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Santrauka 
Ilgamečiais tyrimais nustatyta, kad bendrąjį žolės sausųjų medžiagų derlių N0P60K60 fone 

nulėmė atskirais naudojimo metais beikeičiantis ankštinių žolių kiekis žolyne bei jų derlingumas. 
Sumažėjus ankštinių žolių kiekiui, derliui įtakos turėjo varpinių ir įvairiažolių dalis. Esminė jų 
įtaka bendrajam žolės sausųjų medžiagų derliui nustatyta dirvožemio rūgštumui pHKCl esant 6,1–
6,5 ir 6,6–7,0. N120P60K60 fone žolės sausųjų medžiagų d

rlius. Įvairiažolių žymi įtaka nust
s žolės sausųjų medžiagų derliui šiame tr
 
Reikšminiai žodžiai: botaninė sudėtis, dirvožemio pHKCl, tręšimas, derlius. 

Įvadas 
Ilgametės ganyklos produktyvumas, gera žolių botaninė sudėtis bei žaliojo 

pašaro kokybė priklauso nuo dirvožemio genezės, gamtinių sąlygų, tinkamo tręšimo bei 
naudojimo /Daugėlienė, 2002; Grewal, Williams, 2003/. Lietuvoje, daugelio tyrimų duo-
menimis, nustatyta, kad kalkinti reikia visus mineralinius dirvožemius, kurių pHKCl < 
5,5, o pelkinius, kurių pHKCl < 5. Daugiametės žolės mineraliniuose dirvožemiuose ge-
riausiai dera, kai dirvožemio pHKCl > 6 /Knašys, 1985; Lietuvos dirvožemių agroche-
minės..., 1998/. Persėjamoms varpinių žolių ganykloms dirvožemio rūgštumas turėtų 
būti sureguliuotas iki 5,5 pHKCl, o ankštinių ir varpinių – iki 5,6–6,0 pHKCl /Daugėlienė ir 
kt., 2005/. Platesnes (pH iki 6,5) kalkinimo ribas, kurioms esant garantuojama gera 
ganyklinio pašaro kokybė, nurodo čekų mokslininkai /Kralovec, Lipavsky, 2000/. Jų 
nuomone, kalkinimas turi mažesnę įtaką derliaus formavimui nei mineralinės trąšos. 
Patręšti ganykliniai žolynai geriau išnaudoja žiemos drėgmę ir intensyviau auga nuo 
balandžio vidurio iki birželio vidurio ir rudens mėnesiais. Nuo fosforo ir kalio trąšų 
(P80K80) di
/Kristensen ir kt., 1995; Lapinskas, 1998; Smoron ir kt., 2001/. Didesnis (25–35 %) 
baltųjų dobilų kiekis ganykliniuose žolynuose aprūpina varpines žoles biologiniu azotu 
/Breazu ir kt., 2002/. Trąšos keičia žolynų floristinę įvairovę jau pirmaisiais po tręšimo 
metais /Koukoura ir kt., 2005/. Mineralinių trąšų įtaka ilgalaikės ganyklos floristinei 
sudėčiai ir ganyklos produktyvumui bei jų sąveikai skirtingomis ganiavomis yra labai 
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svarbi. 

ų, kaip pagrindinio ganyklinių žolynų komponento, kiekis dirvo-
žemio rūgštumui mažėjant, didėja. Daugelio metų tyrimų, darytų Vėžaičių filialo rūgš-
čiame d is nustatyta, kad, esant dirvožemio pHKCl 
4,4, kul

60K60, duoda 
vidutini

 ar ganiavomis, 
botanin

yrimų sąlygos ir metodai 

 FAO-UNESCO klasifikaciją /Lietuvos 

smėlį (ps). Prieš įrengiant bandymą dirvožemio armens pHKCl – 5,2, 
8 mg -1

2O – 142 mg k -1 niu bū is kalkintas prieš 
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ši daryta  baltųjų dob ens L ašarin ų 
(P  pr  % pievi pr aryti d šimo 
fonai: N0P60K 0P60K60. Fosforo ir kalio trąšomis avasarį, o azoto – 
lygiomis dalimis per du kartus antrajai  ganiavoms.  

