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Organinių mulčių poveikis dirvožemio biologinėms savybėms 
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Aleksandro Stulginskio universitetas  

 
Straipsnyje analizuojami mikroorganizmų gausumo tyrimo duomenys, kurie atlikti 2008 m. keturis kartus kas du mėnesiai: balandžio pradžioje, 

birželio pradžioje, rugpjūčio pradžioje, spalio pradžioje. Lauko eksperimentas vykdytas nuo 2004 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Pomologiniame 
sode. Eksperimento lauko dirvožemis - karbonatingas giliau glėjiškas išplautžemis (Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol). Dirvožemio armens 

granuliometrinė sudėtis - drenuotas vidutinio sunkumo priemolis ant priesmėlio paklotu  moreniniu moliu. Eksperimento variantai: A veiksnys – 

organiniai mulčiai: 1) nemulčiuota, 2) smulkinti žieminių kviečių šiaudai, 3) žemapelkių durpės, 4) šviežios pjuvenos, 5) smulkinta žolė; B veiksnys – 
mulčio sluoksnio storis: 1) 5 cm ir 2) 10 cm.  

Nustatyta, kad tiek rudenį įterpto mulčio, tiek naujai uždėto mulčio poveikis mikroorganizmų gausumui vegetacijos metu buvo kintantis. Bakterijų 

skaičių dirvožemyje esmingai mažino pjuvenų mulčias, tuo tarpu dirvožemio grybų skaičių esmingai didino žolės mulčias. Mulčio sluoksnio storis 
esminės įtakos neturėjo. 

Organiniai mulčiai, mikroorganizmai, grybai, bakterijos  

 
Įvadas  

 

Mulčias - bet kokia medžiaga, kuri paskleista dirvos 

paviršiuje (Heinonen, 1985, Dabartinės lietuvių kalbos 

žodynas, 2000). Mulčiavimui tinka daržo atliekos, 

piktžolės (be sėklų), daržovių likučiai, pavytusi nupjauta 

žolė, ne visiškai suiręs kompostas.  

Kai kurie mokslininkai teigia, kad geriau dažniau 

pabarstyti ploną mulčio sluoksnį, kad jis nepūtų, o 

mikroorganizmai nuolat gautų smulkaus maisto 

(Danilčenko, 2000). 

Naudojant mulčius, kinta daugelis veiksnių, 

nulemiančių žemės ūkio augalų derlingumą: dirvožemio 

temperatūra, drėgnumas, augalams prieinamų maisto 

medžiagų kiekis, pasėlio piktžolėtumas. Mažinama 

dirvožemio erozija, neleidžiama lietui išplauti, o vėjui 

nunešti dirvožemio dalelių, nesusidaro dirvos pluta (jos 

susidarymą lemia gausūs krituliai ir mažas dirvožemio 

struktūringumas) (Edwards et al., 2000), mažiau išgaruoja 

drėgmė iš dirvos (Kar, Kumar, 2007), mažėja augalų ligų 

plitimas, apsaugomi augalai nuo temperatūros svyravimų – 

išdžiūvimo ir šalnų (Heinonen, 1985). 

Mikroorganizmų yra įvairiuose substratuose, 

pradedant maisto produktais ir baigiant sintetinėmis 

medžiagomis. Jie sugeba skaidyti sunkiai ardomus 

organinius junginius: pektiną, celiuliozę, ligniną. Be to, jie 

sugeba sintetinti hidrolitinius junginius, kurie padeda jiems 

greitai ardyti organiką. Per parą jie suardo iki 7 kartų 

daugiau organikos, negu patys gali jos sunaudoti 

(Мирчинк, 1988). 

Tyrimų tikslas – nustatyti įvairių organinių mulčių ir jų 

skirtingo sluoksnio storio įtaką mikroorganizmų gausumui 

dirvožemio armenyje. Tyrimų objektas – valgomosios 

bulvės (Solanum tuberosum L.) pasėlis. 

 

Tyrimų metodika 
 

Eksperimentas pradėtas vykdyti 2004 m. pavasarį 

Aleksandro Stulginskio universiteto Pomologiniame sode. 

