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Siekiant įvertinti ilgalaikę tirtų priemonių įtaką anglies pasiskirstymui fiziškai nestabiliose dirvožemio organinės medžiagos frakcijose Žemdirbystės ins-

tituto Cheminių tyrimų laboratorijoje 2004 – 2006 m. dirvožemio mėginiuose atlikti cheminiai tyrimai. LŽI Joniškėlio bandymų stotyje sunkaus priemolio 
glėjiškame rudžemyje 1998 – 2006 m. buvo tirtas tradicinis ir tausojamasis pagrindinis žemės dirbimas skirtingos struktūros sėjomainose. Lauko bandymo ty-
rimai atlikti pagal dviejų veiksnių schemą: A – sėjomainos su skirtinga žiemojančių ir vasarinių augalų pasėlių dalimi: 0 %, 25 %, 50 %, 75 % ir 100 % žie-
mojančių augalų;  B – žemės dirbimas: tradicinis (pagrindinis žemės dirbimas ariant verstuviniu plūgu) ir tausojamasis (po žolių kviečiams ariama verstuviniu 
plūgu, po javų visiems augalams taikomas bearimis žemės dirbimas).  

Nustatyta, kad taikant tausojamąjį žemės dirbimą, lyginant su tradiciniu, lengvosios frakcijos anglies kiekis (CLF) buvo esmingai didesnis visame arme-
nyje, dalelinės organinės medžiagos anglies kiekis (CdOMF) viršutiniame armens sluoksnyje buvo esmingai didesnis, o apatiniame – esmingai mažesnis.  

Tausojamasis žemės dirbimas, dirvožemio organinė medžiaga, dalelinės dirvožemio organinės medžiagos frakcija, lengvoji frakcija, anglis. 

 
Įvadas 

 
Dirvožemio organinė medžiaga (DOM), akumuliuo-

dama Saulės energiją, turi didelę reikšmę vykstant ekosis-
temų fundamentiniams procesams (Baldock, Skjemstad, 
2000). DOM lemia dirvožemio fizikines ir chemines savy-
bes, kurios turi įtakos augalų mitybos režimui ir yra gyvy-
biškai svarbios augalams (Wagai et al., 2009). Organinės 
medžiagos kiekio kitimas dirvožemyje dėl natūralių ar ant-
ropogeninių priežasčių pastebimai veikia globalų anglies 
(C) ciklą, nes apie ⅔ organinės C atsargų Žemėje sukaupta 
DOM (Lal, 2009). Anglies emisija iš dirvožemio prisideda 
prie CO2 koncentracijos didėjimo atmosferoje (John et al., 
2005), o CO2 sekvestravimas dirvožemyje, t. y. perkėlimas 
į ilgaamžes formas, gali sumažinti šiltnamio efektą ir page-
rinti dirvožemio kokybę (Zimmermann et al., 2007). Iki 
šiol DOM stabilizavimo mechanizmai bei juos sąlygojan-
tys veiksniai nėra iki galo suprasti ir aiškinami įvairiai (Six 
et al., 2000; Christensen, 2001; Gregorich et al., 2006). Pa-
tekusios į dirvožemį, augalinės liekanos pradeda irti dėl 
mikrobiologinio poveikio, o susidarę organiniai junginiai 
stabilizuojami dėl sąveikos su mineraline dirvožemio da-
limi ir jo mikro- bei makroagregatais. „Jauna“ DOM yra 
tam tikrose organinėse augalinės kilmės dalelėse, o ilgiau 
dirvožemyje išbuvę DOM frakcijos yra susijungusios su 
mineralinėmis dalelėmis (Kögel-Knabner et al., 2008).  

DOM sudaro daugybė įvairios cheminės sudėties me-
džiagų, kurių virsmo laikas – nuo keleto dienų iki tūkstančių 
metų (Davidson, Janssens, 2006). Mokslinėje agronominės 
ir ekologinės krypties literatūroje teigiama, kad DOM susi-
deda iš frakcijų, besiskiriančių savo fizikiniu ir cheminiu 
stabilumu. Tyrimais nustatyta, kad daugumos dirvožemio 
mikroagregatų centre yra organinių dalelių ir kad makroag-
regatai susiformuoja aplink augalinių liekanų daleles iš mik-
roagregatų (Denef et al., 2001). Priklausomai nuo organinės 
medžiagos erdvinio išsidėstymo dirvožemio struktūroje iš-
skiriamos dvi fiziškai nestabilios DOM frakcijos. Dalelinės 
dirvožemio organinės medžiagos frakcija (dOMF) susideda 
iš dalinai suirusių gyvūninių ir antžeminių augalinių liekanų 

