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Dirvožemio mechaninės-fizikinės savybės nuolat kinta dėl žemės dirbimo 

intensyvumo, didelės masės žemės ūkio mašinų naudojimo ir aplinkos poveikio. 
Moksliniame straipsnyje tiriamos šios pagrindinės dirvožemio mechaninės–fizikinės 
savybės: kietis, drėgnis, tankis ir dirvos agregatų dydis (struktūra) bei jų patvarumas. 

Eksperimentiniai tyrimai buvo atlikti 2009–2010 m. LŽŪU Bandymų stotyje. 
Tyrimai buvo atliekami penkiais skirtingais žemės dirbimo variantais: 1–gilusis arimas 25 
cm gyliu (GA); 2–seklusis arimas 12 cm gyliu (SA); 3–gilusis purenimas 30 cm gyliu (GP); 
4–seklusis purenimas 12 cm gyliu (SP); 5–tiesioginė sėja (TS). Dirvožemio fizinės–
mechaninės savybės tirtos prieš žemės dirbimą ir po žemės dirbimo.  

Nustatyta, kad po rudeninio žemės dirbimo kiečiausia dirva buvo tiesioginės sėjos 
laukeliuose. Rudeninis žemės dirbimas dirvos kietį esmingai mažino visuose dirbtuose 
variantuose iki 14 cm gylio. Rudeninis žemės dirbimas 0–10 cm gylyje dirvos tankį 
esmingai mažino seklaus arimo ir gilaus purenimo technologijose, o 10–20 cm gylyje – 
tradiciškai artose technologijose. Viršutiniame dirvos sluoksnyje po rudeninio žemės 
dirbimo dirvos drėgnis esmingai padidėjo gilaus (13,5%) ir seklaus (9,94%) purenimo 
laukeliuose, apatiniame dirvos sluoksnyje – tik seklaus arimo laukeliuose (11,60%). Makro 
struktūros agregatų kiekis 15–25 cm dirvos sluoksnyje visose žemės dirbimo technologijose 
sumažėjo, tačiau esminis sumažėjimas nustatytas tik seklaus purenimo ir tiesioginės sėjos 
variantuose. Struktūros patvarumas 0–15 cm gylyje esmingai sumažėjo visose žemės 
dirbimo technologijose, išskyrus tiesioginės sėjos laukelius. 

Dirvos mechaninės–fizikinės savybės, žemės dirbimo technologijos. 
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Įvadas 
 

Daugelį metų žemdirbystėje naikinant piktžoles, įterpiant į dirvą augalų 
liekanas, atstatant dirvos paviršiuje išplautas maistingąsias medžiagas, ruošiant 
dirvą sėjai buvo naudojamas plūgas [1]. Tačiau siekiant mažinti sąnaudas, siekiant 
užkirsti kelią dirvos erozijai ir apsaugoti dirvos fauną, didinant produktyvumą, 
buvo pradėtos taikyti tiesioginės sėjos žemės dirbimo technologijos [2]. Tai ne tik 
padeda tausoti dirvą, bet turi įtaką ir gamtosaugos aspektams. Taikant skirtingus 
dirbimo metodus, keičiant dirvos struktūrą, dėl galimybės skirtingai įgerti ir kaupti 
drėgmę, keičiasi ir procesai vykstantys dirvoje. 

Pagrindinės dirvožemio fizikinės-mechaninės savybės yra tankis ir kietis. 
Nuo dirvožemio fizikinių–mechaninių savybių priklauso augalo augimas, nes šios 
savybės įtakoja oro ir drėgmės kaupimąsi dirvožemyje. Dirvos tankis labai 
priklauso nuo dirvos įdirbimo. Tyrimas nustatyta, kad naudojant arimo ir 
sumažinto žemės dirbimo technologijas, gautas pastovus ir ryškus vidutinio tankio 
skirtumas, nepriklausomai nuo to kokie augalai buvo auginami. Šis rezultatas 
paaiškinamas tuo, kad nejudintos dirvos tankis visada didesnis nei suartos dirvos 
tankis. Dirvą įdirbant plūgu tankis gautas iki 15% mažesnis, nei taikant 
supaprastintą dirbimo metodą (purenimą kultivatoriumi) [3]. Taip pat tankiui didelę 
įtaką turi dirvos drėgmė. Drėgnesniais metais buvo stebimas didesnis dirvos tankis, 
ypač žemę įdirbant plūgu [2]. 

