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Daugiausia šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠD) žemės ūkyje susidaro intensyviai tręšiant, vykstant vidinei fermentacijai ir tvarkant mėšlą. Ne-

maži ŠD kiekiai susidaro žalienose. Šio tyrimo tikslas buvo išmatuoti ir įvertinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠD) emisijas iš tręšiant gerinamo eks-
tensyvaus žolyno vegetacijos metu. Bandymas atliktas nenaudojamame žolyne, tręšiamame skirtingomis vienkomponenčių azotinių ir daugiakomponen-
čių trąšų normomis, vidutinio sunkumo priemolio dirvožemyje. Augalų vegetacijos metu buvo tiesiogiai matuojamos skirtingai tręštų ekstensyvaus žoly-
no variantų mikrodujų emisijos. Buvo nustatytos emisijų srauto mažėjimo vegetacijos metu ir naudojant mažesnes trąšų normas tendencijos.  

Ekologija, žalienos, tręšimas, mikrodujos. 

 
Įvadas 

  

Žmogaus sukurtos intensyvios technologijos stipriai vei-
kia pasaulinę aplinkos būklę, sukuriant vis didesnius šiltna-
mio efektą sukeliančių dujų kiekius, skatinančius klimato ši-
limą (UN FCCC, 2010). JT tautų iniciatyva nustatyta, kad 
pasaulinės ŠD – CO2, CH4 ir N2O kasmet atitinkamai padidė-
ja 0,4; 0,6 ir 0,25 % (IPCC, 1996). Šių ilgaamžių mikrodujų 
šaltinių nustatymo ir tarptautinės bendruomenės priemonės, 
mažinančios šias emisijas, tampa vis svarbesnės. Žemės ūkio 
naudmenos užima apie 40–50 % Žemės sausumos paviršiaus 
(IPCC, 2007), todėl agrosektorius yra laikomas vienu svar-
biausių ŠD, ypač N2O ir CH4 emisijos šaltinių, generuojančių 
apie 1/5, arba iki 6.1 Gt CO2 ekv. visų metinių emisijų 
(IPCC, 1996; Flessa et al., 2002; Smith et al., 2007). Globaliu 
mastu žemės ūkio emisijos sudaro 18 %, emisijos Lietuvoje 
sudaro tik 0,02 mlrd. t CO2 ekv. m.-1, arba tik 0,1% pasauli-
nės emisijos (EU MEMO/07/588, 2007). CH4 emisija siekia 

3.3 Gt CO2 ekv. m.-1 ir N2O – 2.8 Gt CO2 ekv. m.-1, tai atitin-
kamai sudaro 50 ir 60 % viso emisijų kiekio. Nors CO2 apy-
kaita tarp atmosferos ir žemės ūkio pasėlių intensyvi, šie 
srautai yra daugmaž subalansuoti, ir CO2 emisija siekia apie 
0,04 Gt CO2 ekv. m.-1 (IPCC, 2007). Pasauliniu mastu žemės 
ūkio CH4 ir N2O emisijos padidėjo apie 17 % per 1990 – 
2005 metus, vidutinei emisijai padidėjus apie 60 Mt CO2 ekv. 
m.-1. N2O daugiausia yra išskiriamas iš dirvožemio, kaip mik-
roorganizmų nitrifikacijos ir denitrifikacijos procesų pasek-
mė (Hutchinson et al., 1993). Pirminės N2O didėjimo dirba-
mose žemėse priežastys yra didėjančios N normos, gyvulių 
mėšlas ir biologinio N fiksavimas (IPCC, 1996). Dirbamose 
žemėse panaudotam N kiekiui įvertinti pastovus 1.25% emi-
sijos priedas yra rekomenduojamas taikyti skaičiuojant pa-
saulinę ir nacionalinę emisiją iš tręšiamų pasėlių. N2O emisi-
ją taip pat reguliuoja kiti aplinkos veiksniai: dirvožemio 
drėgmė ir temperatūra, nitrito ir amonio jonų koncentracija 
bei organinės anglies prieinamumas mikroorganizmams. Šių 
aplinkos veiksnių poveikis N2O emisijai labai kinta priklau-
somai nuo vietos ir laiko (Kaiser et al., 2000; Jungkunst et 
al., 2006). Žemės ūkio ir su juo susijusių šakų biologinis CH4 

produkuojamas anaerobinėje aplinkoje (vidinės gyvulių fer-
mentacijos metu, apsemtuose vandeniu laukuose ir tvarkant 
mėšlą) (IPCC, 1996; Hensen et al., 2006). Tačiau žemdirbys-
tės veikla taip pat gali keisti atmosferos CH4 koncentraciją 

