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Mineralinio azoto ir sieros kiekiai dirvožemyje 2011 metų pavasarį

 Žemės ūkio ministerijos užsakymu nuo 2005 metų vykdomi mineralinio azoto dirvožemyje tyrimai, 
kurių  pagrindu  žemdirbiai  gali  orientuotis  kiek  augalams  lengvai  pasisavinamo  azoto  liko  po  žiemos, 
kokiomis azoto normomis šiemet reikia tręšti žemės ūkio augalus. 

 Dirvožemio  ėminiai  mineralinio  azoto  nustatymui  šiemet  imti  kovo 29-  balandžio  8 dienomis  iš 
įvairiuose regionuose esančių 267 aikštelių, iš 0-30, 30-60, 60-90 cm dirvožemio sluoksnių.

Tyrimai parodė, jog pereitų metų vasaros ir šios žiemos klimatinės sąlygos šį pavasarį įtakojo gerokai 
didesnį mineralinio azoto kiekį dirvožemyje nei ankstesniais metais. 2010 metų vasara buvo karšta, dažnai 
lijo, o tai lėmė dirvožemyje didesnę augalinių liekanų ir dirvožemio organinės medžiagos mineralizaciją dėl 
ko ir padidėjo mineralinio azoto kiekis. Šis procesas vyko ir šiltą rugsėjo mėnesesį, kai vidutinė mėnesio oro 
temperatūra didelėje šalies dalyje buvo 12oC. Jei ankstesniais metais įšalo nebūdavo visą gruodžio mėnesį ir 
tuomet  iš  viršutinių dirvožemio sluoksnių vykdavo didelis  nitratų išplovimas,  tai  šią  žiemą dirvos anksti 
užšalo  -  net  lapkričio  3-čią  dekadą.  Pašalas  daug  kur  išsilaikė  iki  pavasario,  jo  dar  kai  kur  rasdavome 
dirvožemio ėminių ėmimo metu. Sausio mėnesio atlydžiai, kurie pakenkė žieminių javų ir rapsų pasėliams, 
dirvožemyje mineralinio azoto kiekio nesumažino. 

Šį pavasarį 0-60 cm dirvožemio sluoksnyje mineralinio azoto vidutiniškai rasta 57,8 kg/ha ir tai buvo 
net 11,6 kg/ha daugiau nei pernai. Daugiausiai jo nustatyta Vidurio Lietuvoje – 66,8 kg/ha, mažiau - Vakarų 
ir Rytų Lietuvoje atitinkamai 54,4 ir 48,7 kg/ha, o tai daugiau nei 2009 ir 2010 metais. 

Vertinant atskirus regionus, ypač dideliu mineralinio azoto kiekiu išsiskyrė Nemuno žemupio pietinė 
dalis arba vadinama Suvalkijos lyguma,  apimanti  didesnę dalį  Šakių, Vilkaviškio ir Marijampolės rajonų. 
Šiame regione mineralinio azoto nustatyta 80-90 kg/ha ir tiek daug rasta pirmą kartą nuo 2005 metų. Kiek 
mažiau – 70-80 kg/ha mineralinio azoto buvo Vidurio Lietuvos žemumoje, apimančioje Joniškio, Pakruojo, 
Pasvalio,  Biržų,  Panevėžio,  Kėdainių  ir  dalį  Akmenės,  Radviliškio,  Kauno  rajonų.  Žemaitijoje  ir  Rytų 
Lietuvoje mineralinio azoto dažniausiai buvo 50-70 kg/ha ir šiems regionams, lyginant su ankstesniais metais, 
nėra  mažai.  Mažiausiai  mineralinio  azoto  rasta  Pietryčių  Lietuvos  lygumos  pietinėje  ir  šiaurinėje  dalyje, 
Ašmenos aukštumoje ir Smalininkų senųjų deltų dirvožemio rajonuose – 30-40 kg/ha.

