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Santrauka 
1998-2003 metais Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filiale tirta natūralių ir sėtų žolių 

priežiūros būdų įtaka jų botaninei sudėčiai, organinių medžiagų kaupimuisi ir dirvožemio agro-
cheminiams rodikliams. 

vyravo varpinės ir įvairiažolės, o tręštame sėtame 
žolyne – 

    

Rytų Lietuvos paprastąjį išplautžemį (Idp) tręšiant mineralinėmis trąšomis, sėtas žolynas 
sausųjų medžiagų sukaupia 14,69 t ha-1, o netręštas natūralus ir sėtas žolynai – žymiai mažiau, - 
atitinkamai 5,34-5,43 ir 6,06-6,62 t ha-1. Netręštą natūralų ir sėtą žolyną deginant vegetacijos pra-
džioje, taip pat žolę pjaunant birželio pradžioje ir masę pašalinant arba paliekant, žolių produktyvumas 
iš esmės nekito. 

Natūraliame ir sėtame netręštame žolyne 
ankštinės ir varpinės žolės. 
Po penkerių tyrimų metų nuo minėtų priemonių dirvožemis parūgštėjo, bendro azoto ir 

humuso sumažėjo. Tręšiant didėjo judriojo fosforo ir kalio, o be trąšų jų kiekis sumažėjo. 
 
Reikšminiai žodžiai: natūralus ir sėtas žolynai, priežiūra, botaninė sudėtis, produktyvumas, 

azoto sukaupimas, dirvožemio savybės. 

Įvadas 
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą patirsime žemės ūkio perprodukciją. Šalyje 

didės nedirbamų apleistų žemių plotas. Ekonomistai teigia, kad verstis žemdirbyste apsi-
moka tik tuose rajonuose, kur yra tam palankios dirvožemio ir klimato sąlygos. Todėl 
siūloma derlingus dirvožemius intensyviau naudoti, telkiant juose ekonominius išteklius, o 
mažo derlingumo lengvos granuliometrinės sudėties ir intensyviai ardomus kalvų dirvože-
mius „konservuoti” apsėjant daugiametėmis žolėmis /Magyla, 2000/. Lietuvoje yra nuo    
360 tūkst. iki 0,5 mln. ha nederlingų žemės ūkio paskirties žemių. Tačiau iškyla daug 
neigiamų pasekmių: fitopatologinės būklės pablogėjimas (dirvožemyje gali kauptis kultūri-
niams augalams neigiama mikroflora ir zoofauna), laukų užterštumas daugiametėmis piktžo-
lėmis, palyginus lėta organinės medžiagos akumuliacija atkuriant dirvožemio derlingumą.  

Daugiausia tyrimų atlikta siekiant nustatyti didžiausią antropogeninių veiksnių 
įtaką dirvožemio derlingumui įvairiose agrofitocenozėse ir žymiai mažiau susilpnėjusį šių 
veiksnių poveikį /Švedas, 1993; Šleinys ir kt., 1995; Vasiliauskienė, 1996/. 

Slovakijoje atlikti tyrimai rodo, kad biologinėje žemdirbystės sistemoje gauti šiek 
tiek geresni įvairių dirvožemio sąvybių rodikliai, negu tausojančioje /Lacko - Bartašova ir 
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kt., 1999/. Švedijoje atlikti tyrimai rodo, kad daugelis dirvožemio rodiklių buvo geresni 
tausojančioje žemdirbystės sistemoje /Granstedt, Kjellenferg, 1997/.   

Lietuvos žemės ūkio universiteto duomenimis, po trejų metų biologinio ūkininka-
vimo pasikeitė dirvožemio agrocheminės savybės: padidėjo efektyvusis ir potencialusis 
mainų r štumai bei imlumas, o pagrindinių maisto medžiagų kiekis dirvožemyje mažai 

io rūgštumas bei humuso kiekis. Nenau-
kiant užtikrinti teigiamą NPK balansą 

organinės žemdirbystės ūkiuose, au šlu, kompostais, auginti ankštinius 
ir įvairius augalus žaliajai trąšai /Pekarskas ir kt., 2001/.  

Vėžaičių filiale atlikti žemdirbystė mo tyrima ad  
irbystę, N ir P balansas bu aikant inte eig  

k intensyvios, tiek biologin stės sąlygom ne
/Gūžys,1999/. Pašarinių augalų ko ai r ai r tės  

lauso. Šių rodiklių kaitai di  įtaką  dirv io d gumas ir ypač hu o 
vienė ir kt., 2001/. 
apie žemių konse vimą duomen ra n g. Pa niais m s 
mų tikslas – paly i nena jamų ių ko ervavim ūdus (ž e 

a, viena pjūtis trąšai, viena pj  paš  dvi tys pa i), įver t 
s ir dirvožemio agrocheminius pokyčiu alyg ir s žem onserva o 
liniais augalais, geriausias atas o ant elyje nieko -

; Zableckienė, Butkutė, 200 ėkai t., . 
s šalyse laikinai nena amos ės šienaujam pašarui  paliekamos 

; Hanson, lfors 8; Co pagno 001/. 
yra pigi p monė, nanti rvože  humus ei turinti tei-
minėm olog s sa s ūnas žiulis, ; 

; Lacko - Bartašova ir 1999; ušien kt., 2001; Breazu ir kt., 2002; 
enė , 2002/. 

 laiki dirb em tūr  sėtų  įtaką s 
dėčiai ir dirvož inia odik s. 

 sąlygos ir metodik
ymas darytas 1998-2003 m. Lietuvos ž irby institu okės filiale 

Didžiųjų Lygainių e, pri ėlio karb tingo ioglaci
šplautžemyje (ID Pagal kstesn lasifik iją, šis d is velė-

 pajuręs priesmėlis ant žvy 1v) / ydai kt., 2001/.  
 plotas buvo kalkin rop . Pasku is k imas atliktas 1985 e-

tais (250 -1

       

ienį žolė vieną kartą nupjauta, susmulkinta ir palikta). 8. Sėtas 
olynas tręštas N20+30 ir pjautas 1-2 kartus, žalia masė pašalinta. 