Žolės derliaus apskaitai atlikti kiekvienas laukelis padalinamas į dvi dalis, kurios 
mi ė pasveriama 0,1 g tikslu

džiagų derliui nustaty iekvieno laukelio (daugelio tų) visų 4 pakartojimų 
i žolės ai po , kurie džiovinami +105 o mperatūroje iki abso-

sausos b  Išdžio mėginiai pasveriami. Kita laukelio pusė nu
Žolės liekanos pašalinamos kartą per tarpį – po pirmosios arba antrosios 

s.  
Botanin no sud ustatom  paimant mėginius iš kiek-

arianto v pakarto vieno varianto žolė gerai sumaišoma ir ami 
iniai p kg analizei. Žolės suskirstomos į botanines grupes: varpines, 
s ir įvairiažoles. Žol iovinam  orasausės bū  ir pasveriam o to 

apskaičiuojamas procentas sausųjų medžiag e.  

Nuosaiki ganiava, mažindama aukštųjų, konkurentabilių rūšių žolių dominavimą 
žolyne, daro didelę įtaką floristinei įvairovei /Noy-Meir, 1998; Gutauskas ir kt., 2003/.  

Baltųjų dobil

irvožemyje, apibendrintais duomenim
tūrinėje ganykloje, tręšiamoje fosforo ir kalio trąšomis, baltųjų dobilų randama 

vidutiniškai apie 20 %, o kai dirvožemio pHKCl 6,2, jų pagausėja 23 %, arba, dirvožemio 
rūgštumui sumažėjus per 1 pHKCl, žolyne jų pagausėja 13 % /Daugėlienė, 2002/. Baltųjų 
dobilų ir varpinių ganykla, kurios dirvožemio pHKCl 5,6–6,0, tręšiama P

škai 5,1–5,8 t ha-1 sausųjų medžiagų derlių. Už kilogramą azoto papildomai 
gaunama 9,6 kg sausųjų medžiagų /Daugėlienė, 2002/. Daugelyje Europos šalių tokių 
žolynų derlingumas siekia 7–8 t ha-1. Azoto trąšų efektyvumas yra didelis ir ekonomiškai 
apsimoka iki tam tikros derliaus didėjimo ribos, kai už 1 kg azoto papildomai gaunama 
10 kg sausųjų medžiagų /Scotton ir kt., 2003/.  

Apžvelgus literatūros duomenis, dažniausiai aptinkami pateikti atskiri žolynų 
produktyvumą lemiantys veiksniai: derlius, jo pasiskirstymas pjūtimis

ė sudėtis, žolės kokybiniai rodikliai ir kt. Šie tyrimai rodo, kaip ilgametės agro-
cenozės derlingumas priklauso nuo atskirų žolių botaninių grupių kaitos skirtingo 
dirvožemio rūgštumo ir ilgalaikio tręšimo sąlygomis. 

T
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Vertinant tyrimų duomenis, naudoti dispersinės ir koreliacinės - regresinės 
analizių metodai, skaičiuotas variacijos koeficientas V % /Stancevičius, Arvasas, 1981; 
Tarakanovas, 1999/. 

Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas 
Ilgametės ganyklos žolės sausųjų medžiagų derliaus botaninė sudėtis. Žolių 

rūšinė įvairovė ganyklose daugiausia priklauso nuo dirvožemio tipo, gamtinių sąlygų, 
žolynų tręšimo, naudojimo bei kitų veiksnių. Tręšimas ir kalkinimas yra vienas iš 
pagrindinių veiksnių, lemiančių žolių rūšių kaitą ilgalaikėse ganyklose.  

A n k š t i n ė s  ž o l ė s . Metiniame sausųjų medžiagų derliuje ankštinės žolės yra 
labiausiai kintanti botaninio komponento dalis, jo kitimas dažniausiai cikliškas ir prik-

usantis nuo įvairių veiksnių /Gutauskas ir kt., 2003; Gutauskas, 2003/. Pagrįsti šiam 
teiginiui duomenų nepakanka, nes žolių derlius priklauso nuo daugelio veiksnių. Gam-
tinės sąlygos taip daro didelę įtaką, tačiau, pritaikius daugiamečių žolių rūšis ir mišinius 
atskiroms gamtinėms zonoms, šio veiksnio galima iš dalies išvengti. Skirtumą sudaro 
derliaus dydis, kuris priklauso nuo dirvožemio potencinio derlingumo.  

