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Skiriama
Lietuvos agrocheminės tarnybos keturiasdešimtmečiui
(1965-2005)

LIETUVOS AGROCHEMINĖ TARNYBA

Pratarmė
Pokario Lietuvos žemės ūkis apie 15 metų buvo labai žemo lygio. Tik pradėjus geriau
įdirbti žemę ir naudoti daugiau mineralinių trąšų, žemės ūkio augalai ėmė gausiau derėti.
Tačiau javų, taip pat ir kitų augalų derlingumas buvo mažas, nors naudojamų mineralinių
trąšų kiekis kasmet didėjo. Kad būtų efektyviau naudojamos trąšos, pašarai, įvairūs žemės
ūkyje naudojami cheminiai produktai, Lietuvos vyriausybė 1965 m. įkūrė valstybinę
Lietuvos agrocheminę tarnybą.
Šiame leidinyje aprašytas šios tarnybos kūrimasis, jos tobulinimas, veikla, pasiekti
darbo rezultatai, prisiminta, kas jos padaliniams vadovavo, kokie dirbo specialistai.
Pradžioje Lietuvos žemės ūkio ministerija organizavo tris zonines agrochemijos
laboratorijas (ZAL): Samališkės – Klaipėdos rajone, prie Lietuvos žemdirbystės mokslinio
tyrimo instituto Samališkės bandymų stoties, Vokės – Vilniaus rajone, prie šio instituto
Vokės filialo ir Kauno – Respublikinio žemėtvarkos projektavimo instituto Agrocheminių
analizių skyriaus laboratorijos bazėje. 1970 m. pabaigoje ZAL buvo panaikintos ir
Kauno ZAL bazėje įsteigta Respublikinė agrochemijos laboratorija (RAL), kuri 1984 m.
pertvarkyta į Respublikinę žemės ūkio chemizavimo projektavimo ir tyrinėjimo stotį
(RChPTS), o 1990 m. reorganizuota į valstybinę įmonę „Lietuvos agrocheminių tyrimų
centras”. 1991 m., perdavus steigėjo funkcijas Lietuvos žemdirbystės institutui, minėtas
centras tapo LŽI Agrocheminių tyrimų centru.
Lietuvos agrocheminė tarnyba organizavo ir darė dirvožemių, šiltnamių žemių agro
cheminius tyrimus, pašarų ir augalų, žemės ūkio produkcijos, organinių ir mineralinių
trąšų, kalkinių medžiagų, durpių, vandens, nutekamųjų vandenų ir dumblo, augalų apsau
gos priemonių, įvairių pramonės atliekų kokybės bei užterštumo tyrimus. Šių tyrimų
duomenų pagrindu buvo rengiama minėtų medžiagų racionalaus naudojimo gamyboje
dokumentacija: ūkių dirvožemio rūgštumo ir maistmedžiagių žemėlapiai (kartogramos),
tręšimo planai, kalkinimo projektai, agrocheminių tyrimų suvestiniai duomenys, rajonų,
miestų ir visos Lietuvos kartoschemos, dirvožemio užterštumo cheminėmis medžiagomis
žemėlapiai, atlasai ir kt. Naudojantis minėta medžiaga buvo skirstomos rajonams ir ūkiams
mineralinės trąšos, kalkinės medžiagos, kalkinami ūkių laukai, tręšiami žemės ūkio augalai, kontroliuojamas trąšų ir kalkinių medžiagų naudojimas, aplinkos teršimas pesticidais,
radionuklidais, sunkiaisiais metalais, nitratais ir kitomis cheminėmis nuodingomis me
džiagomis.
Agrocheminė tarnyba dirbo ir mokslinį tiriamąjį darbą, leidusį paruošti geras dirvo
žemio, trąšų ir pašarų naudojimo rekomendacijas.
Vyriausybės nutarimu 1979 m. Lietuvoje buvo sukurta vieninga specializuota agro
chemijos tarnyba, įkuriant Respublikinį gamybinį - mokslinį agrocheminio žemės ūkio
aptarnavimo susivienijimą ir rajonų gamybinius agrocheminio žemės ūkio aptarnavimo
susivienijimus. Į šios tarnybos sudėtį pateko visos anksčiau su žemės ūkio chemizavimu,
agrocheminiais tyrimais ir augalų apsauga susijusios organizacijos, tarp jų ir Respublikinė
agrochemijos laboratorija, o po jos reorganizavimo ir Respublikinė žemės ūkio chemiza
vimo projektavimo ir tyrinėjimo stotis. Ši vieninga specializuota agrochemijos tarnyba
rūpinosi trąšų ir cheminių medžiagų tiekimu ir jų racionaliu naudojimu, agrocheminiais
dirvožemio tyrimais.
Nuo 1990 m. ši tarnyba pradėjo irti ir per keletą metų iš jos liko tik valstybinę žemės
ūkio agrocheminę tarnybą atstovaujantis LŽI Agrocheminių tyrimų centras bei trąšas,
pesticidus ir kitas chemines medžiagas parduodančios arba trąšas gaminančios firmos.
Šiuo leidiniu siekiama priminti dabartiniams žemės ūkio specialistams, žemdirbiams
ir ateities kartoms, ką per 40 metų nuveikė Lietuvos agrocheminė tarnyba, organizavusi
labai reikalingus žemės ūkiui tyrimus ir padėjusi pagrindus racionaliam bei kokybiškam
trąšų, pašarų, pesticidų ir kitų cheminių medžiagų naudojimui, didinant dirvožemio
derlingumą, augalininkystės ir gyvulininkystės produktyvumą.
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Iki 1938 m. dirvožemio ir augalų mėginius mokslinio tyrimo tikslais analizavo
Žemės ūkio akademijos Chemijos laboratorija. Tačiau ji nebuvo pajėgi padaryti
tiek analizių, kiek buvo pageidaujama. Todėl, gavus lėšų, 1939 m. K.Plesevičius
įsteigė Agrocheminę laboratoriją Dotnuvoje. Nuo 1940 m. ši laboratorija, pavadinta
Agronominės chemijos stotimi, dirbo Vilniaus universiteto patalpose. Stotis ne tik
analizavo mokslo tikslams atsiųstus mėginius, bet ir pati darė tyrimus, ieškodama
ryšio tarp judriojo fosforo kiekio dirvožemyje ir fosforo trąšų veikimo. Ji pradėjo
dirvožemio agrocheminius tyrimus augalų tręšimo reikalams Rytų Lietuvoje. Tačiau
karas ir pokario suirutė nutraukė pradėtus tyrimus.
Agrochemijos moksliniams tyrimo darbams talkino ir 1956 m. įkurtos Lietuvos
žemdirbystės instituto, Vokės ir Vėžaičių filialų bei Joniškėlio bandymų stoties
agrochemijos laboratorijos. Minėtos laboratorijos cheminėmis analizėmis padėjo
giliau pažvelgti į trąšų ir dirvožemyje esančių maisto medžiagų įtaką augalų derliui, jo
kokybei, dirvožemio savybių pokyčiams. Su jų pagalba ištirtas bandymų dirvožemis
įgalino tręšimo rekomendacijas pritaikyti analogiškomis sąlygomis esantiems krašto
ūkiams. Tačiau šios agrochemijos laboratorijos buvo specializuotos mokslinio
tyrimo darbams ir išsamesnių agrocheminių dirvožemio tyrimų neatliko.
Lietuvos mokslų akademijos Žemdirbystės ir dirvožemio institutas 1946 m.
pradėjo Lietuvos dirvožemio kartografavimo darbus. Kartografinės medžiagos labai
reikėjo agrocheminiams dirvožemio tyrimams. Reorganizavus minėtą institutą,
šiuos darbus tęsė Žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto Vokės filialo Dirvožemio
skyrius (vedėjas J.Vaitiekūnas). Tačiau vėliau šiame skyriuje buvo daroma daugiau
mokslinių tiriamųjų darbų.
Išsiplėtus tyrimų darbams, Lietuvos mokslo įstaigose imta organizuoti ir
gamybinį tyrimo darbą. Prie Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo valdybos
1950 m. Kaune buvo įkurta Dirvožemio tyrimo partija su J.Čirpaus suorganizuota
Agrochemine laboratorija. Jai buvo pavesta tirti Lietuvos dirvožemius: sudaryti
planus, nustatyti dirvožemio tipus, granuliometrinę sudėtį, pH. Nuo 1951 m.,
be dirvožemio planų ir agroplanų, čia buvo sudarytos ir pirmosios dirvožemio
rūgštumo bei kalkinimo kartogramos. Naudojantis jomis, tais pačiais metais pradėti
sudarinėti rūgščių dirvų kalkinimo projektai ir sąmatos. Nuo 1961 m. šiuos darbus
dirbo Respublikinio žemėtvarkos projektavimo instituto Dirvožemio skyrius. Šio
skyriaus darbuotojų jėgomis 1961 m. buvo sudarytos pirmosios dirvožemių judriųjų
fosforo ir kalio kartogramos.
Po karo žemės ūkio lygis buvo žemas. Žemės ūkio augalų derlingumas ir
gyvulių produktyvumas buvo menkas. Tik apie 7 dešimtmetį, pradėjus geriau
įdirbti žemę ir naudoti daugiau mineralinių trąšų, žemės ūkio augalai ėmė gausiau
derėti. Tačiau javų derlingumas 1965 m. tesiekė vos 1 t/ha, nors 1 ha ariamosios jau
teko apie 88 kg mineralinių trąšų veikliųjų medžiagų. Tuo metu apie pusė Lietuvos
dirvožemių buvo rūgštūs. Labai rūgščiame dirvožemyje mineralinės trąšos buvo
mažai veiksmingos. Jos buvo beriamos neatsižvelgiant į dirvožemio agrochemines
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savybes. Tuometinės (1961-1963 m.) dirvožemio judriųjų fosforo ir kalio kartogramos
atspindėjo tik įvairių dirvožemių chemines savybes, bet trąšų normoms nustatyti
jos mažai tiko. Jų savybės buvo nustatytos ne iš jungtinių dirvožemio mėginių,
o tik iš mėginių, paimtų iš profilių, apibūdinančių didelį (9-16 ha) plotą. Tik
1963 m. Respublikinis žemėtvarkos projektavimo institutas Marijampolės rajone
pradėjo dirvožemio agrocheminius tyrimus, imant jungtinius dirvožemio ėminius
vidutiniškai 3,5 ha plote, dažniausiai iš 15-20 vietų. Norint paspartinti pirmojo
Lietuvos dirvožemių agrocheminio tyrimo darbus, prie Joniškėlio bandymų stoties
Agrochemijos laboratorijos buvo įsteigta Žemėtvarkos projektavimo instituto
Analitinė agrocheminių analizių grupė (vadovė V.Subačiūtė-Bagdonienė, mokslinis
konsultantas – K.Plesevičius). Ši grupė, veikusi dvejus metus, tyrė šiaurinės Lietuvos
ūkių dirvožemį. Taip buvo padaryta gera pradžia, tačiau šiais tyrimais maisto
medžiagų kiekis nustatytas buvusios Tarybų Sąjungos tipiniais, tačiau Lietuvos
dirvožemiams ne visai tinkamais metodais. Ištirtiems agrocheminiams rodikliams
vertinti, įvairioms trąšų normoms nustatyti bei rekomendacijoms parengti tręšimo
bandymų duomenų labai stigo. Taip pat mažai buvo ir augalų kokybės tyrimų
duomenų. Jų stigo ne tik Lietuvoje, bet tuo metu ir visoje Tarybų Sąjungoje, kurios
sudėtyje buvo Lietuva.
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AGROCHEMINĖS TARNYBOS KŪRIMAS
Siekiant suintensyvinti žemės ūkio gamybą, buvo būtina steigti žemės ūkį
aptarnaujančias organizacijas, kurios atliktų įvairius žemės ūkio produkcijos
gamybai reikalingus darbus. Vienas iš svarbiausių darbų buvo ūkių agrocheminis
aptarnavimas. Todėl 1964 m. balandžio 9 d. TSRS Ministrų Taryba išleido nutarimą
Nr. 319 „Apie Valstybinės agrocheminės tarnybos žemės ūkyje organizavimą”, o
TSRS Žemės ūkio ministerija patvirtino Valstybinės agrocheminės tarnybos žemės
ūkyje nuostatus. Juose minėta tarnyba įpareigota:
– užtikrinti kvalifikuotą agrocheminį aptarnavimą: daryti agrocheminį ūkių
ir kitų žemės ūkio organizacijų bei valstybinių veislių tyrimo punktų dirvų
tyrimą, būtinas dirvožemių, trąšų ir augalų analizes, trąšų efektyvumo
tyrimo bandymus ir ruošti geresnio trąšų panaudojimo rekomendacijas,
daryti ūkių pašarų maisto medžiagų kokybės analizes, siekiant pateikti
ūkiams rekomendacijas;
– kontroliuoti dirvožemio, vandens telkinių, žemės ūkio produkcijos
toksinių medžiagų kiekį, nustatant naudojamų žemės ūkyje mineralinių
trąšų ir kitų cheminių medžiagų kokybę;
– organizuoti mineralinių trąšų ir kitų žemės ūkio gamyboje naudojamų
cheminių medžiagų ekonominio efektyvumo skaičiavimus;
– apibendrinti žemės ūkio paskirties plotų dirvožemio ir agrocheminio
tyrimo, lauko bandymų su trąšomis duomenis ir ruošti moksliškai pagrįstas
mineralinių trąšų ir kitų cheminių medžiagų paskirstymo ir efektyvaus
panaudojimo rekomendacijas atskiroms gamtinėms-klimatinėms zonoms;
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–

ruošti informaciją apie žemės ūkio organizacijų ir įmonių kokybišką
agrocheminių medžiagų panaudojimą, apibendrinti ir diegti gamyboje
šalies ir užsienio mokslo bei praktikos chemizacijos pasiekimus žemės
ūkio gamyboje.

Tuometinė Lietuvos vyriausybė 1964 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 446 „Dėl
Valstybinės žemės ūkio agrocheminės tarnybos organizavimo” įpareigojo Žemės
ūkio produktų gamybos ir paruošų ministeriją „įsteigti Respublikoje 3 stambias
zonines agrochemijos laboratorijas; pavesti Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo
institutui (Vokės filialui) vadovauti agrochemijos laboratorijoms; sukomplektuoti
zoninėms agrochemijos laboratorijoms kvalifikuotus kadrus; pavesti šioms labo
ratorijoms masiniu būdu vykdyti dirvožemio, trąšų ir augalų analizes, sudarinėti
agrochemines ūkių žemių ir suvestines agrochemines gamybinių valdybų žemių
kartogramas; kartu su mokslinio tyrimo įstaigomis bei ūkių specialistais ruošti
rekomendacijas, kaip racionaliausiai naudoti trąšas”. Šiame nutarime buvo nurodyta
laboratorijų finansavimo tvarka, darbų apimčių planavimas ir paskirstymas, ūkių
pagalba agrochemijos laboratorijoms, tiriančioms dirvožemius, pabrėžta, kad
dirvožemių žemėlapių ir agrocheminių kartogramų su moksliškai pagrįstomis
rekomendacijomis apie trąšų bei kitų cheminių priemonių naudojimą žemės ūkyje
sudarymui moksliniu-metodiniu atžvilgiu vadovauja TSRS Žemės ūkio ministerija.
Taip pat nutarta zoninių agrochemijos laboratorijų steigimo laikotarpiu prie ūkių
palikti esančias agrochemijos laboratorijas.
Tame pačiame nutarime laboratorijų darbuotojams buvo nustatyti tarnybiniai
atlyginimai. Pažymėta, kad specialistams, turintiems mokslinį laipsnį, atlyginimai nus
tatomi vadovaujantis TSRS Ministrų Tarybos
1957 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 660.
Lietuvos žemės ūkio ministerija, vykdy
dama šį nutarimą, 1964 m. spalio 17 d. įsakymu
Nr. 969 „Dėl zoninių agrochemijos laboratorijų
organizavimo” organizavo Valstybinę agroche
minę tarnybą, įkuriant tris stambias zonines
agrochemijos laboratorijas. Nuo 1964 m. lap
kričio 1 d. prie Lietuvos žemdirbystės instituto
Vokės filialo (jo bazėje) buvo įkurta Vokės
zoninė agrochemijos laboratorija. Žemės ūkio
ministerijos įsakymu laboratorijos vedėju
paskirtas minėto filialo vyresn. mokslinis
bendradarbis Mečislovas Vilkevičius. Prie
Mečislovas Vilkevičius
Samališkės bandymų stoties (jos bazėje) įkurta
Vokės
ZAL vedėjas vyresnysis
Samališkės zoninė agrochemijos laboratorija,
mokslinis bendradarbis
o jos vedėju paskirtas Respublikinio žemėt
1964-1970 m.
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varkos projektavimo instituto dirvožemio pada
linio vadovas Jurgis Grybauskas.
Žemės ūkio ministerijos įsakymu Nr.969
Respublikinis žemėtvarkos projektavimo insti
tutas (RŽPI) perdavė Vokės zoninei agro
chemijos laboratorijai Vokės agrocheminių
analizių grupės žinioje esančias pagrindines
priemones, inventorių bei medžiagas, taip pat
pervedė darbuotojus, dirbusius Vokės agro
cheminių analizių grupėje. Įsakyme nurodyta
Žemėtvarkos projektavimo institutui ir zoni
nėms agrochemijos laboratorijoms per 19641965 metus užbaigti visuose ūkiuose ruošti dir
Jurgis Grybauskas
vožemių planus bei agrochemines kartogramas
Samališkės ZAL vedėjas
su rekomendacijomis, kaip naudoti trąšas ir
1964-1970 m.
padidinti dirvožemių derlingumą. Nuspręsta
1965 m. pradėti, o 1966-aisiais užbaigti labo
ratorinio korpuso statybą Vokėje, 1965-1966 metais suprojektuoti ir pastatyti
Kauno ZAL laboratorinį korpusą, 1965-1966 metais pastatyti Vokėje ir Samališkėje
24 butų gyvenamuosius namus, skirtus apgyvendinti zoninių agrochemijos labo
ratorijų darbuotojus. Normaliam laboratorijų darbui tuo metu buvo skirta po du
sunkvežimius ir du lengvuosius automobilius GAZ-69.
Žemės ūkio ministerija savo įsakymu ZAL papildomai įpareigojo „daryti
pašarų kokybės analizes, išduodant ūkiams atitinkamas rekomendacijas, liečiančias
gyvulių šėrimą tais pašarais”. Vėliau minėta ministerija patarė vykdyti gamybinius
bei tiksliuosius tręšimo bandymus, kontroliuoti agrocheminių tyrimų duomenų
diegimą į gamybą.
Taip pat buvo nustatyta, kad kasmetinę ZAL darbų apimtį skirsto, žemės ūkio
naudmenų tyrimus organizuoja, dirvožemio žemėlapių ir agrocheminių kartogramų
ūkiuose sudarymą planuoja Žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministerija.
Žemės ūkio ministerija įsakymu Nr. 969 patvirtino kiekvienos zoninės agro
chemijos laboratorijos atsakomybę už agrocheminės tarnybos užduočių įvykdymą
jai priskirtoje zonoje. Zoninėms agrochemijos laboratorijoms priskirti rajonai:
Vokės:
Anykščiai
Šalčininkai
Ignalina
Kaišiadorys
Kupiškis
		

Lazdijai
Molėtai
Rokiškis
Švenčionys
Trakai

Ukmergė
Utena
Varėna
Vilnius
Zarasai
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Kauno:
Alytus
Biržai
Joniškis
Marijampolė

Kaunas
Kėdainiai
Panevėžys
Pakruojis

Pasvalys
Prienai
Radviliškis
Šakiai
Vilkaviškis

Plungė
Raseiniai
Skuodas
Šiauliai

Šilalė
Šilutė
Tauragė
Telšiai

Samališkės:
Jurbarkas
Kelmė
Klaipėda
Kretinga
Mažeikiai

Pastaba. Tuo metu nebuvo Širvintų, Jonavos ir Akmenės rajonų.

Kiekvienai ZAL buvo patvirtinta po 50 etatinių darbuotojų:

Po metų Lietuvos žemės ūkio ministerijos 1965 m. spalio 11 d. įsakymu Nr.600 „Dėl
Kauno zoninės agrochemijos laboratorijos orga
nizavimo” nuo 1965 m. lapkričio 1 d. Kaune Respublikinio žemėtvarkos projektavimo instituto
Agrocheminių analizių skyriaus bazėje buvo
įkurta ir Kauno zoninė agrochemijos laboratorija. Laboratorijos vedėju paskirtas šio instituto
Agrocheminių analizių skyriaus viršininkas Kristinas Matusevičius. Laboratorija kurta perimtose
iš Žemėtvarkos projektavimo instituto dirvožemio
analizavimo patalpose, buvusiame Kauno poli
technikos institute (dabar Kauno technologijos
universitetas), Kęstučio gatvėje Nr.27 ir Nemuno
gatvės Nr.10 ir 21 pastatuose. Kęstučio gatvėje
buvo daromos dirvožemio analizės, o Nemuno
g. 21-o namo patalpose jau buvo bandoma daryti
9

1
1
15
6
7
16
4

Kristinas Matusevičius
Kauno ZAL vedėjas
1965-1970 m.

1965-2005

Laboratorijos vedėjas
Vyresnysis buhalteris
Analitinė grupė dirvožemiui ir trąšoms analizuoti
Analitinė grupė pašarams ir augalams analizuoti
Kartografavimo grupė
Operatyvinė grupė dirvožemio pavyzdžiams (ėminiams) imti,
lauko bandymams vykdyti ir trąšų naudojimui tirti
Pagalbinis personalas
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augalų ir trąšų analizes. Nemuno g. 10-ame name laikinai dirbo administracijos
darbuotojai, pradėjo formuotis Kartografinė ir Operatyvinė grupės.
Tik 1965 m. lapkričio 23 d., primygtinai Kauno ZAL prašant, Lietuvos vy
riausybė potvarkiu Nr.16 39-p įpareigojo Kauno miesto vykdomąjį komitetą skirti
Kauno ZAL tarnybines patalpas Kaune, Nemuno gatvėje pastatuose Nr.10 (100 m2
ploto) ir Nr.21 (105 m2 ploto) (su kieme esančiais sandėliais ir garažais) bei Laisvės
alėjoje pastate Nr.53 (150 m2 ploto). Kartu Kauno politechnikos institutas buvo
įpareigotas leisti Kauno ZAL laikinai naudotis pastato Kęstučio gatvėje Nr.27 kieme
esančiomis patalpomis iki bus pastatytas Kaune laboratorijos gamybinis pastatas.
Laboratorijai minėtos patalpos buvo skirtos.
Po šių sprendimų buvo pradėtas minėtų patalpų kapitalinis remontas. Analitinė
grupė dirvožemiui ir trąšoms tirti (vadovė Elvyra Pliupelytė) įsikūrė Nemuno gatvės
pastate Nr.21, o Analitinė grupė pašarams bei augalams analizuoti su grupės vadove
Zuzana Karosiene bei Elvyra Pliupelyte – Nemuno gatvės pastate Nr.10. Zoninės
laboratorijos Operatyvinė grupė dirvožemio mėginiams imti, lauko bandymams
vykdyti ir trąšų naudojimui tirti (vadovas Juozas Čirpus), Kartografinė grupė (vadovė
Ona Kenstavičienė) bei laboratorijos administracija įsikūrė Laisvės al. namo Nr.53
penktame aukšte.
Tik susikūrusių ZAL dirvožemininkai žiemos metu baigė daryti Žemėtvarkos
instituto pradėtus dirvožemio agrocheminio tyrimo kameralinius darbus, o nuo
pavasario iki vėlyvo rudens jau savarankiškai dirbo laukuose, imdami ūkiuose
dirvožemio ėminius pagal sudarytas su ūkiais agrocheminių tyrimų darbų sutartis.
Laboratorijų darbo pradžia parodė, kad patvirtinta jų struktūra nevisiškai
užtikrina gerą darbų organizavimą. Todėl jau 1966 m. pradžioje buvo kreiptasi į
Žemės ūkio ministeriją ir paprašyta peržiūrėti ZAL etatų sąrašus, pakeisti kai
kurias pareigybes. Ministerija kreipėsi su pasiūlymu į Vyriausybę ir 1966 m. liepos
30 d. Ministrų Taryba nutarimu Nr.325 iš dalies pakeitė savo 1964 m. rugsėjo 28 d.
nutarimą Nr.446. Juo vadovaudamasi, Žemės ūkio ministerija 1966 m. rugpjūčio 29 d.
įsakymu Nr.865 Kauno ZAL priskyrė Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialui
(metodinis vadovavimas) ir dalinai pakeitė zoninių agrochemijos laboratorijų tipinius
etatus. Bendras etatų skaičius liko tas pats, tik pasikeitė padalinių pavadinimai ir
kai kurios pareigybės. Įvestos vedėjo pavaduotojo, vyresniojo inžinieriaus, skyriaus
viršininkų, vyresniojo agronomo-agrochemiko, vyresniojo zootechniko, ūkvedžiosandėlininko pareigybės. Patikslinta laboratorijų struktūra iki 1970 m. pabaigos
buvo tokia:
Administracija
Analitinis skyrius
Operatyvinis skyrius
Kartografinė grupė
Pagalbinis personalas

4
18
16
6
6

10

Vokės

Samališkės

Kauno

Vedėjai

Mečislovas
Vilkevičius

Jurgis
Grybauskas

Kristinas
Matusevičius

Vedėjų pavaduotojai

Albina
Lagunavičiūtė

Aldona
Biveinienė

Juozas
Čirpus

Analitinių sk. viršininkai

Filomena
Bisturytė

Marija
Žukauskienė

Elvyra
Pliupelytė

Operatyvinių sk.
viršininkai

Algirdas Tyla

Mindaugas
Levickas

Jonas
Mažvila

Kartografinių grupių
vadovai

Genovaitė
Puolienė

Ksavera
Aleknienė

Ona
Kenstavičienė

Iki 1970 m. pabaigos dalis ZAL vadovaujančių darbuotojų pasikeitė. Pavyzdžiui,
1967 m. gegužės 16 d. Vokės ZAL vedėjo pavaduotoją A.Lagunavičiūtę pakeitė
Albinas Šiuliauskas, o 1968 m. Samališkės ZAL operatyvinio skyriaus viršininką
M.Levicką – Juozas Jurkšaitis.
Kiekvienos laboratorijos išlaikymui valstybė iš biudžeto skirdavo apie 53 %
lėšų, o 47 % pajamų reikėjo gauti už atliktus darbus iš ūkių, sudarius su jais tyrimų
darbų sutartis.
Zoninėms agrochemijos laboratorijoms vadovavo keletas organizacijų. Kaip
minėta, metodiškai vadovavo Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto
Vokės filialas. Jo direktoriaus pavaduotojas su atskirais filialo skyriais dalinai
rūpinosi ZAL dirvų kartografavimo ir laboratorinių analizių metodų tobulinimu.
Didžiausią pagalbą šiais klausimais gaudavo jų patalpose įsikūrusi Vokės ZAL, tačiau
labiausiai metodiškai zoninių agrochemijos laboratorijų darbui vadovavo Centrinė
kontrolinė agrocheminė laboratorija, esanti Maskvoje, priklausanti TSRS Žemės
ūkio ministerijai, vėliau tapusi Centriniu moksliniu žemės ūkio agrocheminio
aptarnavimo institutu (CINAO). Lietuvoje zoninėms agrochemijos laboratorijoms
tiesiogiai vadovavo Lietuvos žemės ūkio ministerijos Chemizavimo skyrius.
Paskirdamas mane nuo 1965 m. rugpjūčio 19 d. Respublikinio žemėtvarkos
projektavimo instituto Agrocheminių analizių skyriaus viršininku, žemės ūkio
ministro pavaduotojas Petras Bėčius nurodė, kad, be tiesioginio darbo, aš dar turiu
rūpintis Kauno ZAL ateitimi. Svarbiausia – kaip galima greičiau pastatyti gamybinįadministracinį pastatą šiai laboratorijai, taip pat ir gyvenamąjį namą darbuotojams
apgyvendinti. Jau pirmomis darbo dienomis pradėjau rūpintis minėtomis statybomis.
Skubiai paruošiau Kauno miesto vykdomojo komiteto sprendimo projektą
„Dėl žemės sklypo skyrimo Respublikiniam žemėtvarkos projektavimo institutui
gyvenamojo namo statybai”. Po to, važinėdamas po atskiras įstaigas, surinkau berods
vienuolikos vykdomojo komiteto narių parašus ir jau rugpjūčio 25 d. sprendimas
buvo priimtas. Šiame name buvo planuota apgyvendinti Žemėtvarkos projektavimo
11
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Vadovaujantieji ZAL darbuotojai 1966 m. buvo:

instituto ir nuo lapkričio 1d. numatytos įkurti Kauno ZAL darbuotojus. Pastarosios
laboratorijos gamybinis pastatas Žemės ūkio ministerijos sprendimu buvo numatytas
statyti sklype, skirtame 1962 m. Žemėtvarkos projektavimo institutui gyvenamojo
namo statybai. Tik išsprendus žemės sklypų įsigijimo klausimą, galima buvo tartis
su Miestų statybos projektavimo instituto vadovybe, kad pradėtų projektuoti
minėtą gamybinį pastatą ir gyvenamąjį namą. Metų pabaigoje jau aptarėme dviejų
architektų paruoštus statybų projekto eskizus. Projektuotojų komisijoje pasirinkau
architekto R.Dičiaus (dabar Lietuvos architektų sąjungos pirmininkas) projektą. Kitų
metų pradžioje, labai šaltą ir gilią žiemą, su R.Dičiumi ir kitais dviem projektuotojais
su automašina GAZ-69A važinėjome po Estijos ir Latvijos zonines agrochemijos
laboratorijas ir susipažinome su jų darbo technologija. Tik šiose šalyse tuo lauku
galima buvo pasisemti patyrimo.

LIETUVOS AGROCHEMINĖ TARNYBA

Kauno ZAL pastatų komplekso (gamybinis-administracinis,
85 butų namas, lengvųjų automobilių, sunkvežimių garažai,
vegetacinis namelis ir vegetacinė aikštelė) maketas
1968 m.

Projekto autorius R.Dičius pastatą projektavo laisvai fantazuodamas: su dide
liais holais, plačiomis laiptinėmis, koridoriais, vestibiuliais ir palyginti didelėmis
laboratorinėmis patalpomis bei kabinetais. Be to, aš, J.Čirpus ir keletas kitų Kauno
ZAL darbuotojų turėjome slaptą mintį pastatyti Kaune tokį pastatą, kuriame galėtų
tilpti visa Lietuvos agrocheminė tarnyba. Šiai mūsų minčiai pritarė ir Lietuvos
žemės ūkio ministro pavaduotojas Petras Bėčius, o vėliau tą idėją aktyviai palaikė
ir žemės ūkio ministras Medardas Grigaliūnas. Pastatas buvo suprojektuotas apie
4000 kv.m. ploto. Jam pastatyti buvo per mažas žemės sklypas. Be to, anot projekto
autoriaus, tokiam pastatui Gaižiūnų gatvė yra per prasta. Jį reikėtų statyti tik prie
Savanorių prospekto. Kita vertus, 85 butų gyvenamasis namas, numatytas statyti
toliau nuo gamybinio pastato, kitoje Savanorių prospekto pusėje, projektuotojo
nuomone, turėtų būti viename sklype ir sudaryti bendrą kompleksą. Tuomet prireikė
pastangų gauti kitą naują sklypą. Priimtu nauju 1966 m. vasario 23 d. vykdomojo ko
miteto sprendimu „Dėl Kauno miesto vykdomojo komiteto 1965 m. rugpjūčio 25 d.
sprendimo Nr. 494 atšaukimo ir papildomo žemės sklypo skyrimo Kauno zoninei
agrochemijos laboratorijai gamybinio pastato ir gyvenamojo namo statybai” buvo
12

naujai suformuotas 11600 m2 ploto sklypas Savanorių prospekto, Statybininkų ir
Gaižiūnų gatvių susikirtime, nugriaunant penkių gyventojų gyvenamuosius namus
ir kitus pastatus. Pastatų gamybinio-administracinio, sunkvežimių garažo (8 boksų),
lengvųjų mašinų garažų (10 boksų), vegetacinės aikštelės, vegetacinio namelio,
automašinų estakados ir 85 butų gyvenamojo namo projektavimas buvo užbaigtas
1968 m. pradžioje. Dar nebaigus projektavimo darbų, šis pastatų komplekso maketas
buvo eksponuojamas Maskvoje Liaudies ūkio pasiekimų parodoje.
Tuo metu, kai statybų mastai buvo labai ribojami, mažai 50-ties darbuotojų
įstaigai statyti tokį pastatų kompleksą, atrodė fantastiškai. Aplankęs parodą, šio
komplekso statybos galimybes tuometinis mums metodiškai vadovaujančios Cen
trinės kontrolinės agrochemijos laboratorijos direktorius V.Klyčnikovas taip įvertino:
„Viskas gražu pažiūrėti, tačiau tai niekis („čepucha”). Jūs jo niekuomet nepastatysite”.
Vis dėlto 1968 m. pabaigoje statybos prasidėjo ir pasibaigė 1970 m. birželio 30 d.

Tai buvo individualus keturių aukštų gamybinis - administracinis 4 193 m2
naudingo ir 2 225 m2 darbo ploto pastatas su sunkvežimių ir lengvųjų automašinų
garažais bei kitais pagalbiniais pastatais. Pastatyta, kaip tuo metu buvo vertinama,
per gana trumpą laiką. Statybų metu buvo daugybė problemų. Kažkaip atsitiko, kad
Valstybinis planavimo komitetas neskyrė statybinių medžiagų ir priemonių fondo,
kurį statybininkams turėdavo pateikti užsakovas. Todėl visas santechnikos, elektros ir
kitas medžiagas bei priemones reikėjo gauti respublikiniame susivienijime „Lietuvos
žemės ūkio technika”. Visa laimė, kad vedėjo pavaduotojas J.Čirpus šiuose reikaluose
turėjo didelę patirtį ir daug drąsos landžioti po kabinetus ir visko prašinėti. Man
mažiau, tačiau irgi teko tą tiekėjo „malonumą” pajusti. Be to, labai sunku buvo įsigyti
fanieruotas duris, laiptų porankius, dailės gaminius, nestandartinius laboratorinius
įrengimus, priemones, aliuminius vestibiulio langų rėmus ir kt. Apie kiekvieno jų
gavimą ar pagaminimą galima būtų pasakoti ilgas istorijas, nes tai kainavo daug
13
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Kauno ZAL statybų teritorija. 1968 m.
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Kauno ZAL gamybinio-administracinio pastato statyba Kaune,
Raudonosios Armijos (dabar Savanorių) prospekte. 1969 m.

Kauno zoninė agrochemijos laboratorija. Pastatyta 1970 m.

energijos, sveikatos ir reikėjo didelio noro bei pasiryžimo padaryti geriau ir gražiau,
negu tuo metu buvo statomi visi pastatai. Daug problemų buvo padaryti dirvožemio
ėminių transportavimo, sandėliavimo, džiovinimo, filtravimo bei dozavimo auto
matizuotas sistemas, kurias, neturėdami analogiškų pavyzdžių, kūrėme trys dar
buotojai: Elvyra Pliupelytė, Antanas Antanaitis ir aš. Kad visa tai būtų galima
įgyvendinti, reikėjo daug tokių medžiagų, kurių tuo metu negalima buvo lengvai
nusipirkti, o reikėjo gauti jų fondų limitus, kuriuos vyriausybinės organizacijos labai
sunkiai dalino. Džiaugėmės, kad gavome nusipirkti gerus laboratorinius baldus,
aparatūrą ir įrengimus iš Vokietijos Demokratinės Respublikos ir Vengrijos Liaudies
Respublikos.
14

Savos gamybos agregatai fosforo ir kalio ištraukai paruošti
(filtravimo transporteris, dozatorius). 1970 m.

Vairuotojas R.Gužauskas pakrauna ekspedicines dėžes su dirvožemio
ėminių dėžutėmis. 1977 m.
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Savos gamybos dirvožemio ėminių ekspedicinė dėžė, naudota dirvožemio ėminių laikymui
ūkiuose (jų ėmimo metu), transportavimui į laboratoriją, mechanizuotam iškrovimui bei
pakrovimui ir džiovinimui

Pastačius gamybinius pastatus, įrengus tyrimų laboratorijas ir persikrausčius
į naujas patalpas, pradėta ruoštis naujam etapui – Respublikinės agrochemijos
laboratorijos įkūrimui. Sujungti tris zonines laboratorijas į vieną stambią laboratoriją
buvo galvojama ne vien dėl sukurtos stiprios gamybinės bazės Kaune. Dirbant
atskirose laboratorijose, tiriant dirvožemius, juos analizuojant, atliekant mokslinius
tyrimus, dėl atskirų darbuotojų skirtingos kvalifikacijos, kiek skirtingų sugebėjimų
bei tikslų, nevienodų laboratorinių sąlygų, laboratorinių įrengimų ir aparatūros
darbo tikslumo, sunaudojamų analizei reagentų kokybės ir daugybės kitų priežasčių
atliktų darbų kokybė kartais skirdavosi. Nemažai problemų skirtingose zoninėse
agrochemijos laboratorijose buvo ir dėl inžinerinio aparatūros aptarnavimo,
reagentų įsigijimo ir kt. Todėl nuspręsta tris ZAL sujungti į vieną respublikinę.
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Respublikinė agrochemijos laboratorija (RAL)
Lietuvos žemės ūkio ministerija 1970 m. gruodžio 25 d. įsakymu Nr.1143 „Dėl
valstybinės žemės ūkio agrochemijos tarnybos organizavimo” nuo 1970 m. gruodžio
28 d. panaikino Samališkės, Kauno bei Vokės ZAL ir įsteigė Kaune Raudonosios
armijos prospekte Nr. 287 (dabar Savanorių pr.) Respublikinę agrochemijos labora
toriją (prie Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto).
Respublikinei agrochemijos laboratorijai įsakyta „masiniu būdu daryti dir
vožemio, trąšų, durpių ir pašarų analizes, sudarinėti ūkiams agrochemines kar
togramas, vykdyti ūkiuose gamybinius ir tiksliuosius lauko tręšimo bandymus,
chemizavimo priemonių panaudojimo ekonominio efektyvumo skaičiavimus,
kartu su mokslinio tyrimo įstaigomis ruošti rekomendacijas, kaip racionaliausiai
naudoti trąšas, kalkines medžiagas ir pašarus, kontroliuoti agrocheminio tyrimo
medžiagos įdiegimą gamyboje“. Darbo uždaviniai liko beveik tie patys, kaip ir buvo
nurodyti zoninėms agrochemijos laboratorijoms, tik papildomai pabrėžta vykdyti
gamybinius ir tiksliuosius lauko tręšimo bandymus, atlikti chemizavimo priemonių
panaudojimo ekonominio efektyvumo skaičiavimus ir, svarbiausia, kontroliuoti
agrocheminių tyrimų medžiagos panaudojimą ūkiuose. Įstaigos finansavimo ir
darbuotojams už darbą apmokėjimo principai liko tie patys. Metodiškai vadovauti
Respublikinei agrochemijos laboratorijai pavesta Lietuvos žemdirbystės institutui,
apsvarstant laboratorijos mokslinio tyrimo darbo planus, jos bandymų metodikas,
ataskaitas ir rekomendacijas.
Kad padidėtų Lietuvos agrocheminės tarnybos darbo efektyvumas, pagausintas
RAL darbuotojų skaičius. Patvirtinti 205 etatiniai vienetai ir padidintas darbuotojų
atlyginimas. Patvirtintas toks etatų sąrašas:
							
Etatinių vienetų skaičius
Administracija
5
Operatyvinis skyrius
53
Lauko bandymų ir kontrolės skyrius
60
Dirvožemių ir įvairių analizių skyrius
37
Pašarų skyrius
17
Techninis skyrius
33
16

Darbuotojai, dirbę vadovaujantį darbą:

Jurgis Grybauskas
Direktoriaus
pavaduotojas

Jonas Mažvila
Operatyvinio skyriaus
viršininkas, žemės ūkio
mokslų kandidatas

Albinas Šiuliauskas
Lauko bandymų ir kontrolės
skyriaus viršininkas,
biologijos mokslų kandidatas

Titas Tamulis
Pašarų skyriaus viršininkas,
biologijos mokslų kandidatas

Anelė Marcinkevičienė
Vyresnioji buhalterė
(vyriausiosios teisėmis)

Elvyra Pliupelytė
Dirvožemio ir įvairių
analizių skyriaus
viršininkė

Juozas Čirpus
Techninio skyriaus
viršininkas
17
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Kristinas Matusevičius
Direktorius
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Kai Lauko bandymų ir kontrolės skyriaus viršininkas A.Šiuliauskas 1975m.
vasario 2 d. išėjo iš darbo, jį pakeitė biologijos mokslų kandidatas J.Malcius,
Dirvožemio ir įvairių analizių skyriaus viršininku vietoj E.Pliupelytės 1972 m.
gegužės 2 d. pradėjo dirbti žemės ūkio mokslų kandidatas A.Antanaitis, o išėjusį į
pensiją Techninio skyriaus viršininką J.Čirpų tų pačių metų gegužės 19 d. pakeitė
V.Romeika.

Juozapas Malcius
Lauko bandymų ir kontrolės
skyriaus viršininkas,
biologijos mokslų kandidatas

Antanas Antanaitis
Dirvožemio ir įvairių analizių
skyriaus viršininkas,
žemės ūkio mokslų kandidatas

Vytautas Romeika
Techninio skyriaus
viršininkas

Zofija Krušinskienė
Radiologijos ir chemijos-toksikologijos
skyriaus viršininkė, žemės ūkio mokslų kandidatė

Po trejų metų, 1974 m. pradžioje, RAL buvo papildyta Radiologijos ir che
mijos-toksikologijos skyriumi. Jam buvo skirta 13 etatinių vienetų. Jo sudėtyje buvo
trys grupės: Radiologijos, Toksikologijos ir Aptarnavimo. Skyriaus viršininku buvo
paskirtas patyręs radiologinės srities specialistas, žemės ūkio mokslų kandidatas
Stanislovas Dauskurdis, perėjęs dirbti iš Respublikinės veterinarijos laboratorijos.
Netrukus į Toksikologijos grupę, Žemės ūkio ministerijos nurodymu, toksikologu
priimtas ir buvęs Veterinarijos mokslinio tyrimo instituto direktorius profesorius
Juozas Pagirys. Nuo 1975 m. rugpjūčio 20 dienos išėjus iš darbo S.Dauskurdžiui,
skyriaus viršininke paskirta žemės ūkio mokslų kandidatė Zofija Krušinskienė.
18
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Norint parengti tręšimo rekomendacijas, buvo būtina įvertinti agrocheminių
rodiklių svarbą žemės ūkio augalų derlingumui ir mineralinių trąšų efektyvumui.
Tam buvo reikalinga atlikti labai daug lauko tręšimo bandymų. Zoninės agrochemijos
laboratorijos tokių bandymų padarė nedaug ir visi jie buvo trumpalaikiai. Žem
dirbystės institutas irgi buvo tik pradėjęs daryti tokius bandymus. Ūkiuose buvo
gana menkai naudojama agrocheminių tyrimų medžiaga. Kad būtų greičiau spren
džiami minėti klausimai, organizuojant RAL, buvo įkurtas Lauko bandymų ir
kontrolės skyrius, kuriame buvo įsteigti specialūs metodininkų etatai metodiniams
klausimams spręsti, dirvožemininkų – tręšimo bandymams atlikti, vyresniųjų agro
nomų-agrochemikų – kontroliuoti tręšimo ir kalkinimo darbus, vadovauti rajonų
vyresniesiems agrochemikams ir prižiūrėti jų darbą. Svarbiausia, kad visuose 44
rajonuose įvesta vyresniojo agrochemiko pareigybė su darbo vieta rajone. Rajonų
vyresnieji agrochemikai turėjo užtikrinti geresnį agrocheminių tyrimų rezultatų
panaudojimą.
Dėl Lietuvos agrocheminės tarnybos reorganizavimo ir rajonų vyresniųjų
agrochemikų bei kitų etatų Respublikinėje agrochemijos laboratorijoje įsteigimo
nuo 1971 m. sausio 1 d. panaikintos Lietuvoje 49 daugiamečių žolių ir lubinų
sėklininkystės agronomų pareigybės bei atraminių parodomųjų ūkių vyresniųjų
specialistų pareigybės.
Prieš panaikinant ZAL, spręsta, kaip skubiau aprūpinti Respublikinę agro
chemijos laboratoriją kvalifikuotais specialistais. Zoninėse agrochemijos labo
ratorijose jau dirbo nemažai gerų, patyrusių specialistų. Todėl Kauno ZAL dau
guma darbuotojų buvo perkelti į Respublikinę agrochemijos laboratoriją. Gana
sudėtinga buvo su buvusiais Samališkės ir Vokės laboratorijų specialistais. Juos
perkeliant į Kauną, reikėjo daug gyvenamojo ploto, o buvo statomas tik 85 butų
gyvenamasis namas, kuriame turėjo įsikurti dalis Kauno ZAL ir RŽPI darbuotojų.
Todėl prisiėjo perkelti tik geriausius Samališkės ir Vokės laboratorijų specialistus,
tačiau norinčių susidarė net 47 žmonės: Vokės – 24, Samališkės – 23. Daugumas
jų buvo viengungiai, tačiau dalis turėjo šeimas. Žemės ūkio ministras buvo
mane perspėjęs, kad žemės ūkio specialistų galima pakankamai rasti Kaune
ir daugumos jų perkelti nebūtina. Gyvenamasis namas buvo pastatytas tik
praėjus 8 mėnesiams nuo RAL įkūrimo pradžios, todėl 1971 m. sausio pirmomis
dienomis atsikrausčiusius iš Samališkės ir Vokės viengungius bei darbuotojus su
šeimomis teko apgyvendinti gamybinio pastato ketvirto aukšto keliuose dideliuose
kabinetuose. Taip žmonės, bendrai gyvendami, vargo 8 mėnesius. Pastačius gyve
namąjį namą, į žemės ūkio ministrą M.Grigaliūną kreipėmės kartu su Respublikinio
žemėtvarkos projektavimo instituto direktoriumi V.Skuodžiūnu ir tada ministras
pasakė, kad butus reikia pasiskirstyti lygiomis dalimis – pusė institutui, kita pusė –
laboratorijai. Kad gausime tiek mažai butų, man buvo didžiulis netikėtumas, iškart
kilo mintis, ką reikės pasakyti įstaigos pastate laikinai gyvenantiems žmonėms. Aš
pradėjau ministrui prieštarauti ir įrodinėti, kad perkelti darbuotojai gyvena įstaigos
patalpose ir jų nebus kur dėti. Ministras tvirtai atsakė: „Nereikėjo tiek darbuotojų
perkelti. Aš tau sakiau, kad Kaune darbuotojų galima surasti, bet tu nepaklausei”.
Visa laimė, kad padėjo V.Skuodžiūnas, sakydamas, jog jiems užteks ir 16 butų (tuo
metu jiems daugiau nereikėjo) ir dar pridūrė, kad laboratorijai jų reikia labiau. Taigi
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iš 85 butų gavome 36 butus, nes 30 butų privaloma tvarka pasiėmė Kauno miesto
vykdomasis komitetas, tris pažadėtus butus atidavėme projektuotojams. Kadangi
visiems atskirų butų neužteko, todėl daliai šeimų butuose skyrėme po kambarį, o
nevedusius apgyvendinome keliuose butuose įkurtuose bendrabučiuose. Vėliau
ministro gera valia mes kasmet gaudavome po keletą butų, todėl mūsų įstaigos
darbuotojai, palyginti su kitomis miesto įstaigomis, buvo neblogai aprūpinti butais,
nors gyvenamojo ploto, ypač naujai priimtiems specialistams, nepakako. Todėl
atsirado būtinybė statyti Kaune bendrabutį. Ministras M.Grigaliūnas sutiko su ta
idėja. Bendrabutis buvo reikalingas ir Respublikinio žemėtvarkos projektavimo
instituto darbuotojams apgyvendinti. Žemės sklypą statybai mieste buvo labai
sunku gauti. Kauno rajono vadovai sutiko su bendrabučio statyba, tačiau patarė
tartis su rajone esančių mokslo ir mokymo įstaigų vadovais. Man pavyko susitarti
tik su tuometiniu LŽŪA rektoriumi Jonu Dromantu. Buvo susitarta su sąlyga, kad
pastatyto 4-ių aukštų pastato plotas bus dalinamas į maždaug tris lygias dalis: LŽŪA,
RAL ir RŽPI. Taip buvo suprojektuotas ir Žemės ūkio ministerijos skirtomis lėšomis
1981 m. pabaigoje pastatytas vadinamasis 8-asis LŽŪA bendrabutis Noreikiškėse.
Jame buvo apgyvendinti minėtų įstaigų darbuotojai.

Operatyvinio skyriaus grupių viršininkų pasitarimas prieš laukų darbus.
Iš kairės: vyriausiasis dirvožemininkas L.Eitminavičius, grupių viršininkai –
V.Žukauskas, E.Lapinskas (stovi),T.Adomaitis, E.Makelis, J.Parajūtė,
J.Lukoševičiūtė, Kartografinės grupės viršininkė O.Kenstavičienė,
V.Bubelevičius, A.Raila, J.Matulaitis, skyriaus viršininkas J.Mažvila. 1978 m.

RAL agrocheminių tyrimų poreikis nuolat didėjo. Ypač plėtėsi dirvožemių
agrocheminiai tyrimai. Kasmet buvo ištiriama vis daugiau ūkių dirvų, paimama vis
daugiau dirvožemių ėminių. Dėl to didėjo ir Analitinio skyriaus darbų apimtys, nes
reikėjo paimtus laukuose ėminius ištirti. Taip pat plėtėsi įvairių kitų dirvožemio,
trąšų, šiltnamių žemių, įvairių atliekų, naudojamų žemės ūkyje, tyrimai. Vis gau
sėjo darbų Pašarų skyriuje, nes pašarų tyrimų reikšmė vis didėjo. 1973 m. įkurtas
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Respublikinės agrochemijos laboratorijos pastatas su priestatu. 1983 m.
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Radiologijos ir chemijos-toksikologijos skyrius plėtė aplinkos užterštumo tyrimus.
Vis labiau jautėsi trūkumas patalpų, ypač laboratorinių, kas trukdė tenkinti
žemės ūkio gamybos poreikius. Tuo metu kiekvienai didesnei įstaigai buvo labai
aktualu turėti civilinės gynybos mokymui skirtas patalpas ir civilinės gynybos
slėptuves žmonių gyvybei išsaugoti. Tuo labiau Agrochemijos laboratorijai buvo
reikalingos šios patalpos, nes čia buvo atliekami dirvožemio, augalų, pašarų,
maisto produktų, vandens, radiologiniai ir toksikologiniai tyrimai, kurie yra ypač
aktualūs ekstremaliomis, dažniausiai karo, sąlygomis. Patalpų nepakako ir mūsų
įstaigos patalpose įsikūrusiai Augalų apsaugos stoties Kontrolinei-toksikologinei
laboratorijai. Todėl pradėta galvoti apie RAL priestato statybą. Iš principo sutarus
su Žemės ūkio ministerija bei jos ministrui M.Grigaliūnui leidus bei skyrus lėšas,
buvo pradėti priestato projektavimo darbai. Individualų keturių aukštų statybų
projektą sutiko paruošti Komunalinio ūkio projektavimo instituto Kauno filialas.
Baigus projektavimo darbus, 1981 m. rugpjūčio mėnesį pradėta priestato statyba.
Beveik lygiai po dvejų metų – 1983 m. birželio 30d. priestato statyba buvo baigta.
Jame buvo 3 227,7 m2 naudingo ploto ir 1 617 m2 gamybinio ploto. Jis užėmė 804,2 m2
žemės plotą. Pastačius priestatą, iš viso su pagrindiniu gamybiniu-administraciniu
pastatu turėjome 7 420,7 m2 naudingo ir 3 842 m2 gamybinio ploto patalpas. Taigi
Respublikinė agrochemijos laboratorija buvo pakankamai aprūpinta patalpomis ir
jų po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo pasidarė net per daug.
Priestato pirmame aukšte įsikūrė Pašarų skyriaus džiovyklos, sandėliai, ma
lūnas, plovyklos, Radiologijos ir chemijos-toksikologijos skyriaus laboratorinės
patalpos, radioaktyvių medžiagų saugyklos, pašarų, augalų mėginių deginimo
patalpos, stalių dirbtuvės ir kt. Antrame aukšte – toksikologinės laboratorijos, spec.
patalpos ir Kontrolinė toksikologinė laboratorija bei direktoriaus pavaduotojas. Į
trečią aukštą persikėlė Pašarų skyrius. Ketvirtame aukšte buvo civilinės gynybos,
elektroninių skaičiavimo mašinų, Bandymų ir kontrolės skyriaus patalpos, įstaigos
archyvas, rūsyje – CG slėptuvė, ūkiniai sandėliai, elektros skydinės patalpos.
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Respublikinė žemės ūkio chemizavimo projektavimo
ir tyrinėjimo stotis (RChPTS)
Iš žemės ūkio buvo reikalaujama pagaminti kuo daugiau augalininkystės
ir gyvulininkystės produkcijos. Tikslui pasiekti reikėjo ir efektyvesnės žemės
ūkį aptarnaujančių organizacijų paramos. Buvo keliami didesni reikalavimai
ir agrocheminei tarnybai. Tuo tikslu nuo 1981 m. Tarybų Sąjungoje vyko agro
chemijos laboratorijų pertvarkymas į žemės ūkio chemizavimo projektavimo ir
tyrinėjimo stotis. Todėl ir Lietuvos žemės ūkio ministerija, vykdydama Lietuvos
valdžios 1984 m. balandžio 13 d. nutarimą Nr. 152, 1984 m. kovo 1 d. įsakymu
Nr.193 nuo 1984 m. balandžio 1 d. Respublikinę agrochemijos laboratoriją per
tvarkė į Respublikinę žemės ūkio chemizavimo projektavimo ir tyrinėjimo stotį.
Jos pagrindinės darbo kryptys buvo numatytos tokios: „Respublikos ūkiuose bei
įvairiose žemės ūkio organizacijose tirti dirvožemių, šiltnamių žemių, pašarų,
augalų, žemės ūkio produkcijos, organinių ir mineralinių trąšų, kalkinių medžiagų,
durpių, cheminių augalų apsaugos priemonių, žemės ūkyje naudojamų pramonės
atliekų kokybę ir tyrimo duomenų pagrindu rengti jų racionalaus panaudojimo
gamyboje technologinę ir projektinę dokumentaciją bei rekomendacijas, vykdyti
mineralinių trąšų, kalkinių medžiagų, durpių, kombinuotų pašarų, cheminių
pašarų priedų, cheminių apsaugos priemonių kokybės ir panaudojimo valstybinę
kontrolę bei racionalaus trąšų ir kalkinių medžiagų panaudojimo tyrimus, nustatant
jų poreikius bei paskirstymo principus, taip pat kitus su žemės ūkio chemizavimu
susijusius darbus... ”
Palyginus su Respublikinės agrochemijos laboratorijos darbo kryptimis,
stotyje visi ankstesni darbai privalėjo būti tęsiami, tiktai jie turėjo užsibaigti ra
cionalaus naudojimo gamyboje technologine ir projektine dokumentacija bei reko
mendacijomis, tiriamų medžiagų kokybės ir naudojimo valstybine kontrole, taip
pat trąšų ir kalkinių medžiagų poreikių apskaičiavimu bei jų paskirstymo principų
nustatymu. Neliko ir Lietuvos žemdirbystės instituto metodinio vadovavimo, o
tik buvo įpareigoti visi žemės ūkio krypties institutai Žemės ūkio chemizavimo
projektavimo ir tyrinėjimo stočiai teikti metodinę pagalbą rengiant racionalaus
cheminių medžiagų, pašarų naudojimo žemės ūkyje rekomendacijas. Tačiau stotis
ir toliau glaudžiai bendradarbiavo su Žemdirbystės institutu atliekant mokslinius
tiriamuosius darbus. Dauguma stoties tiriamųjų darbų buvo įtraukti į instituto
darbų planus.
Nors darbo kryptys pasikeitė nedaug, bet RChPTS pagrindiniai uždaviniai
buvo žymiai išplėsti. Jie buvo tokie:
– sistemingi dirvožemių agrocheminių tyrimų darbai, atliekami pagal žemės
ūkio įmonių užsakymus;
– masinių ir individualių dirvožemio, mineralinių ir organinių trąšų,
pašarų, augalų ir žemės ūkio produkcijos analizių atlikimas ir jų pagrindu
rūgščių dirvų kalkinimui, kompleksiniam organinių ir mineralinių trąšų
panaudojimui ir augalų apsaugai, agrocheminiams darbams projektinėssąmatinės dokumentacijos žemės ūkio įmonėms sudarymas, taip pat
mokslo rekomendacijų paruošimas ir įdiegimas, planų ir kitos mokslinės22
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techninės dokumentacijos paruošimas efektyviam chemizavimo priemo
nių panaudojimui, siekiant be nuostolių gauti planuotus derlius;
– žemių derlingumo didinimo priemonių paruošimas ir įdiegimas, jų pasi
keitimo kontrolė;
– kompleksinio sukultūrinimo agrocheminių priemonių įgyvendinimas
nedidelio natūralaus derlingumo dirvose;
– žemės ūkio produkcijos kokybės kontrolė, ruošiamų pašarų cheminės
sudėties ir maistinės vertės nustatymas žemės ūkio įmonėse;
– mokslinių tyrimų vykdymas ir chemizavimo priemonių ekonominio
efektyvumo gamybinėmis sąlygomis nustatymas;
– augalų mitybos diagnostikos darbų organizavimas ir atlikimas;
– lauko bandymų su trąšomis ir cheminiais dirvožemių meliorantais
organizavimas ir vykdymas žemės ūkio įmonėse;
– maisto medžiagų balanso tyrimas;
– agrocheminių darbų kokybės autorinės priežiūros vykdymas pagal
panaudotų chemizavimo priemonių projektinę-sąmatinę ir kitą nor
matyvinę-technologinę dokumentaciją;
– arbitražinių ir kontrolinių trąšų, dirvų, cheminių meliorantų, durpių,
pašarinių priedų ir kitų chemizavimo priemonių analizių atlikimas;
– „Žemės ūkio chemijos” susivienijimų bei kitų ministerijų ir žinybų
atliekamų pagal sutartis su žemės ūkio įmonėmis agrocheminių darbų
kokybės ir atlikimo reikiamu laiku valstybinė kontrolė.
Uždaviniai buvo dideli, todėl, norint jų daugumą gerai atlikti, reikėjo ir daugiau
darbuotojų. Mūsų pageidavimu, stočiai buvo nustatytas bendras 314 darbuotojų
skaičius. Respublikinės žemės ūkio chemizavimo projektavimo ir tyrinėjimo stoties
veiklos pradžioje (nuo 1984 m. balandžio 1 d.) buvo toks etatų sąrašas:
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Palyginus RAL ir RChPTS darbuotojų skaičių, matyti, kad visi skyriai labai
išsiplėtė, tik žymiai sumažėjo buvęs Lauko bandymų ir kontrolės skyrius, čia
pavadintas Bandymų ir agrocheminių darbų kontrolės skyriumi. Mat 1979 m.,
sukūrus Respublikinį agrocheminį žemės ūkio aptarnavimo susivienijimą, buvę šio
skyriaus 44 vyresnieji rajonų agrochemikai buvo perduoti rajonų agrocheminiams
susivienijimams. Tačiau RChPTS agrocheminių darbų kokybės ir atlikimo reikiamu
laiku valstybinė kontrolė buvo palikta.
Buvo paskirti ir dirbo vadovaujantieji darbuotojai:
direktorius – ž.ū.m. kandidatas Kristinas Matusevičius,
direktoriaus pavaduotojas – ž.ū.m. kandidatas Jurgis Grybauskas,
kanceliarijos vedėja – Janina Bulevičienė,
vyresnioji insp. kadrams ir spec. darbui – Danutė Šalytė,
planavimo ir gamybos skyriaus viršininkas – Juozas Jaugelis,
vyriausioji buhalterė – Anelė Marcinkevičienė.
Dirvožemio agrocheminio tyrinėjimo skyrius:
viršininkas – ž.ū.m. kandidatas Jonas Mažvila,
vyriausiasis dirvožemininkas – Leonas Eitminavičius.
Agrocheminių tyrimų grupių viršininkai:
Vitas Žukauskas, Justinas Matulaitis, Vytautas Radžiūnas,
Antanas Margevičius, Algirdas Mikaliūnas, Nijolė Rajackienė,
Jadvyga Lukoševičiūtė, Jūratė Parajūtė, Bronislava Bukšnienė, 		
ž.ū.m. kandidatas Tomas Adomaitis, ž.ū.m. kandidatė Vanda Buivydaitė.
Kartogramų ir projektų apiforminimo grupės viršininkė – Ona Kenstavičienė.
Analitinis skyrius:
viršininkas – ž.ū.m. kandidatas Antanas Antanaitis,
Dirvožemio masinių analizių laboratorijos viršininkė – Marija Žukauskienė,
Mikroelementų laboratorijos viršininkė – Laimutė Kripavičienė,
Specialių analizių laboratorijos viršininkė – Danutė Tomkevičienė.
Bandymų ir kontrolės skyrius:
viršininkas – biologijos m. kandidatas Juozapas Malcius,
Bandymų grupės viršininkė – Marija Saldienė,
Agrocheminių darbų kontrolės grupės viršininkė –
ž.ū.m. kandidatė Ona Pusvaškytė.
Gyvulininkystės chemizavimo skyrius:
viršininkas – biologijos m. kandidatas Titas Tamulis,
Pašarų kokybės tyrimo grupės viršininkė – Dijana Tolžūnienė,
Pašarų panaudojimo grupės viršininkė – Romualda Gudabskienė.
Chemizacijos likučių kontrolės skyrius:
viršininkė – ž.ū.m. kandidatė Zofija Krušinskienė,
Radiologijos ir toksikologijos grupės viršininkė –
ž.ū.m. kandidatė Leontina Koncevičienė.
Materialinio ir techninio aprūpinimo skyriaus viršininkas –
Vytautas Romeika.
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Valstybinė įmonė „Lietuvos agrocheminių tyrimų centras”