fragmentų, taip pat sporų, grybų hifų, šaknų liekanų, sėklų 
su atpažįstama anatomine struktūra (Baldock, Skjemstad, 
2000) ir yra lengvai prieinama dirvožemio mikroorganiz-
mams (Köbli et al., 2005).  Šią frakciją sudarančios įvairių 
irimo stadijų augalinės liekanos „sucementuoja“ mikroagre-
gatus į stambesnius agregatus (Wander, 2004). DOM leng-
vąją frakciją (LF) sudaro įvairių irimo stadijų augalinių, gy-
vūninių ir mikrobinių liekanų mišinys, tarp jų žiedadulkės, 
sporos bei sėklos (Gregorich et al., 2006). Šios augalinės 
liekanos išsidėsčiusios mikroagregatų branduoliuose ir yra 
sunkiau pasisavinamos dirvožemio organizmų. 

Vienas iš būdų suskirstyti heterogenišką DOM į būdin-
gąsias dalis, besiskiriančias stabilumu ir dinamika, yra fizi-
kinis frakcionavimas. Jis naudojamas nustatant DOM koky-
binius ir kiekybinius pokyčius dėl natūralių ir žmogaus nu-
lemtų priežasčių (Christensen, 2001; Murage et al., 2007). 
Šiuo metodu DOM frakcijos skiriamos pagal dalelių bei ag-
regatų dydį ir/arba tankį (Olk, Gregorich, 2006). Densiomet-
rinis frakcionavimas efektyvus atskiriant LF  nuo su minera-
line dirvožemio dalimi susijusios DOM (Mayer et al., 2004). 
Dirvožemį dispergavus ultragarsu visiškai suardomi dirvo-
žemio mikroagregatai ir išlaisvinama LF (Murage et al., 
2007). Dirvožemio makroagregatus suardžius mechaniškai, 
granuliometrinio frakcionavimo metodu išskiriamos dides-
nės už 0,053 mm dalelės sudaro dalelinės organinės medžia-
gos frakciją (Franzluebbers,  Stuedemann, 2008). 

Užsienio tyrėjai teigia, kad, mažinant mechaninį pureni-
mą, dirvožemio viršutiniame sluoksnyje kaupiama organinė C 
(West, Post, 2002; Marland et al., 2003), o tradicinis žemės 
dirbimas su verstuviniu arimu yra naudingas dėl vienodesnio 
anglies kiekio visame armenyje (Dolan et al.,2006), tačiau ty-
rimais yra nustatyta nedidelė žemės dirbimo įtaka ilgalaikiam 
C akumuliavimui (Hermle et al., 2008). 

Hipotezė: sumažintas dirvožemio dirbimas turi įtakos 
tiek suminės dirvožemio C, tiek fiziškai neapsaugotų DOM 
frakcijų, stabilizuojančių dirvožemio struktūrą ir esančių 
agroekosistemų maisto medžiagų telkiniu, C pokyčius.  

Šių tyrimų tikslas – ištirti tausojamojo žemės dirbimo 
įtaką anglies pokyčiams dirvožemyje ir fiziškai nestabiliose 
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DOM frakcijose, išskirtose taikant fizikinius frakcionavimo 
metodus ir ultragarsą makro- bei mikroagregatams suardyti.  