Šiame tyrime baltieji dobilai labiausiai plito fosforo ir kalio trąšomis tręštame 
žolyne. N0P60K60 fone vidutinis jų kiekis sudarė 25,2–27,0 % ir nuo dirvožemio rūgš-
tumo mažai priklausė (1 lentelė). Teigiamą fosforo ir kalio (P60K30-60) trąšų įtaką baltųjų 
dobilų plitimui žolyne nurodo ir kiti tyrėjai /Gutauskas ir kt., 2003/. 

 
1 lentelė. Baltųjų dobilų kiekio variacija skirtingais ganyklos naudojimo metais, 
atsižvelgiant į dirvožemio rūgštumą ir tręšimą 
Table 1. The variation of white clover in different years of use depending on soil pHKCl 
and fertilization 
 
Dirvože- Vidutinis 

ge 

ver % 

R05 Mažiausias 

Minimum amount 

Didžiausias 

Maximum 

clover % 

Variacijos 

of variation 

la

mio rūgš
tumas 
Soil 

baltųjų dobilų 
kiekis 

Avera

LSD05 baltųjų dobilų 
kiekis 

baltųjų dobilų 
kiekis 

koeficienta
Coefficient 

s -

pHKCl amount of white 
clo

of white clover % amount of white V % 

N P K  0 60 60

5,1-5,5 25,7 3,19 11 44 43 
5,6-6,0 27,0 3,16 8 47 40 
6,1-6,5 25,2 3,05 11 44 42 
6,6-7,0 26,8 3,39 10 48 44 

N120P60K60 
5,1-5,5 8,54 3,63 0,80 42 141 
5,6-6,0 7,25 3,44 0,30 38 157 
6,1-6,5 10,67 3,80 1,30 45 118 
6,6-7,0 8,46 3,52 0,50 40 138 
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Ankštinių žolių kiekis atskirais metais labai įvairavo (1 pav.). Per pirmuosius 
ketverius žolyno naudojimo metus baltųjų dobilų kiekis nuosekliai mažėjo, tačiau 
penktaisiais naudojimo metais, kai gegužės mėnesio krituliai daugiametį vidurkį viršijo 
3,3 karto, baltųjų dobilų kiekis ne tik pasiekė, bet ir viršijo pirmųjų naudojimo metų lygį. 
Nuo 6 iki 10 naudojimo metų baltųjų dobilų kiekis siekė arba viršijo 25 % ribą, o pasku-
tiniaisiais metais jų žolyne sumažėjo iki 10 %. Kai dirvožemio pH 5,6–6,0, sausesniais 
1997–2000 metais baltųjų dobilų sumažėjo ne taip ryškiai, kaip esant kitiems dirvožemio 
pH lygiams. Ankštinių ir varpinių žolių dalis botaninėje sudėtyje dažniausiai pasikeičia 
po nepalankių metų. Tokiomis sąlygomis sumažėja ir žolių rūšių skaičius /Golinska, 
Golinski, 2005/. Sumažėjusi ankštinių žolių dalis ganyklos žolyne blogina ir pašaro 
kokybę /Optiz ir kt., 2002/. 
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1 paveikslas. Baltųjų dobilų paplitimas ganyklos žolyne, atsižvelgiant į dirvožemio 
rūgštumą ir tręšimą 
Figure 1. The distribution of white clover on pastures sward depending on soil pHKCl 
and fertilization 

 

edideli. Labai didelis variacijos koeficientas rodo, kad atskirais nau-
ojimo ta  balt

Dirvožemio rūgštumo įtaka skirtingais naudojimo metais taip pat buvo nevie-
noda. Pirmuosius penkerius naudojimo metus dirvožemio rūgštumas baltųjų dobilų 
kiekiui didesnės įtakos neturėjo, tačiau nuo šeštųjų iki aštuntųjų metų dobilai geriausiai 
plito kai pH buvo 5,6–6,0, o likusiais metais – pH 6,6–7,0, nors tarp tirtų variantų 
kirtumai buvo ns

d me is ųjų dobilų kiekis labai įvairavo. Skirtumai tarp mažiausio ir didžiausio 
dobilų kiekio labai dideli. Esant geroms drėgmės sąlygoms, baltieji dobilai žolyne sudarė 
44–48 %, o blogais jiems augti metais jų liko 8–11 %. 

