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Žolių įsėtų į žieminius rugius derėjimas ir įtaka priesmėlio dirvožemio fizikinėms 
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Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Vokės filialas 

 
Lauko bandymai, kuriuose buvo tiriamas paprastosios šunažolės ir raudonojo dobilo bei jų šaknyno įtaka dirvožemio fizikinėms savybėms, atlikti 

Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filiale priesmėlio paprastajame išplautžemyje. Į žieminius rugius, auginamus žaliajam pašarui, pavasarį buvo įsėtas 
paprastosios šunažolės (Dactylis glomerata L.) 20 kg ha-1 ir raudonojo dobilo (Trifolium pretence L.) 16 kg ha-1 įsėlis 

Nustatyta, kad sėjos metais žolių dviejų pjūčių sausųjų medžiagų derlius siekė 5,1 ir 4,0 t ha-1, daugiausia, t.y.  – 3,23 t ha-1, šaknų (orasausės masės) 
0–10 cm dirvos sluoksnyje sukaupė šunažolės.  

Nustatyta, kad šunažolėmis užsėto dirvožemio struktūrinių mezoagregatų ir makroagregatų (69,7 ir 75,7 proc.), pasiskirstymas yra daug geresnis nei 
dobilais užsėtame dirvožemyje (55,7 ir 60,9 proc.). Dirvožemio tankis kito nuo 1,35 iki 1,40 Mg m-3 šunažolių žalienų dirvožemyje ir nuo 1,41 iki 1,46 
Mg m-3 – dobilų žalienų dirvožemyje. Rudenį sėjos metais šunažolėmis užsėto lauko dirvožemio drėgmės laidumas buvo didesnis nei dobilų lauko. 

Daugiametės žolės, žolių šaknys, dirvožemio fizikinės savybės. 

 
Įvadas 

 
Norint energetinius išteklius sumažinti ir derlių padi-

dinti, labai naudinga auginti įsėlinius tarpinius augalus. 
Juos auginant dirbama žemė būna užimta žemės ūkio auga-
lų nenutrūkstamai per visą vegetacijos periodą. Tarpiniai 
pasėliai optimaliai pasisavina dirvoje esančias maisto me-
džiagas, kritulius, Saulės energiją, o užaugusi požeminė 
masė praturtina dirvą organinėmis medžiagomis (Stancevi-
čius ir kt., 1997; Rydberg,1998). Auginant įsėlinius tarpi-
nius augalus, nereikia papildomai įdirbti žemės, pakanka 
tik pavasarį į pagrindinį pasėlį įsėti vienametes ar daugia-
metes žoles ir, nupjovus antsėlį, palikti augti iki rudens 
(Almantas, 1999; Lazauskas ir kt., 2001). Įsėlio augalai 
nuėmus antsėlį turi gerai augti ir vystytis, kad kuo greičiau 
padengtų viršutinį dirvos plotą ir išvystytų gerą šaknų sis-
temą (Marcinkevičienė, 2003; Žekonienė, 1997; Nedzins-
kas, Nedzinskienė, 1995; Andersen, Olsen, 1993). Palan-
kiais drėgmės ir šilumos metais tame pačiame lauke iki vė-
lyvo rudens gali užaugti vienas ar du žaliųjų pašarų derliai, 
o likusi šaknų sistema – iš esmės pagerinti dirvožemio fi-
zikines savybes, kurios ypač suardomos intensyviai dirbant 
dirvožemį. Baltarusijos ir Lietuvos priesmėlio dirvose ža-
liajam pašarui dažnai auginami žieminiai rugiai. Anksti 
pavasarį, kai galima įvažiuoti su technika, skersai žieminių 
rugių eilučių įsėjamos varpinės ar ankštinės žolės – šuna-
žolės, nendriniai eraičinai, vienametės svidrės, esparcetai, 
dobilai, garždeniai ir kt., išsaugančios lengvos granulio-
metrinės sudėties dirvožemio derlingumo potencialą, o jų 
žalioji masė dažnai panaudojama ne tik gyvuliams šerti, 
bet ir ankstyvojo siloso gamybai (Лазаускас и др, 1990; 
Nedzinskas, 1995). Švedijos ūkiuose kaip įsėlis dažniausiai 
pasirenkama daugiametės svidrės, paprastosios šunažolės, 
baltieji dobilai (Stenberg, 1998). Lietuvoje panašių tyrimų 
atlikta nedaug. Taip pat nežinoma, kaip racionaliai panau-
dojant dirvožemius, bus paveiktos lengvos granuliometri-
nės sudėties dirvožemio fizikines savybes. Buvo įrengti 
bandymai, kurių tikslas – nustatyti paprastosios šunažolės 
ir raudonojo dobilo, įsėto į žaliajai masei auginamus žie-
minius rugius, derėjimą ir įtaką dirvožemio fizikinėms sa-