Patvirtintas etatų skaičius – 207 vnt. – mažesnis nei buvo 1984 m. Respublikinės
žemės ūkio chemizavimo projektavimo ir tyrinėjimo stoties darbo pradžioje. Ypač
etatinių vienetų sumažėjo Agrocheminio tyrinėjimo skyriuje, taip pat šiek tiek ir
kituose skyriuose, išskyrus Analitinį skyrių, kuris, panaikinus Chemizavimo likučių
kontrolės skyrių ir įkūrus jame Radiologijos ir toksikologijos grupę, padidėjo trimis
etatais. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ir vadovaujantieji padalinių vadovai
liko tie patys. Buvo dirbami tie patys darbai, kurių apimtys labai sumažėjo.
Per pirmus Lietuvos agrocheminių tyrimų centro darbo metus paaiškėjo, kad
valstybė nepajėgi spręsti klausimų, susijusių su dirvožemių agrocheminiais tyrimais,
dirvų kalkinimu, žemės ūkio augalų derlingumo didinimu. Jai tuo metu svarbiausia
25
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Respublikinis gamybinis-mokslinis susivienijimas „Agrochemija” 1990 m.
gruodžio 11 d. raštu Nr.426 Respublikinę žemės ūkio chemizavimo projektavimo
ir tyrinėjimo stotį reorganizavo į valstybinę įmonę „Lietuvos agrocheminių tyrimų
centras”. Įstaigos įstatus 1990 m. gruodžio 12 d. patvirtino Lietuvos žemės ūkio
ministro pavaduotojas R.Kriaučiūnas. Taip buvusi stotis tapo įmone, veikiančia
visiškos ūkiskaitos pagrindais, nors dalis centro darbų numatyta finansuoti iš
valstybės biudžeto. Pasikeitė ir centro valdymas, nes atsirado valdyba, stebėtojų
taryba, darbuotojų susirinkimai. Įmonei vadovauti pradėjo direktorius pagal suda
rytą sutartį su stebėtojų tarybos pirmininku.
Įstatuose buvo patvirtinta, kad centras atlieka šias pagrindines funkcijas: „Tiria
dirvožemių, šiltnamių žemių, vandens chemines savybes, augalų, pašarų, žemės ūkio
produkcijos, trąšų, cheminių medžiagų bei pramonės atliekų, numatomų naudoti
žemės ūkyje, kokybę, daro tręšimo ir augalų apsaugos bandymus, tyrimų duomenų
ir bandymų rezultatų pagrindu ruošia medžiagą ir rekomendacijas, reikalingas dirvų
kalkinimui, tręšimui, žemės vertinimui, žemės ūkio augalų derlingumo, ekologiškai
švarios produkcijos didinimui, gamtinės aplinkos užterštumo mažinimui ir kitiems
tikslams”. Palyginus darbo funkcijas su Respublikinės žemės ūkio chemizavimo
projektavimo ir tyrinėjimo stoties funkcijomis, matyti, kad darbai beveik visi lieka
tie patys, tik nekalbama apie projektinės sąmatinės dokumentacijos ruošimą, tačiau
tai gali būti daroma ruošiant rekomendacijas. Čia jau atsirado agrocheminių tyrimų
medžiagos poreikis žemės vertinimui, ekologiškai švarios produkcijos išauginimui,
gamtinės aplinkos užterštumo mažinimui. Taigi svarbiausieji anksčiau buvę darbai
turėjo būti tęsiami. Nenumatytiems darbams atlikti buvo patvirtintas 207 vienetų
etatų sąrašas:
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buvo sugriauti stambius ūkius, privatizuoti valstybinius objektus. Žemės ūkio
ministerijos žymiausi „privatizuotojai” labai norėjo privatizuoti ir ATC pastatus,
kurie jau buvo traukiami į privatizavimo sąrašus. Tačiau pavyko įrodyti, kad centro
pastatų ir įrengimų privatizavimas būtų lygus agrocheminės tarnybos sistemos
sunaikinimui. Vis dėlto VĮ „Lietuvos agrocheminių tyrimų centras” atsidūrė sunkioje
finansinėje padėtyje, nes kaip ūkiskaitinė įmonė ji turėjo išsilaikyti iš sutartinių darbų
ir užsakymų. Tuo laiku valstybė nebuvo suinteresuota agrocheminiais tyrimais ir
tiems darbams atlikti pinigų skyrė labai mažai, o naikinamiems ūkiams dirvožemių,
pašarų ar kitokie tyrimai, dirvų kalkinimas ir tręšimas irgi jau visai nerūpėjo. Be to,
centro finansinę būklę ypač blogino tuo metu buvę mokesčiai. Kai kurie žemės ūkio
ministerijos darbuotojai, ypač tuometinis Mokslo skyriaus viršininkas A.Lukianas,
suprato, kokia žala būtų padaryta žemės ūkiui, žemės ūkio mokslui, jeigu būtų
sunaikinta visa agrocheminių tyrimų bazė, išsibėgiotų patyrę specialistai, šios
srities mokslo darbuotojai. Todėl buvo pasiūlyta Lietuvos žemdirbystės instituto
administracijai pamąstyti, ar nebūtų tikslinga šį centrą perimti savo žinion. Reikia
džiaugtis, kad tuometinis instituto direktorius Rimantas Dapkus, aktyviai pritarus
Agrochemijos skyriaus vedėjui Vytui Mašauskui ir kitiems, sutiko valstybinę
įmonę „Lietuvos agrocheminių tyrimų centras” perimti instituto globon. Taip
1991 m. spalio 30 d. atsirado A.Lukiano paruoštas ir Žemės ūkio ministro pirmojo
pavaduotojo A.Šleževičiaus pasirašytas įsakymas Nr.289 „Dėl steigėjo funkcijų
perdavimo”. Jame buvo parašyta: „Siekiant, kad būtų geriau atliekami dirvotyros
ir agrochemijos taikomieji bei moksliniai darbai, nuo š.m. lapkričio 1 d. perduoti
Lietuvos žemdirbystės institutui valstybinės įmonės „Lietuvos agrocheminių tyrimų
centras” steigėjo funkcijas”. Tokiu pavadinimu, tik būdamas jau ne kaip valstybinė
įmonė, centras instituto sistemoje egzistavo iki 1992 m. balandžio 16 d.
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Lietuvos žemdirbystės instituto
Agrocheminių tyrimų centras (LŽI ATC)
Lietuvos žemdirbystės instituto tarybos 1992 m. balandžio 16 d. nutarimu
Nr.23 valstybinė įmonė „Lietuvos agrocheminių tyrimų centras” buvo reorganizuota
į Lietuvos žemdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų centrą. Centro uždaviniai
ir funkcijos 1992 m. balandžio 30 d. instituto tarybos patvirtintuose įstatuose
iš esmės skiriasi nuo ankstesnių centro, kaip valstybinės įmonės, uždavinių ir
funkcijų. Naujuosiuose įstatuose pirmiausia pabrėžiama mokslinių tiriamųjų darbų
svarba. Parašyta, kad „centras vykdo fundamentinius ir taikomuosius dirvožemio
agrocheminių savybių bei žemės ūkyje naudojamų cheminių medžiagų įtakos
augalams tyrimus”. Taigi centro veikla buvo daugiau nukreipta mokslinio tyrimo
darbams atlikti. Tačiau liko ir galimybės gamybinės veiklos, kurios visose mūsų
organizacijose buvo labai daug. Įstatuose nurodoma, kad centras „teikia pasiūlymus
žemės ūkio gamybai, propaguoja naujausius mokslo pasiekimus, rengia konferencijas,
leidžia periodinius ir vienkartinius mokslinius bei reklaminius leidinius”. Mes
supratome, kad turime daryti mokslinius tyrimus ir bandymus, kurie atsakytų ne tik
į žemės ūkio mokslui rūpimus klausimus, bet kartu padėtų ruošti rekomendacijas
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ir pasiūlymus dėl efektyvesnio cheminių medžiagų panaudojimo žemės ūkyje.
Kartu gamybiniai tyrimai turi būti vykdomi taip, kad jų rezultatus tiesiogiai gautų
žemės ūkio produkcijos gamybą vykdančios organizacijos bei pavieniai asmenys
ir kartu šių tyrimų apibendrinti rezultatai turėtų padėti ieškant mokslinių tiesų,
rašant mokslinius, periodinius bei reklaminius leidinius. Taigi mokslinė ir gamybinė
centro veikla labiausiai buvo nukreipta moksliniams tikslams. Todėl per LŽI
Agrocheminių tyrimų centro veiklos laikotarpį buvo parašyta nemažai taikomųjų
ir net fundamentinių mokslinių straipsnių, išleista keletas monografijų ir atliekami
visi anksčiau agrocheminei tarnybai iškelti agrocheminio žemės ūkio aptarnavimo
uždaviniai. Pradžioje centras gyvavo tik iš sutartinių užsakomųjų darbų, o vėliau
mokslo darbuotojams atlyginimai pradėti mokėti ir iš valstybės biudžeto.
Nuo 1992 m. gegužės 1 d. buvo patvirtintas LŽI Agrocheminių tyrimų centro
139 etatų sąrašas. Pagrindiniai padaliniai ir jų etatų skaičius buvo toks:
		

Administracija
Agrocheminių tyrimų skyrius
Agrocheminių tyrimų sektorius
(jame 3 dirvožemininkų grupės)
Bandymų grupė
Analitinis skyrius
Dirvožemio analizių laboratorija
Radiologijos-toksikologijos laboratorija
Augalų analizių laboratorija
Ūkio dalis

53
6
48
19
15
9
11
9

Vadovaujantieji darbuotojai daugiausia liko tie patys:
direktorius – Kristinas Matusevičius,
vyr. ekonomistas – Juozas Jaugelis.
Agrocheminių tyrimų skyrius:
vedėjas – Jonas Mažvila,
Agrocheminių tyrimų sektoriaus vedėjas – Leonas Eitminavičius,
grupių vadovai: Alvydas Daunys, Jadvyga Lukoševičiūtė,
Bronislava Bukšnienė,
Bandymų grupės vadovė – Marija Saldienė.
Analitinis skyrius:
vedėjas – Antanas Antanaitis,
Dirvožemių analizių laboratorijos vedėja – Marija Žukauskienė,
Radiologijos-toksikologijos laboratorijos vedėja – Jadvyga Lubytė,
Augalų analizių laboratorijos vedėjas – Titas Tamulis.
Ūkio dalies vedėjas – Vytautas Romeika.
Autoūkio vedėjas – Stasys Mankus.
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Autoūkis

Etatinių vienetų skaičius
10
61
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Vėliau centro struktūra dėl etatų mažinimo ir pritaikymo prie naujų tyrimų
poreikių buvo dažnai keičiama. Keitėsi ir atskiri vadovaujantieji darbuotojai. Išėjus
iš darbo Agrocheminių tyrimų skyriaus Bandymų grupės vadovei M.Saldienei,
ją pakeitė Z.Vaišvila, vėliau vietoj jo ėmė dirbti E.Ryliškienė. Ūkio dalies vedėją
V.Romeiką pakeitė B.Gaumanas. Laikui bėgant iš Agrocheminių tyrimų sektoriaus
trijų dirvožemininkų grupių liko tik viena su jos vadovu A.Dauniu. Keitėsi ir Ana
litinio skyriaus laboratorijų skaičius ir pavadinimai. Dėl darbų trūkumo darbuotojų
skaičius kasmet mažėjo. Vien tik per 1991 m. buvo panaikinti 83 etatiniai vienetai ir
atleisti 57 darbuotojai, o per 1992 m. panaikinti 94 etatai ir atleisti 88 darbuotojai. Ir
vėliau kasmet etatai buvo mažinami.

LŽI ATC Agrocheminių tyrimų skyriaus darbuotojai po etatų mažinimo.
Iš kairės stovi: skyriaus vedėjas J.Mažvila, mokslo darbuotojas J.Arbačauskas,
vyresn. moksl. darbuotojas T.Adomaitis, dirvožemininkai I.Veršinina, R.Šipkus,
R.Šipkuvienė, R.Šlipaitis, A.Kružikas, R.Skuminas, sektoriaus vedėjas L.Eitminavičius,
dirvožemininkė J.Baltuškonienė. Pirmoje eilėje iš kairės: dirvožemininkai
O.Laukaitienė, V.Vėbraitė, D.Šabūnienė, V.Plungaitė, V.Nivinskienė,
D.Malašauskienė, V.Tvaskūnaitė, kartografė R.Gaidukevičienė, A.Banikonis. 1992 m.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr.669
pasikeitė instituto organizacinė struktūra ir jos sistemoje esančių įstaigų pavaldumas.
Pagal instituto tarybos 2004 m. sausio 29 d. nutarimą Nr.1/2.9 patvirtintus Lietuvos
žemdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų centro nuostatus, jis yra instituto filialas
be juridinio asmens teisių ir savarankiško balanso. Centras įsteigtas moksliniams
tyrimams ir eksperimentinei plėtrai vykdyti. ATC veiklos tikslai tie patys, kaip ir
visų kitų instituto filialų. Centras gali vykdyti ankstesnę veiklą – „plėtoti mokslinius
tyrimus ir mokslo taikomąją veiklą dirvotyros..., agrochemijos, ... augalų apsaugos....
srityse, ... vykdyti dirvožemio agrocheminius tyrimus”, nedetalizuojant konkrečių
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uždavinių. ATC direktorius vykdo savo pareigas pagal LŽI direktoriaus 2004 m. kovo
5 d. išduotą įgaliojimą Nr.3. Direktoriaus 2003 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr.13-vp.2
patvirtinta LŽI Agrocheminių tyrimų centro struktūra.
Direktorius

Agrocheminių tyrimų

Ūkio

skyrius

skyrius

Dirvožemio
tyrimų
grupė

Bandymų
grupė

Darbuotojų saugos

Personalo grupė

ir sveikatos tarnyba

Personalo inspektorė sekretorė, vyresn. inžinierė programuotoja, mašininkė

vyr. inžinierius

Analitinis skyrius

Informacijos ir

vedėjas, vedėjo pavaduotoja naujovių diegimo grupė

Dirvožemio
ir nuotekų
tyrimų
laboratorija

Augalų,
Trąšų
pašarų,
tyrimų
maisto
laboratorija
tyrimų
laboratorija

Augalų
apsaugos
produktų
kokybės
tyrimų
laboratorija

Matyti, kad centro struktūra liko panaši, kokia buvo, tik naujai įkurta
Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba, Informacijos ir naujovių diegimo grupė,
o Analitiniame skyriuje vietoj sektoriaus vedėjo įvestas vedėjo pavaduotojo etatas.
Kartu su pertvarkymais šiek tiek padidėjo ir darbuotojų atlyginimai. 2005 m.
pradžioje buvo 56,75 darbuotojų etato, t.y. beveik tiek pat, kiek buvo prieš 40 metų
vienoje zoninėje agrochemijos laboratorijoje, tik sukūrus Valstybinę žemės ūkio
agrocheminę tarnybą.
Nors darbuotojų skaičius Lietuvos nepriklausomybės pradžioje žymiai
sumažėjo, tačiau kai kurie darbuotojai, buvę įrašyti eilėse butams gauti, dar neturėjo
savo gyvenamojo ploto. Pavyko susitarti su žemės ūkio technikumu Kauno rajono
Mastaičių gyvenvietėje dėl žemės sklypo dviejų kooperatinių namų statybai.
Namų statybos projektas buvo baigtas ruošti ir susitarta su statybine organizacija,
tačiau namai nebuvo pastatyti. Dar besiruošiant statyti, statybų vertė nuolat augo,
todėl žmonės, išsigandę didelių kaštų, pradėjo atsisakinėti numatytų statyti butų,
kol liko tik viena darbuotoja, norinti statytis kooperatinį butą. Sužlugus statybai,
darbuotojai, gyvenantys 8-ame LŽŪA bendrabutyje, pradėjo privatizuoti turimus
kambarius, kai kurie, užtverdami koridorius, holus, pagalbines patalpas, įsirengė
šiokius tokius butus.
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Finansų grupė
vyresn. buhalterė, vyr. ekonomistas,
buhalterė - kasininkė,
vyresn. inžinierė - programuotoja

Žymiai sumažėjus darbuotojų skaičiui ir darbų apimčiai, centre atsirado
nereikalingų patalpų. Esant blogai finansinei padėčiai, jau 1991 m. pradėjome
nuomoti nereikalingas patalpas. Vėliau, nusipirkus naujos ir našesnės aparatūros,
liko daug laboratorinių patalpų, kurias išnuomavus įvairioms firmoms, buvo ir
dabar yra gaunama po keletą šimtų tūkstančių litų. Už šiuos pinigus remontuojamos
patalpos, stogai, kiemų asfaltuota danga, inžineriniai tinklai, perkami naujausi
laboratoriniai prietaisai ir įrengimai. Dalis minėtų pinigų naudojama ir kitiems
tikslams. Dabartiniu metu išnuomojama apie 25-35 % bendro negyvenamųjų
patalpų ploto.
Nuo 2003 m. spalio 1 d. pradėjus
dirbti naujam direktoriui prof. habil. dr.
Gediminui Staugaičiui, jo energingumo dėka
po atliktų remontų žymiai pagražėjo kai ku
rios administracinės, Analitinio skyriaus admi
nistracinės ir mėginių priėmimo patalpos,
koridoriai, naujai kompiuterizuotos keletos
darbuotojų darbo vietos. Pagerėjo darbo są
lygos ir įstaigos įvaizdis. Mokslo darbuotojai
vis skatinami dažniau dalyvauti užsienyje vyks
tančiose mokslinėse konferencijose, užmegzti
pažintis su įvairiais specialistais, skelbti kuo
Prof. habil. dr.
daugiau tyrimų rezultatų prestižiniuose pa
Gediminas Staugaitis
saulio leidiniuose.
LŽI Agrocheminių tyrimų centro
direktorius nuo 2003 m.
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Respublikinis gamybinis-mokslinis agrocheminio
žemės ūkio aptarnavimo susivienijimas ir jo darbai
Iki 1979 m. Lietuvoje žemės ūkio chemizavimo darbus vykdė įvairios
susikūrusios organizacijos. Dirvožemio, šiltnamių žemių, organinių ir mineralinių
trąšų, kalkinių medžiagų, pašarų ir augalų bei kitus tyrimus darė Respublikinė
agrochemijos laboratorija, o Respublikinė augalų apsaugos stotis rūpinosi chemine
augalų apsauga. Ūkius ir kitas žemės ūkio organizacijas mineralinėmis trąšomis ir
kitais reikiamais chemijos produktais aprūpindavo Valstybinio gamybinio-techninio
žemės ūkio aprūpinimo komiteto tiekimo valdybos bei jų rajonų padaliniai.
Anksčiau trąšos ir augalų apsaugos cheminės medžiagos buvo laikomos
ūkiuose. Jie patys šias medžiagas paskleisdavo ant dirvų ir pasėlių. Tačiau tokie
darbai dažnai buvo prastos kokybės ir nenašūs. Todėl pradėjo atsirasti centralizuotas
agrocheminis ūkių aptarnavimas. Lietuvoje centralizuotai agrochemiškai aptarnauti
ūkius pradėta 1972 m. Valstybinio gamybinio techninio žemės ūkio aprūpinimo
komiteto Šalčininkų rajono gamybinio susivienijimo jėgomis. Jau 1975 m. rajonų
gamybinių susivienijimų mechanizuoti būriai mineralines trąšas bėrė Radviliškio,
Kėdainių, Prienų, Marijampolės ūkiuose. Ypač agrocheminis ūkių aptarnavimas
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greitai plėtėsi Radviliškio rajone vadovaujant Adolfui Damanskiui, aktyviai remiant
ir skatinant vykdyti tuos darbus tuometiniam Radviliškio rajono žemės ūkio valdybos
viršininko pavaduotojui Anicetui Onaičiui. 1976 m. prie Šeduvos geležinkelio
stoties susivienijimo lėšomis buvo pastatytas mechanizuotas 3,5 tūkst. tonų talpos
trąšų sandėlis su asfaltuota lėktuvų pakilimo-nusileidimo aikštele. Čia vienu metu
galėjo dirbti 2 ar 3 lėktuvai AN-2 ir sraigtasparnis KA-26. Trąšų sandėlyje buvo
laikomos ūkių mineralinės trąšos. Artimesnių ūkių laukuose jos buvo išberiamos
automobiliniais trąšų barstytuvais KSA-3, o tolimesnių – lėktuvais. Tolimesnių ūkių
trąšos būdavo iškraunamos iš vagonų į šį sandėlį, o paskui išvežamos į ūkių sandėlius
ir vėliau išbarstomos. Centralizuotas ūkių aptarnavimas pagerino trąšų išbarstymo
kokybę, sumažino jų nuostolius. Tačiau dauguma žemės ūkio chemizavimo darbus

Radviliškio rajono gamybinio susivienijimo 3,5 tūkst. tonų talpos
trąšų sandėlis su stacionariais įrengimais trąšoms pakrauti
ir lėktuvų pakrovimo-nusileidimo aikštele Šeduvoje. 1978 m.
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Radviliškio rajono Šeduvos mechanizuotas būrys su KSA-3
barsto trąšas ūkių laukuose. 1978 m.
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atliekančių organizacijų priklausė skirtingo pavaldumo organizacijoms, todėl jų
veiksmai nebuvo tarpusavyje suderinti ir neretai turėjo neigiamos įtakos geram ūkių
aptarnavimui.
1979 m. rugpjūčio 9 d. Maskvoje nutarta įkurti šalyje vieningą specializuotą
agrochemijos tarnybą. TSRS žemės ūkio ministerijos sistemoje suorganizuotas
sąjunginis gamybinis-mokslinis agrocheminio žemės ūkio aptarnavimo susi
vienijimas „Sojuzselchozchimija”. 1979 m. rugsėjo 28 d. Lietuvoje priimtas nutarimas
Nr.340 „Dėl vieningos specializuotos agrochemijos tarnybos sukūrimo Respublikoje”,
o Lietuvos žemės ūkio ministerija 1979 m. lapkričio 26 d. išleido įsakymą Nr.1295
„Dėl Respublikinio gamybinio-mokslinio agrocheminio žemės ūkio aptarnavimo
susivienijimo įsteigimo”.
Respublikinis gamybinis-mokslinis agrocheminio žemės ūkio aptarnavimo
susivienijimas sukurtas iš Žemės ūkio ministerijos Chemizavimo skyriaus, Res
publikinės augalų apsaugos stoties, Valstybinio gamybinio techninio žemės ūkio
aprūpinimo komiteto mineralinių trąšų, nuodingų chemikalų ir kitų chemijos
produktų tiekimo valdybos bei kitų padalinių, besitvarkančių žemės ūkio gamybos
chemizavimo pagrindu.
Vieningą Respublikinio gamybinio-mokslinio agrocheminio žemės ūkio
aptarnavimo susivienijimo sistemą sudarė:
Respublikinis gamybinis-mokslinis agrocheminio žemės ūkio aptarnavimo
susivienijimas;
44 rajonų gamybiniai agrocheminio žemės ūkio aptarnavimo susivienijimai;
dvi autotransporto įmonės;
penkios respublikinės cheminės produkcijos tiekimo bazės;
Kontrolinė-toksikologinė laboratorija;
Biologinio kovos su augalų kenkėjais, ligomis ir piktžolėmis metodo
laboratorija;
augalų kenkėjų, ligų pasireiškimo bei paplitimo signalizacijos
prognozių punktai;
Respublikinė agrochemijos laboratorija.
Šio susivienijimo centriniame aparate buvo įsteigti 78 etatiniai vienetai.
Vadovaujantieji darbuotojai buvo:
Administracija:
pirmininkas – žemės ūkio ministro pavaduotojas, Žemės ūkio ministerijos
kolegijos narys, ž.ū. ekonomikos mokslų kandidatas S.Vasiliauskas,
pirmininko pavaduotojai – P.Laugalis ir R.Vyšniauskas.
Agrocheminio aptarnavimo valdyba (vėliau Agrocheminės tarnybos valdyba):
viršininkas – Z.Grikštas, nuo 1982 m. sausio 12 d. – A.Damanskis,
pavaduotojas – K.Dambrauskas.
Gamybinio aptarnavimo valdyba:
viršininkas – M.Slaboševičius.
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Kiek vėliau kai kurie darbuotojai pasikeitė. Dažnai keitėsi susivienijimo vado
vai. 1981m. sausio 28 d. Stanislovą Vasiliauską paskyrus žemės ūkio ministro
pirmuoju pavaduotoju, susivienijimo pirmininku, žemės ūkio ministro pavaduotoju
ir ministerijos kolegijos nariu paskirtas Juozas Moroza. 1984 m.pastarąjį atleidus, šias
pareigas pradėjo eiti Bronius Pauža. 1985 m., jį paskyrus Agropramoninio komiteto
pirmininko pavaduotoju, susivienijimo pirmininku tapo Romas Vyšniauskas, kuris,
1990 m. susivienijimą reorganizavus į valstybinę agroserviso įmonę „Lietuvos agro
chemija”, liko jos pirmininku. Vėliau, 1999 metais, jau esant specialiosios paskirties
UAB „Vilniaus agrochemija”, pastarąjį pakeitė Adolfas Damanskis, tapdamas direk
toriumi, iš kurio savo ruožtu 2000 m. pabaigoje, jau UAB „Vilniaus agrochemija”,
vadovavimą perėmė Juozas Sakavičius.
Susivienijimo centrinio aparato tarnybos įsikūrė Vilniuje, Žemės ūkio minis
terijos patalpose, Gedimino pr. Nr.19. Šio susivienijimo vadovybė ir atskiri skyriai
vadovavo visiems padaliniams Lietuvoje.
Nustatyta, kad Respublikinis gamybinis-mokslinis agrocheminio žemės ūkio
aptarnavimo susivienijimas (respublikinis susivienijimas „Žemės ūkio chemija”)
yra atsakingas už tai, kad būtų moksliškai pagrįstai naudojamos mineralinės
ir organinės trąšos, cheminės ir biologinės augalų apsaugos priemonės, dirvos
meliorantai, pašariniai priedai, stimuliavimo medžiagos ir kitos žemės ūkio
chemizavimo priemonės visuose ūkiuose ir valstybinėse žemės ūkio įmonėse.
Susivienijimas buvo įpareigotas rengti pasiūlymus dėl žemės ūkio chemizavimo
plėtojimo perspektyvų, aprūpinti ūkius mineralinėmis trąšomis, cheminėmis ir
biologinėmis augalų apsaugos priemonėmis, kalkinėmis medžiagomis, pašariniais
priedais ir kitais cheminiais produktais, organizuoti dirvų tręšimo mineralinėmis
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Cheminės produkcijos tiekimo valdyba:
viršininkas – V.Pereckas,
pavaduotojas – B.Rūšas.
Augalų apsaugos skyrius:
viršininkas – A.Rauba (ir pirmininko pavaduotojas),
pavaduotoja – N.Šalavijienė.
Kapitalinės statybos skyrius:
viršinininkas – A.Puipa.
Mechanizacijos ir transporto skyrius:
viršininkas – A.Stukas.
Planavimo ir finansų skyrius:
viršininkas – J.Tuina, nuo 1983-03-29 – A.Ubartas, vėliau – F.Ramanauskaitė.
Buhalterinės apskaitos ir finansinės kontrolės skyrius:
viršininkė – J.Mondeikienė.
Kadrų ir specialiojo darbo skyrius:
viršininkas – V.Steponkevičius.
Ūkinio aptarnavimo skyrius:
viršininkas – A.Bagdonavičius.

Vieningos specializuotos agrochemijos tarnybos vadovai,
Respublikinio gamybinio-mokslinio agrocheminio žemės ūkio aptarnavimo
susivienijimo pirmininkai, jų vadovavimo metai
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Stanislovas Vasiliauskas
1979-1981 m.

Juozas Moroza
1981-1984 m.

Romas Vyšniauskas
1985-1990 m.
Valstybės agroserviso įmonės
„Lietuvos agrochemija“ pirmininkas
1990-1995 m.
Specialiosios paskirties UAB „Vilniaus
agrochemija“ direktorius
1995 -1999 m.

Bronius Pauža
1984-1985 m.

Adolfas Damanskis
1999-2000 m.
Specialiosios paskirties
UAB „Vilniaus agrochemija“
direktorius

trąšomis, jų maišymo, organinių trąšų išvežimo ir dirvų tręšimo jomis, žemės
ūkio augalų pasėlių apdorojimo cheminėmis ir biologinėmis augalų apsaugos
priemonėmis darbus, aptarnauti žemės ūkio aviaciją. Susivienijimas turėjo rūpintis,
kad ūkiuose būtų steigiami chemizavimo punktai, lėktuvų kilimo ir leidimosi
takai, agrochemijos laboratorijos, vykdomas dirvožemių agrocheminis tyrimas,
išduodama ūkiams projektinė-sąmatinė žemdirbystės, gyvulininkystės ir pašarų
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gamybos bei chemizavimo priemonių efektyvaus naudojimo dokumentacija, kad
būtų užtikrinama, jog laiku bus panaudotos kovos su žemės ūkio augalų kenkėjais
ir ligomis priemonės ir kt., kontroliuojama ūkiuose chemizavimo priemonių
panaudojimas, darbų kokybė.
Taigi Lietuvos žemės ūkio ministerijos Respublikinis gamybinis-mokslinis
agrocheminio žemės ūkio aptarnavimo susivienijimas rūpinosi visais cheminių
priemonių gavimo, ūkių aprūpinimo jais ir panaudojimo klausimais.
Konkrečią pagalbą žemės ūkio chemizavimo klausimais ūkiams vykdė rajonų
gamybinio agrocheminio žemės ūkio aptarnavimo susivienijimai.
Jų struktūra buvo tokia:
Vadovybė,
Agrocheminio aptarnavimo mechanizuotų darbų grupė,
Augalų apsaugos tarnyba,
Mechanizacijos ir transporto tarnyba,
Planavimo ir finansų tarnyba,
Buhalterinės apskaitos skyrius,
Ūkio aptarnavimo grupė.
Gamybiniai padaliniai:
Mechanizuoti būriai,
Cheminės produkcijos tiekimo bazė,
Automobilių ūkiai.
Susivienijimo veiklos pradžioje paskirti rajonų gamybinių agrocheminio že
mės ūkio aptarnavimo susivienijimų pirmininkai (kai kuriuos iki 1984 m. pabaigos
pakeitė naujai paskirti žmonės):
J.Girniuvienė
B.Kundrotas
R.Dailydė
S.Jasevičius
V.Orlovas. Nuo 1983-05-11 A.Parnarauskas
L.Bžozeckas. Nuo 1981-07-01 V.Jakštas
E.Makelis
P.Budrys. Nuo 1983-05-18 P. Martinkus
V.Streikauskas. Nuo 1984-03-13 J.Arbočius
R.Karčiauskas. Nuo 1984-07-25 B.Petrošius
L.Gaučas
J.Šimkus. Nuo 1982-09-20 J.Mieldažys
A.Žabarauskas. Nuo 1984-03-26 V.Surgautas
35

1965-2005

Akmenės
Alytaus
Anykščių
Biržų
Ignalinos
Jonavos
Joniškio
Jurbarko
Kaišiadorių
Kapsuko
(dabar Marijampolė)
Kauno
Kelmės
Kėdainių
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Klaipėdos
Kretingos
Kupiškio
Lazdijų
Mažeikių
Molėtų
Pakruojo
Panevėžio
Pasvalio
Plungės
Prienų
Radviliškio
Raseinių
Rokiškio
Skuodo
Šakių
Šalčininkų
Šiaulių
Šilalės
Šilutės
Širvintų
Švenčionių
Tauragės
Telšių
Trakų
Ukmergės
Utenos
Varėnos
Vilkaviškio
Vilniaus
Zarasų

P.Mitkevičius
J.Pukelis
J.Vaižmužis. Nuo 1981-07-13 K.Pučinskis
J.Misiukevičius
Č.Čepas
A.Kviklys
A.Markevičius
G.Vilkauskas
A.Streikus
A.Kubilius
V.Barzdaitis. Nuo 1982-09-02 P.Šeniauskas
A.Damanskis. Nuo 1982-01-12 R.Valatka
J.Urbonas. Nuo 1983-10-25 J.Pečiulaitis
J.Žukauskas
B.Armalis
B.Šimkūnas
A.Kulevič
A.Šimkūnas. Nuo 1984-10-16 V.Kardašius
A.Šiburkis. Nuo 1982-06-08 P.Tamašauskas
K.Pupšys
S.Saidys. Nuo 1980-09-23 A. Marcinkevičius
A.Navickas. Nuo 1982-09-01 R.Gudelis
R.Dalinkevičius
J.Majus. Nuo 1984-10-15 A.Dapkus
J.Markevičius. Nuo 1983-10-17 V.Vaičanas
A.Juknevičius
J.Poska. Nuo 1984-09-01 R.Vabolis
A.Soraka
V.Pečiulis
J.Gudeika
A.Tvardauskas. Nuo 1981-09-25 J.Paliokas

Rajonų susivienijimai pagal rajonų žemės ūkio valdybų paskirstytus ūkiams
fondus tiekė jiems mineralines trąšas, mineralinius pašarus, sintetines plėveles ir kitus
cheminius produktus bei medžiagas. Jie taip pat tręšė ūkių laukus mineralinėmis,
o kartais ir organinėmis trąšomis, purškė pasėlius pesticidais. Šiuos ir kitus darbus
dirbo rajonų susivienijimų agrochemijos centrai ir punktai. Agrochemijos centrai
buvo steigiami administracinių rajonų centruose arba rajoninio pavaldumo
stambesnėse gyvenvietėse prie geležinkelio stočių arba prie gerų automobilinių
kelių, kur patogi geografinė padėtis. Ūkiuose buvo steigiami agrochemijos punktai.
Jie dažniausiai būdavo tarpūkiniai ir tik stambiuose ūkiuose, kartais būdavo ir
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atskiri ūkių punktai. Be pagrindinių statinių ir įrengimų komplekso, agrochemijos
punktuose buvo įrengiamos aikštelės lėktuvams. Agrochemijos punktuose buvo
sudaromi ir mechanizuoti tręšimo būriai. Jie veždavo į laukus, kratydavo ir pagal
galimybes apardavo organines trąšas, taip pat ūkiams suveždavo ir išbarstydavo
mineralines trąšas.
Lėktuvais buvo patręšiama nedaug pasėlių, kadangi ši paslauga ūkiams bran
gokai kainuodavo. Daugiausia lėktuvais buvo tręšiami žiemkenčiai pavasarį azoto
trąšomis, nes juos patręšti geriausiais terminais, tik prasidėjus augalų vegetacijai,
antžemine technika neįmanoma dėl pasėlių išvažinėjimo.
Susivienijimui priklausė ir penkios stambios respublikinės chemijos tiekimo
bazės: Gustonių (Panevėžio r.), Plungės, Vilniaus, Mauručių (Prienų r.) ir Šiaulių.
Jos prekiavo trąšomis, pesticidais ir kitomis cheminėmis medžiagomis, kurias
dažniausiai savo transportu nuveždavo į aptarnaujamų rajonų ūkių arba rajono
susivienijimų sandėlius. Jonavos ir Kėdainių trąšų gamyklų produkcija į tolimus
rajonus buvo vežama geležinkeliu, taip pat, ypač į artimesnius rajonus ir ūkius,
veždavo Jonavoje ir Kėdainiuose įkurtos autotransporto įmonės.
Respublikinių cheminių produktų tiekimo bazių direktoriai buvo:
Gustonių – A.Šuminas,
Mauručių – J.Austinskas, vėliau J.Girniuvienė,
Pavenčių – M.Valeckas,
Plungės – A.Kriščiūnas,
Vilniaus – P.Žvinys.
Autotransporto įmonių direktoriai:

Susivienijimo Augalų apsaugos skyriui priklausė Kontrolinė-toksikologinė
laboratorija, įsikūrusi Kaune, Savanorių pr.287, Respublikinės agrochemijos labo
ratorijos patalpose. Ji nustatinėjo ūkių pesticidų kokybę, pesticidų likučius daržovėse,
kontroliavo beicavimo darbų kokybę, augalų purškimui paruoštų pesticidų tirpalų
kokybę. Laboratorijai vadovavo Alfredas Lukšėnas.
Augalų apsaugos skyriui priklausė ir Biologinio kovos su žemės ūkio augalų
ligomis, kenkėjais, piktžolėmis metodo laboratorija (vedėjas A.Ramanauskas) ir
8 žemės ūkio augalų kenkėjų, ligų, signalizacijos ir prognozių punktai (Alytaus,
Dotnuvos, Dūkšto, Elmininkų, Mažeikių, Šiaulių, Ukmergės, Vytėnų).
Agrochemijos susivienijimo sistemoje dirbo per 5000 darbuotojų, kurie spe
cializavosi agrochemijos darbuose, įgavo teorinę ir gamybinę praktiką, jiems buvo
sudarytos neblogos buitinės ir darbo sąlygos.
Agrochemijos įmonės per metus išveždavo ir iškratydavo per 40 proc.
organinių trąšų, išsėdavo apie 43 proc. mineralinių trąšų, nupurkšdavo iki 35 proc.
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Jonavos – P.Rimkus,
Kėdainių – V.Jurgaitis. Nuo 1984-05-15 A.Liaugminas.
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Kontrolinės-toksikologinės laboratorijos vedėjas A.Lukšėnas
su vyresn. agronome-chemike-analitike I.Savickiene
aptaria pesticidų cheminių analizių rezultatus. 1981 m.

laukų, skaičiuojant nuo bendrų apimčių. Apie 93 proc. cheminės produkcijos ūkiams
buvo pristatoma agrocheminių tarnybų autotransportu.
Agrocheminių tarnybų technikos panaudojimas buvo gerokai efektyvesnis
negu pačių ūkių, o paslaugų kaina buvo palyginti nedidelė. Daug ūkių agrocheminius
darbus atlikdavo vien tik susivienijimo įmonių pagalba, nebepirko tam tikslui tech
nikos.
Lietuvos vieningos specializuotos agrocheminės tarnybos darbo rezultatai
nuolat gerėjo. Susivienijimo veiklos pradžioje 1980 m. birželio 15 d. TSRS Žemės
ūkio ministerijos kolegija, išklausiusi Lietuvos žemės ūkio ministro M.Grigaliūno
ir susivienijimo pirmininko S.Vasiliausko nuomonių apie vieningos agrocheminės
tarnybos kūrimą Lietuvoje, jų darbą gerai įvertino ir nutarė Lietuvos susivienijimo
„Žemės ūkio chemija” patyrimą paskleisti kitose respublikose. Kitų – 1981 metų
rugpjūčio 4-6 dienomis Lietuvoje buvo surengtas visasąjunginis agrocheminės
tarnybos seminaras-pasitarimas „Žemės ūkyje naudojamų cheminių priemonių
išsaugojimas ir jų efektyvumo didinimas”. Seminare-pasitarime dalyvavo sąjunginio
susivienijimo „Žemės ūkio chemija” pirmininkas V.Nikonovas, Lietuvos TSR žemės
ūkio ministras M.Grigaliūnas ir kiti Lietuvos vadovaujančių organizacijų vadovai,
respublikų, kraštų, sričių susivienijimų pirmininkai, mokslinių tyrimo įstaigų vadovai.
Pasitarimas vyko Respublikinės agrochemijos laboratorijos aktų salėje.
Sąjunginio susivienijimo „Žemės ūkio chemija” pirmininkas pažymėjo, kad
„Lietuvos agrocheminė tarnyba nuo pirmųjų dienų pasirinko reikiamą tarnybos
kryptį. Čia sukurta nebloga materialinė-techninė bazė, sandėlių ūkis, ūkiuose
gerai sandėliuojami pesticidai, trąšos. Būtina ir toliau tobulinti visus agrocheminės
tarnybos padalinius, kovoti už taisyklingą, kokybišką, kryptingą cheminių priemonių
panaudojimą”.
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Sąjunginis agrocheminės tarnybos seminaras-pasitarimas Kaune
Respublikinės agrochemijos laboratorijos patalpose.
Pirmoje eilėje (iš kairės antras) sąjunginio susivienijimo „Žemės ūkio chemija“ pirmininkas
V.Nikonovas, LTSR žemės ūkio ministras M.Grigaliūnas,
LKP CK sekretorius V.Astrauskas, LTSR Ministrų Tarybos
pirmininko pavaduotojas J.Bernatavičius. 1981 m.

RAL Dirvožemio ir įvairių analizių skyriaus viršininkas A.Antanaitis (pirmas iš kairės)
aiškina sąjunginio agrocheminės tarnybos seminaro-pasitarimo dalyviams apie dirvožemio
laboratorines analizes. 1981 m.
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Šiame seminare-pasitarime teko ir man skaityti pranešimą apie Respublikinės
agrochemijos laboratorijos patyrimą, atliekant tyrimus, ruošiant kalkinimo ir tręšimo
rekomendacijas, prižiūrint jų praktinį panaudojimą ūkiuose, tręšiant ir kalkinant
dirvas, tiriant pašarų kokybę, kontroliuojant ūkiuose tyrimų duomenų ir cheminių
medžiagų naudojimą.

RAL Operatyvinio skyriaus viršininkas J.Mažvila (stovi nugara) aiškina
sąjunginio agrocheminės tarnybos seminaro-pasitarimo dalyviams
apie dirvožemio agrocheminius tyrimus. 1981 m.
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Seminaro-pasitarimo dalyviai susipažino su RAL tyrimų darbais laboratorijose,
laboratoriniais prietaisais ir įrengimais, dirvožemio rūgštumo bei kalkinimo ir
maisto medžiagų kartogramomis, jų panaudojimu ruošiant rekomendacijas, rajonų
ir visos šalies kartoschemas, žemėlapius.
Seminaro-pasitarimo dalyviai aplankė daug Lietuvos organizacijų, susijusių su
trąšų ir cheminių medžiagų panaudojimu, ir susipažino su jų darbais. Jie pabuvojo
Radviliškio rajono gamybinio agrocheminio žemės ūkio aptarnavimo susivienijime,
Ukmergės rajono tarpūkiniame trąšų sandėlyje, Gustonių respublikinėje cheminės
produkcijos tiekimo bazėje, Kėdainių chemijos gamykloje, Lietuvos žemdirbystės
mokslinio tyrimo instituto eksperimentinio ūkio chemizacijos punkte.

Sąjunginio agrocheminės tarnybos seminaro-pasitarimo dalyviai apžiūri
LŽMTI eksperimentinio ūkio chemizacijos punktą. 1981 m.
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Agrocheminio žemės ūkio aptarnavimo susivienijimo rajonų pirmininkai
LŽŪA kvalifikacijos kėlimo kursų metu su kursų dėstytojais ir fakulteto
vadovais (pirmoje eilėje). 1982 m.
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Svečiai savo pasisakymuose ir pokalbiuose labai teigiamai vertino Lietuvos
specializuotos agrocheminės tarnybos veiklą, pasiekimus, chemijos priemonių
naudojimo ūkiuose lygį. Kai kuriems dalyviams taip pat labai patiko ir lietuviškas
naminis alus bei maisto produktai, kuriais galima buvo pasivaišinti Gustonių
respublikinėje cheminės produkcijos tiekimo bazėje. Po tokių vaišių Ukmergės r.
Butkūnų tarpūkiniame trąšų sandėlyje vienas iš dalyvių net buvo pradingęs. Niekaip
nepavykus surasti, į Vilnių teko išvykti be jo. Tik vėliau Butkūnų ūkio vadovų
svečias buvo aptiktas šiltą, saulėtą vasaros dieną begulintis avižų lauke. Kitą dieną
jis šypsodamasis pasakė, kad lietuviškas alus yra labai geras.
Už gerus darbo rezultatus daug agrocheminio susivienijimo organizacijų
buvo apdovanotos pereinamosiomis sąjunginėmis ir respublikinėmis vėliavomis bei
piniginėmis premijomis, o darbuotojai – Lietuvos žemės ūkio ministerijos „Darbo
veterano” medaliais, „Žemės ūkio pirmūno” Garbės vardais, sąjunginio susivienijimo
„Žemės ūkio chemija” Garbės raštais.
Gerai aptarnauti ūkius ir įvairias žemės ūkio paskirties organizacijas galima
buvo tik kruopščiai ir kvalifikuotai dirbant. Nuo pat susivienijimo susikūrimo
pradžios jo darbuotojai buvo nuolat mokomi seminaruose, pasitarimuose, kursuose.
Jau 1980 m. pradžioje vyko pasitarimai-seminarai. Respublikinėje agrochemijos
laboratorijoje įvyko įdomus ir naudingas pasitarimas apie mineralinių ir organinių
trąšų planų efektyvų įgyvendinimą ūkiuose, mineralinių trąšų, pesticidų panaudojimą

pagal moksliškai pagrįstas rekomendacijas. Jame dalyvavo rajonų susivienijimų
pirmininkai, žemės ūkio valdybų vyr. agronomai, vyresnieji agrochemikai. Šeduvoje
tartasi su mechanizuotų būrių viršininkais. Mokslo darbuotojai aiškino, kaip
efektyviau organizuoti ūkiuose tręšimo darbus. Panašūs specialistų susirinkimai
įvairiais klausimais vykdavo kasmet Respublikinėje agrochemijos laboratorijoje
arba kai kurių rajonų agrocheminio aptarnavimo susivienijimuose. Dalis rajonų
susivienijimų darbuotojų mokydavosi LŽŪA kvalifikacijos kėlimo kursuose, o
rajonų vyresnieji agrochemikai keldavo kvalifijaciją dar dirbdami Respublikinėje
agrochemijos laboratorijoje bei Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo institute.
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Rajonų vyresnieji agrochemikai mokomi dirvų kalkinimo tiesų
LŽMTI Vėžaičių filiale. 1976 m.

Respublikinės agrochemijos laboratorijos, Kontrolinės toksikologijos labora
torijos ir kitų įstaigų, įtrauktų į Respublikinio gamybinio-mokslinio agrocheminio
žemės ūkio aptarnavimo susivienijimo sudėtį, veikla nepasikeitė arba pasikeitė labai
nežymiai, nors dėl susivienijimo vadovybės tiesioginio vadovavimo darbas tapo
žymiai sunkesnis.
Vieninga specializuota agrocheminė tarnyba, kuri buvo sukurta 1979 m., gana
neblogai funkcionavo iki 1990 m. pabaigos. 1990 m. gruodžio 11 d. raštu Nr.426
Respublikinis gamybinis-mokslinis susivienijimas „Agrochemija”, vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr.358 „Dėl
gamybinių susivienijimų reorganizavimo (likvidavimo)”, reorganizavo tarprajoninius
gamybinius susivienijimus „Agrochemija” ir „Žemės ūkio chemija” bei autotrans
porto įmones į valstybines tarprajonines agroserviso įmones, o Respublikinę žemės
ūkio chemizavimo projektavimo ir tyrinėjimo stotį perorganizavo į valstybinę
įmonę „Lietuvos agrocheminių tyrimų centras”. Agrocheminėms organizacijoms,
esančioms rajonų žemės ūkio valdybų reguliavimo sferoje, rekomenduota tokią
korekciją taip pat atlikti.
Rajonų gamybiniai agrocheminio žemės ūkio aptarnavimo susivienijimai
persiorganizavo į uždaras akcines bendroves. Tačiau, pablogėjus ūkių finansinei
padėčiai ir pabrangus trąšoms, dauguma minėtų organizacijų mažai parduodavo
mineralinių trąšų ir kitų cheminių medžiagų, nebebuvo teikiamos ūkiams anksčiau
teiktos paslaugos.
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1995 m. UAB „Vilniaus agrochemija”, kai kurios rajonų uždarosios akcinės
bendrovės, Jonavos „Agrochemija”, „Arvi” ir kitos organizacijos įsteigė Lietuvos
agrochemijos įmonių asociaciją, kuri koordinuotų atskirų agrochemijos įmonių
veiklą, sprendžiant trąšų, pesticidų ir kitų cheminių priemonių įsigijimą, prekybą
jomis ir kt. Tačiau racionalaus ir dalykiško tarpusavio susitarimo pasiekti nepavyko
ir prieš keletą metų šios asociacijos veikla nutrūko. Asociacijos prezidentais buvo:
Kostas Vozbutas (UAB „Joniškio agrochemija”), Adolfas Damanskis ir Juozas
Sakavičius (UAB „Vilniaus agrochemija”). Vėliau dalis rajonų UAB – Šilutės, Telšių,
Plungės, Gargždų, Rokiškio, Molėtų, Pasvalio, Pakruojo, Joniškio, Alytaus ir kai
kurios kitos – buvo privatizuotos. Kitų rajonų bendrovės likvidavosi arba jas nupirko
privačios firmos.
Seniau buvusias tarprajonines Šiaulių, Mauručių chemijos bazes nupirko
„Agrokoncernas“, Gustonių – dalį „Kemira”, o kitą dalį – „Arvi” ir Vilniaus „Litagra”.
Plungės bazė persiorganizavo į „Žemaitijos agrocentrą”.
Respublikinis gamybinis-mokslinis agrocheminis žemės ūkio aptarnavimo
susivienijimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990 m. lapkričio 26 d. nutarimu
Nr.358 buvo perregistruotas į valstybinę agroserviso firmą „Lietuvos agrochemija”,
1995 m. lapkričio 28 d. – į specialiosios paskirties UAB „Vilniaus agrochemija”, o
1999 m. sausio mėn. 14 d. į – UAB „Vilniaus agrochemija” su 70 % valstybinio ir
30 % privataus kapitalo. Ji – paskutinė tokios paskirties UAB (su valstybiniu kapitalu)
2000 m. gruodžio 8 d. buvo privatizuota. Taip nebeliko vieningos specializuotos
agrocheminės tarnybos. Dabartinės privačios organizacijos tik parduoda ūkininkams
mineralines trąšas, pesticidus ir kitas chemines medžiagas.
Beveik visiems rajonams azoto trąšas parduoda prie Jonavos UAB „Achema”
įkurta UAB „Agrochema”. Ji turi savo padalinius Radviliškio, Lazdijų ir kituose
rajonuose. Kėdainiuose įkurta „Kemira GrowHow” gamina ir parduoda visoje šalyje
kompleksines trąšas ir superfosfatą, o ten pat esanti „Lifosa” gamina ir realizuoja
diamofosą. UAB „Arvi” gamina įvairias kompleksines trąšas ir jas, taip pat kalio
trąšas, importuotas iš Baltarusijos Soligorsko kalio trąšų gamyklos, parduoda
visoje šalyje. „Agrokoncernas” prekiauja trąšomis, importuotomis iš Rusijos.
UAB „Vilniaus agrochemija” realizuoja daugiau specializuotas trąšas šiltnamiams,
lauko daržovėms, taip pat skystas trąšas. Ji turi savo padalinius Šalčininkų rajone,
Jašiūnuose ir Kaišiadoryse. Daugumas minėtų bendrovių prekiauja ir pesticidais bei
kitomis cheminėmis medžiagomis bei priemonėmis.

LIETUVOS AGROCHEMINĖS TARNYBOS DARBAI
Vos įkūrus Samališkės ir Vokės zonines agrochemijos laboratorijas, jos
pradėjo dirvožemių agrocheminių tyrimų kameralinius darbus, o 1965 m. pavasarį
jų darbuotojai jau dirbo ūkių laukuose, imdami dirvožemio ėminius, analizavo
laboratorijose jų mėginius, pradėjo tirti pašarų ir trąšų kokybę. Kameralinius darbus
ir laboratorinius tyrimus 1965 m. rudenį pradėjo daryti ir Kauno ZAL. Tais metais
jau buvo ruošiamos dirvožemio rūgštumo ir kalkinimo, judriųjų fosforo bei kalio
kartogramos ir jos įteikiamos ūkiams. 1966 m. visos ZAL pradėjo vykdyti ūkiuose
tręšimo ir kalkinimo bandymus, o kiek vėliau ir ruošti tręšimo bei kalkinimo
rekomendacijas. Po kelių metų darbo Kauno zoninėje agrochemijos laboratorijoje
pradėti dirvožemio analizavimo, ėminių paėmimo ir kameralinių darbų metodiniai
darbai. ZAL paruoštos ir pirmosios rajonų bei visos Lietuvos dirvožemio pH, P2O5
ir K2O kartoschemos, taip pat sutvarkyti ir suvestiniai duomenys. Nuo 1974 m.
jau Respublikinėje agrochemijos laboratorijoje pradėti dirvožemio ir augalų, o kiek
vėliau ir augalininkystės produkcijos užterštumo radioaktyviomis ir chemiškai
nuodingomis medžiagomis tyrimai. Nuo pat RAL egzistavimo pradžios prasidėjo ir
dirvų kalkinimo bei žemės ūkio augalų tręšimo darbų kontrolė. Visų darbų apimtys
kasmet didėjo. Tuo metu pradėtas sistemingas organinių trąšų kokybės, auga
lininkystės produkcijos užterštumo nitratais tyrimas, detalių tręšimo ir kalkinimo
rekomendacijų, jų leidinių ruošimas, mokslinių straipsnių, mokslinių ataskaitų
rašymas. Respublikinėje žemės ūkio chemizavimo projektavimo ir tyrinėjimo stotyje
pagausėjo tręšimo planų ir kalkinimo projektų sudarymo darbų, atsirado žemės ūkio
chemizavimo priemonių efektyvumo skaičiavimų. Agrocheminių tyrimų centre
prasidėjo dirvožemio, augalų, augalininkystės produkcijos užterštumo sunkiaisiais
metalais tyrimai.
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Dirvožemio agrocheminiai tyrimai
pH, judrieji fosforas ir kalis
Pirmasis dirvožemio agrocheminis tyrimas. Lietuvos valstybinės agro
cheminės tarnybos pagrindinis tikslas buvo dirvožemių agrocheminiai tyrimai,
siekiant aprūpinti ūkius tyrimų medžiaga, reikalinga norint optimaliai pakalkinti ir
patręšti dirvas.
Zoninių agrochemijos laboratorijų operatyvinių grupių dirvožemininkai
žiemos sezono laikotarpiu baigė daryti savo zonos ūkių Žemėtvarkos projektavimo
instituto pradėtų dirvožemio agrocheminių tyrimų kameralinius darbus. Vasarą
jie dirbo ūkių laukuose, imdami dirvožemio ėminius (anksčiau buvo vadinami
pavyzdžiais) pagal su ūkiais sudarytas agrocheminių tyrimų darbų sutartis. Ėminius
pristatydavo į Analitinės grupės laboratorijas, kur analitikai juose nustatydavo dir
vožemio pH potenciometriniu metodu KCl tirpale, judriojo fosforo (P2O5) bei kalio
(K2O) kiekius Egnerio-Rimo metodu. Vėlai rudenį, grįžę iš laukų, dirvožemininkai
pagal analizių duomenis sudarydavo dirvožemio rūgštumo, judriųjų fosforo ir kalio
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Kadangi dirvožemyje esantis maisto medžiagų kiekis labai priklauso nuo
auginamų žemės ūkio augalų ir jų tręšimo, todėl intensyviai tręšiamų augalų, ypač
kaupiamųjų, plotai būdavo išskiriami ir iš jų paimami atskiri dirvožemių ėminiai.
Tokiu būdu atskiri ėminiai imti ir iš pasodybinių sklypų.
Maždaug nuo rudens vidurio iki pavasario dirvožemininkai, naudodamiesi
agrocheminio kartografavimo lauko duomenimis ir laboratorijos agrocheminėmis
analizėmis, kameralinių darbų metu sudarydavo:
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kartogramas (žemėlapius), skaičiuodavo jų plotus. Kartografinės grupės specialistai
kartogramas galutinai apiformindavo, darydavo jų nuorašus, rajonines suvestines ir
kartoschemas, kartu su dirvožemininkais ruošė pasiūlymus ūkių specialistams, kaip
naudotis agrocheminių tyrimų medžiaga.
Dirvožemininkai, paimdami ėminius, vadovavosi Respublikinio žemėtvarkos
projektavimo instituto 1965 m. paruošta „Agrocheminiam dirvožemių kartogra
favimui planuose M 1:10000 ir jungtinių pavyzdžių paėmimo metodika”. Prieš
pradedant imti dirvožemio ėminius, ūkyje buvo surenkamos žinios apie pakalkintus
rūgščius plotus, užmirkusių plotų melioraciją, priešsėlius ir augalų tręšimą. Imdami
jungtinius ėminius lauko planiniu pagrindu, dirvožemininkai naudojosi dirvožemio
kontūrų ir vidaus situacijos planais masteliu 1:10000. Laukuose jungtinis dirvožemio
ėminys buvo imamas specialiu grąžtu, einant per lauką įstrižai arba maždaug Z
raidės maršrutu, o kartais pagal kurią nors vienos krypties liniją iš 3-5 ha ploto
0-20 cm dirvožemio viršutinio sluoksnio ariamuose plotuose ir 0-10 cm sluoksnio
ganyklose ir pievose. Ėminiai buvo imami iš ne mažiau kaip 15-20 vietų. Ūkio
jungtinių dirvožemio ėminių skaičių ir plotą, iš kurio turi būti imamas vienas
ėminys, nustatydavo pagal tiriamo žemės ploto sudėtingumo kategoriją. Ariamoje
žemėje jungtinis dirvožemio ėminys imtas pagal tris kategorijas: I sudėtingumo
kategorija – 4-5 ha plote, II – 3-4 ha plote, III – 2-3 ha plote.
Kultūrinėse pievose ir ganyklose ėminiai būdavo imami iš didesnių plotų negu
ariamos žemės. Pirmai sudėtingumo kategorijai priskirti plotai, kuriuose vyrauja
mažai banguota lyguma. Čia dirvožemio tipai, granuliometrinė sudėtis, pH mažai
įvairuoja. Dirvožemių kontūringumas mažas.
Antrai sudėtingumo kategorijai priskirti plotai, kuriuose vyrauja vidutiniškai,
o kartais ir labai banguotas reljefas. Dirvožemio tipai, granuliometrinė sudėtis ir pH
įvairuoja. Dalis plotų yra paveikti erozijos. Dirvožemių kontūringumas vidutinis.
Trečios kategorijos plotuose vyrauja labai banguotas ir kalvotas reljefas, rečiau
– vidutiniškai banguotas. Dirvožemio tipai, granuliometrinė sudėtis, pH labai
įvairuoja. Dirvožemiai veikiami erozijos, jų kontūringumas didelis, pasėliai mažuose
masyvuose, dirvų tręšimas įvairaus intensyvumo.
Jungtinių ėminių ploteliai būdavo sudaromi atsižvelgiant į:
1) dirvožemio tipą,
2) dirvožemio granuliometrinę sudėtį,
3) dirvožemio pH,
4) pasėlius bei jų patręšimą,
5) natūralias ribas.
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1) dirvožemio rūgštumo ir kalkinimo kartogramas,
2) dirvožemio judriųjų fosforo ir kalio kartogramas,
3) kartogramų naudojimo paaiškinimus ir tręšimo rekomendacijas.
Kartogramų sudarymui naudoti dirvožemio kontūrų planai.
Sudarant dirvožemio rūgštumo kartogramas, ištirti plotai būdavo grupuojami
pagal pH reikšmių grupes skirtingomis spalvomis:
I gr. raudona – dirvožemis stipriai rūgštus (pH 4,5 ir mažiau),
II gr. oranžinė – vidutiniškai rūgštus (pH 4,6-5,0),
III gr. geltona – silpnai rūgštus (pH 5,1-5,5),
IV gr. žalia – artimas neutraliems (pH 5,6-6,0),
V gr. mėlyna – labai artimas neutraliems ir neutralus (pH 6,1 ir daugiau).
Rūgščių plotų (pH iki 5,6) kalkinimui kalkių normos kiekvienam plotui būdavo
skaičiuojamos pagal pH dydį ir granuliometrinę sudėtį trims rūgštumo grupėms:
iki pH 4,5, pH 4,6-5,0, pH 5,1-5,5 ir atskirai dirvožemių granuliometrinei sudėčiai:
smėliams, priesmėliams, priemoliams, moliams ir durpei.
Sudarant dirvožemių judriųjų fosforo ir kalio kartogramas, šių elementų
agrocheminės analizės, darytos Egnerio-Rimo metodu, tuo metu būdavo vertinamos
skirtingai. Fosforo kiekis buvo grupuojamas į penkias grupes, bet jo vertė priklausė
ir nuo dirvožemio granuliometrinės sudėties bei pH dydžio. Judriojo kalio kiekis
grupuotas taip pat į penkias grupes, bet jo vertė nepriklausė nuo granuliometrinės
sudėties, tik nuo pH dydžio.
Skirtingų judriojo fosforo grupių dirvožemių plotai kartogramoje būdavo
apvedami juoda linija, o kalio – spalvinami pagal penkias K2O turtingumo grupes.
Sudarius kartogramas (originalus), būdavo skaičiuojami tirtų laukų plotai
ir daromi originalų nuorašai, kuriuos su paaiškinimais ir rekomendacijomis
agrochemijos laboratorijos įteikdavo ūkių specialistams.
Kasmet ZAL dirvožemininkai ištirdavo 24-134,7 tūkst. ha ūkių dirvų (1 pav.).
1967 m. ištirta mažiausiai dirvų. Buvo nuspręsta, kad tais metais reikia užbaigti
nedaug likusių tirti plotų ir nepradėti naujų dirvožemių agrocheminių tyrimų, o
apibendrinti atliktų tyrimų duomenis.
Zoninių agrochemijos laboratorijų darbuotojų jėgomis bei iki 1965 m. padedant
Žemėtvarkos projektavimo instituto Dirvožemio skyriui, 1967 m. buvo užbaigtas
pirmasis Lietuvos dirvožemių agrocheminis tyrimas. Šių tyrimų metu, priskaičiavus
ir RŽPI tyrimų duomenis, ištirta 2 mln. 867 tūkst. ha dirvų, arba 73,9 % žemės ūkio
naudmenų. Buvo ištirta 98,5 % ariamosios, 12,2 % pievų, 23 % ganyklų ir 95,5 %
daugiamečių sodinių dirvožemių.
Tai buvo labai svarbus įvykis, nes pirmą kartą Lietuvoje ištirtos beveik visos
ūkių dirvos, nustatytos dirvožemių agrocheminės savybės – pH, judrieji fosforas
(P2O5) bei kalis (K2O). Iš atliktų tyrimų duomenų visiems ūkiams buvo padarytos
rūgštumo ir kalkinimo, judriųjų fosforo ir kalio kiekių dirvožemyje kartogramos,
rajonų, zonų bei visos Lietuvos šių rodiklių duomenų suvestinės ir kartoschemos.
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1 paveikslas. Dirvožemių agrocheminių tyrimų apimtys tūkst. ha (1965-2004 m.)
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Iš sudarytų suvestinių paaiškėjo, kad Lietuvoje yra daug rūgščių (iki 5,5 pH)
dirvožemių – net 40,7 % (1 mln. 166 tūkst. ha). Iš jų labai rūgščių dirvožemių
(pH 4,5 ir mažiau) rasta 341 tūkst. ha (11,9 %), vidutinio rūgštumo (pH 4,6-5,0)
– 454 tūkst. ha (15,8 %) ir mažo rūgštumo (pH 5,1-5,5) – 371 tūkst. ha (13,0 %).
Daugiausia rūgščių dirvožemių buvo Vakarų Lietuvoje (net 66,3 %), kiek mažiau
– Rytų (51,9 %), o Vidurio Lietuvoje rūgščių dirvožemių – nedaug (17,20 %).
Rūgščiausi dirvožemiai tuo metu buvo Šalčininkų (92,8 % visų tirtų dirvų), Šilalės
(86,7 %), Plungės (84,9 %) rajonuose. Mažiausiai tokių dirvožemių – Vidurio
Lietuvos rajonuose: Joniškio (1,2 %), Pakruojo (1,8 %), Akmenės (4,8 %).
Pagal judriųjų fosforo ir kalio suvestinių duomenis, labai mažo fosforingumo
(P2O5 iki 50 mg kg-1 ) dirvožemių Lietuvoje buvo 63,7 % (1 mln. 816,1 tūkst. ha),
mažo fosforingumo (P2O5 51-100 mg kg-1 ) – 24,5 % (710,7 tūkst. ha), vidutinio
fosforingumo (P2O5 101-150 mg kg-1 ) – 8,8 % (251,2 tūkst. ha), pakankamo
fosforingumo (P2O5 151-200 mg kg-1 ) – 2,4 % (69,4 tūkst. ha), didelio fosforingumo
(P2O5 per 200 mg kg-1 ) – 0,6 % (18,4 tūkst. ha). Sąlyginai daug judriojo fosforo
rasta 11,8 % (339 tūkst. ha) dirvožemių. Matyti, kad tuo metu Lietuvos dirvožemiai
buvo labai neturtingi judriojo fosforo. Tai savaime suprantama, nes ūkiai gyvulių
turėjo palyginti nedaug, todėl nedaug sukaupdavo organinių trąšų, o tręšimas
mineralinėmis trąšomis buvo menkas. Kaip rodo 2 paveikslo duomenys, prieš karą
Lietuvos valstiečiai beveik nenaudojo mineralinių trąšų. Pavyzdžiui, 1930 m. ir
1935 m. vienam hektarui žemės ūkio naudmenų teko tik 0,3 kg fosforo veikliosios
medžiagos. Nors nuo 1939 m. fosforo trąšų šiek tiek pradėta naudoti daugiau, tačiau
karo metu, taip pat ir karui tik pasibaigus, jų išvis beveik nebuvo naudojama. Dar
1961-1965 m. vidutiniškai vienam žemės ūkio naudmenų hektarui kasmet teko tik
17,3 kg veikliosios medžiagos fosforo trąšų.
kg ha
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2 paveikslas. Mineralinių trąšų naudojimas Lietuvoje
Kaip žinome, dirvožemio fosforas nėra labai judrus elementas, todėl jo
krituliai beveik neišplauna į gilesnius dirvožemio sluoksnius ir, naudojant daugiau
organinių bei fosforo trąšų, jo kiekis gali didėti.
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Labai mažo kalingumo (K2O iki 50 mg kg-1 ) dirvožemių rasta 33,6 %
(962,9 tūkst. ha), mažo (K2O 51-100 mg kg-1 ) – 37,2 % (1 mln. 64,3 tūkst.ha), vidutinio
(K2O 101-150 mg kg-1 ) – 23,5 % (673,6 tūkst. ha), pakankamo (K2O 151-200 mg kg-1)
– 4,9 % (142,8 tūkst. ha), didelio (K2O virš 200 mg kg-1 ) – 0,8 % (22,2 tūkst. ha).
Sąlyginai daug judriojo kalio buvo 29,2 % (838,7 tūkst. ha) dirvožemių.
Kaip matyti iš duomenų, Lietuvos dirvožemiai kalio yra šiek tiek turtingesni
negu fosforo, nes kalio kiekis daugiau priklauso nuo dirvožemio granuliometrinės
sudėties, bet jis yra gana judrus elementas ir lengvesnės granuliometrinės sudėties
dirvožemiuose nemažas jo kiekis kritulių išplaunamas į gilesnius sluoksnius.
Pagausėti dirvožemyje kalio kiekiui nebuvo realių galimybių dėl tų pačių priežasčių
kaip ir fosforui. Statistiniai duomenys rodo, kad kalio trąšos Lietuvoje pradėtos
naudoti tik 1939 m., o po karo dar kurį laiką jų naudota beveik mažiau negu fosforo
trąšų (2 pav.). Šie tyrimai parodė, kad Lietuvos dirvožemiuose judriųjų fosforo ir
kalio maisto medžiagų kiekis yra labai įvairus. Daugiausia judriojo fosforo buvo
Rytų Lietuvos dirvožemiuose. Čia pakankamo fosforingumo dirvožemių – 22,4 %,
o pakankamo kalingumo – 49,3 %. Mažiau pakankamo fosforingumo dirvožemių
buvo Vidurio (14 %) ir Vakarų (18 %) Lietuvoje. Pakankamo kalingumo dirvožemių
atitinkamai buvo 31,6 % ir 29,3 %. Judrieji fosforas ir kalis nuo 1968 m. nustatyti
Egnerio-Rimo-Domingo (A-L) metodu.
Agrocheminių tyrimų suvestiniai duomenys buvo pateikti Žemės ūkio mi
nisterijai, kuriais naudojantis, buvo galima teikti Vyriausybei pasiūlymus, kiek
atskiruose rajonuose pirmiausiai būtina kalkinti dirvų, kaip geriau paskirstyti
mineralinių trąšų fondus. Tuo metu ir net iki Lietuvos nepriklausomybės atgavimo
laisvai nusipirkti kalkių ir mineralinių trąšų beveik nebuvo galima, nes šioms
medžiagoms buvo nustatyti fondai, kuriuos rajonams paskirstydavo Žemės ūkio
bei Melioracijos ir vandens ūkio ministerijos. Rajonų vadovybės, turėdamos ūkių
dirvožemių rūgštumo suvestinius duomenis, jau galėjo tiksliau nurodyti ūkiams
dirvų kalkinimo apimtis.
Pirmieji dirvožemių agrocheminiai tyrimai sudarė sąlygas siekti didesnio žemės
ūkio augalų derliaus. Ūkiai, gavę savo dirvų kartogramas su rekomendacijomis,
galėjo racionaliau panaudoti organines ir mineralines trąšas, organizuoti rūgščių
dirvožemių kalkinimą. Tačiau pirmojo agrocheminio tyrimo medžiaga neturėjo
didelio poveikio racionaliam rūgščių dirvožemių kalkinimui ir augalų tręšimui
dėl keletos priežasčių. Visų pirma, dauguma Lietuvos agronomų, tuo metu dir
busių ūkiuose, žemės ūkio valdybose, Žemės ūkio bei Melioracijos ir vandens
ūkio ministerijose, turėjo labai ribotą supratimą apie dirvožemio agrocheminių
savybių svarbą, jų duomenų praktinį panaudojimą kalkinimui ir tręšimui. Jie,
besimokydami įvairiose žemės ūkio mokymo institucijose, gaudavo per mažai žinių
apie dirvožemio agrochemines savybes, jų svarbą trąšų efektyvumui ir derliui. Todėl
agrocheminės tarnybos specialistams, supažindinant ūkių agronomus su dirvožemių
agrocheminiais tyrimais, buvo būtina kartu suteikti žinių apie tokių tyrimų duomenų
reikšmę praktikoje, siekiant auginti kuo didesnį ir geresnės kokybės žemės ūkio
augalų derlių. Praktiškai ūkių agronomus reikėjo mokyti, kaip naudotis dirvožemių
rūgštumo bei kalkinimo ir judriųjų fosforo bei kalio kartogramomis, planuojant ir
atliekant dirvų kalkinimą ir augalų tręšimą, kaip kontroliuoti melioruojamų plotų
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kalkinimo ir tręšimo darbus. Todėl ZAL specialistai, matydami, kad agrocheminių
tyrimų medžiaga nepakankamai naudojama, kartais vykdavo į ūkius, diskutuodavo
su ūkių agronomais, vadovais, kalbėdavo seminaruose apie praktinį tyrimų rezultatų
panaudojimą, šiek tiek pradėjo kontroliuoti ūkiuose kalkinimo ir tręšimo darbus.
Tačiau ZAL dirvožemių agrocheminių tyrimų medžiagos panaudojimo mokymo ir
kontrolės darbais mažai užsiiminėjo, nes tam tikslui nebuvo specialiai skirtų žmonių,
o laboratorijų specialistai neturėjo pakankamai mokslinių tyrimų duomenų apie
kalkinių medžiagų ir trąšų efektyvumą priklausomai nuo dirvožemio savybių. Tokių
tyrimų duomenų beveik neturėjo Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo institu
tas, o zoninės agrochemijos laboratorijos šiuos tyrimus buvo tik pradėjusios daryti.
Reikia pripažinti, kad pirmieji dirvožemių agrocheminių tyrimų duomenys
ne visur buvo pakankamai tikslūs. Agrocheminius tyrimus (bent agrocheminės
tarnybos darbo pradžioje) darė Respublikinio žemėtvarkos projektavimo instituto
specialistai ir jo kai kur įkurtų dirvožemio tyrimo grupių bei atskirų ZAL spe
cialistai. Ne visose minėtose organizacijose buvo vienodo lygio specialistai, juolab,
kad dauguma jų, ypač zoninėse agrochemijos laboratorijose, buvo ką tik baigę
mokyklas arba tik atėję dirbti iš ūkių. Ne visur buvo vienodi ir kvalifikaciniai
reikalavimai, skirtinga atsakomybė už atliktą darbą. Pasitaikydavo dirvožemininkų,
kurie kartais imdavo dirvožemio ėminius nesivadovaudami arba pažeisdami meto
dinius nurodymus. Pasitaikydavo, kad vienas kitas dirvožemininkas paimdavo
dirvožemio ėminius (pavyzdžius) ne iš charakteringų tam plotui vietų, tad ūkių
vadovai ir mesdavo maždaug tokias replikas: „Atvažiavo mergužėlė, išėjusi iš
kontoros, pribadė dirvožemio ir išvažiavo”. Taip kartais pasakydavo ir apie tuos
dirvožemininkus, kurie dirbo sąžiningai, nes ne visi vadovai matydavo, kaip jie
dirba, arba nesuprasdavo jų darbo specifikos. Su nesąžiningais darbuotojais visada
buvo aktyviai kovojama. Dirvožemininkų darbo lauke kontrolę Kauno ZAL pradėjo