N120P60K60 fone per pirmuosius ketverius žolyno naudojimo metus baltųjų dobilų 
sumažėjo nuo 45,4 iki 4,5 % ir tolesniais metais jų kiekis mažai kito. Geriausiai baltieji 
dobilai šiame fone plito tada, kai dirvožemio pH buvo 6,1–6,5. Reikia pažymėti ypač 
didelį baltųjų dobilų pasisklaidymą atskirais naudojimo metais (1 lentelė). Jei didžiausias 
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dobilų kiekis siekė 38-45 %, tai mažiausias kiekis nesiekė arba vos viršijo vienetą. Tai 
patvirtina labai didelis variacijos koeficientas, beveik 100 procentų viršijantis variacijos 
koeficientą, apskaičiuotą iš N0P60K60 fone gautų duomenų. Vadinasi, azoto trąšos, nors ir 
įterptos lygiomis dalimis po pirmosios ir antrosios ganiavų, varpinių žolių stelbimo ma-
žinimui žymesnės įtakos neturėjo ir jų agresiją baltieji dobilai atlaikė tiktai pirmuosius 
trejus naudojimo metus. Botaninės sudėties pokyčius ganykloje lemia azoto trąšos, taip 

at drėgmės sąlygos /Daugėlienė, 2002; Alibegovic-Gribs ir kt., 2005/. 

rba mažėjo priklausomai nuo meteorologinių 

etus varpinės žolės pakankamai gerai plito mažo rūgštumo dirvožemyje, tai 
nuo šeštųjų žol jimo tų ryšk mui nauda varpi-
n lėms ų žo as ytas is 

m ve s la o tik 366 mm krituli s 
rituli iai viršijo viduti į, tačia mę li s 

ne ia ės varpinėm
 

p
V a r p i n ė s  ž o l ė s .  Didžiausia varpinių žolių variacija nustatyta N0P60K60 

tręšimo fone (2 pav.). Jų kiekis didėjo a
sąlygų, dėl kurių keitėsi ankštinių žolių komponento dalis. Jei pirmuosius penkerius 
naudojimo m

yno naudo
 plisti. Ryškus varpini
etais, kai per 

 me ėjo artima neutraliam
ių sumažėji

 rūgštu
žolyne nustatėms žo

naudojimo 
mė  k

l m
ikotarpį iškrit

 penktaisia
ų ogetacijo . Nors liep

nesio ai nežym
mos reikšm

nį jų kiek u tai nulė ūtiniai lietū
turėjo lem s žolėms.  
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2 paveikslas. Varpinių žolių paplitimas ganyklos žolyne, atsižvelgiant į dirvožemio 
rūgštumą ir tręšimą 
Figure 2. The distribution of white clover in a pasture sward depending on soil pHKCl 
and fertilization 
 

N120P60K60 fone varpinių žolių paplitimo kreivė buvo gerokai tiesesnė, kur jų 
kiekis beveik nuosekliai didėjo iki septintųjų žolės naudojimo metų, tačiau jau po metų 
jų labai sumažėjo. Likusiais naudojimo metais varpinių žolių kiekis išliko beveik 
vienodas. Dirvožemio rūgštumo įtaka buvo analogiška kaip ir N0P60K60 fone. Varpinių 
žolių variacija skirtinguose tręšimo fonuose buvo nevienoda (2 lentelė). N0P60K60 fone 
mažiausias varpinių žolių kiekis įvairavo nuo 26,7 iki 35,4 % ir pHKCl didėjant jų 
nuosekliai didėjo. Tuo tarpu didžiausias varpinių žolių kiekis, dirvožemiui šarmėjant, 
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turėjo tendenciją mažėti. Šiuos duomenis atspindėjo didelis variacijos koeficientas. 
N120P60K60 fone tiek mažiausias, tiek ir didžiausias varpinių žolių kiekis buvo didžiausias 
esant pHKCl 5,6–6,0. Variacijos koeficientas buvo vidutinio dydžio ir tarp dirvožemio pH 
lygių m kyrėsi (2 lentelė). Tai rodo, kad, tręšiant azotu, ir didžiausias, ir mažiausias 
varpinių žolių kiekis palaikomas maždaug vienodo lygio, o jų įvairavimo ribos dau-
giausia priklauso nuo azoto trąšų ir drėgmės sąlygų /Jones, 1998; Daugėlienė, 2002/. 
 