šių dujų sunaudojimu aeruotose dirvose. Šiose dirvose biolo-
ginio metano oksidacija gali 3–9 % sumažinti pasaulinę CH4 
emisiją (Prather et al., 1995). Eurostat (2009) duomenimis, 
ES šalyse žemės ūkis produkuoja 9 % visų ŠD (PICCMAT, 
2008). Kaip nurodo Freibauer (2003), žemės ūkis yra svar-
biausias, produkuojantis apie 75 % antropogeninio N2O šal-
tinis Europoje. Didžioji dalis atmosferos apkrovos dėl žemės 
ūkio gamybos yra stipriai veikiama ūkininkavimo tipo bei 
taikomos žemdirbystės sistemos. ŠD emisija, kylanti iš bioti-
nių ir abiotinių procesų, turi būti visiškai inventorizuota že-
mės ūkyje (Flessa et al., 2002). 

 Pasaulyje pasėliams užimant 5023 Mha, didžioji dalis 
(3488 Mha, arba 69 %) tenka žalienoms (FAOSTAT, 
2006). Didelę reikšmę globaliai šiltnamio efekto mikrodujų 
emisijai turi augalų rūšių, dengiančių dirvos paviršių, kie-
kis ir sudėtis (Karl et al., 2009; Tingey et al., 1990). Lietu-
voje žalienos sudaro 1,2 mln. ha, tačiau apie 40 % jų yra 
apleistos, virtusios pusiau natūraliomis. Išsaugant šiuos ap-
leistus plotus nuo užžėlimo krūmynais, galima laikyti ma-
žai reiklius gyvulius: laukinius galvijus, avis, ožkas. Šiuose 
pusiau antropogeniniuose ekstensyviuose plotuose, siekiant 
išlaikyti dirvožemio derlingumą ir gauti minimalią ekono-
minę naudą, buvo vykdomi ekstensyvaus žolyno gerinimo 
tręšiant bandymai.  

Šio tyrimo tikslas buvo nustatyti trąšų efektyvumą eks-
tensyvaus žolyno produktyvumui ir šiltnamio efekto mik-
rodujų emisijai. 

 
Metodai ir sąlygos 

  
Pusiau natūralaus žolyno tręšimo lauko bandymai buvo 

atlikti Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stoties 
laukuose (54o52‘ N, 23o50‘ E), Kauno rajone (1 pav.), kar-
bonatingame giliau glėjiškame išplautžemyje (Calc(ar)i-

Endohypogleyic Luvisol), vidutinio sunkumo priemolis ant 
smėlingo lengvo priemolio (Lietuvos dirvožemiai, 2001). 
Humusingo horizonto storis – 25 cm. Dirvos pH – 6,97, hu-
muso – 2,51 %. Judriųjų maisto medžiagų kiekis dirvožemy-
je buvo nustatytas: P2O5 – 242 mg kg-1, K2O – 124 mg kg-1. 

Dirvos agrocheminės savybės nustatytos prieš įren-
giant bandymus. Tyrimams atlikti kiekvieno pakartojimo 
laukeliuose Nekrasovo grąžtu paimti jungtiniai dirvos mė-
giniai iš 0 – 25 cm dirvos armens sluoksnio. Analizės atlik-
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tos Lietuvos Agrocheminių tyrimų centre. Ėminiai išanali-
zuoti referentiniais-cheminiais metodais (dirvožemio reak-
cija pH – potenciometriškai 1 n KCl ištraukoje, judrusis 
fosforas P2O5 ir judrusis kalis K2O (mg kg-1 dirvožemio) – 
Egnerio-Rimo-Domingo (A–L) metodu) (Egner et al., 
19960). Dirvos drėgmė buvo matuojama zondu HydroSen-
se Campbell CS-620, dirvos suslėgtumas-kietmačiu Field-
sout CS 900 Spectrum Technologies. Duomenys buvo 
kaupiami Pasco duomenų rinktuve Xplorer GLX, esant 50 
Hz maksimaliam duomenų fiksavimo dažniui.  