 
Tyrimo objektas ir metodai 

 
Lauko bandymas (geografinės koordinatės 56o21′Š, 

24o10′R) atliktas 1998–2006 m. Lietuvos žemdirbystės insti-
tuto Joniškėlio bandymų stotyje drenuotame, sunkaus priemo-
lio ant dulkiškojo molio su giliau esančiu smėlingu priemoliu 
(p2/m2/p1) dirvožemyje, kurio dirvodarinė uoliena – limnogla-
cialinis molis ant moreninio priemolio. Tai giliau karbonatin-
gas giliau glėjiškas rudžemis (Rdg4-k2) – Endocalcari-
Endohypogleyic Cambisol (Cmg-n-w-can). Tyrimai buvo at-
liekami pagal dviejų veiksnių schemą: A – sėjomainos su skir-
tinga žiemojančių ir vasarinių augalų pasėlių dalimi, B – že-
mės dirbimo sistemos (tradicinė – pagrindinis žemės dirbimas 
atliekamas ariant verstuviniu plūgu; tausojamoji – po žolių 
kviečiams ariama verstuviniu plūgu, po javų visiems auga-
lams taikomas bearimis žemės dirbimas). Buvo lyginamos 
penkios pasėlių sėjomainos: I – be žiemojančių augalų (vie-
nametės žolės > vasariniai kviečiai > vasariniai kvietrugiai > 
vasariniai miežiai), II – 25 % žiemojančių augalų (daugiame-
tės žolės > vasariniai kviečiai > vasariniai kvietrugiai > vasa-
riniai miežiai + įsėlis), III – 50 % žiemojančių augalų (dau-
giametės žolės > žieminiai kviečiai > vasariniai kvietrugiai > 
vasariniai miežiai + įsėlis), IV – 75 % žiemojančių augalų 
(daugiametės žolės > žieminiai kviečiai > žieminiai kvietru-
giai > vasariniai miežiai + įsėlis), V – 100 % žiemojančių au-
galų (daugiametės žolės > žieminiai kviečiai > žieminiai 
kvietrugiai > žieminiai miežiai + įsėlis). Pagrindinis žemės 
dirbimas (B veiksnys) tradicinėje žemės dirbimo sistemoje – 
arimas verstuviniu plūgu su sraigtiniais verstuvais ir priešplū-
giais 23–25 cm gyliu. Taikant tausojamąjį žemės dirbimą 
verstuviniu plūgu tokiu pat gyliu arta tik kviečiams po žolių 
kaip priešsėlio, paliekančio dirvos paviršiuje velėną, o po ja-
vų, paliekančių ražienas, dirva purenta neapverčiant armens 
tokiu pat kaip arimas gyliu, naudojant universalų ražienų sku-
tiklį SL-2,5 su kaltiniais purenamaisiais noragėliais. Po der-
liaus nuėmimo javų šiaudai nuo bandymo laukelių nuvežti, 
dirva visur (išskyrus laukelius su daugiamečių žolių įsėliu) 
buvo skutama universaliu ražienų skutikliu 10–12 cm gyliu.  

Bandymo laukas įrengtas išskleistųjų sėjomainų meto-
du. Kiekviena sėjomaina kasmet turėjo visus rotacijos na-
rius, 4 pakartojimais. Laukeliai išdėstyti blokais, turinčiais 
tuos pačius visų variantų rotacijos narius. Pagal žemės dir-
bimo sistemas blokai išdėstyti šachmatine tvarka. Dirvože-
mio ėminiai sudaryti grąžtu iš kiekvieno laukelio 8 vietų 0 – 
15 cm ir 15 – 25 cm rudžemio armens sluoksnių augalų ve-
getacijos pabaigoje paimtų ėminių. 

Lietuvos žemdirbystės instituto Cheminių tyrimų labo-
ratorijoje atlikti 2004–2006 m. dirvožemio mėginių tyrimai. 
Dirvožemio mėginiai išdžiovinti iki orasausės būklės. Išrin-
kus šaknis ir matomas augalines liekanas, jie susmulkinti 
porcelianinėje grūstuvėje ir persijoti pro 2 mm sietą. Mėgi-
nio dalis suminės organinės C kiekiui nustatyti susmulkinta 
papildomai ir persijota pro 0,25 mm sietą. Kadangi dirvo-
žemis armenyje nėra karbonatinis, tai analizatoriumi Vario 
EL III (Elementar, Vokietija) nustatytas anglies kiekis ver-
tintas  kaip organinė C. Atliktos trijų lauko bandymo pakar-
tojimų cheminės analizės. 

Mažo specifinio tankio lengvoji frakcija (LF), nesusi-
jusi su mineraline dirvožemio dalimi, išskirta densiometri-

nio frakcionavimo būdu (Evans et al., 2001; Köbli et al., 
2005) iš dirvožemio likučio atskyrus granuliometrines 
frakcijas (Liaudanskienė ir kt., 2007). Sausas dirvožemio 
likutis, užpiltas 1,8 g cm-3 tankio natrio jodido (NaI) tirpa-
lu, buvo veikiamas 90 J g-1 ultragarsu 1min. Paviršiuje su-
sikaupusi <1,8 g cm-3 lyginamojo svorio frakcija surinkta, 
išplauta distiliuotu vandeniu tiek, kad vandenyje nebūtų 
NaI likučių, ir išdžiovinta.  