2 lentelė. Varpinių žolių kiekio variacija skirtingais ganyklos naudojimo metais, atsiž-
velgiant į dirvožemio rūgštumą ir tręšimą 
Table 2. The variation of grasses in different years of use depending on soil pHKCl and 
fertilization 

 
Dirvo-
žemio 

rūgštumas 
Soil 

pHKCl 

Vidutinis 
varpinių žolių 

kiekis 
Average 

amount of 
grasses % 

R05 
LSD05 

Mažiausias 
varpinių žolių 

kiekis  
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amount of grasses 
% 

Didžiausias 
varpinių žolių 

kiekis 
Maximum 
amount of 
grasses % 

Variacijos 
koeficientas 
Coefficient 
of variation 

V % 

ažai s

N0P60K60 
5,1-5,5 48,0 3,42 ,7 66,4 24 
5,6-6,0 46,8 3,40 31,8 64,1 24 

26

6,1-6,5 47,6 2,91 32,0 63,1 20
6,6-7,0 49,7 2,54 35,4 62,5 17 

 

N120P60K60 

54,4 90,3 12 

76,3 2,94 51,8 84,5 13 

5,1-5,5 75,0 3,06 48,1 88,4 14 
5,6-6,0 76,6 2,79 
6,1-6,5 73,2 3,17 44,5 83,0 14 
6,6-7,0 
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60K60, įv lių ki anykl nt, liai
ęšimas ristab rocesą gany mo 
ai dirvo HKCl , įva iner

us mai n o
. Did s,2 %, pa ęštu f žiau lių s usta

60 fone, esant s
 %,

kirti
umui, žolės ryt
lė). A skatin ą,  bot

udėtį. Įv ų var anyk did rvož
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rūgštumui mažėjant, jų taip pat mažėjo. Mažiausiai įvairiažolių kiekis ganykliniame 
žolyne keitėsi esant dirvožemio pHKCl 6,6–7,0. Skirtingų biologinių savybių augalų kaita 
ir tinkama agrotechnika taip pat prisideda prie piktžolėtumo sumažėjimo /Barberi, 2002/.  

 

pHKCl

%

N0P60K60 N120P60K60
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Naudojimo metai / Years of useNaudojimo metai / Years of use

R05 / LSD 05  4,71 R05 / LSD 05  4,35
 

 

3 paveikslas. Įvairiažolių paplitimas ganyklos žolyne, atsižvelgiant į dirvožemio rūgštu-
mą ir tręšimą 
Figure 3. The distribution of forbs in a grass sward depending on soil pHKCl and 
fertilization  
 

 lentelė. Įvairiažolių kiekio variacija skirtingais ganyklos naudojimo metais, atsižvel-3
giant į dirvožemio rūgštumą ir tręšimą 
Table 3. The variation of forbs in differents years of use depending on soil pHKCl and 

rūgšt
S

Vidutinis 
įv

A
am
fo

R  Mažiausias 
įv

a
forbs % 

Didžiausias 
į

am
% 

Variacijos 
k

fertilization 
 

Dirvože-
mio 

umas 
oil pHKCl 

airiažolių 
kiekis  
verage 
ount of 
rbs % 

05
LSD05 airiažolių 

kiekis  
Minimum 
mount of  

vairiažolių 
kiekis  

Maximum 
ount of forbs 

oeficientas 
Coefficient 
of variation 

V % 

N0P60K60 
5, 12 
5, 11 
6, 16 
6, 14 

N
5, 11 
5, 10 
6, 11 
6, 11 

1-5,5 29,6 3,73 46 44 
6-6,0 30,0 3,89 54 45 
1-6,5 32,1 3,72 62 41 
6-7,0 26,0 2,68 50 36 

120P60K60 
1-5,5 23,0 1,98 38 30 
6-6,0 23,4 2,79 39 41 
1-6,5 23,8 2,29 38 33 
6-7,0 22,4 1,85 32 29 
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Ganyklų žolės sausųjų medžiagų derliaus variacija, atsižvelgiant į dirvožemio 
rūgštumą ir tręšimą. P60K60 fone žolės sausųjų medžiagų derlius buvo nedidelis (3,02–
3,37 t ha-1). Didžiausias žolės sausųjų medžiagų derlius P60K60 fone gautas esant 
dirvožemio pHKCl 5,6–6,0. Ilgalaikiuose J. Gutausko tyrimuose, atliktuose rudžemiuose, 
nustatyt