RAL Operatyvinio skyriaus viršininkas J.Mažvila ir grupės viršininkė J.Lukoševičiūtė
(dešinėje) tikrina dirvožemininkės N.Rickevičiūtės darbo kokybę. 1983 m.
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tuometinis Operatyvinės grupės vadovas Juozas Čirpus. Jis, nuvykęs į ūkį pas dir
vožemininką, dažnai pusę dienos vaikščiodavo po laukus tik ką paimtų jungtinių
dirvožemio ėminių maršrutu, imdavo naujus dirvožemio ėminius, naudodamasis
lauko plane dirvožemininko pažymėtais ėminio ėmimo maršrutais. Naujai paimto
dirvožemio savybės turėjo sutapti su ėminio, paimto dirvožemininko, savybėmis. Šio
darbo kontrolė ypač sustiprėjo pradėjus dirbti jau Operatyvinio skyriaus viršininkui
Jonui Mažvilai. Jis pagal dirvožemio granuliometrinę sudėtį, tipą, dirvožemio spalvą,
rūgštumo laipsnį ir kitas savybes palygindavo savo ėminį su paimtu dirvožemininko.
Jeigu dirvožemio ėminių savybės nesutapdavo, dažniausiai ne tik tas ėminys, bet
ir dalies arba viso ūkio plotų paimti ėminiai būdavo išpilami ir dirvožemininkai
būdavo priverčiami tuose plotuose paimti ėminius naujai. Už tokius nusižengimus
dirvožemininkai būdavo baudžiami drausminėmis nuobaudomis, jiems būdavo
mažinami atlyginimai, o pasikartojus nusižengimui – atleidžiami iš darbo. Žinoma,
kartais pasitaikydavo, ypač nepatyrusiems dirvožemininkams, blogai paimti dir
vožemio ėminius nesusiorientavus situacijoje. Tačiau jeigu tai kartodavosi, dir
vožemininkui būdavo neleidžiama toliau dirbti ir jis turėdavo palikti šį darbą.
J.Mažvila dirvožemininkų kokybiško darbo kontrolei naudodavo ir žiūronus. Jeigu
pastebėdavo, kad dirvožemininkas nepraeina viso lauko reikalingu maršrutu arba
ima dirvožemio ėminius daugiau iš vienos vietos, ir jei kildavo kitoks įtarimas,
kad darbas atliekamas nesąžiningai, tuomet būdavo patikrinamas visas tame ūkyje
atliktas darbas.

Agrocheminių tyrimų rezultatai kartais būdavo prastos kokybės ir dėl skuboto
arba neatsakingo darbo kameralinių darbų metu. Agrocheminių kartogramų kokybė
priklausė ir nuo atskirų dirvožemio agrocheminių savybių analizių tikslumo, ir nuo
taisyklingo dirvožemio ėminių paėmimo lauke.
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RChPTS Dirvožemio agrocheminio skyriaus grupės viršininkas J.Matulaitis su
dirvožemininku L.Marcinkevičiumi aptaria dirvožemio ėminių maršrutus. 1985 m.
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Antrasis dirvožemių agrocheminis tyrimas. Pabaigusios 1967 m. pirmąjį
dirvožemių agrocheminį tyrimą ir apibendrinusios tyrimų duomenis, 1968 m.
zoninės agrochemijos laboratorijos pradėjo antrąjį tyrimą. Iki savo veiklos pabaigos
jos dar ištyrė 9 rajonų ūkių dirvas. Šį tyrimą nuo 1971 m. toliau tęsė Respublikinė
agrochemijos laboratorija. Antrojo dirvožemių agrocheminio tyrimo metu Opera
tyvinio skyriaus dirvožemininkai nuo pat pirmųjų metų kelis kartus daugiau
ištirdavo dirvų negu zoninės agrochemijos laboratorijos.
Šio tyrimo metu (1968-1976 m.) kasmet buvo ištiriama nuo 288,4 iki
448,1 tūkst. ha dirvų (1 pav.) ir surenkama 140-150 tūkst. jungtinių dirvožemio
ėminių. Agrocheminiai tyrimai kai kuriuose rajonuose buvo padaryti per 6 metus,
tačiau visos Lietuvos dirvožemių antrasis agrocheminis tyrimas atliktas per 8
metus. Pagrindinių darbų apimtys kasmet didėjo. Ypač darbų pagausėjo pradėjus
sudarinėti antrinius kartogramų nuorašus rajonų vyresniesiems agrochemikams.
Palyginus su 1971 m., paimamų jungtinių dirvožemio ėminių 1976 m. padaugėjo
32 proc., sudaromų kartogramų – 38 proc. Bendroji darbų apimtis per penkerius
metus padidėjo 51 procentu.
Antrasis dirvožemių agrocheminis tyrimas užbaigtas 1976 m. Jo metu ištir
ta 2 mln. 968 tūkst.ha žemės ūkio naudmenų. Kaip ir pirmojo tyrimo metu, dau
giausiai rūgščių dirvožemių rasta Vakarų (48,3 %), šiek tiek mažiau – Rytų (34,3 %)
ir mažiausiai – Vidurio (12,9 %) Lietuvoje.
Palyginus pirmojo ir antrojo dirvožemių agrocheminio tyrimo duomenis,
matyti, kad bendras rūgščių dirvožemių plotas sumažėjo 6,4 %. Daugiausia (14,3 %)
jų sumažėjo Vakarų, nedaug Rytų (3,6 %) ir Vidurio (4,3 %) Lietuvoje. Per 1966-1975
metus Lietuvoje pakalkinta 1,2 milijono hektarų rūgščių dirvožemių. Daugiausia
jų buvo pakalkinta Vakarų Lietuvoje. Tai atliko dar 1961 m. prie Klaipėdos rajono,
o vėliau ir prie visų rajonų melioracijos tarnybų sukurtos specialiosios kalkinimo
brigados, aprūpintos šiam tikslui reikalinga technika. Tačiau daugelyje rajonų
rūgščių dirvožemių plotai sumažėjo nedaug. Pagrindinė to priežastis, kad iki 1973
m. buvo rekomenduojama kalkinti nedidelėmis kalkinių medžiagų normomis.
Pradėjus kalkinti dirvas iš lėktuvų, šios normos dar sumažėjo, nes dalis kalkinių
medžiagų patekdavo ant nerūgščių plotų, pievų, ganyklų, krūmų, kanalų, kelių ir
panašiai. Rytų Lietuvoje iš bendro pakalkinto ploto 66 % pakalkinta lėktuvais, todėl
čia rūgščių dirvožemių plotų sumažėjo ketvirtadaliu mažiau negu Vakarų Lietuvoje,
kur šiuo būdu buvo pakalkinta tik 23 % viso kalkinto ploto.
Priklausomai nuo gamtinių sąlygų, dirvų tręšimo, sėjomainos tipo, žemės
dirbimo intensyvumo ir kitų veiksnių, dirvožemiuose maisto medžiagų kiekis nuolat
keičiasi. Ypač didelę įtaką tam pasikeitimui turi mineralinių trąšų naudojimas. Šio
tyrimo metu ūkiai pradėjo gausiau tręšti dirvas, ypač mineralinėmis trąšomis. 19711975 m. vidutiniškai kiekvienas žemės ūkio naudmenų hektaras buvo patręštas po
50 kg azoto, 25 kg fosforo ir 45 kg kalio trąšų veikliosios medžiagos, o 1976 m. jau
atitinkamai – 57, 34,9 ir 56 kg (2 pav.).
Antrojo dirvožemių agrocheminio tyrimo metu labai mažo ir mažo fosfo
ringumo dirvožemių buvo 78,6 %, o didelio fosforingumo – tik 9,1 %. Palyginti
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pirmojo ir antrojo dirvožemių agrocheminio tyrimo duomenis sunku, kadangi
tyrimai daryti skirtingais metodais, tačiau perskaičiavus duomenis išvestais tarp che
minio analizavimo metodų koeficientais, galima pasakyti, kad, intensyviau tręšiant
mineralinėmis, o dalinai ir organinėmis trąšomis, labai mažo ir mažo fosforingumo
dirvožemių antrojo agrocheminio tyrimo metu jau rasta 174 249 ha mažiau. Ma
žiausiai pakankamo fosforingumo dirvožemių (per 150 mg kg-1 dirvožemio) buvo
Vidurio (7,7 %), o Vakarų (10,3 %) ir Rytų (9,9 %) Lietuvoje jų buvo daugiau.
Šio tyrimo metu fosforingiausi buvo Trakų rajono dirvožemiai (24,5 %) dėl
Rudiškių apylinkėse fosforingos gimtosios uolienos. Mažiausiai fosforingų dirvožemių
rasta Biržų (3,2 %), Šalčininkų (3,7 %), Pakruojo (3,7 %), Šakių (4,4 %) rajonuose.
Antrojo agrocheminio tyrimo metu pakankamo kalingumo dirvožemių rasta
žymiai daugiau negu fosforingų. Jų buvo 29,8 % tirto ploto. Taip pat žymiai mažiau
buvo ir labai mažo kalingumo dirvožemių (beveik 10 kartų). Pakankamo kalingumo,
kaip ir fosforingumo, dirvožemių mažiausiai buvo Vidurio (25,6 %), Rytų (29,9 %), o
daugiausia – Vakarų (37,1 %) Lietuvoje.
Trečiasis dirvožemio agrocheminis tyrimas. Respublikinės agrochemijos
laboratorijos egzistavimo metu atliktas ir trečiasis (1976-1981 m.) dirvožemių agro
cheminis tyrimas. Jo metu ištirtas didžiausias žemės ūkio naudmenų plotas – daugiau
kaip 3 mln. 388 tūkst. ha. Kaip antrojo, taip ir trečiojo dirvožemių agrocheminio
tyrimo metu ūkiams įteikta agrocheminių tyrimų medžiaga (kartogramos, reko
mendacijos ir kt.), o užbaigus visų ūkių tyrimus, sudarytos visų administracinių
rajonų (ūkiais) duomenų suvestinės bei kartoschemos ir žemėlapiai.
Tyrimai parodė, kad keičiasi dirvožemių rūgštumas. Palyginus su antrojo
dirvožemių agrocheminio tyrimo duomenimis, visoje Lietuvoje rūgščių dirvožemių
kiekis sumažėjo tik šiek tiek – 1,3 %, tačiau labai rūgščių dirvožemių sumažėjo
2,7 %, arba 69 778 ha. Nemažos įtakos turėjo tai, kad 1976 m. Akmenės statybinių
medžiagų kombinate imta gaminti dulkius klintmilčius ir atskirose šalies vietovėse
buvo pastatytos specialios saugyklos jiems laikyti. Be to, melioracijos tarnybų kal
kinimo brigados įsigijo nemažai kalkinių medžiagų transportavimo ir paskleidimo
mechanizmų. Jos kasmet 1976-1980 m. pakalkindavo po 160 tūkst. ha dirvų.
Daugiausia per tą laikotarpį sumažėjo rūgščių dirvožemių Rytų ir Vakarų Lietuvoje.
Trečiojo dirvožemių agrocheminio tyrimo metu žemės ūkio augalai buvo
tręšiami dar daugiau. 1976-1980 m. kiekvienam žemės ūkio naudmenų hektarui teko
vidutiniškai 60,5 kg azoto, 36,3 kg fosforo ir 58,5 kg kalio trąšų veikliosios medžiagos,
o 1981 m. jų buvo atitinkamai 70,6, 32,5 ir 60,4 kg (2 pav.). Todėl šio tyrimo metu
nustatytas didesnis judriojo fosforo kiekis daugumos ūkių dirvožemiuose.
Ypač fosforingų dirvožemių plotas padidėjo Vidurio Lietuvoje (net 3,1 %). Nuo
gausesnio augalų tręšimo Pakruojo rajone jų padaugėjo 6,7 %, Joniškio – 5,6 %, tačiau
Vilkaviškio rajone jų sumažėjo 3,0 %, Prienų – 1,8 %.
Nors augalų tręšimas tuo metu pigiomis kalio trąšomis labai pagausėjo, o,
palyginus su fosforo trąšomis, jų kiekvienam žemės ūkio naudmenų hektarui teko
dvigubai daugiau (2 pav.), tačiau dėl padidėjusio žemės ūkio augalų derlingumo
judriojo kalio kiekis dirvožemiuose pradėjo net mažėti. Lietuvoje per 6-8 metus
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kalingų dirvožemių sumažėjo net
10,5 %. Labiausiai jų sumažėjo
Vakarų Lietuvoje, kurioje, nepa
kankamai tręšiant kalio trąšomis
ir iškrentant didesniam metiniam
kritulių kiekiui, judriojo kalio iš
dirvožemio žymiai daugiau išsi
plauna. Čia kalingų dirvožemių
kiekis sumažėjo net 15,2 %. Tuo
tarpu Rytų Lietuvoje jų sumažėjo
9,6 %, o Vidurio Lietuvoje – 8,6%.
Šio tyrimo metu didžiausias
kalingumas nustatytas Zarasų
rajono dirvožemiuose.
Nuo trečiojo dirvožemių
agrocheminio tyrimo pradžios
(1976 m.) vietoje anksčiau da
rytų judriųjų fosforo ir kalio
kartogramų sudaromos laukų
su panašiomis dirvožemio savy
bėmis kartogramos, kuriose lau
kai suskirstyti į didelius plotus ne
RAL dirvožemininkė S.Stankūnaitė
su ūkio darbininkais ima dirvožemio
tik pagal judriųjų fosforo ir kalio
ėminius. 1976 m.
kiekį, bet ir pagal dirvožemio
granuliometrinę sudėtį, genetinį
tipą, žemės ūkio naudmenų rū
šį, atliktas agromelioracines priemones, sėjomainos laukus bei natūralias ribas ir
kt. Vėliau minėtieji laukai pagal trąšų normų pataisos koeficientų panašumą (iki
0,3-0,4 koeficiento) buvo jungiami į vienodai tręšiamus laukus, kurių ribos ir
duomenys pateikiami vienodai tręšiamų laukų kartogramose ir žiniaraščiuose.
Laukai su panašiomis dirvožemio savybėmis pradėti jungti pageidaujant ūkiams, o
ypač respublikinio susivienijimo „Lietuvos žemės ūkio technika” rajonų skyriams,
Žemės ūkio ministerijai. Tam energingai pritarė ir Lietuvos žemdirbystės mokslinio
tyrimo institutas. Tai buvo savaime suprantama, nes gamybininkai įsigydavo vis
galingesnę tręšimo techniką ir jiems norėjosi, kad tręšiami laukai būtų kuo didesni.
Lygiuose plotuose tokie laukai būdavo net apie 200 ha dydžio. Tokiuose laukuose
mažiau tekdavo sukinėtis, todėl darbas buvo žymiai našesnis, o ir darbo kokybė iš
dalies buvo geresnė. Tačiau stambinant laukus, jungiant juos kartogramose pagal
panašias savybes, žymiai sumažėjo agrocheminių tyrimų tikslumas, savotiškai buvo
nuspręsta, kad ir ateityje agrocheminių savybių atžvilgiu išliks dirvų margumas.
Taip buvo žengtas nemažas žingsnis atgal. Be to, nebefiksuojant agrocheminių
rodiklių individualiuose ėminių paėmimo laukeliuose, ūkių ir agrocheminės tar
nybos specialistai negalėjo sekti atskirų laukų agrocheminių savybių pasikeitimų,
nustatyti jų pasikeitimo priežasčių, planuoti ir prognozuoti priemones atskirų laukų
agrocheminių savybių margumui sumažinti. Šio patobulinimo neigiamos pusės labai
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pasijuto atgavus Lietuvai nepriklausomybę, kada teisėtiems žemės savininkams
buvo grąžinama žemė.
Ketvirtasis dirvožemio agrocheminis tyrimas. Respublikinėje agrochemijos
laboratorijoje 1982 m. pradėtas ir ketvirtasis dirvožemių agrocheminis tyrimas. Jo
metu 1982-1983 m. buvo ištirti 16-os rajonų dirvožemiai.
Per visą Respublikinės agrochemijos laboratorijos egzistavimo laikotarpį ma
žiausiai ištirta dirvožemių 1972 metais, o daugiausiai – net 680 943 ha – 1979-aisiais
(1 pav.).
Respublikinė žemės ūkio chemizavimo projektavimo ir tyrinėjimo stotis nuo
1984 m. pavasario toliau tęsė ketvirtojo dirvožemių agrocheminio tyrimo darbus.
Šio tyrimo metu Dirvožemio agrocheminio tyrinėjimo skyriaus dirvožemininkai
kasmet ištirdavo 522,43-649,77 tūkst. ha ūkių dirvų (1 pav.), o tyrimų apimtys buvo
panašios į Respublikinės agrochemijos laboratorijos paskutiniųjų (1978-1983 m.)
tyrimų apimtis. Jie ištyrė 29 rajonų dirvas ir šį tyrimą užbaigė 1987 m. Ketvirtojo
dirvožemių agrocheminio tyrimo metu ištirta daugiau nei 3 mln. 372 tūkst. ha.
Ūkiams buvo įteikta agrocheminio tyrimo medžiaga (kartogramos, rekomendacijos
ir kt.), o užbaigus visų ūkių tyrimus, sudarytos visų administracinių rajonų (pagal
ūkius ir Lietuvos rajonus) duomenų suvestinės, kartoschemos ir žemėlapiai.
Apibendrinti duomenys parodė, kad Lietuvoje tuo metu buvo 856 242 ha, arba
25,4 % rūgščių dirvožemių. Daugiausiai jų buvo Vakarų (38,6 %) ir Rytų (35,8 %),
o mažiausiai – Vidurio (9,0 %) Lietuvoje. Kalkintinų dirvų priskaičiuota 1 108 021
ha, arba 32,8 % tirto ploto. Daugiausiai rūgščių dirvožemių buvo Šalčininkų rajone
(78,3 %), o mažiausiai Akmenės ir Pakruojo rajonuose (po 0,6 %).
Iš tyrimų paaiškėjo, kad rūgščių dirvožemių ir toliau mažėja. Per maždaug
6 metus jų sumažėjo net 7,6 %. Tai lėmė, kad daugiausia buvo kalkinama dulkiais
klintmilčiais, kad kasmet buvo pakalkinama net 200 tūkst. ha ir kad jau anksčiau
buvo nemažai pakalkinta pačių rūgščiausių dirvų. Daugiausia rūgščių dirvožemių
sumažėjo Vakarų Lietuvoje (11,8 %), kiek mažiau Rytų (10,2 %) ir mažiausiai – Vidurio
Lietuvoje (2,9 %). Daugiausiai rūgščių dirvožemių sumažėjo Klaipėdos rajone – net
24,1 %, kur LŽI Vėžaičių filialo direktoriaus V.Knašio rūpesčiu Klaipėdos rajonas
buvo pripažintas rūgščių dirvožemių mažinimo eksperimentiniu rajonu, todėl jame
buvo intensyviausiai kalkinama.
Labai sumažėjo rūgščių dirvožemių Kretingos (22,4 %), Plungės (20,6 %),
Zarasų (20,6 %) rajonuose.
Tyrimai parodė, kad Lietuvoje fosforingų dirvožemių (P2O5 per 150 mg kg-1)
yra 418 016 ha, arba 12,4 %. Nors 1981-1987 m. augalų tręšimas fosforo trąšomis
beveik nepadidėjo, tačiau dėl gausesnio tręšimo šiomis trąšomis 1976-1980 m. (2 pav.)
ir geresnio organinių trąšų panaudojimo šiek tiek (0,3 %) padaugėjo ir fosforingų
dirvožemių, palyginus su trečiojo dirvožemių agrocheminio tyrimo duomenimis.
Labiausiai fosforingi dirvožemiai, kaip ir anksčiau, buvo Trakų (27,4 % visų tirtų
dirvų, arba vidutinis fosforingumas – 169 mg kg-1 dirvožemio), Kėdainių (28,3 %
– 154 mg kg-1 ), Kauno (21,1 % – 148 mg kg-1 ) rajonuose. Mažiausiai fosforingi
– Mažeikių (3,1 % – 8,5 mg kg-1 ) rajono dirvožemiai.
Dirvožemių kalingumo tyrimai parodė, kad Lietuvoje kalingų dirvų yra
595 996 ha, arba 17,6 %. Nors 1981-1987 m. kiekvienam žemės ūkio naudmenų

LIETUVOS AGROCHEMINĖ TARNYBA

hektarui vidutiniškai tekdavo po 61,7 kg kalio trąšų (2 pav.), tačiau kalingų
dirvožemių per 6 metų laikotarpį sumažėjo 0,2 %. Kalingų dirvožemių sumažėjimą
galima paaiškinti anksčiau minėtomis priežastimis, kad kalis yra judrusis ele
mentas, lengvai išplaunamas į gilesnius sluoksnius, taip pat, didėjant žemės ūkio
augalų derlingumui, jo daugiau sunaudoja augalai ir jis su derliumi paimamas iš
dirvožemio.
Daugiausia kalingų dirvožemių rasta Zarasų (26,1 %, arba vidutinis kalin
gumas – 172 mg kg-1 dirvožemio), Švenčionių (27,7 % – 158 mg kg-1 ), o mažiausiai
– Šalčininkų (6,8 % – 112 mg kg-1 ) rajonuose.
Taigi Lietuvos agrocheminė tarnyba keturis kartus sugebėjo agrochemiškai
ištirti visas ūkių dirvas. To negali įsivaizduoti dauguma pasaulio šalių, kuriose
ištisai visos dirvos nė karto netirtos. Kai 1977 m. atvykusiems iš Australijos
Kembero universiteto profesoriui ir bandymų stoties žemės ūkio mokslų daktarui
parodėme suvestinius dirvožemio rūgštumo ir maisto medžiagų tyrimų duomenis
bei žemėlapius, jie labai stebėjosi ir žadėjo, pasiremdami mūsų pavyzdžiu, prašyti
Australijos vyriausybės lėšų, kad bent vieną kartą galėtų ištirti savo dirvožemius.
Tačiau jie minėjo, kad tam vilčių yra nedaug.
Penktasis ir tolimesni dirvožemio agrocheminiai tyrimai. Respublikinėje
žemės ūkio chemizavimo projektavimo ir tyrinėjimo stotyje 1987 m. buvo pradėtas
ir penktasis dirvožemių agrocheminis tyrimas. Jo metu, iki 1990 m. pabaigos, ištirta
23 rajonų – Ignalinos, Kupiškio, Lazdijų, Rokiškio, Šalčininkų, Varėnos, Širvintų,
Švenčionių, Vilniaus, Jurbarko, Marijampolės, Kėdainių, Prienų, Radviliškio, Šakių,
Šiaulių, Kelmės, Klaipėdos, Plungės, dalies Mažeikių, dalies Raseinių, Šilalės ir Šilutės
rajonų dirvožemiai. Nuo 1991 m. jau VĮ „Lietuvos agrocheminių tyrimų centras”, o
nuo 1992 m. LŽI Agrocheminių tyrimų centras toliau tęsė minėto tyrimo darbus,
kol dar iki 1994 m. buvo šioks toks centralizuotas valstybės biudžeto finansavimas.
Tuo metu, naudojantis biudžeto lėšomis, dar ištirtos Molėtų, Zarasų, Telšių, Trakų,
Skuodo, iš dalies Raseinių rajonų dirvos. Kretingos rajono dirvos, Kretingos MSV
viršininko A.Butos rūpesčiu, buvo ištirtos, apmokant už darbus rajono savivaldybės
lėšomis.
Paskutiniojo dirvožemių agrocheminio tyrimo duomenimis, Lietuvoje dar
yra daugiau nei 600 tūkst. ha rūgščių dirvožemių, arba apie 18,6 %. Daugiausia
sąlygiškai rūgščių dirvožemių, kaip ir buvo anksčiau, yra Vakarų (28,6 %) ir Rytų
(26,6 %) Lietuvoje. Rūgščiausi yra Varėnos (45,3 %) ir Šalčininkų (45,2 %) rajonų
dirvožemiai.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, rūgščių dirvožemių kalkinimas labai
sulėtėjo. Dar 1991 m., nors mažai, bet buvo pakalkinta 70, 1992 m. – 40, o 1993 m. tik
– 4, 1995 m. – 5 tūkst.ha rūgščių dirvožemių. Žemės ūkio ministerijos specialistai
ir Lietuvos Seimo agrarinio komiteto nariai bandė šiek tiek atgaivinti kalkinimo
darbus. Tam tikslui dar buvo skirta lėšų rūgščioms dirvoms pakalkinti. Šiomis
lėšomis buvo apmokama ir už dirvožemio agrocheminius tyrimus, reikalingus
kalkinimo plotams parinkti ir kalkinimo projektams sudaryti. Tuo tikslu LŽI
Agrocheminių tyrimų centro Agrocheminio tyrimo skyriaus dirvožemininkai
1995 m. ištyrė 80,7, 1996 m. – 6,1, 1997 m. – 254,4 tūkst. ha buvusių rūgščių
dirvožemių. Be to, remiantis neseniai atlikto ankstesnio dirvožemių agrocheminio
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tyrimo medžiaga, esančia centro archyve, 1995 m. dar buvo parinkta tinkamų kal
kinti plotų 227,5, o 1997 m. – 0,3 tūkst.ha. Iš naujai ir anksčiau atliktų dirvožemio pH
tyrimų paruošti rūgščių dirvožemių kalkinimo projektai 1995 m. – 197,2, 1996 m.
– 150,0, 1997 m. – 8,3 tūkst. ha plotams. Per 3 metus tokie projektai paruošti 38
rajonų ūkiams. Nors kalkinimo apimtys žymiai padidėjo, tačiau dėl lėšų trūkumo
iš paruoštų kalkinimo projektų 355,5 tūkst. ha plotui 1995 m. pakalkinta tik 23, o
1996 m. – 13 tūkst.ha rūgščių dirvožemių. 1998 m. bei 1999 m. dar šiek tiek buvo
ruošta kalkinimo projektų atskirų ūkių ar atskirų savivaldybių užsakymu, tačiau
pagal juos kalkintos dirvos jau ne valstybės lėšomis.
1997 m., praktiškai nustojus dirvas kalkinti, kaip rodo paskutinieji atrankos
būdu atlikti tyrimai, dalis, ypač buvusių stipriai rūgščių, pakalkintų dirvožemių jau
pradėjo rūgštėti.
Paskutiniojo dirvožemių agrocheminio tyrimo duomenimis, dirvožemių fos
foringumas nedaug keičiasi, kalingumas ir toliau turi tendenciją mažėti dėl per
menko tręšimo kalio trąšomis, jų išsiplovimo į gilesnius dirvožemio sluoksnius ir
anksčiau minėtų kitų priežasčių.
Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę ir steigiantis individualiems ūkiams, kai
kurie ūkininkai, siekdami efektyvesnio trąšų panaudojimo, patys pradėjo rūpintis
agrocheminių tyrimų darbais ir augalų tręšimą organizuoti ne tik pagal augalų
poreikį, bet ir pagal dirvožemio agrochemines savybes. Todėl ūkininkų dirvose
nuo 1991 m. daromi detalūs dirvožemio agrocheminiai tyrimai. Jų ūkiuose, ypač
kai tyrimas atliekamas masteliu M 1:5000, vienas jungtinis (apie 15 grąžto dūrių)
ėminys imamas vidutiniškai iš 1-1,5 ha ploto. Dažniausiai tiriama dirvožemio pH,
judrieji fosforas ir kalis. Naudojantis tyrimų duomenimis, sudaromi dirvožemio
rūgštumo ir kalkinimo bei laukų su panašiomis dirvožemio savybėmis žemėlapiai,
kuriuose išskiriami laukai pagal dirvožemio granuliometrinę sudėtį, genezę,
judriųjų fosforo ir kalio kiekį, pH. Be to, kartu su minėta medžiaga pageidaujantiems
ūkininkams pateikiamos ir ūkyje auginamų augalų technologinės kortelės, kuriose
nurodomas ne tik tręšimo, bet ir žemės dirbimo, augalų apsaugos nuo ligų ir kenkėjų
rekomendacijos. Ūkininkai, kurie augina lauko daržoves ir kitus reiklius tręšimui
augalus, pageidauja ištirti dirvožemio humusą, mineralinį ir bendrąjį azotą, kai
kuriuos mikroelementus.
Kalkinimo reikmėms nustatyti bei kalkinimo projektams sudaryti iš tiriamų
kai kurių anksčiau kalkintų rūgščių dirvų plotų vienas dirvožemio ėminys buvo
imamas 2 ha plote.
Kadangi šalis buvo nepajėgi finansiškai remti visų dirvožemio agrocheminio
tyrimo darbų, o ūkiai ir bendrovės neturėjo lėšų apmokėti už šiuos darbus, 1994 m.
buvo parengta ilgesniam 1995-2006 m. laikotarpiui dirvožemių agrocheminių tyrimų
darbų programa, panaudojant dalį žemės gerinimo fondo lėšų agrocheminiams
tyrimams finansuoti. Joje numatyta, peržiūrėjus LŽI Agrocheminių tyrimų centro
fonduose esančią medžiagą, kasmet parinkti 5-7 rajonus, o kiekviename iš jų 7-8
ūkius, kurių dirvožemiuose labiausiai reikalingas pakartotinis tyrimas. Todėl 19942004 m. kasmet buvo ištiriami nuo 34 iki 100 tūkst. ha plotai. Ši atnaujinta medžiaga
būtina kitų plotų savybėms kameraliniu būdu patikslinti, atskirų dirvožemio savybių
kaitos tendencijoms ir žemių vertei nustatyti. Taip atrankos būdu ištirti labiausiai

reikalingi pakartotinio tyrimo būdingiausi atskiriems rajonams dirvožemiai ir iš
dalies patikslintos minėtų rajonų netirtų dirvožemių agrocheminės savybės.
2005 m. pradėti daryti vienodai tręšiamų laukų skaitmeniniai žemėlapiai (žr.
priedus).
Apibendrinus visų dirvožemio agrocheminių tyrimų duomenis, paaiškėjo,
kad dirvožemių agrocheminės savybės nuolat keičiasi. Ypač pasikeitė dirvožemio
pH. Dėl intensyvaus ilgalaikio kalkinimo sąlygiškai rūgščių dirvožemių, taip pat
atskirų rūgštumo grupių rūgščių dirvožemių plotai laipsniškai mažėjo (1 lentelė).
Penktojo (1985-1993 m.) dirvožemio agrocheminio tyrimo duomenimis, per 30
metų sąlygiškai rūgščių dirvožemių Lietuvoje sumažėjo 22,1 % ir teliko 18,6 %, iš jų
1,5 % labai rūgščių, 7 % – vidutinio rūgštumo ir 10,1 % – mažo rūgštumo. Sąlygiškai
rūgščių dirvožemių Vakarų Lietuvoje beliko 28,6 %, o Rytų Lietuvoje – 26,6 %.
1 lentelė. Lietuvos dirvožemių pH ir jo kaita

Tyrimas,
metai
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1
Pirmasis
1964-1967
Antrasis
1968-1976
Trečiasis
1976-1981
Ketvirtasis
1979-1984
Penktasis
1985-1993
Pirmasis
1964-1967
Antrasis
1968-1976

Tirtas
plotas
ha

2

Dirvožemio pH % nuo tirto ploto

labai
vidumažo rūgštoka neutra- labai artima
sąlygiškai rūgšti
rūgšti
tinio rūgštumo ( pH 5,6loka neutraliai ir
(pH 5,5 ir <)
(pH 4,5 rūgštu- (pH 5,16,0)
(pH 6,1- neutrali
ir <)
mo
5,5)
6,5)
(pH 6,6
(pH 4,6ir >)
sumažėjo
5,0)
3
4
5
6
7
8
9
10

Rytų Lietuva

1001298

14,2

20,9

16,8

51,9

—

1017680

13,5

18,3

16,5

13,7

38,0

48,3

-3,6

1138866

9,5

16,0

20,5

22,7

31,3

46,0

-2,3

1126150

5,1

15,3

19,9

26,7

33,0

40,3

-5,7

1097220

2,3

10,1

14,2

17,3

47,4

26,6

-13,7

17,2

—

8,7

Vidurio Lietuva
1203611

3,1

6,6

7,5

1246804

2,1

4,9

5,9

7,7

79,4

12,9

-4,3

Trečiasis
1976-1981

1397676

1,4

4,0

6,5

9,8

78,3

11,9

-1,0

Ketvirtasis
1979-1984

1393168

0,7

3,2

5,8

10,2

80,1

9,7

-2,2

Penktasis
1985-1993

1387383

0,3

2,3

4,0

6,0

25,4

6,6

-3,1

58

62,0

1 lentelės tęsinys

Pirmasis
1964-1967
Antrasis
1968-1976
Trečiasis
1976-1981
Ketvirtasis
1979-1984
Penktasis
1985-1993
Pirmasis
1964-1967
Antrasis
1968-1976
Trečiasis
1976-1981
Ketvirtasis
1979-1984
Penktasis
1985-1993

2

3

4

682663

24,4

24,8

17,1

703579

16,8

18,7

16,5

15,2

851652

9,7

18,0

22,7

4,7

16,2

2,5

10,7

846562
823070

5
6
Vakarų Lietuva

7

8

9

10

66,3

—

32,8

52,0

-14,3

22,3

27,3

50,4

-1,6

22,0

29,4

27,7

42,9

-7,5

15,4

20,6

42,7

28,6

-14,3

40,7

—

8,1

Lietuva
2897572

11,9

15,8

13,0

2968063

9,5

12,8

12,0

11,5

54,2

34,3

-6,4

3388194

6,8

11,5

15,2

17,3

49,7

33,0

-1,3

3365880

3,2

10,5

14,6

20,6

51,1

28,3

-4,7

3308243

1,5

7,0

10,1

13,4

36,6

18,6

-9,7

31,4

Dirvožemio judriųjų fosforo ir kalio kiekis keitėsi mažiau negu pH. Ūkiuose,
kuriuose dirvos buvo intensyviai tręšiamos organinėmis ir mineralinėmis trąšomis,
fosforo kiekis didėjo labiau nei kalio. Nustatyta, kad kalio kiekis dirvožemiuose nuo
trečiojo dirvožemių tyrimo nebedidėjo, nors kalio trąšomis buvo tręšiama. Tačiau
pakankamo kalingumo dirvožemių Lietuvoje yra žymiai daugiau negu pakankamo
fosforingumo, ir priešingai, labai mažo kalingumo dirvožemių yra žymiai mažiau
(2 lentelė). Atskirose Lietuvos zonose šių maisto medžiagų kiekis dirvožemiuose
yra panašus.
Lyginant pagal minėtą programą 1995-2004 m. atliktų tyrimų 43 rajonų
615,2 tūkst. ha plote dirvožemių rūgštumo duomenis su tų pačių plotų 19861994 m. tyrimų duomenimis, matyti, kad sąlygiškai rūgščių (iki 5,5 pH) dirvožemių
plotų padaugėjo vidutiniškai 1,8 %. Be to, tirtuose ūkiuose daugėjo ne tik sąlygiškai
rūgščių, bet ir rūgštokų (pH 5,6-6,0) – 2,5 % bei mažėjo neutralokų (pH 6,1-6,5)
– 9 % dirvožemių plotai.
Duomenys rodo, kad po ankstesnio tyrimo 1986-1990 m. dar intensyviai
kalkinant, o nuo 1992-1997 m. net ir sumažėjus kalkinimo apimtims, žymiai mažėjo
rūgščių dirvožemių. Tačiau prieš ankstesnį tyrimą kalkinti iš prigimties buvę
rūgštūs dirvožemiai rūgštėja ir palengva grįžta į pirmykštę būklę. Labiausiai rūgštėja
Vakarų Lietuvos dirvožemiai, kuriuose prieš kalkinimą daugiausiai buvo labai ir
vidutiniškai rūgščių dirvožemių. Čia tirtose kadastrinių vietovių dirvose padaugėjo
sąlygiškai rūgščių dirvožemių 4,7 %, rūgštokų – 4 % bei sumažėjo 13,3 % neutralokų
dirvožemių.
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1

2 lentelė. Lietuvos dirvožemių fosforingumas ir kalingumas bei jų kaita
mg kg-1 (proc. tirto ploto)
Tyrimas,
metai

Tirtas
plotas
ha

Fosforingumas

Kalingumas

labai mažas vidutinis pakan- vidutinis labai mažas vidutinis pakan- vidutinis
mažas (51(101kamas kiekis mažas (51(101kamas kiekis
(0-50) 100)
150)
(≥ 150) mg kg-1 (0-50) 100)
150)
(≥ 150) mg kg-1

*Pirmasis
2897572 63,7
1964-1967

24,5

8,8

3,4

—

33,6

37,2

23,5

5,7

—

Antrasis
2968063 40,6
1968-1976

38,8

11,5

9,1

73

4,4

30,1

35,7

29,8

130

Trečiasis
3388194 31,7
1976-1981

45,2

13,9

9,2

107

7,0

39,3

34,4

19,3

142

Ketvirtasis
3365880 30,0
1979-1984

42,7

16,4

10,9

112

7,8

40,4

33,7

18,0

139

Penktasis
3308243 20,3
1985-1993

41,5

22,3

15,9

—

7,6

35,4

33,4

23,6

—
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* Pirmojo tyrimo metu judriųjų fosforo ir kalio kiekis nustatytas Egnerio-Rimo, o kitų
tyrimų metu – A-L metodu, todėl pirmojo tyrimo duomenų negalima lyginti su kitų tyrimų
duomenimis

Rytų Lietuvos ūkių tirtuose plotuose sąlygiškai rūgščių dirvožemių padaugėjo
0,8 %, o Vidurio Lietuvoje – 0,7 %. Čia taip pat, kur po ankstesnio 1986-1990 m.
tyrimo dar buvo kalkinama, tokių dirvožemių plotai mažėjo. Vėliau nekalkintuose
plotuose, priešingai – pastebimas dirvožemio pH grįžimas į pirmykštę būklę.
Lietuvos dirvožemių agrocheminių tyrimų duomenų atnaujinimo programos
(1995-2006 m.) gautus rezultatus palyginus su ankstesnio tyrimo duomenimis,
nustatyta, kad dirvožemių fosforingumas Lietuvoje dėl įvairių priežasčių didėja.
Labai mažo fosforingumo dirvožemių yra 8,5 %, mažo – 33,7 %, vidutinio – 27,8 %,
didoko – 14,3 % ir didelio bei labai didelio – 15,7 %.
Geriausiai aprūpinti judriuoju fosforu yra Vidurio Lietuvos dirvožemiai.
Juose labai mažai šio elemento (iki 50 mg kg-1 ) tėra 2,8 %, daug ir labai daug (per
200 mg kg-1 ) – 18,7% tirto ploto.
Judriuoju kaliu tirtų administracinių rajonų ūkių dirvožemiai, palyginus su
judriuoju fosforu, aprūpinti geriau. Juose labai mažo kalingumo dirvožemių yra
2,7 %, mažo – 16,8 % tirto ploto. Daugiausiai labai mažo ir mažo kalingumo dirvožemių
yra Vakarų Lietuvoje (22,2 %) ir Rytų Lietuvoje (19,4 %) bei kiek mažiau – Vidurio
Lietuvoje (17,5 %). Judriojo kalio, kaip ir judriojo fosforo, tirtuose dirvožemiuose
rasta daugiau negu anksčiau. Tai yra dėl to, kad abiejų tyrimų laikotarpiais buvo
šių darbų atlikimo metodinių skirtumų, dirbami laukai pradėti geriau tręšti ne tik
azoto, bet ir fosforo bei kalio trąšomis, taip pat ir dėl kitų priežasčių.
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Žemės ūkio augalus tręšiant fosforo ir kalio trąšomis, Lietuvoje jau senokai
naudojamos kartogramos, kurios parengtos remiantis dirvožemių agrocheminių
tyrimų duomenimis. Tuo tarpu azoto trąšos, labiausiai didinančios žemės ūkio augalų
derlių ir gerokai įtakojančios jo kokybę, dar visai neseniai buvo beriamos atsižvelgiant
tik į kultūrinių augalų rūšį, prieš tai augusį priešsėlį ir visai nebuvo paisoma, koks
azoto kiekis yra dirvožemyje. Nustatant dirvožemyje fosforo ir kalio kiekį, tuo
pat metu nustatyti ir azoto kiekį netikslinga. Azotas, veikiant meteorologiniams
veiksniams, greitai bei žymiai keičiasi, todėl jo atsargas dirvožemyje reikia įver
tinti prieš pat tręšimą. Tręšiant didesnėmis azoto trąšų normomis negu reikia
dirvožemiui ir augalams, neracionaliai naudojamos trąšos, teršiama aplinka. Norint
tiksliau žinoti, kokia norma tręšti, reikia nustatyti dirvožemyje esančio azoto kiekį.
Lietuvoje anksčiau tokie tyrimai nebuvo atliekami. Respublikinėje agrochemijos
laboratorijoje per 6 metus, pradedant nuo 1979 m., buvo padaryta daug tręšimo
azoto trąšomis lauko bandymų ir įvairių metodinių tyrimų. Jų metu buvo nustatyta
Lietuvos dirvožemių tyrimams tinkamiausia azoto forma, dirvožemio ėminių
paėmimo ir azoto analizavimo metodai, pabandyta keletos ūkių laukuose atlikti
mineralinio azoto diagnostinius tyrimus. Po minėtų darbų pradėta intensyviai
ruoštis masiniam dirvožemių azoto tyrimui.
Dirvožemio ėminiams paimti Lietuvos mechanizacijos ir elektrifikacijos
mokslinio tyrimo instituto Konstravimo biuras pagamino kelis šimtus sraigtinių
dirvožemio grąžtų, įsigyta keli tūkstančiai dėžučių, reikalingų imant ėminius lauke
ir ruošiant juos analizei, 200 termokrepšelių, reikalingų dirvožemio ėminiams laikyti
paėmimo ir transportavimo į laboratoriją metu. Nupirktos ir kitos azoto tyrimams
reikalingos priemonės bei apmokyti Operatyvinio skyriaus dirvožemininkai, kaip
atlikti tyrimus lauko sąlygomis. Taip pasiruošus, 1987 m. pradėti tyrimai įvairių
rajonų žiemkenčių plotuose, norint nustatyti, kiek jų dirvožemiuose yra mineralinio
azoto, kad pagal jo kiekį galima būtų pateikti tręšimo azoto trąšomis rekomendacijas
kiekvienam plotui. Po šio tyrimo dar kai ką patobulinome, apmokėme visų rajo
nų ūkių agronomus, kaip reikia imti dirvožemio ėminius, įsigijome technines
priemones, kad galėtume operatyviai perduoti ūkiams tyrimų duomenis, numatėme
kiekvieną galimą smulkmeną, kuri galėtų turėti neigiamos įtakos darniam darbų
organizavimui. Pagrindinė viso tyrimo sąlyga buvo kuo skubiau, bet ne ilgiau kaip
per 3 dienas, ištirti dirvožemio mėginius ir pateikti ūkiams, priklausomai nuo
dirvožemio mineralinio azoto kiekio, apskaičiuotas azoto trąšų normas. Kad per 3
dienas būtų ištirti mėginiai, apskaičiuotos azoto trąšų normos ir informacija išsiųsta
ūkiams, visas darbų procesas turėjo dirbti be sutrikimų, nes ūkiai be laboratorinių
azoto tyrimų duomenų neturėjo teisės tręšti žiemkenčius azoto trąšomis. Žiem
kenčių plotų tyrimų laikotarpis Analitinio skyriaus darbuotojams ir man buvo pats
sunkiausias, pats nervingiausias. Jeigu kas sutrikdavo, ūkių specialistai, vadovai
skambindavo mums, bardavosi, skųsdavosi Žemės ūkio ministerijai, Respublikiniam
gamybiniam-moksliniam agrocheminio žemės ūkio aptarnavimo susivienijimui.
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Po 1987 m. atlikto bandomojo tyrimo 1989 m. ir 1990 m. mineralinio azoto kie
kis buvo ištirtas visų ūkių beveik visose Lietuvos žiemkenčių plotų 691 661 ha
dirvose. Apibendrinti dvejų metų duomenys parodė nors apytikrį šalies dirvožemių
mineralinio azoto kiekį. Ketvirtadalyje (25,4 %) tuo metu tirtų dirvožemių buvo
labai mažas, 61 % – mažas, 12,2 % – vidutiniškas, 1 % – didelis ir 0,3 % – labai didelis
azotingumas. Daugiausiai labai mažo azotingumo dirvožemių buvo Rytų (39,8 %) ir
Vakarų (25,4 %), o Vidurio Lietuvoje jų buvo tik 13,9 %. Tarp rajonų minėtos grupės
dirvožemių buvo daug Molėtų (79,6 %), Varėnos (72,7 %), Trakų (61,3 %), Utenos
(60,6 %) rajonuose. Daugiausia azotingų dirvožemių buvo Vidurio (20,1 %), o Rytų
– tik 2,5 % ir Vakarų Lietuvoje – 6,7 %. Tarp rajonų tokių dirvožemių daugiausia
buvo šiaurinėje Lietuvos dalyje, ypač Biržų (44,4 %) ir Panevėžio (32,2 %) rajonuose.
Kadangi mineralinio azoto tyrimai turi būti daromi kasmet, nes jo kiekis dėl įvairių
sąlygų labai keičiasi, o žiemkenčiai kiekvienais metais auginami vis kitoje vietoje, šie
tyrimai išliekamosios vertės neturi, o tik rodo tam tikras tendencijas.
Greitai, užbaigus vasarinių žemės ūkio augalų tręšimo azoto trąšomis tyrimus
ir paruošus dirvožemio mineralinio azoto kiekio įtakos augalų derliui vertinimą bei
pagal tai nustačius tręšimo azoto trąšomis normas, buvo tiriami ir vasarinių žemės
ūkio augalų (miežių, avižų, bulvių, cukrinių ir pašarinių runkelių, linų, daržovių ir
kitų augalų) plotų dirvožemiai prieš sėją ar sodinimą. Mineralinis azotas nustatytas
kolorimetriniu metodu.
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Magnis
Įvairių žemės ūkio augalų augimui ir vystymuisi, be azoto, fosforo, kalio
bei kalcio, svarbus yra makroelementas magnis (Mg). Todėl 1982 m. RAL skyrių
viršininkai J.Mažvila ir A.Antanaitis dirvožemių agrocheminių tyrimų metu
organizavo visų ūkių dirvožemių ėminiuose, paimtuose vidutiniškai iš 20-50 ha dydžio
plotų, nustatyti ir judriojo magnio kiekį. Jo kiekio (mg kg-1) atžvilgiu dirvožemiai
sugrupuoti į 5 grupes, atsižvelgiant ne tik į magnio kiekį, esantį dirvožemyje, bet
ir į pH dydį (iki 6,0 pH per 6,0 pH). Judriojo magnio kiekis dirvožemiuose buvo
nustatytas A-L ištraukoje atominės absorbcijos spektrometru.
Apibendrinus įvairių Lietuvos dirvožemių apie 1600 mėginių judriojo magnio
analizes, nustatyta, kad didžiausios įtakos judriojo magnio kiekiui turi dirvožemio
pH, granuliometrinė sudėtis ir dirvožemio tipas. Užbaigus 1987 m. magnio tyrimus,
paaiškėjo, kad daugiausia Lietuvoje yra didelio magningumo dirvožemių – net
61 %. Tokių dirvožemių daugiausia yra Vidurio Lietuvoje (82 %), kur yra daugiau
nerūgštūs, sunkesnės granuliometrinės sudėties dirvožemiai, mažiau jų – Rytų
(51,4 %) ir Vakarų (38,9 %) Lietuvoje, kur vyrauja rūgštesni dirvožemiai. Daugiausiai
didelio magningumo dirvožemių (daugiau kaip 90 %) yra Pakruojo, Pasvalio,
Akmenės rajonuose, o mažiausiai Šalčininkų, Plungės, Kretingos, Šilutės, Varėnos
rajonų dirvožemiuose.
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Siera
Žemės ūkio augalų augimui siera yra gyvybiškai svarbus elementas, pagal
reikšmę jų mityboje esantis greta azoto, fosforo, kalio ir magnio. Augalų poreikis
sierai priklauso nuo mitybos azotu. Didėjant azoto kiekiui, augalai daugiau naudoja
ir sieros. Sieros trūkumas vis dažniau pripažįstamas mažo derliaus priežastimi.
Jos gana nesunkiai ir daug išplaunama į gilesnius sluoksnius, nes dirvožemis
nesorbuoja. Žinoma, kad sieros kiekis dirvožemyje priklauso nuo įvairių veiksnių:
dirvodarinės uolienos kilmės, klimatinių sąlygų, humuso ir azoto kiekio, dirvožemio
sukultūrinimo bei tręšimo organinėmis ir mineralinėmis trąšomis lygio, pramonės
įmonių, elektrinių, katilinių išmetamų į orą sieros junginių.
Norint įsitikinti, koks Lietuvos dirvožemių sieringumas, Respublikinės žemės
ūkio chemizavimo projektavimo ir tyrinėjimo stoties darbuotojų J.Lubytės ir
A.Antanaičio iniciatyva 1985-1990 m. kai kuriuose rajonuose buvo atlikti tyrimai.
Beveik visos žemės ūkio naudmenos ištirtos Lazdijų, Kupiškio, Marijampolės,
Kėdainių, Kelmės, Mažeikių rajonuose. Kituose 9 rajonuose (Kaišiadorių, Molėtų,
Trakų, Ukmergės, Utenos, Zarasų, Raseinių, Skuodo, Tauragės) dirvos tirtos
tik kai kuriuose ūkiuose. Apibendrinus ištirto 488 439 ha ploto duomenis, mažo
sieringumo dirvožemių Lietuvoje nustatyta 45,4 %, vidutinio sieringumo – 33,2 %
ir sieringų – 21,4 %.
Daugiausiai iš tirtų rajonų sieringų dirvožemių rasta Skuodo (68,5 %),
Ukmergės (41,9 %), mažiausiai – Raseinių (12,3 %), Mažeikių (12,5 %). Judrioji siera
nustatyta 1N KCl ištraukoje.

