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Lietuvos žemdirbystės instituto Joniškėlio bandymų stotyje 2007 – 2008m. sunkaus priemolio glėjiškame rudžemyje (Gleyic Cambisol) atlikti tyri-

mai, norint nustatyti skirtingų daugiamečių žolių: raudonojo dobilo (Trifolium pratense L.), mėlynžiedės liucernos (Medicago sativa L.), eraičinsvidrės (x 
Festulolium), jų mišinių bei jų antžeminės masės naudojimo būdų įtaką C ir N sukaupimui agroekosistemoje. Nustatyta, kad daugiausia organinės anglies 
buvo sukaupta mėlynžiedžių liucernų biomasėje. Žolę mulčiuojant į dirvožemį organinės anglies pateko 3,5 karto, naudojant kombinuotai 2,2 karto dau-
giau, nei tuomet, kai žolių antžeminė masė išvežta iš lauko. Raudonųjų dobilų, mėlynžiedžių liucernų ir jų mišinių su eraičinsvidrėmis visą antžeminę 
masę mulčiuojant, į dirvožemį pateko daugiausia azoto – 238,0 – 293,9 kg ha-1. Priklausomai nuo antžeminės masės panaudojimo būdų simbiotinio azoto 
dalis pupinių šeimos augalų biomasėje buvo 60,8 – 83,6 %. Pagal šaknų biomasės C:N santykį daugiamečių žolių rūšys išsidėstė taip: eraičinsvidrė (78,3) 
> mėlynžiedė liucerna (27,1) > raudonasis dobilas (23,0). Žolių antžeminėje biomasėje, ją mulčiuojant, šis santykis buvo mažiausias: mėlynžiedės liucer-
nos (14,8) < raudonojo dobilo (17,0) < eraičinsvidrės (43,1). 

Daugiametės žolės, biomasės panaudojimo būdai, anglis, azotas. 

 
Įvadas 

 
Dirvožemio derlingumas sąlygoja visų žemdirbystės sis-

temų produktyvumą. Paprastai jis lemia dirvožemio gebą ap-
rūpinti augalus maistingosiomis medžiagomis. Organinė 
medžiaga yra vienas iš pagrindinių dirvožemio derlingumo, 
kartu chemines, biologines, fizikines savybes lemiančių 
veiksnių. Ekologinėje (organinėje) žemdirbystėje dirvože-
mio derlingumas sudaro daugybę sudėtingų ryšių su skirtin-
gais agroekosistemos komponentais, kuriuos sąlygoja siste-
mos vidaus ir išorės veiksniai (Watson et al., 2002). Šios 
žemdirbystės sėkmė, skirtingai nei tradicinės (įprastinės), 
priklauso nuo ilgalaikių strateginių sistemos lygmens spren-
dimų. Vokiečių tyrėjai nurodo, kad organinis ūkis turi dau-
giastruktūrę sandarą, jo pagrindą sudaro sėjomaina su pupi-
nių šeimos augalais (N2 fiksacija – 83 kg ha-1 per metus), 
gyvuliais (tankumas – 1,4 SG ha-1), gamyba orientuota į už-
darą maistingųjų medžiagų apytakos ciklą (Kustermann et 
al., 2010). Plečiantis ekologinei žemdirbystei kuriasi ir vie-
našakiai prekiniai ekologiniai augalininkystės ūkiai, daž-
niausiai pasėlių struktūroje vyrauja miglinių šeimos javai. 
Tuomet į dirvožemį patenka nevienodo anglies ir azoto san-
tykio mažo azotingumo augalų liekanų, todėl pakinta dirvo-
žemio mikroorganizmų sudėtis, veiklos intensyvumas, auga-
lų mitybos maistingosiomis medžiagomis, ypač azotu, reži-
mas ir išvežtų su derliumi maistingųjų medžiagų kompensa-
vimo galimybės tam, kad būtų išvengta dirvožemio degra-
dacijos (Freyer, 2003). Be to, augalininkystės ūkiuose neau-
ginamos didžiulę pozityvią įtaką dirvožemiui turinčios dau-
giametės žolės, negaminamos kokybiškos organinės trąšos – 
mėšlas. Didžiausią reikšmę turi sėjomaina, kuri turi užtikrin-
ti nenutrūkstamą maistingųjų medžiagų apykaitą ir konser-
vavimą bei piktžolių, ligų, kenkėjų naikinimą (Stockdale et 
al., 2002). Sėjomainą turi sudaryti du etapai: papildantis azo-
to atsargas ir jas išeikvojantis (Bachinger et al., 2001; Schul-
ze, 2004; Balnytė ir kt., 2009). Kad būtų optimizuota dirvo-
žemio mikroorganizmų veikla ir sudarytas augalams tinka-
mas mitybos lygis, judriųjų ir patvarių organinių medžiagų 
(dirvožemio humusingumo) atsargos, reikia, papildyti dirvo-
žemį augalų liekanomis, organinėmis trąšomis (arba N ir C) 

taip, kad ūkio azoto balansas būtų teigiamas +50 kg ha-1 
(Loges et al., 2006). Augalininkystės ūkiuose pats svarbiau-
sias azoto šaltinis yra pupinių šeimos augalai. Ieškoma naujų 
šių augalų panaudojimo galimybių: ne tik pašarui, sėklai, bet 
ir žaliajai trąšai, biodujų gamybai; pritaikoma vis daugiau jų 
rūšių, tiriami jų mišinių komponentai, ne tik migliniai, bet ir 
bastutiniai; optimizuojami sėjos, naudojimo būdai ir dažnu-
mas (Stinner et al., 2005).  

Vienas iš augalų aprūpinimo azotu sprendimo būdų 
yra daugiamečių žolių antžeminės masės panaudojimo ža-
liajai trąšai naujų technologijų paieška. Mokslininkai, tyrę 
žaliąsias trąšas, nurodo, kad jos yra ne tik organinių me-
džiagų ir azoto šaltinis, bet ir daugiafunkcė agropriemonė, 
teigiamai veikianti dirvožemį, auginamus augalus ir ekolo-
ginę visumą. Užsienyje ir Lietuvoje atlikta nemažai tyrimų 
su daugiamečių žolių atolu, kaip žaliąja trąša, kuri be pa-
pildomų išlaidų gerina dirvožemį ir didina javų derlių (Tri-
polskaja, 2005; Skuodienė ir kt., 2007). Tyrėjai nurodo, 
kad tręšiant žaliąja trąša dėl greitos pupinių žolių antžemi-
nės masės mineralizacijos galimas azoto išsiplovimas dar 
rudens – žiemos – ankstyvo pavasario laikotarpiu (ypač 
lengvos granuliometrinės sudėties dirvožemiuose) (Watson 
et al., 2002; Tripolskaja, 2005). Siekiant efektyviau išnau-
doti pupinių šeimos augalų surištą biologinį azotą ir apsau-
goti aplinką nuo užterštumo, tyrėjai siūlo daugiamečių žo-
lių antžeminę masę 2–3 kartus per vegetaciją mulčiuoti 
dirvos paviršiuje: nupjauti, smulkinti ir paskleisti (Kaske, 
2000). Susmulkinta, gausi azoto pupinių šeimos augalų 
masė greitai mineralizuojasi, ir laisvas azotas vėl surišamas 
intensyviai augančių (atželiančių) daugiamečių žolių arba 
įjungiamas į dirvožemio organinių junginių sudėtį. Taip 
mažėja azoto nuostoliai ir dirvožemyje formuojasi gausūs 
azoto organiniai junginiai, galintys mineralizuotis ir aprū-
pinti augalus maisto medžiagomis arba būti įjungti į stabi-
lių dirvožemio organinių junginių sudėtį. 

Tikslas. Ištirti daugiamečių pupinių šeimos žolių ir jų 
antžeminės masės naudojimo būdų įtaką anglies, bendrojo 
ir simbiotinio azoto sukaupimui biomasėje.   
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Tyrimų metodika 
 

Bandymas vykdytas 2007 – 2008 m. LŽI Joniškėlio 
bandymų stotyje giliau karbonatingame giliau glėjiškame 
rudžemyje (Endocalcari–Endohypogleyic Cambisol), kurio 
dirvodarinė uoliena – limnoglacialinis molis. Dirvožemis 
pagal granuliometrinę sudėtį – sunkus priemolis ant dul-
kiškojo molio su giliau esančiu smėlingu priemoliu. Ar-
mens agrocheminė charakteristika tokia: pHKCl – 6,4, jud-
riųjų P2O5 ir K2O – atitinkamai 135 ir 229 mg kg-1 dirvo-
žemio, Nsum. – 0,135 %, Corg. – 1,68 %. 

