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    Straipsnyje nagrinėjami dobilų gumbelinių bakterijų (Rhizobium leguminosarum bv. trifolii) paplitimo ir jų simbiozinio efektyvumo pokyčiai per 

36 m. krašto balkšvažemiuose, išplautžemiuose ir rudžemiuose. 1968 m. buvo surinkti dirvožemio ir raudonųjų dobilų šaknų bandiniai (Upytė, Perloja, 
Vokė, Juknaičiai, Rumokai, Vėžaičiai) gumbelinių bakterijų kamienams išskirti ir dirvožemio agrocheminėms savybėms įvertinti. Vėliau, 1982 m., iš tų 
pačių vietovių buvo paimti dirvožemio monolitai geologiniais vamzdžiais (1 m skersmens ir 1,20 m ilgio) ir Vėžaičiuose įrengti automatinio vandens re-
guliavimo lizimetrai. 2004 m. iš raudonųjų dobilų gumbelių buvo išskirti gumbelinių bakterijų kamienai ir vegetaciniuose bandymuose nustatytas jų sim-
biozinis efektyvumas, o dirvožemiuose buvo nustatytas gumbelinių bakterijų paplitimas. 

Nustatyta, kad dobilų gumbelinės bakterijos tiriamuose dirvožemiuose paplitusios labai nevienodai: nuo 130 iki 300 tūkst. KSV g -1 dirvožemio. 
Lengvesnės granuliometrinės sudėties (rišlus smėlis, priesmėlis) dirvožemiuose rasta mažiau gumbelinių bakterijų, sunkesnės sudėties (lengvas priemo-
lis, lengvas molis) – daugiau. Dirvožemio kalkinimas be tręšimo nepadeda plisti dobilų gumbelinėms bakterijoms.  

Rūgščiuose dirvožemiuose nuo ilgalaikio mineralinio tręšimo paprastai susiformuoja gumbelinių bakterijų populiacijos, kurios auga smulkesnėmis 
kolonijomis nei visiškai netręšiant. Kalkintuose dirvožemiuose ar Vidurio Lietuvos išplautžemiuose bei rudžemiuose mineralinės trąšos neturėjo neigia-
mo poveikio bakterijų biomasės (kolonijų) augimui.  

Kalkintuose balkšvažemiuose ir derlinguose rudžemiuose bei išplautžemiuose formuojasi didelio virulentiškumo ir azoto fiksacijos požiūriu veiks-
mingi gumbelinių bakterijų kamienai. Rūgščiuose nekalkintuose ir netręštuose arba vien mineralinėmis trąšomis tręšiamuose dirvožemiuose susiformuoja 
silpnos azoto fiksacijos gebos gumbelinių bakterijų populiacijos. Pažymėtina, kad įvairiuose dirvožemiuose per 36 m. dobilų gumbelinių bakterijų skai-
čius ir jų efektyvumas sumažėjo 28 %. 

Rhizobium, paplitimas, simbiozinis efektyvumas, azoto fiksacija. 

  
Įvadas 

 
Simbiozinio azoto fiksacija yra vienas iš reikšmingiau-

sių biologinių procesų, kuriems vykstant kaupiamas atmos-
feros azotas, didinamas dirvožemio ir žemės ūkio augalų 
derlingumas, gerinama derliaus kokybė ir aplinkos ekolo-
ginė būklė. Todėl ekologinėje žemdirbystėje biologinio 
azoto fiksacijos procesai ir jos aktyvinimo priemonės neri-
bojamos (Killham et al., 1992; Парахин и др., 2001). Pri-
klausomai nuo gumbelinių bakterijų ir ankštinio augalo bei 
dirvožemio ir klimato sąlygų efektyvi simbiozė gali su-
kaupti iki 400 kg ha-1 azoto ir daugiau per vegetaciją (La-
pinskas, 1998; Loughlin et al., 1984). Tačiau azoto fiksaci-
jos mastą iš esmės lemia efektyvių spontaninių ir dirbtinai 
terpiamų gumbelinių bakterijų paplitimas bei jų simbiozi-
nis efektyvumas dirvožemyje, taip pat dirvožemio grupė 
(Coventry et al., 1985; Смирнова и др., 1987), augalijos 
rūšinė sudėtis ir sėjomainos (Bonish et al., 1985). 

Remiantis literatūros ir savų tyrimų duomenimis, ma-
žiausiai jautrios aplinkos sąlygoms ir daugiausia paplitu-
sios dobilų gumbelinės bakterijos. Europos valstybių dir-
vožemiuose vidutiniškai jų randama nuo 500 iki 2,258 mi-
lijono g-1 dirvožemio (Martensson et al., Федоров-Давы-
дов и др., 1990).  

T. Smirnova ir A. Čiunderova (1987), ištyrusios dobilų 
gumbelinių bakterijų paplitimą įvairaus rūgštumo Šiaurės Va-
karų Rusijos dirvožemiuose, priėjo prie išvados, kad jų dau-
giausia aptikta ne neutraliuose, kaip buvo tikėtasi, bet mažo 
rūgštumo, esant: pHKCl 5,1-5,5, - 285 000 ląstelių g-1 dirvože-
mio - ir mažiausiai – esant pHKCl <4,5 - iki 400 ląstelių g-1 dir-
vožemio. Panašūs dėsningumai nustatyti ir Lietuvoje atliktų 
bandymų metu, kai dirvožemio optimalus pHKCl dobilų gum-
belinių bakterijų paplitimui buvo 5,0-6,0; vidutiniškai gumbe-

linių bakterijų  buvo rasta 332 000 g-1 dirvožemio. Šių bakteri-
jų kritinis pHKCl laikomas 4,0 – 4,5 (Lapinskas, 2008).  