Dirvožemio  0-60  cm sluoksnyje  mineralinio  azoto  rasta  labai  mažai  8,5  proc.  šalies  žemės  ūkio 
naudmenų, mažai – 41,2 proc., vidutiniškai – 32,2 proc., o daug ir labai daug – 18,1 proc. Tai rodo jog šį 
pavasarį labai mažai ir mažai mineralinio azoto turinčių plotų, lyginant su 2010 m. pavasariu, sumažėjo net 
24,5  proc.  Vertinant  šalies  žemės  ūkio  naudmenose  mineralinio  azoto  kiekį  dirvožemyje  pagal  augintus 
priešsėlius, daugiau jo rasta po kaupiamųjų augalų ir rapsų – 73,6 kg/ha, mažiau po žiemkenčių – 64,2, o 
mažiausiai po vasarojaus – 44,5 kg/ha. Šių metų žiemkenčių plotuose mineralinio azoto vidutiniškai nustatyta 
61,5,  o  daugiamečių  žolių,  pievų  ir  ganyklų  plotuose  –  56,3  kg/ha.  Pagal  granuliometrinę  sudėtį  šalyje 
mineralinis  azotas  0-60  cm  sluoksnyje  buvo  pasiskirstęs:  smėliuose  –  50,5,  priesmėliuose  ir  lengvuose 
priemoliuose – 59,0, vidutinio sunkumo ir sunkiuose priemoliuose ir moliuose – 64,5 kg/ha.

Nevienodai mineralinio azoto buvo ir atskiruose dirvožemio sluoksniuose. Vidurio ir Rytų Lietuvoje 
0-30 cm sluoksnyje mineralinio azoto vidutiniškai buvo 44-45 proc., o Vakarų Lietuvoje 53 proc. viso 0-90 
cm sluoksnyje  esamo Nmin kiekio.  Gilesniuose  30-60 ir  60-90 cm sluoksniuose  daugiau jo  buvo Vidurio 
Lietuvoje, atitinkamai 27 ir 23 kg/ha, kai tuo tarpu Rytų Lietuvoje 20 ir 15 kg/ha, o Vakarų – 18 ir 14 kg/ha. 
Tai rodo, kad jei gegužės-birželio mėnesiais nebus didelių liūčių,  o žemės ūkio augalai vystysis normaliai, tai 
mineralinį azotą jie Vidurio Lietuvoje gali sėkmingai pasisavinti ir iš 60-90 cm gylio.

Kokios tręšimo azotu strategijos laikytis šiais metais? Plotuose, kur mineralinio azoto 0-60 cm gylyje  
nustatyta mažiau 50 kg/ha, žemės ūkio augalus rekomenduojame tręšti pagal planuojamam derliui išauginti 
apskaičiuotą azoto kiekį, o sunkesnėse priemolio dirvose azoto normą didinti 10-15 kg/ha. Tokių plotų daug 
buvo Zarasų, Ignalinos, Šalčininkų, Varėnos rajonuose, dalyje Lazdijų, Trakų, Vilniaus, Tauragės rajonų.

Esant  dirvožemyje  mineralinio  azoto  50-60 kg/ha,  azoto  trąšų normos  koreguoti  nereikėtų.  Tokių 
plotų daug yra Žemaitijoje ir Rytų Lietuvoje. Taip pat azoto trąšų normos koreguoti nereikėtų plotuose, kur 
mineralinio azoto 0-60 cm sluoksnyje nustatyta 60-70 kg/ha. Ją mažinti 10-20 kg/ha tikslinga tik ten, kur iš 
rudens buvo tręšta mėšlu arba augalai auginami po gerai tręštų priešsėlių. 



Kur mineralinio  azoto  0-60 cm sluoksnyje  nustatyta  70-80 kg/ha,  azoto trąšų  normą intensyviose 
technologijose  visam  sezonui  reiktų  sumažinti  15-20  kg/ha.  Tokių  plotų  daug  yra  Vidurio  Lietuvoje 
esančiuose Joniškio, Pakruojo, Pasvalio, Biržų, Panevėžio, Kėdainių rajonuose, dalyje Akmenės, Radviliškio, 
Kauno rajonų.

Suvalkijos lygumoje –Šakių, Vilkaviškio, Marijampolės rajonuose, kur mineralinio azoto daugelyje 
vietų nustatyta net 80-90 kg/ha, azoto trąšų normą visam sezonui reiktų sumažinti 20-30 kg/ha. 

Šiandien daug kam neaišku kaip tręšti prastai peržiemojusius žieminių rapsų ir javų plotus. Norisi 
tręšimu augalams padėti,  tačiau bijoma, kad veltui  bus išbertos brangios trąšos. Manome, kad tręšti azotu 
būtina, tačiau nereikėtų tręšti didelėmis normomis. Geriau atiduoti tik dalį jos, o, pasėliams kiek ūgtelėjus, 
spręsti  apie  tolimesnę  tręšimo  eigą.  Neblogai  peržiemojusius  pasėlius  po  geresnių  priešsėlių,  tręštų 
didesnėmis  azoto  normomis,  pirmą  kartą  tręšti  ne  daugiau  kaip  45  kg/ha  azoto,  o  kitus,  po  prastesnių 
priešsėlių – 60 kg/ha normomis.