ūg
tepadidėjo.Taip pat nežymai pasikeitė dirvožem
dojant jokių trąšų, gautas neigiamas NPK balansas. Sie

galus būtina tręšti mė

s sistemų palygini
vo  t

i rodo, k
nsyvią – t
is buvo 

taikant
iamas.

igiamas 
s

biologinę žemd  neigiamas, o
ės žemdirbyKalio balansas tie

kybini odikli nuo ski tingų žemdirbys istemų
mažai prik delę  turi ožem erlin mus
kiekis jame /Rutko

Lietuvoje 
tų tyri

rva ų y edau skuti etai
Lietuvoje atlik
nieko nedarom

gint udo
ūtis

 žem
arui,

ns
pjū

o b
šaru

olyn
tinan

fitomasė
būdus žo

s. P
gautas t

i s sk
 vari
nu tingu ių k vim

rezult o lauk , kur  neda
ryta / Paukštė, 2003 3; Ž tė ir k 2003/

Europo udoj  žem os  arba
trąšai /Robles, Burke, 1997 Foge , 199 m ni, 2

Daugiametės žolės rie didi  di mio ą b
giamos įtakos kitoms agroche s ir bi inėm vybėm /Tonk , Kad 1977
Švedas, 1993 kt.,  Jan ė ir 
Daugėli

Tyrimų tikslas – ištirti nai ne amų ž ių na alių ir  žolių masė
pokyčiams, rūšinei su emio agrochem ms r liam

Tyrimų a 
Band emd stės te V

Vilniaus rajone kaim esm  ant ona fliuv alinio 
žvyro paprastajame i

ai
p).  an ę k ac irvožem

ninis jaurinis silpn
andymo

ro (J Buiv
tin

tė ir 
alkinB tas sap eliu  m

 t ha  sapropelio fiziniu svoriu). Įrengiant bandymą, dirvožemio rūgštumas pHKCl 
buvo 6,0-6,4, fosforingumas – 154-177 mg kg-1 ir kalingumas – 165-174 mg kg-1, humu-
singumas – 1,1-1,3%. 

Meteorologinės sąlygos žolėms augti tyrimų metais buvo labai įvairios – nuo 
sausringų (2000) ir sausų (1999, 2002) iki normalių (2003) ir drėgnų (2001) metų. Tai turėjo 
esminės įtakos žolės sausųjų medžiagų derliui ir žolyno botaninei sudėčiai.  

Bandymai įrengti ir daryti pagal lauko bandymų reikalavimus. Schema tokia:  
1. Natūralus žolynas (nieko nedaryta). 2. Natūralus žolynas (žolė anksti pavasarį deginta).  
3. Natūralus žolynas (birželio pirmą dešimtadienį žolė vieną kartą nušienauta ir pašalinta).  
4. Sėtas žolynas (nieko nedaryta). 5. Sėtas žolynas (žolė anksti pavasarį deginta). 6. Sėtas 
žolynas (birželio pirmą dešimtadienį žolė vieną kartą nupjauta ir pašalinta). 7. Sėtas žolynas 
birželio pirmą dešimtad(

ž
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Prieš įrengiant bandymą augo žieminiai rugiai. 1997 m. rudenį laukas suartas.    
ę pasėtas šių žolių mišinys: raudonieji 

vėlyvieji dobilai (Trifolium pratens  ‘Kamaniai’ ir raudonieji eraičinai 
Festuca rubra L.) ‘Šilis’ po 50 %, aštuntame varian  mišin ė

(Medicago sativa L.) ‘Birutė’ 50 i erai est  ‘Š
lės (Bromus inerm al , n inai (Festuca 

b.)‘Jotvingis’ 15 mo v dės ai 5 pakartoji-
mais. Pradinis laukelio dydis – 4,42 m2 aitin  m2. unto to 

štas N30P90K120 , po pir jūti 30. Ž e var  šienautos r-
olyno ž ą kartą – biržel rmą dešim į. 
tomis dienomis 99 04 11; 2000 04 12 01 04 23; 2002 04 

Kiekvienas degi  žol ukelis o aptvertas apsauginėmis ali-
sų pusių. Deg i pradėta nuo vi laukelio. esni žolės k štai 

mažesnei ar ret ei žol udegin itų variant lės netręši , o 
andymo schemą
etu kasmet buvo ato žalios s derlius i ami bandin au-

ai bei žolių bo ei s s . Remian lios žolės oC 
džiovintos masė e , aps otas sau medžiagų us. 

 šaknų masė (2003 metų r į) nust a dirvožem 2 x 0,2 x 2 m 

inės analizės atliktos tokiais metodais: C ereus apara  hu-
 koefic o 1,2  , bendr otas – Kje io, judrieji f oras 

ciomet  me s. Du r tistiniais a-
is /Stancevičius, Arvasas, 1981

ultatai ir jų im
irios priežiūr erlia otani udėtis. Na lių ir sėtų lių 

biausiai priklau o žo  sudara  žolių rūši  lentelės).
ame žolyne vyra pi ir įvairiažolės, ankšt lių buvo      

tūraliame žolyne pir s nau mo m  rasta 18 ž  rūšių iš 12 ų, 
s (67,6 %) ir va inės (  %) ž  Trečiais tvirtais nau mo 
 kelis kartus sum ėjo ir oje jų o Elytrigia ens (L.) N . ir 

. Penktais naudoj  met atūral e žolyne l gausėjo 
nyza canadensis (L ronquist., o Fest  rubra L. ytrigia rep L.) 
karto sumažėjo, palyginus su ketvirtais naudojimo metais. Įvairiažolių aptik-

 šeimų. Daugiausiai žolių rasta iš Asteraceae šeimos (Tripleurospermum 
odorum

 

,1-3,6 % žolių rasta 
 Boraginacea, Plemtaginaceae, Lamiaceae, Chenopodiaceae, Geraniaceae šeimų – atitin-

1998 m. ketvirtame - septintame variantuose geguž
e serotinum Witte L.)