Žemės ūkio augalų derlius labai priklauso nuo dirvožemio humusingumo.
Todėl dar 1959 m. humuso tyrimus dirvožemyje pradėjo Respublikinis žemėtvarkos
projektavimo institutas. Tyrimų duomenimis, dirvožemiai pagal humuso kiekį (%),
jo atsargas tam tikrame sluoksnyje, humuso sudėtį ir kokybę yra skirtingi. Humuso
tyrimas labiausiai buvo aktualus žemės ūkio augalų veislių tyrėjams, daržininkams ir
kitiems intensyvios žemdirbystės puoselėtojams. Todėl Respublikinėje agrochemijos
laboratorijoje pradėjome tirti humusą žemės ūkio augalų veislių tyrimo stočių, kai
kurių daržininkystės ūkių, lietinamų bei kitų intensyviai naudojamų dirvų plotuose.
Jau tyrimų pradžioje paaiškėjo, kad augalų veislių tyrimo stočių dirvožemiai
yra humusingesni negu kiti Lietuvos dirvožemiai. Labai mažo humusingumo
dirvožemių 1972 m. buvo tik Utenos augalų veislių tyrimo stoties laukuose (5,9 %).
Kitų stočių dirvožemiuose humuso rasta žymiai daugiau. Detalesni humuso tyrimai
vykdyti nuo 1982 m. iki 1984 m. Respublikinėje agrochemijos laboratorijoje, o nuo
1984 m. iki 1990 m. – Respublikinėje žemės ūkio chemizavimo projektavimo ir
tyrinėjimo stotyje. Detalūs humuso tyrimai daryti 37 rajonų visų ūkių ir septynių
(Ukmergės, Utenos, Zarasų, Kėdainių, Šiaulių, Vilkaviškio, Telšių) rajonų 2-4
ūkių dirvožemiuose. Dirvožemio ėminiai humusui nustatyti imti iš dirvožemio
atmainai būdingų 1 m2 dydžio aikštelių armens (vienas ėminys vidutiniškai iš
8-12 ha ploto) Tyrimų duomenų pagrindu buvo paruošti ūkiams dirvožemių
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humusingumo žemėlapiai, kuriuose visi tirti plotai suskirstyti į 5 grupes pagal
humuso kiekį, apskaičiuoti jų plotai, taip pat sudarytos rajonų ir Lietuvos plotų
suvestinės. Humuso duomenų analizė rodo, kad Lietuvos dirvožemiuose humuso
kiekis labiausiai priklauso nuo jo užmirkimo laipsnio, granuliometrinės sudėties ir
dirvožemio sukultūrinimo.
Tyrimų duomenimis, daugiausiai vidutinio humusingumo, humusingų ir dide
lio humusingumo dirvožemių yra Vidurio (82,7 %), kiek mažiau – Vakarų (75,7 %)
ir mažiausiai –Rytų (36,6 %) Lietuvoje.
Mineralinių dirvožemių humusingumas skirtingas ne tik atskirose dirvo
žeminėse-klimatinėse zonose, bet ir tų pačių zonų atskiruose rajonuose, ūkiuo
se ir net nedideliuose masyvuose dirvožemio atmainos gali labai skirtis.
Todėl atskiruose rajonuose humusingumas labai įvairus. Daugiausiai didelio
humusingumo dirvožemių yra Šilutės, Šiaulių, Kretingos, o mažiausiai – Zarasų
rajonų dirvožemiuose. Humuso analizės atliktos Tiurino metodu, modifikuotu
CINAO.
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Mikroelementai (Mn, B, Cu, Zn, Co, Mo)
Pastebėta, kad, didėjant žemės ūkio augalų derlingumui, augalams vis labiau
trūksta mikroelementų. Iš ankstesnių A.Baginsko ir kitų tyrėjų darbų paaiškėjo,
kad svarbiausias iš jų yra boras. Trūkstant šio elemento, augalai pradeda sirgti
įvairiomis ligomis. Ypač sausesniais metais augalai sunkiai įsisavina borą ir dėl to
cukriniai ir pašariniai runkeliai bei burokėliai serga sausuoju lapų puviniu. Dėl boro
trūkumo atsiranda ir kitos augalų ligos. Labai svarbus ir varis – būtinas augalų
mitybos elementas. Varis priskiriamas prie 20 būtinųjų augalų mitybos elementų,
todėl, visai nesant vario, augalai sunyksta, o jo trūkstant – serga. Trūkstant cinko,
sutrinka normalus augalų ir gyvulių vystymasis. Manganas, skatindamas augaluose
vykstančius fiziologinius procesus, didina jų atsparumą ligoms, mažina kviečių
pažeidimą kietosiomis kūlėmis, bulvių – juodąja kojele, virusinėmis ligomis ir kt.
Gana svarbūs augalų augimui ir gyvulių vystymuisi yra kobaltas ir cinkas. Nors
mikroelementų poreikis labai mažas, tačiau jų trūksta ne tik augalams ir gyvuliams,
bet kartais jų trūkumas veikia ir žmogų. Kad augalai būtų praturtinti mikroelementais,
būtina juos tręšti mikroelementinėmis trąšomis, bet tuomet pirmiausia reikia žinoti,
kiek jų yra dirvožemyje.
Norint organizuoti augalų tręšimą mikroelementais, buvo būtina ištirti dirvo
žemyje esantį mikroelementų kiekį. Pirmutinis mikroelementų tyrimus pradėjo
A.Baginskas. Jis net yra sudaręs boro kiekio dirvožemiuose žemėlapį. Tačiau jo
tyrimai buvo daugiau apžvalginiai. Norint žinoti, kokiuose plotuose auginamus
augalus reikia tręšti mikroelementais, būtina atlikti kuo detalesnius dirvožemyje
esamų mikroelementų kiekio tyrimus. Tokie tyrimai 1972 m. buvo pradėti augalų
veislių tyrimo punktuose, kai kurių eksperimentinių ūkių laukuose, daržininkystės
ūkių lietinamuose plotuose, o nuo 1982 m. ir kitų ūkių dirvose. Respublikinės
agrochemijos laboratorijos Analitinio skyriaus viršininkas A.Antanaitis organizavo
mikroelementų boro (B), molibdeno (Mo), mangano (Mn), kobalto (Co), vario (Vu)
ir cinko (Zn) tyrimus. Prie šio tyrimo prisidėjo ir Operatyvinio skyriaus viršininkas
J.Mažvila. Jis pateikė dirvožemio ėminių apjungimo principus pagal jų genetinį tipą,
granuliometrinę sudėtį ir kitus veiksnius. Šiam tikslui dirvožemių agrocheminių
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tyrimų metu paimti 3-5 tam plotui būdingi dirvožemio ėminiai, reikalingi pH,
judriųjų fosforo ir kalio kiekiui nustatyti, apjungti vidutiniškai 20-50 ha dirvų plotui
charakterizuoti. Šiuose mėginiuose nustatyti minėti mikroelementai. Reali galimybė
atlikti mikroelementų tyrimus atsirado, kada įstaiga įsigijo amerikiečių gamybos
„Perkin Elmer” firmos atominės absorbcijos spektrometrą. 1982 ir 1983 metais
buvo ištirtas Ignalinos, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Varėnos, Vilniaus, Jonavos,
Kauno, Prienų, Radviliškio, Šakių, Kretingos, Plungės, Šilalės, Šilutės ir dalinai
Kėdainių rajonų dirvožemiuose esantis mikroelementų kiekis. Tirtiems ūkiams
Operatyvinio skyriaus dirvožemininkai sudarė M 1:10000 dirvožemių aprūpinimo
mikroelementais (B, Mo, Cu, Zn, Mn, Co) kartogramas.

Nuo 1984 m. iki 1987 m. mikroelementų tyrimus tęsė Respublikinė žemės
ūkio chemizavimo projektavimo ir tyrinėjimo stotis. Per šį laikotarpį Analitinio
skyriaus darbuotojai ištyrė Alytaus, Anykščių, Kaišiadorių, Kupiškio, Lazdijų,
Molėtų, Rokiškio, Trakų, Ukmergės, Utenos, Zarasų, Akmenės, Biržų, Joniškio,
Jurbarko, Marijampolės, Kėdainių (dalinai), Pakruojo, Panevėžio, Pasvalio, Šiaulių,
Vilkaviškio, Kelmės, Klaipėdos, Mažeikių, Raseinių, Skuodo, Tauragės, Telšių rajonų
dirvas. Tirtiems ūkiams Operatyvinio skyriaus darbuotojai sudarė M1:10000 minėtų
mikroelementų kartogramas, o atlikus visų ūkių tyrimus, jie paruošė mikroelementų
tyrimo duomenų rajonų ir šalies suvestines bei kartoschemas.
Baigus visos Lietuvos 3 mln. 310 tūkst. ha ploto dirvožemių tyrimus, paaiškėjo,
kad mūsų šalies dirvožemiai turtingiausi mikroelemento mangano, šiek tiek mažiau
turtingi boro, vidutiniškai turtingi vario. Mažiausiai dirvožemiai turi molibdeno,
šiek tiek mažiau turtingi cinko ir kobalto. Pagal priimtą vertinimą manganingų ir
didelio manganingumo dirvožemių yra net 85,2 %. Tokių dirvožemių Rytų, Vakarų ir
Vidurio Lietuvoje yra beveik po vienodą kiekį. Daugiausia jų – Šilalės (97,3 %), Kelmės
(95,8 %), Ignalinos (94,8 %), Joniškio (94,7 %) rajonuose. Labai mažo manganingumo
dirvožemių Lietuvoje beveik nėra, mažo manganingumo – tik 0,2 %. Judrusis
manganas dirvožemyje nustatytas pagal J.V.Peivės ir G.J.Rinkio pasiūlytą metodiką
0,1n H2SO4 ištraukoje.
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Mikroelementų kiekio dirvožemyje nustatymas atominės absorbcijos
spektrometru „Perkin Elmer - 403”. 1984 m.
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Ištyrus Lietuvos ūkių dirvožemių boringumą, paaiškėjo, kad pagal priimtą
vertinimą didžioji dalis dirvožemių yra didelio boringumo ir boringi (54,3 %). Be
to, dar yra daug (32,1 %) ir vidutinio boringumo dirvožemių. Daugiausiai didelio
boringumo ir boringų dirvožemių rasta Vidurio (72,6 %), mažiau – Rytų (42,4 %), o
mažiausiai – Vakarų (39,9 %) Lietuvoje. Be to, dar buvo nemažai vidutinio boringumo
dirvožemių – atitinkamai 22,6; 38,6; 39,1 %. Daugiausia boringų ir didelio boringumo
dirvožemių – Joniškio (88,5 %) ir Radviliškio (77,9 %) rajonuose. Labai mažo ir mažo
boringumo dirvožemių daugiausiai yra Klaipėdos (57,2 %) ir Šalčininkų (33,9 %)
rajonuose. Judrusis boras dirvožemyje nustatytas kolorimetriškai.
Iš apibendrintų tyrimų duomenų paaiškėjo, kad judriojo vario kiekis dir
vožemyje priklauso nuo dirvožemio reakcijos, granuliometrinės sudėties, humu
so kiekio, užmirkimo laipsnio. Mažiausiai vario yra durpynuose ir lengvos granu
liometrinės sudėties dirvožemiuose. Durpiniai dirvožemiai turi žymiai mažiau vario
negu mineraliniai, o žemutinio tipo durpynuose vario yra daugiau negu tarpinio
tipo. Rūgštėjant dirvožemiui, jo judrumas didėja, ir atvirkščiai.
Lietuvos dirvožemiuose vario yra vidutiniškai. Vidutinio varingumo dirvože
mių rasta 47,6 %, t.y. didžiausia dalis tirto žemės ūkio naudmenų ploto. Tuo tarpu
labai mažai varingų dirvožemių yra tik 1 procentas. Vidurio Lietuvos dirvožemių
varingumas didesnis negu kitų zonų. Čia vyrauja vidutinio varingumo (51 %) ir
varingi (32,3 %) dirvožemiai. O štai Rytų ir Vakarų Lietuvoje dirvožemiai daugiausia
yra mažo (24,5-44,6 %) ir vidutinio (39,3-53,0 %) varingumo. Mažiausiai vario yra
Rytų Lietuvos dirvožemiuose. Čia labai mažo ir mažo varingumo dirvožemių rasta
46,4 %. Skurdžiausios judriojo vario yra Šalčininkų rajono dirvos – labai mažo ir mažo
varingumo dirvožemių čia yra net 75,7 %, o štai Vidurio Lietuvos – Joniškio, Jurbarko,
Marijampolės, Kėdainių, Pakruojo bei Pasvalio rajonuose tokių dirvožemių praktiškai
visai nėra. Daugiausiai vario turi sunkesnės granuliometrinės sudėties Joniškio,
Kėdainių, Pakruojo, Pasvalio dirvožemiai. Varis nustatytas 1n HCl ištraukoje.
Cinkas augalų vegetacijoje atlieka daug funkcijų. Jo reikšmė augalų augimui
susijusi su cinko dalyvavimu azoto apykaitoje. Skirtingų rūšių augalai nevienodai
reiklūs cinko. Augalų pasisavinamo judriojo cinko dažniausiai trūksta neutraliuose
(pH daugiau nei 6), lengvuose dirvožemiuose. Mūsų tyrimų duomenimis, Lietuvos
dirvožemiuose yra maži (86,3 %) judriojo cinko kiekiai ir labai mažo cinkingumo
dirvožemių yra net 47,7 %, o mažo – 38,6 %. Mažiausiai cinkingi yra Vidurio Lietuvos
dirvožemiai, o daugiausiai cinko yra Rytų Lietuvos dirvožemiuose. Daugiausiai ma
žo ir labai mažo cinkingumo dirvožemių yra Mažeikių (98,9 %), Pasvalio (94,4 %),
Joniškio (93,0 %)rajonuose. Daugiausiai (daugiau kaip 2 mg kg-1 dirvožemio) yra
Lazdijų (38,8 %), Kupiškio (29,2 %), Varėnos (24,4 %) rajonuose. Cinkas dirvožemyje
nustatytas pagal G.Rinkį 1n KCL ištraukoje.
Judriojo kobalto Lietuvos dirvožemiuose yra nedaug. Tyrimų duomenimis, labai
mažo kobaltingumo dirvožemių yra 8,7 %, mažo kobaltingumo – 65,3 %, vidutinio
– 25,8 % ir kobaltingų – tik 0,2 % tirto ploto. Įvairiose Lietuvos zonose dirvožemių
kobaltingumas nėra vienodas. Daugiausiai nekobaltingų dirvožemių yra Vakarų
(78,7 %) ir Vidurio (73,8 %), o šiek tiek mažiau – Rytų (70,6 %) Lietuvoje. Daugiausiai
vidutinio kobaltingumo ir kobaltingų dirvožemių yra Alytaus (47,3 %), Utenos
(46,5 %), Kėdainių (46,3 %), o labai mažo kobaltingumo – Varėnos (11,2 %), Švenčionių
(11,5 %) rajonuose. Judrusis kobaltas dirvožemiuose nustatytas 1n H2SO4 ištraukoje.
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Judriojo molibdeno tyrimas parodė, kad pagal priimtą dirvožemio molibdeno
atžvilgiu vertinimą, Lietuvos dirvožemiuose yra labai maži molibdeno kiekiai, nes
98,5 % jų yra mažo ir labai mažo molibdeningumo. Šiek tiek daugiau molibdeningų
dirvožemių rasta Vakarų Lietuvoje, bet ir tai tik 2 %. Kiek daugiau tokių dirvožemių
buvo Vilniaus (5,2 %), Plungės (5,6 %) ir Švenčionių (9,5 %) rajonuose. Judrusis
molibdenas dirvožemiuose nustatytas kolorimetriškai.

Liucernoms auginti tinkami dirvožemiai
Septintojo dešimtmečio pabaigoje daugelis ūkių, stiprindami pašarų bazę,
kasmet vis didesnius plotus užsėdavo liucernomis. Tačiau ne visur jos gerai augo
ir užaugino laukiamą derlių. Liucernos labai jautrios dirvožemio rūgštumui,
drėgmės režimui, granuliometrinei sudėčiai, pajaurėjimo laipsniui ir karbonatingo
sluoksnio gyliui, dirvos sukultūrinimo laipsniui bei kitoms savybėms. Būdavo
nereti atvejai, kai įsėtos liucernos po metų kitų išnykdavo, ypač Žemaitijos
laukuose. Dėl to Lietuvos žemės ūkio ministerijos 1983 m. balandžio 24 d. įsakymu
Nr.404 nuo 1982 m. Respublikinė agrochemijos laboratorija su Respublikiniu
žemėtvarkos projektavimo institutu pradėjo dirvožemių, tinkamų liucernoms
auginti, tyrimus. Juos nuo 1984 m. tęsė Respublikinė žemės ūkio chemizavimo
projektavimo ir tyrinėjimo stotis. Per 1982-1985 m. RAL, RChPTS ir RŽPI, rajonų
žemės ūkio valdybų vyriausiųjų agronomų ir ūkių vadovų pageidavimu, ištyrė
921 ūkio 321 363 ha ploto dirvožemius: RŽPI – 20 rajonų 144 539 ha, o RAL
ir RChPTS – 24 rajonų 176 824 ha. Tyrimų metu tinkamų liucernoms auginti
dirvožemių rasta 32 936 ha, arba 10,2 % tirto ploto, mažiau tinkamų – 149 444 ha,
arba 46,5 % ir netinkamų – 138 981 ha, arba 43,3 %. Daugiausiai tinkamų plotų
rasta Kėdainių, Pasvalio Radviliškio, Joniškio, Šiaulių, Biržų, Panevėžio, mažiau
tinkamų – kai kuriuose Pasvalio, Zarasų, Radviliškio, Panevėžio, Kėdainių, Pakruojo
rajonų ūkių dirvožemiuose. Visa liucernoms auginti dirvožemio tyrimo medžiaga
įteikta rajoniniams agropramoniniams susivienijimams ir ūkiams. Sudarytose
kartoschemose tinkami liucernoms auginti plotai nuspalvinti žalia, mažiau tinkami
– geltona spalva. Šiais tyrimais minėtos organizacijos kiekvienam ūkiui suteikė
garantijas, kad tinkamuose plotuose liucernos augs gerai, o mažiau tinkamuose
augs, bet be didelių derliaus garantijų. Tinkamų liucernoms auginti dirvožemių
tyrimus mūsų organizacijose darė Dirvožemio agrocheminio tyrinėjimo skyriaus
dirvožemininkai, o darbus organizavo skyriaus viršininkas J.Mažvila.

Tarpūkinių gyvulininkystės įmonių užsakymais Respublikinėje žemės ūkio
chemizavimo projektavimo ir tyrinėjimo stotyje pradėti jų laukų dirvožemių
agrocheminiai tyrimai. Šiais tyrimais siekta nustatyti atskirų įmonių laukų maisto
medžiagų kiekį dirvožemiuose ir pagal tai įvertinti, kiek juose galima išlaistyti
gyvulininkystės įmonėse susikaupusių srutų, o reikalui esant, siekiant subalansuoti
tinkamą augalų augimo režimą, patręšti ir mineralinėmis trąšomis. Todėl kartu
buvo tiriama ir augalų bei srutų kokybė, jų ir dirvožemio užterštumas sunkiaisiais
metalais, nitratais.
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Apžvalginiai tyrimai vyko susivienijimo „Viza”, Biržų (Aušros), Kėdainių (Nevė
žio), Akmenės, Kupiškio, Mažeikių, Panevėžio, Pasvalio, Radviliškio tarpūkinėse
gyvulininkystės įmonėse. Papildomi detalūs agrocheminiai tyrimai atlikti Kėdainių,
Biržų, Vilkaviškio ir Šilutės tarpūkinėse įmonėse.
Apžvalginiam tyrimui dirvožemio, augalų bei srutų ėminiai paimti pavasarį.
Srutomis laistomuose plotuose vienas jungtinis dirvožemio ėminys imtas iš 100 m
ilgio juostos, 0-10 cm gyliu, vidutiniškai 6-8 ha plote. Kartu paimti iš rezervuarų
srutų ėminiai.
Detaliam tyrimui dirvožemio, augalų ir srutų ėminiai buvo imami du kartus
– pavasarį ir rudenį. Dirvožemis imtas iš pastovių 25 m2 aikštelių 0-5, 5-10, 1020, 20-30, 40-60, 60-80, 90-110 cm sluoksnių. Iš kiekvienos aikštelės imti ir augalų
ėminiai, o iš rezervuarų ir srutų ėminiai.
Apžvalginio tyrimo metu dirvožemio mėginiuose tirta pH, judrieji fosforas ir
kalis, kalcis, magnis, nitratinis ir amoniakinis azotas, augalų – fosforo %, kalio %,
kalcio %, magnio %, nitratai, manganas, geležis, varis, cinkas, chromas, švinas,
nikelis, kadmis, srutų pH, drėgmės %, bendrojo ir amoniakinio azoto %, judriųjų
fosforo ir kalio %, pelenų %. Detalių tyrimų metu, be minėtų elementų, dirvožemyje
tirti sunkieji metalai: chromas, švinas, nikelis, kadmis ir mikroelementai: boras,
molibdenas, varis, manganas, cinkas, kobaltas ir siera.
Tyrimais nustatyta, kad minėtų įmonių dirvožemiai yra neutraloko arba
neutralaus rūgštumo. Judriojo fosforo juose palyginti nedaug, judriojo kalio – šiek
tiek daugiau negu fosforo. Mineralinio azoto, sieros – taip pat nedaug, o kalcio
bei magnio – gana gausu. Sunkiųjų metalų kiekiai neviršijo leistinų normų, mik
roelemento molibdeno buvo labai mažai, šiek tiek daugiau cinko, vario, boro, daug
mangano. Augaluose nitratų buvo daugoka, o fosforo, kalio, mikroelementų kiekiai
artimi šalies vidurkiams. Sunkieji metalai neviršijo leistinų jų ribų. Srutų cheminė
sudėtis priklausė nuo jų atskiedimo laipsnio, naudojamų pašarų.
Atliktityrimaileidotarpūkiniųgyvulininkystėsįmoniųspecialistams,atsižvelgiant
į dirvožemyje esamą maisto medžiagų kiekį, tiksliai apskaičiuoti atskiriems laukams
optimalų išlaistomų srutų kiekį. Taip darant, augalai aprūpinami reikiamomis maisto
medžiagomis, neviršijamas leistinas jų kiekis dirvožemyje, augaluose ir vandenyje,
nesukaupiami per dideli sunkiųjų metalų kiekiai, neteršiama gamtinė aplinka.
Tokie tyrimai kai kuriose tarpūkinėse įmonėse po keletos metų vėl buvo
kartojami. Pavyzdžiui, 1989 m. buvo tirti susivienijimo „Viza”, Vilkaviškio (Balčiūnų),
Šilutės ir Vilniaus „Neries” tarpūkinių gyvulininkystės įmonių drėkinami srutomis
daugiamečių žolių plotų dirvožemiai.

Dirvožemio ir kiti laboratoriniai tyrimai
Vienas iš svarbiausių agrochemijos laboratorijų darbų buvo dirvožemio,
augalų, trąšų ir kitų medžiagų laboratoriniai tyrimai. Šiems darbams turėjo būti
skirtos didžiausios investicijos. Laboratoriniams tyrimams reikėjo erdvių patalpų,
gerų įrengimų, tiksliai veikiančių prietaisų, švarių reagentų, kvalifikuotų ir patyrusių
specialistų. Tik esant šioms sąlygoms, galėjo būti atlikti kokybiški tyrimai. Nuo pat
pirmųjų darbo dienų didžiausias zoninių agrochemijos laboratorijų rūpestis buvo
sukurti geras sąlygas laboratoriniams darbams atlikti. Tą labai rėmė ir skatino
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.
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Sukūrus zonines agrochemijos laboratorijas, labai greitai buvo organizuotos
analitinės laboratorijos dirvožemiui, pašarams ir trąšoms analizuoti. Analitinės
grupės greitai išanalizuodavo dirvožemininkų pristatytus dirvožemio ėminius ir
analizių duomenis pateikdavo sugrįžusiems iš laukų dirvožemininkams rūgštumo ir
judriųjų fosforo bei kalio kartogramoms sudaryti. Per pirmuosius savo darbo 1965uosius metus zoninių agrochemijos laboratorijų analitikai padarė daugiau nei 87
tūkst. analizių. Jau kitais metais analizių skaičius padidėjo beveik iki 269 tūkstančių
(3 paveikslas).
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Daugiausia buvo daroma dirvožemio pH ir judriųjų fosforo bei kalio kiekio
analizių. Tačiau buvo atliekamos ir granuliometrinės sudėties, humuso bei kitos
dirvožemio, taip pat ir trąšų kokybės analizės. Antrojo dirvožemių agrocheminio
tyrimo metu, kuomet žymiai išsiplėtė tyrimų apimtys, Respublikinės agrochemijos
laboratorijos Analitinio skyriaus darbuotojai, vadovaujami viršininkės Elvyros Pliu
pelytės, vėliau skyriaus viršininko Antano Antanaičio, ištirdavo apie 150-180 tūkst.
dirvožemio mėginių ir padarydavo vidutiniškai 450-540 tūkst. masinių analizių. Su
visokiomis kitomis dirvožemio analizėmis RAL kasmet atlikdavo 373-651 tūkst.
analizių.
Dirvožemio pH, judriųjų fosforo ir kalio analizės buvo daromos vadinamu
„sroviniu” būdu. Beveik visi darbai buvo mechanizuoti ir automatizuoti. Tam buvo
naudojamos specialios džiovyklos, filtravimo transporteriai, plaktuvai, tirpalų
užpylimo dozatoriai ir kt. Tačiau šio skyriaus trąšų ir įvairių analizių grupėje buvo
atliekamos tos dirvožemio analizės, kurių apimtis nedidelė ir dėl to negalima
organizuoti darbo sroviniu metodu. Tai labai įvairios analizės: dirvožemio skirtingų
pH, įvairių azoto, fosforo ir kalio analizių formos, judrusis aliuminis, sorbuotų bazių
suma, humusas bei kitos analizės. Šių analizių reikėjo atliekant tręšimo, kalkinimo
bandymus, įvairius metodinius tyrimus bei sprendžiant žemės ūkio gamyboje
iškilusius klausimus. Kasmet vis daugiau buvo ištiriama dirvožemio mėginių,
nustatant judriojo magnio, mikroelementų vario, boro, mangano, cinko, molibdeno,
kobalto kiekius. Naudodamiesi šių analizių duomenimis, Operatyvinio skyriaus
dirvožemininkai sudarydavo jų kartogramas.
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3 paveikslas. Dirvožemio ir šiltnamių žemių laboratoriniai tyrimai
(tūkst. analizių), 1965-2004 m.

		

RAL Dirvožemio ir įvairių analizių skyriaus vyresnioji agrochemikė E.Matusevičienė
savos gamybos dozatoriumi užpila tirpalus dirvožemio pH nustatyti. 1980 m.
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RAL Dirvožemio ir įvairių analizių skyriaus darbas su ištraukai paruoštu
savos gamybos agregatu, specialiomis kasetėmis, vežimėliais. 1977 m.

RChPTS Dirvožemio agrocheminio tyrinėjimo skyriaus viršininkas J.Mažvila ir grupės
viršininkas T.Adomaitis bando imti dirvožemio ėminius su jų paėmikliu. 1986 m.
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Plečiantis Respublikinėje žemės ūkio chemizavimo projektavimo ir tyrinėjimo
stotyje dirvų agrocheminiams pH, judriųjų fosforo ir kalio, mineralinio azoto,
mikroelementų bei kai kurių makroelementų tyrimams, žymiai padaugėjo Analitinio skyriaus dirvožemio mėginių analizių. Jų, palyginus su Respublikinės agrochemijos laboratorijos atliktomis analizėmis, kasmet buvo padaroma beveik 1,5
karto daugiau. Daugiausia dirvožemio analizių (per 1 milijoną) padaryta 1989 m.
(3 pav.). Jų padaugėjo, kai 1986 m. Tarybų Sąjungos vyriausybės nutarimu, buvo
nupirktos penkios komplektinės dirvožemio tyrimo sistemos. Viena tokia sistema
„Soilab” (1,5 mln. invaliutinių rublių vertės) buvo paskirta mūsų stočiai. Tuomet tai
buvo didžiulės vertės įrengimų ir prietaisų komplektas, sudarytas iš tuo metu Europoje ir Amerikoje gamintų gerų prietaisų bei įrengimų. Pagal susitarimą minėtas
sistemas Tarybų Sąjungai ruošė ir tiekė Suomija. Šioje sistemoje buvo viskas, kas
reikalinga mechanizuotam ir automatizuotam dirvožemio ėminių paėmimui, jų
mėginių analizavimui, analizių duomenų apibendrinimui, kalkinių medžiagų ir trąšų
normų apskaičiavimui. Čia buvo penki mechanizuoti dirvožemio ėminių paimtuvai, montuojami prie traktoriaus. Prie jų buvo vienas hidraulinis paimtuvas, skirtas
dirvožemio ėminiams imti pagal horizontus iš gilesnių sluoksnių. Dirvožemio azoto
tyrimams specialiai pagaminta 200 hermetiškų dėžių, vadinamų „termokrepšiais”.
Laboratoriniams dirvožemio tyrimams gauti prietaisai ir įrengimai: vokiečių gamybos „Heraeus” organinei (humuso) ir neorganinei angliai nustatyti, kalciui ir natriui

– „Eppendorf ”, du amerikiečių gamybos prietaisai „Becman” pH nustatyti (50 lygiagretiems mėginiams), du suomių gamybos įrenginiai nitratiniam ir amoniakiniam
azotui, judriajam fosforui, magniui, kalciui – fotometriniai analizatoriai „Kone-CD”
(24 lygiagretiems mėginiams), po du vokiečių gamybos malūnus šlapiems ir sausiems
mėginiams malti, indų plovykla „Miele”, du mėginių plaktuvai, du suomių gamybos filtravimo įtaisai, tūkstančiai plastmasinių dėžučių, šimtai tūkstančių kiuvečių
ir kita. Be to, analizių duomenų apibendrinimui pateiktos dvi Tarybų Sąjungoje
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ATC Analitinio skyriaus vyresn. agrochemikė M.Gaumanienė
tiria humusą aparatu „Hereus“. 1997 m.
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gaminamos elektroninės skaičiavimo mašinos SM-2. Šios mašinos buvo sujungtos
su Analitinio skyriaus laboratoriniais įrengimais ir laboratoriniai duomenys tiesiai
patekdavo į SM-2 mašinas. Šias mašinas valdė ir duomenų apdorojimą atlikdavo bei
augalų tręšimo planus ruošė Lietuvos žemės ūkio ekonomikos instituto Skaičiavimo
centro specialistų grupė, įsikūrusi priestato ketvirtame aukšte, Skaičiavimo centro
patalpose (vadovas K.Sabaliauskas).
Visi grąžtai, termokrepšiai, hermetiškos dėžės ir kt., skirta dirvožemio ėminių
paėmimui, atiteko Dirvožemio agrocheminio tyrinėjimo skyriui, o laboratoriniam
analizavimui skirti prietaisai ir įrengimai – Analitiniam skyriui. Dirvožemio
agrocheminio tyrinėjimo skyrius su dirvožemio ėminių paimtuvais pabandė dirbti,
tačiau mūsų šalies sąlygomis jie netiko dėl kalvotų laukų, nedidelių plotų, didelių
traktoriaus naudojimo išlaidų, menko darbo našumo. Jie vėliau buvo nurašyti bei
iškomplektuoti. Analitinio skyriaus Dirvožemio masinių analizių laboratorijai
gauti prietaisai ir įrengimai padėjo žymiai padidinti darbo našumą, pagerinti darbų
kokybę. Kai kuriais mėnesiais laboratorijos darbuotojai per dieną išanalizuodavo
net po 1,5 tūkstančio dirvožemio mėginių, padarydami 4,5 tūkstančio pH, judriųjų
fosforo ir kalio analizių.
Nuo 1991 m. dirvožemio laboratorinių tyrimų, palyginus su 1990 m., sumažėjo
daugiau negu dvigubai. Jų mažėjo iki 1999 m. Po to vėl, dėl atsiradusio poreikio
nustatyti dirvožemio užterštumą sunkiaisiais metalais ir įvairių užsakovų noro
ištirti dirvožemyje humuso, mineralinio azoto, mikroelementų ir kitų elementų
kiekius, analizių kiekis didėjo ir 2001 m. jų buvo 639 tūkstančiai (3 pav.). Tarp
visų laboratorinių analizių dirvožemio analizės sudaro 79,7-97,3 %. Paskutiniu laiku
jų skaičius vėl sumažėjo. Dabartiniu metu daugiausiai dirvožemio laboratoriniai
tyrimai reikalingi konsultavimo tarnyboms, mokslo tyrimo įstaigoms, ūkininkams,
firmoms „Kemira GrowHow”, „Agrokoncernas”, „Agrochema”, „Linas ir Viza”,
„Litagros chemija” ir kitiems užsakovams.
Agrocheminių tyrimų centre kasmet atsiranda vis naujų laboratorinių tyrimų
rūšių. Viena iš jų yra nuotekų ir vandens tyrimai iš sąvartynų, degalinių gręžinių. Nuo
1995 m. tokių analizių atlikta 500, o 2004 m. – jau 9 300, arba 18,6 karto daugiau.
Vandenyse ir nuotekose nustatoma naftos koncentracija bei atskiros jos frakcijos,
BDS7, užterštumas fosforu, azotu, sunkiaisiais metalais.
LŽI Agrocheminių tyrimų centro Analitinio skyriaus dirvožemio ir kitų
analizių kokybė bei atlikimo operatyvumas gerėja. Tą jaučia ir įvertina įvairios firmos,
individualūs užsakovai ir mokslinės įstaigos. Tyrimų kokybei pagerinti nupirkti
nauji analizavimo prietaisai. Iš valstybės biudžeto, o dalinai ir iš savo uždirbtų lėšų
1999 m. nupirkta Australijos gamybos fosforo nustatymo sistema (spektrometras
„Cintra 10C”, autosampleris SDS-270, kompiuteris) judriojo fosforo tyrimams,
1998 m. – Didžiosios Britanijos gamybos judriojo kalio ir natrio tyrimams liepsnos
fotometras 9FP7, 1998 m. – Vokietijos gamybos smulkintuvas dirvožemio mėginių
paruošimui „Ultra Turrax T25”, 1998 m. – JAV gamybos sunkiesiems metalams
nustatyti atominės absorbcijos spektrometras „Analyst-800”, 1999 m. – Švedijos
gamybos grūdų kokybės tyrimams kritimo skaičiaus matavimo įrenginys „Falling
Number 1500 Fungal”, 1999 m. Švedijos gamybos laboratorinis malūnas „Mill
3100”, Vokietijos gamybos multimetras „MultiLevel”1 – pH, laidumo ir deguonies
tyrimams , 1997 m. – Japonijos gamybos elektroninės laboratorinės svarstyklės
ER 182A ir 2001 m. – Vokietijos gamybos „Scaltec SBC 31”, 2001 m. – Rusijos
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ATC Analitinio skyriaus chemikė V.Balnytė atominės absorbcijos spektrometru AAS-30
tiria mikroelementus. 1999 m.
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ATC Analitinio skyriaus vyresnioji agrochemikė Vida Guva
„Kone-C“ nustato dirvožemyje mineralinio azoto kiekį. 1989 m.
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ATC Analitinio skyriaus vyresnioji agrochemikė N.Sūdžienė kasdien priima
iš užsakovų laboratoriniams tyrimams įvairių medžiagų ėminius ir išduoda
atliktų tyrimų duomenis. 2005 m.

ATC Analitinio skyriaus vyresnioji agrochemikė R.Mickutė naująja fosforo nustatymo
sistema „Cintra 10C” tiria dirvožemio judrųjį fosforą. 2005 m.
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gamybos spektrokolorimetras „Ikan-1” naftos likučiams nustatyti, 2004 m. – JAV
gamybos gyvsidabrio analizatorius „Fims 100” gyvsidabrio likučiams tirti, 2002 m.
– Italijos gamybos azoto nustatymo įranga (mineralizatorius DK-20, destiliavimo
įrenginys UDK 140), 1998 m. – JAV gamybos analitinio vandens paruošimo sistema
„Mili-Rx20”, 1998 m. Didžiosios Britanijos ir Japonijos gamybos šaldiklis SANIO
MDF 192 mėginių saugojimui, 1999 m. – Vokietijos ir Japonijos gamybos skysčių
chromatografas „LaCrom” su UV/VIS detektoriumi pesticidų likučiams nustatyti,
JAV gamybos dujų chromatografas HP 6890 su ECD ir FID detektoriais, 2004 m.
– Vokietijos gamybos universali klimato matavimo sistema „Almeo 2390-5”.
Ir nauji, ir seniau įsigyti prietaisai gali gerai ir tiksliai veikti tik esant geram
techniniam jų aptarnavimui. Per daugumą agrocheminės tarnybos darbo metų
dirbo neblogas inžinierių personalas, todėl prietaisai ir įrengimai dirbdavo gerai.
Tačiau keletą nepriklausomos Lietuvos metų nesisekė rasti gerų specialistų, todėl
dėl nepakankamos jų kvalifikacijos, žioplumo ar tinginystės dalis gerų prietaisų
buvo apgadinti arba visai sugadinti. Tik 1995 m., vyriausiuoju inžinieriumi pradėjus
dirbti Vytautui Jasaičiui, turinčiam radioelektronikos specialybę, padėtis iš esmės
pasikeitė.
Plėtojantis Lietuvoje daržininkystei ir gėlininkystei, atsirado didelis poreikis
šiltnamių grunto tyrimams, nes be jų neįmanoma užauginti gausesnio ir geros
kokybės daržovių bei gėlių derliaus. Šiltnamių grunto tyrimus Respublikinėje
agrochemijos laboratorijoje organizavo vienas iš žymiausių šios srities specialistų
A.Antanaitis. Jis ne tik pradėjo laboratorinius tyrimus, bet ir ieškojo rekomendacijų,
naudojamų kitose šalyse, kurias būtų galima pritaikyti Lietuvos sąlygomis. Šiltnamių
gruntų tyrimų pradėjo gausėti 1976 m., o nuo 1979 m. jų per metus buvo atliekama
daugiau nei 24 tūkstančius (3 pav.). Grunto ėminius nedideliuose šiltnamiuose
dažniausiai imdavo patys daržininkai ir atveždavo į Respublikinę agrochemijos
laboratoriją analizei, o stambesniuose daržininkystės šiltnamiuose juos paimdavo
Analitinio skyriaus šiltnamių laboratorijos specialistai pagal sutartyje numatytą
grafiką. Jungtiniai ėminiai buvo imami iš gruntinių šiltnamių arba atskirų stelažų
specialiu grąžtu. Vienam ėminiui tekdavo apie 40-60 dūrių grąžtu. Vienas jungtinis
grunto ėminys buvo imamas iš 900-1000 m2 ploto. Laboratorijoje buvo atliekamos
tokios analizės: orasausės drėgmės proc., organinės medžiagos proc., dirvožemio
pH (1N KCl ištraukoje), druskų koncentracijos proc., chloridų mg/100g, fosforo
(P) mg/100g, kalio (K) mg/100g, amoniakinio azoto (N) mg/100g, nitratinio azoto
(N) mg/100g, kalcio (Ca) mg/100g, magnio (Mg) mg/100g ir reikalui esant buvo
nustatinėjami mikroelementai boras (B), molibdenas (Mo), varis (Cu), manganas
(Mn), geležis (Fe) – mg/kg.
Šios analizės buvo daromos kasmet, tiriant gruntą pirmą kartą prieš augalų
sodinimą. Analizuojant tų pačių šiltnamių gruntą antrą kartą ir vėliau, buvo nu
statomas dirvožemio pH, fosforas, kalis, amoniakinis ir nitratinis azotas bei magnis.
Šiltnamių gruntų tyrimo darbai Respublikinėje žemės ūkio chemizavimo
projektavimo ir tyrinėjimo stotyje dar labiau plėtėsi. Jų, palyginus su RAL šiltnamių
gruntų tyrimais, padaugėjo 3,6 karto, arba vidutiniškai buvo ištiriama nuo 16,4
(RAL) iki 58 (RChPTS) tūkstančių analizių per metus. Stambiuose daržininkystės ir
gėlininkystės ūkiuose jau pradėjo steigtis vietinės laboratorijos, tačiau jose dažniausiai
buvo daromos laboratorinės analizės, kurių pagrindu daržininkai ir gėlininkai
reguliuodavo augalų, auginamų mineralinėje vatoje, mitybą. Smulkesniuose ūkiuose
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auginamų augalų mityba buvo reguliuojama pagal atliktas durpių substratų analizes
Analitinio skyriaus specialių analizių laboratorijoje arba pačių ūkių laboratorijose.
Tačiau daugumas, ypač smulkių daržovių ir gėlių augintojų, vis daugiau naudojosi
mūsų tyrimais. Tuo metu ypač išsiplėtė mikroelementų tyrimai. Jie buvo atliekami
tiek stambių daržininkystės ir gėlininkystės ūkių, turinčių savas laboratorijas, tiek
ir smulkių daržovių ir gėlių augintojų šiltnamiuose. Šie tyrimai išplito dėl to, kad,
trūkstant augalams kokio nors vieno ar kelių svarbių mikroelementų, jie dažnai
susirgdavo, o kartais ir visai sunykdavo, tad augintojai norėjo tiksliai žinoti, ko
trūksta dirvožemiuose.
Tačiau VĮ „Agrocheminių tyrimų centras” 1991 metais, palyginus su RChPTS
1990-aisiais, šiltnamių grunto tyrimų apimtis sumažino 2,6 karto, o dar kitais
metais (1992 m.) buvo tik 7,7 tūkst. analizių, t.y. sumažėjo net 3,5 karto, palyginus
su 1991 m. Tyrimų apimtys beveik kasmet mažėjo ir 2001 m. buvo atliekama tik 1
tūkst. analizių (3 pav.). Taigi šiltnamių grunto mėginių tyrimai pergyveno sunkų
laikotarpį. Stambūs šiltnamių kombinatai daržoves ir dekoratyvinius augalus augina
mineralinėje vatoje, o pagrindiniai agurkų augintojai apie Kėdainius, naudodami
paruoštus durpių substratus ir pagal prekybininkų rekomendacijas peršamas
kompleksines trąšas, tik kritišku atveju atveža tyrimams substratų ėminius. Tačiau
Analitiniam skyriui 2002 m. pradėjus tirti substratus iš šiltnamių ir atvirų plotų,
kuriuose auginami daigai miškų želdinimui (eglaitės, pušaitės, uosiai, ąžuolai, juo
dalksniai), šiltnamių tyrimų vėl pagausėjo. 2004 m. buvo padaryta jau 3,4 tūkst.
analizių.
Ištyrusi šiltnamių gruntus, laboratorija augintojams kartu teikdavo daržovių
ir gėlių tręšimo rekomendacijas, kurias parengti buvo sunku, nes Lietuvoje tokių
tyrimų beveik nebuvo. Todėl teko naudotis Olandijos, Vokietijos ir kitų šalių re
komendacijomis. Norėdami šias rekomendacijas pritaikyti mūsų sąlygomis ir pato
bulinti, A.Antanaitis kartu su Vytėnų sodininkystės ir daržininkystės bandymų sto
ties ž.ū.m. kandidatu S.Gegužiu ir kitais organizavo specialius tyrimus. Ir 1976 m.
A.Antanaitis, S.Gegužis ir tuometinis LŽŪA Agrochemijos katedros docentas
B.Baginskas paruošė ir išleido leidinį „Agrocheminės analizės ir tręšimas šiltna
miuose”. 1979 m. A.Antanaitis, S.Gegužis ir Respublikinio sodininkystės ir daržinin
kystės tresto ž.ū.m. kandidatė A.Zdanevičienė paruošė leidinėlį „Daržovių ir gėlių
tręšimo organizavimo šiltnamiuose metodiniai nurodymai”, o 1982 m. A.Antanaitis
su ž.ū.m. kandidate R.Antanaitiene ir B.Baginsku paruošė ir išleido leidinėlį „Magnio
ir mikroelementinės trąšos”. Be to, A.Antanaitis apie daržovių tręšimą kartu su kitais
Lietuvos daržininkystės mokslo specialistais ruošė medžiagą trims leidiniams apie
lauko, sodo ir daržo kultūrų tręšimą ir rūgščių dirvų kalkinimą.

Organinių ir mineralinių trąšų kokybės tyrimai
Žemės ūkio augalų derliui didelės įtakos turi organinės trąšos. Apie 30 %
visų maisto medžiagų augalai gauna iš mėšlo, todėl svarbu žinoti jo kokybę,
kuri priklauso nuo gyvulių rūšies, kraiko, kaupimo technologijos. Tuo tikslu
1971-1976 m. A.Antanaitis organizavo mėšlo kokybės tyrimus. Analitinio skyriaus
darbuotojai pasirinktų ūkių gyvulininkystės fermose ir stambiuose kompleksuose
imdavo organinių trąšų ėminius ir laboratorijoje nustatydavo pagrindinių maisto
medžiagų bei mikroelementų kiekį.
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Buvo paimta ir išanalizuota 390 galvijų, 70 kiaulių ir nedaug arklių bei paukščių
mėšlo mėginių. Nustačius atskirų gyvulių rūšių šiaudų, durpių, pjuvenų ir mišraus
kraiko mėšlo fizikines ir chemines savybes, parengti kraikinio gyvulių mėšlo
kokybės rodikliai (3 lentelė). Be to, kartu buvo tirta ir gyvulininkystės kompleksuose
sukaupiamo skysto mėšlo bei jo frakcijų kokybė.
Apibendrinti mėšlo tyrimų duomenys parodė, kad, pasikeitus gyvulių, ypač
kiaulių, šėrimui, žymiai pasikeitė organinių trąšų cheminė sudėtis. Nustatyta, kad
kiaulių, šeriamų koncentruotais pašarais, mėšle azoto ir fosforo būna gausiau, o
kalio, atvirkščiai, mažiau. Šie duomenys padeda tiksliau nustatyti su organinėmis
trąšomis į dirvą patenkantį maisto medžiagų kiekį.
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Tyrimai tuo metu buvo labai reikalingi ir svarbūs planuojant tręšimą, nustatant
ne tik organinių, bet ir mineralinių trąšų normas. Jie ir dabar svarbūs, nes leidžia
ūkininkams orientuotis, kaip nepažeisti ES Nitratų direktyvos. Pagal ją, vidutinis
azoto kiekis, įterpiamas su mėšlu, viso ūkio žemės naudmenose neturi būti didesnis
kaip 170 kg ha-1 azoto.
Respublikinėje agrochemijos laboratorijoje atlikus detalius organinių trąšų
tyrimus ir paruošus ūkiams organinių trąšų cheminės sudėties lenteles, nebuvo
prasmės toliau šiuos tyrimus plėsti. Mėšlo kokybė labai priklauso nuo kraiko kiekio
ir kokybės, gyvulių rūšies, mėšlo laikymo būdo ir kt., todėl, norint tiksliai žinoti
ūkio mėšlo kokybę, reikia tirti kiekvieną jo rietuvę, kiekvieną atskirą mėšlidės mėšlo
sluoksnį ir panašiai. Toks tyrimas būtų labai brangus ir neturėtų didelės prasmės,
nes mėšlo kokybė labai gali pasikeisti nuo laikymo sąlygų. Todėl ūkiai patys nesityrė
ir į laboratoriją tyrimams patekdavo nedaug organinių trąšų ėminių.
Tik nuo 1998 m., pradėjus tirti auginamų grybų substratus, padidėjus sap
ropelio, taip pat įvairių pramonės, medienos atliekų, šiukšlynų, dumblo, medžio
anglies, ruošiamos šašlykų kepimui, ir kitiems tyrimams, organinių medžiagų
kokybės tyrimų iki 2004 m. padaugėjo nuo 500 iki 1800 analizių. Tačiau dalis šių
medžiagų nėra organinės trąšos. Šių medžiagų ėminiai nuo bendro organinių trąšų
kiekio tyrimo sudarydavo apie 30 %, o nuotekų dumblo – apie 50 %.
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3 lentelė. Kraikinio gyvulių mėšlo kokybė Lietuvoje
1971-1976 m.
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Kaip organinės trąšos buvo tiriamos ir frezerinės durpės. Analitinio skyriaus
darbuotojai su specialiais grąžtais arba pagal metodiką atkasant imdavo durpių
ėminius ūkiuose ir pačiuose durpynuose. Gavę tyrimų duomenis, durpynų dar
buotojai orientuodavosi, kokio drėgnumo yra durpės, koks jų susiskaidymo laipsnis,
peleningumas ir kt. Pagal drėgmės tyrimų rezultatus jie turėdavo spręsti, ar galima
durpes parduoti ūkiams, ar dar būtina sausinti.
Jau ZAL pradėta tikrinti mineralinių trąšų kokybė. Respublikinio susivienijimo
„Lietuvos žemės ūkio technika” rajoniniai skyriai atveždavo trąšų, gautų iš ga
myklų, ėminius, kad galima būtų įsitikinti, ar jų kokybė atitinka valstybiniais
standartais nustatytus reikalavimus. ZAL specialistai nustatydavo mineralinių
trąšų fizikines ir chemines savybes. Trąšų kokybės tikrinimas žymiai išsiplėtė
Respublikinės agrochemijos laboratorijos ir Respublikinės žemės ūkio chemizavimo
projektavimo ir tyrinėjimo stoties egzistavimo metu. Kasmet buvo patikrinama
apie 700 trąšų ir kalkinių medžiagų mėginių kokybė. Atliktų trąšų analizių
pagrindu susivienijimas „Lietuvos žemės ūkio technika” už nekokybiškas trąšas
gamykloms kartais pateikdavo ieškinius. Dažniausiai nekokybiškos trąšos būdavo
dėl per didelės drėgmės arba dėl per mažo veikliosios medžiagos kiekio. Kartais
dėl trąšų kokybės į laboratorijas kreipdavosi ir atskiri ūkiai, jeigu jiems kildavo
įtarimas, kad respublikinio susivienijimo „Lietuvos žemės ūkio technika” rajono
skyrius pateikė prastos kokybės mineralines trąšas. Tuomet kartais ūkiai išdrįsdavo
reikšti pretenzijas tiekėjams, bet tokių atvejų pasitaikė tik keli. Daugiausia būdavo
tikrinama ūkiuose esamų trąšų kokybė. Trąšų ėminius imdavo rajonų vyresnieji
agrochemikai arba Bandymų ir kontrolės skyriaus vyriausieji agrochemikai, kurie
kontroliuodavo tręšimo darbų kokybę ūkiuose.
Ūkiuose laikomos trąšos dažniausiai būdavo netinkamos kokybės dėl per
didelio drėgmės kiekio. Zoninių laboratorijų, taip pat ir Respublikinės agrochemijos
laboratorijos darbo metais mineralinės trąšos į ūkius būdavo vežamos neapdengtais
sunkvežimiais, net lyjant ar sningant. Dažniausiai ūkiuose visų rūšių (azoto, fosforo,
kalio) trąšos buvo laikomos viename sandėlyje, kartais suverstos į vieną krūvą.
Pasitaikydavo atvejų, kad mineralines trąšas iš karto nuveždavo į laukus ir jas
palikdavo krūvose net neuždengtas. Tokiomis sąlygomis laikomas trąšos visuomet
suprastėdavo. Dažnai būdavo nustatoma ir kalkinių medžiagų kokybė. Jos taip pat
dažnai būdavo nelabai tinkamos naudoti dėl per didelio drėgnumo ir atskirų frakcijų
stambumo ( ypač trupinti klintmilčiai).
LŽI Agrocheminių tyrimų centre valstybinė mineralinių trąšų kokybės kont
rolė nebuvo vykdoma, o mineralinių trąšų kokybę kartais pasitikrindavo vienas ar
kitas ūkininkas arba trąšomis prekiaujanti firma. Mineralinių trąšų tyrimų ypač
sumažėjo 1995-1997 m. Vėliau jų skaičius pradėjo didėti ir 2000-2003 m. atlikta
vidutiniškai 450-830 analizių, o 2002 m. jų buvo net 1 450. Tyrimų padaugėjo tada,
kai „Arvi” firma pradėjo gaminti kompleksines trąšas. Jai reikėdavo reguliuoti
gamybos technologinius procesus, todėl trąšų ėminių buvo daug ir juos skubiai
reikėjo išanalizuoti. Šiuo metu mineralinių trąšų ėminiai pristatomi sudėtingoms
analizėms atlikti: sieros, kalcio, magnio bei mikroelementų kiekiams nustatyti.
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Pašarų kokybės tyrimai
Gyvulininkystės produkcijos gamybos intensyvinimas labai priklauso nuo
tinkamo gyvulių šėrimo. Norint racionaliai naudoti pašarus, reikia gerai žinoti jų
cheminę sudėtį bei maistinę vertę, kuri nėra pastovi. Gyvuliams šeriamų pašarų
maistinę vertę labai aktualu žinoti ir todėl, kad pašarų gamybai būtų užimama kuo
mažiau žemės ūkio naudmenų.
Pašarų maistinė vertė kinta priklausomai nuo augalų augimo vietos geografinės
padėties, jų veislės, dirvožemių tipo bei tręšimo, derliaus nuėmimo laiko, dorojimo
būdo ir daugelio kitų veiksnių. Todėl gyvulininkystės darbuotojams, sudarant šėrimo
racionus, labai svarbu žinoti ūkyje paruoštų pašarų kokybę ir maistingumą.
Iki agrocheminės tarnybos įkūrimo Lietuvoje naudojamų pašarų kokybė
nebuvo tiriama, todėl gyvulininkystės darbuotojai apie pašarų maistingumą galėjo
spręsti tik apytikriai, naudodamiesi literatūros duomenimis. Įkūrus agrocheminę
tarnybą, zoninės agrochemijos laboratorijos 1966 m. pradėjo tirti augalų ir pašarų
cheminę sudėtį. Augalų tyrimai buvo reikalingi vykdant tręšimo bandymus. Pašarų
tyrimų tuo metu buvo dar mažai, nes dauguma ūkių rūpinosi, kad žiemos metu
pakaktų pašarų gyvuliams šerti, o jų kokybė buvo ne taip svarbi. Tuo metu ZAL
atlikdavo 4,7-9,4 tūkst. pašarų ir augalų analizių (4 pav.).
tūkst. analizių
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Agrocheminei tarnybai nuo pat egzistavimo pradžios buvo pavesta privaloma
tvarka tirti visų ūkių pašarus. Tačiau laboratoriškai patikrinti visų Lietuvos ūkių
pašarus sunku, nes tektų kasmet chemiškai ištirti apie 40-50 tūkst. pašarų mėginių.
Taikant tuometinius palyginti sudėtingus ir daug darbo reikalaujančius cheminio
tyrimo metodus, minėtam pašarų mėginių skaičiui išanalizuoti būtų reikėję
laboratorijos su apie 150 analitikų. Kai to neturėjome, geriausia išeitis buvo paruošti
šalyje gaminamų pašarų cheminės sudėties ir maistingumo duomenų tipines len
teles, išryškinant jose ruošiamų pašarų specifiką, palyginus su šalies vidutiniu
pašarų maistingumu. Todėl nuo 1968 m. ZAL pradėjo sistemingai tirti 13 ūkių
pašarų cheminę sudėtį ir maistingumą. Šis nedidelis ūkių skaičius taip pat tik iš
dalies galėjo atspindėti įvairias ir sudėtingas šalies agroklimatines sąlygas. Todėl tik
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4 paveikslas. Pašarų ir augalų kokybės tyrimai (tūkst. analizių)
1965-2004 m.
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susikūrus Respublikinei agrochemijos laboratorijai, biologijos mokslų kandidatas
Titas Tamulis, pradėjęs dirbti Pašarų skyriaus viršininku, parodė didelį sumanumą
ir skyrė daug energijos plečiant pašarų tyrimus. Jau 1971 m. jis organizavo kiekvieno
administracinio rajono dviejų ūkių (iš viso šalyje 88 ūkiai) tyrimus. Nuo 1972 m.
iki 1977 m. pašarų ėminiai buvo renkami iš 123 ūkių, o 1978 - 1982 m., baigiant
tyrimų programą, iš 25 ūkių.
Stambių pašarų, siloso, šienainio, kombinuotų pašarų ėminiai buvo imami
su specialiais grąžtais, kuriuos gaudavome, įsigydami pašarų laboratoriją, sukomp
lektuotą UAZ-452 automašinoje, arba pasigamindavome patys. Kitų pašarų (šak
niavaisių) ėminius ėmėme rankiniu būdu. Pašarai buvo renkami pagal specialią
metodiką, siekiant apimti visas pašarų rūšis bei jų atmainas, esančias ūkyje. Toks
tyrimų planas turėjo dvejopą tikslą: patenkinti ūkių poreikius ir rinkti medžiagą
tipinių pašarų maistingumo duomenų lentelėms sudaryti. Kiekviename ūkyje
būdavo ištiriami 25-45 pašarų mėginiai ir nustatomas visų pagrindinių maisto
medžiagų, kurių reikės gyvuliams, kiekis (10 cheminių rodiklių).
Per metus Pašarų skyriaus darbuotojai išanalizuodavo 2,5-3,0 tūkst. pašarų
mėginių. Analizių duomenys buvo siunčiami ūkiams, o apibendrinti vidutiniai tirtų
ūkių pašarų kokybės ir maistingumo duomenys – rajonų žemės ūkio valdyboms.
Jos šiuos duomenis išplatindavo visiems ūkiams, kurių pašarų kokybė laboratoriškai
nebuvo tiriama. Analizių duomenų panaudojimas padėdavo ūkių zootechnikams
tiksliau koreguoti pašarų racionus, atsižvelgiant į faktišką jų komponentų mais
tingumą. Be to, analizių duomenys buvo reikalingi vedant ūkiuose pašarų apskaitą,
skirstant pašarus atskiroms gyvulių rūšims, taikant materialinio skatinimo priemones
už kokybiškų pašarų paruošimą.

RAL pašarų analitikė V.Rupšienė ruošia ištraukas mineralinių elementų
kiekiui pašaruose nustatyti. 1981 m.