 Dobilų gumbelinės bakterijos palankiomis joms sąly-
gomis dirvožemyje gali išsilaikyti labai ilgai. Rotamstedo 
bandymų laukuose, kur dobilai nebuvo auginami 116 metų, 
jų gumbelinių bakterijų skaičius sudarė iki 154 000 ląstelių 
g-1 dirvožemio (Nutman et al., 1970). Vienas iš svarbiausių 
veiksnių, ribojančių gumbelinių bakterijų paplitimą ir jų 
efektyvumą, – dirvožemio rūgštumas, dėl ko daugelis bak-
terijoms gyvybiškai svarbių fermentų praranda aktyvumą. 
Rūgščiuose dirvožemiuose susilpnėja gumbelinių bakterijų 
virulentiškumas, trumpiau funkcionuoja ankštinių augalų 
infekcinė gija, su šiomis bakterijomis ir susidarę gumbeliai 
greičiau nunyksta (Killham et al., 1992; Paul et al., 1989). 
Todėl efektyvių spontaninių gumbelinių bakterijų dirvo-
žemiuose dėl daugelio priežasčių aptinkama palyginti ne-
daug. JAV dirvožemiuose liucernų efektyvios gumbelinės 
bakterijos sudaro tik 6 % visų šių bakterijų (Bottomley et 
al., 1983). Lietuvoje atliktais tyrimų duomenimis, efekty-
vių liucernų bakterijų kamienai tesudarė 7 %, pupų, žirnių 
ir vikių grupės bakterijų - 27 ir dobilų gumbelinių bakterijų 
– 30 % visų gumbelinių bakterijų (Lapinskas, 1995). 

Dirvožemio kalkinimas yra laikomas viena iš veiksmin-
giausių priemonių, reguliuojančių ne tik simbiotrofinių mik-
roorganizmų paplitimą, bet ir jų efektyvumą. Vėžaičiuose at-
liktų E. Lenkšaitės ir V. Knašio bandymų metu nuo vienos 
normos kalkių pagal dirvožemio hidrolizinį rūgštumą dobilų 
gumbelių skaičius padidėjo net 5 kartus, lyginant su nekalkin-
tu dirvožemiu (Лянкшайте и др., 1986). D. Zviagincevo su 
bendraautoriais tyrimų duomenimis, Pamaskvės nekalkintuo-
se dirvožemiuose mikroorganizmų populiacijų homeostazės 
zoną sudaro N100P100K100. Kalkinant 2,0 normomis kalkių pa-
gal dirvožemio hidrolizinį rūgštumą, antropogeninį krūvį ati-



44 

tinkamai galima padidinti iki 500 ir 2500 kg ha-1. Vidutiniškai 
rūgščių dirvožemių galimas maksimalus mineralinių trąšų 
krūvis, nepakenkiant mikroorganizmų populiacijoms, nuro-
domas toks: N – 90, P – 600 ir K – 75 kg ha-1 (Звягинцев и 
др., 1986). 

 Darbo tikslas – nustatyti, kaip pasikeičia per ilgą laiką 
(36 m.) dobilų gumbelinių bakterijų (Rhizobium legumino-
sarum bv. trifolii) paplitimas ir jų simbiozinis efektyvumas 
skirtingos genezės dirvožemiuose priklausomai nuo dirvo-
žemio rūgštumo ir tręšimo.  

 
Tyrimų metodika  

 
Dobilų gumbelinių bakterijų paplitimui ištirti ir jų skir-

tingiems kamienams išskirti iš dirvožemio dar 1968 m. 
ekspedicijos metu iš 19 krašto įvairių dirvožemių buvo su-
rinkta per 200 dirvožemio ir raudonųjų dobilų šaknų ban-
dinių. Šiems tyrimams buvo parinkti iš 12 vietovių išskirti 
kamienai. 1982 m. Vėžaičiuose buvo įrengti stacionarūs li-

zimetriniai bandymai, kuriems dalis dirvožemio monolitų 
buvo atvežti iš tų pačių vietovių. 2004 m., t. y., po 36 m., iš 
atitinkamuose lizimetruose išaugusių raudonųjų dobilų 
gumbelių vėl buvo išskirti gumbelinių bakterijų kamienai 
(1 lentelė). Lizimetrinius bandymus įrengė ilgametis filialo 
mokslo darbuotojas dr. V. Ežerinskas ir tyrimus vykdė: il-
gametė skyriaus vedėja habil. dr. N. Daugėlienė ir vyres-
nysis mokslo darbuotojas dr. K. Katutis. 

Taikyta šešialaukė sėjomaina. Lizimetrų dirvožemis bu-
vo kalkinamas dulkiais klintmilčiais viena norma pagal dir-
vožemio hidrolizinį rūgštumą ir jame pagal bandymų sche-
mą buvo auginami bei tręšiami tokie augalai: 1) bulvės, 
N120P120K150, mėšlas 60 t ha-1; 2) miežiai su raudonųjų dobi-
lų ir motiejukų įsėliu, N60P60K60; 3) raudonieji dobilai ir mo-
tiejukai (I n.m.), P60K60; 4) raudonieji dobilai ir motiejukai 
(II n.m.), N60P60K60; 5) žieminiai rugiai, N90P90K90, mėšlas 
60 t ha-1; 6) miežiai, N90P90K60.Dobilų gumbelinių bakterijų 
kamienai buvo išskirti iš raudonųjų dobilų gumbelių ir iš-
gryninti pagal pateiktą metodiką (Lapinskas, 1998). 