.



2011 m. pavasarį vidutiniai mineralinio azoto (Nmin) kiekiai dirvožemio 0-60 cm sluoksnyje (kg/ha)

Augalai ir tręšimas

Granuliometrinė sudėtis Visi 
mineraliniai 
dirvožemiai 

smėliai priesmėliai, 
lengvi 

priemoliai

vidutinio 
sunkumo 
ir sunkūs 
priemoliai

, moliai
Rytų Lietuva

Buvę žiemkenčiai - 41,99 - 41,99
Esami žiemkenčiai ir rapsai 42,08 52,61 - 48,78
Buvę kaupiamieji, rapsai, kukurūzai, 
pasodybinė žemė 63,45 39,60 - 47,55
Daugiametės žolės, ganyklos 58,05 40,49 39,15 41,58
Buvęs vasarojus 23,99 46,67 - 39,86
Svertinis vidurkis 43,44 42,59 39,15 42,67

Vakarų Lietuva
Buvę žiemkenčiai 70,65 64,80 - 65,97
Esami žiemkenčiai ir rapsai - 62,10 - 62,10
Buvę kaupiamieji, rapsai, kukurūzai, 
pasodybinė žemė 42,75 56,88 - 53,35
Daugiametės žolės, ganyklos 57,42 56,97 52,65 56,96
Buvęs vasarojus 43,43 36,45 - 39,94
Svertinis vidurkis 52,40 55,22 52,65 54,37

Vidurio Lietuva
Buvę žiemkenčiai - 58,48 60,53 58,64
Esami žiemkenčiai ir rapsai 72,90 67,01 70,65 67,77
Buvę kaupiamieji, rapsai, kukurūzai, 
pasodybinė žemė - 90,14 75,92 85,76
Daugiametės žolės, ganyklos 57,02 56,16 - 56,36
Buvęs vasarojus 54,00 49,95 58,37 52,20
Svertinis vidurkis 59,59 63,31 67,65 63,70

Lietuva
Buvę žiemkenčiai 70,65 57,21 60,53 57,78
Esami žiemkenčiai ir rapsai 48,24 62,85 70,65 61,51
Buvę kaupiamieji, rapsai, kukurūzai, 
pasodybinė žemė 53,10 75,79 75,92 73,55
Daugiametės žolės, ganyklos 57,47 47,66 45,90 49,19
Buvęs vasarojus 38,65 45,22 58,37 44,47
Svertinis vidurkis 50,50 53,90 64,54 54,07



2011 m. pavasarį vidutiniai mineralinio azoto (Nmin) kiekiai įvairiuose dirvožemio sluoksniuose (kg/ha)

Gylis, 
cm

Granuliometrinė sudėtis Visi 
mineraliniai 
dirvožemiai

smėliai priesmėliai, 
lengvi 

priemoliai

vidutinio 
sunkumo ir 

sunkūs 
priemoliai, 

moliai
Rytų Lietuva

0-30 27,28 26,08 27,45 26,28
31-60 16,18 16,46 11,61 16,35
61-90 11,79 12,30 8,33 12,17
0-60 43,44 42,59 39,15 42,67
0-90 55,24 54,86 47,39 54,81

Vakarų Lietuva
0-30 37,37 36,05 18,18 36,13
31-60 15,08 19,20 34,52 18,27
61-90 14,06 12,46 56,93 13,68
0-60 52,40 55,22 52,65 54,37
0-90 66,52 67,71 109,62 68,07

Vidurio Lietuva
0-30 32,54 37,69 39,10 37,59
31-60 26,87 25,57 28,49 26,05
61-90 23,98 21,29 25,38 21,97
0-60 59,59 63,31 67,65 63,70
0-90 83,38 84,58 93,65 85,67

Lietuva
0-30 33,28 33,10 36,77 33,36
31-60 17,23 20,77 27,71 20,68
61-90 14,80 15,95 26,50 16,40
0-60 50,50 53,90 64,54 54,07
0-90 65,31 69,84 91,32 70,43


