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Ţemės ūkio naudmenų dirvoţemių derlingumo išsaugojimui gali būti naudojamos įvairios organinės trąšos. Tačiau ūkiai, kurie specializuojasi 

pramoninių javų auginime, daţniausiai tam tikslui naudoja tarpinių augalų ţaliajai trąšai (ŢT) biomasę. LAMMC Vokės filiale priesmėlio išplautţemyje 

buvo atlikti lauko ir lizimetriniai eksperimentai, siekiant įvertinti įvairių biologinių grupių augalų (pupinių, miglinių ţolių ir jų mišinių su pupiniais, 
miglinių javų) įtaką dirvoţemio anglies stabilizavimui ir atmosferinių kritulių filtracijos maţinimui. Nustatytas visų tirtų ŢT augalų rūšių teigiamas 

poveikis humuso akumuliacijai (iki 0,23 proc. vnt.) dirvoţemyje. Posėlinės ţaliosios trąšos augalai sumaţino metinę atmosferos kritulių filtraciją 

priesmėlio dirvoţemyje vidutiniškai 12,6-13,6 %, o jų auginimo (rudens) laikotarpiu – auginimo metais rudens laikotarpiu – 16,5-16,9 %. Todėl jų 

auginimas po pagrindinių sėjomainos augalų derliaus nuėmimo gali būti prevencinė biogeninių elementų išplovimo maţinimo priemonė. 

Tarpiniai pasėliai, organinė anglis, filtracija 

 
Įvadas  

 

Lietuvos Respublikoje apie 40% ţemės ūkio 

naudmenų dirvoţemių yra lengvos granuliometrinės 

sudėties ir jų derlingumo palaikymui būtinas tręšimas 

įvairiomis organinėmis trąšomis. Pastaruoju laikotarpiu 

kaip organinių medţiagų šaltinis vis plačiau naudojami 

ţaliosios trąšos pasėliai. Pagal dirvoţemio savybes ir 

rudens laikotarpio hidrotermines sąlygas Lietuvoje labiau 

tinkami auginti tokie augalai: aliejiniai ridikai, vasariniai 

rapsai, raudonieji dobilai, šunaţolė. Dėl palankių sąlygų 

organinės medţiagos irimui ir perteklinio drėgmės kiekio, 

sąlygojančio praplaunamąjį drėgmės reţimą dirvoţemyje, 

dalis atpalaiduotų iš ţaliosios trąšos mineralinių elementų 

gali būti išplauta į poţeminius vandenis ir neigiamai veikti 

jų cheminę sudėtį (Kutra et. al., 2006, Strusevičius ir kt., 

2009; Adomaitis ir kt., 2010; Baigys, 2010).  

Įterptos į dirvoţemį augalų biomasės destrukcijos 

procesus lemia daugelis veiksnių – biomasės kiekis ir jos 

cheminė sudėtis, hidroterminis reţimas, mikrobiologinis 

aktyvumas ir kt. (Wivstad et al., 2003). Augalų biomasės 

irimo greitį įtakoja ir jų cheminė sudėtis. Nustatyta, kad 

labai azotingos augalų organinės liekanos mineralizuojasi 

ţymiai greičiau, nei turinčios didelį C:N santykį 

(Deneegaard et al, 2002). Thuries ir kt. (2000) 

duomenimis, augalų biomasės irimo greitis priklauso ne tik 

nuo anglies ir azoto, bet ir nuo anglies ir lignino santykio. 

Įterptos biomasės irimas greičiau vyksta pirmais metais, o 

po 10-ties metų dirvoţemyje lieka ne daugiau 10% įterptų 

organinių medţiagų. 

Tyrimų tikslas ir objektas – nustatyti tarpinių ţaliosios 

trąšos pasėlių įtaką humuso susidarymui priesmėlio 

dirvoţemyje ir atmosferinių kritulių filtracijos pokyčius, 

naudojant ţaliajai trąšai įvairių biologinių rūšių augalus. 