vybėms. Tyrimų objektas – šunažolės (Dactylis glomerata 
L.) ir raudonojo dobilo (Trifolium pretence L.) derėjimas ir 
priesmėlio ant rupaus smėlio paprastojo išplautžemio 
(IDp), Haplic Luvisols (LVh) savybių pokyčiai. 

 
Tyrimų metodika ir sąlygos 

 
Bandymai atlikti Vokės filiale priesmėlio ant rupaus 

smėlio paprastajame išplautžemyje (IDp), Haplic Luvisol 
(LVh). Šunažolė (Dactylis glomerata L.) 20 kg ha-1 ir rau-
donasis dobilas (Trifolium pretence L.) 16 kg ha-1 pavasarį 
buvo įsėti į žieminius rugius, auginamus žaliajam pašarui. 
Rugiai prieš sėją rudenį buvo patręšti P60 K60, anksti pava-
sarį – N60. Nupjovus rugių žaliąją masę įsėlinės varpinės 
žolės patręštos azotu N60.  

Spalio mėnesį svorio metodu nustatyta, kiek sėjos me-
tais dobilai ir šunažolės išaugino šaknų 0–10, 10–20, 20–
30, 30–40 ir 40–50 cm dirvos sluoksniuose. Kiekviename 
laukelyje iškastos duobės, iš kurių sulygintų sienelių paim-
ti 20 cm pločio, 20 cm ilgio ir 10 cm storio dirvožemio 
ėminiai. Jie buvo imami nuo žemės paviršiaus iki 50 cm 
gylio. Dirvožemis išplautas pro sietus, šaknys išdžiovintos, 
nustatyta jų sausųjų medžiagų masė. 

Dirvožemio ariamojo sluoksnio 0–10, 10–20 cm gylio 
struktūringumas nustatytas sauso sijojimo metodu. Nusta-
tyti: mikroagregatai – <0,25 mm; mezoagregatai – 0,25–5 
mm ir makroagregatai – 5 mm. 

Dirvožemio tankis nustatytas 0–5, 5–10, 10–15, 15–20 
cm sluoksniuose – cilindrais 100 cm3 Kačinskio metodu 
(Kaчинский, 1970). 

Dirvožemio vandens laidumui nustatyti naudoti skar-
diniai rėmai (50x50x30 cm). Jie buvo dedami ant žolių ir 
įspausti į dirvą. Į juos buvo pilamas vanduo ir kiekvieną 
valandą (per keturių valandų laikotarpį) stebėtas vandens 
prasisunkimo gylis bei kiekis. 