Azotinių (amonio salietra, 34,4% N) ir kompleksinių 
(amonio salietra, 34,4% N + granuliuotas superfosfatas, 
19% P2O5 + kalio chloridas, 60 % K2O) trąšų efektyvumo 
žolyno produktyvumui ir ŠD emisijai tyrimo bandymai at-
likti 20 metų nenaudotame sėtiniame žolyne. Laukelio dy-
dis-10 m-2 (2,0 x 5,0 m). Bandymo schema: kontrolinis va-
riantaas (0), N60, N120, N180, N240, N180P120, N180K150, 
N60P40K50, N180P120K150. P ir K trąšos išbertos prieš augalų 
vegetaciją pavasarį, N trąšos – per 2 kartus: vegetacijos 
pradžioje (balandžio pabaigoje), po I pjūties – birželio pra-
džioje. Žolynas pjautas 2 kartus. Žolynų sausųjų medžiagų 
(SM) produktyvumas įvertintas svėrimo būdu žalios masės 
bandinius išdžiovinus 80 °C. 

Bandymo geografinės koordinatės (54o52‘N, 23o50‘E) 
buvo nustatytos GPS imtuvu (Magellan Sport Trak). 

2009 m. tręšimo poveikis mikrodujų emisijai buvo ma-
tuojamas stacionarių talpų metodu kartą per mėnesį, pa-
naudojant apvalias talpas (0,05 m-3). Matuota po 1 val. tal-
pų ekspozicijos tirtuose variantuose. 

Mikrodujų ėminiai buvo analizuojami laboratorijoje 
didelio jautrumo stacionariu multidujų analizatoriumi 

(MGA3000), pritaikytu nustatyti mažus dujų kiekius tiria-
mame dujų sraute. Šio prietaiso tikslumas ±2 %. Mikrodu-
jų analizatoriuje įmontuoti elektrocheminiai jutikliai, nu-
statantys dujų koncentracijas. Matavimo ribos: NH3 – 0-
100 ppm, H2S – 0-50 ppm. Lazeriniai jutikliai nustato trijų 
dujų koncentracijas. Matavimo ribos CO2 – 0-3000 ppm, 
CH4 – 0-10 %, N2O – 0-100 ppm. Prietaisas buvo modu-
liuotas fiksuoti duomenis kas 1 min. Duomenys kaupiami 
kompiuteryje. Iš 10 l talpos  maišelio oras siurbiamas  1 
l/min. našumu. Prieš matavimą analizatorius kalibruojamas 
naudojant specialias, tam skirtas dujas (ML-800). Kalib-
ruojama kiekvienoms dujoms skirta celė atskirai, nusta-
tant nulinę ir maksimalią matavimo reikšmę. Dujos iš ba-
lionų tiekiamos 0,2 atmosferos slėgiu. Pasirinktose aikšte-
lėse paimti oro bandiniai buvo tą pačią dieną išanalizuoja-
mi, nustatant N2O tūrinę koncentraciją (ppm). Papildomai 
bandiniuose buvo nustatytos CO2 (ppm) ir CH4 (%) mikro-
dujų koncentracijos. Dujų bandinių analizės atliktos 10 pa-
kartojimų (n=10).  

Augalų augimo ir maisto medžiagų pasisavinimo sąly-
gas charakterizuojantis svarbus rodiklis – hidroterminis 
koeficientas (HTK) birželio (HTK= 2,0) ir ypač rugpjūčio 
mėnesį (HTK= 4,0) rodo drėgmės pertekliaus sąlygas, ta-
čiau kurios buvo optimalios liepos mėnesį (HTK= 1,5), o 
rugsėjį – per sausa (HTK= 0,9) (1 pav.). 

Tyrimų rezultatai įvertinti statistinės analizės metodu, 
naudojant Statistica (StatSoft for Windows) programinio pa-
keto ANOVA kompiuterinę programą. Duomenų patikimu-
mas pagrįstas Stjudento teoriniu kriterijumi. Standartinės 
paklaidos (SE) ir mažiausio patikimo skirtumo riba (R05) ap-
skaičiuotos statistinio reikšmingumo p<0.05 lygmeniu.
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1 pav. Vegetacijos periodo oro temperatūra ir krituliai (Kauno meteorologijos stotis, 2009 m.) 
Fig.1. Temperature and precipitation during vegetation period (Kaunas Meteorology station, 2009) 