Ištyrus per keliolika metų pašarus, tyrimo duomenys matematiškai apdoroti
ESM 1971-1977 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos Skaičiavimo centre, o 19781982 m. Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslinio tyrimo instituto Skaičiavimo
centre. Atlikus skaičiavimus, T.Tamulis sudarė apie 100 pašarų (šieno, šiaudų, pievų
ir ganyklų žolės, runkelių lapų, žolės, žolės miltų, šiaudų briketų, dobilų nuokulų ir
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kapojų, miltų, granulių, įvairaus siloso, šienainio, šiaudainio, bulvių, morkų, pašarinių
ir cukrinių runkelių, kukurūzų, žirnių ir daugelio kitų pašarų) cheminės sudėties ir
maistingumo lenteles. Pašaruose apskaičiuoti pašariniai vienetai, apykaitos energija,
nustatytos sausosios bei organinės medžiagos, virškinamieji ir žali proteinai, žali
riebalai, žalia ląsteliena, neazotinės ekstraktinės medžiagos, tirpūs angliavandeniai,
kalcis, fosforas, kalis, natris, magnis, karotinas. Šių tyrimų duomenys leido ūkiams
tiksliau apskaičiuoti savo pašarų vertę ir geriau subalansuoti maisto medžiagas.
Pašaruose tirti ir mikroelementai: jodas, kobaltas, varis, cinkas, manganas,
geležis. Vėliau, atlikus dar daugiau pašarų tyrimų, buvo paruošta apibendrinta 21
pašarų rūšies 1971-1988 m. Lietuvos pašarų maistingumo lentelė (4 lentelė).
Be to, pašaruose tirti kai kurie vitaminai, biologiškai aktyvios medžiagos ir,
svarbiausia, aminorūgštys. Iš šių tyrimų paruošta vidutinio aminorūgščių kiekio
natūralaus drėgnumo pašaruose lentelė (5 lentelė).
Siekiant padidinti atliekamų analizių skaičių ir tikslumą, buvo stengiamasi
analitinius darbus mechanizuoti ir automatizuoti. Pašarų skyrius mikroelementus
nustatinėjo JAV gamybos atominės absorbcijos spektrometru „Perkin Elmer”,
aminorūgštis – Japonijos gamybos aminorūgščių analizatoriumi „Hitaci”, grūdų,
taip pat ir kitų pašarų maistinę sudėtį – Austrijos gamybos infraraudonųjų spindulių
analizatoriumi „Infrolaisser”.
Tuo metu įsigijome per prievartą įsiūlytą Tarybų Sąjungoje (Gruzijoje) ga
minamą pašarų analizavimo komplektinę laboratoriją „Kopla”. Tačiau ši laboratorija,
užėmusi keletą Pašarų skyriaus laboratorinių kabinetų, buvo niekam tikusi. Ją bandė
paleisti nemažai atvykusių specialistų, tačiau po didelių vargų ji dirbo labai trumpai
ir galiausiai sugedo. Po to ją dar keletą kartų bandyta taisyti, tačiau galiausiai
automatizuotą laboratoriją teko išmesti kaip netinkamą.
Respublikinei agrochemijos laboratorijai pabaigus detalius pašarų kokybės
ir maistingumo tyrimus pasirinktuose šalies ūkiuose, Respublikinės žemės ūkio
chemizavimo projektavimo ir tyrinėjimo stoties Gyvulininkystės chemizavimo
skyriaus viršininkas T.Tamulis, apibendrinęs tyrimų duomenis, paruošė ir 1986 m.
išleido leidinį-žinyną „Pašarų cheminė sudėtis ir maistingumas”. Tai buvo pirmas
Lietuvoje tokio pobūdžio leidinys, labai reikalingas gyvulių šėrimui organizuoti.
Jame buvo pateiktos visų pašarų rūšių maisto ir mineralinių medžiagų, tarp jų ir
18 aminorūgščių, taip pat ir 6 mikroelementų bei pagrindinių vitaminų vidutiniai
duomenys. Gyvulininkystės specialistai, turėdami tokių tyrimų duomenis, galėjo
tiksliau nustatyti gyvulių šėrimo normas, racionaliau panaudoti pašarus.
Tačiau Lietuvos Respublikos valdančiosios struktūros, norėdamos suinten
syvinti gyvulininkystės produktų gamybą, reikalavo, kad kiekvienas ūkis išsitirtų
savo pašarų – šieno, šienainio, siloso, žolės miltų, granulių, kapojų ir kitų pašarų,
naudojamų gyvuliams šerti, kokybę. Taip pat ir Respublikinė žemės ūkio chemi
zavimo projektavimo ir tyrinėjimo stotis buvo įpareigota žymiai išplėsti pašarų
kokybės tyrimus, kad būtų tiriami visų ūkių pašarai. Todėl stotyje šių darbų
apimtys, palyginus su Respublikinės agrochemijos laboratorijos pašarų tyrimais,
padidėjo daugiau nei 2 kartus. 1989 m. buvo ištirta apie 15 tūkst. pašarų mėginių
kokybė ir atlikta net 147,5 tūkst. analizių (4 pav.). Pašarų kokybė buvo vertinama
pagal 4 klases.
Pradžioje masiniai pašarų kokybės tyrimai suvaidino gana teigiamą vaidmenį.
Mat ūkiai dažniausiai ir daugiausiai ėminių imdavo tų pašarų, kurių kokybė, jų
požiūriu, keldavo daugiausiai abejonių. Tačiau, laikui bėgant, buvome įpareigoti

* Vidutiniškai Lietuvoje

Kultūrinių pievų ir ganyklų šienas
Dobilų ir motiejukų šienas
Dobilų šienas
Kultūrinių pievų ir ganyklų šienainis
Dobilų ir motiejukų šienainis
Dobilų šienainis
Kultūrinių pievų ir ganyklų silosas
Vikių ir avižų silosas
Kukurūzų silosas
Pašariniai runkeliai
Puscukriniai runkeliai
Bulvės
Miežiai
Avižos
Rugiai
Kviečiai
Žirniai
Miežiniai šiaudai
Avižiniai šiaudai
Ruginiai šiaudai
Kvietiniai šiaudai

Pašarai

83,6
83,4
83,2
48,7
47,9
47,6
23,2
22,8
16,4
11,9
16,3
21,8
84,7
84,1
84,9
84,9
85,1
82,6
82,8
82,6
82,9

0,49
0,48
0,52
0,34
0,35
0,35
0,17
0,18
0,14
0,11
0,16
0,29
1,11
0,96
1,09
1,17
1,17
0,34
0,31
0,21
0,21

48,6
45,3
66,8
45,7
43,3
43,9
18,4
19,8
9,91
9,73
11,8
16,1
81,0
84,9
76,8
92,7
189
13,3
15,8
6,88
6,05

4,30
5,06
7,84
3,27
3,79
5,57
1,51
1,94
1,02
0,24
0,29
0,18
0,79
1,16
0,49
0,66
1,06
3,06
3,25
2,44
2,11

1,96
1,81
1,83
1,19
1,35
1,19
0,56
0,54
0,40
0,30
0,30
0,50
2,81
2,79
2,41
2,52
3,74
1,23
1,04
0,82
0,54

15,8
13,9
17,1
20,1
33,3
36,3
17,0
18,4
11,9
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Vidutiniškai Lietuvoje

Sauso- Pašarig kg-1
sios
niai
medžia- viene- Virškina- Kalcis Fosfo- Karogos
tai
mieji
ras
tinas
%
proteinai
Kobaltas

0,118 0,055
0,124 0,047
0,132 0,057
0,093 0,039
0,087 0,038
0,089 0,042
0,051 0,018
0,048 0,031
0,041 0,019
0,018 0,019
0,019 0,015
0,028 0,013
0,111 0,052
0,093 0,055
0,118 0,041
0,102 0,043
0,161 0,059
0,176 0,042
0,215 0,031
0,163 0,047
0,174 0,043

Jodas

4,37
4,79
6,53
3,39
3,31
5,19
1,62
1,79
1,24
1,08
1,18
1,14
5,27
5,06
4,94
5,04
6,41
3,47
3,52
3,13
2,60

Varis

19,8
18,3
22,5
13,8
12,6
15,4
6,79
7,11
5,25
4,66
5,04
3,33
33,5
35,6
28,0
27,8
38,4
14,5
11,6
10,3
9,28

17,6
15,8
19,8
12,3
11,1
12,9
5,61
6,43
4,64
3,64
3,83
3,05
27,5
30,2
23,6
24,2
31,2
10,9
10,2
8,07
6,81

53,4
40,6
45,4
34,1
33,2
33,4
17,6
19,7
11,8
7,34
8,99
2,27
29,5
70,9
45,4
44,3
16,3
68,2
34,7
25,3
27,8

33,2
26,8
32,9
24,1
24,1
24,4
12,2
10,9
7,51
3,72
4,63
1,82
21,1
53,6
31,6
32,1
9,11
31,1
16,5
17,4
15,0

Manganas

122,0
106,0
109,0
213,0*
203,0*
216,0*
101,0*
78,7*
68,9*
24,3
34,7
19,9
113,0
96,7
72,5
78,4
63,1
107,6
128,0
79,4
82,7

105,0
94,2
87,4
—
—
—
—
—
—
18,7
22,9
18,1
94,9
82,4
60,8
61,1
51,7
87,8
108,0
69,6
68,5

Geležis

Vakarų Vidurio Vakarų Vidurio Vakarų Vidurio
ir Rytų Lietuvo- ir Rytų Lietu- ir Rytų LietuLietuvoje
Lietuvoje Lietuvo- voje
je
voje
je

Cinkas

mg kg-1

4 lentelė. Vidutinis Lietuvos pašarų maistingumas natūralaus drėgnumo pašaruose (1971-1988 m.)
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Kultūrinių pievų ir ganyklų šienas
Dobilų ir motiejukų šienas
Dobilų šienas
Kultūrinių pievų ir ganyklų šienainis
Dobilų ir motiejukų šienainis
Dobilų šienainis
Kultūrinių pievų ir ganyklų silosas
Vikių ir avižų silosas
Kukurūzų silosas
Pašariniai runkeliai
Puscukriniai runkeliai
Bulvės
Miežiai
Avižos
Rugiai
Kviečiai
Žirniai
Avižiniai šiaudai
Miežiniai šiaudai
Ruginiai šiaudai
Kvietiniai šiaudai

Pašarai

Sausosios
medžiagos %

83,6
83,4
83,2
48,7
47,9
47,6
23,2
22,8
16,4
11,9
16,3
21,8
84,7
84,1
84,9
84,9
85,1
82,8
82,6
82,6
82,9

Žali proteinai %
8,67
8,38
10,6
6,92
6,56
6,76
2,79
2,83
1,77
1,39
1,50
2,12
10,8
10,9
10,1
11,3
21,7
4,66
4,94
3,62
3,56

Lizinas
3,63
3,68
3,84
2,93
3,00
3,18
1,17
0,91
0,48
0,43
0,43
1,20
3,98
4,92
4,24
3,29
14,6
1,14
1,56
1,00
1,17

Histidinas
1,41
1,44
1,26
1,17
1,95
1,43
0,47
0,34
0,18
0,22
0,24
0,49
2,63
2,31
2,19
2,42
7,08
0,75
0,49
0,30
0,55

Argininas
3,36
3,29
3,63
2,74
3,17
3,29
1,09
0,82
0,51
0,36
0,36
1,04
5,83
7,03
5,78
4,97
15,3
1,40
1,48
0,91
1,38

Triptofanas
1,86
1,42
1,59
1,56
1,14
1,28
0,61
0,52
0,33
0,29
0,19
0,41
1,22
1,56
1,34
1,42
2,45
0,78
0,78
0,51
0,64

Melioninas
1,60
1,81
1,46
1,31
1,11
1,22
0,56
0,42
0,26
0,21
0,10
0,37
1,50
1,71
1,09
1,65
2,86
0,32
0,49
0,54
0,42

Cistinas
1,58
0,90
1,12
1,39
0,57
0,89
0,53
0,38
0,27
0,19
0,15
0,37
1,60
1,89
1,29
1,53
2,08
0,18
0,19
0,26
0,40

Asparagino rūgštis
6,30
6,06
7,01
5,06
4,54
7,47
2,03
1,54
1,01
0,70
0,69
3,55
5,92
7,56
7,19
5,96
21,2
2,78
2,63
1,60
2,24

Treoninas
3,08
2,97
2,89
2,56
2,71
2,63
1,00
0,85
0,48
0,32
0,32
0,90
3,34
3,84
3,18
3,22
8,42
1,55
1,37
0,84
1,23

3,00
3,06
3,52
2,34
2,44
2,81
0,97
0,84
0,50
0,38
0,37
0,89
4,27
4,94
4,51
5,57
9,69
1,42
1,45
0,89
1,35

Serinas

5 lentelė. Vidutinis aminorūgščių kiekis natūralaus drėgnumo pašaruose g kg-1
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Gliutamino rūgštis
7,55
7,25
8,06
5,60
5,36
6,52
2,15
2,46
1,44
2,93
3,15
3,14
17,2
16,9
23,9
32,8
31,4
3,79
3,96
2,03
3,49

Prolinas
5,08
5,50
4,46
3,78
3,02
4,10
1,26
1,03
0,78
0,26
0,23
0,82
9,28
5,86
5,74
7,91
6,97
1,50
1,24
0,68
1,31

Glicinas
3,28
3,07
3,44
2,63
2,59
2,98
1,10
1,08
0,72
0,30
0,33
0,71
3,97
4,74
4,28
4,29
9,42
1,58
1,52
0,89
1,14

Alaninas
4,59
3,78
4,50
3,75
3,17
3,57
1,54
2,10
1,41
0,40
0,44
0,88
3,99
4,78
4,36
3,92
9,40
1,84
1,59
0,99
1,58

Valinas
3,61
3,34
3,76
3,02
2,70
3,34
1,22
1,06
0,65
0,29
0,40
0,90
5,46
5,41
4,79
4,83
9,76
1,39
1,38
0,72
1,08

Izolencinas
2,68
2,36
2,94
2,27
1,91
2,42
0,91
0,77
0,47
0,25
0,29
0,68
4,16
3,97
3,86
3,97
9,14
1,00
0,97
0,52
0,87

Leucinas
5,81
4,66
6,13
4,79
3,92
4,36
1,95
1,67
1,00
0,48
0,50
1,34
7,34
7,35
6,31
6,98
15,4
1,95
2,02
1,01
1,44

Tirozinas
1,98
2,08
2,32
1,53
1,61
1,89
0,55
0,46
0,32
0,30
0,33
0,73
3,28
3,79
2,88
3,41
6,70
0,84
0,62
0,34
0,70

3,33
3,39
3,79
2,63
2,68
3,06
1,08
1,14
0,58
0,23
0,29
0,84
4,96
5,18
4,96
4,97
9,89
1,25
1,08
0,49
1,07

Fenilalaninas
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per Lietuvos radiją skelbti praėjusios savaitės pašarų kokybės duomenis su
pavyzdžiais, kurie ūkiai pagamino juos geriausiai ir kurie blogiausiai. Kiekvienos
savaitės pirmadienio rytą T.Tamulis arba dažniausiai direktorius tokius duomenis
turėdavo paskelbti.
Po kiek laiko pašarų kokybės įvertinimas per radiją atnešė ne naudą, o
žalą. Daugumas ūkių specialistų, bijodami kritikos, imdavo pašarų ėminius tik
iš geriausių pašarų ir taip neturėdavo tikros informacijos apie šeriamų gyvulių
pašarų kokybę. Ne vieną kartą, sutikus ūkių vadovus ar specialistus, jie kalbėdavo,
kad nekantriai laukia pirmadienio ryto, kada mes kalbėsime apie pašarų kokybę.
Paskelbus apie blogos kokybės pašarus, tų ūkių vadovus bardavo, kritikuodavo, o
kartais ir bausdavo jų rajonų vadovai, nes juos pačius kritikuodavo aukštesnė šalies
valdžia, išgirdusi per radiją neigiamą informaciją apie pašarų kokybę arba gavusi
kiekvieną mėnesį patikrintų rajonų pašarų kokybės suvestinius duomenis.
RAL, taip pat ir RChPTS pašarų tyrimo specialistai tarpžynybinės komisijos
sudėtyje tikrino ir kombinuotų pašarų gamyklų darbą bei jų gaminamos produk
cijos kokybę.
Po RChPTS panaikinimo sistemingi pašarų kokybės tyrimai nutrūko.
RAL Pašarų, o vėliau RChPTS Gyvulininkystės chemizavimo skyriai, be pašarų
kokybės tyrimo, tirdavo ir augalininkystės produkcijos, kuri gaunama atliekant
įvairių žemės ūkio augalų tręšimo lauko bandymus, cheminės sudėties tyrimus.
Kasmet buvo ištiriama apie 3 tūkst. įvairių žemės ūkio augalų mėginių, atliekant
20-25 tūkst. analizių.

RChPTS Gyvulininkystės chemizavimo skyriaus vyresn. agrochemikė M.Ražienė
tiria fosforo kiekį pašaruose. 1989 m.

Įkūrus Agrocheminių tyrimų centrą ir nelikus Pašarų skyriaus, pašarų
ir augalų tyrimus darė ir dabar daro Analitinio skyriaus darbuotojai. Tačiau į
ATC atveždavo tirtis pašarus tik kai kurie ūkiai, suinteresuoti žinoti savo pašarų
kokybę. Tiktai 2002-2004 m. pradėjo didėti pašarų ir augalų analizių paklausa.
Pašarų tyrimams daugiausia ėminių pristato kombinuotų pašarų gamyklos
(Ukmergės biofabrikas, „Kretingos grūdai”), taip pat stambios gyvulininkystės
įmonės, žirgynai. 2002-2004 m. Analitinio skyriaus darbuotojai atliko 9,6-12,1
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RChPTS Gyvulininkystės chemizavimo skyriaus agrochemikė R.Jonaitytė
augaluose ir pašaruose nustato sausųjų medžiagų kiekį. 1989 m.

tūkst. pašarų ir augalų analizių (4 pav.). Siloso tyrimų ATC atlieka labai mažai,
nes Dotnuvoje esanti Cheminių tyrimų laboratorija tokius tyrimus su NIRS sistema
padaro žymiai pigiau. Šiuo metu į ATC Analitinį skyrių nemažai pašarų ir augalų
ėminių pristatoma sudėtingesnėms analizėms atlikti (vitaminai A, D, E, selenas
– energetinės vertės nustatymui, riebalai, žali proteinai, beazotinės ekstraktinės
medžiagos ir kt.). Pastaruoju metu padidėjo ir miško augalų lapų bei spyglių kokybės
tyrimo darbų. Daugiausia augalų analizių padaroma mokslo įstaigoms.

Respublikinėje agrochemijos laboratorijoje 1974-aisiais metais, įkūrus Radio
logijos ir toksikologijos skyrių, prasidėjo dirvožemio ir augalų užterštumo tyrimai.
Šio skyriaus darbo kryptis tiesiogiai reguliavo Centrinio mokslinio agrocheminio
žemės ūkio aptarnavimo instituto (CINAO) Leningrado filialas. Skyriuje tuo
metu dirbo 13 darbuotojų. Pagrindinis skyriaus tikslas – mus supančios aplinkos
užterštumo radioaktyviomis ir cheminėmis medžiagomis nuolatinė kontrolė.
Civilinės gynybos štabo nurodymu skyrius, esant būtinumui, turėjo atlikti žemės
ūkio naudmenų ir produkcijos užterštumo kontrolę šalies ūkiuose. Be to, jis buvo
įpareigotas mokyti laboratorijos darbuotojus vykdyti civilinės gynybos uždavinius.
Minėto skyriaus Radiologijos grupė rūpinosi dirvožemio ir augalininkystės
produkcijos radiologinio užterštumo kontrole. Ji ruošė konkrečias rekomendacijas,
kaip sumažinti radionuklidų susikaupimą stebimuose objektuose. Kiekvienais
metais grupė atlikdavo apie 500 radiocheminių analizių stroncio (90Sr), cezio
(137Cs) kiekiams dirvožemyje ir augaluose nustatyti. 1976 m. Radiologijos grupė
paruošė šių elementų susikaupimo Lietuvos dirvožemiuose įvertinimo žemėlapį
M 1:300000. Tam buvo surinkti 236 dirvožemio ėminiai (po 5 iš kiekvieno
administracinio rajono). Jie buvo paimti iš kiekvieno vyraujančio dirvožemio tipo
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Dirvožemio, augalininkystės produkcijos, dumblo, vandens,
maisto produktų užterštumo tyrimai
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RAL Radiologijos ir chemijos-toksikologijos skyriaus vyresn. inžinierius J.Pačėsa moko
spec. darbo inspektorę D.Šalytę atlikti radiologinio užterštumo matavimus. 1978 m.

RAL Operatyvinio skyriaus grupės vadovas (iš kairės) A.Raila, dirvožemininkė
S.Stankūnaitė ir Pašarų skyriaus agrochemikė Z.Gužauskienė CG pratybų metu. 1978 m.

ariamojo sluoksnio. Paaiškėjo, kad, sunkėjant dirvožemio granuliometrinei sudėčiai,
dirvožemio radioaktyvumas didėja. Nustatytas 90Sr ir 137Cs aktyvumo ryšys su
dirvožemio rūgštumu, – rūgštesniuose dirvožemiuose radioaktyvumas didesnis.
Didžiausias radioaktyvaus 90Sr kiekis rastas Varėnos miškuose, o 137Cs – Jonavos
rajono miškuose.
Respublikinės agrochemijos laboratorijos darbo metais taip pat buvo pradėti
tyrimai, kurie leido kasmet nustatyti radioaktyvaus užterštumo susikaupimo
koeficientus vienam žemės ūkio augalui, auginamam tipingame dirvožemyje.
Šie tyrimai, taip pat ir radioaktyvaus užterštumo kontrolė buvo daroma kasmet,
imant dirvožemio ir augalų ėminius iš 26 charakteringuose dirvožemiuose parinktų
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aikštelių. Mėginiuose buvo nustatomas radioaktyvumo 90Sr ir 137Cs laipsnis. Taip pat
buvo tiriamos radionuklidų perėjimo iš dirvožemio į įvairius žemės ūkio augalus
galimybės panašiuose pagal agrochemines savybes dirvožemiuose.
Labai išsiplėtė radioaktyvaus ir cheminio
užterštumo tyrimai ir pagerėjo jų kokybė nuo
1975 m. pradėjus dirbti RAL Radiologijos ir
chemijos-toksikologijos skyriuje vyriausiajai
agrochemikei J.Lubytei, kuri anksčiau dirbo
Krasnojarsko krašto Agrochemijos laboratorijos
Analitinio skyriaus viršininke. Tyrimų įvairovę
ji plėtė dirbdama RChPTC ir ATC Radiologijos
ir chemijos-toksikologijos laboratorijos vadove,
Analitinio skyriaus sektoriaus vedėja, viršininko
pavaduotoja.
Nuo 1984 m. jau Respublikinėje žemės
ūkio chemizavimo projektavimo ir tyrinėjimo
J.Lubytė
stotyje šių aikštelių skaičius padidintas iki 30. Be
Radiologijos
ir chemijosradiocheminių, dar buvo daromi ir bendrosios
toksikologijos
skyriaus
radiometrijos tyrimai. Nustatytas alfa, beta
laboratorijos viršininkė
ir gama suminis aktyvumas augalinės kilmės
mėginiuose.
Radioaktyviems elementams 90Sr ir 137Cs nustatyti tuo metu naudoti du mažo
fono prietaisai YMF-1500M (beta aktyvumas), bendram radioaktyvumui nustatyti
– du DP-100 prietaisai (alfa aktyvumas), kurie buvo naudojami ir radžiui, toriui bei
uranui nustatyti, taip pat du – CPП-68-01 (gama aktyvumas).
Pesticidų kaupimosi dirvožemyje ir augaluose kontrolė buvo vienas svarbiau
sių skyriaus uždavinių. RAL Toksikologinės grupės darbo tikslas buvo stebėti, kad
Lietuvos žemės ūkyje naudojamų pesticidų sankaupos dirvožemyje ir augaluose
87

1965-2005

RAL Radiologijos ir chemijos-toksikologijos skyriaus agrochemikė L.Tripolskaja
bei vyr. inžinierius R.Ražaitis atlieka radioaktyvių elementų 90Sr ir 137Cs
matavimus su mažo fono prietaisu YMF-1500M. 1977 m.
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neviršytų leistinų normų. Tuo tikslu grupės darbuotojai ūkiuose pasirinkdavo tuos
laukus, kurie buvo maksimaliai apdoroti pesticidais. Dirvos ir derliaus ėminius
surinkdavo patys skyriaus darbuotojai vieną kartą prieš nuimant derlių.
Toksikologinė grupė vykdė ir pesticidų kontrolę ūkiuose, kurie naudojo labai
toksiškus pesticidus. Tuo tikslu buvo tiriamas dirvožemio ir augalų užterštumas
šių pesticidų likučiais. Kasmet grupė atlikdavo apie 1500 įvairių pesticidų likučių
analizių dirvožemyje ir augaluose bei nitratų analizių augaluose. Pesticidų likučiai
buvo nustatomi dujų chromatografiniu metodu su trimis „Cvet”-100 ir -500 bei
vienu „Gazachrom” chromatografais.
Nuo 1976 m. pradėti dirvožemio ir augalų užterštumo herbicidais prometrinu
ir simazinu dinamikos tyrimai. Nustatyta, kad šių herbicidų aktyvumas po jų pa
naudojimo dirvožemyje ir augaluose išlieka 1-3 metus. Tai priklauso nuo netolygaus
laukų apdorojimo minėtais herbicidais ir jų koncentracijos dydžio.
Dažniausiai tyrimai buvo daromi daržininkystės, eksperimentinių ir kitų ūkių,
daugiau naudojančių pesticidus, laukuose.
Buvo tiriama pesticidų likučių susikaupimo dirvožemyje ir augaluose dinamika.
Kasmet buvo atliekama apie 3 tūkst. toksikologinių analizių.
Tyrimų labai padaugėjo RChPTS Chemizavimo likučių kontrolės skyriui.
Ypač išsiplėtė nitratų tyrimai augalininkystės produkcijoje. Kasmet su jonometru
ЭВ-74 skyriaus darbuotojai ištirdavo iki 800 daržovių mėginių. Tyrimai parodė,
kad užterštumą nitratais šiltnamiuose auginamoje produkcijoje galima sumažinti
dažniau tręšiant mažesnėmis trąšų normomis.
Įkūrus Agrocheminių tyrimų centrą, RChPTS Chemizavimo likučių kontrolės
skyriaus darbą tęsė Analitinio skyriaus Radiologijos-toksikologijos laboratorija. Ji
toliau tyrė pesticidų likučius, kasmet padarydama 2,1-5,5 tūkst. analizių.
Nuo 1998 m., panaikinus Valstybinės augalų apsaugos tarnybos Kontrolinętoksikologinę laboratoriją ir jos funkcijas perdavus LŽI Agrocheminių tyrimų
centrui, Analitinio skyriaus darbuotojai kasmet tiria pesticidų kokybę ir padaro
300-560 pesticidų koncentracijos analizių.
Anksčiau buvo tiriama iš Rusijos ir kitų sandraugos šalių įvežtų pesticidų
kokybė, o paskutiniu metu – iš Europos Sąjungos šalių. Pesticidų kokybės tyrimai
turi suaktyvėti artimiausiu metu, nes pagal Lietuvos Vyriausybės 2001 m. lapkričio
14 d. nutarimą Nr. 53 LŽI Agrocheminių tyrimų centre, 132 m2 ploto patalpose,
2003 m. įkurta Augalų apsaugos produkcijos kokybės tyrimų laboratorija. Ši labo
ratorija įkurta Valstybinės augalų apsaugos tarnybos pageidavimu iš PHARE lėšomis
vykdomo projekto. Jai pagal valstybinio turto panaudos sutartį 20 metų perduota
naudoti minėtiems tyrimo tikslams prietaisų ir įrengimų už 509,8 tūkst. litų. Šios
laboratorijos pagrindą sudaro 2 komplektai dujų chromatografų HP 6890 su kitomis
tam darbui būtinomis priemonėmis. 2005 m. laboratorija numatyta akredituoti.
Tačiau akreditacija galima tik įdiegus analitinių laboratorijų kokybės sistemą. Akre
ditacija reikalinga ir kitoms laboratorinėms analizėms atlikti, nes laboratorinių
tyrimų užsakovai dažnai reikalauja, kad jų tyrimus atliktų aukšto kokybės lygio,
akredituota laboratorija, nepaisant to, jog mūsų laboratorijoje dirba didelį patyrimą
turinčios, aukštos kvalifikacijos analitikės. Tuo tikslu Analitinio skyriaus sektoriaus
vedėja (dabar skyriaus vedėjo pavaduotoja) J.Lubytė nuo 2001 m. pradėjo kurti
analitinių laboratorijų kokybės sistemą. Ši sistema užbaigta kurti 2004 m., vado
vaujantis 2003 m. Lietuvos standartu LST-EN-ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų
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ATC Analitinio skyriaus vyresn. chemikė A.Ratkelienė tiria pesticidų likučius ir jų
koncentraciją su skysčių chromatografu „LA Crop” ir dujų chromatografu „HP 6890”
2000 m.
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ATC Analitinio skyriaus vyresn. chemikė I.Maleckienė chromatografu „Cvet-500” tiria
pesticidų likučius. 1996 m.
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Naujai įkurta Augalų apsaugos produkcijos kokybės tyrimo laboratorija. 2005 m.

ATC Analitinio skyriaus vedėjo pavaduotoja J.Lubytė tariasi su vedėju A.Antanaičiu,
kaip geriau patobulinti laboratorijų kokybės sistemą. 2005 m.
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ir kalibravimo laboratorijų kompetencija. Bendrieji reikalavimai”. Dabartiniu metu
kokybės sistema yra įgyvendinta, tačiau ji nuolatos tobulinama. Kokybės sistemai
įvesti ir akreditacijos dokumentams paruošti J.Lubytė sugaišo labai daug laiko, skyrė
daug savo energijos, paaukojo nemažai kantrybės. Tai labai varginantis ir nemažai
kainuojantis procesas, ypač Lietuvoje. Mat Nacionalinis akreditacijos biuras nuolat
keitė laboratorijų kokybės sistemas ir akreditacijos dokumentų paruošimo principus,
formas, kėlė ir kelia tam nerealius reikalavimus, todėl šis procesas labai užsitęsia.
Nemažai organizacijų stengiasi akredituotis kitose šalyse, kur akreditacija sukelia
žymiai mažiau problemų. Didžiausią augalų apsaugos produkcijos kokybės tyrimų
dalį sudarys įvežamų į Lietuvą pesticidų kokybės tyrimai.
Dvidešimto amžiaus pabaigoje kaip ir kitose šalyse, taip ir Lietuvoje labai
susirūpinta gamtinės aplinkos taršos pasekmėmis. Gamtinei aplinkai turi įtakos
pramonės įmonių šiluminių bei atominių elektrinių ir katilinių, transporto
tarša, iš Vakarų Europos atnešami rūgštūs lietūs, buitinės atliekos. Žemdirbiai
dalinai teršia dirvas organinėmis ir mineralinėmis trąšomis, o nuo ligų ir kenkėjų
naudoja pesticidus, kurie taip pat teršia gamtinę aplinką. Minėti taršos šaltiniai
gamtinę aplinką daugiausia teršia sunkiaisiais metalais, kurie pasižymi ilgalaikiu ir
įvairiapusišku toksiniu poveikiu.
Sunkiųjų metalų švino, kadmio, chromo, vario, cinko, nikelio tyrimai buvo
pradėti 1989 m. dar RChPTS. Jie pirmiausia (1989, 1990 ir 1992 m.) daryti Pane
vėžio miesto ir priemiesčio teritorijų dirvožemyje bei augaluose. 1991 m. jau
VĮ „Agrocheminių tyrimų centras” sunkiuosius metalus tyrė Kauno mieste, o
nuo 1993m. įvairiuose Kauno miesto administraciniuose rajonuose tyrė LŽI
Agrocheminių tyrimų centras (iš viso 10 rajonų). Nuolatiniam jų kiekio pokyčio
stebėjimui parinkta 30 pastovių (kiekviename rajone po 3) 5x5 m dydžio aikštelių
apaugusių žoline augalija. Šiuos tyrimus organizavo Agrocheminio tyrimo
skyriaus vedėjas J. Mažvila ir vyresnysis mokslo darbuotojas, žemės ūkio mokslų
daktaras T.Adomaitis. Jis, pasitelkęs kitus skyriaus darbuotojus, Kaune 1998-2002 m.
ištyrė didesnį nei 100 km2 plotą, sudarė sunkiųjų metalų (Cr, Cd, Pb, Ni, Cu, Zn)
geocheminį atlasą. Vykdant Kauno miesto municipalinį monitoringą ir siekiant
įvertinti tiesioginį miesto teršalų poveikį priemiesčio dirvožemiams bei juose
auginamoms daržovėms ir kitiems žemės ūkio augalams, nuo 1993 m. iki 1997 m.
kasmet 30-yje aikštelių vis skirtingose vietose buvo nuolat tiriamas užterštumas
sunkiaisiais metalais.
Abiejų miestų (Panevėžio ir Kauno) parkų vejose, pakelėse ir kitose žoline
augalija apaugusiose vietose buvo imti dirvožemio ėminiai sunkiesiems metalams
nustatyti, taip pat imti žolių, o miesto ir užmiesčio gyventojų sklypuose – daržovių,
vaisių, uogų mėginiai. Užterštumo sunkiaisiais metalais tyrimai buvo daryti ir
Lazdijų miesto, Krosnos, Akmenių apylinkių pakelių dirvožemiuose ir augaluose.
Teršalai tirti šachtinių šulinių, upių ir kitų telkinių vandenyje ir dumble.
T.Adomaitis nuolat domėjosi panašiais kitų šalių užterštumo tyrimais, kaupė
medžiagą apie sunkiųjų metalų, pesticidų ir kitų toksinių medžiagų kenksmingumo
normatyvus, lygino Lietuvos ir kitų šalių dirvožemių ir augalų užterštumą.
Nuo 1993 m. 15-oje Lietuvos dirvožemio rajonų vyraujančiuose dirvožemiuose
ir intensyvaus karsto regione dirvožemių agromonitoringo sistemos darbų metu
pradėti sunkiųjų metalų tyrimai parinktose po 8-10 pastovių 20x20 m dydžio
aikštelėse. Per penkerius metus šalyje ištirti 75 apie 200 ha dydžio plotai, o juose 624
aikštelės. Iki 2003 m. tuose pačiuose plotuose tyrimai pakartoti.
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Siekiant nustatyti ilgalaikio tręšimo įvairiomis mineralinių trąšų normomis
įtaką sunkiųjų metalų kiekiui dirvožemyje, atlikti tyrimai Radviliškio rajono Skėmių
ir Šakių rajono Kriūkių bandymuose, gausaus pesticidų naudojimo ir tręšimo tyrimai
daryti Pasvalio rajono Aukštikalnių bei Naradavos sodų bei aplinkinių, greta sodų
esančių, dirbamų laukų panašios granuliometrinės sudėties dirvožemiuose. Tyrimus
darė Agrocheminio tyrimo skyriaus darbuotojai J.Mažvila, Z.Vaišvila, T.Adomaitis,
J.Arbačauskas, L.Eitminavičius, E.Ryliškienė.
Vykdant valstybinę mokslo programą „Regiono vystymosi ekologinis tvarumas
istoriniame kontekste” (ECOSLIT), kurios vykdymui vadovavo Tarptautinio
kultūros centro-Pasaulinės laboratorijos Lietuvos skyrius (programos vadovas
L.Kairiūkštis), autotransporto išmetamų dujų įtakos aplinkinių plotų dirvožemių
ir žolės užterštumui sunkiaisiais metalais tyrimai buvo atlikti Kauno-Klaipėdos
automagistralės prie Cinkiškių ir Zacyšių kryžkelių esančiame 5, 15, 25, 50, 100,
200-250 m atstumu nuo automagistralės kelkraščio 2x2 m dydžio aikštelėse.
Dirvožemio ėminiai imti iš 0-5, 5-10 ir 10-20 cm sluoksnių. Panašūs tyrimai atlikti
ariamose dirvose prie magistralinių kelių Kaunas-Zarasai, Kaunas-Druskininkai
bei senojo Žemaičių (ties Labardžiais ir Rietavu) plento. Čia dirvožemio ėminiai imti
iš 0-20 cm dirvožemio sluoksnio iki 50, 50-200, 200-250 ir daugiau kaip 1000 m
atstumu nuo kelio.
Stambių pramonės objektų taršai įvertinti sunkieji metalai tirti 20x20 m
aikštelėse 0-20 cm sluoksnyje Akmenės „Cemento” ir Mažeikių naftos perdirbimo
gamyklų teritorijose vyraujančių vėjų kryptimi 3, 5, 10, 15, 20 km, o pietvakarių ir
vakarų kryptimis – 5 ir 15 km atstumu nuo taršos šaltinių nutolusiuose plotuose.
Nemuno slėnio dirvožemių ir augalijos užterštumas sunkiaisiais metalais tirtas
upės žemupyje (Šilutės rajonas, Lumpėnai), vidurupyje (Kauno rajonas, Vilkija) bei
aukštupyje (Alytaus rajonas, Miežiškiai). Dirvožemio ėminiai įvairiose slėnio vietose
imti iš 0-5, 5-20, 20-40 cm sluoksnių. Tyrimus vykdė Agrocheminio tyrimo skyriaus
sektoriaus vedėjas L.Eitminavičius ir direktorius K.Matusevičius.
Sunkiųjų metalų kiekiui nustatyti maisto produktuose ėminiai imti iš šalies
gamintojų ir perdirbėjų atvežtų gaminių. Šių ėminių paėmimą, grupavimą ir visų
dirvožemio, augalų, maisto produktų laboratorinius tyrimus organizavo Analitinio
skyriaus vedėjas A.Antanaitis ir šio skyriaus sektoriaus vedėja J.Lubytė.
Labai teršia aplinką pramonės, buities, lietaus kanalizacijos nuotekos ir ypač
valymo įrenginiuose susikaupęs nuotekų dumblas. Norint sumažinti teršimą, reikia
žinoti, kiek ir kokių sunkiųjų metalų patenka į nuotekas bei į jų dumblą ir kiek jų lieka
išvalius kanalizacijos vandenis. Tyrinėtas ir buitinių atliekų, sapropelio, biohumuso,
medžio pelenų užterštumas sunkiaisiais metalais. Tuo tikslu Analitiniame skyriuje,
vadovaujant A.Antanaičiui ir J.Lubytei, 1996-2005 m. buvo tiriama sunkiųjų metalų
koncentracija miestų nuotekose bei jų dumble, taip pat vandens telkinių dumble.
Nuotekų dumblo ėminiai paimti iš 19 objektų. Tirta įvairiu metų laiku, dažniausiai
prieš jų naudojimą. Iš viso sunkiesiems metalams nustatyti paimti ir išanalizuoti
4 869 dirvožemio ir 2 629 augalų mėginiai. Sunkieji metalai (bendrieji kiekiai)
dirvožemyje (2M HNO3 ištraukoje), maisto produktuose ir augaluose (mineralizacija
sausuoju būdu) nustatyti atominės absorbcijos spektrometru AAS-30, o kartais ir
„Analyst-800”.
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Visų minėtų tyrimų rezultatai parodė, kad nepaveiktuose technogeninės
taršos Lietuvos dirvožemiuose sunkiųjų metalų kiekiai labiausiai priklauso nuo jų
granuliometrinės sudėties. Mažiausiai sunkiųjų metalų yra smėlio ir priesmėlio,
o daugiausiai priemolio ir molio dirvožemiuose. Didžiausią įtaką dirvožemio
granuliometrinė sudėtis daro chromo, nikelio, vario kiekiams. Daugelio tirtų
sunkiųjų metalų kiekiai didžiausi Vidurio Lietuvos sunkesniuose dirvožemiuose, tik
švino ir mangano – Vakarų Lietuvoje.
Sunkiųjų metalų kaupimuisi, migracijai tam tikrą įtaką daro ne tik dirvožemių
fizikinės, cheminės savybės, bet ir dirvožemio pH, humuso kiekis, dirvožemio
genezė, sorbcijos talpa ir kitos savybės. Mineraliniuose dirvožemiuose, didėjant
pH reikšmėms, šiek tiek pagausėja chromo, švino, nikelio, vario, mangano, geležies
– kiek ryškiau sunkesniuose dirvožemiuose ir mažiau smėliuose. Cinko ir švino
daugėja iki pH 6,5.
Durpinių ir puveningų dirvožemių įvairiuose sluoksniuose chromo, nikelio,
cinko ir geležies kiekiai didesni negu smėliuose, švino ir vario didesni negu prie
smėliuose bei lengvuose priemoliuose, kadmio rasta daugiau, o mangano – gerokai
mažiau negu mineraliniuose dirvožemiuose.
Soduose sunkiųjų metalų kiekiams dirvožemyje daugiau įtakos turi intensyviai
naudojamos cheminės apsaugos priemonės, o mažiau – mineralinės trąšos. Sodų
dirvožemiuose, kur augalų apsaugai naudojama daug cheminių medžiagų, vario ir
cinko rasta žymiai daugiau negu aplinkiniuose panašios granuliometrinės sudėties
dirbamų laukų dirvožemiuose.
Kasmetinis net ir gausus tręšimas mineralinėmis trąšomis (iki N240P192K192 kg ha-1)
po 23 metų mažai pakeitė sunkiųjų metalų kiekį dirvožemyje ir ganyklų žolėje, nes
Lietuvoje naudojamose trąšose nėra daug sunkiųjų metalų.
Tyrimais nustatyta, kad didžiausi sunkiųjų metalų – chromo, kadmio, švino,
nikelio, vario, cinko, mangano – kiekiai yra Nemuno vidurupio, panemunės aliuvi
niuose dirvožemiuose. Jų daugiausia yra prievaginiuose smėliuose. Tai 1,8-5,7 karto
daugiau už šalies laukų dirvožemių vidutinius kiekius. Nemuno užliejamų plotų
pievų žolėje taip pat yra daugiau sunkiųjų metalų negu neužliejamų pievų žolėje.
Tyrimas Kauno mieste parodė, kurios vietos intensyviausiai užterštos tech
nogeniniais metalais. Kauno miesto dirvožemiai labiausiai užteršti švinu, cinku ir
variu. Juose švino ir cinko yra vidutiniškai apie 2, o vario 1,5 karto daugiau negu
panašios granuliometrinės sudėties laukų dirvožemiuose. Panevėžyje šių elementų
kiek mažiau. Miestų dirvožemių užterštumą lemia ne granuliometrinė sudėtis,
bet intensyvūs antropogeniniai krūviai. Čia daugiau sunkiųjų metalų ir augaluose.
Daugiausiai jų rasta krapuose, kiek mažiau bulvėse, burokėliuose, svogūnuose. Iš
uogų daugiausiai sunkiųjų metalų rasta vyšniose ir avietėse, iš vaisių – kriaušėse.
Užmiestyje auginamose daržovėse kiek daugiau sunkiųjų metalų yra burokėliuose
ir morkose.
Kauno miesto savivaldybės pageidavimu, iš atliktų miesto užterštumo tyrimų,
T.Adomaičio iniciatyva, vyresn. inžinierė-programuotoja S.Grickevičienė paruošė 6
sunkiųjų metalų (Cr, Cd, Pb, Ni, Cu, Zn) Kauno miesto geocheminį atlasą 1:30000
masteliu, susidedantį iš 6 atskirų elementų žemėlapių, apjungiančių 22 tirtas atskiras
miesto vietoves, ir suminio užterštumo pasiskirstymo žemėlapio. Geocheminio
atlaso žemėlapiuose pavaizduotas paviršinio grunto (iki 10 cm) užterštumas atskirais
technogeniniais metalais ir suminis visų metalų užterštumas. Iš šių žemėlapių matyti
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miesto rajonų dirvožemio užterštumo koncentracija ir laipsnis. Nustatyta, kad
mieste beveik 10 % teritorijos yra pavojingo užterštumo. Tai dažniausiai centriniai
ir pramoniniai bei intensyviai urbanizuoti rajonai.
Automobiliai intensyviai teršia pakeles sunkiaisiais metalais. Šiuo metu apie
60 % į gamtinę aplinką išmetamų teršalų yra švinas. Prie automagistralės KaunasKlaipėda daugiausiai švino, vario, kadmio, cinko, mangano kaupiasi skiriamosios
žaliosios juostos ir iki 15-25 m abipus kelkraščio 0-10 cm sluoksnio dirvožemyje.
Švino daugiausia yra 0-5 cm dirvožemio sluoksnyje iki 15m nuo kelio. Jo kiekis
skiriamojoje juostoje kai kur viršija didžiausias leidžiamas koncentracijas (DLK).
Skiriamosios juostos ir pakelių žolėje (iki 15 m nuo kelkraščio) daugiausia susikaupia
švino, vario, cinko, mangano.
Lietuvoje pramonės įmonių veikla šiuo metu gerokai sumažėjusi, tačiau atskiros
gamyklos į aplinką paskleidžia nemažai teršalų. Tyrimai prie Akmenės cemento
gamyklos parodė, kad dauguma sunkiųjų metalų susikaupia gamyklos teritorijoje,
5-20 km atstumu vyraujančių vakarų vėjų kryptimi bei 5-10 km spinduliu kitomis
kryptimis esančiuose dirvožemiuose. Prie Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos
aikštelių, išdėstytų rytų ir vyraujančių vakarų vėjų kryptimi, chromo, vario ir cinko
daugiausiai rasta 5-10 km atstumu ir gamyklos teritorijoje, švino – 5-10 km, nikelio –
gamyklos teritorijoje ir 5-10 km atstumu nuo gamyklos tirtų aikštelių dirvožemyje.
Apskritai Akmenės „Cemento” ir Mažeikių naftos perdirbimo gamyklų teri
torijose ir 5-10 km nuo jų dirvožemiuose daugiausia rasta chromo, kadmio, švino,
nikelio ir vario. Teritorijų žolėje daugiau buvo chromo, kadmio, švino, nikelio.
Lietuvoje pagamintuose maisto produktuose sunkiųjų metalų kiekis įvairus,
daugeliu atvejų neviršijo leistinų normų. Tik švino DLK viršijo 8-11 % tirtų pieno ir
sūrio mėginių, o kadmio – penktadalyje pieno mėginių.
Nuotekų tyrimai parodė, kad sunkiųjų metalų koncentracija miestų nuotekose
įvairuoja gana plačiai. Ypač įvairuoja chromo, kadmio ir vario koncentracijos ir
užterštumu išsiskiria nuotekos iš pramonės įmonių.
Kaupiantis valymo įrenginiuose nuotekų dumblui, kyla klausimas, kaip
jį panaudoti. Jei sunkiųjų metalų kiekiai nėra per dideli, dumblu arba kompostu
galima tręšti dirvas. Tokiose dirvose užauginami neužteršti sunkiaisiais metalais
produktai. Tyrimai parodė, kad įvairių objektų dumble būna labai skirtinga
sunkiųjų metalų koncentracija, todėl ne visas dumblas tinka tręšimui. Dumblo
užterštumui didžiausios įtakos turi didelės kadmio ir chromo, o po to cinko ir vario
koncentracijos.
Kaip minėta anksčiau, vandens telkiniuose pamažu teršiamas juose besi
kaupiantis dumblas. Ties Panevėžiu Nevėžio upės dumble nustatytos vidutinės
sunkiųjų metalų koncentracijos. Ties kai kuriomis Panevėžio gamyklomis Nevėžio
upėje nustatyta didelė chromo, kadmio, švino, cinko, vario koncentracija. Nikelio
koncentracija upės dumble mažesnė. Upių dumblo tyrimai rodo, kad Nevėžis
stipriai teršiamas sunkiaisiais metalais.
Tyrimai parodė, kad ir buitinėse atliekose yra nemažai sunkiųjų metalų: švino,
chromo, cinko, mangano, geležies.
Sapropelyje (ežerų dumble), kuris naudojamas dirvoms kalkinti arba ir tręšti,
pasitaiko mažesni ar didesni chromo, vario, kadmio, švino, nikelio, cinko, mangano,
geležies kiekiai.
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Kauno miesto geocheminio atlaso suminio užterštumo
sunkiaisiais metalais žemėlapis. 2002 m.
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ATC Analitinio skyriaus vyresn. chemikė L.Malaševičienė atominės absorbcijos
spektrometru „Analyst-800” tiria sunkiuosius metalus. 2002 m.
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ATC Analitinio skyriaus Augalų apsaugos produktų kokybės tyrimų laboratorijos
vyr. chemikė V.Jasukaitytė su Kjeldalio deginimo sistema „Gerhardt” ruošia laboratorinę
ištrauką sunkiesiems metalams nustatyti. 2005 m.

Vyresnioji inžinierė-programuotoja S.Grickevičienė su Agrocheminio tyrimo skyriaus
vyresniuoju mokslo darbuotoju T.Adomaičiu aptaria paruoštus Kauno miesto dirvožemio
užterštumo sunkiaisiais metalais žemėlapius. 2002 m.
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Biohumuse sunkiųjų metalų koncentracija priklauso nuo to, kokios medžiagos
duodamos sliekams. Analitinio skyriaus tyrimų duomenimis, biohumuse chromo,
kadmio, švino, nikelio, vario, cinko, mangano, geležies koncentracija įvairavo nuo
kelių iki keliasdešimt kartų. Todėl, norint pagaminti ekologiniu atžvilgiu gerą
biohumusą, prieš tai reikia nustatyti sunkiųjų metalų koncentraciją sliekų maistui
duodamose medžiagose.
Medžio pelenuose rasta mangano, cinko, vario, švino, nikelio, chromo, kad
mio. Matyt, sunkiųjų metalų koncentracijos medžių pelenuose priklauso nuo to,
kur augo medžiai.
Spirito žliaugtų tyrimai parodė, kad į juos patenka mažas sunkiųjų metalų
kiekis. Todėl jų naudojimas žemės ūkyje nekelia pavojaus aplinkai.
Minėti tyrimai parodė, kad norint žemės ūkyje panaudoti nuotekas, jų dumblą
ar kitas pramonės atliekas augalams tręšti, būtina žinoti apie jų galimą įtaką aplinkai.
Todėl prieš tai reikia jas ištirti, ar jose nėra per didelis sunkiųjų metalų kiekis.

Kaip buvo minėta anksčiau, Respublikinei agrochemijos laboratorijai buvo
pavesta kontroliuoti agrocheminių tyrimų medžiagos diegimą gamyboje, o Res
publikinei žemės ūkio chemizavimo projektavimo ir tyrinėjimo stočiai vykdyti
mineralinių trąšų, kalkinių medžiagų, durpių, cheminių augalų apsaugos priemonių
kokybės ir panaudojimo valstybinę kontrolę.
Respublikinei agrochemijos laboratorijai pateikus ūkiams gerą dirvožemių
agrocheminių tyrimų medžiagą (kartogramas, rekomendacijas ir kt.), reikėjo, kad
ūkių specialistai kuo efektyviau ją panaudotų organizuodami tręšimo, taip pat ir
kalkinimo darbus. Tačiau ne visur ir ne visada tai buvo daroma.
Geriau agrocheminių tyrimų medžiagą panaudoti labai padėjo Respublikinės
agrochemijos laboratorijos ir Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto
pagal tręšimo ir kalkinimo bandymų duomenis 1976 m. parengtas leidinys „Lauko,
sodo ir daržo kultūrų tręšimo ir dirvų kalkinimo rekomendacijos”. Šis leidinys buvo
populiarus, tad 1981 m. išleistas pakartotinai. 1983 m. Respublikinės agrochemijos
laboratorijos mokslo darbuotojai – A.Antanaitis, Z.Vaišvila, J.Jurkšaitis,
K.Matusevičius, M.Kalvaitienė, J.Malcius, S.Anelauskas, Lietuvos žemdirbystės
mokslinio tyrimo instituto – V.Mašauskas, J.Adomavičiūtė, J.Balsevičius,
D.Čiuberkienė, V.Knašys, E.Lapinskas, E.Lukošiūnienė, A.Onaitis, K.Plesevičius,
A.Švedas, V.Valma, V.Vasiliauskienė, J.Zabulienė, Z.Zimkus, Vytėnų sodininkystėsdaržininkystės bandymų stoties – Č.Bobinas, M.Baranauskienė, L.Sipavičiūtė,
S.Švagždys, S.Švirinas, Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslinio tyrimo instituto
– V.Vazalinskas, S.Andrikienė, B.Dvaranauskaitė patikslino ir papildė minėtas
rekomendacijas ir išleido naują leidinį „Lauko, sodo ir daržo kultūrų tręšimas ir
rūgščių dirvų kalkinimas”. Šiame leidinyje buvo ne tik aprašyta apie organines ir
mineralines, bakterines trąšas, kalkines medžiagas ir jų naudojimą, bet ir apie lauko,
sodo, daržo plotų tręšimo ir kalkinimo planavimą, centralizuotą agrocheminį žemės
ūkio aptarnavimą, tręšimo ir kalkinimo darbų kokybės vertinimą ir kontrolę. Jame
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Agrocheminių darbų kokybės kontrolė

buvo visa tai, ko reikia, kad naudojantis agrocheminių tyrimų medžiaga būtų galima
kokybiškai pakalkinti dirvas, tinkamai patręšti žemės ūkio augalus. Šie leidiniai
ne tik pasitarnavo ūkių specialistams, bet buvo ir geri vadovėliai mūsų tręšimo ir
kalkinimo kontrolės grupės specialistams bei rajonų vyresniesiems agrochemikams,
kontroliuojantiems tręšimo ir kalkinimo
darbus ūkiuose. Minėti specialistai,
ypač anksčiau, naudojosi ir kitais me
todiniais nurodymais ir paruoštomis
rekomendacijomis.
Bandymų ir kontrolės skyriaus
darbuotojai, siekdami pagerinti agroche
minio tyrimo medžiagos panaudojimą,
nuolat kontroliavo trąšų ir kalkinių
medžiagų racionalų naudojimą. Jie, bū
dami ūkiuose, ne tik nustatydavo laukų
kalkinimo bei augalų tręšimo trūkumus,
bet ir mokydavo ūkių agronomus, kaip
geriau planuoti tręšimo darbus, tvarkyti
panaudotų trąšų apskaitą, tinkamai jas
sandėliuoti, kokybiškai barstyti trąšas.
To paties buvo mokomi ir naujai pradėję
dirbti arba esantys mažesnės kvalifika
cijos rajonų vyresnieji agrochemikai. Jie
RAL Lauko bandymų ir kontrolės skyriaus nuolat gaudavo kvalifikuotą Bandymų ir
kontrolės skyriaus vyriausiųjų agroche
vyr. agrochemikas S.Anelauskas ima
mikų pagalbą. Čia tuo metu ir vėliau dirbo
mineralinių trąšų, laikomų lauke,
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ėminius. 1982 m.

RChPTS direktoriaus pavaduotojas J.Grybauskas (pirmas iš kairės) bei
Bandymų ir kontrolės skyriaus viršininkas J.Malcius (pirmas iš dešinės)
tikrina kalkinimo darbų kokybę. 1984 m.
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turintys gerą gamybinį patyrimą vyriausieji agrochemikai – ž.ū.m. kandidatai
S.Anelauskas, V.Daugnora, M.Kalvaitienė, O.Pusvaškytė, A.Lagunavičiūtė,
G.Basevičius bei kiti. Nuolat dirbdavo 4 kontrolės grupės darbuotojai.
Kiekvienas jų specializavosi atitinkamame kontrolės bare: vienas nuolat
domėjosi racionaliu mineralinių trąšų panaudojimu ūkiuose ir dirvų tręšimo
kokybe, antrasis – mineralinių trąšų kokybe ir jų laikymu, trečiasis – dirvų
kalkinimu, o ketvirtasis – organinių trąšų kaupimu ir jų naudojimu. Patikrinus
buvo surašomos pažymos ir siunčiamos Žemės ūkio ministerijos Chemizavimo
skyriui bei atitinkamo rajono žemės ūkio valdybai. Tokiu būdu Kontrolės grupės
specialistai, padedant atitinkamoms ministerijoms ir žinyboms, taisydavo ūkiuose
pasitaikančias tręšimo ir kalkinimo klaidas. Kasmet kontroliuodami jie aplanky
davo apie 400 ūkių. Jiems kartais talkindavo ir kitų skyrių darbuotojai.
Šio skyriaus specialistai, rajonų vyresnieji agrochemikai, dirbantys žemės ūkio
valdybose, be tręšimo ir kalkinimo darbų kontrolės, diegė mokslo rekomendacijas į
gamybą, teikė pasiūlymus mineralinių trąšų skirstymui ūkiams, kontroliavo, kad jos
būtų laiku pristatytos iš respublikinio susivienijimo „Lietuvos žemės ūkio technika“
rajonų skyrių, o vėliau ir iš rajonų „Žemės ūkio chemija” susivienijimų, sandėlių
į ūkius, tikrino tręšimo planų ir kalkinimo projektų sudarymo kokybę, paimdavo
ūkiuose ir pristatydavo į laboratoriją analizėms trąšų ėminius.
Ypač daug dėmesio minėti specialistai skirdavo mineralinių trąšų laikymo
ir trąšų bei kalkinių medžiagų barstymo kokybei. Tuo metu mineralinės trąšos
buvo labai pigios, o už trąšų sandėliavimą materialinio skatinimo ir materialinės
atsakomybės nebuvo, todėl trąšų laikymas priklausė nuo ūkio vadovų ir agronomų
sąmoningumo ir sandėlininkų sąžiningumo. Tam ir buvo tuo metu reikalinga
valstybinė kontrolė. Už blogą trąšų laikymą ūkių specialistai būdavo pabarami,
kartais apsvarstomi kokioje nors rajono organizacijoje, retais atvejais būdavo sumaži
namas atlyginimas ar skiriama kokia nors nuobauda, o dėl blogos trąšų kokybės
daugiausiai kentėdavo augalai ir produktų kokybė.
Trąšų ir kalkinių medžiagų efektyvumas labai sumažėdavo nuo blogo trąšų
barstymo. Tuometiniais trąšų barstytuvais kokybiškai išbarstyti buvo sunku, nes
jų techninėse sąlygose buvo leidžiamas apie 25 % trąšų barstymo netolygumas.
Ūkių agronomai dažnai nemokėdavo arba tingėdavo sureguliuoti trąšų barstymo
mašinas, kad jos paskleistų trąšas tolygiai, todėl pasėliai su trąšomis būdavo
išmarginami juostomis. Trąšų ir kalkinių medžiagų išbarstymo kokybei nustatyti
vyriausieji agrochemikai, o ir kai kurių rajonų vyresnieji agrochemikai tai atlikdavo
prieš tręšimą ar kalkinimą lauke, statmenai tręšimo krypties išdėstę dėžutes. Po
tręšimo į dėžutes patekusios trąšos ar kalkinės medžiagos buvo surenkamos ir
pasveriamos arba išmatuojamas jų tūris. Po to pagal formulę buvo apskaičiuojamas
trąšų paskleidimo tolygumas. Galutinai trąšų kokybė buvo vertinama balais.
Tręšimo darbų kokybės kontrolės metu, taip pat ir per įvairius seminarus ūkių
agronomai buvo mokomi, kaip sureguliuoti tręšimo mašinas, kad jos kuo geriau
barstytų trąšas, kaip sudaryti tinkamą tręšimo planą ir kita. Ypač buvo reikalaujama,
kad kiekvienas ūkis turėtų tikslų žemės ūkio augalų tręšimo planą. Kaip sudaryti
tręšimo planą, buvo aprašyta anksčiau minėtose rekomendacijose. Be to, ūkio agro
nomams padėti sudaryti tręšimo planus galėdavo rajonų vyresnieji agrochemikai,

RAL, RChPTS ar ATC, Agroskaičiavimo centro, Lietuvos žemdirbystės instituto
agrochemikai elektroninių skaičiavimo mašinų ar kompiuterių pagalba pagal
sukurtas tręšimo planų sudarymo programas.
Vėliau, gerėjant trąšų kokybei, jų sandėliavimui ir išbarstymui, tręšimo darbų
planavimui ir apskaitai, tręšimo darbų kokybės kontrolė mažėjo. Visai jos neliko
Lietuvai tapus nepriklausoma.
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Moksliniai tyrimai
Organizuojant agrocheminę tarnybą Lietuvoje, šalia dirvožemių agroche
minių tyrimų darbų jai buvo pavesta kartu su mokslo tyrimo įstaigomis ruošti
rekomendacijas, kaip racionaliausiai naudoti trąšas. Joms paruošti reikėjo turėti
gausią trąšų efektyvumo priklausomumo nuo dirvožemio agrocheminių savybių
tyrimų medžiagą. Ši medžiaga turėjo būti paremta detaliais tyrimais, kadangi
Lietuvos dirvožemiai labai įvairūs granuliometrine sudėtimi, fizikinėmis ir agro
cheminėmis savybėmis. Tokių tyrimų žemės ūkio tyrimo įstaigose nebuvo.
Todėl jau zoninės agrochemijos laboratorijos buvo įpareigotos vykdyti tręšimo
efektyvumo, priklausomai nuo dirvožemio savybių, tyrimus. Tokius tyrimus
daryti buvo skatinamas ir Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo institutas.
Taigi ZAL jau 1966 m. pradėjo daryti ūkiuose tręšimo bandymus. Šių bandymų
tikslas – nustatyti dirvožemio agrocheminių rodiklių reikšmę žemės ūkio augalų
derlingumui ir mineralinių trąšų efektyvumui. Kiekviena agrochemijos laboratorija
vykdė bandymus savo zonos ūkių tipinguose dirvožemiuose. Buvo daromi tręšimo
trumpalaikiai ir kalkinimo sėjomaininiai bandymai. Tręšimo bandymai buvo keturių
arba penkių variantų, o kalkinimo sėjomaininiai – dažniausiai keturių variantų,
taip pat vienas trijų ir vienas penkių variantų. Kauno ZAL darė bandymus Vidurio
Lietuvos sunkesnės granuliometrinės sudėties nerūgščiuose dirvožemiuose, Sama
liškės ZAL – rūgštesniuose, o Vokės ZAL – lengvesnės granuliometrinės sudėties
ir rūgštesniuose dirvožemiuose. Atskiros ZAL padarė nevienodą bandymų kiekį su
skirtingais žemės ūkio augalais. Kalkinimo bandymų daryta labai mažai. Daugiausia
jų – Vokės ir Samališkės ZAL, kurių zonose buvo šių bandymų vykdymo patyrimo
ir daugumos dirvų kalkinimas čia labai aktualus.
Žemdirbystės instituto Vokės filiale tuomet dirbo nemažai kalkinimo srities
mokslininkų, kurie vykdė daug kalkinimo bandymų, todėl ir naujai įkurta zoninė
agrochemijos laboratorija iš dalies buvo orientuota daryti tiksliuosius kalkinimo
bandymus. Kalkinimo bandymai šios zonos rūgščiuose lengvos granuliometrinės
sudėties dirvožemiuose buvo labai svarbūs.
Panaši padėtis buvo ir Samališkės ZAL, nes Samališkės bandymų stotyje vyravo
dirvų kalkinimo tyrimai. Didelė paspirtis zoninei laboratorijai buvo labai patyrusios
kalkinimo tyrimuose specialistės, ž.ū.m. kandidatės Marijos Kalvaitienės perėjimas
dirbti iš Samališkės bandymų stoties.
Trys ZAL per 1966-1970 m. laikotarpį padarė 230 sąlyginių (5 variantai vieno
bandymo) tręšimo ir kalkinimo bandymų (5 pav.). Bandymais daugiausia tyrinėtas
miežių tręšimas. Kauno ZAL daugiau bandymų darė su miežiais, kviečiais, cukriniais
100

runkeliais, kurie geriausiai auga Vidurio lygumos derlingose dirvose, Samališkės ir
Vokės ZAL – su miežiais (su tomis veislėmis, kurios labiau pakenčia dirvožemio
rūgštumą), rugiais, bulvėmis ir avižomis, tai yra, su žemės ūkio augalais, kurie neblogai
dera lengvesnės granuliometrinės sudėties ir rūgštesniuose dirvožemiuose.
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Sėjomaininio tręšimo bandymo apžiūra Šiaulių rajono Naisių kolūkyje. 1977 m.
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Bandymus tuo metu vykdė kai kurie jau turintys pakankamą šio darbo
patyrimą Kauno ZAL specialistai, ž.ū.m. kandidatai Marija Rimkevičienė, Antanas
Antanaitis, Aldona Skirpstienė, taip pat ir kiti darbuotojai. Ir kitose zoninėse
laboratorijose buvo patyrusių tiriamąjį darbą dirbti žmonių.
Vertinant tuomet vykdytų bandymų kokybę, galima būtų reikšti abe
jonių dėl vieno ar kito bandymo, nes visi jie daryti ūkio sąlygomis. Žemė buvo
paruošiama, apsėjama, atliekama augalų priežiūra ir nuimamas derlius su ūkyje
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Daugfaktorinio tręšimo bandymo apžiūra Radviliškio rajono Skėmių kolūkyje. 1977 m.

turima technika. Tačiau bandymų su didesnėmis paklaidomis duomenys nebuvo
naudojami ruošiant tręšimo rekomendacijas. Bandymų vykdytojai į toli esančius
rajonus dažnokai vykdavo autobusais, o iki pačių bandymų laukelių, smulkiu
inventoriumi nešini, eidavo pėsti. Tačiau, prisiminus tai, galima tik džiaugtis,
kad tai buvo jauni, pilni energijos ir gerų norų darbuotojai, todėl šis darbas jiems
pasisekdavo visai neblogai. Bandymų rezultatai turėjo nemažai įtakos vėliau ruoštų
tręšimo rekomendacijų kokybei.
Tačiau kaip bebūtų gerai paruoštos rekomendacijos, jos veiksmingos tik
tuomet, jeigu labai tiksliai paimami lauke dirvožemių ėminiai ir taisyklingai
laboratorijose atliekamos tų dirvožemių mėginių cheminės analizės. Todėl nuo pat
agrocheminės tarnybos veiklos pradžios iškildavo nemažai metodinių klausimų, į
kuriuos dažnai niekas negalėjo atsakyti. Dar ZAL darbuotojai maždaug po pusantrų
darbo metų pastebėjo, kad dirvožemio analizavimo metodai turi trūkumų. Tuo metu
ZAL, tirdamos dirvožemius judriųjų fosforo ir kalio kiekiams nustatyti, naudojo
1961 m. Respublikinio žemėtvarkos projektavimo instituto pasirinktą EgnerioRimo metodą. Dar prieš tai institutas fosforo ir kalio kiekius nustatinėjo Tarybų
Sąjungoje priimtais metodais: fosforą – Kirsanovo, kalį – Peivės. Kirsanovo metodas
(ekstrahuojamasis tirpalas 0,2N HCl) pasirodė netinkamas dėl Lietuvos dirvožemių
įvairumo karbonatų atžvilgiu, o Peivės metodas – daugiau kokybinis.
Egnerio-Rimo metodas buvo našus ir nesudėtingas, juo kalio ir fosforo kiekis
nustatomas vienoje ištraukoje. Tačiau tyrimų metu pastebėta, kad Lietuvos sąlygomis
šis metodas turi nemažai trūkumų ir tyrimų duomenys taip pat ne visai tikslūs.
Analizuojant šiuo metodu, sunkios granuliometrinės sudėties dirvožemis, kuriame
kalio trąšos mažai veiksmingos (Pasvalio, Joniškio, Šakių ir kelių kitų rajonų dirvos),
pasirodė esąs neturtingesnis už Rytų Lietuvos smėlio ir priesmėlio dirvožemį.
Be to, šiuo metodu analizuojant dirvožemio fosforą, pagal metodiką karbonatingą
dirvožemį reikia skirti nuo nekarbonatingo (nuo 2 % karbonatų) ir analizuoti atskirai,
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imant skirtingą dirvožemio ir ekstrahuojamojo tirpalo santykį, o tai padaryti masinių
analizių metu yra labai sudėtinga. Todėl fosforui ir kaliui nustatyti reikėjo parinkti
naują, tinkamesnį metodą. Dar 1965 m. balandžio 20 d. Žemėtvarkos projektavimo
instituto Agrocheminių analizių skyriaus viršininko pavaduotojas Juozas Čirpus rašė,
kad „lyginant analizių metodus, esminių skirtumų negauta, tačiau vis dėlto kai kuris
kalio padidėjimas gaunasi, dalis pavyzdžių iš I aprūpinimo grupės pereina į II grupę,
o iš II grupės – į III grupę”. Toliau jis rašė, kad reikia Lietuvoje daryti išsamius metodų
palyginimo tyrimus, naudojantis lauko ir vegetaciniais bandymais. Todėl 1967 m., baigus
pirmą dirvožemių agrocheminį tyrimą, Kauno ZAL Analitinio skyriaus viršininkė
E.Pliupelytė pradėjo dirvožemio analizavimo metodų parinkimo ir praktinio pri
taikymo metodinius darbus. Tuo tikslu 1967-1968 m. iš viso išanalizuoti 4 934 mė
giniai ir atliktos 27 744 analizės. Visi analizių duomenys suskirstyti į 94 grupes pagal
genetinių tipų, granuliometrinės sudėties ir fosforo bei kalio kiekio skirtumus. Visuose
dirvožemio mėginiuose judrusis fosforas nustatytas Egnerio-Rimo (ekstrahuojamasis
tirpalas 0,04 N kalcio laktatas – 0,02 N HCl, pH-3,7) ir Egnerio-Rimo-Domingo
(A-L) (ekstrahuojamasis tirpalas 0,1 N amonio laktatas – 0,4 N CH3COOH, pH-3,7)
metodais, o judrusis kalis Egnerio-Rimo, A-L ir Maslovos (ekstrahuojamasis tirpalas
1,0 N amonio acetatas, pH-7,0) metodais. Kai kurie tipingi mėginiai buvo analizuojami
dar Šachtšabelio, Truogo ir Kirsanovo, Antipo-Karatajevo metodais, taip pat praskiesti
skirtingos koncentracijos druskos rūgštimi.
Remiantis literatūros duomenimis bei apibendrinus tyrimų duomenis, pasi
rodė, kad Lietuvos sąlygomis pranašesnis A-L metodas. Šiuo metodu analizuojamiems
dirvožemiams vertinti buvo sudaryta dirvožemio grupavimo pagal judriųjų fosforo ir
kalio kiekius lentelė, kuri naudojama ir dabar agrocheminėms savybėms nuo 1968 m.
(antrojo agrocheminio tyrimo pradžios) vertinti (6 lentelė).
6 lentelė. Dirvožemio grupavimas pagal judriųjų fosforo (P2O5) ir kalio
(K2O) kiekius
Judriųjų fosforo ir kalio kiekio
dirvožemyje vertinimas
(turtingumo grupės)