 
1 lentelė. Raudonųjų dobilų augimo dirvožemio charakteristika Rhizobium leguminosarum bv. trifolii naujiems kamienams išskirti  

Table 1. Characteristic of soil under red clover for separation of new strains of Rhizobium leguminosarum bv. trifolii 
 

Kamienas  
Strain 

Augimvietės dirvožemio charakteristika / Characteristic of soil 
dirvožemio grupė, granuliometrinė sudėtis ir vietovė 

soil group, soil texture and locality 
lizimetrinio bandymo kalkinimas ir tręšimas 

liming and fertilization 
RA 1 IDe-p, smėlis, Perloja 

LVe-ha, sand 
Ca0 

RA 2 „ Ca0 + N70P80K80 kasmet/yearly 
RA 4 „ Ca 
RA 5 „ Ca + N70P80K80 kasmet/ yearly 
RA 7 JIg 4-n, lengvas priemolis, Vėžaičiai 

ABg-n-w-dy, light loam 
Ca0 

RA 8 „ Ca0 + N70P80K80 kasmet/ yearly 
RA 10 „ Ca 
RA 11 „ Ca + N70P80K80 kasmet/ yearly 
RA 13 JIg 4-n, priesmėlis ant priemolio, Juknaičiai 

ABg-n-w-dy, sandy loam on loam 
 

RA 14 IDe-p, priesmėlis ant žvyro, Vokė 
LVe-ha, sandy loam on gravel 

 

RA 15 RDg 4-k 2, lengvas priemolis, Upytė 
CMg-n-w-can, light loam  

 

RA 16 IDk-g 0, lengvas molis, Rumokai 
LVk-gld-w, light clay 

 

 
Gumbelinių bakterijų paplitimas, t. y. jų skaičius dir-

vožemyje, buvo nustatomas praskiedimų metodu pagal 
Mulderį ir Van Vyną, auginant raudonuosius dobilus 
‚Liepsna‘ dideliuose (200 × 20 mm) biologiniuose mėgin-
tuvėliuose, kiekvieną kart dirvožemį praskiesti imant po 2 
mėgintuvėlius (Mulder et al., 1960). Žirnių mitybinės ter-
pės agare steriliai sudaiginta sėkla buvo padiegiama po 
vieną mėgintuvėlyje. Po 10 - 15 dienų augalų buvo inoku-
liuojami įvairių praskiedimų daigai: nuo 1:10 iki 1:106 
KSV g-1 dirvožemio suspensija. Inokuliuoti dobilai buvo 
auginami apie 45 dienas laboratorijoje, natūraliai apšviesti. 
Po to augalai buvo išimami iš mėgintuvėlių, suskaičiuoja-
mi jų gumbeliai, išmatuojamas augalo ilgis ir sausųjų me-
džiagų masė. Remiantis augalo gumbelių analizės duome-
nimis, pagal Mak-Kredi (Mc Credi) tikimybių teorija pa-
grįstas lenteles buvo nustatomas gumbelinių bakterijų 
skaičius g-1 dirvožemio (Аристовская и др., 1962). 

Gumbelinių bakterijų kamienų išskyrimas. Dobilų gum-
belinių bakterijų kamienai buvo išskiriami iš mėgintuvėliuose 
išaugintų augalų gumbelių, vadovaujantis A. Novikovos ir 
B. Simarovo metodais (Новикова и др., 1979). Gumbelinių 
bakterijų gyvybingumui palaikyti kamienų kultūra buvo per-
sėjama naujoje mitybinėje terpėje per metus po 2-3 kartus. 

Kamienų biomasės augimo intensyvumas buvo nusta-
tomas, auginant kiekvieno kamieno kolonijas ant žirnių aga-
ro mitybinės terpės Petri lėkštelėje (Lapinskas, 1998). Ka-
mienų vidutinis skersmuo buvo apskaičiuojamas iš 9 pakar-
tojimų ir duomenys apdorojami dispersinės analizės būdu. 

Kamienų simbiozinis efektyvumas. Naujų ir žinomų 
gumbelinių bakterijų kamienų simbiozė buvo įvertinama 
auginant raudonuosius dobilus bei juos inokuliuojant seniai 
ir naujai išskirtais gumbelinių bakterijų kamienais vegeta-
ciniuose bandymuose pagal šią schemą: 1) neinokuliuota, 
2) nitragininis kamienas 348a (Rusija), nauji kamienai: 3) 
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RA 1; 4) RA 2; 5) RA 4; 6) RA 5; 7) RA 7; 8) RA 8; 9) 
RA 10; 10) RA 11; 11) RA 13; 12) RA 14; 13) RA 15; 14) 
RA 16; 15) daugiametės svidrės. 

Kontroliniame laukelyje (neinokuliuota) buvo sėjama 
gumbelinėmis bakterijomis neapdorota raudonųjų dobilų 
sėkla. Vietinis nitragininis kamienas R 91 gautas Vėžaičių 
filiale, išskiriant iš Šakių rajono dirvožemyje augusių raudo-
nųjų dobilų šaknų gumbelių ir adaptuotas prie rūgščios reak-
cijos, auginant pagal specialią metodiką (Lapinskas, 1998). 
Nevietinis nitragininis gumbelinių bakterijų kamienas 348a 
buvo gautas iš Rusijos žemės ūkio mikrobiologijos moksli-
nio tyrimo instituto (Sankt Peterburgas). Nauji kamienai iš-
skirti iš įvairių vietovių ir skirtingos genezės dirvožemių.  

Dobilų sėkla buvo inokuliuojama gumbelinių bakterijų 
kamieno vandens suspensija, titras ne mažesnis kaip 106 
KSV ml-1. Vegetaciniam 6,5 kg talpos inde buvo suvarto-
jama 5 ml paruoštos bakterijų suspensijos. 