Dirvos kietis yra labai svarbus parametras vertinant dirvos kokybę. Kietį 
įtakoja dirvos struktūra, drėgmė, tankis, todėl jis labai priklauso nuo pasirinkto 
žemės dirbimo metodo. Atlikus bandymus, nustatyta, kad taikant gilaus arimo, 
seklaus arimo ir tiesioginės sėjos dirbimo metodus, didžiausias dirvos kietis buvo 
gautas naudojant tiesioginės sėjos metodą. Viršutiniame dirvos sluoksnyje (0–10 
cm) iš karto po sėjos seklaus arimo ir gilaus arimo dirvose kietis buvo panašus, bet 
tiesioginės sėjos dirvoje jis buvo 49–54% didesnis. Po derliaus nuėmimo kietis 
buvo mažiausias gilaus arimo dirvoje, seklaus arimo dirvoje 12–30% didesnis, o 
tiesioginės sėjos dirvoje net 52–71% didesnis, nei gilaus arimo dirvoje [4]. 

Biologinė gyvybė ir organinės medžiagos sudaro dirvožemio rišamąją 
medžiagą, kuri yra kaip dirvožemio užpildas ir formuoja struktūrą. Sveika dirva 
turi būti vienodai geros struktūros per visa profilį kuo didesniu gyliu. Poros būtinos 
vandens kaupimui, kas labai svarbu augalams. Dirvos dirbimas suardo dirvos 
struktūrą, sunaikina poras, taip pat sumažėja organinių liekanų kiekis [5]. Jei dirvos 
struktūra jau suardyta, pavyzdžiui dirva suspausta, dirbimas gali duoti ir teigiamą 
efektą, nes dirbimo metu susidaro poros. Tačiau, jei dirvos struktūra palanki 
augalininkystei, jos papildomas dirbimas daro neigiamą poveikį – suardo 
egzistuojančią struktūrą dėl ko ilgainiui praradus kietį ji gali būti lengviau 
suspaudžiama. Todėl dirvos struktūra yra labai svarbus parametras renkantis ir 
vertinant žemės dirbimo metodo parinkimą. [2]. Dirvos struktūros suardymas 
iššaukia šiuos nepageidaujamus veiksnius: pablogina vandens įsiskverbimą į dirvą; 
sumažina vandens kiekį šaknų zonoje; riboja šaknų vystamasis ir lėtina dygimą; 
sumažina deguonies kiekį. 
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Taikant tiesioginę sėją arba minimalaus žemės dirbimo technologijas 
galima pagerinti dirvos struktūrą [6]. Dirbant tradiciniu metodu dirvos paviršiuje 
[2] dėl organinės medžiagos praradimo ir stabilumo sumažėjimo susiformuoja 
pluta, tiesioginio dirbimo dirvos paviršiuje poros pasiskirstę tolygiau. Apatiniame 
dirvos sluoksnyje tiesioginės sėjos dirvoje daugybė porų. Netgi tiesioginės sėjos 
podirvyje porų gerokai daugiau, nei tradicinio dirbimo dirvožemyje. Vandens 
įgeriamumas tiesiogines sėjos dirvožemyje net iki 5 kartų didesnis, nei tradicinio 
dirbimo dirvožemyje [6]. 

Tyrimų tikslas yra ištirti skirtingo žemės dirbimo technologijų 
intensyvumo įtaką dirvos mechaninėms-fizikinėms savybėms prieš ir po rudeninio 
žemės dirbimo. 
 

Metodika 
 

Eksperimentiniai lauko bandymai vykdyti 2009–2010 metais LŽŪU 
Bandymų stotyje giliau glėjiško karbonatingo išplautžemio lengvo priemolio 
dirvožemyje. Tyrimai vykdyti keturiais pakartojimais, penkiais skirtingais 
variantais:  

1. Gilusis arimas plūgu 25 cm gyliu (GA) (kontrolinis variantas); 
2. Seklusis arimas plūgu 15 cm gyliu (SA); 
3. Gilusis purenimas kultivatoriumi 30 cm gyliu (GP); 
4. Seklusis purenimas lėkštinėmis akėčiomis 15 cm gyliu (SP); 
5. Tiesioginė sėja (TS). 

Laukeliai išdėstyti rendomizuotu būdu. Laukelių plotas – 126 m2, 
apskaitomasis plotas – 100 m2. Eksperimentiniuose tyrimuose auginti kukurūzai, 
kurių priešsėlis buvo žieminiai kviečiai. Kukurūzai pasėti gegužės mėnesio 
pradžioje. Sėklos norma 100 tūkst. ha-1. Atstumas tarp augalų 45 cm. Prieš sėją 
kukurūzų laukeliai buvo patręšti trąšomis NPK 16:16:16 250 kg ha-1. Piktžolių 
kontrolei panaudotas herbicidas „Maister“. Birželio pabaigoje kukurūzai patręšti 
amonio salietra (NH4NO3), norma 180 kg ha-1. Derlius nuimtas rugsėjo mėnesio 
pabaigoje.  