Bandymo schema. Tyrimai atlikti tokioje sėjomainos 
grandyje: miežiai + daugiamečių žolių įsėlis – daugiametės 
žolės. Veiksnys A – daugiametės žolės: 1) raudonasis dobi-
las (Trifolium pratense L.); 2) raudonojo dobilo ir eraičins-
vidrės mišinys; 3) mėlynžiedė liucerna (Medicago sativa 
L.); 4) mėlynžiedės liucernos ir eraičinsvidrės mišintys; 5) 
eraičinsvidrė (xFestulolium). Veiksnys B – daugiamečių 
žolių antžeminės biomasės panaudojimo būdai: 1) žolė iš-
vežta iš lauko; 2) naudota kombinuotai; 3) mulčiuota.  

Pirmais bandymo metais į vasarinius miežius (veislė 
‘Ula’) buvo įsėtos daugiametės žolės pagal bandymo sch-
emą: raudonieji dobilai (veislė ‘Vyliai’, sėklos, norma 
7,5 mln. ha-1), mėlynžiedės liucernos (veislė ‘Birutė’, sėk-
los norma 7,5 mln. ha-1), tarpgentinis hibridas eraičinsvid-
rės (veislė ‘Punia’, sėklos norma 6,2 mln. ha-1) ir abiejų 
pupinių šeimos žolių mišiniai su eraičinsvidrėmis (sėklos 
normos santykis pupinių ir miglinių 2:1). Pirmo daugiame-
čių žolių antžeminės biomasės panaudojimo varianto (B1) 
žolė pjauta du kartus žydėjimo tarpsnyje: 2008–06–10 ir 
2008–08–25 ir išvežta iš lauko. Antro varianto antžeminė 
biomasė naudota kombinuotai: pirmoji žolė pjauta žydėji-
mo tarpsnyje (2008–06–10) ir išvežta iš lauko, antroji ir 
trečioji pjauta žolių butonizacijos tarpsnyje (2008–07–17, 
2008–08–12) žaliajai trąšai – mulčiuota dirvos paviršiuje., 
Priklausomai nuo meteorologinių sąlygų trečio varianto 
(B3) žolė pjauta kas 30–40 dienų keturis kartus (2008–05–
12, 2008–06–13, 2008–07–11, 2008–08–12) ir mulčiuota 
dirvos paviršiuje. Žolė žaliajai trąšai pjauta savaeige žo-
liapjove su mulčiavimo įrenginiu, susmulkinta ir paskleista 
tolygiai laukelyje. Rugpjūčio antroje pusėje visų variantų 

laukeliai sulėkščiuoti ir po dviejų savaičių suarti 25 cm gy-
liu. Prieš sėją laukas kultivuotas, kartu akėjant. Pasėti žiemi-
niai veislės ‘Tauras’ kviečiai, sėklos norma – 220 kg ha-1 , 
auginti taikant ekologinę technologiją. 

Augalų analizė. Daugiamečių žolių kiekvienos pjūties 
antžeminė biomasė nustatyta svorio metodu, paliekant 10 
cm ilgio ražienojus. Iš kiekvieno laukelio paimtas vidutinis 
augalų ėminys, jie susmulkinti 2–5 cm dydžio pjaustiniais ir 
gerai vėdinamoje patalpoje išdžiovinti iki pastovios orasau-
sės masės. Daugiamečių žolių šaknų makrofrakcijos masei 
nustatyti prieš jų aparimą 3 pakartojimų kiekvieno varianto 
laukeliuose iškasti 0,25 x 0,25 x 0,24 m dydžio monolitai. Iš 
monolitų dirvožemio išrinkus stambiąsias šaknis, jos nu-
plautos, išdžiovintos ir nustatytas orasausės masės svoris. 
Paimti antžeminės ir požeminės masės mėginiai nustatyti 
sausųjų medžiagų (džiovinta iki pastovios masės 105 oC 
temperatūroje), azoto, organinės anglieskiekiui. Visų augalų 
antžeminė ir šaknų makrofrakcijos masė perskaičiuota į sau-
sąsias medžiagas. Nustačius anglies ir azoto koncentraciją, 
apskaičiuotas įterptų į dirvožemį jų kiekis (kg ha-1). Augalų 
mėginiuose azotas ir anglis nustatyti analizatoriais Vario EL 
ir Carry 50. Pupinių šeimos augalų fiksuoto iš atmosferos 
azoto kiekis (N2 kg ha-1) buvo prilygintas skirtumui, gautam 
tarp pupinių (visos antžeminės ir šaknų) ir miglinių šeimos 
augalų (visos antžeminės ir šaknų) biomasėje sukaupto azo-
to kiekio (kg ha-1), t. y. apskaičiuotas pagal šią formulę: N2 = 
Npupiniai – Nmigliniai. 

Tyrimų duomenys perskaičiuoti ir apdoroti statistiškai 
naudojant ANOVA bei STAT ENG kompiuterines pro-
gramas. 

Meteorologinės sąlygos. Tyrimų laikotarpio, palyginti 
su daugiamečio vidurkio duomenimis, balandžio mėnuo 
buvo šiltas ir drėgnas – kritulių iškrito 17,2 mm daugiau. 
Gegužės ir birželio mėnesiai, kai intensyviai auga žolių 
antžeminė masė, buvo šaltesni (vidutinė paros temperatūra 
atitinkamai 1,5 ir 0,8 ºC mažesnė) ir sausesni (ypatingai 
gegužės mėn.) už daugiametį vidurkį. Šiuo laikotarpiu iš-
krito kritulių net 3,5 karto mažiau, palyginti su daugiame-
čiu vidurkiu. Rugpjūčio mėnuo buvo pats lietingiausias ty-
rimų laikotarpis, kritulių kiekis net 67,9 mm viršijo dau-
giamečio vidurkio duomenis.  

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    a) vidutinė mėnesio paros temperatūra /                                   b) kritulių kiekis per mėnesį /  
        The average day temperature of a month                             The amount of precipitation per month 

 
1 pav. Tyrimo laikotarpio vidutinė temperatūra ir kritulių kiekis 2008 m. 

Fig 1. The average air temperature and precipitation during the research period in 2008 
Joniškėlis, 2008 m. 
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Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas 
 

Antžeminė ir požeminė masė. Priklausomai nuo augalų 
rūšies, jų biologinių ir morfologinių savybių susiformavo 
skirtingo tankumo pasėliai. Didžiausias tankumas buvo nu-
statytas eraičinsvidrių (92 vnt. m-2) ir jų mišinių su mėlyn-
žiedėmis liucernomis (93 vnt. m-2) ar raudonaisiais dobilais 
(91 vnt. m-2) pasėlių, skirtumas svyravo – 31,9 – 34,8 % 
,palyginti su grynu raudonųjų dobilų pasėliu. Mėlynžiedžių 
liucernų pasėlio tankumas (76 vnt. m-2) buvo didesnis negu 
raudonųjų dobilų (69 vnt. m-2 ). Daugiamečių žolių antže-
minės masės naudojimo būdai didesnės reikšmės pasėlio 
tankumui neturėjo. Mišiniuose pupinių ir miglinių augalų 
antžeminės masės santykis buvo toks: raudonųjų dobilų 
53,6 –56,6 %, mėlynžiedžių liucernų – 47,8 – 51,9 %. 

