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Dirvožemio kokybė priklauso nuo daugelio tarpusavyje susijusių veiksnių, todėl būtina užtikrinti, kad ilgalaikėje perspektyvoje dirvožemio našumas
išliktų stabilus. Tyrimai atlikti 2016 metais Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) bandymų stotyje keturlaukės sėjomainos sąlygomis. Nustatyta,
kad didžiausią poveikį visuminės anglies kiekiui dirvožemyje turi tręšimas organinėmis (organinė tręšimo sistema) ir organinėmis-mineralinėmis (mišri
tręšimo sistema) trąšomis. Įvertinus dirvožemio organinės anglies kiekį skirtingo dydžio struktūriniuose agregatuose, didžiausias jos kiekis (14,22 g kg-1)
nustatytas > 2 mm dydžio struktūriniuose agregatuose organinėje-mineralinėje tręšimo sistemoje, o mažiausias (10,08 g kg-1) – netręšiant (kontrolė),
tačiau esminių skirtumų tręšimo sistemose tarp struktūrinių agregatų nenustatyta.
Dirvožemis, struktūriniai agregatai, tręšimas

Įvadas
Dirvožemio struktūros kokybė ir jame esančių
organinių medžiagų kiekis yra glaudžiai susiję (Velykis,
Satkus, 2002; Six, Paustian, 2014; Feiziene et al., 2016).
Organinių
medžiagų
pasiskirstymas
dirvožemio
struktūriniuose agregatuose labai priklauso nuo organinės
medžiagos skaidymo ypatybių, drėgmės režimo
dirvožemyje ir mikroorganizmų aktyvumo, auginamų
augalų ir jų šaknų vystymosi savybių, žemės dirbimo ir
tręšimo technologijų (Arlauskienė et al., 2016; Fan et al.,
2016). Tačiau vis dažniau pastebima, kad dirvožemio
struktūra keičiasi dėl organinių medžiagų sumažėjimo
(Lucas et al., 2014; Scotti et al., 2015).
Kai kurie tyrėjai nurodo, kad dirvožemio struktūra gali
greitai pasikeisti ne tik dėl įvairių gamtinių reiškinių, bet ir
dėl antropogeninės veiklos. Dėl netvarios žmogaus ūkinės
veiklos, mažėjant dirvožemiuose organinių medžiagų ir
humuso, blogėja dirvožemio struktūra ir agregatų
patvarumas, didėja dirvožemio tankis ir jautrumas
degradacijai (Gregorich et al., 2015; Soinne et al., 2016).
Didžiausi pastebimi pokyčiai išlieka viršutiniame
ariamajame dirvožemio horizonte (Suuster et al., 2011),
todėl, siekiant išsaugoti optimalų organinės medžiagos
balansą, būtina imtis papildomų priemonių (Cesevičius,
Janušauskaitė, 2006). Tam naudojamas tręšimas
organinėmis medžiagomis, arba taikoma tinkamų
priešsėlinių augalų parinkimo metodika (Mikučionienė et
al., 2016).
Tyrimų tikslas – įvertinti sėjomainos ir joje taikomo
tręšimo poveikį organinės medžiagos pasiskirstymui
dirvožemio struktūriniuose agregatuose.
Tyrimų metodika
Tyrimai atlikti 2016 metais Aleksandro Stulginskio
universiteto (ASU) bandymų stotyje keturlaukės
sėjomainos sąlygomis. Jungtiniai dirvožemio ėminiai
visuminei organinei angliai ir struktūringumui nustatyti
imti iš dviejų gylių (0–10 ir 10–20 cm) trimis
pakartojimais dirvožeminiu grąžtu. Dirvožemio mėginiai
išdžiovinti laboratorinėmis sąlygomis iki orasausio būvio ir
paruošti tyrimams atlikti. Visuminei organinei angliai
nustatyti iš dirvožemio mėginių pašalinus šakneles bei
akmenukus
mėginys
susmulkintas
porcelianinėje
grūstuvėje ir išsijotas per 0,25 mm sietą. Visuminė

