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"Trečdalis pasaulio 
dirvožemių yra 

nualinti“

"Kasmet 
prarandama 24 

mlrd. tonų 
dirvožemio"



"Dirvožemio gebėjimas funkcionuoti 
kaip gyvybiškai svarbi gyva ekosistema, 
palaikanti augalus, gyvūnus ir žmones".
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Fizika

Granuliometrinė sudėtis ir struktūra
Tūrinis tankis

Agregacija
Poringumas

Vandens infiltracija
Augalams prieinamas vanduo

Suslėgimas
Paviršiaus užplakimas  

Chemija

pH ir EC
Maistinių medžiagų 

prieinamumas
Maistinių medžiagų 

saugojimas 
KMG

Druskos

Biologija

Dirvožemio organinės medžiagos
Aktyvioji anglis

Mikroorganizmai
Mikrobų veikla

Mikrofauna ir makrofauna
Dirvožemio baltymai

Fermentinė veikla



Augalai

Fizika

Biologija

Chemija



"Dirvožemis be biologijos yra
geologija"

Ray Archuleta



Mikrobams 
reikalingi augalai 

(fotosintezė)
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Kaip 
optimizuoti
dirvožemio
biologiją ir 
dirvožemio
sveikatą?



Dirvožemio sveikatos
principai



Tausojanti žemdirbystė
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Augalų liekanos
Organiniai priedai, skirti

"bendram" skaidymui
Žemas anglies naudojimo

efektyvumas (CUE)
Dirvožemio apsauga

Šaknų eksudatai
Įskaitant konkrečias "tyčines" 
biochemines medžiagas
Aukštas anglies naudojimo
efektyvumas (CUE)



* Chaparro, J.M., et al. (2014). doi: 10.1038/ismej.2013.196



* Angst, G., et al., (2021). doi: 10.1016/j.soilbio.2021.108189 

Augalinės ar mikrobinės kilmės? Stabilizuotos dirvožemio 
organinės medžiagos molekulinės sudėties apžvalga



* Ehrmann, J. & Ritz, K. (2014). doi: 10.1007/s11104-013-1921-8 

1 + 1 = 3



Monokultūros ar mišiniai?



* Chen, X., et al., (2019). doi: 10.1111/brv.12554 

Išanalizavę 1001 porinį augalų mišinių ir atitinkamų monokultūrų stebėjimą iš 121 publikacijos, nustatėme, kad 
DOC (Dirvožemio organinė anglis) kiekis ir atsargos rūšių mišiniuose yra vidutiniškai 5 ir 8 % didesnės nei 
monokultūrose. Šis teigiamas mišinių poveikis laikui bėgant didėja ir yra ryškesnis gilesniuose dirvožemiuose.

Šis rūšių mišinio poveikis yra nuoseklus miško, pievų ir pasėlių sistemose ir nepriklauso nuo foninio klimato.

Augalų įvairovės poveikis dirvožemio anglies kiekiui 
skirtingose ekosistemose: pasaulinė meta analizė



Dirvožemio sveikatos
valdymas

• Komerciniai augalai
- Šaknų dėka dirvoje sukuriamas didelis šaknų ir ūglių santykis
- Daugiamečiai augalai
- Platesnės ir įvairesnės sėjomainos

• Priedai
- Šaknis stiprinanti mityba, biostimuliatoriai ir t. t.

• Gyvos šaknies palaikymas
- Dengiamieji augalai ir tarpinių pasėlių auginimas
- Pliko pūdymo vengimas

• Dirvožemio trikdymo mažinimas
- Dirvožemio agregatų stabilumo išsaugojimas

• Polikultūros
- Šaknų architektūros įvairovė
- „Draugaujantys“ augalai/daugianariai pasėliai, teikiantys naudą 

dirvože,miui
• Dengiamieji augalai

- Didesni šaknų ir ūglių santykiai bei veislės
- Aukštesnės kokybės augalų liekanos (mažai C:N)

• Gyvulininkystės integravimas
- Rotacinis ir kompleksinis ganymas - geresnis šaknų atsinaujinimas





Senosios kviečių veislės (Einkorn Triticum monococcum) ir
dabartinės veislės kviečių (dešinėje), pasėtų tuo pačiu laiku bei sąlygomis

šaknų išsivystymas 
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The nutrients are in your savings account , password is 
biology .

Brangus Teršalas
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* Sokol et al., (2018), doi: 10.1111/nph.15361KeySource: David Cunningham, Scotland
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Apibendrinant

• Dirvožemio sveikata = biologija + chemija + fizika + augalai.

• Rūpinkitės šaknimis – procesai po žeme lemia dirvožemio procesus.

• Augalų ir mikrobų sąveika gali būti sudėtinga, tačiau laikantis 

dirvožemio sveikatos principų šie sudėtingi procesai palaikomi.

• Augalų (ir šaknų) įvairovė yra nauja ir perspektyvi priemonė.



Ačiū už dėmesį. Ar turite klausimų?
www.integratedsoils.com

@integratedsoils
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