ltieji dobilai sudarė 23–
durkį 3,3 

ą 
įtaką sausųjų medžiag urėjo birželio 001 m tis 
kritulių kiekis buvo v  karto, o P60K ilų bu s 
sa edžiagų derlius buvo didesnis (P60K60 fone 0,36–1,15 t ha-1, o N 0P60K  fone 
– 0,57–1,19 t ha nti su ., kai buvo lietingas gegu uo. S ųjų 
medžiagų derliaus variacija ir kritu ka buvo idesnė rūg iame dirvožemyje. 0K60 
fone (pHKCl 6,6–7,0) tarp žolės sau ų ž g ių kiekio vege ijos 
laikotarpiu nustatytas vidutinio stiprum s koreliacinis ryšys r = 0,557. Kritulių 
deficitas y  su žo prod u /Jo 8; lienė /. 
 
4 lentel  Žol iagų derliaus variacija, atsižvelgiant į dirvožemio r ą 
ir tręšimą 
Table 4.  swar y ma ld d g l pH d 
fe

Dirvože-
mio 

as 
C

erlia
paklai

 of 
mean

Mažiausias 
der  

Min  
yi

sia
 ha-1

m DM 
ha-1

Var
koeficientas 

efficien f 
ariat  

a, kad, patręšus fosforo ir kalio trąšomis, taip pat gautas nedidelis (2,59 t ha-1) 
sausųjų medžiagų derlius, tačiau jis neturėjo tendencijos mažėti /Gutauskas ir kt., 2003/. 
N120P60K60 fone vidutinis žolės sausųjų medžiagų derlius buvo 1,58 t ha-1 didesnis, 
palyginti su P60K60 tręštu žolynu. Ganyklas patręšus, žolių derlius padidėja 47–69 %, 
palyginti su netręštomis /Vintu ir kt., 2006/.  

N120P60K60 fone dirvožemio rūgštumas sausųjų medžiagų derliui didesnės įtakos 
neturėjo (4 lentelė). Skirtingų naudojimo metų sausųjų medžiagų derlių nulėmė vasaros 
laikotarpio meteorologinės sąlygos. Mažiausiai (1,99–2,40 t ha-1) sausųjų medžiagų 
surinkta 1994 m., nes liepos mėnesį visai nelijo. P60K60 fone ba
25 % (1 pav.). Kai gegužės mėnesio (1996 m.) krituliai viršijo daugiametį vi

-1karto, žolės sausųjų medžiagų derlius P60K60 fone buvo 4,26–4,69 t ha , o N120P60K60 
fone – 5,43–5,87 t ha-1. Baltųjų dobilų buvo atitinkamai 42–48 % ir 5–9 %. Didžiausi

ų derliui t mėnesio krituliai. 2 ., kai daugiame
iršytas 2,4 60 fone baltųjų dob vo 30–35 %, žolė

usųjų m 12
žės mėn

60
aus) gi, paly 1996 m

li įtaų 
sųj

 d
ų derliaus ir kritul

šč  P6
tacmed ia

o kreivini
ra tiesiogiai susijęs lynų uktyvum nes, 199 Daugė , 2002

ė. ės sausųjų medž ūgštum

The variation of d dr tter yie ependin on soi KCl an
rtilization 

rūgštum
Soil pHK l 

t ha   
Mean  

Error

Vidutinis D
derlius  

-1

us 
da 

 

lius t ha-1

imum DM
eld t ha-1 

Didžiau s 
derlius t  

Maximu
yield t 

iacijos 

 
Co
v

t o
ion V %

t ha-1 

N0P60K60 
5,1-5,5 0,21  
5,6-6,0 0,25  
6,1-6,5 3, 0,28 29 
6,6-7,0 3, 0,29 

N120P
 0,35 2 

5,6-6,0 0,33  
6,1-6,5 4,69 0,36 3,36 6,62 26 
6,6-7,0 4,76 0,34 3,21 6,38 24 

3,02 2,04 4,39 23 
3,37 

18 
2,40 
2,

5,12
5,05 

25 
05 

1,99 15 5,41 31 
60 60

3,31 
K  

5,1-5,5 4,82 6,5 24 
4,81 3,48 6,44 23 
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Abiejuose tręšimo fonuose didžiausias minimalus sausųjų medžiagų derlius 
vožemio pHKCl 5,6–6,0. Didžiausias maksimalus sausųjų medžiagų 

derlius gautas N0P 60 fone, kai dirvožemio pH l 6,6–7,0, 120P60K ne, ka H KCl 
5,6–6,0.  