Judriųjų maisto medžiagų kiekis
mg/100 g dirvožemio
P2O5 ir K2O

1. Labai mažai (I)

0-5,0

2. Mažai (II)

5,1-10,0

3. Vidutiniškai (III)

10,1-15,0

4. Daugiau negu vidutiniškai (IV)

15,1-20,0

5. Daug (V)

2011-30,0

6. Labai daug (VI)

>30,0

Šiuo metodu gauti duomenys tiksliau rodė įvairių Lietuvos dirvožemių der
lingumą. Palyginus dirvožemio analizių duomenis, gautus Egnerio-Rimo, A-L
metodais, buvo išvesti vidutiniai santykiniai koeficientai Egnerio-Rimo metodo
pagrindu. Turint vieno iš metodų analizių rodiklius, naudojantis santykiniais koe
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Pa st ab a . Tuo metu dirvožemis buvo vertinamas mg/100g dirvožemio.

ficientais, galima apskaičiuoti atitinkamus kito metodo rodiklius. Šių koeficientų
pagalba buvo galima seniau Egnerio-Rimo metodu tirtų dirvožemių savybes įvertinti
A-L metodu, taip pat dirvožemio savybes, tirtas nurodytais metodais, palyginti
tarpusavyje (7 lentelė). Tikslesniam Egnerio-Rimo metodo rodiklių perskaičiavimui
7 lentelė. Santykiniai koeficientai tarp atskirais metodais nustatytų judriųjų
kalio ir fosforo kiekių dirvožemyje duomenų, imant pagrindu Egnerio-Rimo
metodą
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smėlis
Velėniniai priesmėlis
jauriniai priemolis
molis
smėlis
Velėniniai
priesmėlis
jauriniai
priemolis
glėjiniai
molis
Velėniniai smėlis
karbonatiniai priesmėlis
išplauti ir priemolis
pajurę
molis
Velėniniai smėlis
glėjiniai priesmėlis
išplauti ir priemolis
pajurę
molis
Velėniniai smėlis
karbonatiniai priesmėlis
ir stipriai priemolis
nuardyti molis
Velėniniai priesmėlis
glėjiniai priemolis
tipingi
molis
smėlis
priesmėlis
Aliuviniai
priemolis
molis
smėlis
Pelkiniai priemolis
molis

A-L

4,5-5,1
4,8-5,6
4,5-6,4
4,6-6,3
4,4-6,0
4,4-6,3
4,0-6,0
4,1-6,2
5,4-7,0
5,3-7,3
6,2-7,4
5,0-6,9
6,5-7,2
6,3-7,2
6,3-7,2
6,3-7,2
7,1-7,6
7,4-7,6
6,5-7,5
5,7-7,3
7,2-7,6
7,0-7,6
6,8-7,5
7,0-7,3
6,6-7,1
6,5-7,3
6,6-7,0
5,3-6,8
5,2-5,6
5,9-6,2

K2O
1,4
1,5
1,7
—
1,4
1,6
1,7
2,1
1,2
—
1,6
—
1,9
2,0
2,0
1,8
—
2,0
—
—
2,9
2,2
—
—
1,9
—
2,3
1,8
1,9
1,8

P2O5
1,8
1,6
1,7
1,7
1,7
1,6
1,8
1,8
1,8
1,6
1,8
1,7
1,6
1,6
1,6
1,6
—
—
1,8
—
1,4
1,7
—
—
—
1,5
—
1,4
1,6
1,4

K2O
1,3
1,4
1,6
—
1,3
1,5
1,7
1,8
1,2
—
1,5
—
1,3
1,8
1,7
1,7
—
1,5
—
—
2,4
2,0
—
—
1,8
—
1,9
1,9
1,9
1,6

A-L
K 2O
1,3
1,4
1,5
—
1,4
1,5
1,6
1,8
1,4
1,4
1,5
1,7
1,2
1,7
1,7
2,0
1,3
2,0
1,7
—
2,0
1,9
2,1
1,3
1,3
1,4
2,1
1,4
—
—
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P2O5
1,7
1,8
1,6
2,1
1,5
1,6
1,7
1,6
1,6
1,5
1,6
1,6
—
1,5
1,5
1,5
1,2
—
1,5
—
1,2
1,4
1,6
1,5
—
—
1,4
—
—
—

K2O
1,3
1,3
1,5
—
1,3
1,4
1,5
1,8
1,3
1,3
1,4
1,6
1,2
1,6
1,6
1,9
1,2
1,7
1,6
—
1,8
1,8
2,0
—
1,2
0,8
2,1
1,4
—
—

A-L
K 2O
1,2
1,2
1,4
1,6
1,3
1,3
1,4
1,6
1,3
1,2
1,4
1,7
—
1,3
1,6
1,9
1,3
1,6
1,5
2,0
1,6
1,7
1,8
—
1,3
1,4
—
1,3
—
—

P2O5
1,7
1,7
1,7
—
1,7
1,7
—
—
1,7
1,5
1,6
1,6
—
1,4
1,4
1,4
1,2
1,3
1,3
1,2
1,3
1,5
1,2
1,7
—
—
1,1
—
—
—

K2O
1,3
1,2
1,4
1,6
1,2
1,3
1,3
1,5
1,2
1,2
1,3
1,6
—
1,3
1,7
1,8
1,2
1,2
1,4
2,0
1,5
1,6
1,8
—
1,2
1,3
—
1,3
—
—

IV

A-L
K2O
1,3
1,2
1,4
1,6
1,2
—
1,2
—
1,2
1,2
—
1,7
—
1,1
—
—
—
—
1,2
1,5
1,3
1,4
—
—
1,2
—
—
1,3
—
—

P2O5
1,8
1,6
—
—
—
—
—
—
1,6
—
—
1,4
—
—
1,3
1,4
1,3
—
1,3
1,1
—
1,3
1,1
—
—
—
1,3
—
—
—

Maslovos

pH

Maslovos

Granuliometrinė
sudėtis

Maslovos

Genetinis
tipas

Turtingumo grupės pagal Egnerį-Rimą
II
III
vidutiniai santykiniai koeficientai
(metodas/ Egnerio-Rimo metodas)
Maslovos

I

K2O
1,2
1,1
1,2
1,5
1,2
—
1,3
—
1,2
1,2
—
1,6
—
1,0
—
—
—
—
1,0
1,5
1,3
1,4
—
—
1,2
—
—
—
—
—
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į A-L metodo rodiklius, išvesti ne tik koeficientai, bet ir regresijos lygtys. Todėl
pirmojo dirvožemių agrocheminio tyrimo dirvožemių judriųjų fosforo ir kalio
analizių duomenis, nustatytus Egnerio-Rimo metodu, galima, nors nevisiškai tiksliai,
palyginti su antrojo tyrimo ar vėlesnių tyrimų, atliktų A-L metodu, duomenimis. Be
to, kai Lietuvoje buvo atliekamas antrasis dirvožemių agrocheminis tyrimas, Vokės
ZAL dalį dirvožemio mėginių 1968 m. analizavo dar Egnerio-Rimo metodu, todėl
vėliau juos teko perskaičiuoti pagal A-L metodą, naudojantis minėtais santykiniais
koeficientais. Šiuo metodu dirvožemis analizuojamas ir dabar.
Tik šiek tiek vėliau E.Pliupelytė šį metodą dar patobulino. Išanalizavus 3 400
dirvožemio mėginių, naudojant redukuojančias medžiagas alavo chloridą ir askor
bino rūgštį, nustatyta, kad, fosforą nustatant A-L metodu, geriausia naudoti
askorbino rūgštį. Tai pagerina darbo sąlygas ir technologinį analizės atlikimą, nes
nereikia naudoti stipraus kvapo, sveikatai nuodingų sulfitinių junginių, mėlyno
komplekso susidarymui neturi įtakos mažas tiriamo tirpalo rūgštumo įvairavimas,
palengvėja tirpalo dozavimas. Buvo atlikti ir kiti nedideli ekstrahavimui naudojamų
tirpalų patikslinimai.
Tačiau žymiai vėliau, jau LŽI Agrocheminių tyrimų centre, atlikus lauko sėjo
mainoje auginamų žemės ūkio augalų tręšimo bandymus limnoglacialinės kilmės
dulkiškojo priemolio dirvožemiuose, buvo suabejota naudojamo A-L metodo tin
kamumu augalų pasisavinamo kalio kiekiui nustatyti šiuose dirvožemiuose. Ne visai
aišku buvo ir dėl dirvožemio judriojo fosforo kiekio, esančio fliuvoglacialiniuose
dirvožemiuose, nustatymo. Todėl 1990-1996 m. J.Mažvila, A.Antanaitis, J.Lubytė,
Z.Vaišvila, J.Arbačauskas ir kiti pradėjo A-L metodo patikslinimo tyrimus. Dirvo
žemio bandiniai buvo imti iš įvairių šalies dirvožemių skirtingų atmainų Skėmių
(Radviliškio r.), Kriūkų (Šakių r. ), Rumokų (Vilkaviškio r.), Lietuvos žemdirbystės
instituto (V.Mašausko vykdomo bandymo), Vokės ir Vėžaičių filialų, Elmininkų ir
Joniškėlio bandymų stočių tręšimo bandymų ir Vandens ūkio instituto vykdomų
bandymų Biržų rajone. Analizės atliktos įvairiais metodais. Tyrimai parodė, kad ir
limnoglacialinės, ir fliuvoglacialinės kilmės dirvožemius analizuoti geriausiai tinka
dabar naudojamas A-L metodas. Tik šios kilmės dirvožemiuose pasiūlyta atskiriems
žemės ūkio augalams naudoti naujus pataisos koeficientus vidutinėms trąšų nor
moms koreguoti, priklausomai nuo dirvožemio fosforingumo bei kalingumo,
nustatyto A-L metodu (8 lentelė).
Patobulinus 1968 m. dirvožemių analizavimo metodą, reikėjo tobulinti ir
dirvožemio ėminių ėmimo lauke metodus, nes daugelis mokslininkų - tyrėjų yra
nurodę, kad žymiai didesnės kartogramų paklaidos susidaro surenkant ėminius
lauke, negu juos analizuojant laboratorijoje. Apibendrinus pirmojo (1964-1967 m.)
dirvožemių agrocheminio tyrimo medžiagą, pastebėta, kad, imant jungtinius dir
vožemio ėminius, rūgštumas ir maisto medžiagų kiekis įvairiuose dirvožemiuose
labai įvairuoja. Dėl to atskirų dirvožemio plotų jungtinių rodiklių paklaidos yra
skirtingos. Todėl 1968 m. Kauno ZAL mokslo darbuotoja, ž.ū.m. kandidatė Albina
Pajarskaitė organizavo metodinius dirvožemio kartografavimo tyrimus Vidurio
Lietuvoje, dalyvaujant K.Matusevičiui, 1971 m. Respublikinė agrochemijos labo
ratorija ėmėsi tokių tyrimų Vakarų Lietuvoje, dalyvaujant Edmundui Lapinskui, o
Rytų Lietuvoje tyrimus padėjo atlikti Antanas Margevičius.

8 lentelė. Pataisos koeficientai vidutinių žemės ūkio augalų fosforo ir kalio
trąšų normų koregavimui limnoglacialiniuose dulkiškuose priemolių ir molių
dirvožemiuose
Žemės ūkio
augalai

Judriojo P2O5 mg kg1 dirvožemio
0 - 50

51 -100

101 - 150

150-200

>200

Žieminiai kviečiai

1,3

1,0

0,6

0,4

0,2

Rugiai

1,2

1,0

0,5

0,3

0,2

Miežiai

1,3

1,0

0,5

0,3

-

Cukriniai runkeliai

1,5

1,0

0,7

0,5

0,3

Bulvės, netręšiant mėšlu

1,3

1,0

0,7

0,4

0,2

Bulvės, tręštos mėšlu

1,2

1,0

0,6

0,3

-

Daugiametės žolės I n. m

1,3

1,0

0,5

0,4

-

Judriojo K2O mg kg dirvožemio
1

0 - 50

51-100

101 - 150

150 - 200

>200

Žieminiai kviečiai

1,3

1,0

0,7

0,4

-

Rugiai

1,3

1,0

0,6

0,3

-

Miežiai

1,3

1,0

0,7

0,3

-

Cukriniai runkeliai

1,4

1,1

0,8

0,4

0,2

Bulvės, netręšiant mėšlu

1,5

1,3

1,0

0,6

0,3

Bulvės, tręštos mėšlu

1,3

1,0

0,7

0,4

-

Daugiametės žolės I n. m.

1,3

1,0

0,7

0,4

-
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Pa st ab a . Nuo 2000 m. dirvožemio judrieji fosforas ir kalis vertinami mg kg-1, o ne
mg 100g-1, kaip buvo anksčiau.

Šiais tyrimais siekta nustatyti Lietuvos dirvožemių agrocheminių savybių
įvairumą, tuometinių agrocheminių kartogramų paklaidų apimtį ir galimą opti
maliausią agrocheminio kartografavimo tikslumą, kad būtų galima parinkti racio
naliausią agrocheminių kartogramų sudarymo bei jų panaudojimo būdą. Tyrimams
buvo parinktos įvairiems dirvožemio tipams charakteringos stačiakampio formos
aikštelės (išskirtos kartografuojant dirvožemį M 1:1000), kuriose atliktas detalus
dirvožemio agrocheminių savybių kartografavimas M 1:500, kasant dirvožemio
profilius, priklausomai nuo dirvožemio dangos sudėtingumo, kas 4-10 m. Minėti
tyrimai Vidurio Lietuvoje užbaigti 1971 m., o Vakarų ir Rytų Lietuvoje – 1973 m.
Tyrimai parodė, kad sėjomainos laukuose būtina išskirti pastovius dirvožemių
agrocheminio tyrimo laukelius. Šių laukelių (sklypų) ribas reikia pažymėti ūkių
žemėtvarkos projektų planuose ir palikti nekeičiamas, kad kiekvieno agrocheminio
tyrimo metu būtų imami jungtiniai dirvožemio ėminiai iš tų pačių laukelių. Tą
būtų galima tiksliau atlikti ir taip atpiginti agrocheminių tyrimų darbus. Išskyrus
agrocheminiams tyrimams nuolatinius dirvožemio ėminių laukelius, kiekvieno
kito dirvožemių agrocheminio tyrimo metu nereikėtų sudarinėti kartogramų. Po
pagrindinio agrocheminio tyrimo užtektų ūkiams pateikti tik sunumeruotų laukų
naujus agrocheminius rodiklius su paaiškinimais ir rekomendacijomis. Tokiu būdu,
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Sėjomaininis tręšimo bandymas Kėdainių rajono „Auksinės varpos“ kolūkyje. 1986 m.

kiekvieną kartą nesudarant kartogramų, susitaupytų apie 40 % visų agrocheminio
tyrimo išlaidų. Nusistačius nuolatinius dirvožemių agrocheminio tyrimo laukelius,
patogiau stebėti atskirų laukų agrocheminių savybių pasikeitimo kryptį. Be to,
tyrimų duomenims apibendrinti ir tręšimo rekomendacijoms paruošti galima
pasitelkti elektroninę skaičiavimo techniką. Taip pat buvo nustatyta, kad, siekiant
tikslesnio dirvožemių savybių apibūdinimo, būtina iš kiekvieno tyrinėjamos dirvos
laukelio imti nustatytą skaičių individualių dirvožemio ėminių. Tuomet galima
geriau nustatyti atskirų laukelių dirvožemio agrocheminių savybių įvairavimą.
Iš A.Pajarskaitės organizuotų metodinių tyrimų paaiškėjo, kad Lietuvoje
dirvožemio tyrimai turėtų kartotis kas 6-7 metai, nors agrocheminei tarnybai buvo
keliami reikalavimai, kad tyrimai kartotųsi kas 5 metai.
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Vegetaciniai tręšimo bandymai vegetacinėje aikštelėje Kaune. 1974 m.
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RChPTS Bandymų ir kontrolės skyriaus dirvožemininkas V.Novikovas ir
vyresn. dirvožemininkė V.Buivydaitė džiaugiasi detaliai ištyrę
bandymų laukų dirvožemius. 1985 m.

Nors minėti tyrimai buvo labai detalūs, jų buvo atlikta labai daug, pasiūlymai
labai svarbūs, tačiau dėl įvairių priežasčių jų praktiškai panaudota ne per daugiausiai.
Nuo 1973 m., atliekant ūkiuose dirvožemio agrocheminius tyrimus kalvotuose
plotuose, kur skiriasi dirvožemio rūgštumas (kaitaliojasi rūgštūs velėniniai jauriniai
ir neutralūs nuardyti dirvožemiai), o nuo 1982 m. plotuose, kur įvairuoja dirvožemio
pH ir judriųjų fosforo ir kalio kiekiai, ėminiai imami iš 1-4 m2 dydžio, maždaug iš trijų
vietų tam plotui būdingų aikštelių. Vėliau šių tyrimų rezultatai naudoti duomenų
apibūdinimui ir tręšimo rekomendacijoms skaičiavimo mašinomis paruošti.
Kai kurie mokslinių tyrimų darbai zoninių agrochemijos laboratorijų veiklos
pabaigoje jau apibendrinti mokslinėse ataskaitose. 1970 m. parašytos 8 ataskaitos.
Keturias ataskaitas parašė Kauno, vieną – Samališkės ir tris – Vokės ZAL specialistai.
Tobulinant ir plečiant dirvožemių agrocheminius tyrimus, reikėjo
tobulinti ir ruošti naujas trąšų naudojimo rekomendacijas, tikslinti augalų tręšimo
normas, ištirti racionalias trąšų pasiskirstymo ir panaudojimo sistemas sėjomainoje,
ruošti trąšų efektyvumo ir augalų maisto medžiagų apsimokėjimo derliumi bei
derliaus kokybės normatyvus ir atlikti kitą mokslo tiriamąjį darbą. Tam tikslui
buvo būtina išplėsti tręšimo bandymų tinklą įvairiuose Lietuvos rajonų ūkiuose,
apimančiuose visą dirvožeminės dangos įvairovę ir skirtingas agrochemines
savybes.
Tik sukūrus Respublikinę agrochemijos laboratoriją, Bandymų ir kontrolės
skyriui pradėjo vadovauti biologijos mokslų kandidatas Albinas Šiuliauskas. Jis buvo
jau patyręs, talentingas mokslo darbuotojas, geras tiriamojo darbo organizatorius,
sugebantis užmegzti glaudžius ryšius su ūkių vadovais, specialistais, galintis sumaniai
ir akivaizdžiai įrodyti jiems tiriamųjų darbų svarbą. Ūkiuose, kuriuose buvo daromi
bandymai, jų vykdytojams buvo sudarytos geros sąlygos tyrimus atlikti, jie buvo
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RChPTS Bandymų ir kontrolės skyriaus bandymų grupės vadovė M.Saldienė,
vyresn. dirvožemininkas Z.Vaišvila ir skyriaus viršininkas J.Malcius aptaria
vykdytų tręšimo bandymų rezultatus. 1985 m.

gerbiami ūkio darbuotojų. Tuo metu bandymus darė 9 žmonių grupė, kurioje dirbo
patyrę, aukštos kvalifikacijos bandymininkai, ž.ū.m. kandidatai Zigmas Vaišvila ir
Aldona Skirpstienė, taip pat šį darbą jau anksčiau dirbusios Albina Lagunavičiūtė,
Valerija Brazdžiūtė, Marija Saldienė ir kiti. Nuo 1977 m. į šį darbą įsitraukė ir kai
kurie rajonų vyresnieji agrochemikai: Kauno rajono – Lionginas Gaučas, Joniškio
rajono – Kęstutis Vilkonis, Alytaus rajono – Vladas Matulionis, Šiaulių rajono
– Feliksas Bernotas ir kiti. Jie vykdė tręšimo ir vegetacinius bandymus, juose
tyrė mineralinių trąšų efektyvumo priklausomumą nuo judriųjų fosforo ir kalio
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RChPTS Bandymų ir kontrolės skyriaus vyresn. specialistai S.Anelauskas ir
Z.Vaišvila aptaria praktinį tręšimo rekomendacijų panaudojimą laukų tręšimui
1986 m.
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kiekių dirvožemyje. Lauko bandymuose nustatinėjo mineralinių trąšų optimalų
santykį ir normas įvairiems žemės ūkio augalams, tyrė skysto amoniako efektyvų
panaudojimą, tobulino mineralinių ir durpinių dirvožemių agrocheminių rodiklių
vertinimo kriterijus. A.Šiuliauskui vadovaujant, buvo išplėstas bandymų tinklas
visoje Lietuvoje. Jau pirmaisiais darbo metais (1971 m.) jo organizuotumo dėka buvo
vykdomi 96 sąlyginiai lauko, daugiausia tręšimo, bandymai. 1972 m. šių bandymų
skaičius padidėjo net iki 176. Apskritai Respublikinėje agrochemijos laboratorijoje
atliekamų bandymų skaičius, palyginus su zoninių agrochemijos laboratorijų
bandymų skaičiumi, labai padidėjo. Kasmet buvo daromi 57-176 bandymai, arba
vidutiniškai beveik 3 kartus daugiau (5 pav.). Nuo 1975 m. bandymų skaičius šiek
tiek sumažėjo. Lėmė tai, kad jau ir Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo institute,
jo filialuose ir bandymų stotyse buvo atliekami tręšimo bandymai, kuriuose buvo
tiriamas augalų derliaus priklausomumas nuo dirvožemyje esančių maisto medžiagų
kiekio. Tyrimų rezultatai buvo apibendrinami ir ruošiamos mokslinės ataskaitos su
išvadomis bei rekomendacijomis.
Iš šių bandymų duomenų visumos atrinkus derliaus, augalų kokybės ir kitus
rodiklius bei sugrupavus juos pagal tipingas schemas, buvo galima įvertinti augalų,
auginamų įvairiuose dirvožemiuose, derliaus bei jo kokybės priklausomumą nuo
mineralinių NPK trąšų normų.
Remiantis minėtais mūsų, taip pat ir LŽI bandymais, instituto ir mūsų
mokslininkų jėgomis nustatytas žemės ūkio augalų poreikis azoto, fosforo ir kalio
trąšų, atsižvelgiant į dirvožemyje esančius mineralinio azoto, judriųjų fosforo ir kalio
kiekius. Patikslintos optimalios, taip pat nustatytos minimalios ir maksimalios trąšų
normos žemės ūkio augalams, ištirtos racionalios trąšų paskirstymo ir panaudojimo
sistemos sėjomainoje.
A.Šiuliauskas ir Z.Vaišvila, apibendrinę zoninių ir Respublikinės agrochemijos
laboratorijos įvairiose vietose atliktų tręšimo bandymų duomenis, pirmiausia įrodė,
kad tręšti vienodomis trąšų normomis visas dirvas jokiu būdu negalima, nes derliaus
priedai dirvožemiuose su nevienodu fosforo ir kalio kiekiu gali būti labai skirtingi
(9 lentelė).
9 lentelė. Trąšų efektyvumo priklausomumas nuo dirvožemyje esančių jud
riųjų fosforo ir kalio kiekių (grūdiniais vienetais)
Trąšos
Fosforo
Kalio

1 kg veikliosios medžiagos padidina derlių kg
dirvožemyje yra judriojo P2O5 ir K2O
labai mažai
mažai
vidutiniškai
daug
labai daug
6,0
3,6
2,4
1,2
0
3,5
2,8
1,4
0,6
0

Daugumos tyrimų rezultatai apibendrinti ir RAL parašytos 29 ataskaitos.
Įdomiausios, turtingiausios ir naujoviškiausios savo mintimis, išvadomis ir reko
mendacijomis, ko gero, buvo E.Pliupelytės apie tinkamiausio metodo parinkimą
judriesiems fosforui ir kaliui nustatyti, A.Pajarskaitės, A.Margevičiaus, E.Lapinsko
apie dirvožemių agrocheminį margumą ir tikslaus kartografavimo galimybes,
K.Matusevičiaus, A.Šiuliausko, Z.Vaišvilos apie žemės ūkio augalų tręšimo normų
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koregavimą, priklausomai nuo dirvožemio savybių, L.Eitminavičiaus, E.Pliupelytės
apie pelkinių dirvožemių agrocheminių rodiklių įvertinimo ir kartografavimo
metodikos tobulinimą, Z.Vaišvilos, A.Skirpstienės, A.Beišio apie mineralinių trąšų
optimalų santykį ir normas žieminiams rugiams.
RAL ataskaitos turėjo daug racionalumo ir naujumo, o tai netgi sukeldavo
senesnių Žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto mokslininkų pasipriešinimą.
Pavyzdžiui, 1974 m. parašyta K.Matusevičiaus, A.Šiuliausko, Z.Vaišvilos ataskaita
„Žemės ūkio augalų tręšimo dozių koregavimo priklausomumas nuo dirvožemio
savybių” sukėlė tikrą audrą. Joje buvo apibendrinti ūkiuose 1966-1970 m. darytų
214 tręšimo bandymų rezultatai. Dėl labai ryškaus derliaus ir trąšų efektyvumo
priklausomumo nuo dirvožemyje esančių judriųjų fosforo ir kalio kiekių, pasiūlytų
trąšų normų koregavimui koeficientų dydžio ir kai kurių išvadų ataskaita instituto
tarybos nebuvo patvirtinta. Šios ataskaitos pagrindinės išvados ne visai atitiko
ankstesnes tendencijas. Tačiau, kaip vėliau pastebėta, ataskaitos duomenys įvairių
mokslininkų buvo plačiai naudojami, jais buvo remiamasi darant savo išvadas ar
teikiant pasiūlymus ir ruošiant rekomendacijas.
Darytų tyrimų duomenimis buvo nuolat papildomos žemės ūkio augalų tręšimo
ir dirvų kalkinimo rekomendacijos. Trąšų efektyvumas, priklausomai nuo daugelio
veiksnių, labai įvairuoja, tačiau didžiausią jam įtaką turi dirvožemyje esantis maisto
medžiagų kiekis, dirvožemio granuliometrinė sudėtis, pH, vandens ir temperatūros
režimas. Todėl, planuojant tręšti augalus, nustatytas trąšų normas reikia koreguoti,
atsižvelgus į dirvožemyje esamą maisto medžiagų kiekį. Tam J.Jurkšaitis ir Z.Vaišvila
iš daugybės tyrimų duomenų paruošė pataisos koeficientus (10 lentelė).
10 lentelė. Trąšų normų įvairiame dirvožemyje pataisos koeficientai

Mineralinio
dirvožemio
turtingumas
judriojo fosforo ir
kalio
Durpinio
dirvožemio turtingumas judriojo
fosforo ir kalio

Granuliometrinė
sudėtis

Rūgštumas

Vertinimo rodikliai
labai neturtingas (I)
neturtingas (II)
vidutiniškai turtingas (III)
turtingesnis už vidutinį (IV)
turtingas ir labai turtingas (V-VI)
labai neturtingas (I)
neturtingas (II)
vidutiniškai turtingas (III)
turtingesnis už vidutinį (IV)

Koeficientai pagal trąšų efektyvumą
azotui
fosforui
kaliui
—
1,4
1,6
—
1,0
1, 4
—
0,6
1,0
—
0,4
0,6
—
0
0,6
—
1,3
1,4
—
1,1
1,2
—
0,9
1,0
—

0,7

0,7

turtingas ir labai turtingas (V-VI)

—

0,5

0,6

smėlis
priesmėlis
lengvas priemolis
vidutinio sunkumo ir sunkus priemolis
durpės
iki 4,5 pH
4,6-5,5 pH
daugiau kaip 5,6 pH

1,2
1,0
0,9
0,8
0,9
0,8
1,1
1,0

0,8
1,0
1,1
1,2
1,1
0,8
0,9
1,0

1,2
1,0
0,9
0,8
1,0
0,9
1,2
1,0
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Dirvožemio savybės

Šeštajame dešimtmetyje Lietuvoje buvo pradėta kurti moksliškai pagrįsta
rūgščių dirvų kalkinimo sistema, aprėpianti periodiškus dirvožemio agrocheminius
tyrimus, kalkinimo darbų projektavimą ir vykdymą, nes tuo metu, prieš ketu
riasdešimt metų ir daugiau, buvo 1 mln. 162 tūkst.ha, arba 41 % rūgščių žemės ūkio
naudmenų. Rūgščių dirvų nuo anksčiau buvusio kalkinimo nedaug sumažėjo dėl
įvairių priežasčių, bet viena jų buvo per mažos kalkių normos, kurios nebuvo
pagrįstos tyrimais. 1976 m. Respublikinėje agrochemijos laboratorijoje J.Mažvilos
buvo apibendrinti ištirtų dirvožemių pH ir hidrolizinio rūgštumo duomenys,
nustatytas šių parametrų tarpusavio ryšys bei jo priklausomumas nuo dirvožemio
genetinio tipo, granuliometrinės sudėties ir humuso kiekio. Tuo remiantis buvo
sudaryta kalkių normų lentelė, kuri atskirų laukų kalkių normoms apskaičiuoti
tebenaudojama ir dabar (11 lentelė). Ši lentelė sudaryta išvedus duomenis iš didelio
skaičiaus (30 tūkst.) mainų (pHKCl) ir hidrolizinio rūgštumo analizių.
11 lentelė. Rekomenduojamos kalkių normos (gryno CaCO3) t/ha
Smėlis
velėniniai
jauriniai

velėniai
jauriniai
glėjiški*

vakarų

rytų, vidurio ir
vakarų

rytų ir vidurio

vakarų

rytų ir vidurio

vakarų

rytų ir vidurio

vakarų

rytų ir vidurio

vakarų

rytų, vidurio ir
vakarų

4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5

rytų ir vidurio

LIETUVOS AGROCHEMINĖ TARNYBA

pHKCl

Priesmėlis ir lengvas
Vidutinis ir sunkus priemolis Durpės
priemolis
ir molis
dirvožemio tipas
velėniniai
velėniai
velėniniai
velėniai
pelkiniai
jauriniai
jauriniai
jauriniai
jauriniai
glėjiški
glėjiški
Lietuvos agroklimatinės zonos

4,0
4,0
4,0
3,0
3,0
3,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

5,0
4,5
4,0
4,0
4,0
4,0
3,0
3,0
3,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,0
2,0
2,0

5,0
5,0
4,0
4,0
4,0
4,0
3,0
3,0
3,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,0
2,0
2,0

8,0
7,0
7,0
6,0
6,0
5,5
5,5
5,0
5,0
5,0
4,5
4,5
4,0
4,0
3,5
3,5

11,0
9,5
9,0
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
6,0
5,0
5,0
5,0
4,5
4,5
4,0
4,0

10,5
10,0
9,0
8,0
7,5
7,0
7,0
6,0
6,0
5,5
5,5
5,0
4,5
4,0
4,0
4,0

13,0
12,0
10,5
9,5
9,0
8,0
8,0
8,0
7,5
7,0
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
5,0

12,5
12,0
9,0
9,0
8,0
8,0
7,5
7,0
7,0
6,0
5,5
6,5
5,5
5,0
4,5
4,5

13,0
12,0
10,5
10,0
9,0
9,0
8,0
8,0
8,0
7,0
7,0
6,0
5,0
5,0
5,0
4,5

15,5
12,0
11,0
10,5
10,0
9,0
8,0
8,0
7,5
7,0
7,0
5,5
5,0
5,0
4,5
4,5

15,5
14,0
12,5
11,0
10,5
9,5
8,5
8,0
8,0
8,0
7,0
7,0
7,0
6,0
6,0
5,0

6,0
5,0
4,0
4,0
3,5
3,0
3,0
3,0
2,0
2,0
2,0
—
—
—
—
—

* Šiems dirvožemiams priskirti jauriniai pelkiniai, iliuviniai humusiniai (JPih), o velėniniams
jauriniams glėjiniams (JP2V) dirvožemiams taikyta 0,5 velėniniams jauriniams glėjiškiems
(JP1V) skirtos normos
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L.Eitminavičius, 1974-1978 m. atlikęs 6 mikrolauko, 47 vegetacinius ir lauko
bandymus pelkiniame dirvožemyje, kartu su kitais Respublikinės agrochemijos
laboratorijos darbuotojais parengė šio dirvožemio vertinimą, suskirstant į 5 tur
tingumo grupes (12 lentelė).
12 lentelė. Dirvožemių grupavimas pagal judriųjų fosforo (P2O5) ir kalio
(K2O) kiekį
Grupė

Judriųjų fosforo ar kalio
kiekis dirvožemyje

I

labai mažai

II

mažai

Mineraliniai
dirvožemiai

Pelkiniai dirvožemiai

Judriųjų maisto medžiagų kiekis mg/100g dirvožemio
P2O5 ir K2O

P2O5

K2O

0-5,0

0-7,0

0-12,0

5,1-10,0

7,1-13,0

12,1-20,0

III

vidutiniškai

10,1-15,0

13,1-20,0

20,1-30,0

IV

daugiau negu vidutiniškai

15,1-20,0

20,1-35,0

30,1-50,0

V

daug

20,1-30,0

>35,0

>50,0

VI

labai daug

>30,0

Dar Respublikinėje agrochemijos laboratorijoje trečiojo dirvų agrocheminio
tyrimo metu pelkinių dirvožemių agrocheminiai tyrimai buvo atliekami be tikslaus
jų savybių įvertinimo. Lietuvos pelkiniame dirvožemyje žemės ūkio augalai
auginami palyginti neseniai, todėl jų kartografavimo metodika ir agrocheminių
rodiklių vertinimas nebuvo pagrįstas tyrimų duomenimis. Šio tipo dirvožemių
tręšimo rekomendacijoms parengti dažniausiai buvo naudojamasi mineralinio
dirvožemio tyrimų duomenimis. Be to, Lietuvos pelkinių dirvožemių (apie 16 %
bendro teritorijos ploto) fizikinės ir cheminės savybės labai įvairios. Ypač svarbūs
šio dirvožemio derlingumo veiksniai yra fosforas ir kalis, taip pat pH. Todėl jų
teisingas vertinimas turėjo labai svarbią reikšmę.
Tyrimai rodė, kad pelkinio dirvožemio ėminius reikia imti iš 0-10 cm sluoksnio.
Be to, tręšiant vidutinėmis trąšų normomis, tyrimus reikia kartoti kas 5-7, o tręšiant
didelėmis normomis – kas 3 ar 4 metai. Fosforo trąšos geriausiai veikia neturtingame
fosforo dirvožemyje. Tyrimų duomenys rodė, kad A-L metodas tinkamiausias šiam
dirvožemiui analizuoti.
Iki aštuntojo dešimtmečio pabaigos apie azoto trąšų normų nustatymą,
atsižvelgiant į dirvožemyje esamą azoto kiekį, nebuvo kalbama, nes dėl dirvožemio
azoto judrumo tokie tyrimai buvo labai sudėtingi ir nepakankamai tikslūs.
Moksliniuose tyrimuose dažniausiai buvo apsiribojama bendrojo azoto tyrimais.
Bet 1976 m. Maskvoje įvykusiame 8-ajame tarptautiniame mineralinių trąšų nau
dojimo kongrese vokiečių, indų mokslininkai savo pranešimuose įrodė azoto
trąšų efektyvumo priklausomumą nuo dirvožemio mineralinio azoto kiekio. Po
jo E.Pliupelytė išnagrinėjo visą esamą šiuo klausimu užsienio literatūrą. 1979 m.
E.Pliupelytės, Z.Vaišvilos ir K.Matusevičiaus iniciatyva Respublikinė agrochemijos
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Pa st ab a . Pateikiama bendra mineralinių ir pelkinių dirvožemių grupavimo pagal judriųjų
fosforo ir kalio kiekį lentelė

laboratorija kartu su Lietuvos žemdirbystės institutu bei jo padaliniais, pradėjo tirti
žieminių javų derliaus priklausomumą nuo dirvožemyje esančio azoto kiekio ir
azoto trąšų normų. Per keletą metų trąšų normų žiemkenčiams klausimais buvo
padaryta per 100 tręšimo bandymų. Juose siekta nustatyti tinkamiausią diagnostikai
dirvožemio azoto formą, dirvožemio ėminių paėmimo ir azoto nustatymo metodus.
Šie bandymai daryti įvairiose Lietuvos dirvožemio klimatinėse zonose, pradžioje su
žiemkenčiais, o vėliau ir su kitais žemės ūkio augalais – miežiais, avižomis, bulvėmis,
runkeliais, daržovėmis, linais. Tyrimais nustatyta, kad, parenkant tinkamiausią
diagnostikai judriojo azoto formą, stipriausias derliaus koreliacijos ryšys gautas
su mineraliniu, kiek silpnesnis su nitratiniu ir amoniakiniu azotu. Be to, paaiškėjo,
kad augalų derlius ir azoto trąšų efektyvumas labiausiai priklauso nuo mineralinio
(nitratinio ir amoniakinio) azoto kiekio, esančio pavasarį prieš prasidedant augalų
vegetacijai ar vegetacijos pradžioje 0-40 ir 0-60 cm dirvožemio sluoksniuose.
Nustatyta, kad augalų derlius didėja, didėjant mineralinio azoto kiekiui dirvožemyje,
o azoto trąšų efektyvumas dėl to mažėja. Dirvožemiai pagal juose esantį mineralinio
azoto kiekį buvo suskirstyti į 5 azotingumo grupes (13 lentelė).
13 lentelė. Dirvožemio azotingumo priklausomumas nuo mineralinio azoto
kiekio
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Grupė

Azoto kiekis
dirvožemyje

Nmin. kiekis dirvožemyje 0-40 cm sluoksnyje kg ha-1
žiemkenčiams

miežiams

bulvėms

runkeliams

daržovėms

I

labai mažai

0-30

0-30

0-60

0-60

0-30

II

mažai

31-60

31-60

61-90

61-90

31-60

III

vidutiniškai

61-90

61-90

91-120

91-120

61-90

IV

daug

91-120

>90

>120

>120

91-120

V

labai daug

>120

>120

Nustatyta, kad mineralinio azoto kiekio įtaka žemės ūkio augalų derliui iš dalies
priklauso ir nuo skirtingos dirvožemio granuliometrinės sudėties, tačiau ne tiek daug,
kaip didėjant mineralinio azoto kiekiui. Sunkėjant dirvožemio granuliometrinei
sudėčiai, labiau išryškėja dirvožemio mineralinio azoto reikšmė. Didėjant fizinio
molio dalelių kiekiui dirvožemyje, mažėja azoto trąšų efektyvumas.
Atsižvelgiant į mineralinio azoto kiekio įtaką augalų derliui ir trąšų efekty
vumui, iš daugelio bandymų duomenų paruoštos optimalios azoto trąšų normos
svarbiausiems žemės ūkio augalams (14 ir 15 lentelės).
Remiantis visais azoto tyrimais, 1984 m. buvo parengta žieminių javų tręšimo
azotu, priklausomai nuo mineralinio azoto kiekio dirvožemyje, rekomendacija.
Nustatyta, kad žiemkenčius reikia tręšti azoto trąšomis pavasarį, tik prasidedant
augalų vegetacijai, apskaičiuota visa trąšų norma, nedalinant jos į atskiras dalis. Taip
reikia tręšti ir vasarinius žemės ūkio augalus prieš jų sėją ar sodinimą.
Tyrimai parodė, kad, atliekant diagnostinius azoto tyrimus, mineralinį azotą
tikslingiausia analizuoti Bremnerio metodu. Nuo 1986 m. po papildomai atliktų
tyrimų mineralinis azotas nustatomas kolorimetriniu metodu su automatine
sistema KONE CD.
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14 lentelė. Azoto trąšų normų javams ir daržovėms pavasarį priklausomu
mas nuo mineralinio azoto kiekio dirvožemyje (0-40 cm sluoksnyje) kg ha-1
Kviečiai
Miežiai
Mineralinio DirvožeDirvožemio granuliometrinė
azoto kiekis
mio
sudėtis
dirvožemyje azotingukg ha-1
mo grupė sun- leng- sun- lengkesnė vesnė kesnė vesnė
<30
31-60
61-90
91-120
>120

I
II
III
IV
V

75
60
45
30
0

90
75
60
30
0

60
45
30
0
0

Rugiai

75
60
45
30
0

60
60
45
30
0

Daržovės
morkos burokėvid.
liai
vėlyvumo
ir vėlyvieji
kopūstai
120
90
60
30
0

150
120
90
60
30

210
180
150
120
90

15 lentelė. Azoto trąšų normų bulvėms ir runkeliams pavasarį priklausomu
mas nuo mineralinio azoto kiekio dirvožemyje (0-40 cm sluoksnyje) kg ha-1
Bulvės

Runkeliai

Dirvožemio
azotingumo
grupė

mėšlu tręštas
priešsėlis

mėšlu tręšta
prieš bulvių
sodinimą

mėšlu tręštas
priešsėlis

mėšlu tręšta
prieš runkelių
sėją

<60

I

120

90

150

120

61-90

II

90

60

120

90

91-120

III

60

30

90

60

>120

IV

30

0

60

30

Buvo nustatyta, kad žiemkenčių plotuose dirvožemio ėminius geriausia imti
pavasarį prieš pat žiemkenčių vegetaciją arba tik jai prasidėjus. Vasarinių žemės
ūkio augalų, taip pat ir kaupiamųjų plotuose ėminius reikia imti prieš jų sėją ar
sodinimą. Tiek žiemkenčių, tiek vasarojaus plotuose jungtinius ėminius reikėtų imti
iš 0-40 cm, o cukrinių runkelių – iš 0-60 cm dirvožemio sluoksnio, maždaug iš 8 ha
ploto, einant per lauką įstrižai arba Z raidės formos maršrutu.
Bandymais nustatyta, kad, norint užauginti gausų ir geros kokybės žieminių
javų derlių, juos būtina papildomai tręšti azotu iki 45 kg ha-1 bamblėjimo fazėje
– jeigu tuo metu augaluose bendrojo azoto yra 1-1,8 %, 30 kg ha-1 – jeigu yra 1,92,5 %. Tačiau iš kiekvieno žiemkenčių lauko paimti augalų ėminius ir juos vežti į
laboratoriją cheminei analizei organizaciniu požiūriu sudėtinga, o ir ekonomiškai
dažniausiai neapsimoka. Todėl įvairių organizacijų buvo siūloma naudoti įvairius
greito nustatymo metodus. Lietuvoje, mūsų siūlymu, buvo naudojamas INDAM
metodas, kada lauke, nuskynus augalą, iš jo stiebo išspaustos sultys užlašinamos ant
popierinėje juostelėje priklijuoto atskiro cheminio kauburėlio. Chemikalo veikiami
augalo sultyse esantys nitratai nusidažo rusvai. Spalvos intensyvumas nusako augalų
apsirūpinimą azotu, kuris išreiškiamas balais. Pagal tai galima nuspręsti, kokia azoto
trąšų norma reikia tręšti žiemkenčius. Šiuos INDAM lapelius gamino ukrainiečiai.
Minėti dirvožemio azoto diagnostiniai tyrimai nulėmė augalų tręšimo azotu
principų pokyčius. Atsirado galimybė žymiai efektyviau panaudoti azoto trąšas ir
užauginti geresnį žemės ūkio augalų derlių bei neteršti azoto pertekliumi gamtos.
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Mineralinio
azoto kiekis
dirvožemyje
kg ha-1
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Mokslinius tyrimus tęsė ir Respublikinės žemės ūkio chemizavimo pro
jektavimo ir tyrinėjimo stoties Bandymų ir agrocheminių darbų kontrolės skyriaus
Bandymų grupės darbuotojai, taip pat ir kiti mokslo darbuotojai. Aštuoni Bandymų
grupės darbuotojai toliau darė tręšimo bandymus. Jų, skaičiuojant sąlyginiais
vienetais, kasmet buvo padaroma vidutiniškai po 80 (5 pav.). Tačiau bandymų
skaičius, palyginus su Respublikinėje agrochemijos laboratorijoje atliekamais ban
dymais, sumažėjo. Pagrindinės to priežastys buvo, kad RAL nuo 1980 m. mažėjo
trumpalaikių bandymų, taip pat ir mokslo darbuotojų skaičius. Be to, Chemizavimo
stoties veikla buvo labiau nei RAL orientuota į gamybinę veiklą. Dėl to stotis buvo
atskirta nuo Lietuvos žemdirbystės instituto ir įkurta kaip savarankiška gamybinėmokslinė organizacija. Svarbiausieji metodiniai ir taikomieji tyrimai, kurie daryti
agrocheminės tarnybos darbų tikslumui pasiekti, buvo atlikti Respublikinėje agro
chemijos laboratorijoje. Todėl mokslinis tiriamasis darbas stotyje šiek tiek susilpnėjo,
nors medžiagos moksliniams leidiniams buvo sukaupta nemažai. Mokslinių tyrimų
ir tręšimo bandymų vykdymo kokybė tikrai nepablogėjo. Beveik visi mokslinio
tyrimo darbai kasmet ir toliau buvo įrašomi į LŽI darbo planus bei buvo rašomos
suplanuotos mokslinės ataskaitos. Per 7 metų laikotarpį parašytos 7 ataskaitos.
Paskutiniais stoties gyvavimo metais jos mokslo darbuotojai E.Pliupelytė,
Z.Vaišvila, K.Matusevičius, M.Škirpienė ir S.Lazauskas (LŽI) paruošė ir išleido
praktišką mokslinį leidinėlį „Žieminių javų tręšimo azotu diagnostika”, skirtą
žieminių javų tręšimui azotu reguliuoti.
VĮ „Lietuvos agrocheminių tyrimų centras”, nors ir nebūdamas mokslo įstaiga,
toliau vykdė mokslinį tiriamąjį darbą pagal Lietuvos žemdirbystės instituto darbo
plane įrašytas temas. Lietuvos žemdirbystės institutui 1991m. pabaigoje perėmus
Agrocheminių tyrimų centro steigėjo funkcijas, toliau mokslinį tiriamąjį darbą
vykdė 6 Agrocheminio tyrimo skyriaus Bandymų grupės ir kiti mokslo darbuotojai.
Nutrūkus finansavimui iš valstybės biudžeto, bandymų skaičius kasmet pradėjo
mažėti. Nuo 1991 m. vykdytų 90,5 sąlyginio tręšimo bandymo 1995 m. liko tik
43,9. Nors vėliau mokslo darbuotojams pradėta mokėti atlyginimus iš valstybės
biudžeto, tačiau atlyginimų fondas buvo labai mažas ir todėl darbuotojų skaičių
teko žymiai sumažinti. 1995 m. buvo užbaigta nemažai stacionarinių ir trumpalaikių
bandymų. Nuo 1996 m. liko beveik tik stacionariniai bandymai – Radviliškio rajone,
Skėmiuose, pagal valstybinės žemės panaudos 2000 m. balandžio 25 d. pasirašytą
sutartį 0,87 ha žemės sklype, ir Šakių rajone, Kriukuose, pagal valstybinės žemės
nuomos žemės ūkio veiklai 2000 m. kovo 14 d. pasirašytą 5 metams sutartį 0,98 ha
žemės sklype. Nuo 1994 m. iki šiol pagal tarpusavio susitarimą dar vykdomi tręšimo
bandymai LŽI Elmininkų bandymų stoties žemėje ir tuo pačiu principu atskirais
metais daromi bandymai LŽI Rumokų bandymų stotyje. Perėjus prie stacionarinių
bandymų vykdymo, kuriuose atliekami žymiai įvairesni ir detalesni tyrimai,
bandymų skaičius nuo 1996 m. dar labiau sumažėjo ir jų 2003-2005 m. liko tik 10
(5 pav.), taigi ir bandymus vykdančių žmonių liko tik keletas. Nors Agrocheminių
tyrimų centre bandymų sumažėjo, tačiau juose, ypač centro egzistavimo pradžioje,
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buvo sprendžiama labai daug su augalų tręšimu susijusių problemų, o vėliau imti
daryti gamtos užterštumo tyrimai.
Centre iš vykdomų bandymų ir anksčiau sukauptų tyrimų duomenų buvo
sprendžiamos įvairios su dirvų tręšimu ir kalkinimu susijusios problemos, klau
simai. Visa tai buvo tiriama, atliekant LŽI darbo plane numatytus darbus. 1991 m.
K.Matusevičius, E.Pliupelytė, Z.Vaišvila, L.Koncevičienė, J.Mažvila, E.Ryliškienė,
A.Putilovienė, A.Meškelevičius, R.Žiukienė, J.Arbačauskas darė dar 1979 m. pradėtus
tyrimus (8 lauko bei laboratorijų bandymai), kad būtų nustatytas žiemkenčių
derliaus priklausomumas nuo dirvožemyje esančio mineralinio azoto ir azoto trąšų
normų. Tie patys ATC darbuotojai, tik be R.Žiukienės, J.Arbačausko, vykdė 1986 m.
pradėtus tyrimus (10 lauko ir laboratorijų bandymų), siekdami nustatyti miežių ir
avižų derliaus priklausomumą nuo dirvožemyje esančio mineralinio azoto ir azoto
trąšų normų
Visą laiką Lietuvos agrocheminei tarnybai labai svarbi tema buvo ištirti trąšų
poveikį žemės ūkio augalų derliui, jo kokybei ir sužinoti trąšų poreikį įvairiuose
dirvožemiuose, siekiant nustatyti mineralinių trąšų efektyvumą, atsižvelgiant į
dirvožemio agrocheminius rodiklius. Todėl M.Saldienė, J.Malcius, Z.Vaišvila,
J.Mažvila, A.Putilovienė, E.Ryliškienė, R.Žiukienė, J.Arbačauskas, A.Meškelevičius
tais pačiais metais 31 lauko bandyme (įvairiuose Lietuvos ūkiuose ir centro
laboratorijoje) vykdė 1972 m. pradėtus tyrimus, siekdami nustatyti mineralinių trąšų
efektyvumo priklausomumą nuo dirvožemio turtingumo judriuoju fosforu ir kaliu.
Labai svarbus klausimas buvo ištirti mineralinių trąšų optimalų santykį ir
normas įvairiems žemės ūkio augalams. Tuo tikslu Z.Vaišvila, A.Antanaitis, J.Mažvila,
T.Adomaitis, V.Radžiūnas tęsė 1976 m. pradėtus tyrimus daugiafaktoriniame
bandyme Radviliškio rajone, Skėmiuose, ir lizimetriniuose bandymuose LŽI ATC. Kad
būtų atsakyta į klausimą, kaip sėjomainoje tikslingiausia naudoti mineralines trąšas,
Z.Vaišvila darė tyrimus 1972 m. jo pradėtuose 7 lauko bandymuose Šiaulių Naisių
ūkyje. Kad būtų nustatyta dirvožemių turtingumo azotu įtaka žemės ūkio augalų
derliui ir trąšų efektyvumui, tyrimai buvo atliekami 6 lauko bandymuose, kuriuos
1988 m. pradėjo ir 1995m. baigė mokslo darbuotojai A.Putilivienė, E.Ryliškienė,
A.Meškelevičius, J.Arbačauskas, J.Lubytė, Z.Krušinskienė, T.Tamulis. Tobulindami
mineralinių trąšų įtakos derliui ir jo kokybei bei jų poveikio normatyvus, vadovaujant
V.Mašauskui (LŽI), dirbo Z.Vaišvila ir J.Malcius. Taip pat jie, vadovaujami A.Švedo
(LŽI), ruošė žemės ūkio augalų derliaus priklausomumo nuo agrocheminių dir
vožemių savybių normatyvus. Tuo metu aktualus klausimas buvo sukurti tręšimo
bandymų duomenų banką. Šį darbą 1991-1993 m. dirbo J.Mažvila, Z.Vaišvila,
S.Matusevičiūtė, E.Ryliškienė, A.Putilovienė, M.Saldienė, V.Buivydaitė.
Kasmet atsirasdavo ir naujų tiriamųjų darbų. 1991 m. su kitais LŽI mokslo darbuotojais J.Mažvila pradėjo rengti žemės ūkio augalų derliaus priklausomumo nuo
dirvožemio agrocheminių savybių normatyvus. Jis kartu su Z.Vaišvila ir kitais ins
tituto darbuotojais pradėjo tikslinti žemės ūkio augalų maisto medžiagų paėmimo iš
dirvožemio ir trąšų koeficientus. J.Mažvila su L.Eitminavičiumi ir T.Adomaičiu pa-
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gal agrocheminių tyrimų duomenis ruošė medžiagą Lietuvos dirvožemių rūgštumo
žemėlapiui sudaryti.
Nuo 1993 m. J.Mažvila su Z.Vaišvila ir L.Eitminavičium pradėjo apibendrinti
Lietuvos dirvožemių agrocheminių tyrimų rezultatus kameraliniu būdu. J.Arbačaus
kas ir A.Antanaitis su kitais instituto darbuotojais pradėjo tyrimus (1 lauko
bandymas), kuriais buvo siekiama nustatyti linų derliaus priklausomumą nuo dir
vožemyje esančio mineralinio azoto ir azoto trąšų normų. Nuo 1993 m. J.Mažvila
su T.Adomaičiu pradėjo anksčiau darytų gamybinių ekologinių tyrimų duomenų
apibendrinimo darbus, visų pirma sunkiųjų metalų Lietuvos dirvožemiuose ir
augalijoje tyrimų apibendrinimą.
Nuo 1994 m. Z.Vaišvila ir J.Mažvila su kitais instituto darbuotojais pradėjo
kartoti tręšimo bandymų duomenų banko 2 versiją. J.Mažvila, Z.Vaišvila, E.Ryliškienė,
J.Arbačauskas, L.Eitminavičius su LŽI Elmininkų bandymų stoties direktore
O.Simanavičiene ėmėsi nustatyti skirtingais būdais apskaičiuotų mineralinių NPK
trąšų normų efektyvumą sėjomainoje mėšlu ir šiaudais tręšiamose ir netręšiamose
dirvose viename lauko bandyme Elmininkuose ir laboratoriniais tyrimais ATC.
Nuo 1996 m. J.Lubytė, A.Antanaitis ir T.Tamulis su kitais instituto darbuotojais
darė LŽI taikomų cheminių dirvožemio ir augalų analizių metodų apibendrinimą ir
jų panaudojimo pasiūlymus.
Nuo 1997 m. Z.Vaišvila, J.Lubytė, A.Antanaitis, J.Mažvila, T.Adomaitis,
K.Matusevičius, E.Ryliškienė, J.Arbačauskas, L.Eitminavičius, T.Tamulis užsimojo
skirtingais metodais ištirti kalio, fosforo, mikroelementų ir sunkiųjų metalų kiekį
ir nustatyti jų pokyčius, priklausomai nuo tręšimo intensyvumo, atliekant tyrimus
viename Radviliškio rajono Skėmių ir viename Šakių rajono Kriukų bandymuose,
bei atliekant laboratorinius tyrimus ATC ir kituose instituto padaliniuose.
Nuo 1999 m. J.Mažvila, T.Adomaitis bei L.Eitminavičius pradėjo dirvožemio
pH kitimo įvairiuose Lietuvos dirvožemio rajonuose tyrimus, naudodamiesi lauko
ir laboratorinių tyrimų ATC duomenimis. Taip pat J.Mažvila, K.Matusevičius,
T.Adomaitis pradėjo augalų mitybos elementų dinamikos ir ją įtakojančių veiksnių
įvairiuose Lietuvos dirvožemiuose tyrimus, naudodamiesi lauko ir laboratorinių
tyrimų ATC duomenimis. Tais pačiais metais J.Mažvila, A.Arbačauskas ir LŽI
Rumokų bandymų stoties direktorius J.Kaunas bei mokslo darbuotoja B.Petkevičienė
pradėjo natrio įtakos cukrinių runkelių derliui ir kokybei bei jo poreikio nustatymo
tyrimus viename lauko bandyme Rumokuose ir naudojosi laboratorinių tyrimų ATC
duomenimis. J.Arbačauskas kartu su kitais LŽI darbuotojais dalyvavo javų grūdų
kokybės priklausomumo nuo azoto trąšų bei jų paskirstymo ir ekonomiškai optima
lių jų normų nustatymo tyrimuose.(Buvo atliktas vienas lauko bandymas ATC).
Nuo 2000 m. A.Antanaitis, J.Lubytė ir A.Mašauskienė (LŽI) pradėjo LŽI
taikomų organinių ir mineralinių trąšų bei kalkinių medžiagų cheminių bandymų
metodų apibendrinimą.
Nuo 2003 m., J.Lubytei su A.Mašauskiene (LŽI) vadovaujant, A.Antanaitis ir
Š.Antanaitis su kitais instituto darbuotojais pradėjo dirvožemio ir augalų tyrimams
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LŽI taikomų cheminių ir fiziko-cheminių analizavimo metodų apibendrinimą,
naudodamiesi kameraliniais Dotnuvos ir ATC darbais.
Nuo 2003 m. J.Mažvila, Z.Vaišvila, J.Arbačauskas, T.Adomaitis, E.Ryliškienė,
A.Antanaitis, J.Lubytė pradėjo dirvožemio fizikinių, cheminių savybių ir derliaus
bei ekologinės būklės priklausomumo nuo ilgalaikio tręšimo azotu, fosforu ir kaliu
smėlingame priemolyje tyrimus viename daugiafaktoriniame bandyme Skėmiuose
ir laboratorinius tyrimus ATC.
Per 40 agrocheminės tarnybos darbo metų mokslo darbuotojai atliko 2702
lauko bandymų bei daug kitokių tyrimų. Juos apibendrinus, buvo galima išvesti
įvairių veiksnių tarpusavio ryšius, pateikti pasiūlymus įvairioms programoms suda
ryti, tręšimo planams paruošti ir t.t. Iš šių bei kitų LŽI darytų bandymų duomenų
visumos atrinkus derliaus, augalų kokybės ir kitus rodiklius bei sugrupavus juos
pagal tipingas schemas, sudaryta galimybė įvertinti, kaip augalų, auginamų įvairiuose
dirvožemiuose, derlius bei jo kokybė priklauso nuo mineralinių NPK trąšų normų.
Įvairaus tręšimo intensyvumo sąlygomis įvertinta NPK trąšų įtaka daugeliui augalų
rūšių, pievų ir ganyklų žolių derliui bei svarbesniems derliaus kokybės rodikliams
– žalių proteinų, žalios ląstelienos, žalių pelenų, žalių riebalų, cukraus (cukriniuose
runkeliuose), krakmolo (bulvėse) kiekiui. Be to, apskaičiuota, kiek įvairiomis sąly
gomis reikia trąšų 1 t derliaus užauginti. Remiantis minėtais bandymais taip pat
nustatyta, kiek reikia azoto, fosforo ir kalio trąšų žemės ūkio augalams, atsižvelgiant
į dirvožemyje esantį šių mineralinių elementų kiekį.
Atlikus ūkių dirvožemio agrocheminius tyrimus ir daug tręšimo bandymų,
Respublikinės žemės ūkio chemizavimo projektavimo ir tyrinėjimo stoties, Žem
dirbystės instituto bei Respublikinio agroskaičiavimo centro agrochemikai kartu su
matematikais parengė tręšimo planų sudarymo ESM programą (J.Adomavičiūtė,
S.Andrikienė, A.Malcius, K.Matusevičius, V.Mašauskas, A.Švedas, V.Vasiliauskienė,
V.Vazalinskas). Ši programa leido optimizuoti trąšų normas įvairioms augalų rūšims,
atsižvelgus į dirvožemio fizikines ir chemines savybes bei ūkio galimybes. 1981m.
tokie tręšimo planai jau buvo sudaryti 20 rajonų ūkiams, o nuo 1989 m. kurį laiką
kasmet planai buvo sudaromi visiems Lietuvos ūkiams.
Lietuvos žemdirbystės instituto ir VĮ „Lietuvos agrocheminių tyrimų centras”
(J.Mažvila, Z.Vaišvila) bei LŽI Vokės filialo (R.Šleinys) mokslininkai 1990 m., api
bendrinę įvairiuose šalies vyraujančiuose dirvožemiuose 1967-1988 m. darytų
tręšimo bandymų duomenis, parengė Lietuvos žemių vertinimo balais pagrindus.
Kadangi žemės ūkio augalų derlius priklauso nuo dirvožemio rūgštumo, judriųjų
fosforo ir kalio kiekių, siekdami koreguoti ariamos žemės ir ganyklų vertinimo balus,
minėti mokslininkai taip pat parengė judriųjų P2O5 ir K2O pataisos koeficientus
(16 lentelė).
Remdamiesi minėtais tyrimais, praktiniam žemės vertinimui grupė specialistų
(VŽI, LŽI ATC) parengė Lietuvos ariamosios žemės vertinimo lentelę, kuri su
pataisos koeficientais naudojama ir dabar.

