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Organinės anglies kiekis dirvožemyje žemės ūkio paskirties žemėje yra vienas svarbiausių rodiklių, apsprendžiančių dirvožemio derlingumą ir 

žemės ūkio ekosistemų stabilumą. Literatūroje nurodomas pagrindinis organinių mulčių naudojimo privalumas – organinių medžiagų kiekio didėjimas 

dirvožemyje. Tyrimai atlikti ASU Pomologiniame sode, ekologiniame sertifikuotame plote. Dirvožemis – karbonatingas giliau glėjiškas išplautžemis. 
Eksperimento variantai: A veiksnys – mulčiai: 1) nemulčiuota; 2) šiaudai; 3) durpės; 4) pjuvenos; 5) žolė; B veiksnys – mulčio sluoksnio storis: 1) 5 cm; 

2) 10 cm. Organinių mulčių tyrimai buvo atliekami 2004–2009 m., nuo 2010 m. tiriamas jų liekamasis poveikis. Tyrimų tikslas – įvertinti įvairių 

organinių mulčių ir jų sluoksnio storio įtaką ir liekamąjį poveikį organinės anglies kiekiui dirvožemyje. Nustatyta, kad 2009 m. šiaudų, durpių ir pjuvenų 
mulčiai esmingai (1,3 – 1,9 karto) didino organinės anglies kiekį dirvožemyje, žolės mulčias turėjo tendenciją didinti organinės anglies kiekį. 2010 – 

2012 m. ištyrus organinių mulčių liekamąjį poveikį  nustatyta, kad durpių mulčio poveikis dirvožemio organinės anglies kiekiui per visą tyrimų laikotarpį 

buvo esminis (1,8 – 2,2 karto).  Laukeliuose, kurie anksčiau buvo mulčiuoti žole, pjuvenomis ir šiaudais, poveikio tyrimo laikotarpiu organinės anglies 

kiekis dirvožemyje palyginti su nemulčiuotais laukeliais esmingai nesiskyrė. Mulčio sluoksnio storio įtaka ir liekamasis poveikis organinės anglies 

kiekiui dirvožemyje buvo esminiai. Storesniu (10 cm) sluoksniu mulčiuotuose laukeliuose organinės anglies kiekis per  visą tyrimų laikotarpį buvo 

esmingai (1,3 karto) didesnis palyginti su organinės anglies kiekiu dirvožemyje laukeliuose, mulčiuotuose plonesniu (5 cm) sluoksniu. Atsisakius 
mulčiavimo organinės anglies kiekis dirvožemyje mažėjo.  

Mulčiavimas, dirvožemis, organinė anglis  

 
Įvadas  

 

Organinės anglies kiekis dirvožemyje žemės ūkio 

paskirties žemėje yra vienas svarbiausių rodiklių, 

apsprendžiančių dirvožemio derlingumą ir žemės ūkio 

ekosistemų stabilumą (Carter, 2002). Dirvožemio 

organinės anglies atsargas papildo augalų, gyvūnų ir 

mikroorganizmų liekanos, esančios įvairiuose skaidymosi 

tarpsniuose (Jenkinson et al., 1992). Organinių liekanų 

skaidymo ir humifikacijos procesai priklauso nuo jų 

cheminės sudėties ir aplinkos veiksnių – tokių kaip 

dirvožemio granuliometrinė sudėtis, temperatūra,  vandens 

kiekis ir (Andreux et al., 1990; Van Veen et al., 1990; 

Koutika et al., 1999). 

Literatūroje nurodomas pagrindinis organinių mulčių 

naudojimo privalumas – organinių medžiagų kiekio 

didėjimas dirvožemyje (Paustian et al., 1997; Saroa, Lal, 

2003). Nustatyta, kad ūkininkaujant ekologiškai organinės 

anglies kiekis dirvožemyje didėja (Lagomarsino et al., 

2009; Marinari et al., 2010).  

