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Drenažo nuotėkis ir nitratų azoto išplovimas skirtingai dirbant žemę  
 
Giedrius Baigys, Petras Milius 
 
Lietuvos žemės ūkio universitetas 

 
Tyrimai atlikti 2000–2008 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio instituto Pikelių bandymų skyriuje (Kėdainių r.), vidutinio sunkumo prie-

molio dirvožemyje ant vidutinio sunkumo priemolio dirvožemio. Palygintos tradicinė, tausojamoji ir tradicinė vėlyva žemės dirbimo sistemos. Aptarti drenažo 
nuotėkio, nitratų azoto išplovimo iš plotų, kuriuose taikomos tradicinė, tausojamoji ir tradicinė vėlyva žemės dirbimo sistemos, tyrimų duomenys. 

Tausojamojo žemės dirbimo plotuose drėgnesnio vegetacijos laikotarpio pavasarį, vasarą ir rudenį drenažo nuotėkis buvo atitinkamai 6, 17 ir 16% 
didesnis, o sausesniu vegetacijos laikotarpiu nuotėkis minėtais metų laikais atitinkamai 14, 32 ir 7% mažesnis už drenažo nuotėkį, susidarantį laukuose 
esant tradicinio dirbimo sąlygoms.  

Tausojamojo žemės dirbimo laukelyje drėgnesniais bei sausesniais vegetacijos laikotarpiais pavasarį ir rudenį, nitratų azoto išplova buvo atitinkamai 
9 ir 11 bei 34 ir 29% mažesnė negu tradicinio žemės dirbimo. Tradicinio vėlyvo žemės dirbimo laukelyje nitratų azoto išplova buvo atitinkamai 3 ir 10 bei 
42 ir 59% mažesnė negu tradicinio žemės dirbimo. 

Mažesnė nitratų azoto išplova tausojamajame žemės dirbimo laukelyje, palyginti su tradiciniu žemės dirbimo, buvo drėgnesniais bei sausesniais vege-
tacijos laikotarpiais vasarą. Drėgnesniais ir sausesniais vegetacijos laikotarpiais tausojamajame žemės dirbimo laukelyje nitratų azoto išplova buvo atitin-
kamai 0,69 ir 0,053 kg ha-1 (atitinkamai 13 ir 19% mažesnė negu tradicinio žemės dirbimo ir 15 ir 48% didesnė negu tradicinio vėlyvo žemės dirbimo).  

Žemės dirbimas, drenažo nuotėkis, nitratų azotas, aplinkosauga. 

 
Įvadas 

 
Moksliniai tyrimai ir aplinkos apsaugos tarnybų stebė-

sena rodo, kad paviršinių ir požeminių vandens šaltinių pa-
didėjusi tarša nitratais priklauso nuo žemės ūkio gamybos. 
Nuo laukų nutekantys vandenys į vandens telkinius nuneša 
augalų ir mikroorganizmų nepanaudotas bei dirvožemio ne-
absorbuotas maisto medžiagas. Tai mažina dirvožemio der-
lingumą, o vandens telkiniuose sukelia melsvadumblių, iš-
skiriančių toksines medžiagas, vystymąsi, drumstumo padi-
dėjimą, hidrofaunos ir floros degradaciją. 

Seniausia laukų derlingumą didinanti priemonė – že-
mės dirbimas, panaudojant efektyvius herbicidus, labai pa-
didėjus laukų derlingumui ir dirvožemių sukultūrinimo 
lygmeniui, iš esmės keičiasi. Maisto medžiagų išplovimą 
mažinančios priemonės turi būti pakankamai efektyvios ir 
susijusios su žemdirbystės sistemomis. Greta subalansuoto 
tręšimo ir geresnių sąlygų pasisavinant maisto medžiagas, 
pvz., auginant ilgesnės vegetacijos bei tarpinius augalus, 
svarbu mažinti dirvožemyje esančių organinių liekanų ir 
humuso mineralizaciją mažinant jo aeraciją. Tausojamojo 
žemės dirbimo sistema, kai arimas pakeičiamas seklesniu 
žemės dirbimu lėkštiniais padargais ar sunkiaisiais kultivato-
riais, vis dažniau taikoma Lietuvoje. 

Mažiau dirbant žemę gerėja dirvožemio filtracinės savy-
bės, nes pasireiškia vadinamasis „makroporų veiksnys“ (Shi-
pitalo et al., 2000), ir tai turi didelę įtaką cheminių medžiagų 
išplovimui iš dirvožemio. Makroporos (įskaitant įtrūkimus, 
sliekų urvelius ir šaknų padarytas angas) yra dirvožemio pa-
viršiuje, eina gilyn ir jungiasi į tinklą. Tuomet didelė dalis 
kritulių, veikiant gravitacinėms jėgoms, į gilesnius dirvože-
mio sluoksnius nesifiltruoja mikroporomis tarp dirvožemio 
kietųjų dalelių, bet nuteka makroporomis. Drenažas sutrum-
pina vandens buvimo dirvožemyje laiką, – vandenyje lengvai 
tirpstantis nitratų azotas greičiau patenka į paviršinio vandens 
telkinius. Drenažo nuotėkio tyrimai Lietuvoje parodė, kad 
taikant tradicinį žemės dirbimą prasisunkusio vandens kiekis 
mažesnis negu taikant neariminį žemės dirbimą (Gužys ir kt., 