Esminę įtaką daugiamečių žolių antžeminės masės 
derliui turėjo augalų rūšys (Ffakt. = 32,78**, R05 = 873,10) 

ir antžeminės masės naudojimo būdai (Ffakt. = 11,26**, R05 
= 676,30), šių veiksnių sąveika buvo neesminė. Vertinant 
tirtas daugiamečių žolių rūšis pagal antžeminę masę nusta-
tyta, kad mažiausias derlius buvo eraičinsvidrių 5067,5 kg 
ha-1 SM, arba vidutiniškai esmingai 40,4 % mažesnis, pa-
lyginti su raudonųjų dobilų (1 lentelė). Mėlynžiedžių liu-
cernų derlius, palyginti su raudonųjų dobilų, taip pat buvo 
esmingai (vidutiniškai 17,7 %) mažesnis. Lietuvos tyrėjų 
duomenimis, vegetacijos pirmoje pusėje mėlynžiedės liu-
cernos lėtai auga. Be to, liucernų derlius priklauso ir nuo 
žolynų amžiaus: pirmų vegetacijos metų derlius būna ma-
žesnis, palyginti su antrų (Šarūnaitė ir kt., 2008). Pupinių 
žolių auginimas mišiniuose su eraičinsvidrėmis turėjo ten-
denciją didinti derlių: raudonųjų dobilų – vidutiniškai 
8,7 %, mėlynžiedžių liucernų – vidutiniškai 29,5 %, paly-
ginti su atitinkamais žolių rūšių grynaisiais pasėliais. 

 
1 lentelė. Daugiamečių žolių biomasė  kg ha-1 SM 
Table 1. Biomass of perennial grasses kg ha-1DM 

Joniškėlis, 2008 
 

Daugiamečių  
žolių  

rūšys (A)                 
  Perennial  
grasses (A) 

Daugiamečių žolių antžeminės masės panaudojimo būdai (B)   
Management methods of perennial grasses Veiksnio A  

vidurkis  
Means for factor A  išvežta iš lauko 

removal from field 
naudota kombinuotai 

mixed 
mulčiuota 
mulching 

masė  kg ha-1 / mass kg ha-1 
antžeminė 

above 
ground 

požeminė  
under 

ground 

antžeminė  
above 

ground 

požeminė  
under 

ground 

antžeminė  
above 

ground 

požeminė  
under 

ground 

antžeminė 
above 

ground 

požeminė  
under 

ground 
Rd / Rc 8242,6 1223,5 9133,6 2806,3 8142,1 1727,6 8506,1 1919,1 
Rd+E / Rc+Fl 9220,4 2864,9 10299,9 2870,9 8207,5 2758,6 9242,6 2831,5 
Ml / L 6372,6 4597,5 7743,6 2642,6 6881,6 2728,8 6999,3 3323 
Ml+E / L+Fl 9239,3 4296,7 10303* 4260,9 7638,8 5618,9 9060,5 4725,5 
E / Fl 5253,7* 3922,3 5617,3* 5750,5 4341,4* 3881,4 5067,5 4518,1 
Veiksnio B vid.  
Means for factor B 7665,7 1948,7 8619,5 2239,9 7040,3 1667,56 7775,2 2518,3 
Antžeminė masė / aboveground  mass R05 / LSD05 A = 873,1  B = 676,3  AB = 1512,3. 
 Požeminė masė / underground  mass  R05 / LSD05 A = 789,04,  B = 611,18,  AB = 1366,65. 
Pastaba / Note: Rd / Rc – raudonieji dobilai / Red clover /; Rd+E / Rc+Fl  – raudonieji dobilai + eraičinsvidrės / Red clover + festulolium; Ml / L  – mė-
lynžiedės liucernos / Lucerne; Ml+E / L+Fl  – mėlynžiedės liucernos + eraičinsvidrės / Liucerne + festulolium; E / Fl – eraičinsvidrės / Festulolium.    
Ryšys patikimas, esant 95 % tikimybės lygiui / Relationship is significant  at 95 % probability level; ** Ryšys patikimas, esant 99% tikimybės lygiui / 
Relationship is significant  at 99% probability level; 

 
Palyginus vien tik daugiamečių žolių antžeminės ma-

sės naudojimo būdus nustatyta, kad, žolę naudojant kom-
binuotai, derlius padidėjo esmingai (vidutiniškai 12,4 %), o 
mulčiuojant turėjo tendenciją mažėti (vidutiniškai 8,2 %), 
palyginti kai visa žolių antžeminė masė išvežta iš lauko. 
Kitų šalių tyrėjai apie mulčiavimo įtaką žolių derliui patei-
kia labai skirtingų duomenų: derlius didėja (Dreymann  et 
al., 2005; Braun et al., 2009) gali sumažėti  (Krause et al., 
2005) ar išlikti mažai pakitęs (Hatch et al., 2007), palyginti 
su tuo, kai žolė išvežama iš lauko. 

Kiekvienas agrocenozės (sėjomainos) narys vertina-
mas kaip priešsėlis pagal dirvoje sukaupiamų organinių ir 
maisto medžiagų kiekius ir sudaromas sąlygas po jų augan-
tiems augalams. Lietuvoje atliktų tyrimų duomenimis, 
daugiametės žolės augalų šaknų ir liekanų palieka viduti-
niškai 5,2 karto daugiau nei javai, ypač miglinių šeimos 
žolės (Magyla ir kt., 1997). Tyrėjų duomenimis, daugiame-
tės pupinės žolės ar jų mišiniai su miglinėmis palieka dir-

voje didesniąją dalį (55 – 65 %) organinių medžiagų negu 
išvežama iš lauko (Janušienė, 1994). 

Tiriamų augalų šaknų makrofrakcijos kitimui esminės 
įtakos turėjo augalų rūšys (Ffakt. = 18,30**, R05 = 789,04) ir 
jų sąveika su antžeminės masės naudojimo būdais (Ffakt. = 
3,82**, R05 = 1366,65). Vertinant daugiamečių žolių rūšis 
nustatyta, kad didžiausią šaknų masę suformavo mėlynžie-
džių liucernų ir eraičinsvidrių mišinio pasėlis (vidutiniškai 
4725,5 kg ha-1, arba 59,4 % daugiau, palyginti su grynu 
raudonųjų dobilų pasėliu). Nedaug atsiliko grynų eraičins-
vidrių pasėlis.Tyrimai parodė, kad pupinių žolių (raudonų-
jų dobilų ir mėlynžiedžių liucernų) auginimas mišiniuose 
su eraičinsvidrėmis lėmė esmingai atitinkamai vidutiniškai 
42,2 % ir 47,5 % didesnę šaknų masę, palyginti su atitin-
kamu grynu pupinių žolių pasėliu. Derinant augalus, turin-
čius skirtingus maisto medžiagų ir augimo sąlygų poreikis, 
geriau panaudojamas dirvožemis ir saulės energija, todėl 
daugeliu atvejų bendrasis derlius būna didesnis (Chalcraft 
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et al., 2009). Daugiamečių žolių antžeminės masės naudo-
jimo būdų įtaka buvo ne esminė, tačiau ją naudojant kom-
binuotai šaknų masė turėjo tendenciją didėti, o mulčiuojant 
– mažėti. Intensyvesnį šaknų augimą azoto deficito sąly-
gomis (pvz., žolę išvežus iš lauko), tyrėjai aiškina, kaip 
asimiliantų pertekliaus judėjimą iš antžeminės dalies atgal į 
šaknis (Rasse et al., 2005). Derinant daugiamečių žolių rū-
šis ir jų antžeminės masės naudojimo būdus nustatyta, kad 
didžiausia šaknų masė (net 4,7 kartus didesnė, palyginti su 
raudonųjų dobilų antžemine mase išvežus iš lauko) buvo 
eraičinsvidrių antžeminę masę naudojant kombinuotai. Di-
džiausia raudonųjų dobilų požeminė masė buvo žolę nau-
dojant kombinuotai, o juos auginant mišiniuose su erai-
činsvidrėmis, jų šaknų masė nuo antžeminės masės naudo-
jimo būdų nepriklausė. Panašios šaknų masės kitimo ten-
dencijos būdingos mėlynžiedėms liucernoms ir eraičinsvid-
rių mišiniui. Mėlynžiedės liucernos didžiausią šaknų masę 
suformavo visą žolę išvežus iš lauko. Šių žolių antžeminę 
masę naudojant kombinuotai ar mulčiuojant šaknų masė 
sumažėjo atitinkamai 42,5 % ir 40,6 %. Šių tyrimų metu 
nebuvo atsižvelgta į šaknų mikrofrakcijos masę, kuri yra 
palyginti didelė. Autorių kitų tyrimų duomenimis, raudo-
nųjų dobilų šaknų mikrofrakcija buvo 3,2 karto, mėlynžie-
džių liucernų – 1,2 karto didesnė, palyginti su makrofrakci-
ja (Maikštėnienė, 2008). Belgų tyrėjų duomenimis, sunku 
tiksliai ir objektyviai nustatyti šaknų masę, bet to, didžiau-

sia šaknų masės dalis išsidėsto 0 – 45 cm dirvožemio 
sluoksnyje (Rasse et al., 2005). 