Mokslinėje literatūroje randama įvairių duomenų apie 

organinių mulčių poveikį dirvožemio organinės anglies 

kiekiui. Relf (2001) nurodo, kad organiniai mulčiai didina 

organinės anglies kiekį dirvoje. Kiti tyrėjai teigia, kad 

durpių mulčias nedidino dirvožemio organinės anglies 

kiekio (Kukkonen et al., 2004). Žaliajai trąšai augintos 

avižos ir vikiai, nupjauti ir paskleisti dirvos paviršiuje kaip 

mulčias, didino organinės anglies ir azoto kiekį dirvoje, 

lyginant su įterpta žaliąja trąša (Yadav, 1995; Astier et al., 

2005). Cadavid ir kt. (1998) teigia, kad mulčiavimas žole 

padidino organinės anglies kiekį dirvožemyje. 

Mulumba ir Lal. (2008), Jordan ir kt. (2010) teigia, kad 

mulčiavimas sumažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

išsiskyrimą iš dirvožemio ir padidina organinės anglies 

kiekį jame.  Blanco-Canqui ir  Lal (2007) nustatė, kad, 10 

metų naudojant  šiaudų mulčią dirvoje anglies kiekis 

padidėjo 33%. Autoriai daro prielaidą, kad 2/3 šiaudų 

mulčio nebuvo suskaidyta iki organinės anglies, todėl gali 

būti patirta mažiau jos nuostolių dėl CO2 ir CH4 dujų 

emisijos iš dirvožemio. Minėtų dujų emisijos mažinimas iš 

dirvožemio yra svarbus uždavinys šiuo laikotarpiu 

mažinant šiltnamio efektą.  

Tyrimų tikslas – įvertinti įvairių organinių mulčių ir jų 

sluoksnio storio įtaką bei liekamąjį poveikį organinės 

anglies kiekiui dirvožemyje. Tyrimų objektas – organinės 

anglies kiekis organiniais mulčiais skirtingo storio 

sluoksniu mulčiuotų laukelių dirvožemyje. 

 

Tyrimų metodika  
 

Lauko eksperimentai vykdyti ASU Pomologiniame 

sode, ekologiniame sertifikuotame plote. Dirvožemis – 

karbonatingas giliau glėjiškas išplautžemis – Calc(ar)i-

Endohypogleyic Luvisol. Granuliometrinė sudėtis – 

drenuotas vidutinio sunkumo priemolis ant priesmėlio 

paklotu moreniniu moliu. Eksperimento variantai: A 

veiksnys – mulčiai: 1) nemulčiuota; 2) šiaudai (smulkinti 

žieminių kviečių šiaudai); 3) durpės (vidutiniškai 

susiskaidžiusios tarpinio tipo durpės); 4) pjuvenos (įvairios 

medienos atliekos iš lentpjūvės); 5) žolė (dažnai pjaunama 

vejų žolė); B veiksnys – mulčio sluoksnio storis: 1) 5 cm; 

2) 10 cm. Organinių mulčių ir jų sluoksnio storio 

palyginimo tyrimai buvo atliekami 2004–2009 m., nuo 

2010 m. tiriamas liekamasis poveikis. 2009 m. visuose 

laukeliuose augintos daržinės pupelės (Phaseolus vulgaris 

L.). veislė ‛Igoloneska’, 2010 m. – valgomojo svogūno 

(Allium cepa L.) veislė 'Stuttgarter Rysen'. 2011 m. – 

raudonojo burokėlio (Beta vulgaris subsp. vulgaris convar. 

vulgaris var. vulgaris) veislė ‛Kamuoliai’. Augalai sodinti 

eilutėmis, tarpueilių plotis 0,5 m. 2012 m.. auginta  gūžinio 

baltojo kopūsto (Brassica oleracea L. var. capitata f. alba 

L.) veislė ‛Kamenaja golovka’, augalai sodinti eilutėmis 

0,7 m pločio tarpueiliais.  

Lauko eksperimentas atliktas mažųjų laukelių metodu. 

Pradinio laukelio ilgis 6 m, plotis 2 m, plotas - 12 m
2
. 

Apskaitinio laukelio ilgis 5 m, plotis 1 m, plotas – 5 m
2
. 

Eksperimentas atliktas 4 pakartojimais. Variantai 

pakartojimuose išdėstyti rendomizuotai. Mulčias dėtas 

pasėjus (pasodinus) augalus. Nemulčiuoti laukeliai 2 kartus 

ravėti. Pasėliai netręšti ir nenaudotos cheminės augalų 

apsaugos priemonės. Po derliaus nuėmimo likęs mulčias 
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įterptas  rudeninio dirvos dirbimo metu. Nustatytas C:N 

santykis  naudotuose mulčiuose: šiauduose – 51:1, durpėse 

– 40:1, pjuvenose – 133:1, žolėje – 11:1. 