Dirvožemio dalelinei organinei medžiagos frakcijai 
(dOMF) išskirti (Franzluebbers, Stuedemann, 2002) 0,01M 
natrio pirofosfato (Na4P2O7) tirpalu užpiltas dirvožemio mė-
ginys 16 val. plaktas horizontaliame kratytuve. Po to atskirta 
<53µm dydžio frakcija išplauta distiliuotu vandeniu ir iš-
džiovinta. Natrio jodido (NaI) 1,6 g cm-3 tankio tirpalu at-
skirtos mineralinės dalelės, surinkta paviršiuje susikaupusi 
<1,6 g cm-3 lyginamojo svorio frakcija išplauta distiliuotu 
vandeniu ir išdžiovinta.  

Suminės dirvožemio anglies kiekis (Cdirv), išskirtų frakci-
jų anglies kiekiai (CLF ir CdOMF) ir C : N santykiai nustatyti 
sauso deginimo metodu (+1150 oC temperatūroje), naudojant 
automatinį analizatorių Vario EL III (Elementar, Vokietija).  

Tyrimo duomenys statistiškai apdoroti bei įvertinti 
dviejų veiksnių dispersinės analizės metodu, naudojant 
kompiuterinę programą ANOVA iš paketo „Selekcija“ 
(Tarakanovas, 2001; Tarakanovas, Raudonius, 2003). Skir-
tumų tarp vidurkių esmingumas nustatytas pagal mažiausią 
patikimo skirtumo ribą (R), taikant 0,05 tikimybės lygį.  

 
Rezultatai ir jų aptarimas 

 
Dažniausiai vertinama žemės dirbimo įtaka dirvožemio 

fizikinėms savybėms (Feiza ir kt., 2005), tačiau, joms paki-
tus, pasikeičia ir dirvožemio organinės medžiagos (DOM) 
transformacijos procesai. Lietuvoje atlikti tyrimai parodė, 
kad bearimis žemės dirbimas įvairiuose dirvožemiuose le-
mia skirtingus rezultatus (Feiza ir kt., 2005; Velykis, Satkus, 
2005). Šio eksperimento duomenys, pateikti 1 lentelėje, sie-
jasi su užsienio (Franzluebbers, 2002; Hermle et al., 2008) 
bei Lietuvos (Feizienė ir kt., 2008; Velykis ir kt., 2006) tyrė-
jų darbais, kur konstatuojama ryški sumažėjusio intensyvu-
mo, arba tausojamojo žemės dirbimo, įtaka Cdirv kaupimuisi 
dirvos viršutiniame sluoksnyje. Nustatyta, kad visais tyrimo 
metais taikant tausojamąjį žemės dirbimą viršutiniame 0–
15 cm rudžemio armens sluoksnyje buvo esmingai didesnis 
Cdirv kiekis (8,0–10,5 % sant. sk.), lyginant su tradiciniu že-
mės dirbimu. Apatiniame 15–25 cm rudžemio armens 
sluoksnyje visais tyrimų metais taikant tausojamąjį žemės 
dirbimą, Cdirv kiekis buvo mažesnis, lyginant su tradiciniu, 
tačiau esminis skirtumas nustatytas tik pirmaisiais tyrimo 
metais (5,4 % sant. sk.). Tokį Cdirv pasiskirstymą šiuo atveju 
lėmė neintensyvus dirvos paviršiaus suardymas, paviršiuje 
likusios neįterptos augalinės liekanos, kurios dėl nepalankių 
sąlygų dirvožemio mikroorganizmams ir  neoptimalaus 
drėgmės režimo buvo lėčiau skaidomos.  

Į sėjomainą įtraukus žiemojančių augalų (≥ 75 %), iš-
ryškėjo esminis Cdirv kiekio padidėjimas apatiniame ru-
džemio armens sluoksnyje, lyginant su sėjomaina be žie-
mojančių augalų. 

DOM bei jos frakcijų stratifikacija dirvožemio profily-
je yra įprasta natūraliose ekosistemose, ganyklose ir miš-
kuose. Dirvožemio ekosistemos tvarumą parodo DOM 
stratifikacija vertikaliame profilyje, nes paviršinė organinė 



40 

medžiaga yra itin svarbi erozijos kontrolei, vandens įsisun-
kimui ir maisto medžiagų išlaikymui (Franzluebbers, 
2002). Šiame tyrime stratifikacija įvertinta jos santykiu, t. 

y. santykiu tarp agrocheminių savybių 0–15 cm armens 
sluoksnyje ir tų pačių agrocheminių savybių 15–25 cm ar-
mens sluoksnyje. 

