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DIRVOŽEMIO ORGANINĖ ANGLIS 
(HUMUSAS) – KAS TAI?

Mineraliniame dirvožemyje kartu su mineralų dalelėmis – 
smėliu, dumblu, moliu – yra įsimaišiusios ir organinės medžiagos. 
Tai suirusios ir nesuirusios augalinės medžiagos, dirvožemio 
faunos liekanos. Ši suirusi tamsi organinių medžiagų masė, kurioje 
jau nebegalima išskirti augalinių liekanų, Lietuvoje ir užsienyje yra 
vadinama humusu. Tai vienas svarbiausių dirvožemio organinės 
dalies komponentų, kuriame dėl mikroorganizmų įtakos vyksta 
organinių medžiagų skaidymasis ir atsipalaiduoja augalams 
reikalingos maisto medžiagos. Agronominiu atžvilgiu itin svarbu 
dirvožemyje palaikyti humuso kiekį ir gerą sudėtį, nes tai gerina 
naudojamų trąšų efektyvumą, didina įvairių žemės ūkio augalų 
derlingumą ir mažina derliaus pokyčius esant nepalankioms 
meteorologinėms sąlygoms. 

Pastaruoju metu humuso terminas tapatinamas su 
dirvožemio organine anglimi (trumpinys Corg), nes ji sudaro 
humuso pagrindą. Lietuvoje vienose laboratorijose dirvožemyje 
nustatoma humuso, kitose – organinės anglies koncentracija, 
todėl būtina turėti jų perskaičiavimo koe�icientus. Kai dirvožemyje 
nustatoma humuso koncentracija, organinės anglies kiekis 
gaunamas padauginus iš vidutinio koe�iciento 0,579, jei organinė 
anglis – humuso koncentracija gaunama padauginus iš koe�iciento 
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1,724. Tačiau tai tik vidutinės teorinės reikšmės, nes praktikoje šie 
koe�icientai gali svyruoti iki 15 %. 

Vartojant organinės anglies sąvoką pasitaiko, kad ji 
tapatinama su dirvožemyje esančia sumine anglimi (Csum), t. y. 
su visu anglies kiekiu dirvožemyje. Tačiau toks lyginimas yra 
klaidingas, nes Csum sudaro nemaži anglies kiekiai iš kalcio 
karbonato uolienos. O tai jau kitas rodiklis ir turi būti kitaip 
vertinamas. 

Durpžemiuose, puveninguose dirvožemiuose, dirvožemio 
gerinimo medžiagose (kompostuose, digestatuose ir kt.) arba jų 
pagrindu sudarytuose auginimo substratuose, taip pat šiltnamių 
dirvožemiuose (gruntuose), kuriuose naudojamos durpės ir 
organinės medžiagos, jų kokybei apibūdinti taikomi du rodikliai – 
dirvožemio organinės medžiagos (DOM) kiekis ir Corg koncentracija. 
Šių rodiklių perskaičiavimo koe�icientai: dirvožemio organinę 
medžiagą (DOM) perskaičiuojant į organinę anglį (Corg) – 0,556, ir 
atvirkščiai – 1,80. 
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ORGANINĖS ANGLIES NAUDA 
DIRVOŽEMYJE

Kasmet mineraliniuose dirvožemiuose, kuriuose auginami 
žemės ūkio pasėliai, dėl netvarios ūkininkavimo praktikos Europos 
Sąjungos šalyse per metus prarandama apie 7,4 mln. tonų anglies 
(Carbon farming..., 2022). Todėl natūralu, kad žemės ūkis siejamas 
su dirvožemio būklės prastėjimu, ir vis daugiau dėmesio skiriama 
dirvožemio ilgalaikio derlingumo išsaugojimui. Europos aplinkos 
agentūros duomenys rodo, kad apie 60–70 % Europos Sąjungos 
šalių dirvožemių būklė nėra gera (2030 m. ES..., 2021). Taigi, Corg 
yra svarbiausias dirvožemio biologinės įvairovės, jo geros būklės 
ir kokybės, derlingumo bei ekologinio stabilumo rodiklis. Anglies 
akumuliavimas dirvožemyje ilgaamžėse formose ne tik palaiko 
ir didina organinės medžiagos kiekį, bet yra perspektyvus būdas 
reguliuoti ir švelninti klimato kaitą. Net ir nedideli dirvožemio 
organinės medžiagos kiekio pokyčiai turi įtakos ekologinei 
pusiausvyrai, globaliai anglies bei anglies dioksido koncentracijai 
atmosferoje, lemia dirvožemio degradaciją. 