K s rez i p d N0 on s s  me-
džiag  ankštini ų kiekio yne (5 lentel
šių požym emio pH lygiuose nustatyta stipri tiesin lauso  
rodo, kad yklo olė ųjų ų 
d a tinių ų ki žėjant, priešingai, didėja varpinių ir 
įvairiažoli rpini ų įta jam us dži rliui 
buvo did artimo tralia mu įva ų – 
esant pH 0. Tarp žol  me der r v  bei 
į l stipr sini inis  
 

ės sausųjų medžiagų derliui t ha-1 

mposition on herbare dry matter yield t ha-1 

Tiesinė koreliacija 
r correlation 

Tiesinė regresija 
Linear regression 

nustatytas esant dir
60K KC  o N 60 fo i p

oreliacinės analizė ultata arodė, ka P60K60 f e žolė ausųjų
ų derlius daugiausia priklaus

ių visuose dirvož
ė nuo ų žoli  žol ė). Tarp 

mybė. Taiė prik
 ankštinių žolių kiekiui gan s žolyne didėjant, ž s saus  medžiag

erlius t ip pat didėja. Ankš  žoli ekiui ma
ų įtaka derliui. Va ų žoli ka bendra  žolės sa ųjų me agų de

esnė rūgštoko ir 
 5,6–6,0 iki 6,6–7,

 neu m rūgštu
s sausųjų

i dirvožem
džiagų 

yje, o 
liaus i

iriažoli
rpiniųKCl

ių kiekio nustatytas 
ė
s koreliac

a
vairiažo us tie ryšys. 

5 lentelė. Žolyno botaninės sudėties įtaka žol
Table 5. The influence of sw oard botanical c

Požymis 
Indicator Linea

pHKCl x  y   
žolės 

grasses 
derlius 
yield 

r Sr t05 Y = A+ Bx 

1 2 3 4 5 6 7 
N0P60K60 

Varpinės / Grasses 1,39 0,264 n ± 0,322 2,024 0,715 
Ankštinės / Legumes 0,93 0,778**l ± 0,210 2,016 1,188 5,1-5,5 
Įvairiažolės / Forbs 0,70 0,594 n ± 0,268 2,319 0,905 
Varpinės / Grasses 1,51 0,329 n ± 0,315 1,836 1,011 
Ankštinės / Legumes 0,99 0,791**l ± 0,204 2,066 1,312 5,6-6,0 
Įvairiažolės / Forbs 0,86 0,668*l ± 0,248 2,447 1,069 

60 60

Varpinės / Grasses 3,68 0,964**l ± 0,088 1,35 0,942 
ės / Legumes 0,40 -0,662*l ±0,25 5,539 -1,834 5,1-5,5

Varpinės / Grasses 1,46 0,619*l ± 0,262 0,261 2,002 
Ankštinės / Legumes 0,87 0,786**l ± 0,206 1,911 1,464 6,1-6,5 
Įvairiažolės / Forbs 0,85 0,72*l ± 0,231 2,042 1,341 
Varpinės / Grasses 1,52 0,706*l ± 0,236  -0,002 2,081 
Ankštinės / Legumes 0,93 0,817**l ± 0,192 1,873 1,376 6,6-7,0 
Įvairiažolės / Forbs 0,70 0,746**l ± 0,222 1,745 2,005 

N120P K  

Ankštin 

 
Įvairiažolės / Forbs 0,81 0,68*l ± 0,244 3,078 2,149 
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5 lentelės tęsinys 
Table 5 continued 

* 05 – 9

l – tiesin

medžiagų derliaus ir varpinių žolių derliaus visuose dirvožemio pH 

s nustatytas stiprus tiesinis koreliacinis 
ryšys.  

ne vyrau-
jančias 

ka 

1 2 3 4 5 6 7 
Varpinės / Grasses 3,74 0,957**l ± 0,097 1,376 0,919 
Ankštinės / Legumes 0,28 -0,464 n ± 0,295 5,16 -1,22 5,6-6,0 
Įvairiažolės / Forbs 0,79 0,547 n ± 0,279 3,52 1,642 
Varpinės / Grasses 3,48 0,951**l ± 0,103 1,2
Ankštinės / Legumes 0,41 -0,501 n ±6,1-6,5 

s 0,82 0,812**l ± 0,195 2,499 2,681 

33 0,991 
 0,288 5,26 -1,393 

Įvairiažolės / Forb

 