 

Tyrimų metodika  
 

Lauko eksperimentas atliktas LAMMC Vokės filiale 

2002–2009 m. priesmėlio išplautţemyje (Haplic Luvisols – 

LVh). Tirta skirtingų biologinių grupių augalų - raudonųjų 

dobilų (Trifolium pratense L.), šunaţolių (Dactylis 

glomerata L.), raudonųjų dobilų ir šunaţolių mišinio, 

ţieminių rugių (Secale cereale L.) įtaka humuso 

susidarymui dirvoţemyje. Ţaliosios trąšos augalų 

destrukcijos procesai buvo tirti sėjomainos grandyje – 

vasariniai mieţiai (Hordeum vulgare L.), vasariniai 

kviečiai (Triticum aestivum L.), ţieminiai rugiai (Secale 

cereale L.). 

Lauko eksperimento schema: 1. Be ţaliosios trąšos 

augalų; 2. Raudonieji dobilai; 3. Šunaţolės; 4. Raudonųjų 

dobilų ir šunaţolių mišinys; 5. Ţieminiai rugiai. 

Augalų auginimo agrotechnika. Visi augalai buvo 

auginti prisilaikant rekomenduojamos Rytų Lietuvos zonai 

agrotechnikos. Ţaliosios trašos įsėliniai augalai (raudonieji 

dobilai, šunaţolės) buvo įsėti į mieţius pavasarį. Mieţių 

nuėmimo metu šiaudai buvo susmulkinti ir paskleisti 

laukeliuose. Posėliniai augalai (ţieminiai rugiai) pasėti 

nukūlus mieţius. Ţieminiams rugiams dirvoţemis buvo 

suartas ir sukultivuotas. Pagrindiniai sėjomainos augalai 

(vasariniai mieţiai, vasariniai kviečiai, ţieminiai rugiai) 

buvo tręšiami prieš sėją mineralinėmis trąšomis N60P60K60. 

Tarpiniai augalai ţaliajai trąšai nebuvo tręšiami 

mineralinėmis trąšomis, išskyrus miglinius augalus 

(ţieminius rugius ir šunaţoles), kurie, siekiant suformuoti 

gausesnę biomasę, rudens pradţioje buvo tręšiami azoto 

trąšomis N30.  

Rudenį ţaliosios trąšos biomasė buvo įterpta į 

dirvoţemį spalio antroje pusėje, esant oro temperatūrai +3 

– 5 
о
С.   

Atmosferinių kritulių filtracijai nustatyti buvo 

panaudoti stacionarūs lizimetriniai įrenginiai. Tai cilindro 

formos gelţbetoninės konstrukcijos, kurių paviršiaus plotas 

1,75 m
2
, tiriamojo dirvoţemio sluoksnis 0,60 m. Lizimetrai 

uţpildyti būdingu Pietryčių Lietuvai dirvoţemiu – 

priesmėlio paprastuoju išplautţemiu (Haplic Luvisol - 

LVh). 

Lizimetrinio eksperimento schema: 1. kontrolinis 

variantas (be organinių medţiagų), 2. mieţių šiaudai + N30, 

3. posėliniai aliejiniai ridikai ţaliajai trąšai + N30 + mieţių 

šiaudai, 4. raudonųjų dobilų įsėlis ţaliajai trąšai + mieţių 

šiaudai.  

Kritulių filtracijos pokyčiai dėl ţaliosios trąšos ir 

šiaudų panaudojimo buvo tirti grandyje mieţiai (Hordeum 

vulgare L.) →bulvės (Solanum tuberosum L). Tyrimas 

pakartotas tris kartus (2002–2003, 2004–2005 ir 2006–

2007 m.).  
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Prieš sėją mieţiai tręšti N60P60K60. Ţaliajai trąšai buvo 

naudojamas dobilų įsėlis, sėjamas į mieţių pasėlį pavasarį 

ir posėliniai aliejiniai ridikai, sėjami po mieţių derliaus 

nuėmimo. Mieţių šiaudai buvo smulkinami 4-6 cm ilgio ir 

paliekami dirvos paviršiuje, o kontrolinio varianto 

lizimetruose – pašalinami. Siekiant uţauginti gausesnę 

aliejinių ridikų biomasę jie prieš sėją tręšti N30. Tiek pat 

azoto (N30) buvo naudojama šiaudų mineralizacijos 

procesams optimizuoti 2 variante.  