Organinės anglies, arba humuso, svarba dirvožemyje:
• gerina dirvožemių struktūrą, todėl jie būna mažiau 

supuolę, laidesni vandeniui ir orui, o jų struktūriniai trupinėliai 
yra atsparesni ardymui; 

• dirvožemiai su didesniu Corg kiekiu sukaupia daugiau 
drėgmės, o tai labai svarbu lengvos granuliometrinės sudėties 
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dirvožemiams. Be to, po liūčių vanduo geriau susigeria ir būna 
mažesnis paviršinio vandens nuotėkis bei užmirkimas; 

• organinė medžiaga geriau laiko šilumą, joje būna 
daugiau augalams reikalingų mitybos elementų, ypač azoto, 
fosforo, kalcio, sieros ir mikroelementų; 

• turi didesnį kiekį mikroorganizmų, todėl intensyviau 
vyksta nesuirusių organinių medžiagų skaidymas, o jų sudėtinė 
dalis huminės rūgštys yra puikus augalų augimo stimuliatorius; 

• mažiau išplaunama augalų lengvai įsisavinamų mitybos 
elementų, patiriami mažesni jų nuostoliai; 

• tokie dirvožemiai geriau sorbuoja į juos patekusius 
įvairius teršalus – sunkiuosius metalus, pesticidus, radionuklidus, 
todėl jų mažiau kaupiasi augaluose; 

• mažiau Corg ir daugiau molio dalelių turintys dirvožemiai 
po intensyvaus lietaus labiau linkę paviršiuje sudaryti plutą. 

Organinės anglies kaupimasis dirvožemyje ir jos atsargų 
išsaugojimas yra itin aktuali šių dienų problema. Kai dirvožemio 
būklė gera ir stabili, jis yra vienas didžiausių sausumos anglies 
kaupiklių planetoje, todėl labai svarbu jos neišeikvoti, nes Corg 
kiekis yra dirvožemio biologinės įvairovės, geros būklės ir 
ilgalaikio derlingumo pagrindas. Organinė anglis kaupiasi labai 
lėtai, net ir taikant jos koncentraciją didinančias agrotechnikos 
priemones – sėjomainas, tarpinius augalus, organines trąšas ir 
kt. Organinės anglies koncentracijos padidėjimas dirvožemyje 
dirbamuose laukuose pastebimas po 7–10 metų, o dirbamą žemę 
užsodinus mišku – tik po 30 metų. 
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ORGANINĖS ANGLIES 
KONCENTRACIJA IR JOS 
VERTINIMAS DIRVOŽEMYJE

Šalies dirvožemių danga yra labai marga, todėl Corg 
koncentracija dirvožemyje gali reikšmingai skirtis. Tai lemia 
dirvožemio granuliometrinė sudėtis, lauko sukultūrinimas, 
užmirkimas, erozijos poveikis, tręšimas organinėmis trąšomis ir 
taikoma agrotechnika. 

Lengvos granuliometrinės sudėties mineralinių 
dirvožemių (smėlių) ariamajame sluoksnyje Corg yra mažiausiai 
– nuo 0,3 iki 1,5 %, ir ši koncentracija viršijama retai. Juose yra 
daugiau oro, o tai spartina organinių medžiagų mineralizaciją. 
Todėl smėliuose, net ir intensyviai tręšiant organinėmis 
trąšomis arba dirvožemio gerinimo medžiagomis, sunku labiau 
padidinti Corg koncentraciją. Sunkesnės granuliometrinės 
sudėties dirvožemiuose priesmėliuose, o ypač priemoliuose 
bei moliuose, Corg koncentracija yra didesnė – dažniausiai 1,2–
2,2 %. Taigi, taikomos nevienodos Corg vertinimo skalės lengvos 
(smėliams) ir sunkesnės (priesmėliams, priemoliams ir moliams) 
granuliometrinės sudėties dirvožemiams (1 lentelė). 
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1 lentelė. Humuso ir organinės anglies (Corg) koncentracijos 
vertinimas mineraliniuose dirvožemiuose 

Papildyta pagal šaltinį: Staugaitis ir kt., 2015

Vertinimo 
grupė ir 

sutartinė 
žymėjimo 

spalva

Humusas 
%

Corg 
%

Vertinimassmėliuose priesmėliuose, 
priemoliuose, 

moliuose

smėliuose priesmėliuose, 
priemoliuose, 

moliuose

I ≤0,5 ≤1,0 ≤0,3 ≤0,6 labai maža

II 0,6–1,5 1,1–2,0 0,31–0,90 0,61–1,20 maža

III 1,6–2,5 2,1–3,0 0,91–1,50 1,21–1,80 vidutiniška

IV 2,6–3,5 3,1–4,0 1,51–2,00 1,81–2,40 didelė

V >3,5 >4,0 >2,00 >2,40 labai didelė

Pastaba. Lentelė naudojama, kai Corg koncentracija dirvožemyje neviršija 4 %. 

1 lentelėje pateiktas Corg vertinimas taikomas 
skaičiuojant žemės našumo balą, taip pat vertinant jos 
koncentraciją mineraliniuose dirvožemiuose, kai ji neviršija 4 %. 
Tačiau durpžemiuose ir daug organinės medžiagos turinčiuose 
šlynžemiuose, trąšažemiuose ir kituose dirvožemiuose, kuriuose 
Corg yra gerokai daugiau, Corg kiekio negalima vertinti naudojantis 
ta pačia skale, pritaikyta mineraliniams dirvožemiams. 