2008, Baigys ir kt., 2006). Priesmėlio ir rišlaus smėlio dirvo-
žemiuose S. Gužys (2008) nustatė, kad taikant ariamąją žem-
dirbystę ir žemės nedirbant nuotėkis sumažėja atitinkamai 18 
ir 3% (iki 98 ir 116 mm). JAV įvairiomis klimatinėmis ir dir-
vožemio sąlygomis atlikti išsamūs drenažo nuotėkio tyrimai 
parodė, kad taikant tradicinį žemės dirbimą suardomas dirvo-
žemyje esantis makroporų tinklas, vandens sunkimasis gilyn 
greitas, bet prasisunkusio vandens kiekis mažesnis negu tai-
kant neariminį žemės dirbimą (kai dirvožemyje esantis mak-
roporų tinklas nesuardomas) (Weed et al., 1996, Huang, 
1995, Clark et al., 1981, Thomas et al., 1979, Waddell et 
al.,1996, Allmaras et al.,1977, Randall et al., 1995, Shipitalo 
et al., 1993). Vienuolikos metų tyrimais G. W. Randall 
(1995) nustatė, kad metinis drenažo nuotėkis buvo 35 mm 
didesnis neariminio žemės dirbimo (315 mm) negu tradicinio 
žemės dirbimo plotuose (280 mm). Atliktų tyrimų metu mo-
lio dirvožemiuose nustatyta (Chichester et al., 1992, Angle et 
al., 1984, Drury et al., 1993, Langdale et al., 1983, McGregor 
et al., 1982), kad tradicinio, tausojamojo ir neariminio žemės 
dirbimo laukuose drenažo nuotėkio dydžiui žemės dirbimas 
įtakos neturėjo, kai kuriais atvejais nuotėkis buvo didesnis 
tradiciškai dirbant žemę, palyginti su neariminiu ir tausoja-
muoju žemės dirbimais. C. F. Drury (1993) trejų metų tyri-
mais nustatė, kad drenažo nuotėkis vaginio ir neariminio dir-
bimo laukuose buvo maždaug lygus, didesnės nitratų azoto 
koncentracijos – tradicinio dirbimo laukuose.  

Arimas pagerina dirvožemio aeraciją, nulemiančią 
greitesnę organinės medžiagos mineralizaciją. Maisto me-
džiagų išplovimą mažinančios priemonės turi būti pakanka-
mai efektyvios ir susijusios su žemdirbystės sistemomis. 
Tausojamojo žemės dirbimo laukuose esant mažesniam nu-
tekančio makroporomis vandens sąlyčiui su smulkiosiomis 
dirvožemio dalelėmis mažėja maisto medžiagų išplovos 
laipsnis. Lauko tyrimais Lietuvoje nustatyta, kad didesnis 
nitratų azoto (NO3-N) išplovimas buvo laukeliuose, ku-
riuose laukai ariami anksti rudenį (Baigys ir kt., 2006). 
Smėlingame lengvame priemolyje bei priesmėlio dirvože-
miuose G. Baigys (2006) nustatė, kad laukuose, ariamuose 
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anksti rudenį, nitratų azoto (NO3-N) išplova sudarė 109 kg 
N ha-1 (vidutinis kasmetis – 18,2 kg N ha-1), laukuose, aria-
muose vėlai rudenį (tradicinis vėlyvas arimas), – atitinkamai 
77.8 kg N ha-1 (vidutinis kasmetis – 12,9 kg N ha-1), o tauso-
jamojo žemės dirbimo laukuose sudarė 84,8 kg N ha-1 (vi-
dutinis kasmetis – 14,2 kg N ha-1).   

Maistingųjų medžiagų išplovimui didelę reikšmę turi 
dirvožemio įdirbimo laikas. Įdirbus dirvą iškart po derliaus 
nuėmimo (anksti rudenį), kai temperatūra aukšta, suintensy-
vėja azoto mineralizacijos procesai, dirvožemyje padidėja 
nitratinio azoto kiekis ir jo išplovimas, palyginti su vėlai ru-
denį įdirbta dirva (Møller et al., 1997, Drury et al., 1996, 
Francis et al., 1995). Pavyzdžiui, E. Møller (1997) nustatė, 
kad rišliame smėlyje dirbimo laiko įtaka palyginti nedidelė, 
tačiau gana nemaža dirbimo įtaka buvo priesmėlyje, kur iš-
plovimas iš rudenį artų plotų (kuriuose ražienos nekultivuo-
tos) siekė 16 kg N ha-1 per metus-1 ir buvo didesnis nei iš pa-
vasarį artų plotų. Švedijoje labiausiai atitinkančiomis mūsų 
šalies klimato ir dirvožemio sąlygomis Ǻ. Myrbeck (2006) 
nustatė, kad mažiau nitratų azoto išplauta iš neariminės že-
mės dirbimo sistemos negu iš tradicinės.  Anglijoje javus sė-
jant tiesiog į ražienas molio dirvožemyje buvo išplauta 21% 
mažiau azoto negu dirbant žemę įprastu būdu (Catt, 1993). 
JAV įvairiomis klimatinėmis ir dirvožemio sąlygomis atlik-
tais tyrimais (Randall et al., 1995, Weed et al., 1996, 
Chichester et al., 1992, Kanwar et al., 1985, Angle et al., 
1984, Drury et al., 1993,Tyler et al., 1977) nustatyta, kad 
taikant tradicinį žemės dirbimą nitratų azoto išplovimas di-
desnis nei taikant neariminį bei tausojamąjį žemės dirbimus. 
Pavyzdžiui, G. W. Randall (1995) nustatė, kad vidutinis nit-
ratų azoto išplovimas tradicinio dirbimo plote buvo 43 kg 
ha-1, palyginti su 41 kg ha-1 išplovimu iš neariminio dirbimo 
ploto. Kanadoje R. C. Izaurralde (1995) sunkiame priemoly-
je nustatė, kad neariminis žemės dirbimas padidina nitratų 
azoto išplovimą palyginti su giliuoju arimu. 

Straipsnyje nagrinėjamas drenažo nuotėkio ir nitratų 
azoto išplovimo pokyčių, keičiantis žemdirbystės siste-
moms, klausimas. Šie tyrimai ypač aktualūs Lietuvos Vi-

durio lygumos sąlygomis, kur daugiausia auginama vien-
mečių augalų (javų ir cukrinių runkelių), naudojama daug 
trąšų. Čia kasmet žemė intensyviai aeruojama taip didinant 
organinių medžiagų mineralizaciją. 

Darbo hipotezė. Tausojamojo žemės dirbimo plotuose 
dirvožemio tarp makroporų aeracijos sumažėjimas lėtina or-
ganinių medžiagų mineralizaciją ir humuso kaupimąsi. Page-
rėjus augalų aprūpinimui vandeniu, augalai geriau sugeba pa-
imti ir pasisavinti dirvožemio vandenyje esančias ištirpusias 
maisto medžiagas, todėl tais laikotarpiais, kai dėl drėgmės 
pertekliaus prasideda nuotėkis, maisto medžiagų koncentraci-
ja drenažo vandenyje esti mažesnė, ir išplovimas iš dirvože-
mio sumažėja. 