Organinė anglis. Įvertinant daugiamečių žolių reikšmę 
papildant dirvožemį organinėmis medžiagomis (organine 
anglimi), nustatyta daugiamečių žolių antžeminės ir pože-
minės masės organinės anglies koncentracija. Ji augalų 
antžeminėje masėje kito nuo 508,9 iki 569,1 g kg SM (2 
lentelė). Esminę įtaką augalų antžeminėje masėje sukaup-
tam anglies kiekiui (kg ha-1) turėjo žolių rūšys (Ffakt. = 
236,94**, R05 = 486,51) ir antžeminės masės naudojimo 
būdai (Ffakt. = 12,22**, R05 = 376,85).  

Daugiamečių žolių rūšių palyginimo duomenys paro-
dė, kad daugiausia organinės anglies buvo sukaupta grynų 
raudonųjų dobilų, jų ir mėlynžiedžių liucernų mišinių su 
eraičinsvidrėmis antžeminėje biomasėje. Mažiausiai jos 
antžeminėje masėje buvo sukaupta auginant eraičinsvidrių 
ir mėlynžiedžių liucernų grynus pasėlius. Esmingai mažes-
ni skirtumai, palyginti su grynu raudonųjų dobilų pasėliu, 
sudarė atitinkamai 37,4 ir 17,1 %. Vidutiniais duomenimis, 
antžeminę žolių biomasę naudojant kombinuotai augalai 
esmingai daugiau kaupė organinės anglies, o žolę mulčiuo-
jant – mažiau. Esmingai daugiau, palyginti su kontrolinio 
varianto, anglies antžeminėje biomasėje sukaupė raudonų-
jų dobilų bei mėlynžiedžių liucernų mišiniai su eraičinsvid-
rėmis antžeminę masę naudojant kombinuotai, atitinkamai 
23,1 ir 18,8 %.  

 
2 lentelė. Daugiamečių žolių biomasėje sukauptos organinės anglies kiekis priklausomai nuo žolių rūšių ir jų naudojimo būdų 

Table 2. The C stoks depending on perennial grass variety and management methods 
Joniškėlis, 2008m. 

 

Daugiametės  
žolės (A)  
Perennial  
grasses  

Daugiamečių žolių panaudojimo būdai (B) / Management methods of perennial grasses 
išvežta iš lauko  

removal from field 
naudota kombinuotai 

mixed 
mulčiuota  
mulching 

veiksnio A vidurkis  
Means for factor A 

Corg. kg ha-1 / Corg. kg ha-1 
antžeminė 
above – 
ground 

požeminė 
under - 
ground 

antžeminė 
above – 
ground 

požeminė 
under - 
ground 

antžeminė 
above –
ground 

požeminė 
under-
ground 

antžeminė 
above –
ground 

požeminė 
under-
ground 

Rd / Rc 4582,5 655,2 5006,2 1455,3* 4367,2 908,2 4652,0 1006,2 
Rd+E / Rc+Fl 5133,6 1431,2 5640,1* 1356,3* 4577,1 1376,1* 5116,9 1387,8* 
Ml / L 3785,1 2450,4** 4156,0 1722,7** 3633,9* 1485,3* 3858,3** 1889,1** 
Ml+E / L+Fl  4844,5 2276,8** 5444,4* 2199,6** 4038,8 2929,3** 4775,9 2468,6** 
E / Fl 2913,8** 1943,6** 3404,6** 2706,9** 2418,9** 1856,4** 2912,5** 2168,9** 
Veiksn. B vidur-
kis / Means for 
fact. B 

4251,9 1751,4 4730,3* 1888,1 3807,2* 1711,1 4263,1 1783,5 

Antžeminė masė / above-ground mass / R 05 / LSD05A = 486,51, B =376,85 , AB = 842,67. 
Požeminė masė / under-ground mass / R 05  / LSD05A = 380,17, B = 294,48, AB = 658,49. 
Pastaba / Note: Rd / Rc – raudonieji dobilai / Red clover /; Rd+E / Rc+Fl  – raudonieji dobilai + eraičinsvidrės / Red clover + festulolium; Ml / L  – mė-
lynžiedės liucernos / Lucerne; Ml+E / L+Fl  – mėlynžiedės liucernos + eraičinsvidrės / Liucerne + festulolium; E / Fl – eraičinsvidrės / Festulolium.    
*Ryšys patikimas, esant 95% tikimybės lygiui / Relationship is significant  at 95% probability level; ** Ryšys patikimas, esant 99 % tikimybės lygiui / 
Relationship is significant  at 99 % probability level. 
 

Organinės anglies koncentracija augalų požeminėje ma-
sėje buvo nežymiai mažesnė (473,9 – 556,9 g kg SM), paly-
ginti su antžemine. Esminę įtaką anglies sukaupimui (kg ha-1) 
šaknyse turėjo augalų rūšys (Ffakt. = 19,60**, R05 = 380,17) ir 
jų sąveika su antžeminės masės naudojimo būdais (Ffakt. = 
3,56**, R05 = 658,48). Daugiausia anglies nustatyta mėlyn-
žiedžių liucernų ir eraičinsvidrių mišinio bei grynų eraičins-
vidrių požeminėje masėje. Esminiai skirtumai, palyginti su 
raudonųjų dobilų, buvo atitinkamai 2,5 ir 2,2 karto didesni. 
Palyginus skirtingus daugiamečių žolių antžeminės masės 

naudojimo būdus nustatyta, kad, žolę naudojant kombinuotai, 
organinės anglies kiekis žolių šaknyse turėjo tendenciją didėti 
(vidutiniškai 10,2 %), o mulčiuojant – mažėti (vidutiniškai 
8,1 %), palyginti su žole, išvežta iš lauko.  

Daugeliu atvejų (išskyrus, kai raudonųjų dobilų antže-
minė biomasė buvo mulčiuota) daugiamečių žolių antžemi-
nę masę naudojant kombinuotai arba mulčiuojant, šaknyse 
buvo sukaupti esmingai didesni anglies kiekiai, palyginti su 
raudonųjų dobilų šaknimis, žolę išvežus iš lauko.  
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Azotas. Pupinių šeimos augalai agrosistemose yra vie-
nas iš svarbiausių azoto šaltinių. Siekiant padidinti azoto fik-
savimą iš atmosferos ir jo panaudojimo galimybes, svarbu 
įvertinti azoto kaupimo augalų biomasėje dėsningumus per 
visą vegetacijos laikotarpį. Žolę pjaunant pašarui du kartus 
per vegetaciją žydėjimo tarpsnyje (B1), azoto koncentracija 
antžeminėje biomasėje priklausė nuo žolių rūšies ir pjūties 
(2 pav., a). Vidutiniais duomenimis, didžiausia azoto kon-
centracija nustatyta raudonųjų dobilų ir mėlynžiedžių liucer-
nų antžeminėje biomasėje, esmingai mažesnė – eraičinsvid-
rių. Jas auginant mišiniuose su raudonaisiais dobilais ar mė-
lynžiedėmis liucernomis biomasėje azoto koncentracija es-
mingai padidėjo atitinkamai 33,5 ir 32,7 %, palyginti su 
grynu eraičinsvidrių pasėliu. Tai patvirtina ir kiti tyrėjai nu-
rodydami, kad miglinių augalų biomasėje padidėja azoto 
kiekis, juos auginant mišiniuose su pupiniais, –  tai priklauso 
ir nuo pupinių augalų kiekio mišinyje (Braun, 2009). Vidu-
tiniais duomenimis, esmingai daugiau azoto nustatyta antros 
pjūties žolės biomasėje (20,5 g kg SM), palyginti su pirmos 
pjūties (17,6 g kg SM). 