Dviejų veiksnių lauko eksperimento variantai: A 

veiksnys – įvairūs organiniai mulčiai: 

1. nemulčiuota (NE); 

2. šiaudai (ŠD); 

3. durpės (DU); 

4. pjuvenos (PJ); 

5. žolė (ŽO); 

B veiksnys – mulčio sluoksnio storis: 

1. 5 cm; 

2. 10 cm. 

Tyrimų lauke buvo kasmet naudojami smulkinti 

žieminių kviečių šiaudai, vidutiniškai susiskaidžiusios 

žemapelkių durpės, įvairių medžių šviežios pjuvenos, 

dažnai pjaunama vejų žolė. Kiekvieną rudenį 

nesusiskaidžiusių mulčių likučiai buvo įterpti ariant. 

Mikroorganizmų gausumo tyrimų atlikimo metais 

(2008 m.) visuose laukeliuose eilutėmis augintas 

valgomosios bulvės (Solanum tuberosum L.) pasėlis. 

Atstumas tarp eilučių - 0,7 m. Siekiant, kad greičiau 

išaiškėtų naudojamų mulčių teigiamia ar neigiama įtaka, 

nevartotos trąšos ir cheminės augalų apsaugos priemonės.  

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 vykdytas 4 pakartojimais. Variantai 

pakartojimuose išdėstyti rendomizuotai. 

Mikroorganizmų gausumo tyrimai 2008 m. atlikti 

keturis kartus, kas du mėnesius: balandžio pradžioje, 

birželio pradžioje, rugpjūčio pradžioje ir spalio pradžioje. 

Pirma mikroorganizmų apskaita atlikta prieš organinių 

mulčių uždėjimą, todėl atspindi tik ankstesnių metų įtaką. 

Kiekvienos apskaitos metu dirvožemio mėginiai buvo 

imti specialiu grąžtu. Mikroorganizmų kiekis ir 

mikroorganizmų grynosios kultūros nustatomos sėjimo 

metodu. Naudotos šios terpės: grybams – Saboraud, 

bakterijoms – Plate – Count Agar (PCA).  

Tyrimų duomenys statistiškai įvertinti dispersinės 

analizės metodu, kompiuterine programa SYSTAT 10 

(SPSS Inc., 2000; Leonavičienė, 2007). Mikroorganizmų 

aktyvumo tyrimų duomenys, neatitinkantys normalaus 

skirstinio dėsnio, prieš statistinį įvertinimą buvo 

transformuojami naudojant funkciją lg10(x+1). 

 

Rezultatai ir aptarimas  

 

Mikroorganizmai – aktyviausi organinių medžiagų 

skaidytojai, netirpias maisto medžiagas paima iš aplinkos, 

dalyvaujant fermentams (Arlauskienė, 1998; 1999). 

Bakterijos – tai prokariotiniai, judrūs arba nejudrūs maistą 
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siurbiantys arba sintetinantys belyčiai vienaląsčiai 

organizmai (Žiogas, Zakarauskaitė, 2010). 

Remiantis tyrimo gautais duomenimis, galima teigti, 

kad tiek rudenį įterpto mulčio, tiek naujai uždėto mulčio 

poveikis bakterijų kiekiui dirvožemio armenyje buvo 

nevienodas (1 lentelė). Tyrimų duomenys rodo, kad 

ankstesniais metais naudoti ir įterpti organiniai mulčiai 

sumažino bakterijų skaičių balandžio ir birželio pradžioje, 

kai buvo tirtas ankstesniais metais nesuirusių ir rudenį 

įterptų mulčių poveikis. Nustatyta, kad įvairūs mulčiai 

bakterijų skaičių sumažino nuo 10,3 % iki 2,1 karto 

balandžio pradžioje ir nuo 2,6 iki 7,7 karto – birželio 

pradžioje. Trečia bakterijų apskaita atlikta praėjus dviem 

mėnesiams po mulčiavimo. Analizuojant tyrimų duomenis, 

matyti, kad daugiausiai bakterijų buvo šiaudų mulčiu, o 

mažiausiai – pjuvenų ir žolės mulčiu mulčiuotuose 

laukeliuose. Pakartojus šiuos tyrimus spalio pradžioje, 

gautas esmingai mažesnis bakterijų skaičius pjuvenomis 

mulčiuotuose laukeliuse. Apskaičiavus vidutinį bakterijų 

skaičių per visą vegetaciją, matyti, kad esmingai (1,9 

karto) bakterijų dauginimąsi slopino pjuvenų mulčias. 