Darbo tikslas – nustatyti drenažo nuotėkio susidarymo 
ir nitratų azoto išplovimo tendencijas įvairiose žemės dir-
bimo sistemose. 
 
Tyrimų sąlygos ir metodika 

 
Tyrimai pradėti 2000 m. Lietuvos žemės ūkio univer-

siteto Vandens ūkio instituto Pikelių bandymų skyriuje, 
esančiame netoli Dotnuvos (Kėdainių r.), vidutinio sunku-
mo priemolio dirvožemyje ant vidutinio sunkumo priemo-
lio dirvožemio. Tyrimų objektas priklauso Graisupio upe-
lio baseinui ir atstovauja Lietuvos Vidurio lygumos regio-
nui, kur intensyvi žemės ūkio gamyba, daugiausia augina-
ma vienmečių augalų, dėl to žemė kas metai dirbama. Šia-
me tyrimų objekte, 1994 m. rekonstravus apie 11 ha drena-
žo sistemą, buvo įrengtos atskiros devynios drenažo siste-
mos, kurių plotas 0,76 – 1,36 ha. Tiriamų trijų žemės dir-
bimo variantų ir jų pakartojimų plotas padalintas į atskirus 
laukus. Kiekvienas laukas sausinamas atskira drenažo sis-
tema (1 pav.). Tai sudarė sąlygas atlikti maistingųjų me-
džiagų išplovimo tyrimus kartojant du kartus. 

Kiekviena drenažo sistema įvesta į šulinius, skirtus 
nuotėkiui matuoti ir vandens mėginiams paimti chemi-
niams tyrimams. Žemės dirbimas, augalų rotacija (augina-
mi augalai) ir tręšimas pateikti 1 lentelėje. 

 

 
1 pav. Pikelių objekto schema 

Fig.1. Scheme of Pikeliai object 
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1 lentelė. Žemės dirbimas, augalų rotacija (auginami augalai) ir tręšimas 
Table 1. Tillage, plant rotation (grown plants) and fertilization 

 
  Žemės dirbimas / Soil Tillage 

Variantas / Variant Drenažo sistema / Drainage system Pagrindinis / Main Priešsėjinis / Pre-sowing 
Tradicinis 

Conventional 
7, 8 Gilusis (23–25 cm) rudeninis 

arimas nuėmus derlių (rugpjūtį – 
rugsėjį) 

Purenimas kombinuotuo-
ju žemės dirbimo agre-

gatu (4–5 cm) 
Tausojamasis 
Sustainable 

2, 5, 6 Rudenį įdirbama 12–15 cm gyliu 
lėkštiniais padargais ir kultivato-
riais (spalio pabaigoje – lapkričio 

pradžioje) 

Purenimas kombinuotuo-
ju žemės dirbimo agre-

gatu (4–5 cm) 

Tradicinis vėlyvas 
Conventionallate 

3, 4 Gilusis (23–25 cm) rudeninis 
arimas  (spalio pabaigoje – lapk-

ričio pradžioje) 

Purenimas kombinuotuo-
ju žemės dirbimo agre-

gatu  (4–5 cm) 
Augalų rotacija (auginami augalai) ir tręšimas / Plant rotation ( grown plants) and fertilization 

Metai / Year Auginami augalai / Grown plants Tręšimas / Fertilization 
2000 Miežiai / Barley 200 kg N ha-1  
2001 Miežiai / Barley 200 kg N ha-1  
2002 Rapsai / Rape 200 kg N ha-1  
2003 Žieminiai kviečiai   Winter wheat 200 kg ha-1 NPK trąšos santykiu 10:18:26 
2004 Cukriniai runkeliai  / Sugar-beet 400 kg ha-1 Kemira Gausa NPK trąšos santykiu  

5:10:34 ir 300 kg ha-1 amonio salietra 
2005 Vasariniai kviečiai / Summer wheat 200 kg N ha-1 
2006 Vasariniai kviečiai / Summer wheat 200 kg N ha-1 
2007 Žieminiai kviečiai /  Winter wheat Azofoska 343 kg ha-1 ir 200 kg ha-1 amonio salietra 
2008 Vasariniai kviečiai  

Summer wheat 
185 kg ha-1 NPK trąšos santykiu 5:15:30 ir  

200 kg ha-1 amonio salietra 
 

Dirvožemio potencialų našumą lemia veiksnių siste-
ma. Jie tarpusavyje susiję – pakitus vienam, mažiau ar 
daugiau pakinta ir kiti, todėl vienos priemonės poveikį dir-
vožemiui tenka vertinti įvairiais aspektais. Pikelių objekte 

dirvožemio granuliometrinė sudėtis, nuo kurios priklauso 
drenažo nuotėkis bei nitratų azoto išplovimas, nustatyta VĮ 
Valstybinio žemėtvarkos instituto dirvožemio skyriuje tai-
kant FAO/ISRIC metodiką (2 lentelė).  

 
2 lentelė. Pagrindinių dirvožemio sluoksnių granuliometrinės sudėties frakcijų santykiniai dydžiai   

Table 2. Relative sizes of granulometric composition fractions of the main soil layers  
 

Frakcijos pagal dalelių dydį mm / Fractions according to the size of particles, mm 
Skeletas / Skeleton, >2 Smėlis / Sand, 2–0,05 Dulkės / Dust, 0,05–0,002 Molis / Clay, >0,002 

0–20 cm dirvožemio sluoksnis / the 0-20 cm soil layer 
0,9 50,9 34,8 14,3 

20–40 cm dirvožemio sluoksnis / the 20-40 cm soil layer 
1,9 50,8 34,9 14,3 

 
Pagal molio ir smulkesnių dalelių (d<0,0002 mm), 

dulkių (d=0,05–0,002 mm) ir smėlio bei stambesnių dalelių 
procentinį kiekį dirvožemiai priskirtini vidutinio sunkumo 
priemoliams ant vidutinio sunkumo priemolio su giliau 
esančiu smėlingu lengvo priemolio podirviu. 

Drenažo nuotėkis matuotas septyniose drenažo siste-
mose (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sistemos) (1 pav.) tūriniu būdu, 
specialiai įrengtuose gelžbetoniniuose nuotėkio matavimo 
šuliniuose, į kuriuos įleisti drenažo rinktuvai. Debitai ap-
skaičiuoti linijinės interpoliacijos metodu, o drenažo nuo-
tėkio aukščiai – pagal dienos debitus: 

F

tQ
N .vid

410
= ,    (1) 

čia N – nuotėkio aukštis mm; 
      Qvid. – vidutinis drenažo debitas l s-1; 
      t – laikas s; 
      F – bandymų sistemos plotas ha; 
      104 – daliklis hektarams perskaičiuoti į kvadratinius 

metrus. 

