas mėnesį, žymesnių pakitimų įvairovės ir aptinkamumo dažnio kitimo nebuvo 
nustatyta. Gauta tiesioginė priklausomybė tarp substrato drėgnio ir mikromicetų pradų skaičiaus. 

Įvairovė, paplitimas, mikromicetai, rizosfera, tropiniai augalai.  
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Įvairios sudėties mineralinių trąšų įtaka salyklinių miežių derlingumui, grūdų stambumo rodik-
liams ir kokybei 
 
Gediminas Staugaitis, Aistė Pečkytė 
 

Lietuvoje vystantis alaus pramonei, vis didėja salyklinių miežių poreikis. Jų užauginama daug, tačiau ne visi grūdai 
tinka salyklui, nes keliami gana dideli reikalavimai. Klimato sąlygos, auginimo technologija ir tręšimas, ligos, veislės ge-
netinė prigimtis yra svarbiausi veiksniai, sąlygojantys grūdų derlių bei jų kokybės rodiklius. 2004–2006 m. LŽŪU Ban-
dymų stotyje vykdyti tyrimai, kurių tikslas – ištirti vienanarių, kompleksinių ir lapų trąšų bei jų kompleksinio veikimo įta-
ką salyklinių miežių derliui, grūdų stambumui ir kokybei, esant skirtingoms metų meteorologinėms sąlygoms. 
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Vidutiniais trejų metų tyrimų duomenimis, didžiausias esminis grūdų derliaus priedas (0,35 t ha-1) gautas miežius 
kompleksinių trąšų fone, papildomai patręšus kompleksinėmis azoto-kalio trąšomis Cropcare 13-0-13 derinant su lapų trą-
šomis Delfan ir Aton AZ – krūmijimosi tarpsnio pabaigoje (DK 28–31) bei Fainal K – žydėjimo pradžioje (DK 61). Grūdų 
stambumui meteorologinės sąlygos jų formavimosi ir brendimo metu turėjo didesnės įtakos nei mineralinės trąšos. Tiek 
vienanarės, tiek kompleksinės trąšos didino grūdų derlių ir stambių grūdų išeigą, kai salykliniams miežiams krūmijimosi 
tarpsnyje (DK 24) papildomo tręšimo metu buvo išbertos birios, azoto ir kalio turinčios, kompleksinės trąšos Cropcare 13-
0-13. Salykliniai miežiai, tręšiami tiek vienanarėmis tiek kompleksinėmis trąšomis bei papildomai – lapų trąšomis, grū-
duose sukaupė leistinąjį baltymų kiekį. Trąšų deriniai baltymų kiekiui grūduose neturėjo esminės įtakos, tačiau tarp grūdų 
baltymingumo ir HTK grūdų formavimosi ir brendimo metu nustatyta priklausomybė, kurią nusako kvadratinė regresijos 
lygtis. Neazotinių ekstraktinių medžiagų kiekis (NEM) vasarinių miežių grūduose priklausė nuo baltymų, riebalų, ląstelie-
nos ir pelenų kiekio grūduose ir buvo atvirkščiai proporcingas grūdų baltymingumui. Mineralinių trąšų deriniai esminės 
įtakos NEM kiekiui grūduose neturėjo. Papildomas miežių tręšimas lapų trąšomis Delfan ir Aton AZ (DK 28–31) bei Fai-
nal K (DK 61) padidino riebalų kiekį grūduose, o ląstelienos ir pelenų kiekis grūduose daugiau priklausė nuo metų meteo-
rologinių sąlygų nei nuo naudotų įvairių trąšų derinių. 

Salykliniai miežiai,mineralinių trąšų deriniai, hidroterminis koeficientas. 
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