 
1 lentelė. Žemės dirbimo ir sėjomainos struktūros įtaka suminės dirvožemio C kiekiui g kg-1 

Table 1. The influence of soil tillage and crop rotation structure on soil carbon content, g kg-1  
 

Žiemojančių augalų dalis 
Proportion of winter crops 

Gylis 
Depth 

cm 

Žemės dirbimas (B) / Soil tillage (B) 
Veiksnio A vidurkiai 
Average of factor A Tradicinė 

Conventional 
Tausojamoji 
Sustainable 

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 
0 % 0 - 15 12,5 12,2 13,1 13,0 13,1 13,8 12,8 12,6 13,5 

15 - 25 12,2 12,6 13,3 11,8 12,3 12,7 12,0 12,5 13,0 
25 % 0 - 15 12,1 12,8 12,9 13,0 13,5 14,6 12,6 13,1 13,7 

15 - 25 12,7 12,4 13,4 11,7 13,3 13,6 12,2 12,8 13,5 
50 % 0 - 15 12,3 12,5 13,2 14,2 13,5 14,2 13,2 13,0 13,7 

15 - 25 13,1 12,2 13,5 12,9 12,5 13,3 13,0 12,4 13,4 
75 % 0 - 15 12,0 12,7 13,2 13,8 13,6 14,5 12,9 13,2 13,9 

15 - 25 13,3 12,5 13,5 12,5 11,9 13,6 12,9 12,2 13,6 
100 % 0 - 15 12,7 12,2 13,0 14,1 13,3 14,8 13,4 12,8 13,9 

15 - 25 13,3 12,8 13,9 11,9 12,3 14,0 12,6 12,6 14,0 
Veiksnio B vidurkiai 0 - 15 12,3 12,4 13,1 13,6 13,4 14,4    
Average of factor B 15 - 25 12,9 12,5 13,5 12,2 12,4 13,4    

R05 / LSD05 0 – 15 cm 15 – 25 cm    
A 0,73 0,55 0,43 0,51 0,42 0,53    
B 0,37 0,28 0,21 0,25 0,21 0,26    

AB 1,10 0,83 0,64 0,76 0,63 0,79    
  
Ilgą laiką sėjomainoje naudojant beverstuvį purenimą, 

daugiau augalinių liekanų patenka į dirvožemio paviršinį 
sluoksnį, kuriame dėl nepalankių skaidymo sąlygų augali-
nės kilmės anglies transformacija į dirvožemio anglį yra 
efektyvesnė negu dirbant tradiciniu būdu. Visais tyrimų 
metais taikant tausojamąjį žemės dirbimą suminės dirvo-
žemio anglies (Cdirv) stratifikacijos santykis buvo >1, taigi 
organinė anglis buvo akumuliuojama viršutiniame armens 
sluoksnyje, taikant tradicinį dirbimą stratifikacijos santykis 
buvo <1, čia Cdirv buvo pasiskirsčiusi visame armenyje to-
lygiau. Manoma, kad kuo didesnis Cdirv stratifikacijos san-
tykis, tuo geresnė dirvos paviršiaus kokybė, dėl to: 1) pa-

gerėja kritulių įgertis; 2) paspartėja vandens prasisunkimas 
profiliu žemyn; 3) susiformuoja stabilesni makroagregatai; 
4) sukaupiamos lėtai atpalaiduojamų maisto medžiagų at-
sargos dirvožemio gyviesiems organizmams (Franzlueb-
bers, 2002). 

Taikant tausojamąjį žemės dirbimą giliau karbonatingo 
giliau glėjiško rudžemio 0–15 cm armens sluoksnyje visais 
tyrimo metais nustatytas esmingai didesnis dalelinės orga-
ninės medžiagos anglies (CdOMF) kiekis (16,1–23,2 % sant. 
sk.), o apatiniame armens sluoksnyje CdOMF kiekis buvo 
esmingai mažesnis (2,0– 6,8 % sant. sk.), lyginant su tradi-
ciniu (2 lentelė).   