Kritulių filtratas matuotas, atsiţvelgiant į atmosferinių 

kritulių intensyvumą. Apskaičiuotas mėnesių, metų 

laikotarpių (sezonų) ir metinis filtrato kiekis. Pavasario 

(kovo – geguţės mėn.), vasaros (birţelio – rugpjūčio mėn.) 

ir rudens (rugsėjo – lapkričio mėn.) sezonų trukmė atitiko 

metų kalendorinius laikotarpius. 

Laboratorinių analizių metodai. Dirvoţemyje (0-20 

cm sluoksnyje) nustatytas humuso kiekis (%) Tiurino 

metodu modifikuotu Nikitino (Никитин, 1983). Analizės 

atliktos LAMMC Ţemdirbystės institute.  

Tyrimų rezultatai įvertinti dispersinės ir koreliacijos 

regresijos metodais naudojantis kompiuterine programa 

STATISTICA. 

 

Rezultatai ir aptarimas  

 

Humuso susidarymą iš augalinių liekanų ţenkliai 

įtakoja įterptos biomasės kiekis ir jos cheminė sudėtis. 

Posėliniai augalai ţaliajai trąšai (ţieminiai rugiai), 

palyginti su įsėliniais (raudonieji dobilai, šunaţolės), 

formuoja biomasę po pagrindinio sėjomainos nario 

derliaus nuėmimo labai trumpą laikotarpį. Dėl skirtingos 

augimo trukmės uţaugusios posėlinių ir įsėlinių augalų 

biomasės derlius skyrėsi kelis kartus: raudonųjų dobilų, 

šunaţolių ir jų mišinio biomasės derlius buvo vidutiniškai 

1,48–1,57 t ha
-1

 sausųjų medţiagų (SM), o ţieminių rugių 

– 0,32t ha
-1 

SM. Derlingesniuose sunkios granuliometrinės 

sudėties dirvoţemiuose ţaliosios trąšos augalų derlius gali 

būti didesnis ir siekti 0,64-5,1 t ha
-1

 (Maikštėnienė ir kt., 

2008). 

Rudens laikotarpiu tarpinių augalų biomasėje didesnis 

azoto kiekis nustatytas raudonųjų dobilų ir ţieminių rugių 

augaluose – atitinkamai 2,93 ir 4,50%, o jo kiekis 

šunaţolėse ir jų mišinyje su dobilais buvo ţymiai maţesnis 

(1,51 –1,57%). Anglies (С) kiekis visų rūšių augaluose 

buvo gana panašus (46,7 – 49,7%), todėl anglies ir azoto 

santykis (С:N), nuo kurio priklauso organinių medţiagų 

destrukcijos procesai, labiau siejosi su azoto kiekiu 

augaluose. Raudonųjų dobilų ir ţieminių rugių biomasėje 

C:N santykis buvo 16,9 ir 10,4 ir todėl buvo palankesnis 

įterptos biomasės mineralizacijai. A. Granstedt ir G. 

Baeckström (2000), atlikę dobilų ir jų mišinių poveikio 

humuso susidarymui tyrimus, konstatuoja, kad jų 

humifikacijos koeficientas siekia 35 – 40 % ir priklauso 

nuo C:N santykio augaluose ir jų vystymosi tarpsnio. Kuo 

senesni augalai, tuo daugiau dirvoţemyje susidaro stabilios 

humuso frakcijos. Išsamesni augalų organinių liekanų 

irimo tyrimai atskleidė, kad jų mineralizacija labiau susieta 

su azoto koncentracija augalų ląstelėse, nei su augalų 

amţiumi (Franzluebbers et. al., 1994). 

Humuso kiekio dirvoţemyje po ţaliosios trąšos 

įterpimo tyrimai parodė, kad daugeliu atvejų jo pokyčiai 

buvo teigiami, tačiau poveikis labiau pasireiškė pirmais 

metais po biomasės įterpimo ir beveik išnyko antrais 

metais (1 lentelė). Palyginti su humuso kiekiu tyrimų 

pradţioje, po ţaliosios trąšos įterpimo javų šiaudų fone 

pirmais metais esmingas humuso padidėjimas (0,23 proc. 

vnt. arba 8,6%) buvo nustatytas tik po šunaţolių biomasės 

įterpimo. Humuso didėjimo tendencija (vidutiniškai 0,13 – 

0,07 proc. vnt arba 4,9 – 2,6 %) buvo nustatyta po 

raudonųjų dobilų ir ţieminių rugių biomasės įterpimo.  