Simbiozinio azoto fiksacijai nustatyti buvo auginamos 
daugiametės svidrės be azoto (Hamdi, 1982). 

Vegetaciniai bandymai buvo daromi 6,5 kg dirvože-
mio talpinančiuose Mitčerlicho tipo vegetaciniuose induo-
se 4 pakartojimais. Vegetacinių bandymų dirvožemis – ne-
pasotintasis giliau glejiškas balkšvažemis - buvo imamas iš 
Samališkės laukų, kur raudonieji dobilai augo ne mažiau 
kaip prieš 5 metus. Prieš pakraunant dirvožemį į vegetaci-
nius indus, jis buvo persijojamas pro 10×10 mm dydžio 
akutes turintį sietą ir tręšiamas pagal A. Sokolovą PK trą-
šomis (K2HPO4 ir KH2PO4) po 0,10 g P2O5 ir K2O kg-1 
dirvožemio (Соколов, 1960). 

 Biologinio azoto fiksacija buvo nustatoma azotą fiksuo-
jančių (r. dobilų) ir azoto nefiksuojančių (d. svidrių) augalų 
palyginamuoju metodu (Hamdi, 1982; Killham et al., 1992).  

Duomenų apdorojimas. Visi duomenys, išskyrus procen-
tinę jų išraišką, buvo apdorojami dispersinės analizės, kai kurie 
- netiesioginių skirtumų metodais (Tarakanovas ir kt., 2003). 

 

Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas 
 

Gumbelinių bakterijų paplitimas. Tyrimų rezultatai ro-
do, kad įvairių vietovių ir skirtingos genezės dirvožemiuose 
dobilų gumbelinių bakterijų populiacijos yra paplitusios la-
bai nevienodai (2 lentelė). Mažiausiai gumbelinių bakterijų 
(tik 250 KSVg-1) aptikta Perlojos smėliuose ir daugiausia 
(300 tūkst. KSV g-1) - Vėžaičių pakalkintame ir vidutiniškai 
kasmet po N70P80K80 per sėjomainos rotaciją tręšiamame 
lengvame priemolyje. Gauti tyrimų duomenys buvo netikėti, 
juolab derlingiausiuose Upytės ir Rumokų dirvožemiuose 
dobilų gumbelinių bakterijų populiacijos buvo žymiai ma-
žesnės ir sudarė vidutiniškai 13 tūkst. KSV g-1 dirvožemio.  

Tai galima paaiškinti tuo, kad dobilų gumbelinės bak-
terijos saprofitiniam gyvenimui dirvožemyje yra toleran-
tiškesnės nepalankiomis ekologinėmis sąlygomis palyginti 
su kitų rūšių bakterijomis (Lapinskas, 1995; Martensson et 
al., 1984). Dirvožemio kalkinimas be tręšimo nepriklau-
somai nuo dirvožemio granuliometrinės sudėties nepadėjo 
pagausinti gumbelinių bakterijų populiacijos. Rūgštaus ne-
kalkinto Perlojos smėlio dirvožemio tręšimas mineralinė-
mis arba organinėmis trąšomis veiksmingai didino gumbe-
linių bakterijų skaičių nuo 250 iki 13 tūkst. KSVg-1. Ir at-
virkščiai, rūgštaus nekalkinto Vėžaičių lengvo priemolio 
dirvožemio tręšimas tiek mineralinėmis, tiek ir organinė-
mis trąšomis ženkliai sumažino dobilų gumbelinių bakteri-
jų skaičių. Matyt, rūgščiame dirvožemyje, nuo tręšimo 
staigiai pagausėjus biogeninių elementų, sparčiau už gum-
belines bakterijas pradėjo daugintis azotą transformuojan-
tys mikroorganizmai, ypač sporinės bakterijos, kurios galė-
jo nustelbti pirmąsias (Piaulokaitė-Motuzienė ir kt., 2005). 
Kalkintame dirvožemyje, kur nuo mineralinių arba organi-
nių trąšų įvyko dobilų gumbelinių bakterijų populiacijos 
sukcesija, jų skaičius staigiai išaugo nuo 30 tūkst. iki 300 
tūkst. KSVg-1 dirvožemio. 

2 lentelė. Raudonųjų dobilų gumbelinių bakterijų paplitimo priklausomybė nuo dirvožemio ir laiko trukmės 
Table 2. Dependence of distribution of Rhzobium leguminosarum bv. trifolii on soil and duration 

 

Kamienas 
Strain 

Variantas 
(vietovės charakteristika) 

Treatment 
(locality characteristic) 

Rhizobium ×103 KSV g-1 dirvožemio 
Rhizobium ×103 cfu g -1 soil 

Rhizobium paplitimo 
2006 ir 1968 m. pokytis % 

Change of Rhizobium distribution 
in 2006 and 1968 % 1968–1971 m. 2005–2006 m. 