dirvožemio anglis nustatyta taikant Tiurino šlapio
deginimo metodą, kai gautas humuso kiekis procentais
perskaičiuojamas į visuminės anglies kiekį. Dirvožemio
struktūros analizė atlikta N. Savinovo metodu, taikant
rankinio sijojimo ir svėrimo procedūrą. Tyrimų duomenys
įvertinti statistiškai naudojant statistinę duomenų
įvertinimo kompiuterinę programą ANOVA iš paketo
SELEKCIJA. Duomenų statistinis patikimumas įvertintas
mažiausia esminio skirtumo absoliutine riba (Tarakanovas,
Raudonius, 2003).
Rezultatai ir aptarimas
Tyrimo metu didžiausi visuminės anglies kiekiai
nustatyti tręšiant dirvožemį organinėmis (organinė tręšimo
sistema), organinėmis-mineralinėmis (mišri tręšimo
sistema) trąšomis. Nustačius dirvožemio organinės anglies
kiekį (1 pav.), gauta, jog daugiausia jos yra organinėjemineralinėje tręšimo sistemoje (struktūriniuose > 2 mm
dydžio agregatuose 13,92 g kg-1; struktūriniuose 2‒1 mm
dydžio agregatuose 14,9 g kg-1; struktūriniuose 1‒0,25 mm
dydžio agregatuose 14,8 g kg-1; struktūriniuose > 0,25 mm
dydžio agregatuose 12,9 g kg-1), o mažiausiai – kontrolėje
(struktūriniuose >2 mm dydžio agregatuose 10,23 g kg-1;
struktūriniuose 2‒1 mm dydžio agregatuose 10,7 g kg -1;
struktūriniuose 1‒0,25 mm dydžio agregatuose 10,3 g kg-1;
struktūriniuose >0,25 mm dydžio agregatuose 9,2 g kg-1).
Palyginus dirvožemio visuminės organinės anglies
kiekį skirtingo dydžio dirvožemio struktūriniuose
agregatuose (1 pav.), nustatyta, kad, taikant organinęmineralinę tręšimo sistemą, gauti esminiai skirtumai
dirvožemio >2 mm struktūriniuose agregatuose (3,69 g
kg -1 ), dirvožemio 2‒1 mm dydžio struktūriniuose
agregatuose (4,2 g kg -1), dirvožemio 1‒0,25 mm
dydžio struktūriniuose agregatuose (4,5 g kg -1 ),
dirvožemio <0,25 mm dydžio struktūriniuose
agregatuose (3,7 g kg -1), palyginus su netręštais
laukeliais (kontrolė), o taikant organinę tręšimo
sistemą, esminiai skirtumai gauti dirvožemio 2‒1 mm
dydžio struktūriniuose agregatuose (2,3 g kg -1 ),
palyginus su kontrole.
Organinėje-mineralinėje trešimo sistemoje visuminės
anglies kiekis tarp struktūrinių agregatų pasiskirstė taip:
struktūriniuose <0,25 mm dydžio agregatuose 12,9 g kg-1 <
struktūriniuose >2 mm dydžio agregatuose 13,92 g kg-1 <
struktūriniuose 1‒0,25 mm dydžio agregatuose 14,8 g kg -1
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< struktūriniuose 2‒1 mm dydžio agregatuose 14,9 g kg-1.
Didžiausias visuminės anglies kiekis buvo 2‒1 mm dydžio
struktūriniuose agregatuose 14,9 g kg-1, o mažiausias <0,25
mm dydžio struktūriniuose agregatuose 12,9 g kg-1. Tai
lėmė dirvožemio praturtinimas organine medžiaga bei
mineralinėmis trąšomis, kurios užtikrino tinkamą

struktūrinių
agregatų
formavimąsi
aprūpinant
mikroorganizmus bei augalus maisto medžiagomis.
Užsienio mokslininkų (Huang et al., 2010) panašūs
tyromai rodo, kad esmingai daugiausia visuminės anglies
rasta tręšiant organinėmis-mineralinėmis ir organinėmis
trąšomis.

1 pav. Dirvožemio organinės anglies kiekio pasiskirstymas dirvožemio struktūriniuose agregatuose. ASU bandymų stotis, 2016 m.
Pastaba: K – kontrolė , O-1 – organinis tręšimas (50 t ha-1 mėšlu), O-2 – organinis tręšimas (100 t ha-1 mėšlu), OM – organinis-mineralinis tręšimas (50 t
-1
ha mėšlo + N31P38K75), M-1 – mineralinis trešimas (N31P38K75), M-2 – mineralinis tręšimas (N79P65K90). Tikimybės lygis: * 0,05≤ P > 0,01 lyginant su
kontrole.
Fig.1. The distribution of soil organic carbon content in soil structural aggregates. Experimental Station of ASU, 2016
K – Control (no fertilization applied); O – organic (1–50 t ha-1, 2–100 t ha-1 manure once per rotation); OM – organic-mineral; M – mineral
(1 – N31P38K75, 2 – N79P65K90) fertilization systems