2 lentelėje pateikta platesnė Corg vertinimo mineraliniuose 
ir organiniuose dirvožemiuose skalė. 
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2 lentelė. Humuso ir organinės anglies (Corg) koncentracijos 
dirvožemio viršutiniame sluoksnyje vertinimas mineraliniuose ir 
organiniuose dirvožemiuose 

Vertinimo grupė ir 
sutartinė žymėjimo 

spalva

Humusas 
%

Corg 
% Vertinimas

I ≤1,0 ≤0,60 labai maža

II 1,1–2,0 0,61–1,20 maža

III 2,1–3,0 1,21–1,80 vidutiniška

IV 3,1–4,0 1,81–2,40 didelė

V 4,1–7,0 2,41–4,10 labai didelė

VI 7,1–10,0 4,11–5,80 ypatingai didelė

VII 10.1–20,0 5,81–12,00 puvenos

VIII * 12,01–18,00 puvenos/durpės

IX * >18,00 durpės

* – tikslinga nustatyti dirvožemio organinės medžiagos (DOM) kiekį. 

Laukų žemesnėse vietose bei užmirkusiuose 
dirvožemiuose humuso ir kartu Corg yra daugiau (3 lentelė). 
Tačiau didesnė koncentracija ne visais atvejais didins augalų 
derlių, nes užmirkusiuose plotuose tam gali trukdyti dirvožemyje 
esantis drėgmės perteklius. Gerai nusausintuose buvusiuose 
užmirkusiuose ir šlapiuose dirvožemiuose Corg yra daug, didesnis 
ir augalų produktyvumas. Mažiausiai Corg yra plotuose, kurių 
dirvožemio viršutinis sluoksnis nuardytas erozijos. 



10

irvožemio organinės anglies (humuso) tyrimai žemės ūkio naudmenoseD

10

3 lentelė. Humusingame (ariamajame) sluoksnyje humuso 
vidutinė koncentracija (%) įvairių tipų ir granuliometrinės 
sudėties mineraliniuose dirvožemiuose 

LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijos archyvinė medžiaga 
(Staugaitis ir kt., 2015)

Granuliometrinė 
sudėtis

Lygumų dirvožemiai
Salpiniai 

dirvožemiai
Eroduoti 

dirvožemiainormalaus 
drėgnio

mažai 
įmirkę 

labai 
įmirkę 

Rytų Lietuva
Smėliai 1,3 1,7 2,4 1,2
Priesmėliai ir 
lengvi priemoliai 1,8 2,4 3,9 3,1 1,5

Sunkūs priemoliai 
ir moliai 2,3 2,7 6,8 5,6 1,6

Vidurio Lietuva
Smėliai 1,5 2,1 2,7
Priesmėliai ir 
lengvi priemoliai 2,1 2,7 3,7 3,0 1,9

Sunkūs priemoliai 
ir moliai 2,5 2,9 4,0 5,2 2,1

Vakarų Lietuva

Smėliai 1,8 2,5 2,5 2,2
Priesmėliai ir 
lengvi priemoliai 2,1 2,7 4,7 3,9 1,9

Sunkūs priemoliai 
ir moliai 3,0 2,8 5,6 5,6 2,1

Vidutiniškai Lietuva
Smėliai 1,6 2,3 2,7 2,2 1,5
Priesmėliai ir 
lengvi priemoliai 2,0 2,5 3,9 3,3 1,7

Sunkūs priemoliai 
ir moliai 2,5 2,9 4,9 5,5 1,9
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Tyrimų duomenys rodo, kad daugiausia humuso ir/ar Corg 
yra sukaupta dirvožemio humusingame (ariamajame) sluoksnyje, 
o podirvyje – gerokai mažiau: Corg 25–40 cm sluoksnyje būna 0,2–
0,9 %, 40–60 cm – 0,15–0,3 %, o 80–110 cm – tik 0,05–0,15 % 
(Mažvila, 2010). Taigi, svarbu įvertinti ne tik Corg koncentraciją 
dirvožemio ariamajame sluoksnyje, bet ir jo storį, kuris gali būti 
18–25, 30 ir net 35 cm, todėl tame pačiame plote Corg sankaupos bus 
nevienodos. Daugiausia Corg būna sukaupta pievų ir daugiamečių 
žolių plotų dirvožemio viršutiniame 0–10 cm sluoksnyje, t. y. 
intensyviausiai pasiskirsčiusioje augalų šaknų zonoje. Analogiški 
rezultatai gauti ir taikant bearimį žemės dirbimą. 