Dirvos tankis ir drėgnis nustatomi paimant mėginius Nekrasovo grąžtu, 
svėrimo būdu. Dirvos drėgnis ir tankis nustatomas dviejuose skirtinguose dirvos 
sluoksniuose: 0–10 cm ir 10–20 cm. Dirvos tankis t (g cm-3) apskaičiuojamas pagal 
formulę. 

Dirvos drėgniui ėminiai pasveriami kartu su biukseliu (biukseliai 
sunumeruoti). Nuėmus biukselių dangtelius ėminiai įdedami į prieš tai iki 105°C 
įkaitintą džiovinimo spintą. Ėminiams išdžiūvus iki orasausės masės, atidaroma 
džiovinimo spinta, biukseliai uždengiami dangteliais ir ataušinami iki laboratorijos 
temperatūros. Biukseliai pasveriami ir apskaičiuojamas dirvos drėgnis. 

Dirvos kietis (iki 80 cm gylio) matuojamas elektroniniu kietmačiu 
(penetrologeriu). Tiriant dirvos kietį, apskaitiniame laukelyje kietmatis smeigiamas 
5 kartus. Užregistruoti pasipriešinimo skverbimuisi į dirvą duomenys išsaugomi 
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penetrologerio kaupiklyje. Penetrologerį prijungus prie kompiuterio, kaupiklyje 
išsaugoti duomenys buvo perkeliami į kompiuterį ir apdorojami. 

Dirvos struktūra ir jos patvarumas vandeniui nustatomas N. Savinovo 
metodu 0–15 cm ir 15–25 cm dirvos sluoksniuose. Dirvožemio mėginiai paimti iš 
kiekvieno laukelio penkių vietų , po to sudaromas vidutinis mėginys. Vidutinis 
mėginys paliekamas džiūti. Kai mėginys išdžiūsta 200 g dirvožemio praleidžiami 
pro skirtingo diametro sietus, taip gaunama dirvožemio struktūra. Dirvožemio 
struktūros patvarumas nustatomas 50 g dirvožemio markinant vandenyje 10 min. 
Patvarūs agregatai vandens srove nuplaunami į atskiras metalines lėkšteles, kurios 
po to džiovinamos džiovinimo spintoje 105°C temperatūroje iki pastovaus svorio. 
Išdžiūvusios frakcijos ataušinamos ir sveriamos. Apskaičiuojami patvarių agregatų 
procentais. 

Duomenų patikimumui įvertinti tyrimų duomenys buvo apdoroti 
dispersinės analizės metodu, Excel programa. Vidurkių pasiskirstymas nustatytas 
taikant mažiausią esminio skirtumo ribą R, esant 0,05 tikimybei. 

 
Rezultatai ir jų aptarimas 

 
Mažiausias dirvožemio tankis ir kietis nustatytas žemė dirbant tradiciniu 

būdu. Iš esmės didesnės dirvožemio fizikinės savybės buvo nedirbtai dirvai taikant 
augalų tiesioginę sėją [7]. Ch. Vakali tyrinėjusi minimalųjį žemės dirbimą, teigia, 
kad supaprastintas žemės dirbimas pagerina ne tik dirvožemio fizikines bet ir 
biologines savybes, be to augalų vystymasis nepaveikiamas nuostolingai [8]. 
Dirvos kietis priklauso nuo jos granuliometrinės sudėties, struktūros, tankio, 
drėgnio. Šios fizikinės–mechaninės savybės glaudžiai susiję ir daro tiesioginę arba 
netiesioginę įtaką dirvos kiečiui. Rudeninio žemės dirbimo įtaka dirvos kiečiui 
pavaizduota 1 paveiksle. 
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1 pav. Dirvos kietis prieš ir po rudeninio į žemės dirbimo skirtinguose dirvos 
sluoksniuose (LŽŪU Bandymų stotis, 2009–2010 m.) a, b, c,. d, e, .f, g, h – dirvos 
kietis skirtinguose gyliuose. GA – gilusis arimas; SA – seklusis arimas;  
GP – gilusis purenimas; SP – seklusis purenimas; TS – tiesioginė sėja 
Fig. 1. The compaction of soil before autumn tillage (A) and after autumn tillage 
in different depths (Experimental Station of the Lithuanian University of 
Agriculture in 2009-2010) a, b, c, d, e, f, g, h, – soil compaction in different 
depths. GA – deep ploughing, SA – shallow ploughing, GP – deep chisel 
cultivation, SP – shallow loosening, TS – direct drilling 

 