Matuojant drenažo nuotėkį tūriniu būdu, buvo imamas 
drenažo vandens mėginys cheminei sudėčiai nustatyti. Van-
dens cheminės analizės buvo atliekamos LŽŪU VŪI chemi-
jos laboratorijoje, Aplinkos ministerijos patvirtintais metodais. 
Nitratų azoto kiekis drenažo vandenyje buvo nustatytas tai-
kant spektrometrinį metodą, vartojant fenoldisulfo rūgštį, o 
nuo 2006 m. – spektrometriniu metodu su FIA analizatoriumi. 

Naudojant vidutines mėnesines koncentracijas ir mė-
nesinio nuotėkio dydžius, skaičiuojamas mėnesinis išplo-
vimas: 

,
F

tQC
L

.vidNNO

610
3 −

=   (2) 

čia   C NNO −
3

 – nitratų azoto koncentracija mg l-1; 

 Qvid. – vidutinis drenažo debitas l s-1; 
 F – bandymų sistemos plotas ha. 
 
Metinis išplovimas buvo apskaičiuotas sumuojant 

kiekvieno mėnesio išplovimą.  



93 

Drenažo nuotėkio, nitratų azoto koncentracijų ir išplo-
vų duomenys buvo sugrupuoti pagal tyrimų variantus, ap-
skaičiuoti vidurkiai, standartinės kiekvieno varianto pa-
klaidos, skirtumai tarp variantų (Čekanavičius ir kt., 2002).  

Vieno veiksnio bandymo duomenų vertinimas atliktas 
dispersinės analizės metodu. Gavę visų dispersijų kvadratų 
sumas, galime surasti faktinį Fišerio kriterijų Ff. Faktinis 
kriterijus (Ff) yra variantų dispersijų vidurkio ir paklaidų 
(liekanos) dispersijų vidurkio santykis. 

Apskaičiuota faktinė kriterijaus Ff reikšmė lyginta su 
pagal R. Fišerio lentelę surasta teorine kriterijaus Ft reikš-
me. Teorinės kriterijaus (Ft) reikšmės nustatytos, esant 
įvairiems laisvės laipsnių skaičių variantams bei liekanoms 
ir patikimumo lygiui P=0,05. Jeigu Ff > Ft, tai bandymo 
duomenys turi esminių skirtumų. Kai Ff < Ft, tuomet esmi-
nių skirtumų nėra.  

Determinacijos koeficientas ( 2R ) yra atsitiktinių dy-
džių tiesinio ryšio matas. Vieno nepriklausomo kintamojo 
modelyje determinacijos koeficientas lygus Pirsono kore-
liacijos tarp priklausomo ir nepriklausomo kintamųjų koe-
ficiento r kvadratui. Kitaip sakant, priklausomybė tarp ko-
reliacijos koeficiento ir determinacijos koeficiento apibrė-
žiama formule:  

2Rr = ,     (3)  

čia 2R – determinacijos koeficientas.  
 
Regresinio modelio determinacijos koeficientas ap-

skaičiuojamas pagal formulę: 

( )∑

∑

=

=

∧

−

−

−=
n

i
i

n

i
ii

YY

)YY(

R

1

2

1

2

2 1 ,   (4) 

čia 
∧

iY – kintamojo Y įvertinimai, apskaičiuoti iš regresijos 

lygties,  
– kintamojo Y vidurkis,  

n – imties dydis. 
 

Išraiška 
2

1
∑
=

∧









−

n

i
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jo vidurkį. Koeficiento 2R  reikšmė priklauso intervalui [0, 
1]. Kuo determinacijos koeficiento reikšmė artimesnė viene-
tui, tuo stipresnis tiesinis ryšys tarp kintamųjų, ir atvirkščiai, 
kuo ji artimesnė nuliui, tuo ryšys tarp kintamųjų silpnesnis.  

Analizuodami drenažo nuotėkio hidrologinį bei hidro-
cheminį režimą pirmiausia įvertinti klimatiniai veiksniai. 
Azoto kiekio padidėjimas vandenyje kelia eutrofikacijos 
pavojų, o nitratinis azotas sudaro iki 98% bendrojo azoto 
kiekio, todėl daugiausia dėmesio skirta nitratinio azoto iš-
plovimui nustatyti.  

Atlikti tyrimai parodė, kad iš daugelio klimatinių 
veiksnių, nulemiančių drenažo nuotėkio susidarymą bei 
dydžius (kartu ir taršos migraciją), ypač svarbūs krituliai 
(jų kiekis, pasiskirstymas per metus, vandens atsargos 
sniege), oro temperatūra ir dirvožemio įšalimo gylis. 

Dotnuvos meteorologijos stoties stebėjimų duomenimis, 
vidutinis daugiametis kritulių kiekis, iškritęs per 2000–2008 
m. tyrimų laikotarpį, siekė 530 mm, arba 89,8% normos (3 
lentelė). Tiriamuoju laikotarpiu metinis kritulių kiekis kito 
nuo 418 mm 2005 m. (buvo 29,1% mažesnis už daugiametį 
vidurkį) iki 668 mm 2007 m. (buvo 11,7% didesnis už dau-
giametį vidurkį). Didesnioji kritulių dalis iškrito vegetacijos 
laikotarpiu (291–442 mm) ir sudarė 58,5–73,0% metinio kri-
tulių kiekio. Gausiausiai kritulių (118 – 289 mm) iškrito va-
sarą – 25,4–49,7% metinio kritulių kiekio.  

 
3 lentelė. Tiriamojo laikotarpio (2000–2008 m.) krituliai (mm) ir oro temperatūra ( °C) Dotnuvos meteorologijos stotyje 

Table 3. Precipitation (mm) and air temperature (°C) of the analysed period (2000–2008) in Dotnuva meteorological station 
 

Metai / Year Krituliai / Precipitation mm Temperatūra / Temperature °C 
Iš vi-

so 
Total 

 

Vegetacijos lai-
kotarpio (IV–X) 
Of the vegeta-

tion period (IV-
X) 

Nuokrypis nuo dau-
giametės normos proc.  