( te –
činai (F

inda’ 20 %
ariantai iš

ys: mėlynžied
uca rubra L.)
endriniai eraič
tyti atsitiktin
 Pa  ašt

s liucernos 
ilis’ 15 %, %, raudoniej

is Leysser) ‘G
 %. Bandy

beginklės dirsuo
arundinacea Schre

, apsk io – 4 vasarį varian
žolynas trę mos p

olės pjautos vien
es – N olės šiam iante

io pi
2-3 ka
tadientus. Natūraliojo ir sėtojo ž

Sausa žolė deginta nevėjuo (19 ; 20
23; 2003 04 25). ntas ių la buv  met
nėmis juostomis iš vi

jami 
int durio Did uok

buvo panaudo esn ei n ti. K ų žo amos
priežiūra – pagal b

Pjūties m
. 
nust

tanin
m
udėčiai nu

as masė r im iai s
sųjų medžiagų išeig
temperatūroje iš

tatyti tis ža ir 105
s duom nimis kaičiu sųjų derli

Žolių ražienų ir uden atyt io 0,  0,
tūrio.  

Dirvožemio chem  – H tu,
musas – C kiekį dauginant iš ient 74 as az ldal osf
ir kalis – A-L, pH – poten riniu todai omenys apdo oti sta matem
tiniais metoda /. 

Tyrimų rez aptar as  
Žolynų įva os d us b nė s tūra jų žo

botaninė sudėtis la sė nu lyną nčių ų (1-3   
Natūrali vo var nės inių žo  mažai     

(1 lentelė). Na mai doji etais olių  šeim
vyravo įvairiažolė

lių
rp 31,4

 viet
olės.
iš it

ir ke doji
metais įvairiažo
Festuca rubra L

až
im

pl
am

 rep
abai pa

evski
įvairia-o

.) C
ais n i

ucažolių, ypač Co ir El ens (
Nevski. 1,3-2,0 
ta 33 rūšių iš 11
in  (L.) Sch. Bip., Centaurea cyanus L., Leontodon autumnalis L., Conyza cana-
densis (L.) Cronquist, Artemisia vulgaris L., Achillea millefolium L., Artemisia absinthium 
L.), ir didžiausias (39,0 %) jų kiekis žolyne buvo penktais naudojimo metais. Taip pat daug 
žolių rūšių aptikta iš Caryophyllaceae šeimos (Spergula arvensis L., Silene pratense (Rafn.) 
Godr., Scleranthus annuus L., Spergularia rubra (L.) J. Presl et C. Presl, Stellaria graminea
L., Gypsophila muralis L., Cerastium arvense L.), bet jų kiekis buvo kelis kartus mažesnis 
už žoles iš Asteraceae šeimos (1 lentelė). Pirmais naudojimo metais natūraliame žolyne 
buvo žolių ir iš kitų šeimų, kurios sudarė nuo 9,2-13,4 %  Polygonaceae šeimos (Polygonum 
aviculare L., Fallopia convolvulus (L.) A. Löve, Rumex acetosella L.), Brassicaceae šeima 
(Erophila verna (L.) Besser., Capsella bursa pastoris ( L.) Medik, Violaceae šeima (Viola 
arvensis Murray, Veronica arvensis L.). Trečiais - penktais naudojimo metais šių šeimų 
sumažėjo iki 0,2 - 5,9 %. Visais naudojimo metais natūraliame žolyne 0
iš
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kamai Myosotis arvensis L., Plantago major L., Galeopsis tetrahit L., Chenopodium album L., 
ba pjaunant mažėjo 

Conyza canadensis (L.) Cronquist olių, bet kitų šeimų žolių kiekiui 
urėjo. 

 
ūralaus žolyno botaninė

sition of a na l sward % 
V 999-2003

 

Natūralus ž
Natural sward 

Žolė 
deginta 
rass was 
burnt 

ė 
ta 
ss 
cut 

Erodium cicutarium (L.) L’Her. Natūralaus žolyno žolę deginant ar
 (Asteraceae šeima) ž

esminės įtakos net

1 lentelė. Nat  sudėtis % 
Table 1. Botanical compo tura

okė, 1  m. 

olynas 
G

Žol
pjau
Gra

was 

Šeimos ir rūšys  
eFamily and speci s  

1999 2000 2 2003 2003 3 200 200
Fabaceae 1,0 1,9 8,8 2,6 4,0 7 5,
Trifolium repens L. 0,9 1,9 2,0 0,2 0,5 1 

nse L. –  0,4 1,1 3 
ca L. 0,1 – – 0,9 

–  2,0 1,5 2 
31,4 76,7 0 44,4 51,7 ,6 

0,
Trifolium arve – –

6,8 
2,
1,1 Vica crac

Medicago sativa L. – – 2,
Poaceae 74, 50
Festuca rubra L. – 3,7 7 11,8 14,0 ,6 
Poa pratensis L. – – – – 1,1 – 
Setaria viridis (L.) P. Beauv. 5,9 15,3 – 0,4 0,2 0,6 
Echinochloa crus-galli (L.) P. – – – 0,1 – – 
Elytrigia repens (L.) Nevski. 25,5 57,7 50,3 32,1 36,4 31,4 
Įvairiažolės:  
Forbs : 67,6 21,4 17,2 53,0 43,3 43,7 