Antrais metais po ţaliosios trąšos įterpimo humuso 

padidėjimas nustatytas tik dirvoţemyje, kur buvo įterpta 

raudonųjų dobilų biomasė (+0,20 proc. vnt. arba 7,5 %). 

Panašiose klimato ir dirvoţemio sąlygose Baltarusijoje 

buvo nustatyta kitokia ţaliosios trąšos įtaka humuso 

susikaupimui. Pirogovskajos (2005) duomenimis, 

priesmėlio dirvoţemyje visos ţaliosios trąšos biomasės 

įterpimas dėl padidėjusios mineralizacijos maţino humuso 

kiekį vidutiniškai 0,14 proc. vnt. Labiau efektyvus buvo 

antţeminės dalies panaudojimas gyvulių pašarui ir 

įterpimas į dirvą tik augalų liekanų arba ţaliosios trąšos 

įterpimas kartu su mėšlu. Išplautajame juodţemyje 

panaudojant sėjomainose įvairių augalų (pupinių, miglinių 

ir jų mišinių, kruopinių ir segetalinės floros) ţaliąją trąšą 

didėjo humuso kiekis, tačiau labiau sėjomainose, kuriose 

sideracijai panaudojo ţirnių ir aviţų mišinį arba grikius 

(Морковкин, Дёмина, 2009). Analogiški teigiami 

rezultatai dėl ţaliosios trąšos (raudonųjų dobilų, baltųjų 

dobilų, baltųjų garstyčių) poveikio humuso sukaupimui 

buvo gauti ir sunkių priemolių rudţemiuose (Arlauskienė ir 

kt., 2009). 

Per tyrimų laikotarpį metinis kritulių kiekis varijavo 

nuo 607 mm (2006 m.) iki 785 mm (2005 m.). Nuokrypis 

nuo daugiametės normos (681 mm) sudarė atitinkamai 11–

15% (2 lentelė). Kritulių filtracija priklausė ne tik nuo jų 

kiekio, bet ir nuo intensyvumo bei augalų dangos. 

Maţiausiai kritulių (166,7–198,5 L m
-2

) per dirvoţemį 

prasisunkė 2002 m., o daugiausia (387,0–455,2 L m
-2

) – 

2006 m. Vidutiniais tyrimų duomenimis, priesmėlio 

išplautţemyje iki 0,60 m gylio infiltravosi 46,4 % metinio 

kritulių kiekio. 

 

 
1 lentelė.  Ţaliosios trąšos ir jos įterpimo termino poveikis humuso kiekiui priesmėlio išplautţemyje 

Table 1. Impact of green manure and their incorporation term on the humus content in sandy loam Luvisol 

 

 

Augalų ţaliajai trąšai rūšys 

/ Species of plants on green manure 

 

Humuso kiekis, % / 

Humus content, % 

Tyrimo pradţioje / At 

the beginning of the 

experiment 

Pirmais poveikio 

metais / Term of the 

first year 

Antrais poveikio 

metais / Term of 

the second year 

Be ţaliosios trąšos / Without green manure 2,77 2,83 2,86 

Raudonieji dobilai / Red clover 2,79 2,94 2,91 
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Šunaţolės / Orchard grass 2,76 2,89 2,71 

Raudonųjų dobilų ir šunaţolių mišinys / Red 

clover and Orchard grass mixture 

2,81 2,85 2,82 

Ţieminiai rugiai / Winter rye 2,82 2,82 2,77 

R05 / LSD05  0,128 0,133 0,107 
 

Analizuojant kritulių filtracijos intensyvumą per metus 

paţymėtina, kad Pietryčių Lietuvos klimato sąlygomis 

didesnė filtracija vyko pavasarį – prasisunkė vidutiniškai 

116,6 L m
-2

, arba 36,9 %, metinio filtracinio vandens 

kiekio. Rudens ir ţiemos laikotarpiu infiltracija kiek 

sumaţėjo ir buvo panaši – 72,3 ir 83,4 L m
-2

, arba 22,8 ir 

26,3 %, metinio kiekio. Vasaros laikotarpiu didesnis kiekis 

kritulių išgaruoja nuo ţemės paviršaus arba yra 

pasisavinamas augalų, dėl to  

 

per dirvoţemį prasisunkia vidutiniškai tik 44,5 L m
-2

 

vandens. Būna metų, kai filtracija vasarą visai nevyksta. 