Naudojantis LAMMC ŽI Agrocheminių tyrimų 
laboratorijos archyvine medžiaga, 4 lentelėje pateikta, kaip 
humuso koncentracija yra pasiskirsčiusi dirvožemių genetiniuose 
horizontuose. 
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4 lentelė. Humuso koncentracija (%) žemės ūkio naudmenų 
dirvožemių genetiniuose horizontuose  

LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijos archyvinė medžiaga 
(Mažvila, 2010)

Dirvožemiai

Genetiniai horizontai ir gylis

Ap, A 
0–20 cm

E, El, EB, EIB, AE, 
AEI, AB 

25–40 cm

BW, Bt, B 
40–60 cm

BC, C 
80–110 cm

Rytų Lietuva

Normalaus drėgnio 1,2–2,3 0,4–0,5 0,3–0,4 0,1–0,3

Mažai įmirkę 1,5–2,9 0,4–0,6 0,3–0,4 0,1–0,3

Labai įmirkę 4,6–12,0 0,5–0,9 0,3–0,4 0,1–0,3

Eroduoti 
(vidutiniškai ir 
smarkiai)

0,6–1,2 0,5–0,6 0,3–0,4 0,1–0,3

Vidurio Lietuva

Normalaus drėgnio 1,3–3,0 0,4–0,9 0,4–0,6 0,2–0,3

Mažai įmirkę 1,7–3,2 0,5–1,1 0,3–0,6 0,2–0,3

Labai įmirkę 4,2–9,0 0,4–1,2 0,4–0,6 0,2–0,3

Eroduoti 
(vidutiniškai ir 
smarkiai)

0,8–1,4 0,5–1,1 0,3–0,5 0,2–0,3

Vakarų Lietuva

Normalaus drėgnio 1,4–3,5 0,4–0,6 0,3–0,4 0,1–0,3

Mažai įmirkę 1,8–3,5 0,4–1,2 0,3–0,4 0,2–0,3

Labai įmirkę 4,5–10,0 0,6–1,1 0,3–0,6 0,1–0,3

Eroduoti 
(vidutiniškai ir 
smarkiai)

0,9–2,0 0,6–1,0 0,3–0,5 0,1–0,3
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DIRVOŽEMIO ĖMINIŲ PAĖMIMAS 
IR LABORATORINIAI TYRIMAI

Organinės anglies koncentracijai didelę reikšmę turi 
dirvožemio ėminio paėmimas lauke ir nustatymo metodika 
laboratorijoje. 

Dirvožemio jungtinis ėminys organinės medžiagos 
koncentracijai nustatyti imamas iš 0–20 cm sluoksnio, o surinkto 
ėminio masė – 300–400 g. Lygumose didesniuose masyvuose 
organinės anglies koncentracija yra pasiskirsčiusi gana vienodai, 
o skirtumai išryškėja tik organinėmis trąšomis tręštuose arba 
auginamų nevienodų augalų plotuose. Tačiau tokiuose laukuose 
labai svarbu į renkamą jungtinį dirvožemio ėminį neįmaišyti 
kitos granuliometrinės sudėties arba iš žemesnių vietų surinktos 
humusingos žemės, augalinių liekanų ar organinių trąšų, nes dėl 
to gali keistis Corg koncentracija. Tokiuose laukuose dirvožemio 
ėminys imamas iš 3–5 ha ploto, surenkamas einant (arba 
važiuojant) įstrižaine per lauką ir padarant 20–24 zondo dūrius, 
analogiškai kaip pH, judriųjų fosforo bei kalio nustatymui. 

Laukuose, kurių reljefas nelygus ar/ir dirvožemio 
granuliometrinė sudėtis įvairuoja, pvz., Molėtų, Utenos, Šilalės ir kt. 
rajonų savivaldybėse, dirvožemio ėminiai imami iš aikštelių. Tipingų 
aikštelių dydis tiriamam plotui turėtų būti 12–20 m2. Kalvotame 
reljefe Corg nustatyti aikštelės parenkamos kalvos viršūnėje ir 
pašlaitėje, jei reikia – šlaituose. Svarbu, kad parinktos aikštelės 
kuo tiksliau apibūdintų netolygų tiriamų dirvožemių plotą. 
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Surinktas dirvožemio ėminys supilamas į tam pritaikytą 
tarą, jam suteikiamas numeris, kuris pažymimas žemėlapyje. Jeigu 
surinkimo aikštelių vietos arba maršrutai pažymimi GPS prietaisu, 
ateityje bus galimybė jį surinkti iš tų pačių lauko vietų. 

Organinės anglies koncentracijai nustatyti dirvožemis 
turi būti specialiai paruoštas, priešingu atveju gaunami 
nepakankamai tikslūs rezultatai. Laboratorijoje dirvožemis yra 
sijojamas per 2 mm sietą, po to malamas. Jei į surinktą dirvožemio 
ėminį patenka augalinių liekanų arba stambesnių šaknelių, jas 
būtina išrinkti. 

Organinės anglies koncentracija mineraliniuose 
dirvožemiuose nustatoma vienu iš šių metodų: 

1. Organinės anglies nustatymas analizatoriumi pagal 
standartą ISO 10694. Dirvožemis kaitinamas ne žemesnėje 
kaip 900° C temperatūroje. Išsiskyręs anglies dioksido kiekis 
matuojamas analizatoriumi infraraudonųjų spindulių metodu. 
Taip nustatoma suminė anglis, o organinė – iš jos atimant 
karbonatinę anglį, kuri dirvožemyje tirpinama druskos rūgštimi. 

2. Tiurino metodu, kai Corg oksiduojama bichromato 
pertekliumi. Rūgščioje terpėje kalio bichromato perteklius po 
oksidacijos nutitruojamas Moro druskos tirpalu. Dirvožemio pHKCl 
esant 6,1 ir daugiau, karbonatai pašalinami sieros rūgštimi (Radov 
ir kt., 1985). 