23, 18

Asteraceae ( 8 rūšys) / (8 species) 15,8 14,7 11,8 39,0 31,7 25,3 
Caryophyllaceae ( 7 ) 13,1 0,4 2,8 6,6 6,4 9,1 
Polygonaceae (3 ) 12,7 5,9 1,0 0,2 0,1 0,1 
Brassicaceae (2 ) 13,4 – 0,2 1,4 2,7 3,8 
Violaceae (2 ) 9,2 0,2 1,0 5,4 1,2 1,7 
Boraginacea ( 1 ) 0,2 – 0,2 0,1 0,1 3,6 
Chenopodiaceae ( 1 ) 2,9 – – – – – 
Kitos / Others ( 8 ) 0,3 0,2 1,2 0,2 0,3 0,1 

 
Sėtame netręštame žolyne pirm udo me rav s žolės, o 

žolių buvo nedaug (2 lentelė). Žolyne antrais naudojimo metais išnyko Trifolium pra e 
ir vėlesniais metais j uvo e išp  Elytrigia re  
ca rubra (L.) šiek  su o, p nus irm aud  

epens (L.) Nevski dau sia (30 %; 2 %)  žo , kur žo  
r pašalinta, o mažiau  ur n ned b  

metais sėtame žolyne, kur nieko nedaryta arba žolė 
ik das 9-34 ) ir iau  ten  

ugiausia sėtame žolyne 7,5-31  %) rasta žolių iš Asterac ae 
nadensis ( ron Jų  šia lyn b  

). 
 

ais na jimo tais vy o sėto įvairia-
tens

serotinum Witte (L.) o b
 tiek

 vienetai. Žo
mažėj

lyn
alygi

lito
 su p

pens
ojimo(L.) Nevski., o Festu ais n

metais. Elytrigia r giau
 (21,6 %;

,8 
 19,2 %)

5,0 
ten, k

išplito
ieko 

lyne
aryta ar

lė
a žolėdeginta arba pjauta i

pjauta ir palikta. Penktais naudojimo 
edeginta, įvairiažolių kiekis buvo bev  vieno  (35, ,9 %  daug  buvo , kur

žolė pjauta (38,4-43,8 %). Da
nyza ca

 (2 ,4 e
šeimos, kur vyravo Co

enodas (21,3-24,6 %
L.) C quist. kiekis me žo e buvo eveik

vi
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2 lentelė
able 2. Botanical composition of a sown sward % 

Sėtas žolynas 
Sown sward 

Žolė 
deginta 

ss w

Žolė pjauta ir

Grass was cu
and removed

Žolė pjauta  
ir palikta 
ras

 left 

. Sėto žolyno botaninė sudėtis % 
T

Vokė, 2002-2003 m. 
 

 
pašalinta 

t G
 cut and

s was Gra as 
burnt 

Š
Family and species

1999 2003 03 2003 

eimos ir rūšys 
 

20  2003 
F 54,0 3,5 1,4 4,5 abaceae 4,0 
T inum 
W 54,0 x x – 

Trifolium repens L. – 0,2 6 1
Trifolium arvens – 0,6 0,1 0,7 
V – 1,0 4 0

– 1,7 0,3 2,6 1,2 
e 

rifolium pratense serot
itte L. x 

0, 0,5 ,7 
e L. 0,5 

ica cracca L. 
edicago sativa L. 

0, 0,4 ,9 
M
Poacea 38,5 60,6 63,7 57,6 52,0 
Festuca rubra L. 38,0 38,1 30,8 29,9 32,8 
Poa pratensis L. – 0,6 2,0 – – 
Poa annua L. – – – x – 
Setaria viridis (L.) P. Beauv. – 0,3 – 1,8 – 
Echinochloa crus-galli (L.) P. – – 0,1 0,9 – 
Elytrigia repens (L.) Nevski. 0,5 21,6 30,8 25,0 19,2 
Įvairiažolės:  
Forbs : 7,5 35,9 34,9 38,4 43,5 

Asteracea 27,5 27,5 30,1 30,4 
Caryophyllaceae ( 6 ) 5,0 4,1 2,9 3,7 6,1 

– 1,8 1,9 1,2 0,3 
Violaceae (1 ) – 1,8 1,0 1,0 2,5 
Boraginaceae ( 1 ) – 0,1 0,2 0,3 1,3 
Geraniaceae (1) – – – 1,0 0,3 
Kitos / Others  0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 

e  ( 8 rūšys) 32,2 

Ranunculaceae  (1) 2,5 0,2 1,4 0,7 2,9 
Brassicaceae (1 ) 

 

x - rūšies< 0,1% 
x - specie

    
1,1-

4,1 %). Šiame žolyne dominavo Medicago sativa L. ir Festuca rubra (L.) Įvairiažolių 
pagausėj enktais naudojimo metais, bet jų kiekis neviršijo 9,4 %. Daugiausia (1,5 %;      
2,8 %) rasta Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. ir Leontodon autumnalis L. iš 
Asterace  šeimos. Atskirų rūšių iš kitų šeimų buvo nedaug (>1,0 %). 
 

s< 0.1% 
 

Sėtame žolyne, kur žolė pjauta ir palikta, daugiau rasta Sperguliaria rubra (L.)  
(4,5 %) (Caryophyllaceae), Viola arvensis Murray (2,5 %) (Violaceae), Veronica arvensis L. 
(2,9 %) (Ranunculaceae), Myosotis arvensis (L.) Hill (1,3 %) (Boraginacea). Kitų žolių 
žolyne rasta mažai (0,1-1,0 %), neatsižvelgiant į priežiūrą. 