 
2 lentelė. Žemės dirbimo ir sėjomainos struktūros įtaka dalelinės organinės medžiagos C kiekiui g kg-1 dirvožemio 

Table 2. The influence of soil tillage and crop rotation structure on particulate organic matter carbon content, g kg-1soil 
 

Žiemojančių augalų dalis 
Proportion of winter crops 

Gylis 
Depth 

cm 

Žemės dirbimas (B) / Soil tillage (B) 
Veiksnio A vidurkiai 
Average of factor A Tradicinė 

Conventional 
Tausojamoji 
Sustainable 

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

0 % 
0 - 15 1,03 1,02 1,25 1,44 1,43 1,55 1,24 1,23 1,40 

15 - 25 0,83 0,80 0,77 0,86 0,91 0,76 0,85 0,86 0,76 

25 % 
0 - 15 1,21 1,25 1,40 1,45 1,53 1,60 1,33 1,39 1,50 

15 - 25 0,93 0,95 0,92 0,97 0,93 0,94 0,95 0,94 0,93 

50 % 
0 - 15 1,32 1,23 1,42 1,47 1,53 1,58 1,39 1,38 1,50 

15 - 25 1,09 1,04 1,05 1,00 1,06 1,00 1,04 1,05 1,03 

75 % 
0 - 15 1,39 1,44 1,43 1,49 1,62 1,63 1,44 1,53 1,53 

15 - 25 1,15 1,15 1,13 1,04 1,03 1,01 1,10 1,09 1,07 

100 % 
0 - 15 1,49 1,53 1,58 1,73 1,82 1,88 1,61 1,67 1,73 

15 - 25 1,18 1,16 1,24 1,08 1,06 1,05 1,13 1,11 1,15 
Veiksnio B vidurkiai 0 - 15 1,29 1,29 1,42 1,52 1,59 1,65    
Average of factor B 15 - 25 1,03 1,02 1,02 0,99 1,00 0,95    

R05 / LSD05 0 – 15 cm 15 – 25 cm    
A 0,070 0,098 0,100 0,045 0,074 0,056    
B 0,035 0,049 0,083 0,022 0,037 0,028    

AB 0,105 0,147 0,183 0,067 0,111 0,084    
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Žiemojančių augalų buvimas sėjomainoje (≥ 25 %) vi-
sais tyrimų metais esmingai padidino CdOMF kiekį visame 
armenyje, lyginant su sėjomaina be žiemojančių augalų. 

S. Hermle ir kt. (2008), lygindami tradicinį, tausoja-
mąjį ir seklųjį žemės dirbimą, nustatė, kad neariant ar mi-
nimaliai mechaniškai purenant dirvą, dirvožemio paviršiu-
je sukaupiama daugiau mikroagregatuose inkorporuotos 
lengvosios frakcijos (LF), ji būna gausesnė anglies. Mūsų 

eksperimento duomenys atitiko šį dėsningumą. Visais ty-
rimo metais nustatytas esmingai didesnis lengvosios frak-
cijos anglies (CLF) kiekis viršutiniame (18,5–22,6 % sant. 
sk.) ir apatiniame (0,7–6,7 % sant. sk.) rudžemio armens 
sluoksniuose, lyginant su tradiciniu (3 lentelė). Žiemojan-
čių augalų buvimas sėjomainoje (≥ 25 %) visais tyrimų 
metais esmingai padidino CLF kiekį visame armenyje, lygi-
nant su sėjomaina be jų. 

 
3 lentelė. Žemės dirbimo ir sėjomainos struktūros įtaka lengvosios frakcijos C kiekiui g kg-1 dirvožemio 
Table 3. The influence of soil tillage and crop rotation structure on light fraction carbon content, g kg-1soil 

 

Žiemojančių augalų dalis 
Proportion of winter crops 

Gylis   
Depth  

 
cm 

Žemės dirbimas (B) 
Soil tillage (B) 

 
Veiksnio A vidurkiai 
Average of factor A Tradicinė 

Conventional 
Tausojamoji 
Sustainable  

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 
0 % 0 - 15 0,626 0,631 0,616 0,725 0,731 0,699 0,675 0,681 0,657 

15 - 25 0,399 0,355 0,352 0,324 0,306 0,305 0,362 0,330 0,328 
25 % 0 - 15 0,638 0,653 0,636 0,771 0,761 0,739 0,705 0,707 0,687 

15 - 25 0,395 0,373 0,387 0,342 0,362 0,338 0,368 0,367 0,363 
50 % 0 - 15 0,683 0,693 0,658 0,812 0,810 0,777 0,748 0,751 0,717 

15 - 25 0,428 0,446 0,415 0,516 0,462 0,415 0,472 0,454 0,423 
75 % 0 - 15 0,686 0,710 0,678 0,892 0,878 0,846 0,789 0,794 0,762 