Daug organinės medžiagos turinčiuose dirvožemiuose 
– durpėse, puvenose – pagal standartą LST 13039 nustatomas 
dirvožemio organinės medžiagos (DOM) kiekis. Dirvožemio 
mėginiai iki pastovios masės džiovinami 105° C temperatūroje, 
po to išdeginami esant 450° C. Po išdeginimo lieka pelenai, o 
organinės medžiagos – tai deginimo proceso metu prarasta masė. 
DOM ir pelenai pateikiami masės procentais sausame mėginyje. 
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ORGANINĖS ANGLIES 
KONCENTRACIJA ŠALIES 
REGIONŲ DIRVOŽEMIUOSE

Vertinant Corg (humuso) koncentraciją šalies 
dirvožemiuose, maža koncentracija išsiskiria Rytų Lietuva, kur 
labai mažai ir mažai jos turi net 73,5 % žemės ūkio naudmenų 
dirvožemių (Staugaitis ir kt., 2022) (5 lentelė). Šiame regione 
vyrauja priesmėliai, pasitaiko smėlių, todėl ir Corg dirvožemyje 
yra nedaug. Vakarų ir Vidurio Lietuvoje tokių dirvožemių yra 
atitinkamai 34,5 ir 20,1 %. Šiuose regionuose vyrauja sunkesnės 
granuliometrinės sudėties dirvožemiai, o Vidurio Lietuvoje – 
lygumos, kuriose yra daugiau įmirkusių plotų, todėl ir dirvožemiai 
turi daugiau Corg. 

Atskiruose šalies regionuose dirvožemio Corg kokybė yra 
nevienoda. 

Vidurio Lietuvoje vyraujančiuose priemolio 
karbonatinguose išplautžemiuose ir rudžemiuose dominuoja 
su dirvožemio molio dalelėmis ir kalciu sujungtos humuso 
medžiagos, todėl tokiuose dirvožemiuose humusas gana stabilus 
ir mikroorganizmų sunkiai skaidomas, ypač ten, kur yra daug 
molio dalelių. 

Rytų Lietuvoje vyraujančiuose silpnai rūgščiuose smėlio 
ir priesmėlio dirvožemiuose humuso sudėtis pasižymi dideliu 
kiekiu judriųjų (labiliųjų) humuso medžiagų, todėl dirvožemyje 
esančios organinės medžiagos ir į jį įterptos organinės trąšos 
mineralizuojasi greičiau. Būtent juose nustatytas glaudus 
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augalų derlingumo ryšys su Corg koncentracija ir judriosiomis 
(labiliosiomis) huminėmis medžiagomis. 

Vakarų Lietuvoje vyraujančiuose priemolio rūgščiuose 
balkšvažemiuose bei išplautžemiuose humuso sudėtis 
mikroorganizmų ir augalų vystymosi procesams yra mažiau 
palanki nei nerūgščiuose dirvožemiuose. Šių dirvožemių humuso 
sudėtyje yra daugiau fulvinių rūgščių, mažas huminių ir fulvinių 
rūgščių santykis, nedaug kalcio turinčių huminių rūgščių. Tokius 
dirvožemius pakalkinus, tolygiai didėja kalcio turinčių huminių 
rūgščių kiekis ir kartu humuso vertė. Tačiau dėl aktyvesnės 
mikroorganizmų veiklos intensyviau skaidantis dirvožemio 
organinėms medžiagoms ir dėl dalies organinių medžiagų 
�iksavimo dirvožemyje gali nežymiai mažėti suminės Corg (humuso) 
koncentracija. 

5 lentelė. Organinės anglies (Corg) koncentracijos pasiskirstymas 
mineraliniuose dirvožemiuose pagal grupes (%) taikant 1 lentelės 
vertinimo skalę (Mažvila, 2010) 

Lietuvos 
zona

Vertinimo grupės

Labai 
mažai

I

Mažai
II

Vidutiniškai

III

Daug
IV

Labai 
daug

V

Rytų 7,5 66,0 19,0 4,0 3,5
Vidurio 0,2 19,9 47,0 24,4 8,5
Vakarų 1,5 33,0 38,5 19,0 8,0

Visa Lietuva 1,3 32,9 40,9 17,7 7,2

Organinės anglies duomenų erdvinio pasiskirstymo 
dirvožemyje pavyzdžiai Lietuvos zonų atskirose kadastrinėse 
vietovėse pateikti 1–3 paveiksluose. Juose akivaizdžiai matyti 
maža Corg koncentracija Rytų Lietuvoje esančiuose laukuose, 
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vyraujanti vidutinė ir didelė koncentracija Vidurio Lietuvoje ir 
labai plačiai pasiskirsčiusi Vakarų Lietuvoje. Šiuose paveiksluose 
naudota Corg koncentracijos dirvožemyje vertinimo skalė pateikta 
2 lentelėje. Ši skalė ir humuso duomenų erdvinis atvaizdavimas 
žemėlapiuose parengti remiantis LAMMC ŽI Agrocheminių tyrimų 
laboratorijos specialistų sudarytais algoritmais, apibendrinus 
archyve turimų tūkstančių humuso analizių duomenis ir juos 
sugrupavus pagal dirvožemio tipologiją, granuliometrinę sudėtį, 
regionus bei savivaldybes. Ši skaičiuoklė pavadinta Organinės 
anglies dirvožemyje (sutr. OAD) modeliu. 