Dirvožemio ėminiai analizėms paimti dirvožemio 

grąžtu po žemės ūkio augalų derliaus nuėmimo iš 0–20 cm 

dirvožemio sluoksnio iš kiekvieno laukelio 15 vietų. 

Dirvožemio ėminyje nustatyta organinė anglis,  

apskaičiuota (padalinant iš 1,724) nustačius humusą, 

infraraudonųjų spindulių analitine sistema PSCO/ISI IBM-

PC 4250 NIR – 42, pagal sudarytas kalibruotes iš duomenų 

banko (Rimkevičienė, 2000). 

Tyrimų duomenys įvertinti dviejų veiksnių dispersinės 

analizės metodu kompiuterine programa ANOVA ir 

koreliacinės ir regresinės analizės metodais programa 

STAT iš programų paketo  SYSTAT 10 (SPSS Inc., 2000). 

Skirtumai esmingi: * - kai P≤ 0,05; ** - P≤0,01; *** - P≤ 

0,001. 

 

Rezultatai ir aptarimas  

 

2009 m. šiaudais, durpėmis ir pjuvenomis 

mulčiuotuose laukeliuose nustatytas esminis organinės 

anglies kiekio padidėjimas (1,3–1,9 karto), o žolės mulčiu 

padengtuose laukeliuose nustatyta organinės anglies 

didėjimo tendencija, lyginant su nemulčiuota dirva (1 pav.). 

Bonkowski ir kt. (2000) teigia, kad mulčiuojant durpėmis 

organinės anglies kiekis padidėjo 1,9 karto lyginant su 

nemulčiuotu. Žolėje C:N santykis yra palankiausias 

skaidymuisi, didesnė dalis žolės mulčio mineralizuojama 

iki augalams prieinamų maisto medžiagų, todėl 

mulčiuojant žole  organinės anglies kiekis dirvožemyje 

padidėja mažiausiai, palyginus su kitais mulčiais.  
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1 pav. Organinių mulčių ir jų sluoksnio storio įtaka organinės anglies 

kiekiui dirvožemyje, 2009 m.; skirtumai esmingi: ** – 99 % tikimybės 
lygiui,  *** – 99,9 % tikimybės lygiui 

Fig. 1. The influence of organic mulches and thickness of mulch layer on 

the amount of soil organic carbon, 2009. WM – without mulch, ST – 
straw, PT – peat, SD – sawdust, GR – grass; differences significant at: ** 

- 99 probability level, *** - 99,9 probability level 

 

Ištyrus mulčių sluoksnio storio įtaką nustatyta, kad 

storesnis (10 cm) mulčio sluoksnis esmingai didino 

organinės anglies kiekį dirvoje 15,1 %, lyginat su plonesniu 

(5 cm ) mulčio sluoksniu. 

Liekamojo mulčių poveikio tyrimo metais ypač 

išryškėjo durpių mulčio poveikis dirvožemio organinės 

anglies kiekiui: durpių mulčias esmingai 2,2 karto didino 

organinės anglies kiekį dirvožemyje. Kitų mulčių 

liekamasis poveikis buvo mažesnis (2 pav.) Ištyrus 

organinių mulčių liekamąjį poveikį sluoksnio storiui 

nustatyta, kad 10 cm storio mulčio sluoksniu anksčiau 

mulčiuotuose laukeliuose rastas  esmingai (25%) didesnis  

organinės anglies kiekis lyginant su plonesniu mulčio 

sluoksniu mulčiuotais laukeliais. 
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2 pav.. Organinių mulčių ir  jų skirtingo sluoksnio storio liekamasis 

poveikis organinės anglies kiekiui dirvožemyje, 2010 m.; skirtumai 
esmingi: ** – 99 % tikimybės lygiui,  *** – 99,9 % tikimybės lygiui 

Fig 2. The influence of organic mulches and thickness of mulch layer on 

the amount of soil organic carbon, 2010. WM – without mulch, ST – 
straw, PT – peat, SD – sawdust, GR – grass;  differences significant at:  

** – 99 probability level, *** – 99.9 probability level 

 