 
ŠD emisijų ir aplinkos veiksnių kitimo priklausomybė 

buvo įvertinta koreliacijos (r) ir determinacijos (R2) koefi-
cientais.  
 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Tyrimų duomenys rodo, kad visų variantų N2O emisija 
mažėjo augalų vegetacijos metu nuo birželio iki rugsėjo 
mėnesio (2 pav.), kadangi beveik visą dirvoje susidarantį 

diazoto monoksidą produkuoja mikroorganizmai, kurių 
veiklos intensyvumas priklauso ne tik nuo skaidomo sub-
strato koncentracijos (Shimek et al., 1999; Schutter et al., 
2001), trąšų normų, rūšies (Müller et al., 2003; Velthof et 
al., 2003), bet taip pat, kaip nurodoma literatūros šaltiniuo-
se, jie yra jautrūs aplinkos veiksniams: temperatūrai, 
drėgmei, CO2 koncentracijai ir pan. (Sicardi et al., 2004; Li 
et al., 2008). Buvo nustatyta stipri N2O emisijos ir dirvo-
žemio drėgmės koreliacija (r=0,5) ir pH (r=0,6). 
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2 pav. Tręšimo poveikis N2O emisijai ekstensyvioje pievoje (p<0,05; ±SE) 

Fig. 2. Fertilization impact on emission in extensive grassland  (ExtF; p<0,05; ±SE) 
 
Vegetacijai baigiantis, vasaros pabaigoje, dažniausiai šie 

mikroorganizmų veiklą limituojantys aplinkos abiotiniai 
veiksniai (dirvos drėgmė, temperatūra) mažėja, todėl N2O 
emisija mažėjo. Lyginant žemdirbystės ir maisto medžiagų 
požiūriu įvairias ekosistemas, atitinkamai Dambreville et al. 
(2008) nustatytoms tendencijoms, mažiausias N2O emisijos 
srautas (0,004–0,011 N2O mg h-1 m-2) buvo iš pievos kontro-
linio varianto (0,008–0,023 N2O mg h-1 m-2) birželio–rugsėjo 
mėnesiais. Didžiausia N2O emisija vyko birželį iš pusiau na-

tūralios pievos, tręštos N180P120K150. Tačiau liepos mėnesį šią 
emisiją jau viršijo N2O emisija iš N180K150 varianto. Šiame 
variante panaudota didelė fiziologiškai aktyvaus kalio norma, 
suaktyvinančio ląstelių metabolizmo procesus (Stiles et al., 
2004; Kasukabe et al., 2006), matyt, taip pat stimuliavo dir-
vos mikroorganizmų ląsteles intensyviau produkuoti N2O. Be 
to, atlikus dirvožemio agrocheminę analizę, dėl bandymo 
plote varijuojančio dirvožemio, šiame variante buvo nustaty-
tas ir didesnis pradinis kalio kiekis (1 lent.).  

 
1 lentelė. Ekstensyvios pievos dirvožemio agrocheminė analizė (prieš vegetaciją ir rudenį) 

Table 1. Soil agrochemical analysis of extensive grassland 

 

Bandinio Nr.  
Sample No 

Variantas  
Treatment  

pH N bendr./ total P2O5 K2O 

1 Kontrolė 7,3 7,2 1,02 0,98 149 116 154 139 
2 N60 7,2 7,0 1,19 1,02 160 133 143 161 
3 N120 7,3 7,0 0,98 0,87 147 107 137 141 
4 N180 7,3 7,0 0,95 0,84 145 105 130 129 
5 N240 7,3 7,1 0,85 0,75 125 91 129 116 
6 N180P120 7,4 7,2 1,41 1,28 184 210 127 113 
7  N180K150 7,5 7,4 1,09 0,98 152 134 166 179 
8 N60P40K50 7,4 7,4 1,24 1,03 173 159 119 115 
9 N180P120K150 7,5 7,2 1,50 1,37 237 213 132 121 

 
Panaudojus augalų mitybai reikalingas subalansuotas 

kompleksines NP, NK ir NPK trąšas, vidutinė N2O emisija 
labiau sumažėjo vegetacijos metu, negu panaudojus vien-
komponentes N trąšas (2 pav.), todėl žalienas tikslinga 
tręšti subalansuotomis kompleksinėmis trąšomis optimalia 
norma, siekiant sumažinti vidutinę vegetacijos N2O emisi-
ją. Tai patvirtina nustatyta stipri koreliacija. Pusiau natūra-
lios pievos N2O emisijos dydis tiesiogiai priklauso nuo trą-
šų (r=0,7), ypač azotinių (r=0,8), normos.  