Storesnis (10 cm) mulčio sluoksnis neturėjo esminės 

įtakos bakterijų skaičiui. Literatūroje aptinkama teiginių, 

kad dirvožemio fermentų aktyvumas priklauso nuo 

mikroorganizmų skaičiaus (Marx et al., 2005). Atlikus 

koreliacinę – regresinę duomenų analizę nustatytas labai 

stiprus kreivinis (kubinis) priklausomumas tarp bakterijų 

skaičiaus ir ureazės aktyvumo (ŋ = 0,999; P≤0,01).  

 
1 lentelė. Organinių mulčių įtaka bakterijų skaičiui dirvožemyje, tūkst. vnt. g -1 dirvožemio  

Table 2. The influence of organic mulches on soil bacteria, thousand of units per 1 g soil 

 

Mulčiavimo 

variantai/ 

Mulching 

treatments 

Stebėjimų datos/ 

Sampling time 

Vidutinis bakterijų 

 skaičius/ 

Average of bacteria 

number 
Balandis/ 

April 

Birželis/ 

Juny 

Rugpjūtis/ 

August 

Spalis 

October 

Organiniai mulčiai (A veiksnys)/  

Organic mulch (Factor A) 

NE / WM 

ŠD / ST 

DU / PT 

PJ / SD 

ŽO / GR 

905 

721 

662 

424 

812 

1108 

148* 

144* 

219* 

419 

693 

912 

685 

101 

116 

639 

760 

665 

59* 

649 

836 

635 

862 

429** 

760 

Mulčio sluoksnio storis (B veiksnys)/  

Thickness of mulch layer (Factor B) 

5 cm 

10 cm 

864 

545 

375 

439 

764 

402 

599 

510 

705 

703 
NE – nemulčiuota, ŠD – šiaudais, DU – durpės, PJ – pjuvenos, ŽO – žolė. Skirtumai esmingi: * – 95 % tikimybės lygiui, ** – 99 % tikimybės lygiui 

WM – without mulch, ST – straw, PT – peat, SD – sawdust, GR – grass.* – 95% probability level, ** – 99 % tikimybės lygiui 

 

Grybai – daugiausia yra saprotrofai, 

mineralizuoja augalų ir gyvūnų liekanas, padaro jas 

prieinamas žaliesiems augalams (Žiogas, 

Zakarauskaitė, 2010). 

Gauti duomenys rodo, kad daugiausiai (8,6–23,2 

tūkst. vnt. g
-1

) dirvožemio grybų rasta birželio mėn. 

pradžioje (2 lentelė).  

 
2 lentelė. Organinių mulčių įtaka dirvožemio grybų skaičiui, tūkst. vnt. g-1 

Table 2. The influence of organic mulches on soil fungi, thousand of units per 1 g soil  

 

Mulčiavimo 

variantai/ 

Mulching 

treatments 

Stebėjimų datos/ 

Sampling time 

Vidutinis grybų  

skaičius/ 

Average of soil fungi 

number 
Balandis/ 

April 

Birželis/ 

Juny 

Rugpjūtis/ 

August 

Organiniai mulčiai (A veiksnys)/  

Organic mulch (Factor A) 

NE / WM 

ŠD / ST 

DU / PT 

PJ / SD 

ŽO / GR 

9,6 

10,8 

10,0 

8,6 

23,2* 

1,0 

1,9* 

2,0* 

1,4 

1,5 

1,0 

2,2 

3,8* 

1,5 

3,1 

3,9 

5,0 

5,3 

3,8 

9,2** 

Mulčio sluoksnio storis (B veiksnys)/  

Thickness of mulch layer (Factor B) 