2011 m. tiriant organinių mulčių liekamąjį poveikį 

nustatytos panašios tendencijos kaip ir ankstesniais metais 

(3 pav). Anksčiau naudotas ir įterptas durpių mulčias 

esmingai 1,9 karto didino organinės anglies kiekį 

dirvožemyje. Liekamasis šiaudų, pjuvenų ir žolės mulčio 

poveikis organinės anglies kiekiuidirvožemyje buvo 

neesminis.  
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3 pav.  Organinių mulčių  ir  jų skirtingo sluoksnio storio liekamasis 

poveikis organinės anglies kiekiui dirvožemyje, 2011 m.; skirtumai 

esmingi: *** – 99,9 % tikimybės lygiui 
Fig. 3. The influence of organic mulches and thickness of mulch layer on 

the amount of soil organic carbon, 2011. WM – without mulch, ST – 

straw, PT – peat, SD – sawdust, GR – grass; differences significant at:  
*** – 99.9 probability level  

 

Mulčio sluoksnio storio liekamasis poveikis 

dirvožemio organinės anglies kiekiui antraisiais poveikio 

tyrimo metais taip pat buvo esminis. Esmingai didesnis (34 

%) organinės anglies kiekis dirvožemyje buvo laukeliuose, 

kurie anksčiau buvo mulčiuoti storesniu mulčio sluoksniu, 

palyginti su organinės anglies kiekiu dirvožemyje 

laukeliuose, kurie anksčiau buvo mulčiuoti 5 cm mulčio 

sluoksniu. 

2012 m. nustatyta, kad liekamasis durpių mulčio 

poveikis organinės anglies kiekiui dirvožemyje taip pat 

buvo esminis – durpėmis anksčiau mulčiuotuose 

laukeliuose organinės anglies dirvožemyje rasta 1,8 karto 
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daugiau, palyginti su nemulčiuotais laukeliais (4 pav.). 

Anksčiau įterptų šiaudų, pjuvenų ir žolės mulčių poveikis, 

kaip ir ankstesniais poveikio tyrimo metais, dirvožemio 

organinės anglies kiekiui nebuvo esminis.  
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 4 pav. Organinių mulčių  ir  jų skirtingo sluoksnio storio liekamasis 

poveikis organinės anglies kiekiui dirvožemyje, 2012 m.; skirtumai 
esmingi: *** – 99,9 % tikimybės lygiui 

Fig. 4. The influence of organic mulches and thickness of mulch layer on 

the amount of soil organic carbon, 2012. WM – without mulch, ST – 
straw, PT – peat, SD – sawdust, GR – grass;  differences significant at:  

*** – 99.9 probability level  

 

2012 m., trečiaisiais organinių mulčių poveikio tyrimo 

metais,  anksčiau įterpto storesnio (10 cm) mulčio 

sluoksnio poveikis organinės anglies kiekiui buvo esminis, 

kaip ir ankstesniais tyrimų metais. Storesniu sluoksniu 

mulčiuotuose laukeliuose organinės anglies kiekis buvo 

esmingai (1,3 karto) didesnis palyginti su organinės anglies 

kiekiu dirvožemyje laukeliuose, mulčiuotuose plonesniu 

sluoksniu. 

Daugelis mokslininkų teigia, kad ilgalaikis ekologinis 

ūkininkavimas  teigiamai įtakoja dirvožemio organinių 

medžiagų kiekį (Schjonning et al., 2002, Tu et al., 2006, 

Lagomarsino et al., 2009). Mūsų eksperimente buvo 

naudojami organiniai mulčiai, tačiau  nebuvo tręšiama 

organinėmis trąšomis ar auginami daug organinių liekanų 

dirvoje paliekantys augalai (pvz., daugiametės žolės). 

Pjuvenomis, durpėmis mulčiuotuose laukeliuose žemės 

ūkio augalų derlius buvo gaunamas nedidelis, atitinkamai ir 

liekanų kiekis dirvoje likdavo nedidelis. Galime daryti 

prielaidą, kad tai turėjo įtakos organinės anglies kiekio 

dirvožemyje mažėjimui. Labiausiai šis rodiklis sumažėjo 

nemulčiuotuose laukeliuose, kur vegetacijos periodo metu 

2 kartus buvo ravima ir purenami tarpueiliai.  