 Deviation from the 
norm of several years, 

in per cent 

Metų 
Of the 
year 

Vegetacijos lai-
kotarpio (IV–X) 
Of the vegeta-

tion period (IV-
X) 

Nuokrypis nuo dau-
giametės normos °C 
Deviation from the 

norm of several 
years 

2000 m. 581 396 98,5 8,2 13,1 2.04 
2001 m. 571 384 96,8 7,3 13,5 1.1 
2002 m. 465 298 78,8 7,9 14,1 1.79 
2003 m. 456 328 77,3 7,1 12.9 0.88 
2004 m. 564 388 95,6 7,0 12.7 0.84 
2005 m. 418 291 70,8 7,0 13.4 0.90 
2006 m. 470 343 79,7 7,1 14.2 1.53 
2007 m. 668 441 113 8.0 13.5 1.79 
2008 m. 574 336 97.3 8.5 13.5 2.40 
2000–2008 m. 530 356 89,8 8,5 13.4 1.47 

 
Tiriamuoju laikotarpiu didžiausia vidutinė metinė oro 

temperatūra buvo 2008 m. ir siekė 8,5 °C (2,40 °C nukry-
pusi nuo daugiametės normos). Mažiausia vidutinė metinė 
oro temperatūra buvo 2004 ir 2005 m. ir siekė 7,0 °C (nuo-

krypis nuo daugiametės normos atitinkamai sudarė 0,84 ir 
0,90 °C).  

Sezoninis kritulių pasiskirstymas pasižymi dideliais 
nuokrypiais, ypač pavasarį (kovą, balandį ir gegužę) 
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(2 pav.). Šiais mėnesiais kritulių kiekis svyravo nuo 2 mm 
(2003 m. kovą) iki 53 mm (2008 m. kovą). Likusią metų 
dalį per mėnesį iškritusių kritulių vidurkis yra artimas dau-
giamečiam. 

Vietovės drėgnumo sąlygos apibūdintos pagal sąlyginį 
hidroterminį koeficientą (HTKs). Remiantis Dotnuvos me-
teorologijos stoties duomenimis, šiltuoju metų laikotarpiu 
(IV–X mėn.) apskaičiuoti sąlyginiai hidroterminiai koefi-
cientai (4 lentelė). 
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2 pav. Sezoninis kritulių kiekio pasiskirstymo grafikas 2000–2008 m. laikotarpiu ir mėnesio kritulių kiekio svyravimo amplitudė 

Fig. 2. The diagram of the seasonal distribution of precipitation amount during 2000-2008 and the amplitude of the precipitation amount fluctuation 

 
4 lentelė. Sąlyginiai hidroterminiai koeficientai (HTKs) šiltuoju metų laikotarpiu (IV–X mėn.), apskaičiuoti remiantis Dotnuvos meteorologijos stoties 

duomenimis 
Table 4. Relative hydrothermal coefficients (HTKs) during the warm season (IV-X months), calculated according to the data of Dotnuva meteorological 

station 
 

Rodiklis / Index 2000 m. 2001 m. 2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 
Hidroterminis koeficientas 
Hydrothermal coefficient 

1,15 1,08 0,81 0,97 1,17 0,83 0,92 1,25 0.95 

 
Skaičiavimo rezultatai rodo, kad 2000, 2001, 2004 ir 

2007 m. buvo drėgnesnis vegetacijos laikotarpis (HTKs>1), 
o 2002, 2003, 2005, 2006 ir 2008 m. – sausesnis vegetaci-
jos laikotarpis (HTKs<1). 
 
Rezultatai 

 
Drėgnesniu vegetacijos laikotarpiu (HTKs>1) tauso-

jamojo žemės dirbimo plotuose dirbant lėkštėmis, supure-
namas plonesnis dirvožemio sluoksnis ir nesuardomas 
makroporų tinklas tarp paviršinio dirvožemio sluoksnio bei 
giliau esančių gravitacinio vandens prisotintų dirvožemio 
sluoksnių, kuriuo didžioji besisunkiančio kritulių vandens 
dalis nuteka į drenas. Vidutiniai drenažo nuotėkio tyrimų 
duomenys (3 pav.) parodė, kad tausojamojo žemės dirbimo 

plotuose pavasarį, vasarą ir rudenį drenažo nuotėkis buvo 
didžiausias (atitinkamai sudarė 17,1, 8,94 ir 23,1 mm). Pa-
vasarį, vasarą ir rudenį nenustatyta esminių drenažo nuotė-
kio skirtumų tarp variantų (Ff<Ft) (P=0,05). Tradicinio bei 
tradicinio vėlyvo žemės dirbimo plotuose ariant (gilusis 
rudeninis arimas 23–25 cm gyliu) susidariusios makropo-
ros neturi tiesioginio ryšio su poarmeniniame sluoksnyje 
esančiomis makroporomis, kuriomis vanduo galėtų nutekė-
ti į gilesnius dirvožemio sluoksnius. Tad pavasarį, vasarą ir 
rudenį drenažo nuotėkis nuo šių plotų sumažėja atitinkamai 
6–17 bei 4–17% ir siekia 7,44–19,4 bei 7,41–20,5 mm. 
Clark ir kt.(1981) matavimais nustatė tokį drenažo nuotėkį: 
61 mm – iš vagotų laukų, 107 mm – iš nevagotų laukų (per 
148 mm didelio intensyvumo liūtį). 
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3 pav. Vidutinis drenažo nuotėkis taikant įvairias žemės dirbimo sistemas drėgnesniu ir sausesniu vegetacijos laikotarpiais 

Fig. 3. The average drainage run-off at application of different land tillage systems during wetter or dryer vegetation periods 
  

Sausesniu vegetacijos laikotarpiu (HTKs<1) tausojamo-
jo dirbimo sąlygomis yra mažiau porų, tačiau jos neprisipil-
do vandens tiek, kad būtų viršijamas lauko drėgmės imlu-
mas, todėl pavasarį, vasarą ir rudenį drenomis nuleidžiamas 
mažesnis kritulių kiekis. Nenustatyti esminiai drenažo nuo-
tėkio skirtumai tarp variantų (Ff<Ft) (P=0,05). Tausojamojo 
žemės dirbimo plotuose drenažo nuotėkis pavasarį, vasarą ir 
rudenį buvo atitinkamai 14, 32 ir 7% mažesnis negu tradici-

nio žemės dirbimo bei atitinkamai 29, 53 ir 27% mažesnis 
nei vėlyvo žemės dirbimo. Pakeitus tradicinį žemės dirbimą 
į neariminį žemės dirbimą, bendras nuotėkis sumažėja dau-
giau kaip 45% (McGregor et al., 1982). 