RA 1 Perloja, Ca0 0 0,25±0,021 - 
RA 2 Perloja, Ca0 + NPK 1,3±0,12 13,0±0,871 1000 
RA 4 Perloja, Ca 25,0±2,31 0,13±0,012 0,5 
RA 5 Perloja, Ca + NPK 2,5±0,18 1,30±0,095 52 
RA 7 Vėžaičiai, Ca0 60±5,04 3,00±0,252 5 
RA 8 Vėžaičiai, Ca0 + NPK 20±1,98 0,13±0,013 0,6 
RA 10 Vėžaičiai, Ca 250±2,08 30,0±0,250 12 
RA 11 Vėžaičiai, Ca + NPK 600±28,8 300,0±14,4 50 
RA 13 Juknaičiai 700±65,1 60,0±5,58 8 
RA 14 Vokė 120±10,56 6,00±0,528 5 
RA 15 Upytė 700±42,7 13,0±0,793 2 
RA 16 Rumokai 250±11,75 130,0±6,11 52 
 Vidurkis / Average 171±22,64 46±4,45 27 

  
Kamienų kolonijų augimo intensyvumas. Dirvožemio 

sąlygos turi didelę įtaką gumbelinių bakterijų kolonijų au-
gimo intensyvumui. Didžiausiomis kolonijomis augo gum-
belinių bakterijų kamienai, išskirti iš Perlojos, Vėžaičių, 

Juknaičių ir Rumokų nekalkintų ir netręštų dirvožemių (3 
lentelė). Jų vidutinis kolonijų dydis siekė 10,0–10,6 mm. 
Kalkintuose arba mineralinėmis trąšomis tręštuose dirvo-
žemiuose kolonijos paprastai buvo žymiai mažesnės.  
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3 lentelė. Rhizobium leguminosarum bv. trifolii skirtingos kilmės kamienų biomasės augimo intensyvumas 
Table 3. Biomass growth intensity of by different origin of Rhizobium leguminosarum bv. trifolii strains 

 

Variantas (kamienas, vieta) 
Treatment (strain, locality) 

 

Kolonijų dydis 6 parą / Size of colonies after 6 days 
1968-1971 m. 2005-2006 m. kamienų kolonijų augimo pokytis % 

change in colony growth 
% 

mm sant. skaič. 
relative number 

mm. sant. skaič. 
relative number 

R 91,Šakiai 14 100 8,2 100 - 
348a, Sankt. Peterburgas 14 100 9,1 111 11 
RA 1, Perloja 12 86 10,2 124 38 
RA 2, Perloja, NPK 14 100 8,8 107 7 
RA 4, Perloja, Ca 13 93 9,7 118 25 
RA 5, Perloja, CaNPK 15 107 9,1 111 4 
RA 7,Vėžaičiai 15 107 10,0 122 15 
RA 8,Vėžaičiai, NPK 11 78 8,5 104 26 
RA 10, Vėžaičiai, Ca 18 128 8,5 104 -24 
RA11,Vėžaičiai, CaNPK 13 93 8,3 101 8 
RA 13, Juknaičiai 17 121 10,6 129 8 
RA 14, Vokė 11 78 9,1 111 33 
RA 15, Upytė 17 121 8,6 105 -16 
RA 16, Rumokai 20 143 10,2 124 -19 

Naujų kamienų vidurkis 
Average of new strains 

14 100 9,2 112 12 

R05 /LSD05 1,83  1,20   
 

Kamienų virulentiškumas. Gumbelinių bakterijų viru-
lentiškumas yra bakterijų savybė prasiskverbti į ankštinio 
augalo šaknį ir suformuoti gumbelius. Bakterijų kamienai, 
sudarantys greičiau ir daugiau gumbelių, laikomi virulen-
tiškesniais. Daugelis mokslininkų mano, kad gumbelinių 
bakterijų virulentiškumas dar nenulemia jų simbiozinio 

efektyvumo, tačiau sudaro sąlygas daugiau sukaupti azoto 
iš atmosferos (Hamdi, 1982; Коць, 2001).  

Tyrimų duomenys rodo, kad raudonųjų dobilų inokulia-
vimas nepriklausomai nuo kamieno didino gumbelių skaičių 
augalo šaknyse vidutiniškai nuo 21 iki 48 % (4 lentelė), ta-
čiau skirtingos prigimties kamienų virulentiškumas buvo 
nevienodas.  

 
4 lentelė. Rhizobium leguminosarum bv. trifolii skirtingų kamienų poveikis gumbelių susiformavimui ir raudonųjų dobilų biomasei 

Table 4. Impact of different strains of Rhizobium leguminosarum bv. trifolii on nodule formation and red clover biomass 
 

Variantas (kamienas ir vie-
ta) 

Treatment (strain, locality) 

Augalo gumbelių skaičius 
Number of nodules per plant 

Biomasė g indo-1 /  
Weight of biomass g pot-1 

1969–
1971 m. 

2005–
2006 m. 

kamienų efektyvu-
mo pokytis % 

Change of strain ef-
ficiency % 

1969–
1971 m. 

2005–
2006 m. 

kamienų efektyvu-
mo pokytis % 

Change of strain ef-
ficiency % 

Neinokuliuota  
 Uninoculated  

127 34,9 - 19,8 18,2 - 

R 91, Šakiai 195 42,1 -33 29,5 21,7 -30 
348a, Sankt Peterburgas 244 51,8 -44 25,6 20,2 -18 
RA 1, Perloja 111 44,0 39 21,4 19,7 0 
RA 2, Perloja, NPK 120 36,4 10 25,7 17,4 -34 
RA 4, Perloja, Ca 168 57,8 34 26,8 20,2 -24 
RA 5, Perloja, CaNPK 189 50,6 -4 27,6 20,7 -25 
RA 7,Vėžaičiai 171 42,6 -13 26,2 20,9 -17 
RA 8,Vėžaičiai, NPK 194 37,8 -45 24,0 18,6 -19 
RA 10, Vėžaičiai, Ca 227 58,6 -11 26,7 21,1 -19 
RA 11,Vėžaičiai, CaNPK 234 43,1 -61 29,6 23,5 -20 
RA 13, Juknaičiai 203 42,7 -38 26,7 21,5 -17 
RA 14, Vokė 219 38,0 -63 26,4 21,7 -14 
RA 15, Upytė 358 52,0 -133 29,6 21,9 -29 
RA 16, Rumokai 263 51,8 -59 26,1 20,5 -19 