Visose žemės dirbimo technologijose prieš rudeninį žemės dirbimą dirvos 
kietis viršutiniame dirvos sluoksnyje (0–4 cm gylyje) prasidėjo nuo 0,79 MPa  
(1 pav. a). Kiečiausia buvo tiesioginės sėjos laukeliuose, nes nebuvo naudotos 
žemės dirbimo mašinos. Tradiciškai giliai plūgu artose ir sekliai plūgu artuose 
laukeliuose kietis buvo esmingai didesnis nei supaprastinto žemės dirbimo 
laukeliuose ir visiškai neįdirtuose laukeliuose. Po rudeninio žemės dirbimo visose 
žemės dirbimo technologijose dirvos kietis sumažėjo, išskyrus seklaus purenimo 
laukelius (1 pav. a). Žemės dirbimas esmingai mažina dirvos kietį visose žemės 
dirbimo technologijose, išskyrus seklųjį purenimą. Dėl aplinkos veiksnių (kritulių) 
tiesioginės sėjos laukeliuose dirvos kietis esmingai sumažėjo po rudeninio žemės 
dirbimo viršutiniame dirvos sluoksnyje (0–4 cm ir 5–9 cm gylyje ) (1pav. a, b). 
Gilesniuose dirvos sluoksniuose dirvos kietis didėjo (1 pav. b, c, d, e, f, g, h). Tam 
įtakos turėjo taikytas žemės dirbimas ir žemės dirbimo gylis. Daugelis mokslininkų 
[9, 10, 11] teigia, kad žemės dirbimas kietį esmingai mažina. Tačiau 15–19 cm 
gylyje (1 pav. d) seklaus purenimo ir tiesioginės sėjos laukeliuose pastebėta, kad 
dirvos kietis po rudeninio žemės dirbimo pradėjo didėti 20–24 cm gylyje (1 pav. e) 
bei gilesniuose dirvos sluoksniuose didėja esmingai lyginant su prieš rudeniniu 
dirbimu. Seklaus arimo laukeliuose dirvos kietis esmingai didėjo tik 35–39 cm 
gylyje (1 pav. h). Šiuos esminius skirtumus galėjo įtakoti seklaus arimo ir seklaus 
purenimo laukeliuose susidaręs armens padas. Gilaus purenimo laukeliuose 
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esminiai skirtumai po rudeninio žemės dirbimo buvo pastebėti 25–29 cm gylyje  
(1 pav. f). 

Dirvos kietis ir tankis tarpusavyje susiję dydžiai. Nustatyta, kad skirtingi 
žemės dirbimo būdai turėjo esminės įtakos dirvožemio tankiui ir kiečiui [10].  
K. Lukošiūnas teigia, kad nepurentoje dirvoje padidėja dirvos tankis bei grumstelių 
vidutinis geometrinis skersmuo, tačiau didėja ir dirvos biologinis aktyvumas [12]. 
Dirvos tankio kitimas prieš ir po rudeninio žemės dirbimo pavaizduotas  
2 paveiksle. 
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2 pav. Dirvos tankis prieš ir po rudeninio žemės dirbimo: a) 0–10 cm gylyje,  
b) 10–20 cm gylyje. (LŽŪU Bandymų stotis, 2009–2010 m.) GA – gilusis arimas; 
SA – seklusis arimas; GP – gilusis purenimas; SP – seklusis purenimas;  
TS – tiesioginė sėja  
Fig. 2. The density of soil before and after autumn tillage: a) in depth of 0-10 cm, 
b) in depth of 10-20 cm (Experimental Station of the Lithuanian University of 
Agriculture in 2009-2010). GA – deep ploughing, SA – shallow ploughing,  
GP – deep chisel cultivation, SP – shallow loosening, TS – direct drilling 
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Viršutiniame dirvos sluoksnyje (0–10 cm gylyje) prieš rudeninį žemės 
dirbimą didžiausias dirvos tankis nustatytas giliajame purenime – 1,51 g cm-3. Tam 
įtakos turėjo derliaus nuėmimo mašinos. Tačiau dirvos tankį esmingai sumažino 
žemės dirbimas t.y. gilusis kultivavimas. Po rudeninio žemės dirbimo mažiausias 
dirvos tankis buvo nustatytas seklaus arimo laukeliuose – 1,35 g cm-3 ir tas 
sumažėjimas yra esminis. Gilaus arimo, seklaus purenimo ir tiesioginės sėjos 
laukeliuose po rudeninio žemės dirbimo esminių skirtumų nepastebėta (2 pav. a). 
Apatiniame dirvos sluoksnyje (10–20 cm gylyje) prieš rudeninį žemės dirbimą 
didžiausias tankis buvo nustatytas seklaus arimo laukeliuose. Po rudeninio žemės 
dirbimo mažiausias tankis 10-20 cm gylyje buvo nustatytas gilaus arimo 
laukeliuose. Gilaus arimo laukeliuose nustatyti esminiai skirtumai po rudeninio 
žemės dirbimo (2 pav. b). Po rudeninio žemės dirbimo kitose dirbimo 
technologijose 10–20 cm gylyje esminiai skirtumai nepastebėti. 