Atlikus koreliacinę-regresinę tyrimo duomenų analizę 
išryškėjo, kad skirtingais laikotarpiais ryšys tarp drenažo 
nuotėkio ir nitratų azoto (N-NO3) koncentracijų drenažo 
vandenyje buvo silpnas arba jo visai nebuvo (4 ir 5 pav.). 
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4 pav. Nitratų azoto koncentracijos drenažo vandenyje priklausomumas (x) nuo drenažo nuotėkio (mm) taikant įvairias žemės dirbimo sistemas drėgnes-

niu vegetacijos laikotarpiu 
Fig. 4. Dependence (x) of the nitrate nitrogen concentration in the drainage water on the drainage run-off (mm) at application of different tillage systems 

during the wetter (than moderate) vegetation period 

 



96 

y = -0,0008x2 + 0,0513x + 22,792

R2 = 0,0008

y = 0,0126x2 - 1,0899x + 32,195

R2 = 0,0571

y = 0,0158x2 - 1,3277x + 34,114

R2 = 0,0924

0

20

40

60

80

100

120

140

0 20 40 60 80 100 120
Nitratų azoto koncentracija mg l-1

Nitrate nitrogen concentration mg l-1  

D
re

na
žo

 n
uo

tė
ki

s 
m

m
D

ra
in

ag
e 

ru
n-

of
f 

m
m

Tausojamasis/Sustainable
Tradicinis vėlyvas/Conventional-late
Tradicinis/Conventional
Trendas (Tradicinis)/Trend (Conventional)
Trendas (Tausojamasis)/Trend (Sustainable)
Trendas (Tradicinis vėlyvas)/Trend (Conventional-late)

 
5 pav. Nitratų azoto koncentracijos drenažo vandenyje priklausomumas (x) nuo drenažo nuotėkio (mm) taikant įvairias žemės dirbimo sistemas sausesniu 

vegetacijos laikotarpiu 
Fig. 5. Dependence (x) of the nitrate nitrogen concentration in the drainage water on the drainage run-off (mm) at application of different tillage systems 

during the dryer (than moderate) vegetation period 

 
Esminiai nitratų azoto išplovų skirtumai tarp variantų 

(Ff>Ft) buvo gauti drėgnesnio vegetacijos laikotarpio vasa-
rą. Drenažo vandens cheminės sudėties tyrimų duomenys, 
gauti taikant skirtingas žemdirbystės sistemas, parodė, kad 
drėgnesnio vegetacijos laikotarpio vasarą didžiausia nitratų 
azoto (NO3-N) koncentracija drenažo vandenyje buvo tra-
dicinio žemės dirbimo plotuose – 9,8 mg l-1 (5 lentelė). 
Tausojamojo ir tradicinio vėlyvo žemės dirbimo plotuose 
šio junginio koncentracija buvo 6 ir 14% mažesnė ir sudarė 
atitinkamai 9,2 ir 8,4 mg l-1. Sausesnio vegetacijos laiko-
tarpio vasarą nitratų azoto koncentracijos drenažo vande-
nyje buvo tokios: 9,3 mg l-1– taikant tausojamąjį žemės 
dirbimą; 7,0 mg l-1 – taikant gilųjį (23–25 cm gyliu) rude-
ninį arimą rugpjūtį–rugsėjį (tradicinis žemės dirbimas) bei 
7,7 mg l-1– spalio pabaigoje–lapkričio pradžioje (tradicinis 
vėlyvas žemės dirbimas). Nitratų azoto koncentracijų skir-
tumas 2,3 mg l-1 buvo didesnis už paklaidą (±1,66 mg l-1) 
tik tarp tradicinio ir tausojamojo žemės dirbimo variantų. 
Skirtumas tarp tradicinio ir tradicinio vėlyvo žemės dirbi-
mo variantų 0,7 mg l-1 mažesnis už paklaidą (±1,66 mg l-1). 

Drenažo vandens cheminės sudėties tyrimai drėgnes-
nio vegetacijos laikotarpio rudenį parodė, kad tradicinio 
vėlyvo ir tausojamojo žemės dirbimo plotuose nitratų azoto 
(NO3-N) koncentracija drenažo vandenyje buvo panaši ir 
siekė 6,7–6,8 mg l-1 (5 lentelė). Tradicinio žemės dirbimo 
plotuose, taikant gilųjį (23–25 cm gyliu) rudeninį arimą 
rugpjūtį–rugsėjį, supurentas storesnis dirvožemio sluoksnis 
sąlygojo greitesnę organinių medžiagų mineralizaciją. Vidu-
tinio sunkumo priemolio dirvožemyje atliktais tyrimais G. 
Baigys (2008) nustatė, kad drėgnesniais bei sausesniais ve-
getacijos laikotarpiais tradicinio žemės dirbimo plotuose 
nitratų azoto kiekis (kg ha-1) dirvožemyje buvo atitinkamai 
17–57 bei 6–40% didesnis negu tausojamojo žemės dirbi-

mo plotuose, todėl susikaupusioms žiemos metu mažesnėms 
vandens atsargoms nutekėjus drenomis iš dirvožemio iš-
plaunamas didesnis nitratų azoto (NO3-N) kiekis. Minėto 
junginio koncentracija padidėja 22–23% ir siekia 8,7 mg l-

1. Analizuojant nitratų azoto koncentracijų drenažo vande-
nyje duomenis nustatyta, kad sausesnio vegetacijos laiko-
tarpio rudenį tausojamojo žemės dirbimo plotuose supu-
rentas plonesnis dirvožemio sluoksnis sąlygojo lėtesnę or-
ganinių medžiagų mineralizaciją. Nors iškrito mažiau kri-
tulių, tačiau dėl vėsesnių orų sumažėjus garavimui bei au-
galų transpiracijai susidaro didesnis kritulių ir sniego 
tirpsmo vandens kiekis. Kai vandens sąlytis su dirvožemio 
dalelėmis mažesnis ir nesuardytomis nenutrūkstančiomis 
makroporomis jis greičiau nuteka į drenažą, iš dirvožemio 
išplaunamas mažesnis nitratų azoto kiekis. Tuomet nitratų 
azoto koncentracija drenažo vandenyje buvo 23% mažesnė 
negu tradicinio žemės dirbimo plotuose. Atlikus rudens 
laikotarpio dispersinę analizę, nebuvo nustatyta esminių 
NO3-N koncentracijų skirtumų (Ff<Ft). Tradicinio vėlyvo 
žemės dirbimo plotuose minėto junginio koncentracija 
drenažo vandenyje 44% mažesnė nei tradicinio žemės dir-
bimo plotuose.  