Duomenų patikimumas įvertinamas dispersinės anali-
zės metodu. Duomenų analizė atlikta pagal kompiuterinę 
programą ANOVA, STAT, SPLIT-PLOT iš paketo SE-
LEKCIJA ir IRRISTAT (Tarakanovas, Raudonius, 2003). 
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Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas  
 
Nupjovus žieminius rugius žaliajai masei, labai gerai 

augo įsėta paprastoji šunažolė ir raudonasis dobilas. Dviejų 

pjūčių žaliosios masės derlius buvo atitinkamai 33,2 ir 
26,3 t ha-1, arba 5,1 ir 4,0 t ha-1  sausųjų medžiagų (1 lente-
lė). Dobilai įsėlio metais užaugino vieną žaliosios masės 
derlių. Jie buvo nupjauti pirmoje rugsėjo pusėje.  

 
1 lentelė. Žieminių rugių ir įsėtų žolių žaliosios masės ir sausųjų medžiagų derlius sėjimo metais 

Table 1. Dry matter and feed unit yield of winter rye and perennial undersown grasses in the year of sowing 

 

Auginami augalai 
Crops 

Žieminiai rugiai +  
šunažolės 

Winter rye + Cockfoot 

Žieminiai rugiai +  
raudonieji dobilai 

Winter rye + red clover 

 
R05/LSD05 

Žieminiai rugiai t ha-1 

Winter rye 
Žaliųjų medž. masė  
Green  matter 
sausųjų medž. masė 
Dry matter 

27,6 
 

3,8 

28,3 
 

3,9 

0,29 
 

0,14 

I-II pjūties žolės t ha-1 

Grass of the Ist-IInd cut 
Žaliųjų medž. masė  
Green  matter 
sausųjų medž. masė 
Dry matter 

33,2 
 

5,1 

26,3 
 

4,0 

0,41 
 

0,22 

Bendras derlius t ha-1 

Total rye and grass yield 
Žaliųjų medž. masė  
Green  matter 
sausųjų medž. masė 
Dry matter 

60,8 
 

8,9 

54,6 
 

7,9 

0,70 
 

0,36 

Iš viso iš ha 
Total per  hectare 
 

Pašariniai vnt. 
Feed units 
viršk. protein. 
Digestible proteins 
 kg ha-1 

7356 
 

807 

7036 
 

874 

308,5 
 

69,6 

 
Bendrasis rugių ir įsėtų daugiamečių žolių žaliųjų me-

džiagų masės ir sausųjų medžiagų derlius buvo didesnis, 
auginant rugius su šunažolės įsėliu nei su dobilų įsėliu. 
Sausųjų medžiagų derlius – atitinkamai 8,9 ir 7,9 t ha-1. 
Tankios šunažolės žalienų šaknys jau sėjos metais sudarė 
tvirtą velėną, apsaugojo dirvą nuo erozijos, labai gerai 

stelbė piktžoles. Pašarinių vienetų kiekis priklausė nuo ru-
gių bei įsėtų žolių derliaus ir jo cheminės sudėties. 

Pašarinių vienetų kiekis buvo 320 vnt. didesnis žiemi-
nius rugius auginant su šunažolės įsėliu (7356 paš. vnt.) nei 
su raudonųjų dobilų įsėliu (7036 paš. vnt.).  

Rudenį, spalio pabaigoje, nupjovus šunažoles ir dobi-
lus, buvo nustatyta užaugusių šaknų masė (1 pav.). 
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1 pav. Paprastųjų šunažolių ir raudonųjų dobilų, įsėtų į žieminius rugius, šaknų masė sėjos metais rudenį  t ha-1 

Figure 1. Root mass of cocksfoot and red clover as winter rye under crops in autumn of the year of sowing 
I – paprastųjų šunažolių, įsėtų į žieminius rugius, šaknų masė, II - raudonųjų dobilų, įsėtų į žieminius rugius, šaknų masė; 

I - root mass of cocksfoot as winter rye under crop, II - root mass red clover as winter rye under crop. 
R05/ LSD05: 0-10 - 1,03; 10-20 - 0,21; 20-30 - 0,03; 30-40 - 0,02; 40-50 - 0,04; 20-50 - 1,10; 0-50 - 1,12 