Apibendrinat duomenis, galima teigti, kad visi tirti 

mulčiai didino organinės anglies kiekį dirvoje, tačiau tik 

durpių mulčias didino esmingai, o jo esminis poveikis 

atsisakius mulčiavimo išliko dar trejus metus.  

Buvo ieškota priklausomumo tarp įnešto į dirvožemį 

su įterpiamais organiniais mulčiais organinės anglies kiekio 

ir dirvožemyje esančio organinės anglies kiekio. Atlikus 

koreliacinę-regresinę analizę 2009 m. nustatytas labai 

stiprus tiesinis teigiamas priklausomumas (r = 0,994, P ≤ 

0,01) tarp su mulčiais įnešamo organinės anglies kiekio ir 

dirvožemio armenyje esančio organinės anglies kiekio 

 

Išvados  

 

1. 2009 m. šiaudų, durpių ir pjuvenų mulčiai esmingai 

(1,3 – 1,9 karto) didino organinės anglies kiekį 

dirvožemyje, žolės mulčias turėjo tendenciją didinti 

organinės anglies kiekį.  

2. 2010 – 2012 m. ištyrus organinių mulčių liekamąjį 

poveikį  nustatyta, kad durpių mulčio poveikis dirvožemio 

organinės anglies kiekiui per visą tyrimų laikotarpį liko 

esminis (1,8 – 2,2 karto).  Laukeliuose, kurie anksčiau 

buvo mulčiuoti žole, pjuvenomis ir šiaudais, poveikio 

tyrimo laikotarpiu organinės anglies kiekis dirvožemyje 

palyginti su nemulčiuotais laukeliais esmingai nesiskyrė.  

3. Mulčio sluoksnio storio įtaka ir liekamasis poveikis 

organinės anglies kiekiui dirvožemyje buvo esminiai. 

Storesniu (10 cm) sluoksniu mulčiuotuose laukeliuose 

organinės anglies kiekis per  visą tyrimų laikotarpį buvo 

esmingai (1,3 karto) didesnis palyginti su organinės anglies 

kiekiu dirvožemyje laukeliuose, mulčiuotuose plonesniu (5 

cm) sluoksniu. 

4. Atsisakius mulčiavimo organinės anglies kiekis 

dirvožemyje mažėjo.  
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The effect of organic mulches on the amount of organic carbon in the soil 

 

Summary 

 
The field experiment on organic mulches was carried out in the Pomological Garden of Aleksandras Stulginskis University  (54º53'N, 23º50'E) in 

organic certified field. The  soil type – Calc(ar)i – Endohypogleyic Luvisol. Treatments of the experiment: factor A – mulch: 1) without mulch; 2) straw 

(chopped wheat straw); 3) peat (medium decomposed fen peat); 4) sawdust (from various tree species); 5) grass (regularly cut from grass-plots). Factor B 
– thickness of mulch layer: 1) 5 cm; 2) 10 cm. The influence of organic mulches was investigated in 2004–2009, the residual effect of mulches – in 

2010–2012. The data of 2009–2012 are presented in the article. In  2009 in each plot  Phaseolus vulgaris L., 2010 m. – Allium cepa L., 2011 m. – Beta 
vulgaris subsp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris., 2012 m. - Brassica oleracea L. var. capitata f. alba L. were grown. The aim of the investigation 

was to evaluate the effect of different organic mulches and different thickness of mulch layer on soil organic carbon. Straw, peat and sawdust mulch 

significantly (1.3–1.9 times) increased content of organic carbon in the soil, but grass mulch increased content of soil organic carbon not significantly in 
2009.  Significant residual effect of peat mulch on soil organic carbon during period of 2010–2012 was established. Content of soil organic carbon in 

plots previously mulched with sawdust, straw and grass not significantly differed with plots without mulching. The influence and residual effect of the 

thickness of mulch layer was significant. Content of soil organic carbon in plots mulched with thicker (10 cm) mulch layer was higher for 1.3 times 
compared with this in plots mulched with 5 cm mulch layer during experimental period in 2008–2012.  Content of  soil organic carbon without mulching 

decreased. Very strong possitive linear correlation (r = 0.994, P ≤  0.01) between content of organic carbon carried into the soil with mulch and amount of 

soil organic carbon was established in 2009.  
Mulching, soil, organic carbon  

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