Naudojant antžeminę žolių masę kombinuotai: pirmąją 
– pašarui, o antrą ir trečią – mulčiui (B2) antžeminės masės 
azoto koncentracijai turėjo įtakos augalų rūšys bei pjūties 
dažnumas ir laikas (2 pav., b). Vertinant tik augalų rūšis 
nustatyta, kad visų tirtų augalų antžeminės biomasės azoto 
koncentracija buvo didesnė, palyginti su analogiškais 
duomenimis žolę išvežus iš lauko (B1). Didžiausia azoto 
koncentracija nustatyta raudonųjų dobilų ir mėlynžiedžių 
liucernų augintų grynuose pasėliuose arba mišiniuose, – 
atitinkamai vidutiniškai 26,8 ir 27,7 g kg SM, arba 30,4 ir 
29,6 g kg SM. Didžiausia eraičinsvidrių koncentracija (vi-
dutiniškai 15,6 g kg SM) nustatyta jas auginant mišinyje su 
raudonaisiais dobilais.  

Vidutiniais duomenimis, azoto koncentracija antžeminė-
je masėje išsirikiavo tokia tvarka: III pjūtis (26,4 g kg SM) > 
II pjūtis (23,4 g kg SM) > I pjūtis (17,6 g kg SM). Antroji ir 
trečioji žolė buvo pjaunama ankstyvesniame žolių augimo 
tarpsnyje – butonizacijos, todėl ir azoto koncentracija buvo 
didesnė. Be to, vasaros viduryje ir jos antroje pusėje dau-
giametės žolės intensyviau augo. Eraičinsvidrių biomasės 
azoto kaupimasis labiau priklausė nuo pjūties nei pupinių 
žolių. Antros pjūties eraičinsvidrių antžeminėje biomasėje 
(nepriklausomai, ar auginta gryname pasėlyje, ar mišiniuo-
se) azoto koncentracija buvo 1,4 – 2,1 karto, trečios pjūties 
1,9 – 2,6 karo didesnė, palyginti su pirmos.  

Visą žolę mulčiuojant (B3) – naudojant žaliajai trąšai, 
antžeminėje biomasėje azoto koncentracija priklausė nuo žo-
lių rūšies, pjūties ir šių veiksnių sąveikos (2 pav., c). Verti-
nant tik daugiamečių žolių rūšis nustatyta, kad azoto kon-
centracija visų žolių, išskyrus eraičinsvidrių, antžeminėje 
biomasėje buvo didesnė, palyginti su vidutiniais duomeni-
mis žolę naudojant kombinuotai. Skirtingos žolių rūšys ne-
priklausomai nuo jų antžeminės masės naudojimo būdo pa-
gal azoto koncentraciją, kaip ir žolę naudojant kitais būdais 
(B1, B2), išsidėstė tokia seka: mėlynžiedės liucernos > rau-
donieji dobilai > eraičinsvidrės. Eraičinsvidrių biomasės 
azoto koncentracija buvo skirtinga: auginant gryname pasė-
lyje (vidutiniškai 12,8 g kg SM) < mišinyje su mėlynžiedė-
mis liucernomis (vidutiniškai 17,5 g kg SM) < mišinyje su 
raudonaisiais dobilai (vidutiniškai 19,8 g kg SM).  

Vidutiniais duomenimis, azoto koncentracija skirtingos 
pjūties žolių masėje išsidėstė tokia tvarka: III pjūtis (viduti-

niškai 27,1 g kg SM) > I pjūtis (vidutiniškai 26,7 g kg SM) 
> II ir IV pjūtys (vidutiniškai 26,0 g kg SM). Didžiausia ant-
žeminės biomasės azoto koncentracija (36,1 – 38,6 g kg 
SM) buvo liucernų I, II, III pjūties žolėje. Pjaunant žolę ket-
virtą kartą azoto koncentracija sumažėjo: gryno liucernų pa-
sėlio – 7,5 %, o jos mišinio su eraičinsvidrėmis – 9,7 %, pa-
lyginti su atitinkamo pasėlio pirmąja žole. Raudonieji dobi-
lai labiau azotą kaupė I ir II pjūties žolėje. Raudonuosius 
dobilus auginant gryname pasėlyje III pjūties žolėje azoto 
koncentracija sumažėjo 9,7 %, ketvirtos – 16,5 %, o augi-
nant mišiniuose – atitinkamai 12,6 ir 20,4 %, palyginti su 
pirmos žolės. Azoto koncentracija eraičinsvidrių biomasėje 
kito atvirkščiai: didžiausia buvo III ir IV pjūties žolės, ypač 
auginant mišiniuose su pupinių šeimos augalais.  
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a) išvežta iš lauko / removal from field 
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b) naudota kombinuotai / mixed 
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c) mulčiuota / mulching 

Pastaba / Note: Rdg / Rcp –  raudonieji dobilai / Pured red clover; Rdm / 
Rcm – raudonieji  dobilai mišinyje / Mixed red clover; Em / Flm – erai-
činsvidrės mišinyje / Mixed festuliolium;  Mlg / Lp –  mėlynžiedės liucer-
nos / Pured lucerne;  Mlm / Lm – mėlynžiedės liucernos mišinyje / Mixed 
lucerne; Eg / Flp – eraičinsvidrės / Pured festuliolium. 
 

2 pav. Daugiamečių žolių ir jų naudojimo būdų įtaka antžeminės ir po-
žeminės biomasės azoto koncentracijos kitimui 

Fig 2. An effect of perennial grass variety and usage methods on the  va-
riation of N concentration in the above-ground and rootbiomass 

Joniškėlis, 2008 m. 
 

Azoto koncentracija tiriamų augalų šaknyse daugeliu 
atvejų buvo mažesnė, palyginti su antžeminės masės (2 
pav. a, b, c). Daugiausia azoto šaknyse kaupė pupinių šei-
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mos augai. Antžeminės masės naudojimo būdų įtaka azoto 
koncentracijai nevienareikšmė: raudonųjų dobilų, naudo-
jamų žaliajai trąšai, ji didėjo, mėlynžiedžių liucernų – ma-
žėjo. Esmingai mažesnis azotingumas nustatytas eraičins-
vidrių šaknyse, jas auginant mišiniuose su pupiniais azoto 
koncentracija didėjo. 

3 lentelėje pateiktas azoto kiekis skirtingų daugiame-
čių žolių biomasėje. Azoto kiekį antžeminėje masėje es-
mingai sąlygojo daugiamečių žolių rūšys (Ffakt. = 62,8**, 
R05 = 24,96) ir panaudojimo būdai (Ffakt. = 9,13**, R05 = 
19,33). Daugiausia azoto buvo sukaupta pupinių žolių ant-
žeminėje masėje ir esmingai mažiau – eraičinsvidrių. Pas-
tarųjų biomasėje azoto sukaupta 3,8 ir 3,7 karto mažiau, 
palyginti su raudonųjų dobilų ir mėlynžiedžių liucernų. 
Pupinių ir miglinių mišinių biomasėje azoto kiekis turėjo 
tendenciją mažėti, palyginti su grynais pupinių žolių pasė-
liais. Vidutiniais duomenimis, augalų antžeminę masę 
mulčiuojant azoto buvo sukaupta 24,1 %, o naudojant 
kombinuotai – 20,7 % daugiau, palyginti su žole, išvežta iš 
lauko. Minėti dėsningumai lėmė, kad daugiausia azoto bu-
vo raudonųjų dobilų ir mėlynžiedžių liucernų antžeminėje 
masėje mulčiuojant. 

Šaknų makrofrakcijoje sukauptam azoto kiekiui esmi-
nės įtakos turėjo augalų rūšys (Ffakt. = 18,8**, R05 = 12,90) 
ir jų sąveika su naudojimo būdais (Ffakt. = 6,1**, R05 = 
22,35). Vidutiniais duomenimis, daugiausia azoto buvo su-
kaupta mėlynžiedžių liucernų ir jų mišinių su eraičinsvid-
rėmis šaknyse, tai yra 53,4 ir 58,3 % daugiau, palyginti su 
raudonųjų dobilų. Eraičinsvidrių šaknyse azoto buvo 1,7 
karo mažiau. Antžeminės masės naudojimo būdai esminės 
įtakos azoto kaupimuisi šaknyse neturėjo. 