 
Pagrindinė tiek paprastųjų šunažolių, tiek raudonųjų 

dobilų šaknų masė išsidėsčiusi 0-10 cm dirvožemio 
sluoksnyje. Kituose dirvožemio gyliuose rasta žymiai ma-
žesni žolių šaknų kiekiai – vos 1,13 ir 1,33 t ha-1. Tyrimų 
duomenys rodo, kad sėjos metais šunažolės užaugino žy-

miai daugiau šaknų nei raudonieji dobilai. 0–50 cm dirvo-
žemio sluoksnyje šunažolių šaknų sausųjų medžiagų masė 
siekė 4,25, o raudonųjų dobilų – 2,96 t ha-1. Didžiausias 
šunažolės šaknų kiekis (76 proc. visos šaknų masės) buvo 
0–10 cm dirvos sluoksnyje. Gilesniame 10–20 cm dirvo-
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žemio sluoksnyje buvo 14,1 % šaknų masės, o 20–50 cm 
sluoksnyje – 9,9 proc. Didžiausia dobilų šaknų masė (67,5 
proc.) taip pat buvo iki 10 cm gylio sluoksnyje. Mažiausiai 
šaknų rasta 30–40 ir 40–50 cm dirvožemio sluoksnyje, tik 
0,18–0,07 ir 0,11–0,05 t ha-1 šaknų masės. Gilesniame 10–
20 cm dirvožemio sluoksnyje šaknų masė sudarė 23.3 
proc. visos sėjos metais užaugusių dobilų šaknų masės. 

Daugiamečių žolių šaknys turi labai didelę įtaką dirvo-
žemio fizikinėms savybėms. Kuo šaknys tankesnės ir už-
augina didesnę masę, tuo labiau pagerina vandens laidumą, 

tankumo rodiklius ir dirvožemio struktūrinių dalelių pasi-
skirstymą (Kumar et al., 2008; Silva et al., 2008).  

Paprastai manoma, kad agronominiu požiūriu vertin-
giausi dirvožemio agregatai yra 0,25–10 mm trupinėliai. 
Mokslininkų teigimu, optimaliausią struktūrą sudaro 0,25–
5 mm mezoagregatai (Воронин, 1986). Duomenų analizė 
rodo, kad gilesniuose dirvožemio sluoksniuose (75,7 ir 
60,9 proc.) struktūrinių agregatų pasiskirstymas yra geres-
nis nei viršutiniuose (69,7 ir 55,7 proc.) (2 lentelė).  

 
2 lentelė. Paprastosiomis šunažolėmis ir raudonaisiais dobilais užsėto dirvožemio struktūringumas 

Table 2. Texture of the soil under cocksfoot and red clover 
 

Auginamos žolės 
Growing 

grass 

Dirvože- 
mio gylis 
Soil depth 

cm 

Dirvožemio struktūrinių dalelių dydis mm ir jų pasiskirstymo % 
Dimention and distribution of soil aggregates 

makroagregatai 
macroaggregates 

mezoagregatai 
mezoaggregates 

mikroagregatai 
micro aggregates 

> 5 5-0,5 0,25-0,5 suma < 0,25 
Paparastoji 
Šunažolė 
Cocksfoot 

0-10 2,3 57,8 11,9 69,7 28,0 

10-20 3,2 58,5 17,2 75,7 21,1 
Raudonasis dobilas 
Red clover 

0-10 1,4 41,4 14,3 55,7 42,9 
10-20 1,7 46,1 14,8 60,9 37,4 

R05/LSD05 0-10 0,65 3,67 1,87 4,12 3,25 
10-20 0,44 3,42 1,69 4,33 3,39 

 
Skirtingų žolių šaknynai turi nevienodą įtaką dirvože-

mio struktūrinių dalelių pasiskirstymui. Šunažole užsėto 
dirvožemio struktūrinių dalelių pasiskirstymas yra daug 
geresnis. Atitinkamuose dirvožemio sluoksniuose mezoag-
regatų rasta 69,7 ir 75,7 proc., raudonųjų dobilų pasėlio 
dirvožemio sluoksniuose – 55,7 ir 60,9 proc. Tačiau dobilų 
žalienų dirvožemyje dvigubai daugiau rasta mikroagregatų 

(42,9 ir 37,4 proc.) nei šunažolės žalienų dirvožemyje 
(28,0–21,1 proc.). Toks dalelių pasiskirstymas turėjo įtakos 
dirvožemio tankumui ir vandens laidumui.  