Drėgnesnio ir sausesnio vegetacijos laikotarpių pava-
sarį didžiausia nitratų azoto koncentracija drenažo vande-
nyje buvo tradicinio žemės dirbimo plotuose ir siekė ati-
tinkamai 18 ir 13 mg l-1 (5 lentelė). Tausojamojo bei tradi-
cinio vėlyvo žemės dirbimo plotuose šio junginio koncent-
racijos sumažėja atitinkamai 22–23 bei 8–11% ir siekia ati-
tinkamai 14–16 bei 10–12 mg l-1. Drėgnesnio ir sausesnio 
vegetacijos laikotarpių pavasarį nitratų azoto koncentracijų 
skirtumai atitinkamai 4 ir 3 mg l-1 didesni už paklaidą (ati-
tinkamai ±1,15 ir ±0,68 mg l-1) ir buvo stebimi tik tarp tra-
dicinio bei tausojamojo žemės dirbimo plotų. 
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5 lentelė. Vidutinė sezoninė nitratų azoto koncentracija ir skirtumai metų laikais 
Table 5. The average seasonal concentration of nitrate nitrogen, differences in different seasons  

 

Žemės dirbimo variantai 
Soil tillage variants 

Vidutinė sezoninė nit-
ratų azoto koncentracija 

mg l-1 
Average seasonal nit-
rate nitrogen concent-

ration 

Nitratų azoto koncentracijų 
skirtumai tarp variantų 

mg l-1 
Differences of nitrate nitro-
gen concentrations between 

the variants 

Faktinis Fiše-
rio kriterijus 

Ff 

Factual 
Fisher crite-

rion 

Teorinis Fi-
šerio kriteri-

jus Ft 

Theoretic 
Fisher crite-

rion 
Drėgnesnis vegetacijos laikotarpis / The wetter vegetation period (HTKs>1) 

Pavasaris / Spring (III–V) 
Tradicinis / Conventional 18±0,82   

5,60 
 

6,90 Tausojamasis / Sustainable 14±0,82 4±1,15 
Tradicinis vėlyvas / Conventionallate 16±0,82 2±1,15 

Vasara / Summer (VI–VIII) 
Tradicinis / Conventional 9,8±0,30   

10,7 
 

6,90 Tausojamasis / Sustainable 9,2±0,30 0,6±0,42 
Tradicinis vėlyvas / Conventionallate 8,4±0,30 1,4±0,42 

Ruduo / Autumn (IX–XI) 
Tradicinis / Conventional 8,7±0,52   

4,18 
 

6,90 Tausojamasis / Sustainable 6,8±0,52 1,9±0,74 
Tradicinis vėlyvas / Conventionallate 6,7±0,52 2,0±0,74 

Sausesnis vegetacijos laikotarpis / The dryer vegetation period (HTKs<1) 
Pavasaris / Spring (III–V) 

Tradicinis / Conventional 13±0,48   
4,93 

 
6,90 Tausojamasis / Sustainable 10±0,48 3±0,68 

Tradicinis vėlyvas / Conventionallate 12±0,48 1±0,68 
Vasara / Summer (VI–VIII) 

Tradicinis / Conventional 7,0±1,17   
2,72 

 
6,90 Tausojamasis / Sustainable 9,3±1,17 -2,3±1,66 

Tradicinis vėlyvas / Conventionallate 7,7±1,17 -0,7±1,66 
Ruduo / Autumn (IX–XI) 

Tradicinis / Conventional 62±4,37   
5,87 

 
6,90 Tausojamasis / Sustainable 48±4,37 14±6,18 

Tradicinis vėlyvas / Conventionallate 35±4,37 27±6,18 
Pastaba: Teorinės kriterijaus (Ft) reikšmės, esant įvairiems laisvės laipsnių skaičių variantams bei liekanoms, nustatytos esant patikimumo lygiui P=0,05. 
Note: theoretical values of (Ft) criterion at different variants of freedom degrees number have been established at the reliability level of P=0,05. 

 
Norint įvertinti žemės dirbimo poveikį aplinkai, būtina 

nustatyti nitratų azoto išplovą, kurią sąlygoja nitratų azoto 
koncentracija drenažo vandenyje ir drenažo nuotėkis. Nitratų 
azoto išplovų kaita per metus nustatyta metų laikais (6 pav.).  
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6 pav. Vidutinė nitratų azoto išplova taikant įvairias žemės dirbimo sistemas drėgnesniu ir sausesniu vegetacijos laikotarpiais 

Fig. 6. The average leach-out of nitrate nitrogen at application of various soil tillage variants during wetter or dryer (than moderate) vegetation periods 
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Išplaunamų biogeninių medžiagų kiekiai drėgnesnio 
vegetacijos laikotarpio pavasarį, vasarą ir rudenį visada 
buvo didesni iš tradicinio žemės dirbimo plotų, negu tai-
kant kitas žemdirbystės sistemas. Taigi, nitratų azoto (NO3-
N) tradicinio žemės dirbimo plotuose minėtais metų laikais 
išplauta atitinkamai 2,66, 0,80 ir 1,79 kg ha-1, t. y. atitin-
kamai 9, 12 ir 11% daugiau negu tausojamojo žemės dir-
bimo plotuose ir atitinkamai 3, 26 ir 10% daugiau nei tra-
dicinio vėlyvo žemės dirbimo plotuose. Panašios tendenci-
jos nustatytos ir sausesnio vegetacijos laikotarpio pavasarį, 
vasarą ir rudenį. Tradicinio žemės dirbimo plotuose išplau-
ta atitinkamai 2,21, 0,07 ir 8,27 kg ha-1, o taikant tausoja-
mąjį bei tradicinį vėlyvą žemės dirbimus nitrato azoto iš-
plova sumažėja 29–34 % bei 42–59% (0,05–5,87 bei 0,03–
3,42 kg ha-1). D. A. J. Weed (1996) nustatė, kad vidutinis 
nitratų azoto išplovimas iš neariminio dirbimo plotų buvo 
74 kg ha-1 mažesnis negu iš verstuvinio arimo plotų. 
 