Sėtame ir tręštame žolyne visais naudojimo metais vyravo sėtosios žolės iš  Faba-
ceae ir Poaceae šeimų (3 lentelė). Nesėtų žolių (Trifolium repens L., Setaria viridis (L.)     
P. Beauv., Poa pratensis (L.), Elytrigia repens (L.) Nevski. ) iš šių šeimų buvo nedaug (

o p

ae
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3 lentelė. Sėto, tręšiamo ir šienaujamo žolyno botaninė sudėtis  % 
Table 3. Botanical composition of a sown , fertilized and cut sward  % 

Vo . 
Naudojimo metai / Year of use 

kė, 1999-2003 m
 

Šeimos ir rūšys 
Family and species I III IV V 
Fabaceae ,1 58,2 41,7 39 35,6 
Trifolium repens L.  – 
Medicago sativa L. 4 8,2 3
Poaceae 58,0 59,8 38,9 55,0 

0,3 
41,4 

0,7
38,

– 
 5  5,6 

Setaria viridis ( L
Festuca rub

.) P. Beauv. 0,4 0,6 1,6 0,2 
ra L.  49,2 30,0 36,5 

– – 
s inermis Leysser. 9,4 6,4 4,3 5,2 

reb. 0,2 2,5 1,7 9,2 
ski 1,1 1,3 1,7 

 0,3 1,1 2,9 9,4 

44,0
0,2 Poa pratensis L. 

Bromu
2,2 

Festuca arundinacea Sch
) NevElytrigia repens (L.

Įvairiažolės: 
Forbs:

. 3,4 

Asteraceae  0,2 
0,1 

1,1 2,3 5,6 
– 0,2 1,4 

0,0 0,0 0,4 2,4 
Caryophyllaceae  
Kitos / Others 
 

Žolynų fi
žolių 

tomasė yvumas ir stru . Žolyn duktyvu prikla  
biologinių savybių, dirvožemio derlingumo, klimatinių sąlygų, agrotechnikos. Žolės 

rlius nustatytas tik pjaunamuose laukeliuose (pagal bandymų schemą). 
ingu mė b ė sud r meteo inės są . Vid  

duomenimis, natūralaus žolyno derlius buvo menkas (0,96 t ha-1 sausųjų medžiagų). Sėto 
ųjų dobi varpi olių) ž  derlius taip pat b ažas (1,19-          

edžia džia  I pjūties –  t ha etinis – ha-1 sausųjų 
uvo tręšiamo sėto (liucernų - varpinio) žolyno. Žolės pjovimas ir           

t pjovimas ir masės palikimas derlingumui esminės įtakos neturėjo    
ntel

ežiūros žolynų sausųjų medžiagų derlius t ha-1

Table 4. The dry matter yield of differently-managed swards t ha-1

9- m. 
 

Metai / Year 

s produkt ktūra ų pro mas uso nuo

sausųjų medžiagų de
Žolynų derl mą lė otanin ėtis i rolog lygos utiniais

(raudonųjų vėlyv lų - 
gų). Di

nių ž
usias

olyno
 2,28

uvo m
 5,5 t 1,23 t ha-1 sausųjų m -1 ir m

medžiagų derlius b
jos šalinimas, taip pa
(R05 = 0,85 t ha-1) (4 le
 

4 lentelė. Įvairios pri

ė). 

Vokė, 199 2003

Žolynas / Sward 1999 2000 2001 2002 2003 

Vidur-
s 

Avera-
ge 

ki

Natūralus (žolė pjauta)  
Natural (grass was cut) 0,76 0,51 1,64 1,04 0,87 0,96 
       

Sėtas (žolė pjauta)  
Sown (grass was cut) 1,27 0,74 1,90 1,26 0,78 1,19 
       

Sėtas (žolė pjauta, susmulkinta ir palikta)  
Sown (grass was cut, chopped and left)  1,30 0,94 2,10 1,07 0,76 1,23 
       

Sėtas, tręšiamas ir šienaujamas  
Sown, fertilized and cut  5,59 3,29 8,09 3,09 7,51 5,51 
       

R05  / LSD05 0,69 0,85 0,82 1,14 0,68 0,85 
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Žolynų sausųjų medžiagų variacijos koeficientas buvo vidutinis (5 lentelė). 
 
5 lentelė. Žolynų sausųjų medžiagų derliaus variacija  % 
Table 5. Dry matter yield variation of the swards  % 

 

Metai / Year Žolynas / Sward 2000 2002 3 1999 2001 200
Natūralus (žolė pjauta)  
Natural (grass was cut) 3,51 1311,84 1 5,51 ,92 16,27 
 

Sėtas ( žolė pjauta )  
   

12,71 13,77 16,31 27 
     

kinta ir palikta)  
ed and left) 11,90 14,27 18,36 66 

     

as  11,84 13,57 11,82 13,22 11,25 

  

Sown (grass was cut) 
 

7,56 14,

Sėtas (žolė pjauta, susmul
Sown (grass was cut, chopp
 

  9,37 13,

Sėtas, tręšiamas ir šienaujam
Sown, fertilized and cut  

 
Apibendrinta įvairių žolynų derliaus priklausomybė nuo kritulių kiekio išreiškiama 

regresijos lygtimi: 
 

nas) = 1,7295 – 0,0312x + 0,000 2 η = 0,66*

(Sėtas netręštas žolynas) = 3,1619 – 0,0601x + 0,0004x2; η = 0,72* 

olynas, žolė palikta) = 66 – 0,07 0,0005x2 ,88*

,55 – 0,2096x + 0,0014x2; η = 0,64* 

ės lygi

atūralaus ir sėto tręšto žolyno derliui krituliai turėjo mažesnę įtaką, nei netręšto 
s

. nustatytas bendr eminės fitomasės (žal s, sauso  
r lies (šaknų) derlius. 