Dirvos drėgnis reguliuojamas agrotechninėmis priemonėmis, kurių 
svarbiausios yra sėjomainos parinkimas ir tinkamas žemės dirbimas. Dirbant žemę 
galima sureguliuoti dirvos drėgnį. D. Šimanskaitė nustatė, kas sausais metais 
augalus pasėjus į nepurentą dirvą viršutiniame dirvos sluoksnyje drėgmė svyravo 
nuo 16 iki 22,8%, o apatiniame – 16,5–23,5%. Sausais metais supaprastinamas 
žemės dirbimas buvo pranašesnis už tradicinį [13]. V. Feiza tyrinėdamas žemės 
dirbimus nustatė, kad supaprastintas žemės dirbimas ilgiau išsaugoja drėgmę 
reikalinga augalams dygti ir augti [14]. Dirvos drėgnis prieš rudeninį ir po 
rudeninio žemės dirbimo pavaizduotas 3 paveiksle.  

Didžiausias dirvos drėgnis viršutiniame dirvos sluoksnyje (0–10 cm gylyje) 
prieš rudeninį dirvos dirbimą buvo nustatytas tiesioginės sėjos laukeliuose – 
23,22%, o mažiausias – gilaus purenimo laukeliuose (21,84%), tačiau tarp visų 
žemės dirbimo mašinų sistemų esminių skirtumų nepastebėta (3 pav. a). Po 
rudeninio žemės dirbimo 0–10 cm sluoksnyje didžiausias dirvos drėgnis nustatytas, 
seklaus purenimo laukeliuose – 25,66%, o mažiausias – tradiciškai artuose 
laukeliuose – 21,06%. Seklaus ir gilaus purenimo laukeliuose esminiai skirtumai 
pastebėti po rudeninio žemės dirbimo lyginant laukelius su prieš rudeniniu žemės 
dirbimu (3 pav. a).  

Apatiniame dirvos sluoksnyje (10–20cm gylyje) prieš rudeninį žemės 
dirbimą mažiausias drėgnis buvo nustatytas seklaus arimo laukeliuose – 21,33%, o 
didžiausias dirvos drėgnis nustatytas gilaus arimo laukeliuose – 23,1% (3 pav. b). 
Po rudeninio žemės dirbimo didžiausias drėgnis buvo nustatytas seklaus arimo 
laukeliuose – 24,13%, o mažiausias dirvos drėgnis buvo nustatytas tiesioginės sėjos 
laukeliuose – 21,77% (3 pav. b). Po rudeninio žemės dirbimo esminiai skirtumai 
buvo pastebėti tik seklaus arimo laukeliuose lyginant laukelius su prieš rudeniniu 
žemės dirbimu (3 pav. b). 

Viršutiniame dirvos sluoksnyje prieš rudeninį žemės dirbimą (4 pav. a) 
mega struktūros didžiausias kiekis buvo nustatyta giliai artuose laukeliuose 
(60,10%), o mažiausias – tiesioginės sėjos laukeliuose (48,55%). Po rudeninio 
žemės dirbimo mega struktūros sumažėjo tik tradiciškai artuose laukeliuose, nes 
tradicinis arimas struktūrą trupina į mažesnio diametro grumstelius. Visose kitose 
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žemės dirbimo mašinų sistemose mega struktūros padidėjo dėl drėgmės kiekio 
esančio dirvoje. Chaplain teigia, kad struktūrai įtakos turi ir drėgmės kiekis esantis 
dirvoje, o drėgmės kiekis dirvožemyje priklauso nuo dirvos tankio bei 
granuliometrinės sudėties [15]. Po rudenio žemės dirbimo gilaus arimo laukeliuose 
makro struktūros kiekis padidėjo, visose likusiose žemės dirbimo technologijose 
makro struktūros kiekis sumažėjo nuo 6,8% iki 25,2% (4 pav. b).  
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3 pav. Dirvos drėgnis prieš ir po rudeninio žemės dirbimo: a) 0–10 cm gylyje,  
b) 10–20 cm gylyje. (LŽŪU Bandymų stotis, 2009–2010 m.). GA – gilusis 
arimas; SA – seklusis arimas; GP – gilusis purenimas; SP – seklusis purenimas; 
TS – tiesioginė sėja  
Fig. 3. The moisture of soil before and after autumn tillage: a) in depth of 0-10 cm, 
b) in depth of 10-20 cm (Experimental Station of the Lithuanian University of 
Agriculture in 2009-2010). GA – deep ploughing, SA – shallow ploughing,  
GP – deep chisel cultivation, SP – shallow loosening, TS – direct drilling 
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4 pav. Dirvos agregatų struktūra viršutiniame dirvos sluoksnyje (0–15 cm gylyje) 
prieš ir po rudeninio žemės dirbimo: a) mega struktūra, b) makro struktūra, c) 
mikro struktūra (LŽŪU Bandymų stotis, 2009-2010 m.). GA – gilusis arimas;  
SA – seklusis arimas; GP – gilusis purenimas; SP – seklusis purenimas;  
TS – tiesioginė sėja. 
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Fig. 4. The composition of soil aggregates in top layer of soil (0-15 cm depth) 
before and after autumn tillage: a) mega aggregates, b) macro aggregates, c) micro 
aggregates (Experimental Station of the Lithuanian University of Agriculture in 
2009-2010). GA – deep ploughing, SA – shallow ploughing, GP – deep chisel 
cultivation, SP – shallow loosening, TS – direct drilling. 
 