Taikant OAD modelį (šiuo metu galioja pirmoji 
versija – OAD-1), galima pateikti organinės anglies (humuso) 
koncentracijos dirvožemyje teorinį atvaizdavimą žemėlapyje. 
Praktikoje tai leidžia greičiau ir tiksliau nustatyti vykstančius 
Corg kiekio pokyčius ir pagal tai spręsti apie būtinas taikyti 
agrotechnikos priemones tam tikruose laukuose arba atskiruose 
lauko plotuose. Tai leidžia ne tik padidinti Corg koncentraciją 
dirvožemyje, bet ir puveningus dirvožemius bei durpžemius 
apsaugoti nuo jų tolesnio mineralizavimosi, taip pat sumažinti 
anglies dioksido išsiskyrimą į aplinką. Sukurtas modelis leis 
žemdirbiams atsakyti į pagrindinį klausimą – ar tinkama linkme 
ūkininkaujama, ar dirbamuose laukuose kaupiasi Corg, ar jos 
koncentracija mažėja, ar išlieka nepakitusi. OAD modelis suteikia 
galimybę tvariau naudoti dirvožemį ir prisidėti prie jo išsaugojimo 
bei atkūrimo taikant ir intensyvią, ir ekologinę žemės dirbimo 
sistemas. Iš dalies tai palengvintų žemės ūkio konsultantų darbą 
– leistų priimti tinkamus sprendimus ūkininkus konsultuojant 
tvaraus dirvožemio išsaugojimo klausimais ir siekiant išauginti 
kuo gausesnę bei geresnės kokybės augalininkystės produkciją, 
siekiant mažinti gamtinės aplinkos taršą. 
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Šalčininkų rajono savivaldybės Kalesninkų kadastrinė vietovė

1 paveikslas. Rytų Lietuvos dirvožemiams būdinga organinės 
anglies (Corg) koncentracija pagal OAD-1 modelį 



1919

Kėdainių rajono savivaldybės Vainikų kadastrinė vietovė

2 paveikslas. Vidurio Lietuvos dirvožemiams būdinga organinės 
anglies (Corg) koncentracija pagal OAD-1 modelį 
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Kelmės rajono savivaldybės Akmenių kadastrinė vietovė

3 paveikslas. Vakarų Lietuvos dirvožemiams būdinga organinės 
anglies (Corg) koncentracija pagal OAD-1 modelį 



2121

ORGANINĖS ANGLIES KIEKIO 
(SANKAUPŲ) DIRVOŽEMYJE 
SKAIČIAVIMAS

Dirvožemio Corg kiekis vertinamas pagal jos koncentraciją, 
kuri dažniausiai pateikiama procentais. Kitais atvejais Corg 
sankaupos pateikiamos t ha-1, tačiau tokiu atveju reikia žinoti ne 
tik Corg koncentraciją, bet ir humusingojo (ariamojo) sluoksnio 
storį bei dirvožemio tankį. 

Dirvožemyje esantis organinės anglies (Corg) kiekis 
(sankaupos) skaičiuojamas: 

Corg kiekis = Corg konc. × TS × SG, t ha-1, 
kai Corg kiekis – organinės anglies kiekis dirvožemyje, t ha-1; 
Corg konc. – organinės anglies koncentracija dirvožemyje, %; 
TS – dirvožemio tankis, g cm-3; 
SG – dirvožemio humusingojo (ariamojo) sluoksnio 

storis, cm. 
Pirmas skaičiavimo pavyzdys (lengvas priemolis): 
Corg konc. = 1,5 %, TS = 1,45 g cm-3, SG – 30 cm; 
Corg kiekis = 1,5 × 1,45 × 30 = 65,3 t ha-1. 
Antras skaičiavimo pavyzdys (smėlis): 
Corg konc. = 0,9 %, TS = 1,35 g cm-3, SG – 21 cm;
Corg kiekis = 0,9 × 1,35 × 21 = 25,5 t ha-1. 
Trečias skaičiavimo pavyzdys (šlynžemis, priesmėlis): 
Corg konc. = 3,8 %, TS = 1,4 g cm-3, SG – 34 cm; 
Corg kiekis = 3,8 × 1,4 × 34 = 180,9 t ha-1. 
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Jeigu dirvožemio tankio tyrimai nebuvo padaryti, šiuos 
skaičiavimus galima atlikti naudojantis 6 lentele. Joje apibendrinti 
mokslininkų vidutinio tankio mineraliniuose (Malinauskas ir 
kt., 2006) ir organiniuose (Šarka, 2021) dirvožemiuose atlikti 
matavimai. 