Didžiausią (14,69 t ha-1 saus  medžiagų ndrą fitom kaupė tręštas sėtas 
žolynas. Bendros fitomasės žymiai u sukaup ralus ir ne as sėtas ž s – 

2 t ha-1 sausųjų medžiagų. Netręšiami natūralus ir sėtas 

s augti sąlygos verčia jas didinti šaknų masę, kad galėtų apsirūpinti maisto 
medžiag is. Tuo tarpu tręšiama žolė turi pakankamai maisto medžiagų ir žymiai mažiau 
paima iš

o šaknų masė sudarė tik 
0,88 ant

 

Y(Natūralus žoly 2x ; 
 

Y
 

Y(Sėtas netręštas ž
 

 3,62 63x + ; η = 0

Y(Sėtas tręštas žolynas) = 11
 

* esant 95% tikimyb
 
N

ui. 

ėto žolyno derliui.  
2003 m as antž ios masė s žolės ir

ažienų) ir požeminės da
ųjų

mažia
) be

ė natū
asę su
tręšiam olyna

atitinkamai 5,34-5,43 t ha-1; 6,06-6,6
žolynai sukaupia žymiai daugiau požeminės fitomasės negu antžeminės (6 lentelė).  

Šių žolynų šaknų fitomasė buvo nuo 2,88 iki 4,56 karto didesnė už antžeminę. 
Blogos žolėm

om
 dirvožemio. Šaknų fitomasė netręšiamo sėto žolyno buvo didesnė už natūralaus 

žolyno, bet šis skirtumas buvo neesminis. Tuo tarpu tręšiamo žolyn
žeminės masės. Duomenys rodo, kad iš netręštų žolynų žolės augalinių liekanų 

(ražienos, sausos žolės, šaknų) į dirvožemį patenka daugiau organinių medžiagų negu reikia 
derliui. Tai reiškia iš žolių liekanų dirvožemiui grįžta didžioji sukauptos fitomasės dalis. 
Augalų liekanos, patekusios į dirvožemį, yra maisto šaltinis žolėms augti kitais metais. 
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6 lentelė. Bendrosios fitomasės struktūra skirtinguose žolynuose  
Table 6. Structure of total phytomass in different swards 

Vokė, 2003m. 
 

Sausųjų medžiagų fitomasė t ha-1/ Phytomass of dry matter t ha-1

Žolynas / Sward Bendra 
Total 
(A+P) 

Žolių 
Grasses 

Liekanų* 
Residues*  

Bendra 
antžeminė 

(A) 
Total over- 
ground (A) 

Požeminė 
(P) 

Under- 
ground 

(P) 

Santykis 
(A:P) 
Ratio 
(A:P) 

Natūralus (nieko 
nedaryta)  
Natural (nothing was 
done) 

5,34 0,70 0,37 1,07 4,27 1:3,99 

Natūralus (žolė deginta)  
Natural (grass was 
burnt) 

5,43 0,85 0,30 1,15 4,28 1:3,72 

Natūralus (žolė pjauta)  
Natural (grass was cut) 5,39 1,04 0,35 1,39 4,00 1:2,88 

Sėtas (nieko nedaryta)  
Sown (nothing was 
done) 

6,34 0,81 0,33 1,14 5,2 1:4,56 

Sėtas (žolė deginta)  
Sown (grass was burnt) 6,62 0,78 0,29 1,07 5,55 1:5,18 

Sėtas (žolė pjauta) 
Sown (grass was cut) 6,62 1,24 0,30 1,54 5,08 1:3,30 

Sėtas (žolė pjauta, 
susmulkinta ir palikta)  
Sown (gr

R / LSD05 2,06 0,51 0,09 0,60 1,50  

ass  was cut, 
chopped and  left) 

6,06 1,08 0,29 1,37 5,79 1:4,23 

Sėtas, tręšiamas ir 
šienaujamas  
Sown, fertilized and cut 

14,69 7,51 0,28 7,79 6,90 1:0,85 

05  
 

 * Paklotė

-1

 ir ražienos / Leaf-litter and stubble 
 
Azoto kaupimas fitomasėje. Įvairių autorių duomenys apie dirvoje paliekamą 

žolių šaknų masę ir azoto kiekį joje labai skirtingi. Tai nulemia tyrimų vietos sąlygos.         
Mūsų tyrimuose penktų derliaus metų (rudenį) 0-20 cm sluoksnyje rasta nuo 4,00 t ha  iki 
6,90 t ha-1 sausų žolių šaknų (be ražienų). Daugiausia (6,90 t ha-1) šaknų išaugino sėtas 
tręštas žolynas (liucernų - varpinių mišinys) ir jose buvo 1,74 % bendro azoto. Tuo tarpu 
netręštų žolynų žolių šaknys azoto turėjo vidutiniškai 1,59 karto mažiau. Žolių šaknys 
žymiai daugiau sukaupia azoto, negu ražienos ir sausa žolė (7 lentelė). Tręšto žolyno žolė 
azoto sukaupia vidutiniškai 2,7 karto daugiau augalų liekanose, lyginant su netręštu žolynu. 
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7 lentelė. Azoto kiekis, sukauptas augalinėse liekanose, įvairios priežiūros  
žolynuose kg ha-1 

Table 7. Nitrogen content accumulated in plant residues of differently managed  
swards kg ha-1

Vokė, 2003m. 
 