Daugelio mokslininkų duomenimis, liucernos kasmet 
fiksuoja nuo 300 iki 600, raudonieji dobilai – nuo 150 iki 
300 kg ha-1 simbiozinio azoto jų bendroje fitomasėje (La-
pinskas, 2008; Maikštėnienė, 2008) .Apibendrinant įvairių 
šalių mokslininkų publikacijas galima teigti, kad raudonieji 
dobilai daugiausia biologinio azoto fiksuoja pirmais nau-
dojimo metais, mėlynžiedės liucernos – antrais (Watson et 
al., 2002; Freyer, 2003; Hatch et al., 2007). Lietuvoje vidu-
tinio sunkumo rudžemiuose atlikti tyrimai parodė, kad vie-
nas hektaras liucernų per metus gali fiksuoti 245 kg ha-1, 
raudonieji dobilai – iki 254 kg ha-1 atmosferos azoto (Ka-
džiulienė, 2001).  

 
3 lentelė. Daugiamečių žolių biomasėje sukauptas azoto kiekis priklausomai nuo žolių rūšių ir jų naudojimo būdų 

Table 3. The N stoks depending on the  perennial grass variety and management methods 
Joniškėlis, 2008 m. 

 

Daugiametės 
žolės (A)  
Perennial 

grasses (A) 

Daugiamečių žolių panaudojimo būdai (B)  / Management methods of perennial grasses 

išvežta iš lauko  
removal from field 

naudota kombinuotai 
mixed 

mulčiuota  
mulching 

Veiksnio A vidurkis 
Means for factor A 

N kg ha-1 / N kg ha-1 
antžeminė 
above – 
ground  

požeminė 
under - 
ground  

antžeminė 
above – 
ground  

požeminė 
under - 
ground  

antžeminė 
above –
ground   

požeminė 
under-
ground   

antžeminė 
above –
ground 

požeminė 
under-
ground   

Rd / Rc 196,4 25,4 232,5 67,4** 253,7* 44,3 227,5 45,7 
Rd+E / c+Fl 171,4 35,6 203,7 45,0 219,0 39,2 198,0* 40,0 
Ml / L 186,3 99,5** 235,2 59,0** 249,8* 51,6* 223,8 70,1** 
Ml+E / L+Fl  167,6 79,6** 213,9 51,0* 195,1 86,4** 192,6** 72,3** 
E / Fl 61,5** 22,5 61,0** 32,8 55,4** 26,0 59,3** 27,1** 
Veiksn. B vi-
durkis /Means 
for fact. B 

156,8 52,5 189,3** 51,0 194,6** 49,5 180,2 51,0 

Antžeminė masė / above-ground mass / R 05 / LSD05 A = 24,96, B =19,33 , AB = 43,24. 
Požeminė masė / under-ground mass / R 05  / LSD05 A = 12,90, B = 9,99, AB = 22,33. 
Pastaba / Note. Rd / Rc – raudonieji dobilai / Red clover /; Rd+E / Rc+Fl  – raudonieji dobilai + eraičinsvidrės / Red clover + festulolium; Ml / L  – mė-
lynžiedės liucernos / Lucerne; Ml+E / L+Fl  – mėlynžiedės liucernos + eraičinsvidrės / Liucerne + festulolium; E / Fl – eraičinsvidrės / Festulolium.    
*Ryšys patikimas, esant 95 % tikimybės lygiui / Relationship is significant  at 95 % probability level; ** Ryšys patikimas, esant 99 % tikimybės lygiui / 
Relationship is significant  at 99 % probability level. 
 

Mūsų tyrimų metu daugiausia simbiotinio azoto bioma-
sėje sukaupė mėlynžiedės liucernos 206,5 kg ha-1, arba 49,7 
% daugiau, palyginti su raudonaisiais dobilais (3 pav.). 

Priklausomai nuo antžeminės masės panaudojimo bū-
dų molekulinio azoto (N2) fiksavimo efektyvumas raudo-
nųjų dobilų biomasėje buvo 60,8 – 83,4 %, mėlynžiedžių 
liucernų – 68,1 – 83,6 %. Vertinant daugiamečių žolių ant-
žeminės masės naudojimo būdus nustatyta, kad mulčiuo-

jant daugiametes pupines žoles simbiotinio azoto augalų 
biomasėje sukaupta daugiausiai. Šio žolės panaudojimo 
būdo negalima vertinti vienareikšmiškai, kadangi atželian-
čios žolės galėjo naudoti mineralizuotą azotą iš žaliųjų trą-
šų. Hatch D.J. teigimu, mulčiuojant dobilų/miglinių žolių 
antžeminę masę, biomasėje mažėjo fiksuoto azoto (N2) 
santykinė dalis (Hatch et al., 2007).  
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Pastaba / Note: RC – Raudonieji dobilai / Red clover; L – Mėlynžiedės liucernos / Lucerne.  R05 /LSD05 A = 67,57,  B = 82,75,  AB = 117,03. 
 

3 pav. Simbiotinio azoto sukaupimas daugiamečių žolių biomasėje 
Fig 3.  A sock of symbiotic N in perennial grass biomass 

 
Biomasės C ir N santykis. Gamtoje anglies ir azoto 

apytakos ciklai glaudžiai siejasi. Organinė anglis, patekusi 
į dirvožemį, gali mineralizuotis iki CO2 ar būti asimiliuota 
dirvožemio mikrofloros, o mikroorganizmų biomasei irs-
tant, C įjungiama į humuso sudėtį ar patenka antrinei mine-
ralizacijai (Janušienė, 2002). Azoto dinamiką dirvožemyje 
lemia anglies ir azoto santykis ( C:N = 16 – 24) Skaidantis 
gausioms azoto augalų liekanoms, susidaro lengvai skai-
domos organinės medžiagos, kurios augalus aprūpina 

maistingosiomis medžiagomis, jas įtraukdamos į ekosiste-
mos biogeninių elementų apykaitą. Mikroorganizmai jas 
naudoja kaip energijos ir anglies šaltinį. Jos aktyvuoja bio-
degradacijai atsparius junginius, padidindamos jų skilimą 
(Teit, 1991; Nieder et al., 2003).  

Anglies ir azoto santykis daugiamečių žolių antžemi-
nėje masėje priklausė nuo augalų rūšies, auginimo būdo 
(gryname pasėlyje ar mišinyje) ir pjūties (4 lentelė).  

 
4 lentelė. Daugiamečių žolių panaudojimo būdų poveikis augalų antžeminės masės C:N santykio kitimui 

Table 4. An effect of perennial grasses' management methods on the variation of C:N proportion of grasses' above-ground mass, 
 Joniškėlis, 2008 

 

Daugiamečių žolių panaudojimo būdai (B) 
Management methods of perennial grasses(B) 

Daugiametės žolės (A) / Perennial grasses (A) 

Rd / Rc 
Rd + E / Rc+ Fl 

Ml / L 
Ml + E / L + Fl  E / 

Fl Rd / Rc E / Fl Ml / L E / Fl 
Išvežta iš lauko / removal from field 
   Pirma žolė / first grass 27,4 24,0 54,7 20,2 20,8 59,9 79,5 
   Antra žolė / second grass 20,3 20,8 39,8 20,3 29,2 36,3 58,0 
  Šaknys / roots 26,4 26,4 61,3 24,5 20,4 64,8 83,2 
Naudota kombinuotai / mixed 
   Pirma žolė / first grass  27,4 24,0 54,7 20,2 20,8 59,9 79,5 
   Antra žolė / second grass 18,0 18,7 41,2 16,8 16,8 38,2 45,0 
   Trečia žolė / third grass 18,1 18,8 23,7 16,4 16,5 28,6 27,3 
   Šaknys roots 21,9 21,2 46,2 28,0 31,1 57,5 79,9 
Mulčiuota / mulching  
   Pirma žolė / first grass  15,4 15,0 27,8 14,3 14,2 36,8 44,1 
   Antra žolė / second grass 16,0 15,7 36,5 14,9 14,5 38,3 52,4 
   Trečia žolė /third grass 17,5 19,0 22,2 13,3 14,0 26,4 40,1 
   Ketvirta žolė/ fourth grass 19,6 20,4 23,6 16,5 16,4 25,7 35,8 
   Šaknys /  roots 20,6 23,9 48,5 28,7 31,2 45,7 71,8 

Pastaba / Note: Rd / Rc – raudonieji dobilai / Red clover /; Rd+E / Rc+Fl  – raudonieji dobilai + eraičinsvidrės / Red clover + festulolium; Ml / L  – mė-
lynžiedės liucernos / Lucerne; Ml+E / L+Fl  – mėlynžiedės liucernos + eraičinsvidrės / Liucerne + festulolium; E / Fl – eraičinsvidrės / Festulolium.    
*Ryšys patikimas, esant 95 % tikimybės lygiui / Relationship is significant  at 95 % probability level; ** Ryšys patikimas, esant 99 % tikimybės lygiui / 
Relationship is significant  at 99 % probability level 

 
Palyginus grynus daugiamečių žolių pasėlius nustatyta, 

kad nepriklausomai nuo pjūties didžiausiais C:N santykis 
buvo eraičinsvidrių (79,5 – 27,3), mažiausias – raudonųjų 
dobilų (27,4 – 15,4) ir mėlynžiedžių liucernų (24,0 – 15,0) 
antžeminėje masėje. Mišiniuose pupinių žolių antžeminės 
masės C:N mažai kito, tačiau eraičinsvidrių žymiai suma-
žėjo (59,9 – 22,2).  