16 lentelė. Dirvožemio pH, judriųjų P2O5 ir K2O pataisos koeficientai aria
majai žemei ir ganykloms vertinti
Judriojo K2O mg kg-1 dirvožemio
Judriojo
P205
0-50
51-100
101-150
>150
mg kg-1
Dirvožemio pH
dirvo 4,5 4,6- 5,1- 5,6 4,5 4,6- 5,1- 5,6 4,5 4,6- 5,1- 5,6 4,5 4,6- 5,1- 5,6
žemio ir < 5,0 5,5 ir > ir < 5,0 5,5 ir > ir < 5,0 5,5 ir > ir < 5,0 5,5 ir >
0-50

0,63 0,71 0,79 0,84 0,66 0,75 0,84 0,88 0,68 0,77 0,86 0,91 0,70 0,80 0,89 0,9

51-100 0,69 0,78 0,87 0,92 0,73 0,82 0,92 0,97 0,75 0,85 0,95 1,00 0,77 0,88 0,98 1,0
101-150 0,74 0,84 0,94 0,98 0,78 0,88 0,99 1,04 0,80 0,91 1,02 1,07 0,83 0,94 1,09 1,1
150

0,7 0,88 0,98 1,03 0,81 0,92 1,03 1,09 0,84 0.95 1,06 1,12 0,87 0,98 1,10 1,1
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Pa st ab a . Esant humuso 1,5 % ir mažiau – taikyti koeficientą 0,90

Pasaulyje vis dažniau kalbama apie seleno reikšmę augalų augimui, gyvulių
produktyvumui, žmonių sveikatingumui. Augalų kokybė dažniausiai priklauso nuo
dirvožemyje esamo maisto medžiagų kiekio. Norint užauginti augalus su pakankamu
seleno kiekiu, visų pirma reikia žinoti, kiek jo yra dirvožemyje. Apie Lietuvos
dirvožemiuose esamą seleno kiekį ir jo įtaką augalų ir gyvulių augimui, jų produkcijos
kokybei, žmonių sveikatingumui tyrimų Lietuvoje visai nebuvo. Todėl 2001 m. pagal
su Lietuvos mokslo ir studijų fondu sudarytą sutartį LŽI Agrocheminių tyrimų
centras, sutaręs su Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutu bei Lietuvos
veterinarijos akademija, ėmėsi tyrimų, kad išaiškintų, kiek Lietuvos dirvožemiuose
yra seleno, kokia jo reikšmė augalams ir gyvuliams. Šiuos tyrimus organizavo ir jiems
vadovavo Analitinio skyriaus vedėjas A.Antanaitis. Bendri 3 metų tyrimai parodė,
kad dirvožemio ariamajame sluoksnyje seleno koncentracija yra maža. Atskirų
rajonų dirvožemiuose jo rasta nuo 0,097 iki 0,294 mg kg-1, o vandenyje tirpaus –
4-5 kartus mažiau. Seleno koncentracija priklausė nuo dirvožemio granuliometrinės
sudėties. Sunkesnės granuliometrinės sudėties dirvožemiuose seleno koncentracija
buvo 98-200 % didesnė negu lengvos. Taip pat jo esti daugiau, kai dirvožemis
nerūgštus. Įvairiuose augaluose seleno kiekis gana skirtingas. Nupurškus augalus
natrio hidroselenito tirpalu, seleno kiekis padidėjo. Praturtinti selenu pašarai turėjo
teigiamos įtakos mėsinių galvijų sveikatai, augimo intensyvumui.
Selenas iš dirvožemio ekstrahuotas uždaroje sistemoje, virinant koncentruotoje
azoto rūgštyje (HNO3). Dalyje būdingų ėminių selenas ekstrahuotas virinant van
denyje. Jis nustatytas atominės absorbcijos spektrometru „Analyst 800”, naudojant
beliepsnę grafitinę krosnelę ir lempą EDL.
Užbaigus darbo planuose numatytus mokslinius tiriamuosius darbus, taip pat
atlikus kai kuriuos tyrimus su kitomis organizacijomis pagal sudarytas sutartis, nuo
1991 m. per 14 Agrocheminių tyrimų centro darbo metų parašytos net 26 mokslinės
ataskaitos (pateiktos prieduose). Iš neįtrauktų į LŽI darbo planus dar buvo parašytos
1994-1997 m. Analitinio skyriaus darbuotojų J.Lubytės, A.Antanaičio, T.Tamulio
darbų ataskaitos apie dirvožemio, augalininkystės produkcijos, vandens, maisto
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produktų užterštumą. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto iniciatyva,
vadovaujant dr. G.Staugaičiui, dr. P.Vaškelis (LSDI), prof. A.Šiuliauskas (LŽŪU),
dr. K.Matusevičius (ATC), prof. G.Juodeikienė (KTU) apibendrino auginamų
augalų kokybės duomenis ir 2000 m. parašė ataskaitą „Lietuvoje auginamų augalų,
skirtų žmogaus mitybai, kokybės atlaso sudarymas”. Dr. J.Mažvila ir dr. T.Adomaitis,
vykdydami dirvožemio ir žemės ūkio produkcijos monitoringą 1993-2002 m.,
parašė ataskaitas „Dirvožemio savybių bei jų užterštumo toksinėmis medžiagomis
stebėjimai ir įvertinimas pagrindiniuose Lietuvos dirvožemio tipuose”, 19911997 m. „Kauno municipalinis ekologinis monitoringas”, 1994-1996 m. ir 1998 m.
„Dirvožemių ekologiniai tyrimai intensyviausio karsto regiono vyraujančiuose
dirvožemiuose ir agrostacionaruose”. T.Adomaitis parašė ataskaitas: 1991 m.
„Panevėžio miesto ir užmiesčio zonos ekologiniai tyrimai 1990-1991 m.”, 1992 m.
„Panevėžio miesto plėtros pirmos zonos bei rezervinės teritorijos ekologiniai
tyrimai“, 1991 m. „Maistinės augalijos ir dirvožemio Kauno mieste ekologiniai
tyrimai”, 1992 m. „Lazdijų, Krosnos, Akmenių ir jų apylinkių, pakelių dirvožemių ir
augalijos užterštumo tyrimai”.
Vadovaujant dr. A.Antanaičiui, dr.J.Lubytė, prof. G.Staugaitis, dr. V.Juraitis
(LVA), dr. J.Kulpys (LVA), dr. A.Jerašininas (LVA) ir kiti, atlikę tyrimus 2002-2004 m.,
parašė ataskaitą „Seleno kiekio dirvožemiuose nustatymas ir jo reikšmės augalams
ir gyvuliams išaiškinimas”. Nemažai metų J.Mažvila, T.Adomaitis, A.Antanaitis pagal
sutartį su Žemės ūkio ministerija rašo detalias, moksliškai pagrįstas ataskaitas apie
dirvožemių agrocheminius tyrimus bei dirvožemio ir augalininkystės produkcijos
užterštumo tyrimus. 2004 m. J.Mažvila su skyriaus dirvožemininkais, atlikę tyri
mus pagal sutartį su UAB „Kemira GrowHow”, parašė ataskaitą „Mechanizuoto
dirvožemio ėminių paėmimo metodiniai darbai, tyrimo duomenų įvedimo į GIS bei
tręšimo planų duomenų bazę moksliniai tyrimai ir praktinis naudojimas”.
Ankstesniais metais dar Respublikinėje agrochemijos laboratorijoje bei
Respublikinėje žemės ūkio chemizavimo projektavimo ir tyrinėjimo stotyje, api
bendrinus įvairius atliktų tyrimų duomenis, taip pat buvo rašomos moksliškai
pagrįstos ataskaitos.
Iš viso per 40 agrocheminės tarnybos darbo metų paruošta 69 mokslinės ir
apie 80 įvairių apibendrintų tyrimų duomenų ataskaitų.
Lietuvos agrocheminės tarnybos darbuotojai, vykdydami daug bandymų ir
turėdami apibendrintus jų rezultatus, rašė mokslinius ir populiarius straipsnius,
pasisakydavo radijo ir televizijos laidose. Šiuo atžvilgiu buvo aktyviausi Respub
likinės agrochemijos laboratorijos Bandymų ir kontrolės skyriaus specialistai. Jie
kasmet spaudoje paskelbdavo daugiau kaip 50 mokslinių ir populiarių straipsnių.
Bendradarbiaujant su kitų įstaigų darbuotojais, buvo paruošti informaciniai lei
diniai „Tręšimo darbų kontrolės reikalavimai”, „Nurodymai dėl rūgščių dirvų
kalkinimo”, „Dirvų kalkinimas”, „Dirvožemio, organinių trąšų, durpių ir šiltnamių
žemių pavyzdžių paėmimo metodiniai nurodymai” ir kt.

AGROCHEMINĖS TARNYBOS DARBUOTOJŲ
DARBO VERTINIMAS
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Gaila, kad savo aktyvios darbo veiklos metu nerašiau užrašų ar dienoraščio,
kaip kad 1965 m. padarė ilgametis Lietuvos žemdirbystės instituto direktorius
dr. Antanas Būdvytis, nusprendęs, kad „pribrendo reikalas užsirašinėti” (Antanas
Būdvytis „Atėjo metas užrašyti”, dienoraščiai, 2003 m., p.6). Todėl ne visus teigiamus
ar neigiamus Lietuvos agrocheminės tarnybos ir jos darbuotojų darbo vertinimus
prisimenu, tačiau ryškiausi ir, mano požiūriu, svarbiausieji atmintyje išliko.
Labai džiaugiuosi, jog man daug teko bendrauti su žmonėmis, kurie gerai
dirbo, buvo pareigingi, rūpestingi, draugiški, nepaisant kokias pareigas beužimtų.
Suprasdami darbo problemas, geranoriškai stengdavomės vieni kitiems padėti.
Nuo pačios pradžios agrocheminei tarnybai tiesiogiai vadovavo TSRS Že
mės ūkio ministerijos Vyriausioji chemizacijos valdyba (viršininkas A.M.Artiu
šinas), metodiškai (jai pavaldi) Centrinė kontrolinė agrocheminė laboratorija
(direktorius V.Klyčnikovas), o vėliau, ją reorganizavus, Centrinis mokslinis žemės
ūkio agrocheminio aptarnavimo institutas (CINAO) (direktorius L.Deržavinas).
Jau nuo 1965 m. minėtų organizacijų kvietimu vykdavome į Maskvą dalyvauti
sąjunginiuose pasitarimuose - konferencijose, kuriose būdavo aptariami praėjusių
metų darbo rezultatai ir perspektyvos ateinantiems ar net tolimesniems metams.
Tokiuose pasitarimuose, būdavo, vienos agrocheminės laboratorijos sulaukdavo

Sąjunginio agrocheminės tarnybos pasitarimo-konferencijos Maskvoje dalyviai
Lietuvos zoninių agrochemijos laboratorijų vedėjai (trečia eilė iš kairės): K.Matusevičius,
V.Norkus (Ž.ū. ministerija), M.Vilkevičius, J.Grybauskas. 1965 m. pabaiga
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pagyrimo, o kitos kritikos. Lietuvos zoninės agrochemijos tarnybos, o vėliau ir RAL
bei RChPTS kritikuotos nebuvo, o tik vertintos teigiamai.
Nors pasiūlymų, pageidavimų, svarstant kasmetines ataskaitas ir metinius darbo
planus, CINAO ir Vyriausioji chemizavimo valdyba kartais išreikšdavo. Buvome
raginami didinti dirvožemio agrocheminių tyrimų apimtis, pereiti prie tyrimų
pakartojimo kas penkeri metai ir kuo skubiau pradėti dirvožemio mikroelementų
tyrimus. Teigiamai mūsų darbo pradžią įvertino 1967 m. žiemą į Lietuvą su reikalais
atvykęs minėtas Vyriausiosios chemizavimo valdybos viršininkas A.M.Artiušinas.
Vieną sekmadienį jis panoro susipažinti su Kauno zoninės agrochemijos labora
torijos darbu. Nors tuo metu laboratorija dirbo keturiose, labai prastose darbo sąlygų
atžvilgiu vietose (iš kurių prasčiausios – šalia Nemuno gatvės), jam mūsų atliekamų
darbų kokybė ir patalpų paruošimas darbui patiko. Po kelerių metų viename
pasitarime Maskvoje jis kritikavo Uzbekijos agrochemijos laboratorijų apsileidimą,

blogos kokybės darbą, pasišaipė, kad net laboratorinėms analizėms vanduo nešamas
iš nešvaraus upelio ir naudojamas nedistiliuotas. Kaip gerą, sektiną pavyzdį jis
paminėjo Lietuvos Kauno zoninę agrochemijos laboratoriją, kurios darbuotojai
kad ir sudėtingomis darbo sąlygomis gerai tvarkosi ir sugeba tinkamai dirbti. Kai
buvo pastatytas Kauno ZAL gamybinių pastatų kompleksas ir sukurta Respublikinė
agrochemijos laboratorija, Vyriausiosios chemizavimo valdybos ir CINAO darbuo
tojai tai laikė stambiausiu objektu iš 98 Sąjungos agrocheminės tarnybos laboratorijų
pagal apsirūpinimą gamybinėmis ir laboratorinėmis patalpomis, atliekamų darbų
apimtį, darbuotojų skaičių. Be to, buvo pabrėžiama, kad mūsų laboratorija turi
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Visasąjunginio agrocheminės tarnybos pasitarimo-konferencijos Maskvoje
(CINAO) prezidiumas (pirmoje eilėje iš kairės) – Vyriausios chemizavimo valdybos
viršininkas A.M.Artiušinas, skyriaus viršininkas L.Tolstousovas,
(antroje eilėje iš dešinės pirmas) K.Matusevičius. 1977 m.
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daugiausia gerų prietaisų ir įrengimų, joje geriausias darbo procesų automatizavimo
ir mechanizavimo lygis, didžiausias darbo našumas, gera darbų kokybė, daugiausia
dirba kvalifikuotų darbuotojų ir mokslo darbuotojų, turinčių žemės ūkio mokslų
kandidato laipsnį, geriausi darbuotojų atlyginimai ir didžiausios premijos. Todėl
mus nuolat laikydavo pavyzdžiu ir rekomenduodavo kitų respublikų laboratorijų
darbuotojams važiuoti pasidomėti mūsų patirtimi. Dėl to direktoriui, o kartais ir
kitiems darbuotojams dažnai tekdavo visasąjunginiuose pasitarimuose skaityti
pranešimus, pasidalinti patirtimi apie dirvožemio agrocheminių tyrimų darbų,
laboratorinių analizių atlikimo organizavimą, tręšimo bandymų vykdymą, tręšimo
darbų kontrolę, metodinius darbus, racionalizacinius darbų patobulinimus ir kita.
Nemažai geriau dirbančių Lietuvos įstaigų, įmonių, organizacijų, ūkių bū
davo TSRS liaudies ūkio pasiekimų parodos Maskvoje dalyviai. Šios parodos
vyriausiojo komiteto nutarimais jau nuo 1967 m. Kauno ZAL, o nuo 1972 m. RAL
buvo patvirtintos Liaudies ūkio pasiekimų parodos dalyvėmis. Šiose parodose
eksponuodavome pasiekto darbo rezultatus, sukurtas darbų technologijas, įdiegtus
racionalizacinius pasiekimus, analizei paruoštas ir patobulintas tyrimų metodikas
ir kt. Už 1966 m. pasiektus darbo rezultatus minėtos parodos vyriausiasis komitetas
Kauno zoninę agrochemijos laboratoriją apdovanojo trečiojo laipsnio diplomu, o
1972 m. Respublikinę agrochemijos laboratoriją – pirmojo laipsnio diplomu.
1972 m. Liaudies ūkio pasiekimų parodos organizacinis komitetas Lietuvos
Respublikinę agrochemijos laboratoriją už prietaisų ir įrengimų paruošimo bei
pritaikymo technologinio proceso mėginių paruošimui laboratorinėms analizėms
atlikti demonstravimą parodoje suteikė antrojo laipsnio, o už kalcio nustatymo
metodikos sukūrimą – trečiojo laipsnio atestatus.
Už sėkmingus ūkių agrocheminio aptarnavimo darbus bei racionalaus trą
šų naudojimo praktinę pagalbą ūkiams TSRS Žemės ūkio ministerija 1977 m.
Respublikinės agrochemijos laboratorijos kolektyvą apdovanojo Garbės raštu.
Kaip paprastai anksčiau būdavo, parodose dalyvaujančių organizacijų vadovai
kartais būdavo irgi parodos dalyviai. Turbūt dėl to 1967 m. ir aš buvau patvirtintas
parodos dalyviu. Už liaudies ūkio vystymo pasiekimus 1967 m. buvau apdovanotas
dviem bronzos, 1972 m. – bronzos ir 1976 m. – aukso medaliais. Sąjunginės žemės
ūkio ministerijos profesinių sąjungų prezidiumas ir Liaudies ūkio pasiekimų
parodos centrinė visasąjunginė konkurso „Ūkių agrocheminis aptarnavimas 19751976 m.” komisija apdovanojo mane Garbės raštu ir trečia pinigine premija už
pataisos koeficientų, priklausomai nuo dirvožemio agrocheminių savybių, ruošiant
racionalaus trąšų paskirstymo ir panaudojimo rekomendacijas, paruošimą ir
panaudojimą. Jau dirbant Respublikinėje žemės ūkio chemizavimo projektavimo
ir tyrinėjimo stotyje, už puikius darbo rezultatus bei daugiametį darbą ir aktyvų
dalyvavimą, organizuojant racionalų cheminių priemonių naudojimą gamyboje,
Sąjunginis žemės ūkio agrochemijos susivienijimas mane ir Gyvulininkystės chemi
zavimo skyriaus viršininką T.Tamulį 1984 m. apdovanojo Garbės raštais. Tokių
apdovanojimų buvo ir vėliau.
Dėl gerai organizuotos pašarų gamybos ir pašarų kokybės tyrimų Lietuvoje
TSRS Žemės ūkio ministerija su Lietuvos vyriausybinėmis organizacijomis 1978 m.
organizavo sąjunginę ūkių pašarų kokybės tyrimų valstybinės agrocheminės
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tarnybos specialistų konferenciją, kurioje dalyvavo apie 400 žmonių. Ji įvyko
Respublikinėje agrochemijos laboratorijoje. Pagrindinį pranešimą „Pašarų kokybės
tyrimo organizavimas Lietuvoje” skaitė Lietuvos žemės ūkio ministro pirmasis
pavaduotojas P.Bėčius. Jis konferencijos dalyvius supažindino su pašarų gamybos
ir jų kokybės tyrimų pasiekimais. Ruošiantis konferencijai didžiausią organizacinį
darbą atliko Pašarų skyriaus viršininkas Titas Tamulis. Jis konferencijos dalyviams
parodė, kaip pas mus organizuoti laboratoriniai pašarų kokybės tyrimų darbai. Be
to, T.Tamulis vadovavo konferencijos dalyvių išvykai į ūkius, kad supažindintų su
kokybiška pašarų gamyba.
Sąjungos žemės ūkio chemijos susivienijimas 1985 m. pasiūlė TSRS žemės
ūkio ministerijai savo kolegijoje apsvarstyti gerai dirbančios Lietuvos Respublikinės
žemės ūkio chemizavimo projektavimo ir tyrinėjimo stoties teigiamą patirtį ir
visa tai išplatinti kitose respublikose. Tačiau minėto susivienijimo agrocheminės
tarnybos valdyba kolegijai paruošė per gerą pažymą apie mūsų stoties veiklą, kurioje
nebuvo nurodyta darbo trūkumų, o nutarimo projekte tik buvo parašyta, ką dar
turėtume atlikti. Savo pranešime kolegijos posėdžio metu aš taip pat daugiausiai
kalbėjau tik apie teigiamą darbo patyrimą, o ne apie trūkumus. Kolegijos nariams
buvo neįprasta, kad įstaigos darbe nėra trūkumų. Jie pradėjo barti pažymos ruošėjus,
kad nepakankamai gerai išnagrinėjo mūsų darbą, nes nesurado trūkumų, pradėjo
ginčytis tarpusavyje. Taip po ilgų diskusijų buvo baigtas svarstymas, nurodant
pažymos ruošėjams paruošti kitą nutarimo projektą, bet tiems neturint neigiamų
pavyzdžių, kolegijos nutarimo taip ir neišvydome.
Sąjunginė žemės ūkio ministerija, norėdama paskleisti Lietuvos agroche
minės tarnybos patyrimą kitose šalyse, kreipėsi į Lietuvos žemės ūkio ministeriją
prašydama sukurti filmą apie šią tarnybą. Sukurti siužetą filmui buvo pavesta
man ir Žemės ūkio ministerijos Chemizavimo skyriaus viršininkui R. Katiliui.
1978 m. pagal R.Katiliaus, K.Matusevičiaus ir A.Kriščiūno scenarijų Lietuvos
kino studija, vadovaujant režisieriui A.Kriščiūnui, sukūrė lietuvių ir rusų kalbomis
dokumentinį filmą „Agrocheminė tarnyba Lietuvoje”. Šiame filme pavaizduoti
Respublikinės agrochemijos laboratorijos dirvožemininkai, besiruošiantys pavasarį
vykti į ūkius, jų nuvykimas, darbas laukuose, centralizuotas dirvožemio ėminių
surinkimas, atvežimas į laboratoriją, jų mechanizuotas iškrovimas, džiovinimas
ir kiti automatizuoti paruošiamieji analizavimui darbai, dirvožemio mėginių
analizavimas, kameraliniai darbai, tręšimo rekomendacijų ruošimas, agrocheminių
tyrimų medžiagos ir tręšimo planų aptarimas su ūkių specialistais, respublikinio
susivienijimo „Lietuvos žemės ūkio technika” rajoninių skyrių trąšų sandėliavimas,
mechanizuotas trąšų pakrovimas, jų vežimas į ūkius, centralizuotas trąšų barstymas
antžemine trąšų barstymo technika ir lėktuvais, tręšimo darbų kokybės vertinimas,
amoniakinio vandens ir bevandenio amoniako laistymas ūkių laukuose. Kartu
pavaizduotas Melioracijos ir vandens ūkio ministerijos Valstybinio vandens instituto
ir rajonų sausinimo sistemų valdybų specialistų darbas, ruošiant laukų kalkinimo
projektus pagal RAL dirvų tyrimo rūgštumo rezultatus, rajonų MSV kalkinimo
brigadų kalkinimo darbai, darbų kokybės tikrinimas.
Šiame filme pavaizduota, kaip LŽI, RAL ir kitų institutų mokslininkai ruošia
tyrimų medžiagą, reikalingą tręšimo rekomendacijoms parengti, kaip aptariamos tos
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rekomendacijos, kaip jomis naudodamiesi Ekonomikos mokslinio tyrimo instituto
Agroskaičiavimo centro specialistai su ESM ruošia tręšimo planus.
Minėtas filmas, režisieriaus A.Kriščiūno teigimu, dokumentinių filmų apžiūros
konkurse Novosibirske užėmė pirmąją vietą, o režisierius buvo apdovanotas pinigine
premija.
Respublikinės žemės ūkio chemizavimo projektavimo ir tyrinėjimo stoties atliekamas darbas pavaizduotas B.Karaliaus ir A.Kriščiūno 1987 m. spalvotame dokumentiniame filme „Agrocheminė tarnyba derliui”. Jame parodyta, kaip tiriamos
dirvos, kaip atliekamos laboratorinės analizės, kokie daromi tręšimo planai ir kt.
Agrocheminę tarnybą agrocheminių tyrimų metodikomis stengėsi aprūpinti
CINAO. Nors šis institutas buvo toks pat jaunas, kaip ir visa agrocheminė tarnyba,
tačiau jame dirbo nemažai patyrusių, dirbusių Timiriazevo žemės ūkio akademijoje ir kitur, gabių ir perspektyvių mokslininkų, kurie ruošė visas tarnybos darbui
būtinas metodikas. Tačiau buvusios TSRS respublikos buvo skirtingos, ypač savo
dirvožemiais, todėl ne visos joms paruoštos metodikos tikdavo. Lietuvos, taip pat
Latvijos ir Estijos dirvožemiai savo savybėmis labai įvairūs, todėl paruoštos visai
Tarybų Sąjungai metodikos Lietuvai kartais netikdavo. Kauno ZAL, o ypač RAL
dirbo nemažai gabių mokslo darbuotojų, kurie, nesitikėdami gauti tinkamų savo
tyrimams metodikų, patys jas ruošė. Ypač pasižymėjo puikiu išmanymu, kaip atlikti
laboratorines analizes, buvusi Analitinio skyriaus viršininkė, vėliau metodininkė
E.Pliupelytė, Analitinio skyriaus laboratorijų, vėliau sektoriaus vedėja J.Lubytė ir skyriaus viršininkas A.Antanaitis. Jų sugebėjimo dėka buvo atlikta nemažai metodinių
darbų, kuriais naudojantis patobulintos kai kurios metodikos arba tinkamiausios
pritaikytos mūsų sąlygoms. Prie dirvožemių agrocheminių tyrimų darbavosi dar
Kauno ZAL pradėjusi dirbti Operatyvinio skyriaus grupės vadove, o Respublikinėje
agrochemijos laboratorijoje – metodininke dirvožemio tyrimams žymi dirvožemio
tyrimų srities specialistė, ž.ū.m. kandidatė Albina Pajarskaitė, kuri organizavo detalius Lietuvos dirvožemių metodinius tyrimus. Minėtų mokslininkų atliktų darbų
rezultatų dėka metodiniais klausimais noriai su ZAL ir RAL bendravo CINAO
mokslininkai. Šios įstaigos buvo įtrauktos į naujų metodikų ruošimo darbą. Kauno
ZAL dirvožemio judriųjų fosforo ir kalio kiekiams nustatyti Egnerio-Rimo (A-L)
metodą CINAO standartizavo ir rekomendavo naudoti Baltijos šalims (Lietuvai,
Latvijai, Estijai).
Buvo gerai vertinamos ir daugelio rūšių tarplaboratorinės kontrolinės dir
vožemio, šiltnamių žemių, pašarų, trąšų analizės. Jos beveik visuomet atitikdavo
išvestus patikimus vidurkius.
Palankiai mūsų agrocheminius tyrimus, mokslinį tiriamąjį darbą vertino
Baltarusijoje (Minske) įkurtas Visasąjunginės žemės ūkio mokslų akademijos
(VASCHNIL) Vakarų skyrius. Jo vadovė – minėtos akademijos akademikė
T.N.Kulakovskaja dažnai kviesdavo į šio skyriaus dirvožemio ir agrochemijos sekcijos
(kurios narys ir aš buvau) posėdžius, pasitarimus, konferencijas Baltarusijoje,
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Juose aš, kaip sekcijos narys, dažnai skaitydavau
pranešimus apie Lietuvos agrocheminės tarnybos darbą, tyrimų rezultatus. Tokie
pasitarimai du kartus buvo ir Respublikinės agrochemijos laboratorijos patalpose
Kaune.
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Didžiausią agrocheminės tarnybos veiklos laiko tarpą anksčiau minėtos įstaigos
buvo Lietuvos žemės ūkio ministerijos priklausomybėje, todėl ji nemažai lėmė jų
veiklą ir vienaip ar kitaip vertino darbą. Kaip minėta anksčiau, tiesiogiai vadovavo
ministerijos žemdirbystės valdybos Chemizavimo skyrius, kurio viršininku tuo
metu dirbo A.Paulauskas. Darbų užduočių zoninėms agrochemijos laboratorijoms
planavimu, darbų vykdymu ir kokybe rūpinosi skyriaus specialistas V. Norkus,
tręšimo organinėmis trąšomis klausimais – V.Kivilša, kalkinimo organizavimu
– J.Strazdienė. Zoninėse agrochemijos laboratorijose įsibėgėjus darbams, Chemi
zavimo skyrius kasmet vertindavo trijų laboratorijų atliktų darbų metinius rezultatus,
organizuodavo laboratorijose rezultatų aptarimą. Kasmet susirinkdavome toje
zoninėje agrochemijos laboratorijoje, kuri būdavo pripažįstama tų metų nugalėtoja.
V.Norkus kasmet keisdavo darbų vertinimo kriterijus ir pasirinkdavo juos taip, kad
kasmet nugalėdavo vis kita laboratorija, nors kartais būdavo labai didelių abejonių dėl
geriausių rezultatų priskyrimo kuriai nors laboratorijai. Metų rezultatų suvedimas
baigdavosi ne tik dalykiniais pasikalbėjimais, bet ir gausiomis vaišėmis. Nebuvo
paslaptis, kad dalis spirito, skirto laboratorinėms analizėms, kai kuriose laboratorijose
nutekėdavo ne pagal paskirtį. Vokės zoninės agrocheminės laboratorijos darbuotojai
net buvo suradę kažkokią instrukciją, kad, imant dirvožemio jungtinius ėminius su
grąžtu, prieš kiekvieną grąžto dūrį į dirvožemį reikia jį nuplauti spiritu. Tačiau šios
instrukcijos neteisingas taikymas kai kam sugadino gyvenimą ir karjerą. Apskritai
tai šios metinės šventės būdavo labai linksmos ir įsimintinos.
Susikūrus Respublikinei agrochemijos laboratorijai, kai Chemizavimo skyriaus
viršininku dirbo R. Katilius, toks darbo vertinimas pasibaigė. Jos, taip pat ir Chemizavimo stoties darbą žemės ūkio ministras ir daugumas jo pavaduotojų vertino normaliai. Geri atsiliepimai buvo ir kitų ministerijos bei vėliau vadovavusių agrocheminio žemės ūkio aptarnavimo susivienijimo vadovų, specialistų. Labiausiai mūsų
sėkmingas darbas priklausė nuo žemės ūkio ministro M.Grigaliūno ir jo pirmojo
pavaduotojo P.Bėčiaus. Tai buvo neeilinių sugebėjimų ir gerų norų vadovai. Ministras M.Grigaliūnas buvo labai griežtas ir reiklus, bet kartu ir teisingas, draugiškas,
dėmesingas, turintis labai gerą atmintį, visuomet norintis padėti. Jeigu, ko nors
paprašius ar pasidejavus, ministras pasakydavo „pažiūrėsim” ar „pagalvosim”, galėjai
būti tikras, kad ta problema bus išspręsta teigiamai. Vienas iš kelių pavyzdžių. Už
ZAL ir RAL dirvožemių agrocheminių tyrimų darbus ūkiai mokėdavo savo lėšomis
pagal sudarytas su šiomis įstaigomis sutartis. Tačiau dauguma ūkių labai nenoriai
sudarydavo sutartis, o keletas ūkių išvis nesutikdavo daryti sutarčių. Tai keldavo
nemažai organizacinių ir finansinių sunkumų.
Kadangi dirvos buvo kalkinamos naudojant valstybės lėšas, kartą paprašiau
ministro, kad gal būtų galima išspręsti apmokėjimą iš valstybės biudžeto lėšų už
tą dirvožemių agrocheminių tyrimų darbų dalį, kur nustatoma dirvožemio pH ir
kurios tyrimų rezultatais naudojantis ruošiami kalkinimo projektai, kalkinamos dirvos. Ministras pasakė: „Aš pakalbėsiu su Ministrų Taryba. Manau, kad būtų tikslinga
apmokėti valstybės lėšomis už visus dirvožemių agrocheminius tyrimus”. Po šio pokalbio labai greitai ši problema buvo išspręsta teigiamai. Už dirvožemių pH, judriųjų
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fosforo ir kalio kiekių tyrimus iki Lietuvos nepriklausomybės pradžios buvo apmokama iš valstybės biudžeto lėšų. Tai buvo didelė pagalba mums ir ūkiams. Ministras
taip pat labai rėmė mūsų gamybinių patalpų, bendrabučio statybą, gerų prietaisų
ir įrengimų įsigijimą, darbuotojų aprūpinimą butais, darbuotojų už gerus darbo
rezultatus premijavimą ir kt. Tai buvo kaip atpildas už mūsų darbuotojų sunkų,
kruopštų ir sąžiningą darbą, už tai, kad nepasitaikydavo jokių finansinių pažeidimų,
nesąžiningumo atvejų.
Tuo metu buvo priimta kiekvieną organizaciją, išdirbusią keletą metų, bent
kartą apsvarstyti ministerijos kolegijoje, nepaisant to, kaip ji dirba – blogai ar gerai.
Tokį svarstymą teko patirti dar dirbant Respublikinėje agrochemijos laboratorijoje.
Panaši situacija buvo, kaip kad anksčiau minėto svarstymo metu Tarybų Sąjungos
žemės ūkio ministerijoje. Atvažiavusi ministerijos komisija jokių pažeidimų nesu
rado. Tuomet jos nariai pradėjo mūsų prašyti, kad patys surašytume, kokie mūsų
darbe yra trūkumai. Mes nesutikome to daryti. Po kelių dienų įtikinėjimo sutarėme,
kad patys vis dėlto surašysime, ką dar reikėtų padaryti, ką mes per mažai darome.
Tuomet parašėme, kad dar per lėti dirvožemių tyrimo tempai (kadangi CINAO
akcentavo, kad dirvožemių tyrimai turėtų pasikartoti kas 5 metai, o mes atlikdavome
kas 6-8 metai), kad reikia tobulinti rekomendacijas, daugiau kontroliuoti ūkių tręšimo
darbus, plėsti pašarų kokybės tyrimus ir t.t. Gavę tokių pasiūlymų, ministerijos
žemdirbystės valdybos specialistai, kurie nelabai turėjo supratimo, ką ir kaip dir
bame, paruošė pažymą su gana grėsmingais darbo trūkumais. Svarstymo metu
supažindinau kolegijos narius su įstaigos pasiekimais, gerais darbais, nurodžiau,
kokius artimiausiu metu planuojame pradėti naujus darbus. Pabaigoje pažadėjau,
kad įstaigos kolektyvas ateityje stengsis dar geriau dirbti. Po to sekė pirmas kolegijos
nario, ministro pavaduotojo S.Juozapavičiaus klausimas: „Kada tamstos kolektyvas
pradės normaliai dirbti”? Klausimas pribloškė. Po kelių sekundžių, bestovint
tribūnoje, staiga toptelėjo mintis – išsipildė prieš dvi naktis sapnuotas sapnas. Jo
metu S.Juozapavičius, paėmęs didžiausią šaką, ja mojuoja, šaukia ant mūsų ir ragina
mane, skyriaus viršininkus J.Mažvilą, A.Antanaitį ir dar keletą darbuotojų ištempti,
išstumti iš mano tėviškės rūsio prikrautą purvo, byrančio per kraštus, vežimą. Į
S.Juozapavičiaus klausimą atsakiau, kad nelabai supratau tokio klausimo esmės, nes
visą laiką stengiamės normaliai dirbti.
Po kolegijos posėdžio, užjausdami pažįstami sakė, kad per gerai atsiliepiau apie
savo darbus ir kad Juozapavičiui skaudėjo galvą po vakarykščių vaišių. Po kiek laiko,
paklausus ministro, ką tuo metu norėjo pasakyti jo pavaduotojas, jis juokdamasis
pasakė: „Viskas gerai, tik kolegijoj taip niekas nekalba. Reikia daugiausia kalbėti apie
trūkumus, prisižadėti, kad jie bus pataisyti”.
Kiek teko dalyvauti kolegijose, kuriose buvo svarstomas įvairių organizacijų
darbas, jame pasitaikę trūkumai, juose paprastai ministras kalbėdavo labai aštriai,
stipriai bardavo svarstomus asmenis, tačiau nutarimo projekte siūlomas nuobaudas
taip sušvelnindavo, kad nelikdavo to svarstyme ir nutarimo projekte pareikšto
griežto tono. Po svarstymo žmonės išeidavo nesužlugdyti, o pakilios nuotaikos,
su dideliu noru pasitaikiusius trūkumus pašalinti. Kiek tekdavo susitikti su rajonų
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žemės ūkio valdybų viršininkais, kurie dažniausiai buvo svarstomi kolegijoje, nė
vienas iš jų nereiškė nuoskaudos ir nepasitenkinimo ministru. Visi džiaugėsi jo
sugebėjimu išlikti draugišku ir po kolegijoje pareikštų labai kritinių pastabų. Visus
stebino ir jo gera atmintis. Jis galėjo kiekvienam pakartoti prieš kelis metus pasakytą
mintį. Dar neseniai jį sutikus, jis juokaudamas paklausė: „Kaip ten jūsų KONE?”. Tai
dirvožemio sistema, apie kurios įsigijimą 1986 m. jis žinojo.
Esant nuo 1979 m. Respublikinio gamybinio-mokslinio agrocheminio že
mės ūkio susivienijimo pavaldume, jo darbuotojai gana teigiamai vertino mūsų
įstaigų veiklą už dirvožemio ir pašarų agrocheminius tyrimus, rajonų vyresniųjų
agrochemikų, ūkių agronomų mokymą, tręšimo ir kalkinimo darbų kontrolę.
Labai teigiamai mūsų darbą vertino ir mūsų įstaigų veiklą palaikė ir dar dabar
dažnai įvairiuose svarstymuose užtaria buvęs susivienijimo agrocheminės tar
nybos valdybos viršininkas A. Damanskis. Tai labai greitos orientacijos, puikiai
suprantantis agrocheminės tarnybos, agrocheminių tyrimų reikšmę žemės ūkiui ir
žinantis jos atliktus darbus specialistas, draugiškas ir nuoširdus darbuotojas.
Agrocheminės tarnybos darbo rezultatų vertės svarumui nemažos įtakos
turėjo susivienijimo vadovų-pirmininkų veikla. Didžiausią teigiamą poveikį, pro
paguojant agrocheminės tarnybos darbus, vertinant jų naudą ir kokybę, iš minėto
susivienijimo buvusių keturių pirmininkų, mano požiūriu, turėjo S.Vasiliauskas
ir B.Pauža. Nors B.Paužos už jo griežtumą, per didelį reiklumą, o kartais net
priekabumą kai kas šalinosi, tačiau jo noras, kad agrocheminė tarnyba turi dirbti
pavyzdingai ir atsakingai, turėjo didelės įtakos diegiant agrocheminės tarnybos
pasiekimus į gamybą. Jis labai norėjo padaryti daugiau, geriau, nuoširdžiai vertino
gerus ir sąžiningus darbuotojus.
Labai svarbų vaidmenį agrocheminės tarnybos darbe suvaidino rajonų
gamybiniai agrocheminio žemės ūkio aptarnavimo susivienijimai. Jie ne tik vežė
ūkiams trąšas, chemines augalų apsaugos priemones, tręšė ūkių laukus, purškė
pasėlius pesticidais, bet ir buvo aktyvūs mūsų tręšimo rekomendacijų, agrocheminių
tyrimų medžiagos propaguotojai tarp savo rajono ūkių. Daugumas jų noriai
naudojosi mūsų atliekamomis ūkiams agrocheminių tyrimų paslaugomis, teigiamai
vertino tų paslaugų kokybę.
Visą laiką svarbiausias agrocheminės tarnybos darbo tikslas buvo ūkių
agrocheminis aptarnavimas. Mes, šios tarnybos darbuotojai, visuomet stengėmės,
kad ūkių vadovai, specialistai, ūkininkai pajustų mūsų darbų naudą. Geriausiai sekėsi
bendradarbiauti su aukštesnės kvalifikacijos žymiausiais Lietuvos agronomais,
dirbančiais žemės ūkio valdybose, ekonomiškai stipresniuose ūkiuose su jų vadovais
ir pažangiausiais ūkininkais. Tie, kurie labiau domėjosi mokslo pasiekimais,
turėjo didelį norą didinti žemės ūkio produkcijos gamybą, žymiai labiau vertino
agrocheminių tyrimų naudą, taigi ir agrocheminė tarnyba jiems daugiau padėjo.
Jie visuomet vertino agrochemijos specialistų pagalbą, reiškė padėką už puikiai
atliktus patarnavimus. Tačiau labai gaila, kad dar daug ankstesnių ūkių vadovų,
specialistų, o ir nemaža dalis dabartinių ūkininkų nepasinaudojo valstybės lėšomis.
Tik dabartiniai pažangesni ūkininkai, patys mokantys už agrocheminius tyrimus,
sugeba vertinti šiuos darbus.
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Įvairiapusiško darbų vertinimo susilaukdavome iš Lietuvos žemdirbystės
instituto. Agrocheminės tarnybos pradžioje buvo daug neaiškumų agrochemiškai
tiriant dirvas. Trūko metodikų laboratorinėms analizėms atlikti arba jos buvo
netikslios, nebuvo bandymų duomenų rekomendacijoms paruošti. Įkyriai reika
laudavome atsakymų į mums rūpimus klausimus iš LŽI Vokės filialo ir paties instituto.
Nesulaukę atsakymų patys atlikdavome metodinius darbus, ūkiuose pradėjome
daryti įvairius tręšimo bandymus. Vyresnės kartos instituto agrochemikai mūsų
darbus kartais vertindavo kritiškai, su nepasitikėjimu, o labai dažnai ir su pavydu,
kad jauni agrocheminės tarnybos darbuotojai pradeda daryti tokius tyrimus, kurių jie
nedarė. Žymus agrochemikas, LŽI Joniškėlio bandymų stoties mokslo darbuotojas
savo knygoje „Mineralinės trąšos” 1973 m. net pabrėžė, kad ūkiuose vykdomų
lokalinių bandymų duomenimis reikia naudotis atsargiai ir kad prie tokių bandymų
reikėtų priskirti ir tuos, kuriuos vykdo Respublikinės agrochemijos laboratorijos
specialistai. Šiame pasakyme šiek tiek teisybės yra. Tačiau iš tikro visų laboratorijos
bandymų kokybė buvo labai griežtai vertinama ir mažiau patikimi bandymai buvo
nurašomi.
Jau anksčiau minėta, kad 1972 m. LŽI nebuvo patvirtinta mūsų ataskaita
„Žemės ūkio augalų tręšimo normų koregavimas priklausomai nuo dirvožemio
savybių”, kurioje visiškai naujai pažvelgta į dirvožemio agrocheminių savybių
reikšmę žemės ūkio augalų derliui ir trąšų efektyvumui. Teko girdėti, kad prieš
tai net buvo duotas instituto vadovybės nurodymas kai kuriems ataskaitos
recenzentams sukritikuoti minėtą ataskaitą. Jautėsi nepalankus nusistatymas
RAL Lauko bandymų ir kontrolės skyriaus viršininko A.Šiuliausko atžvilgiu dėl jo
drąsių pasiūlymų, naujų idėjų. Turbūt dėl to, o gal kad per jaunas buvo, jam 1974
m. instituto taryba neleido ruošti daktaro (dabar habilituoto daktaro) disertacinio
darbo „Varpinių javų tręšimo sistemos sukūrimas”, nors šiam darbui paruošti jis
turėjo pakankamai medžiagos ir sugebėjimų. A.Šiuliauskas, manydamas, kad
jam ir ateityje gali būti trukdoma kelti kvalifikaciją, 1975 m. pradžioje išėjo dirbti
į Valstybinio plano komiteto Liaudies ūkio ekonomikos ir planavimo institutą
sektoriaus vedėju. Čia jis toliau ruošė disertacinį darbą ir po kelių metų jį apgynė.
Panašiai atsitiko ir su A.Pajarskaite, kuriai tame pačiame tarybos posėdyje
neleista ruošti daktaro (habil.) disertacinio darbo apie Lietuvos dirvožemių dangos
margumą priklausomai nuo geomorfologinių landšaftinių vietovių. Jau tada ji buvo
gera eksperimentatorė, metodininkė, sumani teoretikė. A.Pajarskaitė, dirbdama LŽI
Vokės filiale, Baltarusijos dirvožemio mokslinio tyrimo institute ir Kauno zoninėje
bei Respublikinėje agrochemijos laboratorijose buvo sukaupusi gausią medžiagą
apie dirvožemių eroziją, jų margumą, agrocheminių savybių įvairovę. Nors jai
nebuvo leista ruošti disertacinio darbo, tačiau ji ir toliau darė detalius dirvožemių
kartografinius tyrimus. Remdamasi savo tyrimų duomenimis, ji siūlė keisti Lietuvos
dirvožemių klasifikavimo principus ir pereiti nuo dirvožemio tipų prie dirvožemių
dangos klasifikacijos pagal geomorfologines landšaftines vietoves. Šiuo klausimu
žadėjo paruošti monografiją. Tačiau 1977 m. jos geranoriškai suorganizuotame
Lietuvos dirvožemininkų pasitarime šiam pasiūlymui kai kurie dirvožemininkai
nepritarė. Ypač pasipriešino LŽI Vokės filialo vadovaujantieji dirvožemininkai,
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nenorėdami keisti pagal Tarybų Sąjungos modelį 1953 m. sudaryto sistematinio
Pabaltijo respublikų dirvožemių sąrašo. Taip neeilinių sugebėjimų mokslininkė,
kilni ir tauri asmenybė buvo sužlugdyta. Ji, turėdama tiek daug naujos ir gausios
medžiagos, dėl kai kurių dirvožemių mokslo specialistų riboto supratimo jos
negalėjo galutinai apibendrinti ir paskelbti.
Tai tik atskiri epizodai, apie tai, kaip buvo nepelnytai sumenkinti mūsų
darbuotojų pasiekimai, veikla, sugebėjimai ir įstaigos įvaizdis. Laikui bėgant
instituto mokslo darbuotojų požiūris į mūsų veiklą labai pasikeitė ir darbuotojų
mokslinės ataskaitos, straipsniai, disertaciniai darbai visuomet buvo vertinami gerai.
Nemažai teigiamo mūsų tarnybos darbo vertinimo susilaukdavome iš daugumos
instituto vadovaujančių darbuotojų. Labiausiai tiek dirvožemių agrocheminius
tyrimus, tiek tręšimo bandymus ir kitus darbus vertino šviesios atminties, buvęs
instituto direktoriaus pavaduotojas Anicetas Onaitis ir Agrochemijos skyriaus
vedėjas V.Mašauskas. Jie visą laiką buvo labai tolerantiški mūsų atžvilgiu, drau
giški. Bendradarbiaujant su V.Mašausku, buvo sėkmingai ruošiamos tręšimo reko
mendacijos, tręšimo planų sudarymo metodikos, nustatomos žemės ūkio augalų
tręšimo normos, rašomi moksliniai straipsniai ir kt. Jis labai palankiai vertino
mūsų darbuotojų vykdomų tręšimo bandymų kokybę, jų rezultatus, mokslinius
straipsnius, ataskaitas. Glaudžiai bendradarbiaujant su Lietuvos žemdirbystės insti
tuto darbuotojais, o nuo 1991 m. ir dirbant instituto sudėtyje, teko patirti daug
malonių akimirkų, draugiško jo darbuotojų, instituto direktorių Rimanto Dapkaus
ir Zenono Dabkevičiaus palaikymo ir paskatinimo atskiriems darbams atlikti, siekti
naujų pergalių moksle, pagalbos. Už tai jiems esame dėkingi.
Dauguma nemažai metų dirbusių Lietuvos agrocheminės tarnybos sistemoje
vadovaujančių darbuotojų, mokslininkų stengėsi populiarinti agrocheminių tyrimų
naudą, pasiekimus, mokslinių tyrimų rezultatus. Joje per 40 metų laikotarpį dirbo 32
darbuotojai, turintys mokslų kandidato (daktaro) arba daktaro (habilituoto) vardą.
Daugeliui, dažniausiai vadovaujantiems darbuotojams, teko kalbėti mokslinėse
konferencijose, seminaruose, respublikiniuose žemdirbių pasitarimuose, per radiją ir
televiziją, rašyti vyriausybinėms organizacijoms pažymas, padėti ruošti pranešimus.
Daug tyrimų duomenų yra apibendrinta ir paskelbta atskirų darbuotojų
disertaciniuose darbuose. Visi disertaciniai darbai daryti siekiant atsakyti į svar
biausius agrocheminei tarnybai rūpimus klausimus. Per 40 metų agrocheminės
tarnybos egzistavimo laikotarpį parašyta ir apginta 15 daktaro (buvusių mokslo
kandidatų) disertacijų: ZAL – 1, RAL – 13, LŽI ATC – 1, habilituoto daktaro:
LŽI ATC – 1. Išsamiausiai apibendrinti agrocheminės tarnybos mokslo tiriamieji
darbai, kurie turėjo didžiausios įtakos tręšimo rekomendacijų ruošimui, yra
Z.Vaišvilos habilitaciniame darbe. Jame detaliai išnagrinėta pagrindinių dirvožemio
maisto medžiagų: mineralinio azoto, judriųjų fosforo ir kalio reikšmė žemės ūkio
augalų mitybai. Z. Vaišvila, dirbdamas nuo 1971 m., visuomet daugiausiai vykdė
tręšimo bandymų, atliko didžiausią kiekį sudėtingų tyrimų, daugiausiai pateikė
efektyvesnio trąšų naudojimo pasiūlymų, labiausiai populiarino agrochemijos
mokslo ir gamybinio patyrimo pasiekimus. Džiaugiamės ir didžiuojamės Z.Vaišvilos
darbštumu, populiarumu, kūrybiškumu.
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Labai reikšmingi ir svarbūs mūsų įstaigose atliktų agrocheminių tyrimų
duomenų pagrindu parašyti keturi leidiniai, ypač paskutiniuoju metu išleistos dvi
monografijos.
Dirvožemių agrocheminių tyrimų iki 1984 m. duomenys J.Mažvilos api
bendrinti pagal ūkius bei rajonus 1987m. išleistame leidinyje „Lietuvos TSR dir
vožemių agrocheminio tyrimo medžiaga”. Pašarų kokybės ir maistingumo tyrimo
duomenys T.Tamulio aptarti 1986 m. išleistame leidinyje „Pašarų cheminė sudėtis
ir maistingumas”.
Nemažo populiarumo susilaukė monografijos, kurias sudarė J.Mažvila.
Išleistos 1998 m. monografijos „Lietuvos dirvožemių agrocheminės savybės ir jų
kaita” autoriai T.Adomaitis, A.Antanaitis, L.Eitminavičius, J.Lubytė, K.Matusevičius,
J.Mažvila ir Z.Vaišvila apibendrino daug dirvožemių agrocheminių tyrimų, atliktų
tręšimo bandymų duomenų. Čia pateikti dirvožemio pH, azoto, fosforo, kalio,
humuso, magnio, sieros, mikroelementų (B, Mo, Mn, Cu, Zn) tyrimų duomenys,
šių, taip pat ir kitų elementų reikšmė augalų derliui, trąšų efektyvumui, kai kurių
elementų kaita dirvožemyje ir kt.
Monografijoje „Sunkieji metalai Lietuvos dirvožemiuose ir augaluose”, išleis
toje 2001 m., jos autoriai T.Adomaitis, A.Antanaitis, L.Eitminavičius, J.Lubytė,
K.Matusevičius, J.Mažvila pateikė dirvožemių, augalų, augalininkystės produkcijos,
nuotekų, dumblo, pramonės atliekų užterštumo sunkiaisiais metalais (Pb, Cd, Cr,
Zn, Mn, Ni, Cu) apibendrintus duomenis ir nurodė, kokie yra tos taršos pagrindiniai
šaltiniai.
LŽI Agrocheminių tyrimų centro atlikti dirvožemių tyrimai pasitarnavo
ruošiant monografiją apie dirvožemius. Daug tyrimų medžiagos apie dirvožemio
agrochemines savybes (pH, fosforingumą, kalingumą, azotingumą), jų kaitą, dir
vų kalkinimo efektyvumą, azoto, fosforo, kalio trąšų įvairiuose dirvožemiuose
efektyvumą, dirvožemio užterštumą sunkiaisiais metalais, radionuklidais, pesticidais
bei šių teršalų migraciją dirvožemyje T.Adomaitis, J.Lubytė, L.Eitminavičius,
K.Matusevičius, J.Mažvila, Z.Vaišvila paskelbė 1999 m. išleistoje kolektyvinėje
monografijoje „Lietuvos dirvožemiai”, kurią sudarė prof. habil. dr. M.Eidukevičienė
ir prof. habil. dr. MA akad. V.Vasiliauskienė.
Į Lietuvos agrochemijos tarnybos tyrimų svarbą atkreipė dėmesį ir 1990 m.
Lietuvoje įkurto Tarptautinio mokslinio kultūros centro – Pasaulinės laboratorijos
Lietuvos skyriaus vadovai. MA akademiko L.Kairiūkščio pageidavimu LŽI ATC
darbuotojai J.Lubytė, L.Eitminavičius, K.Matusevičius nuo 1992 m. buvo pakviesti
į pradėtą sistemingą kompleksinio mokslinio projekto „Regiono vystymosi eko
loginis tvarumas istoriniame kontekste: Lietuvos pavyzdžiu” (ECOSLIT) vykdymą.
1994 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu šis projektas buvo patvirtintas
kaip viena pirmųjų valstybinių mokslo programų. Ją vykdydami minėti ATC
darbuotojai iki 1997 m. sukaupė daug tyrimų medžiagos apie dirvožemio, augalų,
maisto produktų užterštumą radionuklidais, pesticidais ir sunkiaisiais metalais.
Apibendrinta tyrimų medžiaga patalpinta 1999 m. išleistoje kolektyvinėje mono
grafijoje „Lietuvos ekologinis tvarumas istoriniame kontekste”, kurią parengė prof.
habil. dr. MA akademikai L.Kairiūkštis ir L.Rudzikas.
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Už sąžiningumą, darbštumą, pasiekimus agrocheminių tyrimų darbe dauguma
mūsų darbuotojų buvo gerai vertinami. Todėl nemažai jų išėjo dirbti atsakingų
darbų į kitas įstaigas, organizacijas, firmas. Kaip minėjau anksčiau, buvęs RAL
Lauko bandymų ir kontrolės skyriaus viršininkas A. Šiuliauskas tapo Valstybinio
plano komiteto Liaudies ūkio ekonomikos ir planavimo instituto sektoriaus vedėju,
vėliau LŽŪA docentu, apsigynęs daktaro (habil.) disertaciją – profesoriumi.
Vytautas Paliūnas, dirbęs Operatyvinio skyriaus dirvožemininku, vėliau dirbo
Žemės ūkio ministerijos Valstybinio kainų komiteto vyresn. specialistu, Valstybinio
agropramoninio komiteto vyr. specialistu, valdybos viršininko pavaduotoju,
ŽŪM valdybos viršininko pavaduotoju, viršininku, ŽŪM ministro pavaduotoju,
ministerijos sekretoriumi ir t.t.
Edvardas Makelis, dirbęs Operatyvinio skyriaus dirvožemininku, grupės va
dovu, kaip gabus darbuotojas 1979 m. buvo paskirtas Joniškio rajono agrocheminio
susivienijimo pirmininku. Jis ten sukūrė labai puikią susivienijimo bazę, vėliau
dirbo Joniškio raj. vykdomojo komiteto pirmininko pirmuoju pavaduotoju, Agro
pramoninio susivienijimo pirmininku, Žemės ūkio valdybos viršininku, kūrė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybą, buvo pirmasis jos direktorius. Vėliau
buvo paskirtas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministru.
Jurgis Grybauskas, dirbęs Samališkės ZAL vedėju, o vėliau RAL ir RChPTS
direktoriaus pavaduotoju, 1990 m. buvo paskirtas Žemės ūkio ministerijos Žemės
tvarkymo departamento direktoriumi, o vėliau VŽI vyriausiuoju dirvožemininku.
Danutė Grybauskienė, dirbusi Samališkės ZAL vyresn. dirvožemininke, RAL
Pašarų ir RChPTS Gyvulininkystės chemizavimo skyriuje vyresn. agrochemike,
1984 m. buvo paskirta Kauno rajono valstybinės sėklų inspekcijos viršininke, o
vėliau – Kauno apskrities sėklų inspekcijos viršininke.
Buvęs labai gabus ir energingas Samališkės zoninės agrochemijos laborato
rijos Operatyvinio skyriaus viršininkas, Respublikinės agrochemijos laboratorijos
Lauko bandymų ir kontrolės skyriaus vyresnysis agrochemikas – agronomas Juozas
Jurkšaitis sėkmingai dirbo Vaisių ir daržovių ministerijos Respublikinio sodinin
kystės ir daržininkystės tresto Lauko daržininkystės skyriaus viršininku, valdybos
viršininko pavaduotoju. Nuo Lietuvos nepriklausomybės pradžios jis paskirtas
Žemės ūkio ministerijos Vaisių ir daržovių, gėlių ūkio departamento Sodininkystės
ir daržininkystės skyriaus viršininku, Žemės ūkio departamento Sodininkystės ir
daržininkystės valdybos vyriausiuoju agronomu – valdybos viršininko pavaduotoju.
Vėliau įmonių steigėjų – direktorių tarybos nutarimu paskirtas Daržovių asociacijos
pirmininku. Taip pat jis nemažai darbavosi kaip mokslininkas Vytėnų sodininkystės
– daržininkystės bandymų stoties Lauko daržovių agrotechnikos skyriaus vedėju,
Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto Ekonomikos skyriaus vedėju, Dar
žininkystės agrotechnikos skyriaus vyr. moksliniu bendradarbiu. Nuo 1997 m. jis
įkūrė J.Jurkšaičio individualiąją įmonę, kuri užsiima daržovių ir gėlių sėklų auginimu,
jų prekyba, konsultacine veikla.
Buvęs Operatyvinio skyriaus dirvožemių tyrimo grupės viršininkas Algimantas
Raila labai sėkmingai dirbo Lietuvos veterinarijos akademijos vyriausiuoju agro
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nomu, o vėliau buvo paskirtas Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto
Eksperimentinio ūkio direktoriumi, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos
konsultantu.
Zigmas Vaišvila, dirbęs LŽI ATC Agrocheminio tyrimo skyriaus Bandymų
grupės vadovu, vyresniuoju mokslo darbuotoju, pakviestas dirbti į LŽŪA (LŽŪU),
tapo docentu, o apsigynęs daktaro ( habil.) disertaciją – profesoriumi.
Agrocheminių tyrimų skyriaus vedėjas Jonas Mažvila, šalia pagrindinio darbo
LŽI ATC, nuo 1992 m. LŽŪA (LŽŪU) 6 metus dėstė dirvotyrą ir tapo docentu.
Taip pat LŽŪU docentais dirba buvusi RAL Bandymų ir kontrolės skyriaus
dirvožemininkė Danguolė Zakarauskaitė, RCHPTS Bandymų ir agrocheminių
darbų kontrolės skyriaus vyresn. dirvožemininkė, žymi dirvožemio specialistė Vanda
Buivydaitė, to paties skyriaus vyresn. agrochemikas Vidmantas Spruogis, vėliau
tapęs Kauno raj. mero pavaduotoju, patarėju ir buvęs šio skyriaus dirvožemininkas
Vytautas Liakas.
Gediminas Staugaitis, buvęs RAL Operatyvinio skyriaus dirvožemininku,
vėliau apsigynęs ž.ū.m. kandidato disertaciją – šio skyriaus grupės vadovu, išėjęs į
Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutą, dirbo Agrochemijos laboratorijos
vedėju, skyriaus vedėju, LŽŪU docentu, o apsigynęs habilituoto daktaro disertaciją,
tapo profesoriumi. Nuo 2003 spalio pirmos dienos jis paskirtas LŽI Agrocheminių
tyrimo centro direktoriumi.
Buvęs RAL Bandymų ir kontrolės skyriaus vyresn. agrochemikas, grupės
vadovas Vytautas Juraitis dirba LVA docentu, o buvusi RAL Operatyvinio skyriaus
dirvožemininkė Lilija Kubertavičienė ilgą laiką dirbo Lietuvos miškų instituto
vyresn. mokslo darbuotoja.
Buvusi RAL Operatyvinio skyriaus dirvožemininkė Radiologijos ir chemijos
- toksikologijos skyriaus toksikologė Liudmila Tripolskaja – labai kruopšti, darbšti
ir išradinga darbuotoja, dirbo Žemės ūkio ministerijos Respublikinio sėklininkystės
susivienijimo agronome, vėliau, dirbdama LŽI Vokės filiale Tręšimo sektoriaus
jaunesniąja ir vyresniąja moksline bendradarbe, paruošė ir apgynė ž.ū.m. kandidato
(daktaro) disertaciją. Po to ji 1986 m. buvo paskirta Tręšimo skyriaus vedėja, 1998 m.
– Dirvožemio ir agrochemijos skyriaus vedėja, 2004 m. – Dirvožemio chemijos
skyriaus vedėja. Čia ji apsigynė ir habilituoto daktaro disertaciją.
Buvęs RCHPTS Bandymų ir agrocheminių tyrimų darbų kontrolės skyriaus
dirvožemininkas Virgilijus Paltanavičius, dirbęs Marijampolės rajono „Žalsvelės”
kolūkio vyriausiuoju agronomu, dabar labai sėkmingai darbuojasi ARVI firmos
vadybininku, apsigynė daktaro disertaciją.
Lietuvos nepriklausomybės pradžioje 12 patyrusių Operatyvinio sky
riaus dirvožemininkų buvo priimti į Valstybinį žemėtvarkos institutą dirbti
dirvožemininkais, žemėtvarkininkais. Buvo ir daugiau agrocheminės tarnybos
darbuotojų, užėmusių atsakingas pareigas įvairiose įstaigose, įmonėse.
Per visą agrocheminės tarnybos darbo laikotarpį dirbo ir dar dabar tebedirba
daug gerų agrochemikų, dirvožemininkų, laborantų, grupių vadovų, sektorių
vedėjų, mokslo, administracijos, ūkio darbuotojų, pasišventusių sudėtingam ir
nelengvam darbui. Vien išdirbusių daugiau kaip 15 ir daugiau metų jų buvo ne
mažiau kaip 80.
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Dirbo metų