Žolynas / Sward Šaknyse 
In roots 

Ražienose 
In stubbles 

Žolėse 
In grasses 

Palikta 
dirvoje 

Left in the soil 

Natūralus (nieko nedaryta)  
Natural (nothing was done) 46,1 4,9 15,0 66,0 

Natūralus (žolė deginta)  
Natural (grass was burnt) 46,2 4,1 16,3 66,6 

Natūralus (žolė pjauta)*  
Natural (grass  was cut) 44,8 4,8 22,0* 49,6 

Sėtas (nieko nedaryta)  
Sown (nothing was done) 56,2 4,4 16,4 77,0 

Sėtas (žolė deginta)  
Sown (grass was burnt) 59,9 4,0 15,3 79,2 

Sėtas (žolė pjauta)* 
Sown (g  54,9 4,2 24,4* 

Sėtas (žolė pjauta, susmulkinta 
ir palikta)  
Sown (g ed 
and left)

62,5 4,0 21,7 88,2 

59,1 rass was cut)

rass  was cut, chopp
 

Sėtas, tręšiamas ir 
šienaujamas**  
Sown, fe and cut 

120,0 5,4 156,0** 125,4 
rtilized 

LSDR05 / 05 17,9 1,30 10,49 22,8 
 

  * Žolė pašalinta / Grass was removed 
  ** 65,14 kg iš atmosferos (grynų liucernų ) fiksuotas azotas + 39 kg iš trąšų + 51,86 kg iš dirvos 

 kg of nitrogen fixed from the atmosphere (pure lucerne) + 39 kg from fertilizers + 51.86 kg        65.14

itų metų vegetacijos pradžios 
susiskald

kie t

 

from the soil 
 
Dirvožemio derlingumui didelės reikšmės turi cheminiai elementai, patenkantys į jį 

su augalų liekanomis (žolėmis, ražienomis, sausa žole ir šaknimis). 
Nustatyta, kad augalų liekanų azotas mineralizuojasi lengviau, negu organinių trąšų 

/Robles, Burke, 1997; Fullen, 1998; Masciandaro ir kt., 1998/. Augalinės liekanos dirvože-
myje intensyviausiai skaidomos pradinėje stadijoje: iki k

o 35-45 % pradinio augalinių liekanų svorio, o iki vasaros vidurio – pagrindinė 
augalų masė. Pagal žolių biologinio produktyvumo ir azoto duomenis, galima apskaičiuoti 
azoto kį, įtraukiamą į biologinę apykaitą, paim ą su žolių derliumi ir gražinamą dirvo-
žemiui su augalų liekanomis /Švedas,1993/.  
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Natūralus žolynas su augalinėmis liekanomis dirvožemyje per metus azoto palieka 
mažiau (49,6-66,6 kg ha-1), negu sėtas (59,1-88,2 kg ha-1), o daugiausiai (125,4 kg ha-1) – 

ų

o mineralinių trąšų judriojo fosforo dirvo-
žemyje p

kalio (12
. Įrengiant 

bandymą

     

 

atyta, kad nehumusinguose priesmėlio (1,3-1,7 %) dirvožemiuose humuso 
sudėtyje a dau-

vados 
.Vykstant fitocenozių renatūralizacijos procesui, pradiniame etape tirtų natūralių 

ir sėtųjų ų botaninė sudėtis keitėsi taip: 
) natūraliame žolyne vyravo varpinės žolės (31,4-76,7 %) ir įvairiažolės           

(17,2-67,6 %), ankštinių žolių buvo nedaug (1,0-8,8 % ). 
b) sėtame netręštame žolyne pirmais naudojimo metais dominavo sėtosios žolės 

(Trifolium pratense serotinum Witte L., Festuca rubra L.), toliau kitos varpinės (52,0-        
63,7 %) ir įvairiažolės (34,9-43,5 %).  

) sėtame tręštame žolyne visais naudojimo metais vyravo sėtosios žolės: (Medica-
go sativ ., Festuca rubra L., Bromus inermis Leysser., Festuca arundinacea Scherb.), 
įvairiažo ų buvo tik 4,4-9,9 %).   

sėtas tręšiamas žolynas.  
Žolynų įvairios priežiūros poveikis dirvožemiui. Tyrimų eigoje dirvožemio agro-

chemini  rodiklių kitimas buvo nevienodas. Dirvožemio rūgštumas iš esmės nepriklausė 
nuo žolynų įvairios priežiūros. Po penkerių naudojimo metų dirvožemio rūgštumas (pHKCl) 
padidėjo nuo 6,0-6,4 iki 5,2-5,6. 

Netręštų bandymo variantų laukeliuose judriojo fosforo sumažėjo net 51-74 mg kg-1, 
palyginus su jo kiekiu įrengiant bandymą. Nu

agausėjo 22-24 mg kg-1. 
Netręšiant dirvožemyje sumažėjo judriojo kalio 23-56 mg kg-1, palyginus su jo 

kiekiu, prieš įrengiant bandymą. Nuo kalio trąšų padidėjo judriojo kalio, palyginus su 
netręštu bandymo variantu. Lengvuose dirvožemiuose biogeninių elementų išsiplovimą 
lėmė prasisunkusių kritulių kiekis. Šiuose dirvožemiuose vyksta intensyvesnė kritulių 
infiltracija, tai yra pagrindinių elementų išplaunama daugiau, negu sunkesnės granulio-
metrinės sudėties dirvožemiuose. Labai daug iš dirvožemio išplauta azoto (34,5 kg ha-1) ir 

,8 kg ha-1) /Janušienė, Tyla, 1999/. 
Azoto atsargos dirvožemyje labai priklauso nuo humuso kiekio jame
, bendrojo azoto kiekis buvo vienodas (0,076 %). Tuo tarpu po šešerių metų 

visuose tirtuose variantuose bendrojo azoto dirvožemyje šiek tiek sumažėjo. Dirvožemio 
viršutiniame sluoksnyje per šešerius metus humuso šiek tiek sumažėjo, palyginus su pra-
diniu jo kiekiu (0,05-0,19 procentinio vieneto). Humuso kiekio sumažėjimą galima būtų 
paaiškinti ir tuo, kad įrengiant bandymą humusas buvo nustatytas Tiurino metodu, o  
2003 m. nustatytas pagal organinės anglies kiekį dirvožemyje su aparatu „Hereus”. Mažo 
humusingumo dirvožemyje įterpus 60 t ha-1 mėšlo (15 t ha-1 sausųjų medžiagų), humuso per
metus padidėja vidutiniškai 0,02 procentinio vieneto /Janušienė, 2002/. 