6 lentelė. Vidutinis tankis (g cm3) mineralinių ir organinių 
dirvožemių 0–20 cm sluoksnyje 

Gylis 
cm

Mineraliniai dirvožemiai Organiniai dirvožemiai
p2-m p-p1 ps s pv d (durpės)

DOM % 15–40 41–60 61–80 >80

Dirvožemio 
tankis g cm3 1,55 1,45 1,40 1,35 1,10 0,95 0,80 0,65

Paaiškinimai: DOM – dirvožemio organinė medžiaga, p2-m – sunkūs priemoliai ir 
moliai, p-p1 – lengvi ir vidutinio sunkumo priemoliai, ps – priesmėliai, s – smėliai, 
pv – puvenos. 

Mineraliniuose dirvožemiuose Corg kiekis dažniausiai 
svyruoja plačiame 20–150 t ha-1 intervale. Kai dirvožemyje Corg 
yra mažiau nei 30 t ha-1, vertinama, kad Corg yra labai mažai, ir 
dažniausiai tai būna smėlžemiuose arba erozijos pažeistuose 
dirvožemiuose. Kai Corg yra 30–60 t ha-1 – vertinama kaip mažai. 
Jeigu mineraliniuose dirvožemiuose Corg sankaupos viršija 
90 t ha-1, vertinama kaip daug, kai daugiau nei 120 t ha-1 – labai 
daug. Daug ir labai daug Corg turi šlynžemiai, trąšažemiai, kartais 
salpžemiai, o itin daug – durpžemiai. Žemapelkių dirvožemio 0–
40 cm sluoksnyje Corg sankaupos siekia 500–800 t ha-1, o mažesnio 
susiskaidymo durpėse – dar daugiau. 

Žemės naudotojai taikydami šiuos skaičiavimus arba 
OAD modelį gali apskaičiuoti Corg lauke arba jo dalyje esančias 
atsargas ir įvertinti, kaip jos kinta 3–4 metų laikotarpiu. 
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Svarbu paminėti, kad 1985 m. Valstybinis žemėtvarkos 
institutas sudarė šalies humuso kiekio dirvožemiuose žemėlapį 
ir žemės ūkio naudmenų plotų humuso pasiskirstymą. Tam 
buvo panaudoti nuo 1959 m. institute ištirtų dirvožemio pro�ilių 
analizių duomenys (7 lentelė). 

7 lentelė. Lietuvos žemės ūkio naudmenų plotų pasiskirstymas 
pagal humuso kiekį (1985 m. duomenys) (Eitminavičius, 1998) 

Humuso kiekis 
t ha-1

Organinės anglies 
(Corg) kiekis t ha-1 

(perskaičiuota 
taikant koe�icientą 

0,579)

Užimamas šalies žemės ūkio
naudmenų plotas

ha
sudaro % 

nuo viso tirto 
ploto

≤30 ≤17,4 786 1,3
31–40 17,5-23,2 2268 3,9
41–50 23,3–29,0 8990 15,3
51–60 29,1–34,7 8033 13,7
61–70 34,8–40,5 3777 6,4
71–80 40,6–46,3 4536 7,7
81–90 46,4–52,1 5367 9,1

91–100 52,2–58,0 5475 9,3
101–120 58,1–69,5 15496 26,4

>120 >69,5 4066 6,9

Šie duomenys yra atskaitos taškas, kiek šalies 
dirvožemiuose buvo Corg prieš maždaug 45–60 metų. Šiandien 
didžiausi pokyčiai yra įvykę su dirvožemio ariamuoju 
(humusinguoju) sluoksniu. Tuo metu ariamojo sluoksnio gylis 
dažniausiai buvo 15–23 cm, o dabar, jau daug metų taikant giluminį 
arimą, jis padidėjo iki 25–30 cm. 



24

irvožemio organinės anglies (humuso) tyrimai žemės ūkio naudmenoseD

24

ORGANINĖS ANGLIES 
STEBĖSENA ŪKIO LAUKUOSE

Organinė anglis ūkio laukuose gali būti stebima ir 
vertinama keliais būdais. 

1. Stebima organinės anglies koncentracija 
     ir jos pokytis ūkio laukuose

Tai pats paprasčiausias Corg koncentracijos dirvožemyje 
vertinimo būdas. Ūkio laukai sunumeruojami, jei reikia, jie 
skaidomi į mažesnius plotus pagal skyriuje „Dirvožemio ėminių 
paėmimas ir laboratoriniai tyrimai“ pateiktus nurodymus. 
Dirvožemio ėminiai surenkami lauke, laboratorijoje nustatoma 
juose esantis Corg kiekis. Organinės anglies koncentracijos 
duomenys iš tyrimų protokolo pagal laukų numeraciją suvedami į 
lentelę, kurioje pagal šiame leidinyje pateiktą 1 lentelę įvertinama 
Corg koncentracija. Jeigu Corg koncentracija yra didesnė nei 
4 %, taikomas 2 lentelėje pateiktas vertinimas. Tokią lentelę 
žemdirbiams patogu sudaryti ir saugoti Microsoft Of�ice Excel 
programoje, o jos pavyzdys pateiktas 8 lentelėje. 