Organinėse tręšimo sistemose dirvožemio visuminės
organinės anglies kiekis buvo didžiausias po organinėsmineralinės tręšimo sistemos. Organinėje tręšimo
sistemoje, įterpus 50 t ha-1 mėšlo vieną kartą per 4 metus,
anglies pasiskirstymas gavosi tokia eile: struktūriniuose
<0,25 mm dydžio agregatuose 11,8 g kg-1 < struktūriniuose
2‒1 mm dydžio agregatuose 12,8 g kg-1 < struktūriniuose
1‒0,25 mm dydžio agregatuose 13 g kg-1 < struktūriniuose
>2 mm dydžio agregatuose 13,01 g kg-1. Didžiausias
dirvožemio organinės anglies kiekis buvo >2 mm dydžio
struktūriniuose agregatuose 13,01 g kg-1, o mažiausias

<0,25 mm dydžio struktūriniuose agregatuose 11,8 g kg-1.
Organinėje tręšimo sistemoje, įterpus mėšlo 100 t ha -1,
dirvožemio organinės anglies kiekis pasiskirstė tokiu
eiliškumu: struktūriniuose <0,25 mm dydžio agregatuose
11,3 g kg-1 < struktūriniuose 2‒1 mm dydžio agregatuose
13 g kg-1 < struktūriniuose >2 mm dydžio agregatuose
13,42 g kg-1 < struktūriniuose 1‒0,25 mm dydžio
agregatuose 13,5 g kg-1. Didžiausias visuminės anglies
kiekis buvo 1‒0,25 mm dydžio struktūriniuose agregatuose
13,5 g kg-1, o mažiausias <0,25 mm dydžio struktūriniuose
agregatuose 11,3 g kg-1. Visose struktūriniuose
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agregatuose, išskyrus <0,25 mm dydžio struktūrinius
agregatus, dirvožemio organinės anglies buvo daugiau
tręšiant 100 t ha-1. Galima daryti prielaidą, kad didesnis
organinės
anglies
kiekis
skatina
intensyvesnę
mikroorganizmų veiklą, dėl kurios į aplinką išsiskiria
daugiau šalutinių produktų. Jie veikia kaip rišamoji
priemonė, sulipdanti mikroagregatus (<0,25 mm dydžio
struktūrinius agregatus) ir taip sudarydama makroagregatus
(>2 mm dydžio struktūrinius agregatus). Panašaus tyrimo
metu nustatyta (Wang et al., 2017), kad organinis tręšimas
padidino taip pat organinės anglies kiekį, lyginant su
mineraliniu tręšimu, tačiau anglies kiekis didžiausias buvo
>2 mm ir 2‒1 mm struktūriniuose agregatuose, tačiau
esminiai skirtumai buvo >2 mm ir 1‒0,25 mm
struktūriniuose agregatuose, lyginant su mineraliniu
tręšimu. Atliktame tyrime esminis skirtumas tarp organinės
ir mineralinės tręšimo sistemos pastebėtas 2‒1 mm
struktūriniuose agregatuose tarp abiejų organinių tręšimo
sistemų variantų ir mineralinio tręšimo sistemos, patręšus
vidutine norma.
Mineralinio tręšimo sistemose visuminės anglies
kiekis buvo mažiausias, neskaitant kontrolės. Mineralinio
tręšimo sistemoje naudojant mažą trąšų normą organinė
anglis pasiskirstė tokia tvarka: struktūriniuose <0,25 mm
dydžio agregatuose 10,2 g kg-1 < struktūriniuose 2‒1 mm
dydžio agregatuose 12,1 g kg-1 < struktūriniuose 1‒0,25
mm dydžio agregatuose 12,3 g kg-1 < struktūriniuose >2
mm dydžio agregatuose 12,63 g kg-1. Didžiausias
organinės anglies kiekis buvo >2 mm dydžio
16
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struktūriniuose agregatuose 12,63 g kg-1, o mažiausias
<0,25 mm dydžio struktūriniuose agregatuose 10,2 g kg-1.
Mineralinio tręšimo sistemoje naudojant vidutinę trąšų
normą organinė anglis didėjo tokia tvarka: struktūriniuose
<0,25 mm dydžio agregatuose 11,2 g kg-1 < struktūriniuose
2‒1 mm dydžio agregatuose 11,2 g kg-1 < struktūriniuose
1‒0,25 mm dydžio agregatuose 11,7 g kg-1 <
struktūriniuose >2 mm dydžio agregatuose 12,13 g kg-1.
Didžiausias organinės anglies kiekis buvo >2 mm dydžio
struktūriniuose agregatuose 12,13 g kg-1, o mažiausias
buvo <0,25 mm dydžio ir 2‒1 mm dydžio struktūriniuose
agregatuose 11,2 g kg-1. Tokį organinės anglies
pasiskirstymą mineralinio tręšimo frakcijose lėmė azoto
kiekis trąšose, paskatinęs mikroorganizmų veiklą, kas lėmė
intensyvesnį organinės medžiagos skaidymą, dėl ko
mineralinėje tręšimo sistemoje su vidutine trąšų norma yra
didesnis kiekis mikroagregatų bei mažesnis kiekis
makroagregatų nei mineralinė tręšimo sistemoje su maža
trąšų norma.
Kontroliniame variante, kuris buvo netręštas jokiomis
trąšomis, visuminės anglies kiekis buvo pats mažiausias:
struktūriniuose <0,25 mm dydžio agregatuose 9,2 g kg-1,
struktūriniuose 1‒0,25 mm dydžio agregatuose 10,3 g kg-1,
struktūriniuose 2‒1 mm dydžio agregatuose 10,7 g kg-1,
struktūriniuose >2 mm dydžio agregatuose 10,23 g kg-1.
Lyginant dirvožemio organinės anglies kiekį skirtingo
dydžio agregatuose, visuose tręšimo sistemose, išskyrus
mišrų, >2 mm dydžio struktūriniuose agregatuose
dirvožemio organinės anglies yra daugiau (2 pav.).
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2 pav. Dirvožemio organinės anglies pasiskirstymas dirvožemio agregatuose (>2, <2), ASU Bandymų stotis, 2016 m.
Pastaba: K – kontrolė, O-1 – organinis tręšimas (50 t ha-1 mėšlu) , O-2 – organinis tręšimas (100 t ha-1 mėšlu), OM – organinis-mineralinis tręšimas (50 t
ha-1 mėšlo + N31P38K75), M-1 – mineralinis trešimas (N31P38K75), M-2 – mineralinis tręšimas (N79P65K90).
Fig.2. Soil organic carbon distribution in soil aggregates. Experimental Station of ASU, 2016
K – Control (no fertilization applied); O – organic (1–50 t ha-1, 2–100 t ha-1 manure once per rotation); OM – organic-mineral; M – mineral
(1 – N31P38K75, 2 – N79P65K90) fertilization systems