Išvados 
 

1. Tausojamojo žemės dirbimo plotuose drėgnesnio 
vegetacijos laikotarpio pavasarį, vasarą ir rudenį drenažo 
nuotėkis buvo atitinkamai 6, 17 ir 16% didesnis, o sauses-
niu vegetacijos laikotarpiu minėtais metų laikais nuotėkis 
buvo atitinkamai 14, 32 ir 7% mažesnis negu tradicinio 
žemės dirbimo plotuose.  

2. Nitratų azoto koncentracija drenažo vandenyje drėg-
nesnio vegetacijos laikotarpio pavasarį, vasarą ir rudenį 
tausojamojo žemės dirbimo plotuose buvo mažiausia (ati-
tinkamai 14,  9,2 ir 6,8 mg l-1). Tradicinio žemės dirbimo 
plotuose koncentracija pavasarį, vasarą ir rudenį padidėja 
atitinkamai 22, 6 ir 22% (iki 8,7–18 mg l-1). Nitratų azoto 
koncentracija tausojamojo žemės dirbimo plotuose mažiau-
sia sausesniu vegetacijos laikotarpiu buvo pavasarį ir rudenį 
(atitinkamai 10 ir 48 mg l-1), t. y. 23% mažesnė negu tradi-
cinio žemės dirbimo plotuose. Vasarą tausojamojo žemės 
dirbimo plotuose nitratų azoto koncentracija 25% didesnė 
nei tradicinio žemės dirbimo plotuose. 

3. Tausojamojo žemės dirbimo plotuose nitratų azoto 
išplova drėgnesnio ir sausesnio vegetacijos laikotarpių pa-
vasarį, vasarą bei rudenį buvo 9–34, 12–29 bei 11–29% 
mažesnė negu iš tradicinio žemės dirbimo plotų. 
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Giedrius Baigys, Petras Milius 
 

Drainage run-off and Nitrate Nitrogen Leaching in Different Tillage Systems 
  
Summary 
 

Investigations (2000-2008) were carried out in the Pikeliai trial field (in the trial fields of the Experimental department at the Water Management 
Institute of the Lithuanian University of Agriculture in Kėdainiai district) in the soil of medium weight loam on the soil of medium weight loam. Conven-
tional, sustainable and conventional-late tillage systems were compared.    

The research data on the drainage run-off, nitrate leaching from fields (where conventional, sustainable and conventional-late tillage systems were 
applied) were discussed in the article.   

In the areas of sustainable tillage during the wetter than moderate vegetation periods in spring, summer and autumn the drainage run-off was larger 
by 6, 17 and 16 per cent, respectively, but during the dryer than moderate vegetation period the run-off was smaller by 14, 32 and 7 per cent, respectively 
than the drainage run-off occurring in the fields under conventional tillage conditions. 

In the variant of sustainable tillage, in wetter and dryer (than moderate) vegetation periods in spring and autumn the nitrate nitrogen leach-out was 9 
and 11, respectively, and by 34 and 29 per cent smaller than that in the variant of conventional tillage. In the variant of conventional-late tillage, the nitrate 
nitrogen leach-out was 3 and 10, respectively, and by 42 and 59 per cent smaller than that in the variant of conventional tillage. 

Smaller nitrate nitrogen leach-out in the variant of sustainable tillage (compared with conventional one) was observed in the wetter and dryer (than 
moderate) vegetation periods in summer. In wetter and dryer (than moderate) vegetation periods the nitrate nitrogen leach-out in the variant of sustainable 
tillage was 0,69 and 0,053 kg ha-1, respectively (i.e. by 13 and 19 per cent smaller than that in the variant of conventional tillage and by 15 and 48 per cent 
larger than that in the variant of conventional-late tillage).  

Tillage, drainage run-off, nitrate nitrogen, environmental protection.  
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Дренажный сток и вымывание нитратного азота при различных системах обработки земли 
 

Резюме 
 

Исследования проводились в 2000-2008 гг. в Кедайняйском районе на земельных участках  Пикяляйского экспериментального отдела Ин-
ститута водного хозяйства Литовского сельскохозяйственного университета. На данных экспериментальных участках проведено сравнение 
применения систем традиционной, сберегающей и традиционно-поздней обработки земли. Проанализированы результаты исследований дре-
нажного стока и вымывания нитратного азота.  

Дренажный сток участков, обрабатываемых согласно сберегающей системе, во время более влажного вегетационного периода весной, ле-
том и осенью был соответственно на 6%, 17% и 16% больше, а во время более сухого вегетационного периода соответственно на 14%, 32% и 
на 7%  меньше дренажного стока, наблюдаемого на участках традиционной обработки земли. 

В варианте сберегающей обработки земли во время более влажного или более сухого  вегетационного периода весной и осенью вымыва-
ние нитратного азота соответственно составило на 9% и 11%, на 34% и 29% меньше по сравнению с данными варианта традиционной обработ-
ки земли. Вымывание нитратного азота на исследуемых участках при традиционно-поздней обработке земли составило соответственно на 3% 
и 10%, 42% и 59% меньше, чем на  участках, обрабатываемых по традиционной системе. 

Установлено, что вымывание нитратного азота на  участках сберегающей обработки земли было меньше по сравнению с традиционной 
обработкой как во время более влажного, так и более сухого вегетационных периодов летом. Во время более влажных и сухих вегетационных 
периодов в варианте сберегающей обработки земли вымывание нитратного азота соответственно составило 0,69 и 0,053 кг·га-1, что на 13% и 
19% меньше по сравнению с вариантом традиционной обработки, но в то же время на 15% и 48% больше, чем в варианте традиционно-
поздней обработки земли. 

Обработка земли, дренажный сток, нитратный азот, природоохранная деятельность. 
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