Dirvožemio tankio rodikliai pateikti 2 paveiksle. Tan-
kis didėjo priklausomai nuo ariamojo dirvožemio sluoks-
nio ir auginamų žolių.  
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2 pav. Paprastosiomis šunažolėmis ir raudonaisiais dobilais užsėto dirvožemio tankis 

Figure 2. Density of the soil under cocksfoot and red clover. 
I – tankis paprastosios šunažolės žalienų dirvožemyje, II - tankis raudonojo dobilo žalienų dirvožemyje; 

I - soil density under cocksfoot, II - soil density under red clover. 
R05/ LSD05: 0-5 – 0,21; 5-10 – 0,192; 10-15 – 0,232; 15-20 – 0,113. 

 
Pagal gylį  tankis didėjo atitinkamai nuo 1,35 iki 1,40 

Mgm-3 šunažolių žalienų dirvožemyje ir nuo 1,41 iki 1,46 
Mgm-3 – dobilų žalienų dirvožemyje. Matyt, paprastųjų šu-
nažolių šaknų gausa geriau pureno dirvožemį nei raudono-
jo dobilo šaknynas.  

Dobilų žalienų dirvožemyje nustatytas tankis siekė 
1,46 Mgm-3, tai nebūdinga priesmėlio dirvožemiams. Nors 
tankio rodikliai kito statistiškai patikimi, jie buvo didesni 
nei įprastai būdinga priesmėlio dirvožemiams.  

Tyrimo metu buvo nustatytas dirvožemio laidumas 
vandeniui (3 pav.). 
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Dirvožemio laidumas vandeniui yra funkcija, apibrė-
žiama fizinėmis ir cheminėmis jo savybėmis. Laidumui di-
delį poveikį turi dirvožemio granuliometrinė sudėtis, hu-
muso kiekis, tankis, struktūros patvarumas, dirvos dirbi-
mas, tręšimas, augalija ir kiti veiksniai. Vidutiniais duo-
menimis, šunažolių lauke per pirmąją tyrimo valandą kas 

minutę 10 °C vanduo prasiskverbdavo į dirvožemį po 1,92 
mm. Per pirmą valandą vanduo pro dirvožemį patekdavo 
jau į 115,2 mm gylį, per antrą valandą atidrėko dar 63 mm 
sluoksnis. Vėliau dirvožemio laidumas mažėjo, ir per ket-
virtą valandą atidrėko tik 35,5 mm dirvos sluoksnis.  
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3 pav. Paprastosiomis šunažolėmis ir raudonaisiais dobilais užsėto dirvožemo laidumas vandeniui mm /min (sėjos metais), kai vandens temperatūra 10 °C 

Figure 3. Water permeability mm/min of the soil under cocksfoot and red clover. 
I – laidumas vandeliui paprastųjų šunažolių žalienų dirvožemyje; 

I - water permeability of the soil under cocksfoot; 
II - laidumas vandeliui raudonųjų dobilų žalienų dirvožemyje; 

II - water permeability of the soil under red clover. 
R05/ LSD05:1h – 0,35; 2h – 0,24; 3h – 0,15; 4h – 0,20. 

 
Raudonųjų dobilų žalienų lauke per pirmąją tyrimo va-

landą kas minutę vanduo prasiskverbdavo į dirvožemį po 
1,23 mm, t. y. per valandą pratekėdavo 73,8 mm, per antrą 
– 37,8 mm sluoksnį. Šunažolių lauke ir dobilų laukuose 
kas valandą pratekėdavo vis mažiau vandens – ir per ket-
virtą valandą sudrėko tik 20,4 mm dirvožemio sluoksnis. 