Mikro struktūros agregatų mažiausias kiekis 0–15 cm gylyje buvo 

giliajame arime – 0,49%, ir visose žemės dirbimo technologijose po rudeninio 
žemės dirbimo mikro struktūros kiekis padidėjo, išskyrus tiesioginės sėjos 
laukelius (4 pav. c). Gilaus ir seklaus arimo laukeliuose šis padidėjimas buvo 
esminis. 

Prieš rudeninį žemės dirbimą apatiniame dirvos sluoksnyje mega struktūros 
agregatų mažiausias kiekis buvo nustatytas tiesioginės sėjos laukeliuose – 41,63%, 
o didžiausias kiekis – tradiciškai artuose laukeliuose – 53,39% (5 pav. a). Po 
rudeninio žemės dirbimo dirvos mega struktūros kiekis visose žemės dirbimo 
technologijose padidėja, seklaus purenimo ir tiesioginės sėjos laukeliuose šis 
padidėjimas buvo esminis (5 pav. a). 
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5 pav. Dirvos agregatų struktūra apatiniame dirvos sluoksnyje (15–25 cm gylyje) 
prieš ir po rudeninio žemės dirbimo: a) mega struktūra, b) makro struktūra, c) 
mikro struktūra (LŽŪU Bandymų stotis, 2009–2010 m.). GA – gilusis arimas;  
SA – seklusis arimas; GP – gilusis purenimas; SP – seklusis purenimas;  
TS – tiesioginė sėja  
Fig. 5. The composition of soil aggregates in lower layer of soil (15-25 cm depth) 
before and after autumn tillage: a) mega aggregates, b) macro aggregates, c) micro 
aggregates (Experimental Station of the Lithuanian University of Agriculture in 
2009-2010). GA – deep ploughing, SA – shallow ploughing, GP – deep chisel 
cultivation, SP – shallow loosening, TS – direct drilling. 

 

Prieš rudeninį žemės dirbimą 15–25 cm dirvos sluoksnyje (5 pav. b) 
didžiausias makro struktūros agregatų kiekis buvo tiesioginės sėjos laukeliuose – 
57,49%, o mažiausias – gilaus arimo laukeliuose – 45,94%. Po rudeninio žemės 
dirbimo makro agregatų kiekis visose žemės dirbimo sistemose sumažėjo dėl 
žemės dirbimo mašinų poveikio, o tiesioginės sėjos laukeliuose šį sumažėjimą 
lėmė drėgmės kiekis, esantis dirvoje. Seklaus purenimo ir tiesioginės sėjos 
laukeliuose makro struktūros agregatų sumažėjimas buvo esminis. 

Prieš rudeninį žemės dirbimą apatiniame dirvos sluoksnyje mažiausias 
mikro struktūros agregatų kiekis buvo seklaus (0,67%) ir gilaus (0,68%) arimo 
laukeliuose (5 pav. c). Tačiau po rudeninio žemės dirbimo visose žemės dirbimo 
mašinų sistemose mikro struktūros agregatų kiekis padidėjo, o esminiai skirtumai 
buvo nustatyti tik seklaus arimo ir seklaus purenimo laukeliuose (5 pav. c). 