Tik per trumpą laikotarpį iškritus didesniam kiekiui 

kritulių, kaip buvo 2005 ir 2007 m., vasaros metu filtracija 

gali iš esmės padidėti. Dėl tokio atmosferos kritulių 

filtracijos pasiskirstymo per metus, rudens laikotarpiu 

būtina itin atsargiai taikyti agrotechnines priemones, 

didinančias mitybos elementų kiekį arba jų judrumą 

dirvoţemyje 

 
2 lentelė.  Atmosferinių kritulių filtracija ţaliosios trąšos auginimo metais (2002, 2004, 2006) ir per visą tyrimų periodą (2002-2008 m.) 

Table 2.  Precipitation infiltration during green manure cultivation years (2002, 2004, 2006) and through the whole study period (2002–2008) 

 

 

Variantas / 

Treatment 

Infiltracijos vidutinis kekis ţaliosios trąšos auginimo metais 

(2002, 2004, 2006) / 

Mean infiltration rates during green manure growing years 

(2002, 2004, 2006) 

Vidutinė  

2002-2008 m. 

infiltracija / 

Infiltration rate 

mean of 2002–

2008 
vasaros sezonas / 

summer season 

rudens sezonas / 

autumn season 

Vid. per metus / 

mean of year 

L m
-2

 % L m
-2

 % L m
-2

 % L m
-2

 % 

Be organinių medţiagų / 

Without added organic matter 

21.7 100.0 107.5 100.0 345.8 100.0 330.6 100.0 

Šiaudai + N30 / Straw + N30 21.1 97.2 111.4 103.6 337.2 97.5 326.5 98.8 

Aliejiniai ridikai + šiaudai + N30 / 

Fodder radish + straw + N30 

16.2 74.7 89.3 83.1 302.4 87.4 303.2 91.7 

Raudonieji dobilai + šiaudai 

Red clover + straw 

13.3 61.3 89.8 83.5 298.8 86.4 307.3 93.0 

 

Vasaros laikotarpiu didesnę įtaką filtracijos maţinimui 

turėjo raudonieji dobilai, nes jie įsėjami pavasarį ir iki 

vasaros pabaigos suformuoja gausią šaknų sistemą ir 

antţeminę biomasę. Palyginus su grynu mieţių pasėliu, 

dobilų įsėlis sumaţino kritulių filtraciją vasaros laikotarpiu 

38,7 %, o pasėti rugpjūtį aliejiniai ridikai – 25,3 % (2 

lentelė). Rudens laikotarpiu, padidėjus kritulių kiekiui, 

posėlinių augalų įtaka filtracijai sumaţėja, bet išlieka 

esminė. Po mieţių derliaus nuėmimo, posėliniai raudonųjų 

dobilų ir aliejinių ridikų pasėliai, palyginus su mieţių 

raţienomis, sumaţino filtraciją vidutiniškai 16,5−16,9 %. 

Ţaliosios trąšos auginimo metais kritulių filtracija į metus 

sumaţėjo vidutiniškai 43,4 - 47,0 L m
-2

. Ir aliejiniai ridikai, 

ir raudonieji dobilai metinei kritulių filtracijai turėjo 

vienodai efektyvų poveikį – filtracijos apimtis sumaţėjo 

16,5-16,9 % .  

 

Išvados 

  

1.Tarpinių augalų panaudojimas ţaliajai trąšai turėjo 

teigiamos įtakos humuso akumuliacijai priesmėlio 

išplautţemyje, kas buvo labiau išreikšta pirmais metais po 

ţaliosios trąšos įterpimo. Esminis humuso padidėjimas 

pirmais metais (+0,23 %) nustatytas po šunaţolių biomasės 

įterpimo, antrais metais – po raudonųjų dobilų įterpimo 

(+0,20 %).  