Pjaunant žolę pašarui (B1) pupinių žolių žydėjimo 
tarpsnyje didžiausiais C:N santykis buvo pirmos pjūties 
eraičinsvidrių žolėje, antros pjūties ryškiai sumažėjo (27,0 – 
27,2 %), ypač auginant mišiniuose su mėlynžiedėmis liucer-
nomis (39,4 %). Pupinių žolių antžeminės masės C:N santy-
kis, palyginus pirmą ir antrą pjūtis, kito mažai ir nevienodai.   
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Daugiamečių žolių antžeminę masę naudojant kombi-
nuotai (B2) antrą ir trečią žolę pjaunant butonizacijos 
tarpsnyje ir mulčiuojant, raudonųjų dobilų antžeminės ma-
sės C:N santykis sumažėjo iki 18,0 – 18,8, mėlynžiedžių 
liucernų – iki 16,4 – 16,8. Eraičinsvidrės antros pjūties žo-
lėje jis išliko didelis 38,2 – 45,0. Čia mulčiuotų žolių mine-
ralizacija vyko lėtai. Ryškiau eraičinsvidrių C:N sumažėjo 
tik trečios pjūties žolėje (23,7 – 28,6) nepriklausomai, ar ji 
buvo auginta gryname pasėlyje, ar mišiniuose.  

Visą daugiamečių žolių antžeminę masę mulčiuojant ir 
naudojant žaliajai trąšai jų mineralizacijai, C:N santykis 
buvo palankesnis. Remiantis C:N santykiu intensyviausiai 
skaidėsi mėlynžiedžių liucernų pirmos – trečios pjūties 
antžeminė masė (13,3 – 14,9), o raudonųjų dobilų pirmos 
ir antros pjūties (15,0 – 16,0) – nepriklausomai, ar žolės 
buvo augintos gryname pasėlyje, ar mišinyje su eraičins-
vidrėmis. Iš pupinių žolių biomasės lėčiausiai skaidėsi 
(C:N = 17,5 – 20,4) raudonųjų dobilų trečios ir ketvirtos 
pjūties žolė.  Eraičinsvidrių, augintų gryname pasėlyje, vi-

sų pjūčių žolėje C:N santykis buvo didokas (52,4 – 35,8). 
Šio santykio sumažėjimą lėmė jų auginimas mišiniuose su 
raudonaisiais dobilais (23,6 – 36,5) ir vėlesnės pjūtys: tre-
čioji (C:N = 22,2 – 26,4) ir ketvirtoji (C:N = 23,6 – 25,7). 

Daugiamečių žolių šaknų makrofrakcijos C:N santykis 
buvo didesnis ir mažiau kintantis dydis, palyginti su augalų 
antžemine mase (4 lentelėje). Didžiausias C:N nustatytas 
eraičinsvidrių šaknyse, jas auginant mišiniuose su pupi-
niais, šis santykis, kaip ir antžeminėje masėje, mažėjo. 
Antžeminės masės naudojimas trąšai šį (šaknų) santykį 
mažino, tik ne tiek daug kaip antžeminės masės. Skirtingai 
nei antžeminė augalų masė, didesniu šaknų C:N santykiu 
pasižymėjo mėlynžiedės liucernos, ypač augintos miši-
niuose su miglinėmis.  

Skirtingi daugiamečių žolių antžeminės masės naudo-
jimo būdai lėmė, kad į dirvožemį pateko nevienodi organi-
nės anglies ir azoto kiekiai. Daugiausia organinės anglies į 
dirvožemį pateko su mėlynžiedžių liucernų ir jų mišinio su 
eraičinsvidrėmis šaknimis ir antžemine mase (5 lentelė).  

 
5 lentelė. Anglies ir azoto kiekis, įterptas į dirvožemį su augalų biomase (šaknys + antžeminė masė), priklausomai nuo žolių rūšių ir jų panaudojimo būdų 

Table 5. The amount of C and N introduced with perennial grasses’ biomass in soil (roots + above-ground mass) depending on perennial grass variety and 
usage methods 

Joniškėlis, 2008 m. 
 

Daugiametės žo-
lės (A)  

Perennial grasses 
(A) 

Daugiamečių žolių panaudojimo būdai (B) / Management methods of perennial grasses 
išvežta iš lauko 

removal from field 
naudota kombinuotai 

mixed 
mulčiuota 
mulching 

Veiksnio A vidurkis 
Means for factor A 

Corg. N Corg. N Corg. N Corg. N 
kg ha-1 

Rd / Rc 655,2 25,4 4158,8 215,8 5658,2 273,2 3490,7 171,5 
Rd+E / c+Fl 1431,2 35,6 2489,6 156,6 6504,7 238,0 3475,2 143,4 
Ml / L 2450,4 99,5 4206,1 207,9 5747,4 293,9 4134,6 167,3 
Ml+E / L+Fl  2276,8 79,6 4699,5 171,8 7244,5 264,9 4740,3 172,1 
E / Fl 1943,6 22,5 3748,3 63,8 5081,4 86,4 3591,1 57,6 
Veiksn. B vidur-
kis / Means for 
fact. B 

1751,4 52,5 3848,3 16,.8 6046,6 231,2 3886,4 142,4 

Pastaba / Note: Rd / Rc – raudonieji dobilai / Red clover /; Rd+E / Rc+Fl  – raudonieji dobilai + eraičinsvidrės / Red clover + festulolium; Ml / L  – mė-
lynžiedės liucernos / Lucerne; Ml+E / L+Fl  – mėlynžiedės liucernos + eraičinsvidrės / Liucerne + festulolium; E / Fl – eraičinsvidrės / Festulolium.    

 
Vidutiniais duomenimis, tai yra atitinkamai 18,4 ir 

35,8 % daugiau, palyginti su raudonųjų dobilų. Labiausiai 
dirvožemyje organinės anglies kiekį gali padidinti augalų 
antžeminė masė, naudojama žaliajai trąšai. Žolę mulčiuo-
jant organinės anglies į dirvožemį su bendrąja augalų bio-
mase patenka 3,5 karto, naudojant kombinuotai – 2,2 karto 
daugiau, palyginti su tuo, kai antžeminė žolių masė išve-
žama iš lauko. Panašūs rezultatai gauti Vokietijoje, tyrėjų 
duomenimis, naudojant antžeminę masę mulčiui į dirvo-
žemį patenka 3 – 4 kartus daugiau organinės anglies nei vi-
są antžeminę masę išvežant iš lauko (Braun et al., 2009). 

Daugiamečių žolių antžeminę masę naudojant žaliajai 
trąšai, į dirvožemį pateko nemaži azoto kiekiai. Su raudo-
nųjų dobilų, mėlynžiedžių liucernų ir jų mišinių su erai-
činsvidrėmis biomase visą antžeminę masę mulčiuojant į 
dirvožemį pateko 238,0 – 293,9 kg ha-1 N. 

 
Išvados 

 
1. Esminę įtaką daugiamečių žolių biomasei turėjo au-

galų rūšys ir antžeminės masės naudojimo būdai. Pupinių 
žolių auginimas mišiniuose su eraičinsvidrėmis didino bio-

masės SM kiekį. Nustatyta, kad, žolę naudojant kombinuo-
tai, antžeminės masės derlius padidėjo esmingai (vidutiniš-
kai 12,4 %), o požeminė masė – turėjo tendenciją didėti.  