Prieš rudeninį žemės dirbimą viršutiniame dirvos sluoksnyje didžiausias 
dirvos struktūros patvarumas buvo nustatytas gilaus purenimo laukeliuose 
(68,58%), o mažiausias – gilaus arimo laukeliuose (60,50%) (6 pav. a). Po 
rudeninio žemės dirbimo visose žemės dirbimo technologijose struktūros 
patvarumas sumažėjo, ir šis sumažėjimas buvo esminis, išskyrus tiesioginės sėjos 
laukelius (6 pav. a). 
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6 pav. Dirvos agregatų struktūros patvarumas skirtinguose dirvos sluoksniuose 
prieš ir po rudeninio žemės dirbimo: a) 0–15 cm gylyje; b) 15–25 cm gylyje 
(LŽŪU Bandymų stotis, 2009-2010 m.) GA – gilusis arimas; SA – seklusis 
arimas; GP – gilusis purenimas; SP – seklusis purenimas; TS – tiesioginė sėja  
Fig. 6. The stability of soil aggregates before and after autumn tillage: a) in depth 
of 0-15 cm, b) in depth of 15-25 cm (Experimental Station of the Lithuanian 
University of Agriculture in 2009-2010). GA – deep ploughing, SA – shallow 
ploughing, GP – deep chisel cultivation, SP – shallow loosening, TS – direct 
drilling 
 
 
Prieš rudeninį žemės dirbimą apatiniame dirvos sluoksnyje (15–25 cm 

gylyje) patvariausia struktūra vandens poveikiui buvo nustatyta tiesioginės sėjos 
laukeliuose – 65,81% (6 pav. b). Po rudeninio žemės dirbimo patvariausia struktūra 
15–25 gylyje išliko tiesioginės sėjos laukeliuose, o labiausia dirvos struktūros 
patvarumą paveikė seklus purenimas kultivatoriumi ir gilusis arimas (6 pav. b). Po 
rudeninio žemės dirbimo esminiai skirtumai buvo pastebėti visose žemės dirbimo 
sistemose, išskyrus seklųjį arimą. 
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Išvados 
 

1. Dirvos kietis priklauso nuo taikytos žemės dirbimo technologijos. Kiečiausia 
buvo tiesioginės sėjos laukeliuose ypač viršutiniuose dirvos sluoksniuose. Po 
rudeninio žemės dirbimo dirvos kietis esmingai mažėjo viršutiniuose dirvos 
sluoksniuose iki 14 cm gylio (išskyrus 0–4 cm gylyje seklaus purenimo 
laukelius), o 15–19 cm gylyje gilaus ir seklaus purenimo laukeliuose esminiai 
skirtumai nebuvo pastebėti. 35–39 cm gylyje gilaus arimo laukeliuose buvo 
nustatytas esmingas mažėjimas, o seklaus arimo, gilaus purenimo ir seklaus 
purenimo laukeliuose buvo nustatytas esminis padidėjimas dėl armens pado 
susidarymo. 

2. Viršutiniame dirvos sluoksnyje (0–10 cm gylyje) po rudeninio žemės dirbimo 
dirvos tankis esmingai sumažėjo seklaus arimo ir gilaus purenimo laukeliuose. 
Apatiniame dirvos sluoksnyje (10–20 cm gylyje) dirvos tankis esmingai 
sumažėjo tik tradiciškai artuose laukeliuose. 

3. Didžiausias dirvos drėgnis 0–10 cm gylyje prieš rudeninį dirvos dirbimą buvo 
nustatytas tiesioginės sėjos laukeliuose – 23,22%. Viršutiniame dirvos 
sluoksnyje po rudeninio žemės dirbimo dirvos drėgnis esmingai padidėjo 
gilaus (13,5%) ir seklaus (9,94%) purenimo laukeliuose. Apatiniame dirvos 
sluoksnyje rudeninis žemės dirbimas esmingai padidino tik seklaus arimo 
laukelių dirvos drėgnį iki 11,60%. 

4. Po rudeninio žemės dirbimo 0–15 cm gylyje dirvos mega struktūros agregatai 
sumažėjo tik gilaus arimo laukeliuose. Dirvos makro struktūros agregatai  
0-15 cm dirvos sluoksnyje po rudeninio žemės dirbimo sumažėjo visose 
žemės dirbimo technologijose, išskyrus gilųjį arimą, tačiau esminių skirtumų 
nepastebėta. Po rudeninio žemės dirbimo mikro struktūros agregatų kiekis  
0–15 cm gylyje padidėjo, išskyrus tiesioginės sėjos laukelius. Esminis 
padidėjimas buvo nustatytas gilaus ir seklaus arimo laukeliuose. Po rudeninio 
žemės dirbimo 15–25 cm dirvos sluoksnyje makro struktūros agregatų kiekis 
visose žemės dirbimo sistemos sumažėjo, o seklaus purenimo ir tiesioginės 
sėjos laukeliuose makro struktūros agregatai sumažėjo esmingai. Po rudeninio 
žemės dirbimo 15–25 cm dirvos sluoksnyje mikro struktūros agregatai 
esmingai padidėjo tik seklaus arimo (73%) ir seklaus purenimo (64,8%) 
laukeliuose. 