Nust
 vyrauja judriosios humuso medžiagos. Dėl to iš šitų dirvožemių išplaunam

giau anglies (per metus vidutiniškai 84-88 kg ha-1), nei iš humusingų (3,1-3,5 %) priemolio 
dirvožemių (60-75 kg ha-1) /Janušienė,Tyla, 1999/. 

Per tokį trumpą laikotarpį negalima tikėtis humuso padidėjimo. Tą patvirtina ir 
anksčiau Vokėje atliktas bandymas. Nustatyta, kad neturtinguose humuso smėlio (1,1 %) ir 
priesmėlio (1,3-1,7 %) dirvožemiuose per 20 metų (1971-1991) humuso padidėjo atitinka-
mai nuo 1,1 iki 1,6 % ir nuo 1,7 iki 1,9 %, o per 5 metus (1991-1995) sumažėjo nuo 1,6 % 
iki 1,5 %, arba nepakito (1,9-1,9 %), nors paskutiniais metais (1992-1995) buvo auginamos 
daugiametės žolės /Janušienė, Tyla, 1999/. 

Iš
1

 žoli
a

c
a L
li
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d) Festuca rubra L. buvo paplitus sėtame žolyne, o Elytrigia repens (L.) Nevski ir 
tame netręštame žolyne, ypač ten, kur 

. Didesnį (3,29-8,09 t ha-1) sausųjų medžiagų derlių sukaupė sėtas tręštas žolynas 
ir žymiai mažiau (0,51- 2,10 t ha) natūralus bei sėtas netręštas žolynas. Esminio skirtumo 
neg

3. ę sukaupė 
sėtas tręštas žolynas, o netręštas sėtas žolynas – mažiau (6,06-6,34 t ha ), o mažiausiai 
(5,34-5,43 ha-1) – natūralus žolyn

Sėto tręšto žolyno požeminė (šaknų) fitomasė sudarė 0,88 antžeminės, o natūra-
laus ir sėto netręšto – kelis kartus daug ,88-3,99 ir 3,30-5,18. 

4. Sėtas tręštas, šienaujamas ir netręštas žolynas, kur žolė paliekama, į biologinę 
apykaitą įtraukia daugiausiai (atitinkamai 125,4; 88,2 kg ha-1) azoto ir mažiau ten, kur žolė 
pašalinama: natūraliame žolyne – 49,6 kg ha-1, sėtame netręštame žolyne – 59,1 kg ha-1. 
Dirvonavimas ir žolės deginimas į biologinę apykaitą azoto įtraukia beveik vienodą kiekį 
(natūralus žolynas – 66,0-66,3 kg ha-1; sėtas – 77,0-79,2 kg ha-1).  

5. Po šešerių tyrimų metų dirvožemis parūgštėjo (nuo pHKCl 6,0-6,4 iki 5,0-5,8). 
Azoto ir humuso sumažėjo – atitinkamai nuo 0,076 % iki 0,067-0,075 % ir nuo 1,1-1,3 % iki 
1,01-1,24 %. Netręštuose laukeliuose judriojo fosforo ir kalio labai sumažėjo – atitinkamai 
nuo 177 mg kg-1 iki 103-126 mg kg-1 ir nuo 174 mg kg-1 iki 118-151 mg kg-1, o tręštuose 
laukeliuo
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Conyza canadensis (L.) Cronguist natūraliame ir sė
žolė buvo deginta. 
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auta nei žolę pjaunant ir pašalinant, nei ją susmulkinant ir paliekant (R05 – 0,85 t ha-1). 
Penktais naudojimo metais didžiausią (14,69 t ha-1) bendrą fitomas

-1

as. 

iau – atitinkamai 2

se pagausėjo – atitinkamai nuo 177 mg kg-1 iki 184 mg kg-1 ir nuo 174 mg kg-1 iki 
236 mg kg-1. 
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R. Vaičiulytė, R. Bačėnas 

anagement techniques on the botanical com-
position of swards, organic matter accumulation and changes in soil agrochemical parameters were 
investigated at the Vokė Branch (LIA) during the period 1998-2003. 

Under east Lithuania’s conditions on a Haplic Luvisol a sown sward applied with mineral 
fertilizers accumulated the largest amount of total phytomass (14.69 t ha-1 dry matter), while 
unfertilized natural and sown swards accumulated a much smaller amount of phytomass 5.34-5.43; 
6.06-6.62 t ha-1 dry matter, respectively. Burning of unfertilized natural and sown sward at the 
beginning of the growing season as well as herbage cutting at the beginning of June and either removal 
or leaving the mass did not have any significant effect on the herbage productivity.  

Natural and sown unfertlized swards were dominated by grasses and forbs, while fertilized 
sown swards were dominated by legumes and grasses.  

After five experimental years the tested sward management techniques resulted in soil 
acidification and reduction in total nitrogen and humus contents. Fertilization increased the amount of 
available phosphorus and potassium, whereas in the treatments without fertilizers their contents 
declined.  

 
Key words: natural and sown sward, management, botanical composition, productivity, 

nitrogen 

INVESTIGATION OF MANAGEMENT OF METHODS OF NATURAL AND 
SOWN SWARDS ON TEMPORARILY ABANDONED LAND  

S u m m a r y  

The effects of natural and sown swards m

accumulation, soil properties. 
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