Naujų kamienų vidurkis 
Average of new strains 

207 46,4 -30 26,6 20,7 -20 

D. svidrės /P. ryegrass - - - 9,52 7,6 - 
R05 / LSD05 35 12,75  1,93 1,53  
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Dirvožemio kalkinimas visais atvejais stimuliavo bak-
terijų gumbelių formavimąsi dobilų šaknyse. Mineralinės 
trąšos ir, reikia manyti, jų sudėtyje esantis azotas slopino 
bakterijų kamienų savybę formuoti gumbelius. Taigi dir-
vožemio kalkinimas ir apskritai jo kultūrinimo priemonės 
formuoja gumbelinių bakterijų virulentiškesnių kamienų 
paplitimą ir sudaro prielaidą efektyvesnei simbiozinio azo-
to fiksacijai (Лянкшайте и др., 1986). 

Kamienų simbiozinis efektyvumas. Gumbelinių bakte-
rijų kamienų simbiozinis efektyvumas paprastai vertinamas 
pagal makrosimbionto, t.y. ankštinio augalo, išaugintą 
biomasės (antžeminės dalies ir šaknų masės), sukauptos 
baltymų masės ir iš atmosferos fiksuoto azoto kiekio skir-
tumą, lyginant su neinokuliuotais augalais (Richardson et 
al., 1989; Мандровская и др., 1995). Kuo šis skirtumas 
didesnis, tuo kamienas efektyvesnis.  

Augalo biomasė. Vertinant iš įvairios genezės ir skir-
tingai tręštų dirvožemių išskirtų dobilų gumbelinių bakteri-
jų kamienų efektyvumą pagal viso augalo sukauptą bioma-
sę, nustatyta, kad raudoniesiems dobilams inokuliavimas 
nepriklausomai nuo kamieno buvo veiksmingas. Visgi 
smėlio nekalkintame, bet mineralinėmis trąšomis patręšta-
me dirvožemyje gautas vienas kamienas (RA 2), kuriuo 
inokuliavus dobilus augalų biomasė nepakito. Kalkinimas 
ir mineralinės trąšos nepadėjo suaktyvinti šių bakterijų. 
Atvirkščiai, lengvą priemolį kalkinant bei derinant tręšimą 
su mineralinėmis trąšomis, gumbelinių bakterijų aktyvu-
mas padidėjo. Didžiausia dobilų biomasė (23,5 g indo-1, 
arba 29 % didesnė nei kontroliniai augalai) išaugo, inoku-
liuojant kamienu iš kalkinto ir N70P80K80 tręšto dirvožemio. 
Nauji kamienai iš Juknaičių, Vokės ir Upytės buvo veiks-
mingesni už nitragininį kamieną 348a ir prilygo naujam 
kamienui R 91. 

Suminio azoto, kaip ir raudonųjų dobilų biomasės susi-
formavimą, lėmė augalų simbiozės efektyvumas. Vertinant 
suminio azoto susikaupimą visoje raudonųjų dobilų bioma-
sėje, galima padaryti išvadą, kad šį augalo parametrą lemia 
inokuliuoti parinkto gumbelinių bakterijų kamieno simbio-
zinės savybės, kurioms susiformuoti didelės reikšmės turėjo 
dirvožemio ekologinės sąlygos. Tad didžiausia suminio azo-
to koncentracija dobilų biomasėje nustatyta inokuliuojant 
kamienais, gautais iš pakalkintų dirvožemių. Būtina atkreipti 
dėmesį į tai, kad Vokės ir Rumokų derlinguose išplautže-
miuose taip pat susidarė labai palankios sąlygos efektyviems 
dobilų gumbelinių bakterijų kamienams paplisti.  

Simbiozinio azoto fiksacija. Vienas iš vertingiausių 
gumbelinių bakterijų veiklos rodiklių yra simbiozinio azoto 
fiksacija. Tyrimų rezultatai rodo, kad absoliuti dauguma 
inokuliuoti panaudotų efektyvių kamienų veiksmingai didi-
no azoto fiksaciją vidutiniškai nuo 364 iki 489 mg N indo-1, 
arba 30–75 % daugiau nei neinokuliuotų augalų (280 mg N 
indo-1) (5 lentelė). Atmosferos azotą aktyviai fiksavo nitra-
gininis kamienas 348a, taip pat naujai gauti kamienai iš Vė-
žaičių balkšvažemio (RA 12), Vokės (RA 14) ir Rumokų 
(RA 16) išplautžemių. Rūgščiuose nekalkintuose ir netręš-
tuose arba vien mineralinėmis N70P80K80 trąšomis tręštuose 
dirvožemiuose susiformavo silpnos azoto fiksacijos gebos 
gumbelinių bakterijų populiacijos (kamienai: RA 1, RA 2, 
RA 8). Pažymėtina, kad per ilgą laiką daugumoje dirvože-
mių, išskyrus Perlojos tręštą CaNPK ir Vokės, gumbelinių 
bakterijų azoto fiksacijos geba susilpnėjo 19–77 %. Tai ro-
do, kad dėl įvairių priežasčių pablogėjo azotą fiksuojančių 
mikroorganizmų (diazotrofų) saprofitinio gyvenimo sąlygos 
(Killham et al, 1992; Martensson et al, 1984 ). 

 
5 lentelė. Rhizobium leguminosarum bv. trifolii skirtingų kamienų poveikis simbiozinio azoto fiksacijai 

Table 5. Impact of different strains of Rhizobium leguminosarum bv. trifolii on symbiotic nitrogen fixation 
 

Variantas (kamienas) 
Treatment (strain) 

Fiksuota azoto mg N indo-1 
Fixed nitrogen mg N pot-1 

Biologinio azoto % 
Biological nitrogen % 

1968–
1971 m. 