Šunažolių lauke vandens laidumas buvo žymiai spar-
tesnis nei dobilų žalienų dirvožemyje. Tai lėmė daug di-
desnis dirvožemio makroagregatų ir mezoagregatų kiekis 
(2 lentelė) ir mažesnis tankis (2 pav.). 

 
Išvados 

 
1. Paprastojo išplautžemio priesmėlio dirvožemyje pa-

prastosios šunažolės ir raudonieji dobilai, įsėti į žieminius 
rugius, auginamus žaliajai masei, sėjos metais labai gerai 
augo ir derėjo – dviejų pjūčių sausųjų medžiagų derlius 
siekė 5,1 ir 4,0 t ha-1. 

2. Sėjos metais daugiausia, t. y. – 3,23 t ha-1, šaknų 
sausųjų medžiagų masės 0–10 cm dirvos sluoksnyje su-
kaupė šunažolės, dobilų šaknų masė siekė 2,0 t ha-1. Šuna-
žolės šaknys 0–10 cm dirvos sluoksnyje sudarė 76,0 proc., 
o raudonųjų dobilų – 67,5 proc. visos užaugusios 0–50 cm 
gylyje šaknų masės.  

3. Paprastosiomis šunažolėmis užsėtame dirvožemyje, 
0–10 cm sluoksnyje rasta 69,7 mezoagregatų, o 10–20 cm 
sluoksnyje – 75,7 proc., raudonųjų dobilų žalienų dirvo-
žemyje – 55,7 ir 60,9 proc., tačiau raudonųjų dobilų žalie-
nų dirvožemyje rasta daugiau mikroagregatų (42,9 ir 

37,4 proc.) nei šunažolių žalienų dirvožemyje (28,0–21,1 
proc.). 

4. Priklausomai nuo dirvožemio sluoksnio tankis didė-
jo nuo 1,35 iki 1,40 Mg m-3 paprastųjų šunažolių žalienų 
dirvožemyje ir nuo 1,41 iki 1,46 Mg m-3 – raudonųjų dobi-
lų žalienų dirvožemyje. Kadangi paprastųjų šunažolių šak-
nys gausesnės, jos geriau pureno dirvožemį nei raudonųjų 
dobilų šaknynas. Dobilų žalienų dirvožemyje nustatytas 
tankis siekė 1,46 Mgm-3, ir tai nebūdinga priesmėlio dirvo-
žemiams. 

5. Sėjos metais rudenį šunažolių lauko dirvožemio 
drėgmės laidumas buvo didesnis nei dobilų lauko. Viduti-
niškai per pirmą tyrimų valandą šunažolių lauke vanduo 
prasisunkė pro 115,2 mm dirvos sluoksnį, per antrą valan-
dą atidrėko dar 63 mm sluoksnis. Dobilų lauko dirvožemy-
je per pirmą valandą vanduo prasisunkė pro 81,2 mm dir-
vožemio sluoksnį, per antrą – pro 37,8 mm sluoksnį. Vė-
liau ir šunažolių, ir raudonųjų dobilų lauke pralaidumas 
vandeniui lėtėjo. 
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Teresė Laimutė NEDZINSKIENĖ, Eugenija BAKŠIENĖ 
 

Yield of the Grasses Under sown in the Winter Rye Crop and Their Influence on Physical Properties of Sandy Loam 
 

Summary 
 
Field experiments were carried out the in Voke Branch of Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forest. In early spring Haplic Luvisol 

cockfoot (Dactylis glomerata L.) 20 kg ha-1 and red clover (Trifolium pretence L.) 16 kg ha-1 were undersown in winter rye crop growing on sandy loam. 
Cocksfoot was established to be the most suitable undercrop in winter rye even in the year of sowing. Cocksfoot dry matter yield of two cuts made 

5,1 and 4,0 t ha-1. At the depth of 0-50 cm in the soil cocksfoot accumulated 3,23 t ha-1  of air-dry mass of roots. The comparison of efficiency between 
grasses showed that cocksfoot decreased the density of sandy loam and improved structure of soil better than red clover did. Soil under cocksfoot had 
much better permeability as compared with the soil in red clover field. 