Esant galimybei, gauti tyrimų rezultatai palyginami su 
ankstesniais to lauko tose pačiose vietose atliktų Corg koncentracijos 
tyrimų duomenimis (9 lentelė). Organinės anglies koncentracijos 
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padidėjimas arba sumažėjimas �iksuojamas tuomet, jei jis sudaro 
daugiau ar mažiau kaip 10 % nuo paskutinio tyrimo Corg reikšmės. 
Kaip rodo mokslinių ir praktinių tyrimų patirtis, tokia paklaida 
susidaro dėl skirtingu metu atlikto dirvožemio ėminio paėmimo, 
paimto ėminio šaknų ir augalinių liekanų atrinkimo, taikytų 
laboratorinių metodų ir perskaičiavimų. 

9 lentelė. Organinės anglies (Corg) koncentracijos ūkio laukuose 
palyginimo su ankstesnių tyrimų duomenimis pavyzdys 

Lauko 
Nr.

Corg % Pakitimas 
per 

4 metų 
laikotarpį 

2022 m. 2018 m.
padidėjimas 

(+)/
sumažėjimas 

(−)

taikoma 10 
% paklaida 

(±)

1. 0,42 0,39 +0,03 ±0,042 nepasikeitė
2. 1,62 1,98 −0,36 ±0,162 sumažėjo
3. 2,06 1,77 +0,29 ±0,206 padidėjo
4.

4a. 0,81 0,78 +0,03 ±0,081 nepasikeitė
4b. 4,34 3,98 +0,36 ±0,434 nepasikeitė

8 lentelė. Organinės anglies (Corg) koncentracijos vertinimo ūkio 
laukuose pavyzdys 

Lauko 
Nr.

Granuliometrinė 
sudėtis

Corg 
%

Corg koncentracijos
vertinimas

1. smėlis 0,42 maža
2. priesmėlis 1,62 vidutinė
3. lengvas priemolis 2,06 didelė
4.

4a. smėlis 0,81 maža
4b. priesmėlis 4,34 ypač didelė*

* – vertinimui taikyta 2 lentelė 
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2. Stebimas organinės anglies koncentracijos 
     pasiskirstymas ir pokyčiai skaitmeniniuose 
    žemėlapiuose 

Organinės anglies koncentracijos tyrimų dirvožemyje 
rezultatus, pateiktus pagal turtingumo grupes, labai patogu matyti 
ir vertinti skaitmeniniuose žemėlapiuose. Tuomet iš karto matyti 
plotai, kuriuose jos yra mažai arba daug, ir patogu stebėti jos pokytį. 
Tokio žemėlapio su Corg koncentracijos atvaizdavimu pavyzdys 
pateiktas 4 paveiksle. Ūkis yra Vidurio Lietuvoje, Radviliškio 
rajone. Jame yra ferma, todėl dalis laukų tręšiami mėšlu. Paveikslo 
pirmajame žemėlapyje matyti dirvožemio ėminių paėmimo vietos 
ir sutartinėmis spalvomis pažymėti plotai pagal Corg koncentracijos 
grupes. Paveikslo antrajame žemėlapyje palyginimui tuose 
pačiuose plotuose Corg koncentracija atvaizduota pagal OAD-1 
modelį, t. y. kiek tuose pačiuose plotuose jos turėtų būti teoriškai, 
vertinant pagal dirvožemio tipologiją ir granuliometrinę sudėtį. 

Abiejuose žemėlapiuose vyrauja plotai, kuriuose Corg 
koncentracija yra vidutinė. Tačiau tyrimų duomenys rodo, kad 
ūkyje yra plotų (nuspalvinti mėlyna ir žalia spalva), kuriuose 
Corg koncentracija dėl tręšimo mėšlu didėja, o dalyje, kur juo 
tręšiama retai – mažėja (vietoj geltonos spalvos plotai nuspalvinti 
oranžine). 

Organinės anglies koncentracijos atvaizdavimui 
žemėlapiuose reikia kvali�ikuotų specialistų. Šį darbą atlieka 
LAMMC ŽI Agrocheminių tyrimų laboratorija. 
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Leidinyje aptariama, kas yra dirvožemio organinė anglis 
ir kokia jos reikšmė dirvožemiui bei augalams. Pateikta įvairiuose 
dirvožemiuose esančios organinės anglies koncentracijos ir jų 
vertinimas. Aprašyta dirvožemio ėminių paėmimas tyrimams ir 
analizių laboratoriniai metodai. Pateikti įvairiose šalies zonose 
vyraujančių organinės anglies koncentracijų pavyzdžiai. Aprašytas 
organinės anglies kiekio (sankaupų) skaičiavimas ir organinės 
anglies dirvožemyje apskaičiavimo modelis (OAD-1). Pateiktos 
rekomendacijos, kaip vykdyti organinės anglies stebėseną ūkio 
laukuose. 

Leidinys skirtas ūkininkams, specialistams, sodininkams 
mėgėjams, privačių sklypų savininkams ir kitiems žemės 
naudotojams. 
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