2005–
2006 m. 

kamienų efektyvu-
mo pokytis % 

Change of strain 
efficiency % 

1968–
1971 m 

2005–
2006 m 

kamienų efektyvu-
mo pokytis % 

Change of strain 
efficiency % 

Neinokuliuota /Uninoculated  319 280 - 67,7 70,7 3,0 
R 91, Šakiai 529 461 -1 77,7 80,0 2,3 
348a, Sankt Peterburgas 456 468 24 75,0 80,1 5,1 
RA 1, Perloja 365 266 -19 70,6 69,6 -1,0 
RA 2, Perloja, NPK 459 312 -33 75,1 72,9 -2,2 
RA 4, Perloja, Ca 592 364 -56 79,6 75,8 -3,8 
RA 5, Perloja, CaNPK 472 454 14 75,6 79,5 3,9 
RA 7,Vėžaičiai 524 369 -32 77,5 76,1 -1,4 
RA 8,Vėžaičiai, NPK 474 284 -47 75,7 71,0 -4,7 
RA 10, Vėžaičiai, Ca 574 406 -35 79,1 77,8 -1,3 
RA11,Vėžaičiai, CaNPK 670 372 -77 81,5 76,2 -5,3 
RA 13, Juknaičiai 601 403 -44 79,8 77,6 -2,2 
RA 14, Vokė 499 489 19 76,6 80,8 4,2 
RA 15, Upytė 697 381 -82 82,1 76,6 -5,5 
RA 16, Rumokai 585 446 -24 79,4 79,4 0 
Naujų kamienų vidurkis 
Average of new strains 

536 391  -28 77,9 77,1 -0,8 

R05 / LSD05 51,8 38,1  6,18 5,75  
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Biologinio azoto procentinis kiekis suminio azoto ma-
sėje taip pat padeda įvertinti, skirtingų kamienų simbiozinį 
efektyvumą. Gumbelinių bakterijų kamienai, daugiausia 
fiksavę atmosferos azoto, turėjo didžiausią ir biologinio 
azoto procentinį kiekį suminio azoto masėje. Ir atvirkščiai, 
kamienai iš rūgščių, nekalkintų, bet tręštų tik mineralinė-
mis trąšomis dirvožemių menkai fiksavo atmosferos azotą 
ir jais inokuliuotų augalų biologinio azoto procentinis kie-
kis buvo mažiausias. Įdomu pažymėti, kad nuo pradinės 
azoto normos staigiai sumažėjo biologinio azoto – nuo 
70,7 (kontroliniuose augaluose) iki 58,4 %. Skirtingi ka-
mienai turėjo nevienodą poveikį biologinio azoto susikau-
pimui. Per 36 m. daugumoje dirvožemių susiformavo sil-
pnesnės azoto fiksacijos gebos gumbelinių bakterijų ka-
mienai, nuo kurių raudonųjų dobilų biomasėje sumažėjo 
biologinio azoto kiekis 1,0–5,5 %. Atkreiptinas dėmesys į 
tai, kad inokuliuojant dobilus nitragininiais kamienais, per 
minėtą laikotarpį biologinio azoto procentinis kiekis auga-
luose nesumažėjo, bet atvirkščiai – padidėjo 2,3–5,1 %. 
Tai patvirtina nitragininių kamienų genetinį stabilumą pa-
gal azoto fiksaciją. Spontaninių gumbelinių bakterijų fizio-
loginės savybės, tarp jų ir azoto fiksacijos geba, yra labiau 
priklausomos nuo dirvožemio nepalankių sąlygų (Richard-
son et al, 1989; Звягинцев и др., 1984). 

 
Išvados 

 
1. Dobilų gumbelinės bakterijos (Rhizobium legumino-

sarum bv. trifolii) tiriamuose balkšvažemiuose, išplautže-
miuose ir rudžemiuose paplitusios labai nevienodai - nuo 
130 iki 300 tūkst. KSV g -1 dirvožemio. Lengvesnės granu-
liometrinės sudėties (rišlus smėlis, priesmėlis) dirvože-
miuose rasta mažiau – 130 – 1300 KSV g-1, sunkesnės su-
dėties (lengvas priemolis, lengvas molis) – daugiau – 130 – 
300 tūkst. KSV g-1 dirvožemio. Dirvožemio kalkinimas be 
tręšimo nepadeda plisti dobilų gumbelinėms bakterijoms. 
Derinant kalkinimą su tręšimu mineralinėmis (N70P80K80 

kasmet) trąšomis staigiai paplito šių bakterijų populiacija 
nuo 30 tūkst. iki 300 tūkst. KSV g -1 dirvožemio.  

2. Dobilų gumbelinių bakterijų kamienai, išskirti iš 
skirtingų ir įvairiai tręšiamų dirvožemių, sudarė nevienodo 
dydžio kolonijas. Rūgščiuose dirvožemiuose dėl ilgalaikio 
mineralinio tręšimo paprastai susiformuoja kamienai, au-
gantys smulkesnėmis kolonijomis nei visiškai netręšiant. 
Kalkintuose dirvožemiuose ar Vidurio Lietuvos išplautže-
miuose bei rudžemiuose mineralinės trąšos neturėjo nei-
giamo poveikio kamienų biomasės (kolonijų) augimui.  