Darbo laikotarpis

38

1965-2003

Jadvyga Lukoševičiūtė

33

1967-2000

Regina Gaidukevičienė

32

1966-1998

Titas Tamulis

30

1971-2001

Leonas Eitminavičius

29

1973-2002

Marija Saldienė

28

1965-1993

Vitas Žukauskas

28

1964-1992

Rūta Vyšniauskaitė

27

1965-1992

Marija Ražienė

27

1971-1998

Nijolė Romeikienė

27

1967-1994

Jurgis Grybauskas

26

1964-1990

Elvyra Pliupelytė

26

1965-1991

Elena Matusevičienė

26

1965-1991

Irena Railienė

25

1966-1991

Danguolė Šabūnienė

25

1973-1998

Marija Šileikienė

24

1967-1991

Lionginas Marcinkevičius

24

1967-1991

Anelė Marcinkevičienė

24

1967-1991

Vytautas Romeika

23

1970-1993

Ona Zdanienė

23

1965-1988

Marija Žukauskienė

23

1964-1987

Ramunė Petrikienė

23

1970-1993

Marija Lukoševičienė

23

1965-1988

Antanas Margevičius

22

1971-1993

Izabelė Talat - Kelpšienė

22

1970-1992

Janina Fedorčenko

22

1971-1993

Zofija Krušinskienė

21

1971-1992

Irena Romeikienė

21

1971-1992

Danutė Tomkevičienė

21

1965-1986

Egidija Vėbraitė

21

1980-2001

Aldona Lukšėnienė

21

1971-1992

Juozapas Malcius

21

1971-1992

Valerija Streikuvienė

21

1970-1991

Antanina Putilovienė

20

1971-1991

Aldona Pempienė

20

1971-1991

Valerija Brazdžiūtė

20

1965-1985

Dalė Jasevičienė

20

1971-1991

Julija Mironova

20

1972-1992

Bronė Bukšnienė

19

1973-1992
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Olegas Fanstilis

19

1973-1992

Ona Kenstavičienė

19

1966-1985

Danutė Grybauskienė

19

1965-1984

Laima Kučiauskienė

19

1973-1992

Ivona Arlauskaitė

19

1973-1992

Ona Rukšienė

18

1975-1993

Justinas Matulaitis

18

1973-1991

Genutė Makuškienė

18

1974-1992

Irena Čirienė

18

1970-1988

Veronika Urmonienė

18

1967-1985

Diana Talžūnienė

18

1975-1993

Nijolė Rajackienė

18

1974-1992

Stefa Banikonienė

18

1973-1991

Rūta Antanaitienė

18

1964-1982

Vladislava Drumstienė

17

1974-1991

Leontina Koncevičienė

17

1974-1991

Valerija Žeromskienė

17

1980-1997

Jūratė Parajūtė

17

1975-1992

Rita Girdzijauskienė

17

1975-1992

Viera Jurkevič

17

1974-1991

Salomėja Plauškienė

17

1980-1997

Irena Rickevičienė

17

1983-2000

Kazė Astrauskienė

17

1965-1982

Veronika Maleckienė

16

1986-2002

Natalija Karmanova

16

1978-1994

Virginija Aukštuolienė

16

1976-1992

Ona Kluodienė

16

1979-1995

Ana Žilinskienė
Juozas Jurkšaitis
Miranda Šiupinytė

16
16
16

1971-1987
1965-1979;1980-1981;2004-2005
1976-1992

Valdemaras Berenius

16

1976-1992

Marytė Mačernytė

16

1976-1992

Irena Senutaitė

16

1976-1992

Bronė Mikulėnienė

16

1965-1981

Danutė Černiauskaitė

15

1979-1994

Ona Šutinienė

15

1977-1992

Genė Mančiunskienė

15

1977-1992

Valerija Adomavičienė

15

1973-1988

Danutė Totulytė

15

1981-1996

Jovita Servaitė

15

1986-2001

Albina Pajarskaitė

15

1968-1983

Marija Kalvaitienė

15

1969-1984
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Dirba metų

Darbo pradžia

Antanas Antanaitis

40

1965

Jonas Mažvila

39

1966

Tomas Adomaitis

35

1970

Teresė Andziulienė

35

1970

Regina Jonaitytė

34

1971

Zigmas Vaišvila

34

1971

Janina Mickevičiūtė

34

1971

Danutė Špokienė

31

1974

Marija Ambrazaitė

31

1974

Algirdas Banikonis

31

1974

Jadvyga Lubytė

30

1975

Gražina Jankauskienė

28

1977

Rima Staniulienė

26

1979

Stasys Mankus

25

1980

Vida Guva

25

1980

Nijolė Sūdžienė

24

1972-1979;1988

Darija Dirgėlienė

24

1981

Valė Jasukaitytė

23

1982

Rimantas Skuminas

23

1982

Virginija Balnytė

23

1982

Laimutė Paplauskienė

23

1982

Irina Veršinina

22

1983

Laimutė Malaševičienė

22

1983

Alma Ratkelienė

22

1983

Virgilija Celiešiūtė

22

1983

Romualda Gudabskienė

22

1983

Ramūnas Šipkus

21

1984
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Dauguma šių gerai dirbusių darbuotojų, žymiai sumažėjus darbų apimtims,
kitaip sakant, pritrūkus įstaigoje darbo, buvo atleisti dėl darbo vietų panaikinimo.
Dalis darbuotojų dėl darbų trūkumo paraginti arba savo noru išėjo į pensiją. Kiti
susirado geresnį darbą kitur. Dėl ligos negalėjusios toliau dirbti išėjo iš darbo ilgametė
Analitinio skyriaus vyresnioji agrochemikė Marija Ražienė ir Agrocheminių tyrimų
skyriaus kartografė Ana Žilinskienė. Dar tikriausiai ilgai būtų dirbusios dvi jaunos,
energingos, darbščios, pareigingos darbuotojos. Jų išėjimas iš darbo sutapo su išėjimu
iš gyvenimo. Tai Agrocheminių tyrimų skyriaus vyresnioji dirvožemininkė Danutė
Totulytė, sunkiai susirgusi, 1996 m. pradžioje mirė, o Analitinio skyriaus vyresnioji
chemikė Irena Rickevičienė 2000 m. rugpjūčio 16 d., važiuodama į komandiruotę,
tragiškai žuvo. Mes dėl šių darbuotojų tragiško likimo išgyvename ir dabar.
Nemažai ilgai dirbusių darbuotojų tebedirba ir dabar. Daugiau kaip 15 m.
centre dirba 42 darbuotojai:
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Regina Šipkuvienė

21

1984

Jūratė Piličiauskienė

21

1984

Juozas Jaugelis

21

1984

Ramutė Mickutė

21

1984

Alvydas Daunys

21

1984

Violeta Baltuškaitė

21

1984

Vida Skersienė

21

1984

Marija Gaumanienė

20

1985

Jonas Arbačauskas

20

1985

Virginija Tvaskūnaitė

20

1985

Laimutė Žūsinienė

20

1985

Elena Ryliškienė

19

1986

Vida Guva

19

1986

Bronius Gaumanas

18

1987

Danguolė Malašauskienė

17

1988

Ilgiausiai šiuo metu dirbantieji yra skyrių vedėjai: Antanas Antanaitis jau dirba
40 metų ir Jonas Mažvila – 39 metus.
Tik visų dirbusių ir dabar dirbančių darbuotojų dėka prieš 40 metų naujai
susikūrusi, ankstesnės patirties neturėjusi organizacija galėjo pasiekti, daugelio
vertinimu, neblogų žemės ūkio agrocheminio aptarnavimo rezultatų.
Už pasiektus puikius Lietuvos agrocheminės tarnybos darbo rezultatus
kai kuriems vadovaujantiems darbuotojams suteiktos valstybinės premijos, vy
riausybiniai apdovanojimai. Respublikinės agrochemijos laboratorijos direktoriaus
pavaduotojui Jurgiui Grybauskui su bendraautoriais 1979 m. suteiktas Lietuvos
TSR Valstybinės premijos laureato vardas už darbą „Šiuolaikinės dirvų kalki
nimo technologijos mokslinis pagrindimas ir įdiegimas Lietuvoje”, o direktoriui
Kristinui Matusevičiui su bendraautoriais 1988 m. suteiktas minėtos premijos
laureato vardas už darbų ciklą „Agronomiškai racionalios ir ekologiškai saugios
lauko kultūrų tręšimo sistemos moksliniai pagrindai (1960-1987 m.)”. 2004 m.
LŽI Agrocheminių tyrimų centro darbuotojams Analitinio skyriaus vedėjui
Antanui Antanaičiui, sektoriaus vedėjai Jadvygai Lubytei, direktoriui Kristinui
Matusevičiui, Agrocheminio tyrimo skyriaus vedėjui Jonui Mažvilai už darbų ciklą
„Lietuvos dirvožemio savybių vertinimo sistemos žemės ūkyje ir aplinkosaugoje
pertvarkymas (1967-2002 m.)” suteikti Lietuvos mokslo premijos laureatų vardai,
o 2002 m. K.Matusevičiui, J.Mažvilai, A.Antanaičiui, J.Lubytei už mokslinį darbą
„Lietuvos dirvožemių agrocheminių savybių tyrimai ir jų reikšmė žemės ūkio
augalams” bei už mokslo darbų visumą skirta Vytauto Vazalinsko premija. 1973 m.
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas K.Matusevičių „Už nuopelnus,
vystant žemės ūkį ir pasiektus laimėjimus agrochemijos srityje” apdovanojo Garbės
raštu, o 1985 m. jam suteiktas Nusipelniusio agronomo garbės vardas. Kai kurie
darbuotojai ne kartą buvo apdovanoti Lietuvos žemės ūkio ministerijos Garbės
raštais.
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Lietuvos mokslo premijos laureatai ir juos sveikinę svečiai:
sėdi (iš kairės) dr. J.Mažvila, dr. J.Lubytė, Lietuvos MA sekretorė
akad. prof. V.Vasiliauskienė, dr. K.Matusevičius, dr. A.Antanaitis, stovi (iš kairės)
LŽI ATC direktorius prof. G.Staugaitis, LŽI skyriaus vedėjas dr. V.Mašauskas,
ŽŪM Mokslo valdybos darbuotoja dr. Z.Duchovskienė , LŽI direktorius
prof. Z.Dabkevičius, LŽI Vokės filialo direktoriaus pavaduotoja dr. E.Bakšienė,
ŽŪM sekretorius J.Ponomariovas. 2004 m.
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Lietuvos mokslo premijos laureatai po premijų įteikimo:
(iš kairės) dr. J.Mažvila, dr. J.Lubytė, dr. K.Matusevičius, dr. A.Antanaitis. 2004 m.

Lietuvos mokslo premijos laureatai su premijų skyrimo komiteto nariais ir premijas įteikusiu
premjeru A.M.Brazausku. 2004 m.
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AGROCHEMINĖS TARNYBOS DARBUOTOJŲ
ĮVAIRIAPUSIŠKA VEIKLA
Anksčiau rašyta tik apie agrocheminės tarnybos darbuotojų darbą, jų pa
siekimus. Tačiau kartu vyko ir kitokia veikla, įvairiapusiškas šios tarnybos žmonių
gyvenimas. Nemažai žmonių dalyvavo saviveikliniuose rateliuose, draugijose,
sportinėse varžybose, vykdavo į įvairias organizacijas ar šalis susipažinti su kitų darbo
patirtimi, priimdavo svečius iš svetur, rašė eiles bei dainas, plėtojo kitą veiklą.
Geras rajono agrocheminės tarnybos organizatorius – Plungės rajono agro
cheminio žemės ūkio aptarnavimo susivienijimo pirmininkas A.Kubilius ne tik gerai
dirbo, bet surasdavo laiko apie Lietuvą, agrochemikų darbą eiles ir dainas parašyti.
Viena iš jų:
Mūsų darbas Tėviškės žemei

Javo varpos nusvirę
Ir berželiai balti.
Nuostabi mūs gimtinė
Lyg pražydus gėlė...
Pried.
Čia rankų, rankos
Gėrybes kuria.
Lietuviai džiaugias
Brandus čia grūdas.
Kad mūsų žemė
Žiedais žydėtų
Ir agrochemikų
širdies įdėta...

Menas Dzūkijos smėliai,
Žemaitija žalia.
Suvalkijos rėželiai
Ach, kokia Lietuva!
Pried. ...
O šiandien ji pražydus
Nuostabiausiom spalvom
Džiaugias Nemunas žilas
Lietuvėlės dainom.
Pried. ...
Ir todėl, kad skambėtų
Vardas mūs Lietuvos,
Širdį savo įdėkim
Ir darban, ir dainon.
Pried. ...

Tik prasidėjus zoninių agrochemijos laboratorijų veiklai, 1967 m. vasarą
buvo organizuota spartakiada Vokėje. Buvo žaidžiamas tinklinis, traukiama virvė,
žaidžiama šaškėmis ir šachmatais. Prieš pradėdami žaisti tinklinį, pastebėjome,
kad Vokės ZAL komandoje yra geras tinklinio žaidėjas, bet ne ZAL darbuotojas,
B.Švitra (vėliau ilgametis Jurbarko sodininkystės tarybinio ūkio direktorius). Mat
ZAL vedėjo pavaduotojas, gudrusis A.Šiuliauskas, norėdamas, kad jo komanda
nugalėtų, pasikvietė bendrakursį į pagalbą. Samališkiečiai ir kauniečiai dėl to
užprotestavo. Atrodė, kad varžybos išvis neįvyks, tačiau arbitrui – LŽMTI Vokės
filialo direktoriui J.Lazauskui pavyko visus apraminti ir sutaikyti, įrodžius, kad
svarbiausia yra draugystė, o ne rezultatai, todėl reikia visiems draugiškai sugyventi
ir draugiškai žaisti.
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Zoninių agrochemijos laboratorijų žaidėjai ir žiūrovai
po sportinių varžybų Vokėje. 1967 m.

Didžiausia Kauno ZAL sporto entuziastė buvo E.Pliupelytė. Ji organizuodavo
tinklinio treniruotes Nemuno g.21 namo kieme, kartais Panemunės šile, turistines
išvykas po Lietuvą. Pati mėgdavo vasarą su baidarėmis arba valtimis plaukti upėmis,
upeliais, ežerais iš Aukštaitijos į Kauną.
Respublikinės agrochemijos laboratorijos darbuotojai labai mėgo žaisti krep
šinį. Kieme esančioje aikštelėje dažniausiai žaisdavo J.Grybauskas, J.Jurkšaitis,
A.Šiuliauskas, T.Adomaitis, L.Eitminavičius, J.Mažvila, aš ir kartais dar kiti. Dažnai
pažaisti ateidavo tame pačiame kieme gyvenantys mūsų darbuotojos M.Kalvaitienės
sūnūs Romas ir Alius bei būsimoji krepšinio žvaigždė Š.Marčiulionis. Energin
giausiai žaisdavo J.Jurkšaitis. Jo smarkų žaidimą sustabdydavo tik dūžtantys akiniai.
Mūsų krepšinio žaidėjus pažaisti kartais pasikviesdavo LŽMTI Vėžaičių filialo
direktorius V.Knašys arba skyriaus vedėjas A.Plesevičius. Jie su savo komandos
draugais atvažiuodavo rungtyniauti ir į Kauną.
Ne kartą sportinės varžybos vyko tarp RAL ir Respublikinio žemėtvarkos
projektavimo instituto darbuotojų. Jie žaisdavo krepšinį, biliardą, tinklinį, stalo
tenisą, varžėsi žaisdami šaškėmis ir šachmatais. Šaškėmis gerai žaisti sekdavosi
J.Mažvilai, o prie šachmatų lentos neįveikiamas buvo J.Jurkšaitis.
Krepšinio treniruotės daug metų būdavo bendros – RŽPI ir RAL darbuotojų.
Vienos treniruotės metu Kauno 8-osios vidurinės mokyklos salėje, mums bežai
džiant, L.Eitminavičiui trūko Achilo sausgyslė. Dėl to ilgai teko gydytis ir vėliau
žaisti jis nebegalėjo. Kartą grumtynių metu T.Adomaičiui kažkas alkūne trinktelėjo
į veidą. Jam teko apsilankyti net pas stomatologą, o vėliau rungtyniauti apdairiau.
Su RŽPI darbuotojais ne tik sportuodavome, bet ir rengdavome bendrus
koncertus. Nuo agrocheminės tarnybos pradžios mus siejo glaudūs, labai drau
giški tarpusavio ryšiai. Taip turbūt buvo dėl to, kad tiek RŽPI darbuotojai, tiek mes
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Biliardo varžybos tarp RAL ir RŽPI darbuotojų: (iš kairės) RAL – R.Gužauskas,
L.Eitminavičius, J.Malcius, J.Mažvila; RŽPI – J.Jasinskas, J.Vyšniauskas

Dainuoja RAL mišrus vyrų ir moterų choras
143

1965-2005

tyrinėjome tą patį Lietuvos dirvožemį, tik iš dalies skirtingas jo savybes. Nusta
tinėdami dirvožemių agrochemines savybes, naudojomės ūkių dirvožemio planine
medžiaga, ruošdami rajonų kartoschemas – jų žemėlapiais ir t.t. Jų specialistai,
vertindami žemes, naudojosi mūsų agrocheminio tyrimo medžiaga. Nemaža da
lis mūsų tarnybos gerų dirvožemininkų, analitikų, vadovaujančių darbuotojų
buvome išeiviai iš minėto instituto Dirvožemio ir Agrocheminių analizių skyrių.
Taigi vieni kitus labai gerai pažinojome. Be to, abiejų įstaigų darbuotojai gyveno
tame pačiame LŽŪA 8-ajame bendrabutyje, daugelį metų kartu minėjome mūsų

įstaigos aktų salėje valstybės nustatytas šventes. Jų metu koncertuodavo RŽPI ir
RAL dainininkai, skaitovai, dramos ratelių artistai. Tuo metu įstaigoje veikė mišrus
moterų ir vyrų choras, moterų ansamblis, vyrų septetas, duetas, dramos ratelis,
vėliau susiorganizavo ir estradinis orkestras.

LIETUVOS AGROCHEMINĖ TARNYBA

Dainuoja K.Matusevičius ir Z.Vaišvila

Skaitovė S. Navardaitienė linksmina Vieningosios
agrocheminės tarnybos sistemos darbuotojus

Kartais vykdavo teminiai dramos ratelio vakarai, kuriuose tekdavo dainuoti
solo lietuvių liaudies dainas. Vyko ir susitikimai-vakarai, į kuriuos buvo kviečiami
žinomi aktoriai, kompozitoriai, žymūs skaitovai, vyko vakaronės.
Kartais su koncertais išvykdavome ir į rajonų ūkius. Taip koncertavo mo
terų ansamblis ir estradinis orkestras Ukmergės, Deltuvos ir Lyduokių kultūros
144

Dramos ratelis (iš kairės):
R.Packevičiūtė, M.Mačernytė, L.Jurkevičius, N.Milvydaitė,
D.Jankauskaitė, V.Jakimavičiūtė

rūmuose. Mūsų darbuotojai džiaugdavosi tokiomis išvykomis ir susitikimais su
kaimo žmonėmis.
Dar prieš Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą ir vėliau E.Pliupelytė suor
ganizavo nemažą būrį įstaigos darbuotojų dainuoti etnografines lietuvių liaudies
dainas. Kad geriau mums sektųsi jas išmokti, ji pasikvietė Dotnuvos etnografinio
ansamblio vadovę, mokslo darbuotoją O.Auškalnienę. Taip ji mus išmokė daug
naujų, įvairiomis tarmėmis dainuojamų folkloro dainų. E.Pliupelytė, nuo 1987 m.
būdama „Vilnijos” draugijos nare, dažnai organizuodavo koncertines ir labdaros
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Linksmi liaudies šokiai
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Agrocheminių tyrimų centro ir Dotnuvos dainininkai, skaitovai su išvykos organizatore
E.Pliupelyte (stovi iš dešinės antra) ir Švenčionių mokyklos darbuotojai (dešinėje)

RAL darbuotojos, moterų tarybos narės O.Kenstavičienė, I.Visockienė ir
A.Boguševičienė vertina moterų rankdarbius
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išvykas į Aukštaitijos lenkiškuosius rajonus, ypač Švenčionių rajoną. Siekta puose
lėti lietuviškas dainas, papročius, lietuvių kalbą. Čia mes kartu su dotnuviškiais
dainininkais mokyklose ir kitose įstaigose dainuodavome dainas, skaitovai skaitydavo
eiles, moksleiviams buvo dalinamos dovanėlės, vaikams ir suaugusiems – knygos,
E.Pliupelytės iniciatyva surinktos kaip labdara iš įstaigos darbuotojų arba nupirktos
už labdarai surinktus pinigus.
Agrocheminės tarnybos darbuotojos mėgdavo organizuoti rankdarbių, vaikų
piešinių konkursus.
Kaip anksčiau minėta, į tarnybos įstaigas atvažiuodavo daug svečių susipažinti
su darbu arba rekomendacijomis. Kai kurie įstaigos darbuotojai taip pat vykdavo
į kitas šalis arba mūsų šalyje susipažinti su ūkių ir organizacijų pasiekimais. Dar
zoninių agrochemijos laboratorijų darbuotojai organizuotai ar individualiai vyko
į Leningrado, Kaliningrado, Latvijos, Estijos, Gruzijos, Armėnijos, Novosibirsko,
Baltarusijos agrochemijos laboratorijas, Baltarusijos dirvožemio ir agrochemijos
institutą, Estijos žemdirbystės institutą ir kitas mokslo įstaigas. Nepriklausomybės
atkūrimo laikotarpiu kai kam teko pabuvoti agrocheminių tyrimų krypties Danijos,
Vokietijos, Suomijos, Lenkijos įstaigose. Kiekvienas apsilankymas kitose panašios
darbo srities įstaigose duodavo naudos, naujų poslinkių kažką padaryti, patobulinti,
įdiegti savo darbe.
Daug naudos rajonų vyresniųjų agrochemikų, kai kurių Lauko bandymų ir
kontrolės skyriaus darbuotojų bei kitų darbuotojų tobulėjimui turėjo A.Šiuliausko
organizuotos 4-5 dienų išvykos apžiūrėti vykdomus mūsų tręšimo bandymus,
susipažinti su LŽMTI, jo filialų, bandymo stočių tyrimais, pirmaujančių ūkių
pasiekimais. Tai būdavo labai turiningos kelionės. Kasmet buvo vykstama vis į
kitą Lietuvos regioną. Taip per 5-6 metus apvažiavome visą Lietuvą. Be dalykinių
susitikimų, vakarais apie 50-60 žmonių grupė apsinakvodavo kur nors prie ežero
ar upės, miegodavo palapinėse, poilsiavietėse arba apsigyvendavo viešbučiuose.
Degdavo laužai, vykdavo diskusijos, žaidimai, o kartais ir šokiai. Tokios išvykos beveik
reguliariai kasmet vykdavo iki 1980 m. Vėliau, rajonų vyresniesiems agrochemikams
perėjus rajonų agrocheminių susivienijimų priklausomybėn, minėtos kelionės
baigėsi.
Rajonų agrocheminio žemės ūkio aptarnavimo susivienijimo pirmininkai,
specialistai labai domėjosi vieni kitų darbo pasiekimais, kitų šalių susivienijimų
darbu. Vienais metais su rajonų agrocheminių susivienijimų pirmininkais
važiavome į Baltarusiją, kuri kai kuriais gamybiniais augalininkystės rodikliais lenkė
arba bandė aplenkti Lietuvą. Daugelis iš tos kelionės parsivežė daug gerų įspūdžių.
Kelionės metu kai kurie pirmininkai, ypač Joniškio rajono E.Makelis, Tauragės
R.Dalinkevičius, Telšių S.Majus nuoširdžiai dalinosi patirtimi, pasakojo apie savo
gerus sumanymus, kaip aptarnauti ūkius, dirbant agrocheminius darbus, kaip plėsti
susivienijimo techninę bazę ir panašiai.

Apie autorių
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(apie save)

Gimiau 1935 m. rugsėjo 4 dieną Marijampolės apskrityje, Šilavoto valsčiuje,
Baltramurgio kaime. Po karo gimtoji vietovė priskirta Prienų rajonui, Naujosios Ūtos
apylinkei. Augau 6 asmenų šeimoje: tėvai, sesuo ir du už mane jaunesni broliai. Tarp
sesers, manęs ir brolių buvo nemažas metų skirtumas, todėl vieni kitus padėjome
tėvams auginti, prižiūrėti. Tėvai su mumis didesnių problemų neturėjo, nes juos
gerbėme, mylėjome ir jų klausėme.
Tėvai buvo darbštūs ir tvarkingi, todėl iš mūsų reikalavo to paties ir be darbo
nelaikė. Kiekvienas dirbome pagal sugebėjimus ir fizines galimybes. Būdamas tik 9
metų, pradėjau mokytis šienauti. Prisimenu, kai pradžioje, nors ir labai stengiausi,
tėvelis apie šimto metrų ilgio pradalgėje mane aplenkė net tris kartus. Kitais, taip
pat ir vėlesniais metais, nors ir pjaudamas žymiai siauresnę pradalgę, stengiausi
nuo tėvelio neatsilikti. Ypač daug dirbo sesuo. Nuo mažens ji melžė karves, padėjo
skalbti drabužius, dirbo kitus ūkio darbus.
Vaikystėje iki 13 metų augau vienkiemyje prie pat Palių miško. Todėl karas
1941-1944 m. praėjo pro šalį be didesnės baimės. Tik po karo prapuolė ramybė,
prasidėjo neramumai, tarpusavio karas tarp miškuose esančių partizanų ir Prienuose
bei Šilavote buvusių vadinamų „liaudies gynėjų” ir NKVD darbuotojų. Nors tėvai
turėjo tik 10 ha žemės, tačiau trobesiai buvo gana geri ir ne pagal turimą žemę
dideli. Ir vieniems, ir kitiems atrodė, kad mes gyvename pasiturinčiai, todėl dažnai
užsukdavo reikalaudami pavalgyti. NKVD darbuotojai nuolat ieškodavo „banditų”,
nes kažkieno parodymu, jų bunkeris buvo sodyboje ant kalniuko prie miško. Jų
ieškodami, NKVD darbuotojai visą didelį kiemą, kas keliasdešimt centimetrų
badydavo metaliniais virbalais.
Dažnai apsilankydavo ir Lietuvos partizanai. Čia jie kartais naktimis, apdangstę
langus, rengdavo susirinkimus.
Gyvenant tokiomis sąlygomis, mes buvome pasiruošę bet kada išvažiuoti
į Sibirą, tuo labiau, kad sklido kalbos, jog esame įrašyti į tremties sąrašus. To
bijodami, daug metų trėmimų laikotarpiu miegodavome pas gimines, būdavome pas
kaimynus. Labiausiai bijojome, kad kurią nors naktį gali susitikti dvi jėgos, tuomet
lemtis būtų buvusi aiški. Tačiau likimas mums buvo maloningas. Tėveliai nugyveno
ilgą ir garbingą gyvenimą ir mirė sulaukę gilios senatvės.
Karo ir pokario laikotarpiu mokiausi Naujosios Ūtos ir Mačiuliškių pradinėse
mokyklose. 1948 m. baigiau Mačiuliškių mokyklą. Tais pačiais metais apsigyvenau
pas tetas Kaune ir, būdamas 13 metų, pradėjau mokytis Kauno 8-osios vidurinės
mokyklos (dabar „Saulės” gimnazija) pirmoje (po pusės metų pavadinta penktąja)
klasėje. Mokyklą baigiau 1955 m. Tais pačiais metais įstojau į Lietuvos žemės
ūkio akademijos (LŽŪA) Ekonomikos ir organizacijos fakultetą. 1960 m., baigęs
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akademiją, įgijau žemės ūkio agronomo-ekonomisto specialybę. Paskutiniais mokslo
metais vedžiau savo bendrakursę Eleną Rimavičiūtę.
Darbinė veikla prasidėjo tik baigus LŽŪA. Esu dėkingas likimui, kad niekas
nevaržė mano iniciatyvos, todėl galėjau savarankiškai dirbti, savo mintimis kurti
tai, kas man atrodė tuo metu svarbu, kad gerėtų darbo ir su juo susijusių žmonių
gyvenimo kokybė.
Dažniausiai dirbau tai, kas man buvo įdomu, ir dirbdavau be prievartos. Kiek
vieną darbą stengiausi atlikti su vidine energija, meile ir atsidavimu. Man padėjo
nuo vaikystės išugdyta tvirta valia ir užsispyrimas pasiekti tai, ką sugalvojau ar
suplanavau.
Baigus 1960 m. LŽŪA, su bendrakurse žmona Elena buvome paskirti dirbti į
Kalvarijos rajoną, – čia besimokydami atlikome gamybinę praktiką. Praktiką turbūt
atlikome gerai, nes LŽŪA Ekonomikos fakulteto absolventų skirstymo į darbus metu
pasirodę Kalvarijos rajono vadovai be išankstinio susitarimo paprašė skirstymo
komisijos paskirti mus dirbti į jų rajoną. Žmona rajono vadovų sprendimu buvo
įdarbinta Kalvarijos mokykloje-internate moksleivių praktikos vadove, o aš kolūkio
„Stalino keliu” pirmininko pavaduotoju.
Darbas kolūkyje buvo nelengvas, nes pirmininkas dažnai girtuokliaudavo, o
jo išsilavinimas buvo tik pradinis. Visą gamybą, nors neturinčiam jokios gamybinės
praktikos, teko organizuoti man. Ūkio žmonės po truputį pradėjo priprasti prie
mano vadovavimo ir pasitikėti manimi. Tačiau didelės perspektyvos šiame ūkyje
neturėjau. Be to, gyvenimo sąlygos buvo itin blogos. Kolūkis neturėjo galimybės mus
apgyvendinti, todėl po ilgo gyvenamojo ploto Kalvarijoje ieškojimo apsigyvenome
ką tik pastatytame name be lubų ir grindų. Tik po keletos mėnesių, mūsų prašymu,
namo savininkas įrengė šiokį tokį kambarį su krosnimi koridoriuje. Kasdien į darbą
iš Kalvarijos į ūkį 4 km eidavau pėsčias arba važiuodavau arklio traukiamu vežimu.
1960 metai buvo labai lietingi, todėl iš darbo dažnai grįždavau perlytais drabužiais,
o anksti ryte su dar neišdžiūvusiais drabužiais vėl keliaudavau į ūkį.
Padirbėjus Kalvarijoje beveik 9 mėnesius, bendrakursis ukmergiškis Algimantas
Grabauskas rekomendavo Ukmergės rajono vadovams priimti mane vyriausiuoju
rajono agronomu. Persikėlus gyventi ir dirbti į Ukmergę, žmona buvo įdarbinta
Ukmergės rajono Pašilės tarybiniame ūkyje vyriausiąja ekonomiste, vėliau vykdo
mojo komiteto Planavimo skyriuje, o aš paskirtas Ukmergės rajono žemės ūkio
inspekcijos vyriausiuoju agronomu.
Padirbėjus ketvertą mėnesių, 1961 m. balandį, po reorganizacijos, panaikinus
rajonų žemės ūkio inspekcijas, buvau paskirtas Ukmergės rajono supirkimo ins
pekcijos inspektoriumi.
1961 m. pabaigoje Ukmergės rajono vadovai, norėdami sustabdyti praeityje
buvusio ekonomiškai tvirto priemiestinio kolūkio tolimesnį nuosmukį, mane pradė
jo kalbinti būti jo pirmininku. Po intensyvaus dviejų savaičių įtikinėjimo ir spaudimo
tapau „Gegužės pirmosios” (vėliau pavadintas „Kurėnų”) kolūkio pirmininku,
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nors nebuvau komjaunuolis ar komunistų partijos narys. Tuo metu, nebūnant
komjaunuoliu, perspektyvos įstoti į aukštąją mokyklą ir užimti darbe vadovaujančias
pareigas buvo nedidelės. Dėl savo nusistatymo ir užsispyrimo vidurinėje mokykloje į
komjaunimą nestojau. Dirbant Ukmergėje, ypač jau būnant kolūkio pirmininku,
buvau nuolat raginamas tapti partijos nariu. Tik po 4 darbo metų kolūkyje, kada
pradėjo kilti žemės ūkio gamybos lygis, pasikeitė politinė padėtis, pradėjo šiek tiek
gerėti žmonių gyvenimas, ryžausi įstoti į partiją. Įstojęs į ją, galėjau laisviau kovoti
su kai kurių kolūkio partijos narių savivale, girtuokliavimu ir kitomis negerovėmis.
Įvedus ūkyje tvarką, sustiprinus drausmę, paskelbus griežtą kovą su ūkio turto
grobstytojais ir girtuokliaujančiais, panaudojus įvairias organizacines priemones,
pradėjo žymiai didėti augalininkystės ir gyvulininkystės produktyvumas, gerėti
ūkio ekonominė padėtis, didėti žmonių uždarbis. Gerėjo ir mūsų šeimos darbo ir
gyvenimo sąlygos. Žmona buvo įdarbinta ūkyje esančiame Ukmergės žemės ūkio
veislių tyrimo punkto agronome. Apsigyvenome veislių tyrimo punkto teritorijoje
esančiame gyvenamajame name, pastatytame prie Kurėnų ežero. Kolūkyje išdirbau
beveik 5 metus.
1965 m. Žemės ūkio ministerijos Chemizavimo skyriaus viršininkas Antanas
Paulauskas ir žemės ūkio ministro pirmasis pavaduotojas Petras Bėčius pasiūlė man
pereiti dirbti į Kauną ir kurti Kauno zoninę agrochemijos laboratoriją. Taip 1965 m.,
likus 2,5 mėnesio iki zoninės agrochemijos laboratorijos įkūrimo, buvau Žemės
ūkio ministerijos paskirtas Respublikinio žemėtvarkos projektavimo instituto
Agrocheminių analizių skyriaus viršininku, o lapkričio 1 d. – Kauno zoninės
agrochemijos laboratorijos vedėju. Nuo pačios darbo pradžios Kaune organizavau
ZAL bazės projektavimo darbus, RŽPI Agrocheminių analizių laboratorijos kū
rimą RŽPI pastate Tolstojaus (dabar Sapiegos) gatvėje, ZAL objektų ir 85 butų
gyvenamojo namo statybą. 1968 m. pradėjau ruošti disertacinį darbą tema „Lietuvos
Vidurio žemumos dirvožemių margumas agrocheminių savybių atžvilgiu ir jų tiks
laus kartografavimo galimybės”, kurį apgyniau 1971 m. Nuo 1970m. pabaigos pra
dėjau organizuoti Respublikinės agrochemijos laboratorijos kūrimą ZAL patalpose.
Įkūrus Respublikinę agrochemijos laboratoriją, nuo 1971 m. pradžios buvau
paskirtas jos direktoriumi. 1980-1983 m. su pavaduotoju organizavome gamybinioadministracinio pastato priestato projektavimą ir statybą. 1984 m. organizavau Res
publikinę žemės ūkio chemizavimo projektavimo ir tyrinėjimo stotį, 1990 m. rudenį
– valstybinę įmonę „Lietuvos agrocheminių tyrimų centras”, 1992 m. pavasarį
– Lietuvos žemdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų centrą. Dirbant RAL,
tapau Lietuvos žemės ūkio akademijos specializuotos tarybos nariu, per kurios
15 metų gyvavimo laikotarpį stengdavausi nuodugniai susipažinti su svarstomais
disertaciniais darbais ir ne kartą teko būti oponentu. Keletą kartų buvau ir disertacijų
ruošimo bei gynimo komiteto nariu, daug metų LŽI tarybos nariu. Nuo 2003 m.
spalio 1 d., išdirbęs 38 metus minėtų įstaigų vadovu, išėjau į pensiją.
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Ilgi vadovavimo metai nebuvo lengvi. Kolūkyje darbas paprastai prasidėdavo
saulei tekant, baigdavosi jai leidžiantis. Pereidami dirbti į Kauną su žmona tikėjomės,
kad turėsime žymiai daugiau laisvo laiko. Tačiau atsirado naujų rūpesčių, susijusių
su įstaigos patalpų remontu, ZAL komplekso projektavimu, statyba, laboratorinių
baldų, įrengimų ir prietaisų įsigijimu, nestandartinių gaminių gamyba ir kt. Pas
kutinius 13 metų daug problemų kildavo dėl darbų finansavimo. Dėl apmokėjimo
už darbus tekdavo daug rašinėti, įrodinėti, aiškinti, prašyti. Tenka džiaugtis, kad
šiuos reikalus sunkiau ar lengviau pasisekdavo sutvarkyti. Įstaigos finansinė būklė
buvo pakankamai gera. Tačiau pasitaikydavo atvejų, kai sutrikus finansavimui,
tekdavo stabdyti kai kuriuos tyrimus, atleisti dalį darbuotojų iš darbo. Prisimenu
tik du itin kritiškus atvejus, kada reikėjo sugalvoti, kaip išeiti iš sunkios padėties. Tai
buvo pirmaisiais kolūkyje darbo metais, kuomet melžėjos dėl neišmokėto daugiau
kaip pusės metų atlyginimo atsisakė melžti karves. Visa laimė, kad prieš tai buvau
pardavęs savo naują motociklą su priekaba, tad gautais pinigais išmokėjau joms
atlyginimus. Kritiška buvo ir 1992 m. vasara, kada nebuvo pinigų dirvožemininkų
komandiruotėms apmokėti, benzinui nupirkti, laiku išmokėti atlyginimus.
Vertinant savo darbinę veiklą, noriu pasakyti, kad kiekvieną darbą, kurį dirbau,
mėgau, todėl dirbau tiek, kiek man atrodė būtina, nežiūrėdamas darbo ar poilsio
laiko. Mano pagrindinis darbo tikslas visuomet buvo tas, kad mūsų įstaiga darytų
reikalingus bei naudingus darbus ir turėtų pakankamai lėšų, kuriomis būtų galima
mūsų darbuotojams sudaryti geras darbo ir gyvenimo sąlygas, išmokėti normalų
atlyginimą ar kitaip paskatinti. Kad tą būtų galima pasiekti, visi turėjo daug ir
kokybiškai dirbti, taupiai elgtis, nuolat propaguoti mūsų tarnybos darbus, nes
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agrocheminė tarnyba buvo visiškai naujai sukurta, neturinti šios veiklos patyrimo, o
daugumas žemdirbių apie agrocheminius tyrimus mažai turėjo supratimo.
Darbo sąlygos nuo Respublikinės agrochemijos laboratorijos sukūrimo pra
džios buvo pakankamai geros. Gyvenimo sąlygas, geresnes ar blogesnes, daugumai
darbuotojų pavyko sudaryti. Džiaugdavausi, kai pavykdavo kažką gero padaryti
darbuotojų labui, išgyvendavau, kai žmogui nepasisekdavo, kai ištikdavo bėda.
Ypač sunku ir skausminga buvo nuspręsti atleisti darbuotoją dėl etatų mažinimo
pablogėjus įstaigos finansinei padėčiai.
Džiaugiuosi, kad daugumas darbuotojų labai nuoširdžiai ir gerai dirbo, todėl
dauguma tyrimų padaryta su meile ir supratimu. Už tai esu dėkingas. Beveik visus
ilgiau gerai dirbusius darbuotojus prisimenu ir jų darbštumu žaviuosi. Jų labai daug,
todėl išvardinti nesuklystant gana sudėtinga. Kuris darbuotojas ko vertas, žinojau
iš atliktų darbų kokybės, vadovaujančių darbuotojų informacijos, bet geriausiai
įsitikindavau dirbant bendrą darbą talkų metu. Buvo nemažai darbuotojų, kurie
dirbo negailėdami jėgų ir netausodami sveikatos.
Man pasisekė, kad ir valdžios struktūrose sutikau daug gerų, nuoširdžių
žmonių, kurie lengvai suprasdavo įstaigos bėdas, geranoriškai padėdavo išspręsti
įvairius klausimus, sutvarkydavo įvairius reikalus. Tai buvo žmonės, kuriems
svarbiausia buvo sąžiningumas, padorumas, noras padėti.
Mano gyvenimo džiaugsmo pagrindas – šeima, darbas, aktyvus poilsis, ypač
darbas sode. Džiaugiuosi savo šeima, sukurta iš ilgos ir gražios draugystės su rimtą
požiūrį į gyvenimą turinčia labai darbščia žmona. Taip pat džiaugiuosi užauginęs
dvi geras, doras, mus mylinčias dukras.
Šiuo metu turiu daugiau laisvo laiko ir galiu jį skirti savo artimiems žmonėms,
pomėgiams, darbui sode.
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J.Adomavičiūtė, S.Andrikienė, S.Anelauskas ir kt. / ŽŪM. - Vilnius, 1983. 113 p.
14. Agrochemiko žinynas / Autorių kolektyvas / sudaryt. A.Onaitis, K.Dambraus
kas. - Vilnius: Mokslas, 1984. - 203 p.
15. Žieminių javų tręšimo azotu diagnostika / parengė E.Pliupelytė, S Lazauskas,
Z.Vaišvila, K.Matusevičius, M.Špokienė / ŽŪM. - Vilnius, 1990. - 46 p.
16. Lietuvos dirvožemių agrocheminės savybės ir jų kaita: monografija / sudaryt.
J. Mažvila. - Kaunas, 1998. - 195 p.
17. Sunkieji metalai Lietuvos dirvožemiuose ir augaluose: monografija / sudaryt.
J. Mažvila. - Kaunas, 2001. - 343 p.
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Lietuvos agrocheminės tarnybos darbuotojų parašytos
mokslinės ataskaitos
Nr.

Autoriaus vardas, pavardė

Mokslinės ataskaitos pavadinimas

Metai

Zoninėse agrochemijos laboratorijose
Kauno
1.

Aldona Skirpstienė

Mineralinių ( NPK) trąšų kiekio nustatymas
planiniam miežių derliui gauti Lietuvos TSR
Vidurio lygumos velėniniuose glėjiškuose
priemolių dirvožemiuose

1970

2.

Antanina Ščerbakovaitė

Fosforo trąšų normų įtaka miežių ir žieminių
kviečių derliui Lietuvos Vidurio žemumos
dirvožemiuose

1970

3.

Nijolė Čeponytė

Mineralinių NPK trąšų įtaka miežiams, žieminiams
kviečiams ir cukriniams runkeliams

1970

4.

Antanas Antanaitis

Kalio trąšų įtaka miežių ir žieminių kviečių derliui
Lietuvos Vidurio žemumos dirvožemiuose

1970

Vokės
5.

Albina Lagunavičiūtė

Trąšų kiekio nustatymas planuojamam miežių ir
žieminių rugių derliui gauti

1970

6.

Albina Lagunavičiūtė

Fosforo trąšų normos pagrindinėms žemės ūkio
kultūroms Lietuvos TSR Rytų zonos įvairaus
sukultūrinimo laipsnio dirvožemiuose

1970

7.

Birutė Vizgirdaitė

Mineralinių trąšų efektyvumas pagrindinėms
žemės ūkio kultūroms

1970

8.

Marija Kalvaitienė
Valerija Brazdžiūtė
Danutė Perkūnienė
Bronė Gedvilaitė

Fosforo trąšų normų įtaka įvairioms žemės ūkio
kultūroms Vakarinėje Respublikos dalyje

9.

Birutė Vizgirdaitė, Albina
Lagunavičiūtė

Kalio trąšų įvairių normų efektyvumo nustatymas
miežiams ir žieminiams rugiams velėniniuose
jauriniuose dirvožemiuose

1971

10.

Marija Kalvaitienė
Valerija Brazdžiūtė
Danutė Perkūnienė
Birutė Gedvilaitė

Įvairių trąšų bei jų derinių veiksmingumo
nustatymas

1971

11.

Marija Kalvaitienė Valerija
Brazdžiūtė
Juozas Jurkšaitis

Kalio trąšų įtaka įvairioms žemės ūkio kultūroms
Vakarinėje Respublikos dalyje

1971

12.

Marytė Saldienė

Mineralinių trąšų optimalus santykis ir normos
bulvėms.

1973

13.

Elvyra Pliupelytė

Tinkamiausio metodo parinkimas judriam fosforui
ir kaliui nustatyti įvairiuose dirvožemiuose

1973

Samališkės
1970
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14.

Albinas Šiuliauskas

Įvairių kalio trąšų normų įtaka kai kurių žemės
ūkio kultūrų derliams sėjomainoje

1973

15.

Marija Kalvaitienė
Jurgis Grybauskas

Kalkinių trąšų įvairių normų įtaka kai kurių
kultūrų derliui, jo kokybei ir agrocheminiams
rodikliams lengvose dirvose

1974

16.

Liudas Jurkevičius
Albina Lagunavičiūtė

Mineralinių trąšų optimalus santykis ir normos
bulvėms

1974

17.

Albina Pajarskaitė
Antanas Margevičius
Edmundas Lapinskas

a) Pajūrio Žemumos, Žemaičių bei Baltijos
aukštumų ir Pietryčių smėlingos lygumos
dirvų agrocheminio margumo ir tikslaus
kartografavimo galimybių tyrimas.
b) Pajūrio Žemumos, Žemaičių bei Baltijos
aukštumų ir Pietryčių smėlingos lygumos
dirvų agrocheminio margumo ir tikslaus
kartografavimo galimybių tyrimas
(papildomos lentelės)

1974

18.

Kristinas Matusevičius
Albinas Šiuliauskas
Zigmas Vaišvila

Корегирование доз удобрений под сельскохозяйственные культуры в зависимости от
свойств почв.

1974

19.

Jonas Mažvila
Tomas Adomaitis

1975

20.

Elvyra Pliupelytė
Jurgis Grybauskas
Marija Kalvaitienė

Dirvos agrocheminių savybių kitimo, tręšiant
įvairiomis mineralinių trąšų normomis ir
jungtinių dirvožemio pavyzdžių rinkimo
terminų nustatymas Lietuvos Vidurio žemumos
velėniniuose glėjiškuose priemolio dirvožemiuose
Kalkingų ir nekalkingų dirvožemių pH nustatymo
metodikos klausimai

21.

Zigmas Vaišvila
Juozas Stumbras

NPK trąšų dozių ir santykio įtaka kukurūzams

1976

22.

Feliksas Bernotas
Zigmas Vaišvila
Vladas Matulionis
Aldona Skirpstienė

Mineralinių trąšų dozių ir santykių įtaka miežių
derliui ir kokybei Vidurio Lietuvos Lygumos
velėniniuose glėjiškuose sunkaus ir vidutinio
sunkumo priemolio dirvožemiuose (rusų kalba)

1977

23.

Danguolė Zakarauskaitė
Valerijus Novikovas

Trąšų formų palyginimas

1978

24.

Aldona Skirpstienė
Stasys Laukis

Tręšimo skystu amoniaku agrocheminis
efektyvumas kai kurioms žemės ūkio kultūroms

1979

25.

Sigitas Anelauskas
Zigmas Vaišvila

Kai kurių dirvožemio savybių įtaka javų ir
daugiamečių žolių derlingumui bei mineralinių
trąšų efektyvumui

1979

26.

Leonas Eitminavičius,
Elvyra Pliupelytė

Pelkinių dirvožemių agrocheminių rodiklių
įvertinimo ir kartografavimo metodikos
tobulinimas

1979

27.

Ona Pusvaškytė
Vytautas Juraitis

Birių azoto trąšų laikymo nuostoliai

1979

28.

Kristinas Matusevičius
Jonas Mažvila

Įvairaus turtingumo judraus fosforo ir kalio dirvų
apskaita

1979
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29.

Valerijus Novikovas

Pavasarinio žieminių kviečių tręšimo azoto
trąšomis su sėjamąja diskiniais noragėliais
efektyvumas

1980

30.

Zigmas Vaišvila
Aldona Skirpstienė
Arūnas Beišys

Mineralinių trąšų optimalus santykis ir normos
žieminiams rugiams

1981

31.

Valerija Brazdžiūtė

Mineralinių trąšų efektyvumas bulvių derliui,
priklausomai nuo dirvos turtingumo judriu fosforu
ir kaliu

1981

32.

Marytė Saldienė
Antanina Putilonienė

Mineralinių trąšų efektyvumo priklausomybė nuo
dirvos turtingumo judriu fosforu ir kaliu.

1981

33.

Kristinas Matusevičius
Zigmas Vaišvila

Ištirti agrocheminius dirvų įvertinimo metodus ir
nustatyti trąšų poreikį ( rusų kalba)

1981

34.

Albina Pajarskaitė
Vytautas Knašys
Marija Eidukevičienė
Kazimieras Plesevičius
Česlovas Kudaba

35.

Ona Pusvaškytė

Birių azoto trąšų sandėliavimo nuostoliai

1982

36.

Zigmas Vaišvila
Danguolė Zakarauskaitė
Valerija Brazdžiūtė

Žemės ūkio kultūrų derlingumo ir mineralinių
trąšų efektyvumo priklausomybė nuo judraus
fosforo ir kalio kiekių dirvožemyje.

1983

a) Laukų su vienodomis dirvožemio
gamtinėmis sąlygomis išskyrimo metodikos
sudarymas.
b) Laukų su vienodomis dirvožemio
gamtinėmis sąlygomis išskyrimo metodikos
sudarymas (priedėlis lentelės)

1982

37.

Elvyra Pliupelytė
Sigitas Lazauskas
Marija Škirpienė
Zigmas Vaišvila

Žieminių javų derliaus priklausomybė nuo
mineralinio azoto kiekio dirvožemyje ir azoto
trąšų normų

1985

38.

Marija Kalvaitienė,
Virgilijus Paltanavičius

Defekato įtaka cukrinių runkelių derliui

1985

39.

Antanas Antanaitis

Maisto medžiagų kitimas atskirose skysto mėšlo
frakcijose jo kaupimo ir naudojimo metu

1985

40.

Elvyra Pliupelytė
Sigitas Lazauskas
ZigmasVaišvila
Kristinas Matusevičius
Marija Škirpienė
Nijolė Ežerinskienė
Gintautas Greimas
Ieva Grigienė
Valerijus Novikovas
Antanina Putilovienė
Irena Krištaponienė
Elena Simanauskytė
Ona Aleknavičiūtė
Kęstutis Katinas
Ona Simanavičienė
Leontina Koncevičienė

Žiemkenčių derliaus priklausomybė nuo dirvoje
esančio mineralinio azoto ir azoto trąšų normų

1988
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41.

Jonas Mažvila
Jurgis Grybauskas
Leonas Eitminavičius
Tomas Adomaitis

Rūgščių dirvų apskaita

1989

42.

Elvyra Pliupelytė
Sigitas Lazauskas
Zigmas Vaišvila
Kristinas Matusevičius
Nijolė Ežerinskienė
Ona Bundinienė
Marija Škirpienė
Ieva Grigienė
Jonas Vaišvila
Antanina Putilovienė
Antanas Meškelevičius
Elena Ryliškienė
Alė Baniūnienė
Gintautas Greimas
Dalia Piktužytė
Rita Žiukienė
Jonas Arbačauskas
Marytė Saldienė

Miežių derliaus priklausomybė nuo dirvoje esančio
azoto ir azoto trąšų normų

1990

43.

Gediminas Staugaitis
Jonas Mažvila
Juozas Jurkšaitis
Linas Putelis
Leonas Eitminavičius
Tomas Adomaitis

Dirvožemio mineralinio azoto ir azoto trąšų
normų įtaka daržovių derliui ir nitratų kiekiui
produkcijoje.

1990

Agrocheminių tyrimų centras
44.

Zigmas Vaišvila
Vanda Buivydaitė
Genadijus Šelepen
Elvyra Pliupelytė
Sigitas Lazauskas
Zigmas Vaišvila
Kristinas Matusevičius
Nijolė Ežerinskienė

Tręšimo duomenų bazė

1993

Miežių derliaus priklausomybė nuo dirvoje esančio
azoto ir azoto trąšų normų

1993

46.

Jadvyga Lubytė
Antanas Antanaitis
Titas Tamulis

Dirvožemio ir augalininkystės produkcijos
užterštumo tyrimai

1994

47.

Zigmas Vaišvila
Sigitas Lazauskas

Žiemkenčių derliaus priklausomybė nuo dirvoje
esančio mineralinio azoto ir azoto trąšų normų

1995

48.

Jonas Mažvila
Zigmas Vaišvila
Leonas Eitminavičius

Lietuvos dirvožemių agrocheminių tyrimų
rezultatų apibendrinimas

1995

49.

Jonas Arbačiauskas
Jonas Mažvila
Zigmas Vaišvila
Elena Ryliškienė

Nustatyti mineralinių trąšų efektyvumo
priklausomybę nuo dirvožemio genezės,
mineralinio azoto, judriųjų fosforo ir kalio kiekių

1996
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Jonas Arbačiauskas
Jonas Mažvila
Zigmas Vaišvila
Elena Ryliškienė

Ilgalaikio azoto, P2O5 ir K2O trąšų naudojimo
įtaka žemės ūkio augalų derliui, jo kokybei, maisto
medžiagų balansui ir ekologinei būklei velėniniame
glėjiškame išplautame vidutinio sunkumo
limnoglacialiniame priemolio dirvožemyje

1996

51.

Antanas Antanaitis

Dirvožemio, vandens, augalų ir maisto produktų
užterštumo tyrimas

1996

52.

Antanas Antanaitis

Dirvožemio, vandens, augalų ir maisto produktų
užterštumo tyrimas

1997

53.

Zigmas Vaišvila

Mineralinių trąšų naudojimas lauko sėjomainoje,
jų poveikis dirvožemio našumui ir žemės ūkio
augalų derliui

1997

54.

Jonas Mažvila
Zigmas Vaišvila
Jonas Arbačauskas
Elena Ryliškienė

Perspektyvių veislių vasarinių kviečių tręšimas

1997

55.

Jonas Mažvila
Leonas Eitminavičius
Tomas Adomaitis
Antanas Antanaitis

Lietuvos dirvožemių rūgštumo žemėlapio
sudarymas

1998

56.

Zigmas Vaišvila
Silvija Grickevičienė
Vanda Buivydaitė
Jonas Mažvila

Tręšimo bandymo duomenų bazė

1998

57.

Zigmas Vaišvila
Jonas Mažvila
Tomas Adomaitis
Antanas Antanaitis
Jadvyga Lubytė

Ištirti mineralinių trąšų santykio ir normų įtaką
augalų produktyvumui, maisto medžiagų balansui
ir lizimetrinių vandenų sudėčiai

1998

58.

Jonas Mažvila
Tomas Adomaitis
Leonas Eitminavičius
Jadvyga Lubytė
Antanas Antanaitis
Kristinas Matusevičius

Sunkieji metalai Lietuvos dirvožemiuose ir
augalijoje

1998

59.

Ona Simanavičienė
Jonas Mažvila
Zigmas Vaišvila
Elena Ryliškienė
Jonas Arbačauskas
Leonas Eitminavičius

Skirtingais būdais paskaičiuotų NPK trąšų normų,
mėšlo ir šiaudų palyginimas sėjomainoje

1999

60.

Jonas Mažvila

Lietuvos dirvožemių klasifikacijos ( LTDKL – 99)
–sudarytos ir suderintos su tarptautine pagal FAO
UNESCO sistematiką ir nomenklatūrą, fizikinių,
cheminių bei kitų morfologinių savybių tyrimai,
vertinimas ir išvados

2001

61.

Antanas Antanaitis
Gediminas Staugaitis
Vytautas Juraitis

Seleno kiekio dirvožemiuose nustatymas ir jo
reikšmės augalams ir gyvuliams išsiaiškinimas

2002
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62.

Antanas Antanaitis
Jadvyga Lubytė
Audronė Mašauskienė

Organinių ir mineralinių trąšų bei kalkinių
medžiagų tyrimams LŽI taikomų metodų
apibendrinimas

2002

63.

Jonas Mažvila
Tomas Adomaitis
Leonas Eitminavičius

Dirvožemio reakcijos kitimo įvairiuose Lietuvos
dirvožemiuose tyrimai

2002

64.

Jadvyga Lubytė
Antanas Antanaitis
Tomas Adomaitis
Jonas Mažvila
Zigmas Vaišvila
Kristinas Matusevičius
Jonas Arbačauskas
Leonas Eitminavičius

Mikroelementų ir sunkiųjų metalų skirtingais
metodais ištyrimas ir jų pokyčių priklausomai nuo
tręšimo intensyvumo nustatymas

2002

65.

Kristinas Matusevičius
Jonas Mažvila
Antanas Antanaitis
Zigmas Vaišvila
Jadvyga Lubytė
Jonas Arbačauskas
Tomas Adomaitis
Elena Ryliškienė
Vitas Mašauskas

Fosforo bei kalio tyrimai skirtingais metodais
ir šių elementų kiekių pokyčiai dirvožemyje
priklausomai nuo tręšimo intensyvumo

2002

66.

Jonas Mažvila

Lietuvos dirvožemių klasifikacijos (LTDKL –99 )
–sudarytos ir suderintos su tarptautine pagal FAO
UNESCO sistematiką ir nomenklatūrą, fizinių,
cheminių bei kitų morfologinių savybių, tyrimai,
vertinimas ir išvados

2003

67.

Jonas Mažvila
Kristinas Matusevičius
Tomas Adomaitis
Leonas Eitminavičius

Augalų mitybos elementų dinamikos ir jų
įtakojančių veiksnių įvairiuose Lietuvos
dirvožemiuose tyrimai

2003

68.

Jonas Mažvila
Jonas Arbačauskas
Juozas Kaunas
Birutė Petkevičienė

Natrio trąšų įtaka cukriniams runkeliams

2003

69.

Antanas Antanaitis
Jadvyga Lubytė
Šarūnas Antanaitis
Pranas Vaškelis
Jurgis Kulpys
Vytautas Juraitis
Andrėjus Jerešiūnas
Rolandas Stankevičius
Vita Švedaitė
Palmyra Kulpienė

Seleno kiekio dirvožemiuose nustatymas ir jo
reikšmės augalams ir gyvuliams išaiškinimas

2004
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ZAL, RAL, RChPTS, ATC dirbusių ir dirbančių mokslo darbuotojų
sąrašas ir mokslinio darbo kryptys
Vardas, pavardė, mokslo laipsnis

Darbo
Pareigos
metai
1964-1990 direktoriaus
pavaduotojas

1.

Jurgis Grybauskas, dr.

2.

Rūta Antanaitienė, dr.

1964-1982 vyresnioji
agrochemikė

3.

Kristinas Matusevičius, dr.

1965-2003 direktorius

4.

Antanas Antanaitis, dr.

nuo 1965

5.

Elvyra Pliupelytė, dr.

1965-1992 skyriaus vedėja,
metodininkė

6.

Juozas Jurkšaitis, dr.

7.

Jonas Mažvila, dr.

1965-1979
1980-1981
2004-2005
nuo 1966

8.

Albinas Šiuliauskas, dr.

1967-1975

9.

Albina Pajarskaitė, dr.

1968-1983

10.

Marija Kalvaitienė, dr.

1969-1984

11.

Tomas Adomaitis, dr.

nuo 1970

12.

Ragnytė Bridickaitė

1971-1974

13.

Titas Tamulis, dr.

1971-2001

14.

Zigmas Vaišvila, prof. habil. dr.

nuo 1971

15.

Juozapas Malcius, dr.

1971-1992

16.

Zofija Krušinskienė, dr.

1971-1992
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skyriaus vedėjas

vyresnysis
agrochemikas
– agronomas
skyriaus vedėjas

Mokslinio darbo kryptis
Dirvų rūgštumo
tyrimai ir kalkinimo
organizavimas
Dirvožemio
laboratorinių analizių
metodiniai darbai
Augalų mitybos
diagnostikos metodų
kūrimas
Dirvožemio, augalų,
trąšų, nuotekų ir kitų
medžiagų kokybės
tyrimai
Dirvožemio ir augalų
laboratorinių analizių
metodiniai darbai
Trąšų efektyvumo
tyrimai

Dirvožemio savybių,
trąšų efektyvumo ir
užterštumo tyrimai
skyriaus vedėjas
Žemės ūkio augalų
tręšimo sistemos
kūrimas
vyresnioji
Dirvožemių
metodininkė
agrocheminių tyrimų
metodiniai darbai
vyresnioji
Efektyvaus dirvų
agrochemikė
kalkinimo sistemos
kūrimas
vyresnysis mokslo Dirvožemio ir augalijos
darbuotojas
užterštumo cheminėmis
medžiagomis tyrimai
agrochemikė
Dirvožemio ir augalų
laboratoriniai tyrimai
skyriaus vedėjas
Pašarų ir augalų kokybės
tyrimai
vyriausiasis
Dirvožemio maisto
mokslo
medžiagų vaidmens
darbuotojas
žemės ūkio augalų
mityboje tyrimai
skyriaus vedėjas
Trąšų efektyvumo
tyrimai
skyriaus vedėja
Dirvožemio ir augalų
užterštumo tyrimai

1965-2005
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17.

Algimantas Raila, dr.

1971-1984

grupės vadovas

Dirvožemio reakcijos,
judriųjų fosforo ir
kalio kiekių dinamikos
tyrimai

18.

Rimantas Trinka, dr.

1971-1975

vyresnysis
dirvožemininkas

Trąšų efektyvumo
tyrimai

19.

Zita Astrauskienė, dr.

1972-1977

vyresnioji
dirvožemininkė

Trąšų efektyvumo
tyrimai

20.

Leonas Eitminavičius, dr.

1973-2002

sektoriaus vedėjas Dirvožemio savybių ir jo
užterštumo tyrimai

21.

Stanislovas Dauskurdis, dr.

1974-1975

skyriaus vedėjas

Dirvožemio ir augalų
užterštumo tyrimai

22.

Julius Pagirys, habil. dr.

1974-1975

toksikologas

Dirvožemio ir augalų
užterštumo tyrimai

23.

Leontina Koncevičienė, dr.

1974-1991

vyresnioji
agrochemikė

Dirvožemio
laboratorinių analizių
metodiniai darbai

24.

Jadvyga Lubytė, dr.

nuo 1975

Analitinio
skyriaus vedėjo
pavaduotoja

Dirvožemio, augalų,
maisto produktų,
vandens užterštumo
tyrimai

25.

Gediminas Staugaitis,
prof.habil.dr.

1975-1978
1980-1984
nuo 2003

dirvožemininkas,
grupės vadovas
direktorius

Dirvožemio
agrocheminiai tyrimai,
lauko, sodo, daržo
augalų mineralinė
mityba

26.

Vanda Buivydaitė, dr.

1976-1987

vyresnioji
dirvožemininkė

Dirvožemio savybių
tyrimai

27.

Vytautas Juraitis, dr.

1977-1981

vyresnysis
agronomas–
agrochemikas.

Trąšų efektyvumo
tyrimai

28.

Sigitas Anelauskas, dr.

1977-1988

vyresnysis
agrochemikas

Efektyvus trąšų
naudojimo
propagavimas

29.

Ona Pusvaškytė, dr.

1979-1987

vyresnioji
agrochemikė

Efektyvaus trąšų
naudojimo
propagavimas

30.

Vytautas Daugnora, dr.

1981-1984

vyresnysis
agrochemikas

Efektyvaus trąšų
naudojimo
propagavimas

31.

Jonas Arbačauskas, dr.

nuo 1985

mokslo
darbuotojas

Dirvožemio ir trąšų
efektyvumo tyrimai

32.

Henrikas Belovas, dr.

1986-1987

laboratorijos
viršininkas

Dirvožemio
laboratoriniai tyrimai

33.

Elena Ryliškienė, asist.

nuo 1986

grupės vadovė

Dirvožemio ir trąšų
efektyvumo tyrimai
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