2. Daugiausia organinės anglies buvo sukaupta mėlyn-
žiedžių liucernų biomasėje. Žolę mulčiuojant, į dirvožemį 
organinės anglies pateko 3,5 karto, naudojant kombinuotai 
– 2,2 karto daugiau, palyginti su tuo, kai žolių antžeminė 
masė išvežta iš lauko. Antžeminės masės azoto koncentra-
ciją sąlygojo augalų rūšys bei pjūties dažnumas ir laikas. 
Su raudonųjų dobilų, mėlynžiedžių liucernų ir jų mišinių 
su eraičinsvidrėmis biomase visą antžeminę masę mulčiuo-
jant, į dirvožemį pateko 238,0 – 293,9 kg ha-1 N. Priklau-
somai nuo antžeminės masės panaudojimo būdų simbioti-
nio azoto dalis raudonųjų dobilų biomasėje buvo 60,8 – 
83,4 %, mėlynžiedžių liucernų – 68,1 – 83,6 %. 

3. Nepriklausomai nuo pjūties daugiamečių žolių di-
džiausias biomasės C:N santykis buvo eraičinsvidrių (79,5 
– 27,3), mažiausias – raudonųjų dobilų (27,4 – 15,4) ir mė-
lynžiedžių liucernų (24,0 – 15,0). Intensyviausiai skaidėsi 
mėlynžiedžių liucernų pirmos – trečios pjūties antžeminė 
masė (C:N = 13,3 – 14,9) ir raudonųjų dobilų pirmos ir 
antros pjūties (C:N = 15,0 – 16,0) nepriklausomai, ar žolės 
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buvo augintos gryname pasėlyje, ar mišinyje su eraičins-
vidrėmis. Eraičinsvidrių biomasės C:N santykio sumažėji-
mą lėmė jų auginimas mišiniuose su raudonaisiais dobilais 
(C:N = 23,6 – 36,5) ir vėlesnės pjūtys: trečioji (C:N = 22,2 
– 26,4) ir ketvirtoji (C:N = 23,6 – 25,7). Pagal šaknų mak-
rofrakcijos masės C:N santykį daugiamečių žolių rūšys iš-
sidėstė taip: eraičinsvidrės (83,2)> mėlynžiedės liucernos 
(24,5) > raudonieji dobilai (26,4). 
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Danguolė Nemeikšienė, Aušra Arlauskienė, Stanislava Maikštėnienė,  Alvyra Šlepetienė  
 

Carbon and Nitrogen Accumulation in Agroecosystems of Different Perennial Grasses 
 

Summary 
 

In 2007-2008 a research was carried at the Joniskelis Experimental Station of the Lithuanian Institute of Agriculture on clay loam Gleyic Cambisol, 
to establish the influence of usage techniques of different perennial grass – red clover (Trifolium pretense L.), Lucerne (Medicago sativa L.), their mix-
tures with festulolium (x Festulolium) and festulolium and their above-ground mass – on C and N accumulation in agroecosystem. The most of organic 
carbon was accumulated in biomass of lucerne. The amount of organic carbon incorporated into the soil by grass mulching was by 3,5 times higher , by 
using grass mixed (first cut removed, second and third cuts left for mulch) management - by 2,2 times higher as compared to that in the case of removal 
of grass above-ground mass from field. The most of nitrogen (2380-293,3 kg ha-1) was incorporated into the soil by mulching the all above-ground mass 
of red clover, lucerne and their – mixtures with festulolium. Lucerne and red clover accumulated 60,8-83,6 % of symbiotic nitrogen in the biomass. By 
C:N ratio in root biomass, the perennial grasses ranged as follows: festulolium (78,3) > lucerne (27,1) > red clover (23,0). In grass above-ground biomass 
this ratio was the least in the variant of mulching: lucerne (14,8) < red clover (17,0) <festulolium (43,1). 

Perennial grass, biomass usage techniques, carbon, nitrogen. 
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Накопление углерода и азота в различных агроэкосистемах многолетних трав 
 

Резюме 
 

На Йонишкельской опытной станции Литовского института земледелия в 2007-2008 гг. на тяжелосуглинистом буроземе (Gleyic Cambisol) 
проведены исследования с целью установления влияния способов применения различных многолетних трав: клевера красного (Trifolium 
pratense L.), посевной люцерны (Medicago sativa L.), их смесей с фестулолиумом (x Festulolium) а также их надземной массы на накопление С и 
N в агроэкосистеме. В процессе мульчирования травы в почву попало в 3,5 раза, а при комбинированном её использовании в 2,2 раза больше 
органического углерода, чем в варианте, когда надземная часть травы была вывезена с поля.. 

Самое большое количество азота (238,0-293,9 кг га-1) в почве скопилось, было при мульчировании всей надземной массы клевера красно-
го, посевной люцерны и их смесей с фестулолиумом. 

Согласно соотношению C:N в биомассе корней виды многолетних трав распределились в следующем порядке: фестулолиум 78,3 > посев-
ная люцерна 27,1 > красный клевер 23,0. В надземной биомассе при мульчировании трав данное соотношение было наименьшим: люцерна 
14,8 < клевера красного 17,0 <: фестулолиумом 43,1. 

Многолетние травы, способы применения биомассы, углерод, азот. 

 
Gauta 2010 m. kovo men., atiduota spaudai 2010 m. birželio mėn. 
 
Danguolė NEMEIKŠIENĖ. Lietuvos agrarinių  ir miškų mokslų centro filialas Joniškėlio bandymų stotis, doktorantė. Adresas: Joniškėlis, LT-39301 
Pasvalio r. Tel. (8 451) 38224, el. paštas: joniskelio_lzi@post.omnitel.net 
Aušra ARLAUSKIENĖ. Lietuvos agrarinių  ir miškų mokslų centro filialas Joniškėlio bandymų stotis, biomedicinos (agronomija) mokslų daktarė. Ad-
resas: Joniškėlis, LT-39301 Pasvalio r. Tel. (8 451) 38224, el. paštas: joniskelio_lzi@post.omnitel.net. 
Stanislava MAIKŠTĖNIENĖ. Lietuvos agrarinių  ir miškų mokslų centro filialas Joniškėlio bandymų stotis, biomedicinos (agronomija) mokslų dakta-
rė. Adresas: Joniškėlis, LT-39301 Pasvalio r. Tel. (8 451) 38224, el. paštas: joniskelio_lzi@post.omnitel.net. 
Alvyra ŠLEPETIENĖ. . Lietuvos agrarinių  ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas Cheminių tyrimų laboratorija., habil. daktarė. Adre-
sas: Alėjos 1, LT-53361 Akademija, Kėdainių r., el. paštas: alvyra@lzi.lt. 
Danguolė NEMEIKŠIENĖ. Phd. student, Joniškėlis Experimental Station of the Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forest. Address: Joniš-
kėlis, LT-39301 Pasvalio distr., tel. (8 451) 38224, , E-mail: joniskelio_lzi@post.omnitel.net 
Aušra ARLAUSKIENĖ. doctor of biomedical (agronomy) sciences, Joniškėlis Experimental Station of the Lithuanian Research Centre for Agriculture 
and Forest.. Address: Joniškėlis, LT-39301 Pasvalio distr., tel. (8 451) 38224, E-mail joniskelio_lzi@post.omnitel.net 
Stanislava MAIKŠTĖNIENĖ. doctor of biomedical (agronomy) sciences, Joniškėlis Experimental Station of the Lithuanian Research Centre for Agri-
culture  and Forest.. Adress: Joniškėlis, LT-39301 Pasvalio distr., tel. (8 451) 38224, E- mail joniskelio_lzi@post.omnitel.net 
Alvyra ŠLEPETIENĖ.  doctor  habil.  of biomedical (agronomy) sciences,  Chemical research laboratory  of Agriculture Institute,  Lithuanian Research 
Centre for Agriculture and Forest,. Address: Instituto av. 1, Akademija, LT-58344, Kėdainių distr., tel. +370 347 37664, E-mail alvyra@lzi.lt.  
 