15 - 25 0,529 0,520 0,574 0,643 0,594 0,574 0,586 0,557 0,558 
100 % 0 - 15 0,715 0,731 0,705 0,909 0,874 0,897 0,812 0,802 0,801 

15 - 25 0,562 0,616 0,583 0,639 0,616 0,583 0,600 0,584 0,561 
Veiksnio B vidurkiai 0 - 15 0,670 0,684 0,659 0,822 0,811 0,791    
Average of factor B 15 - 25 0,462 0,449 0,445 0,493 0,468 0,448    

R05 / LSD05 0 – 15 cm 15 – 25 cm    
A 0,026 0,018 0,018 0,022 0,013 0,020    
B 0,013 0,009 0,009 0,011 0,006 0,010    

AB 0,039 0,027 0,027 0,033 0,019 0,030    
 
Dirvožemio C : N santykis lemia DOM skaidymo in-

tensyvumą ir jo pobūdį. Mūsų eksperimente taikant tauso-
jamąjį žemės dirbimą nustatytas dirvožemio C : N santykis 
visame armenyje buvo esmingai didesnis, lyginant su tra-
diciniu (1 ir 2 paveikslai), o viršutiniame rudžemio armens 
sluoksnyje šis santykis buvo didesnis negu apatiniame. 
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1 pav. Žemės dirbimo įtaka C : N santykiui visame dirvožemyje, daleli-

nės organinės medžiagos bei lengvojoje frakcijose 0–15 cm armens 
sluoksnyje (vidutiniai 2004–2006 m. duomenys) 

Fig 1. The influence of soil tillage on C: N ratio in bulk soil, particulate 
organic matter (POM) and light fraction (LF) in 0 – 15 cm plough layer 

(averaged data of 2004 – 2006) 
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2 pav. Žemės dirbimo įtaka C : N santykiui visame dirvožemyje, daleli-
nės organinės medžiagos bei lengvojoje frakcijose 15–25 cm armens 

sluoksnyje (vidutiniai 2004–2006 m. duomenys) 
Fig 2. The influence of soil tillage on C: N ratio in bulk soil, particulate 

organic matter (POM) and light fraction (LF) in 15 – 25 cm plough layer 
(averaged data of 2004 – 2006) 

 

C : N santykis parodo DOM suirimo laipsnį (Don et 
al., 2009). DOM, kurios C : N santykis didelis, dirvožemy-
je išlieka ilgesnį laiką, gerina dirvožemio agregaciją (Ha-
gedorn et al., 2003). Šviežia, mažai suskaidyta organinė 
medžiaga turi tokį C : N santykį dalelinėje (dOMF) ir 
lengvojoje (LF) frakcijose. Užsienio tyrėjų darbuose tei-
giama, kad dOMF frakcijos C : N santykis priklausomai 
nuo žemės dirbimo labai kinta nuo 13 iki 36 (Schulz, 2004; 
Tan et al., 2007). Tai leidžia teigti, kad šis rodiklis reaguo-
ja į žemės dirbimo pasikeitimus. 
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Atliekant šį tyrimą, esminės žemės dirbimo įtakos 
dOMF frakcijos C : N santykiui 0–15 cm rudžemio armens 
sluoksnyje nenustatyta. Apatiniame (15–25 cm) armens 
sluoksnyje taikant tausojamąjį žemės dirbimą nustatytas C : 
N santykis buvo esmingai mažesnis, lyginant su tradiciniu. 
Kadangi šios frakcijos organinė medžiaga makroagregatuose 
yra mažai apsaugota, todėl apatiniame rudžemio armens 
sluoksnyje yra lengviau prieinama dirvožemio biotai. Nusta-
tytas didesnis LF frakcijos C : N santykis atitinka H. Bos-
suyt (2006) teiginį, kad C inkorporavimas mikroagregatuose 
yra vienas iš dirvožemio C fizinės apsaugos būdų. 

 
Išvados 

 
1. Tausojamasis žemės dirbimas, lyginant su tradiciniu, 

esmingai padidino dirvožemio suminės organinės anglies 
(Cdirv) susikaupimą viršutiniame rudžemio armens sluoksny-
je. Žiemojančių augalų dalies sėjomainoje padidinimas 
(≥75 %) lėmė esminį Cdirv kiekio didėjimą visame armenyje.   