5. Geriausias struktūros patvarumas 0-15 cm dirvos sluoksnyje prieš rudeninį 
žemės dirbimą nustatytas tiesioginės sėjos laukeliuose – 63,68%. Po rudeninio 
žemės dirbimo 0–15 cm gylyje struktūros patvarumas esmingai sumažėjo 
visose žemės dirbimo technologijose, išskyrus tiesioginės sėjos laukelius. 
Apatiniame dirvos sluoksnyje po rudeninio žemės dirbimo esminiai skirtumai 
buvo pastebėti visose žemės dirbimo technologijose, išskyrus seklųjį arimą. 
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THE INFLUENCE OF DIFFERENT TILLAGE TECHNOLOGIES ON SOIL 

MECHANICAL-PHYSICAL PROPERTIES 
 

Abstract 
 

Mechanical-physical properties of soil are constantly changing because of 
the tillage intensity, use of heavy duty agricultural machinery use and 
environmental impact. The research paper analyses the following main mechanical-
physical properties of soil: hardness, moisture content, density and size of soil 
aggregates (structure) and their durability. 

The experimental studies of Calcareous hypogleyic luvisol were carried out 
in the Experimental Station of the Lithuanian University of Agriculture in 2009 – 
2010. The following 5 different tillage machine systems were applied for the 
studies: 1 – deep ploughing to 25 cm (GA); 2 – shallow ploughing to 12 cm (SA); 
3 – deep cultivator loosening to 30 cm (GP); 4 – shallow loosening with disc 
harrows to 12 cm (SA); 5 – direct drilling (TS). Soil mechanical – physical 
properties were investigated before and after the tillage. 

It was found that after the autumn tillage the hardest soil was in direct 
sowing spot-fields. The autumn tillage substantially reduced soil hardness up to  
14 cm in depth in all variants. The autumn tillage substantially reduced the soil 
density at a depth of 0–10 cm when shallow plowing and deep ripping technology 
was used, and in the depth of 10-20 cm – when the traditional plowing technology 
was used. After autumn tillage moisture substantially increased in the top layer of 
soil in deep and shallow hoeing spot-fields, while in the lower soil layers – only in 
shallow plowing spot-fields. The content of macro structure aggregates in  
15–25 cm soil layers in all tillage technologies has decreased, but the substantial 
reduction was only identified in the shallow hoeing and direct seeding options. The 
durability of the structure in the depth of 0–15 cm decreased substantially in all 
tillage technologies, except for the direct sowing spot-fields. 

Mechanical-physical properties of soil, soil cultivation technologies. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ НА ФИЗИКО-

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ  
 

Резюме 
 

Физико-механические свойства почвы постоянно меняются из-за 
интенсивной обработки почвы, использования тяжёлых 
сельскохозяйственных машин и воздействия окружающей среды. Научно-
исследовальской работой представлены результаты исследования главных 
физико-механияеских свойств почвы: твёрдости, влажности, плотности и 
размеров агрегатов почвы (структура) и их стабильность. 

Экспериментно-исследовальсние работы были проведены в 2009-2010 
годах в опытной станции Литовского сельскохозяйственного университета. 
Исследования проводились в пяти различных вариантах обработки почвы:  
1– Глубокой вспашки глубиной до 25 см (GA); 2 – Мелкой вспашки глубиной 
до 12 см (SA); 3 – Глубокой рыхлении глубиной до 30 см (GP); 4 – Мелкой 
обработки почвы дисковыми боронами глубиной до 12 см (GP); 5 – Прямого 
посева (TS). Физико-механические свойства почвы были исследованы до и 
после обработки почвы. 

Исследования показали, что после обработки почвы осенью 
наибольшая твёрдость почвы было в вариантах прямого посева. Осенняя 
обработка существенно уменьшила твёрдость почвы до глубины 14 см во 
всех вариантах. Осенняя обработка почвы в верхнем слое 0–10 см 
существенно уменьшила плотность почвы в технологиях мелкой вспашки и 
глубокого рыхления, а в слое 10–20 см – после обработки глубокой 
вспашкой. Влажность почвы существенно увеличилось в верхнем слое в 
вариантах глубокой (13,5%) и мелкой обработки, в нижнем слое почвы – 
только в варианте мелкой вспашки. Макро структурные агрегаты почвы в 
слое глубиной 15–25 см во всех технологиях обработки почвы уменьшилась, 
но существенное сокращение установлено только в вариантах мелкой 
вспашки прямого посева. Стабильность структуры почвы в слое 0–15 см 
существенно уменьшилось во всех технологиях обработки, за исключением 
варианта прямого посева. 

Физико-механические свойства почвы, технологии обработки почвы. 