5 cm 

10 cm 

13,5 

11,4 

1,5 

1,6 

2,0 

2,6 

5,7 

5,2 
NE – nemulčiuota, ŠD – šiaudais, DU – durpės, PJ – pjuvenos, ŽO – žolė. Skirtumai esmingi: * – 95 % tikimybės lygiui, ** – 99 % tikimybės lygiui 

WM – without mulch, ST – straw, PT – peat, SD – sawdust, GR – grass.* – 95% probability level, *** – 99,9% probability level 
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Visi organiniai mulčiai didino grybų kiekį. 

Nustatyta esmingai daugiau – 2,0–3,8 karto dirvožemio 

grybų durpėmis, 1,9 karto – šiaudais ir 2,4 karto – žole 

mulčiuotoje dirvoje. Tarp mulčio sluoksnių storio esminių 

skirtumų nenustatyta. Apibendrinant vidutinius grybų 

skaičiaus duomenis, galima teigti, kad esmingai didesnis 

grybų skaičius nustatytas žole mulčiuotuose laukeliuose. 

Mulčio sluoksnio storis esminės įtakos neturėjo. 

Koreliacinė – regresinė duomenų analizė parodė 

stiprų tiesinį priklausomumą tarp grybų skaičiaus ir 

sacharazės aktyvumo (r = 0,988; P<0,01). Todėl galima 

teigti, kad grybai yra svarbiausi augalinių liekanų 

skaidytojai. 

 

Išvados 

 

1. Mulčiavimas organiniais mulčiais skirtingai veikė 

dirvožemio biologines savybes. Nustatyta, kad esmingai 

(1,9 karto) bakterijų dauginimąsi slopino pjuvenų mulčias. 

Mulčio sluoksnio storis esminės įtakos neturėjo. 

2. Esmingai didesnis grybų skaičius nustatytas žole 

mulčiuotuose laukeliuose. Mulčio sluoksnio storis esminės 

įtakos neturėjo. 
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Darija Jodaugienė, Aušra Sinkevičienė, Aurimas Krasauskas, Rita Pupalienė  
 

The influence of organic mulches on soil biological properties  
 

Summary  

 
Data of soil  microorganism studies carriedout  four times, every two months in 2008 (at the the beginning of April, June, August and  October),  

are analyzed  in the paper.  The two factor stationary field experiment was carried out at the Experimental Station of the Aleksandras Stulginskis 

University (previously Lithuanian University of Agriculture) (54°53'N, 23°50'E). The soil type – Calc(ar)i – Endohypogleyic Luvisol. Soil composition - 

drained moderate loam on clay loam till deck. Soil  pHKCl – 6,3, mobile phosphorus – 141,3 mg kg-1, the mobile potassium – 124,8 mg kg-1.  
Treatments of the experiment: Factor A – mulch: 1) without mulch; 2) straw mulch (chopped wheat straw); 3) peat mulch (medium decomposed fen 

peat); 4) sawdust mulch (from various tree species); 5) grass mulch (regularly cut from grass-plots). Factor B – thickness of mulch layer: 1) 5 cm; 2) 10 

cm. Randomised design was used. Individual plot size was 2 x 6 m. The experiment involved 4 replications. The influence of organic mulches and 
different thickness of mulch layer on soil bacteria and fungi number was investigated in 2008.  

It was established that effect of  organic mulches as  inserted in autumn into the soil as  newly spred in spring on the abundance on soil 

microorganisms varried. Abumdance of soil bacteria was significantly reduced by the sawdust mulch. Soil fungi amount was significantly increased by 
grass mulch. The influence of  mulch layer on the abundance of soil fungi and bacteria was not significant.  

Organic mulch, microorganisms, bacteria, mushrooms  

 
Gauta 2016 m. balandžio mėn., atiduota spaudai 2016 m. balandžio mėn.  
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