Perennial grass, roots of the grass, soil, properties. 
 

 
Тересе-Лаймуте Недзинскене, Эугения Бакшене 
 

Плодоношение трав, всеянных в озимую рожь, и влияние супесчаной почвы на их физические свойства  
 

Резюме 
 
В Вокecком филиале Литовского центра аграрных и лесных наук проводились полевые опыты на супесчаных лювисолях с целью иссле-

дования влияния клевера красного (Trifolium pretence L.), ежи сборной (Dactylis glomerata L.) и корневой системы этих многолетних трав на 
физические свойства почвы. Ранней весной в посевы озимой ржи, выращиваемой на зеленый корм, подсевались ежа сборная  (20 кг·гa-1) и кле-
вер красный (16 кг·гa-1). После уборки озимой ржи только ежу сборную удобряли азотом.  

На основе результатов проведенных исследований установлено, что общий урожай сухого вещества озимой ржи и ежи сборной составил 
8,9 т·гa-1, озимой ржи и клевера – 7,9 т·гa-1. В том числе травы – 5,1 и 4,0 т·гa-1 соответственно. Осенью корни ежи сборной в слое почвы 0-10 см 
накопили 3,23 т·гa-1 сухого вещества.  

Исследованиями установлено, что структура почвы посевов ежи сборной (69,7% мезоагрегатов и 75,7% макроагрегатов) была намного 
лучше, чем  посевов клевера красного (55,7 и 60,9 % соответственно); плотность почвы изменялась от 1,35 до 1,40 Mg·m-3 в варианте ежи 
сборной и от 1,41 до 1,46 Mg·m-3 в случае клевера; водопроницаемость почвы оказалась большей под ежей сборной. 

Многолетние травы, корни трав, физические свойства почвы 

 
Gauta 2010 m. kovo mėn. atiduota spaudai 2010 m. gruodžio mėn. 

 
Teresė Laimutė NEDZINSKIENĖ. Biomedicinos mokslų daktarė, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Vokės filialo vyresnioji mokslo darbuoto-
ja. Adresas: LAMMC Vokės filialas, Žalioji a. 2, Trakų Vokė, LT-02232 Vilnius, tel. (8-5) 2645430, el. paštas: terese.nedzinskienė@voke.lzi.lt. 
Eugenija BAKŠIENĖ. Biomedicinos mokslų daktarė (HP), Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Vokės filialo vyriausioji mokslo darbuotoja. Ad-
resas: LAMMC Vokės filialas, Žalioji a. 2, Trakų Vokė, LT-02232 Vilnius, tel. (8-5) 2645430, el. paštas: eugenija.baksiene@voke.lzi.lt. 
Teresė Laimutė NEDZINSKIENĖ. Doctor of Biomedical Sciences, researcher, Voke branch of the Lithuanian Research Centre for Agriculture and Fo-
rest. Address: Voke branch of LRCAF, Žalioji a. 2, Trakų Vokė, LT-02232 Vilnius, Lithuania, phone: +370 5 2645430, e-mail: terese.nedzinskienė 
@voke.lzi.lt. 
Eugenija BAKŠIENĖ. Doctor (HP) of Biomedical Sciences, researcher, Voke branch of the Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forest. Ad-
dress: Voke branch of LRCAF, Žalioji a. 2, Trakų Vokė, LT-02232 Vilnius, Lithuania, phone: +370 5 2645430, e-mail: eugenija.baksiene@voke.lzi.lt. 
 