Ekosistemose didžiausi CO2 kiekiai susidaro organiz-
mų aerobinio kvėpavimo metu, pasaulyje jos koncentraci-
jai padidėjant 0,4 % per metus, todėl aktualu ieškoti būdų 
šiai emisijai mažinti (IPCC, 2007). CO2 susidarymas, kaip 
ir kvėpavimo intensyvumas neatsiejamas nuo aplinkos 

temperatūros, drėgmės kiekio, dirvožemio pH (R2 = 
0,4739; r=0,7) ir maisto medžiagų. Tręštoje pusiau natūra-
lioje pievoje CO2 emisija stipriai priklausė (r=0,7) nuo trą-
šų normos (3 pav.). 

Vienkomponenčių azotinių trąšų normos dar stipriau 
skatino (r=0,8) CO2 emisiją iš ekstensyvios pievos (3, 4 
pav.). Tokios pat tendencijos nurodomos literatūroje (Fles-
sa et al., 2002; IPPC, 1996). Tokį mažo produktyvumo žo-
lyną ekonomiškai ir dėl aplinkosaugos neapsimoka tręšti 
didesnėmis nei N60 vienkomponentėmis bei kompleksinė-
mis trąšomis. Siekiant nedidinti CO2 emisijos į atmosferą 
bei išlaikyti pusiau natūralius žolynus juos panaudojant 
smulkiems gyvuliams (ožkoms, avims) ganyti, pakaktų 
tręšti N60P40K50. 
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3 pav. Tręšimo poveikis CO2 emisijai ekstensyvioje pievoje (p<0,05; ±SE) 

Fig. 3. Fertilization impact on CO2 emission in extensive grassland (p<0,05; ±SE) 

 
Lyginant CO2 emisijos kitimą vegetacijos metu, ana-

logiškai N2O emisijai, abi mažėjo keičiantis aplinkos sąly-
goms tiriamu laikotarpiu (birželis–rugsėjis), ir mažiausia 
nustatyta rugsėjo mėnesį visose tirtose ekosistemose (3 
pav.). Tačiau ne visose ekosistemose ši emisija mažėjo 
vienodai. Pusiau natūralioje pievoje CO2 emisijos kitimas 
priklausė nuo vegetacijos laikotarpio (r=0,7). Stipri kore-
liacija leidžia teigti, kad klimatiniai aplinkos veiksniai 
(temperatūra, drėgmė, dirvožemio pH) vienodai stipriai 
įtakoja CO2 emisiją, kaip ir tręšimas. 

Kaip nurodoma šaltiniuose, metanas yra antras po CO2 
pagal svarbą su 23 kartų didesniu klimato šilimo efektu 
(Houghton et al., 2001). Jo susidarymą gerai drenuotose 
dirvose taip pat vykdo aerobiniai mikroorganizmai, tačiau 
ten yra oksiduojamas metanotrofinių ir nitrifikuojančių 
bakterijų, todėl didesni jo kiekiai nesikaupia tokiose dirvo-
se (Phillips et al., 2009), tačiau patikimai didesni kiekiai 
nustatomi anaerobinėmis sąlygomis (Sitaula et al., 1995). 
Labai nedidelė 0,01-0,06 µg h-1 m-2 CH4 emisija buvo nu-
statyta tręštoje pievoje (4 pav.).  
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4 pav. CH4 (%) emisija ekstensyvioje pievoje (p<0,05; ±SE) 

Fig. 4. CH4 (%) emission in extensive grassland (p<0,05; ±SE) 

 

Determinacijos koeficientai (0,4523; 0,196 ir 0,1562) 
rodo, kad CH4 emisijos kitimas stipriau priklausė nuo trąšų 
normų (r=0,7), negu nuo dirvožemio drėgmės (r=0,4) ir pH 
(r=0,4). Vienkomponenčių N trąšų normų poveikis CH4 

emisijai buvo stiprus (r=0,6). Didesni metano kiekiai nu-
statyti vasaros pradžioje, kuomet buvo didesnis drėgmės 
kiekis dirvoje, stimuliuojantis anaerobinių metanogeninių 
mikroorganizmams palankias sąlygas. Vegetacijos metu 

dirvoje mažėjant drėgmės resursams, liepos-rugpjūčio mė-
nesiais CH4 emisija sumažėjo. 