3. Įvairios genezės ir tręšimo dirvožemiai per ilgą laiką 
formavo skirtingo virulentiškumo dobilų gumbelinių bakte-
rijų kamienus. Dirvožemio kalkinimas stimuliavo gumbelių 
susidarymą, o mineralinės N70P80K80 trąšos šį procesą slopi-
no. Derlinguose rudžemiuose ir išplautžemiuose formuojasi 
didelio virulentiškumo gumbelinių bakterijų kamienai.  

4. Inokuliavimas nepriklausomai nuo dirvožemių, iš 
kurių buvo išskirti kamienai, veiksmingai didino raudonųjų 
dobilų biomasę (antžeminės dalies ir šaknų masę). Didelio 
simbiozinio efektyvumo gumbelinių bakterijų kamienų bu-
vo randama nekalkintuose lengvos granuliometrinės sudė-
ties dirvožemiuose arba kalkinamuose ir mineralinėmis 
trąšomis tręšiamuose lengvo priemolio dirvožemiuose. 

5. Beveik visi gumbelinių bakterijų kamienai (išskyrus 
kamienus: RA 1 ir RA 8) veiksmingai (iki 30–75 %) didino 

simbiozinio azoto fiksaciją. Efektyviausi buvo šie kamienai: 
RA 12, RA 14 ir RA 16, išskirti iš kalkinamų Vėžaičių 
balkšvažemio, taip pat Vokės ir Rumokų išplautžemių. 
Rūgščiuose nekalkintuose ir netręštuose arba vien minerali-
nėmis trąšomis tręštuose dirvožemiuose susiformavo silpnos 
azoto fiksacijos gebos gumbelinių bakterijų populiacijos. 

6. Daugumoje dirvožemių per tiriamąjį laikotarpį žy-
miai pablogėjo azotą fiksuojančių mikroorganizmų (diazot-
rofų) saprofitinio gyvenimo sąlygos. Spontaninių dobilų 
gumbelinių bakterijų skaičius sumažėjo 27, o jų simbiozi-
nis efektyvumas – 28 %, lyginant su tų pačių populiacijų 
ankstesniu veiksmingumu.   
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Edmundas Lapinskas 
 

Change of Rhizobium leguminsarum bv. trifolii Distribution and Efficiency in Different Soils  
 

Summary 
 

In 1969-1971 and 2005–2006 the proliferation and symbiotic efficiency of Rhizobium leguminosarum bv. trifolii in different soils, depending on 
liming and fertilizing, were examined. 

Distribution of Rhizobium leguminosarum bv. trifolii was unequal in different (Dystri-Endohypogleyic Albeluvisols, Hapli-Albic Luvisols, Endocal-
cary-Endohypogleyic Cambisols, Bathihypogleyi-Calcaric Luvisols) soils - from 130 to 300.000 cfu g-1. In the soils of light texture (sandy, sandy loam) 
lower amount of Rhizobium – 130 – 1300 cfu g-1, and in the heavy soils (light loam and light clay) more of indigenous Rhizobium was established – 130 – 
300.000 cfu g-1. Soil liming without fertilizing did not contribute to the spread of Rhizobium. Liming in combination with mineral fertilizers (N70P80K80) 
had no negative impact on this bacteria population. 

The strains of clover rhizobia separated from the soils of different fertilization, formed colonies of different size. In acidic soils a long - time mineral 
fertilization usually forms rhizobia strains growing in smaller colonies than it is in the case without fertilizers. Meanwhile, in limed soil mineral fertilizers 
have no negative impact on rhizobia biomass growth. 

Different soils and fertilizers formed rhizobia strains of different virulence. Soil liming stimulated growth of root nodules, while mineral fertilizers 
N70P80K80 suppressed this process. In productive soils (Endocalcary-Endohypogleyic Cambisols, Bathihypogleyi-Calcaric Luvisols) formation of hilgly 
virulent rhizobia strains was observed.  

Clover inoculation depends on the soil, from which strains are isolated. The strains of high symbiotic efficiency are found in light loamy soils not 
limed but enriched with mineral fertilizers. 

The most efficient rhizobia strains (RA 11 and RA 12) also stimulate development of underground part of clover. 
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Изменение распространенности и эффективности Rhizobium leguminsarum bv. trifolii в разных почвах 
 

Резюме 
 
Распространенность клубеньковых бактерий Rhizobium leguminosarum bv. trifolii в изучаемых почвах (дерново-подзолистые глееватые, 

дерново-подзолистые выщелоченные и буроземы) весьма неодинакова: от 130 до 300 тыс. КОЕ (клетки образующие единицы) г-1 почвы. В бо-
лее легких по гранулометрическому составу почвах (песок, супесь) обнаружено меньше клубеньковых бактерий, а в более тяжелых (легкий 
суглинок, легкая глина) – больше. Известкование почвы без удобрения не способствует размножению клубеньковых бактерий.  

В кислых почвах при продолжительном внесении минеральных удобрений обычно сформировываются популяции бактерий, которые об-
разуют более мелкие колонии. В то же время установлено, что в известкованных почвах или в более плодородных почвах средней части Литвы 
минеральные удобрения не оказывали отрицательного воздействия на рост колоний бактерий. 

В известкованных почвах и плодородных буроземах, а так же в дерново-подзолистых выщелоченных почвах образовываются штаммы 
клубеньковых бактерий высокой вирулентности и симбиотической эффективности. И наоборот, в кислых не удобренных или удобряемых 
только минеральными удобрениями почвах образовываются популяции клубеньковых бактерий слабой азотфиксирующей способности. Сле-
дует отметить при этом, что в течение продолжительного времени распространение и эффективность клубеньковых бактерий клевера снизи-
лась на 27-28 % соответственно. 

Rhizobium, распространение, симбиотическая эффективность, азотфиксация, почвы.  
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