2. Posėlinės ţaliosios trąšos augalai (aliejiniai ridikai, 

raudonieji dobilai) jų auginimo metais sumaţino 

atmosferos kritulių infiltraciją priesmėlio dirvoţemyje 

vidutiniškai 12,6-13,6%, o jų auginimo metais rudens 

laikotarpiu – 16,5-16,9%, todėl jų auginimas po 

pagrindinių sėjomainos augalų derliaus nuėmimo gali būti 

prevencinė biogeninių elementų išplovimo maţinimo 

priemonė. 
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Liudmila Tripolskaja, Danuta Romanovskaja, Ingrida Verbylienė, Alvyra Šlepetienė 
 

Employment of catch crops for soil carbon stabilization and reduction of atmospheric precipitation filtration. 
 

Summary 

 
Various organic fertilizers can be used for preservation of soil fertility in agricultural land. However, farms that specialize in growing industrial 

crops mainly use the biomass of catch crops grown for green manure (GM) for this purpose. At Voke Branch of the LRCAF field and lysimetric 
experiments were performed in sandy loam soil aiming to evaluate the influence of plants from various biological groups (leguminous, true grasses and 

their mixtures with legumes, cereals) on soil carbon stabilization and reduction of atmospheric precipitation filtration. Beneficial effect of all tested plant 

species on humus accumulation (up to 0.23 %) in the soil was determined. In sandy loam soil intermediary green manure crops reduced the annual 
precipitation filtration by 12.6-13.6 % on average, and during autumn in the year of their cultivation – by 16.5-16.9 %. Therefore, their cultivation after 

the harvest of the main rotation crop can be a preventive measure against leaching of biogenic elements. 

Catch crops, organic carbon, filtration 

 
Gauta 2013 m. vasario mėn., atiduota spaudai 2013 m. balandžio mėn. 

 
Liudmila TRIPOLSKAJA.  Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Vokės filialo biomedicinos mokslų habilituota daktarė. Adresas: Ţalioji aikštė 
2, LT-02232 Vilnius. Tel. (8698) 86688, el.paštas: liudmila.tripolskaja@voke.lzi.lt. 

Liudmila TRIPOLSKAJA. Voke Branch of the Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forest hab doctor of biomedicine sciences.  Address: 

Zalioji a. 2,  LT-02232 Vilnius, Lithuania. Tel. (+370698) 86688, e-mail: liudmila.tripolskaja@voke.lzi.lt. 

Danuta ROMANOVSKAJA. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Vokės filialo bomedicinos mokslų daktarė. Adresas: Ţalioji aikštė 2, LT-
02232 Vilnius. Tel. (8606) 41242, el.paštas: danuta.romanovskaja@voke.lzi.lt. 

Danuta ROMANOVSKAJA. Voke Branch of the Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forest doctor of biomedicine sciences.   Address: 

Zalioji a. 2,  LT-02232 Vilnius, Lithuania. Tel. (+370606) 41242, e-mail: danuta.romanovskaja@voke.lzi.lt. 
Ingrida VERBYLIENĖ.  Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Vokės filialo ţemės ūkio mokslų doktorantė.  Adresas: Ţalioji aikštė 2, LT-

02232 Vilnius. Tel. (8687) 57369, el.paštas: ingrida.verbyliene@gmail.com. 

Ingrida VERBYLIENĖ. Voke Branch of the Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forest agricultural sciences PhD student.  Address: 
Zalioji a. 2,  LT-02232 Vilnius, Lithuania. Tel. (+37687) 57369, e-mail: ingrida.verbyliene@gmail.com. 

Alvyra ŠLEPETIENĖ.  Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Ţemdirbystės instituto biomedcinos mokslų daktarė.   Adresas: Instituto alėja 1, 

LT- 58344 Akademija, Kėdainių raj. Tel. (+370-347-37664) , el.paštas: alvyra@lzi.lt. 

Alvyra ŠLEPETIENĖ.  Institute of agriculture of the Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forest doctor of biomedicine sciences.  
Address: Instituto aleja 1, LT -58344 Akademija, Kedainiu distr. Lithuania. Tel. (+370-347-37664), e-mail: alvyra@lzi.lt. 

 

mailto:liudmila.tripolskaja@voke.lzi.lt
mailto:liudmila.tripolskaja@voke.lzi.lt
mailto:liudmila.tripolskaja@voke.lzi.lt
mailto:liudmila.tripolskaja@voke.lzi.lt