 
Išvados 
 

1.  Žalienas tręšiant monokomponentėmis azotinėmis 
ir kompleksinėmis trąšomis bei jų skirtingomis normomis, 
nustatyta, kad klimato kaitą lemiančių ir apykaitoje tarp 
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biosferos ir atmosferos dalyvaujančių mikrodujų emisija 
yra susijusi su įvairių trąšų panaudojimu. 

2. Didžiausia ŠD emisija nustatyta palankiausiu augalų 
ir mikroorganizmų vegetacijai aplinkos sąlygų metu – bir-
želio mėnesį ir atitinkamai buvo 0,045 mg h-1 m-2 N2O, 
23,49 mg h-1 m-2 CO2 ir 0,06 µg h-1 m-2 CH4. Vegetacijos 
metu nuosekliausiai mažėjo N2O emisija, lyginant su birže-
lio mėnesio, liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais atitin-
kamai sumažėjo 0,10; 0,014 ir 0,021 mg h-1 m-2. Šis mažė-
jimas susijęs su mažėjančiu aplinkos veiksnių (organinių 
substratų, trąšų ir mikroorganizmų aktyvumo bei jų sąvei-
kos su drėgmės ir temperatūros režimais) poveikiu ŠD su-
sidarymui. Mažiausia emisija (0,01-0,06 mg h-1 m-2) ir jos 
pokyčiai nustatyti dažniausiai anaerobinėmis sąlygomis su-
sidarančių CH4 dujų tirtose ekosistemose, matyt, dėl opti-
malių aerobinių sąlygų gerai drenuotose dirvožemiuose.  

3.  Nustatyti dideli koreliacijos koeficientai rodo, kad 
kompleksinių NPK (r=0,7, 0,4 ir 0,6) bei vienkomponenčių 
azoto trąšų (r=0,8) normos stipriai stimuliavo vidutines 
N2O, CO2 ir CH4 emisijas daugiametėse pusiau natūraliose 
žalienose. Siekiant mažinti ŠD emisiją į atmosferą, eksten-
syvias, fragmentiškai ar mažai naudojamas pusiau natūra-
lias pievas neverta tręšti didelėmis (>N60P40K50) trąšų nor-
momis dėl šių ekosistemų nesugebėjimo efektyviai panau-
doti trąšų didesniam derliui formuoti. 

4.  Stipri koreliacija rodo, kad siekiant mažinti ŠD emi-
siją augalininkystės agrosektoriuje, ypač produkuoti ŠD pa-
lankiais birželio-liepos mėnesiais, yra svarbu naudoti opti-
malias trąšų formas ir normas, atitinkamai parinktas augi-
namiems augalams pagal jų sugebėjimą efektyviai pasisa-
vinti gaunamas maisto medžiagas biomasės derliui formuoti. 
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Ligita Baležentienė, Evaldas Klimas, Rolandas Bleizgys, Arnoldas Užupis 
 

Micro Gas Emission in Fertilized Extensive Grassland 
 

Summary  
 
Most of agricultural micro-gas (GHG) emissions are generated by intensive fertilize application, enteric fermentation and manure management. 

Remarkable GHG fluxes occur from grassland. The objective of this investigation was to evaluate and estimate GHG emission in abandoned grassland 
improved by fertilize application. Gas fluxes were estimated in fertilized extensive grassland set up on clay loam topsoil over silt loam. Fluxes decline 
was determined during vegetation period and at the reduction of fertilization rates. 

Ecology, grassland, fertilizing, micro gas. 

 
Лигита Балежентене, Эвалдас Климас, Роландас Блейзгис, Aрнaолдас Ужупис  
 

Эмиссия  газа тепличного эффекта из  экстенсивно  удобряемого травостоя  
 

Резюме 
 

Большинство выбросов газов (ТГ), создающих тепличный эффект в сельском хозяйстве, происходит за счет применения удобрений, во 
время внутренней ферментации животных и переработки навоза. Существенное количество ТГ образуется в травостоях. Цель представленного 
исследования состояла в определении и оценке выбросов в экстенсивном травостое, улучшаемом удобрением, во время вегетации. Испытание 
проведено на запущенном травостое с внесением однокомпонентных азотных и многокомпонентных норм удобрений на среднетяжелой суг-
линистой почве. Выбросы измерялись в различно удобряемых вариантах травостоя. Были установлены тенденции сокращения эмиссии выбро-
сов ТГ во время вегетации и при уменьшении норм удобрений.  

Экология, травостой, удобрение, микрогаз. 
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