Varpinės / Grasses 3,69 0,957**l ± 0,097 1,359 0,923 
Ankštinės / Legumes 0,34 -0,435 n ± 0,3 5,132 -1,075 6,6-7,0 
Įvairiažolės / Forbs 0,73 0,842**l ± 0,18 1,907 3,902 

5 % tikimybės lygis / probability level,  
**01 – 99 % tikimybės lygis / probability level,  

ė priklausomybė / Linear correlation,  
n – netiesinė priklausomybė / Non linear correlation 

 
N120P60K60 fone bendrąjį žolės sausųjų medžiagų derlių nulėmė varpinės žolės. 

Tarp žolės sausųjų 
lygiuose nustatytas tiesinis koreliacinis ryšys. Varpinių žolių kiekį nulėmė ne tik mine-
ralinės ir kalkinės trąšos, bet ir meteorologinės sąlygos. Pastarųjų įtaka labai didelė. 
Derlius nuo jų priklausė 68–80 %. Ankštinės žolės buvo stelbiamos varpinių žolių ir jų 
kiekis, patręšus azotu, mažėjo. Mažėjant ankštinių žolių kiekiui, mažėjo ir žolės sausųjų 
medžiagų derlius. Tarp šių rodiklių nustatyta stipri tiesinė, tačiau neigiama koreliacija, 
tiktai esant dirvožemio pHKCl 5,1–5,5. Įvairiažolių paplitimui teigiamą įtaką turėjo 
dirvožemio pH. Dirvožemiui pHKCl keičiantis nuo 6,1–6,5 iki 6,6–7,0, tarp bendrojo 
sausųjų medžiagų derliaus ir įvairiažolių derliau

Įvertinus šiuos duomenis, reikia pažymėti, kad, rengiant ilgalaikį žolyną, būtina 
ypač kruopščiai parinkti žolių mišinį. Ruošiant šį ilgalaikį tyrimą, į žolių mišinį buvo 
įtrauktos naujai sukurtos daugiamečių žolių veislės: pievinės miglės ‘Lanka’ ir pašariniai 
motiejukai ‘Vėlenis’. Pastarieji po ketverių naudojimo metų išnyko iš žolyno. Pasitaikius 
keletui iš eilės sausringesnių metų, baltieji dobilai buvo nustelbti greitai plintančių pap-
rastųjų kiaulpienių, tačiau, pagerėjus meteorologinėms sąlygioms, jų kiekis vėl labai 
padidėdavo. Tuo tarpu pievinės miglės ‘Lanka’ labai gerai augo azotu tręštame fone – 
sudarė labai tankią veją ir nustelbė net paprastąsias kiaulpienes. Tačiau žoly

pievines migles galvijai blogai ėdė. 

Išvados 
1. Skirtingo dirvožemio pH ir tręšimo lygiuose ilgalaikės ganyklos derlingumas 

priklausė nuo žolių botaninių grupių kaitos.  
2. N0P60K60 fone žolės sausųjų medžiagų derlių nulėmė atskirais naudojimo 

metais beikeičiantis ankštinių žolių kiekis žolyne bei jų derlingumas. Esminė jų įta
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THE  PRODUCTIVITY  OF  LONG-TERM  GRASSLAND  AS  
INFLUENCED  BY  THE  VARIATION  OF  BOTANICAL  GROUPS  

S u m m a r y  

The yield of long-term pasture under N0P60K60 fertilization depended on the share of 
legumes in the sward. When the amount of legumes decreased, dry matter yield depended on the 
amount of grasses and forbs. A considerable influence of grass and forbs on the total dry matter 
yield was determined in the soil with a pHKCl levels of 6.1-6.5 and 6.6-7.0. Grass yield had the 
greatest impact on the total dry matter yield under N120P60K60 fertilization. Significant effect of 
forbs on dry matter yield was established when soil pH was 6.1-6.5 and 6.6-7.0. However, 
legumes had no direct influence on total dry matter yield under N120P60K60 fertilization.  
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