Tyrimo duomenys rodo, kad esminių skirtumų tręšimo
sistemose tarp struktūrinių agregatų nenustatyta, nes
reikšmės svyravo standartinės paklaidos ribose.
Išvados
1. Didžiausią poveikį visuminės anglies kiekiui
dirvožemyje keturlaukės sėjomainos sąlygomis turi

tręšimas organinėmis (organinė tręšimo sistema) ir
organinėmis-mineralinėmis (mišri tręšimo sistema)
trąšomis.
2. Įvertinus dirvožemio organinės anglies kiekį
skirtingo dydžio struktūriniuose agreagatuose, didžiausias
jos kiekis nustatytas organinėje-mineralinėje tręšimo
sistemoje (14,22 g kg-1) >2 mm dydžio struktūriniuose
agregatuose, o mažiausias – netręšiant (10,08 g kg-1).
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Romutė Mikučionienė, Rimantas Vaisvalavičius, Jūratė Aleinikovienė, Vita Smalstienė
Evaluation of total organic carbon distribution in the structural aggregates of soil
Summary
Soil quality depends on many interconnected factors and it is necessary to ensure that soil productivity in a long-term could remain stable. It is well
known that, especially, organic matter can help to preserve the productive of soil properties. The research on organic carbon distribution in the structural
aggregates of soil was carried out in 2016 at the Aleksandras Stulginskis University (ASU) Experimental station in soil with 4-year crop rotation. It was
estimated, that mostly expressed effect on the increase in the total carbon content was in soils along with organic matter (organic fertilization system) and
organic-mineral fertilization (combined fertilization system). However, the highest content of organic carbon (14.22 g kg-1) was in soil structural
aggregates of size > 2 mm in the organic-mineral fertilization system and the lowest (10.08 g kg-1) in control plots. However, there were no significant
differences in the organic carbon content in soil structural aggregates while comparing different fertilization systems.
Soil, structure, aggregates, fertilization.
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