2. Makroagregatams susidaryti svarbios dalelinės or-
ganinės medžiagos anglies (CdOMF) kiekį viršutiniame ru-
džemio armens sluoksnyje tausojamasis žemės dirbimas, ly-
ginant su tradiciniu, esmingai padidino, o apatiniame – su-
mažino. Žiemojančių augalų buvimas sėjomainoje (≥25 %) 
esmingai padidino dalelinės organinės medžiagos frakcijos 
anglies (CdOMF) kiekį visame armenyje.  

3. Svarbi formuojant ir stabilizuojant dirvožemio struk-
tūrą lengvoji frakcija (LF) labiau kaupėsi viršutiniame ru-
džemio armens sluoksnyje.  Tausojamasis žemės dirbimas, 
lyginant su tradiciniu, esmingai padidino LF anglies (CLF) 
kiekį visame armenyje. Žiemojančių augalų buvimas sėjo-
mainoje (≥25 %) esmingai padidino LF  frakcijos anglies  
CLF  kiekį visame armenyje. 

4. Tausojamasis žemės dirbimas, lyginant su tradici-
niu, esmingai padidino dirvožemio ir jo lengvosios frakci-
jos (LF) C : N santykį visame armenyje, o dalelinės orga-
ninės medžiagos frakcijos (dOMF) C : N santykį esmingai 
sumažino apatiniame rudžemio armens sluoksnyje. 
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Inga Liaudanskienė, Alvyra Šlepetienė, Aleksandras Velykis  
 

Changes of Physically Unprotected Soil Organic Matter Carbon Content due to Sustainable Tillage 
 

Summary 
 
The field experiment was carried out at Joniškėlis Experimental Station, the Lithuanian Institute of Agriculture, during the period of 1998 – 2006 on a 

drained clay loam on silty clay with deeper lying sandy loam Endocalcari-Endohypogleyic Cambisol. The study was designed to investigate the following 
primary soil tillage systems: conventional (mouldboard ploughing for all crops) and sustainable (mouldboard ploughing for wheat after grasses and ploughless 
soil tillage for crops grown after cereals). The study also encompassed crop rotations with a different structure of winter and spring crops (0, 25, 50, 75 and 
100 % of winter crops). Seeking to estimate the long-term effects of the practices tested on the distribution of carbon in physically unprotected soil organic 
matter fractions, soil chemical analyses were done at the LIA’s Chemical Research Laboratory during 2004–2006.  

Sustainable tillage increased significantly light fraction carbon content (CLF) in the plough layer, and particulate organic matter carbon content 
(CPOM) in the topsoil layer, but it reduced CPOM in the bottom of plough layer as compared with that in the case of conventional tillage. 

Sustainable tillage, soil organic matter, particulate organic matter fraction, light fraction, carbon. 
 

Инга Ляуданскене, Алвира Шляпятене, Александрас Великис 
 
Влияние сберегающей технологии обработки почвы на изменения углерода в физически неустойчивых фракциях органического ве-
щества почвы 
 
Резюме 

 
На Йонишкельской опытной станции Литовского института земледелия в 1998 – 2006 гг. на тяжелосуглинистом буроземе исследовались 

севообороты различной структуры, обрабатываемые по традиционной и сберегающей технологии. Полевые опыты проводились по двухфактор-
ной схеме: фактор А – севообороты с разной долей посевов озимых и яровых сельскохозяйственных культур (0, 25, 50, 75 и 100% озимых куль-
тур); фактор Б – технология обработки почвы традиционная (основная обработка – вспашка отвальным плугом) и сберегающая (после трав под 
пшеницу вспашка отвальным плугом, после зерновых –  безотвальное рыхление  всех культур). С целью определения влияния проводимых 
опытов на распределение углерода в физически неустойчивых фракциях органического вещества почвы  в Лаборатории химических исследо-
ваний Литовского института земледелия в 2004-2006 гг. были выполнены химические анализы на образцах почвы. 

Установлено, что, по сравнению с традиционной технологией обработки почвы, применение сберегающей технологии существенно увеличи-
ло количество углерода легкой фракции всего слоя вспашки. Количество углерода дисперсного органического вещества увеличилось в верхнем 
слое и существенно уменьшилось в нижнем слое вспашки. 

Сберегающая обработка почвы, органическое вещество почвы, фракция кускового органического вещества, легкая фракция, углерод. 

 
Gauta 2010 m. kovo mėn., atiduota spaudai 2010 m. spalio mėn. 
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