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Skapiškio valsčiaus dirvožemiai  
ir jų savybės
Vytas Mašauskas
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas

Įvadas
Dirvožemiu vadinamas viršutinis purusis žemės plutos sluoksnis, susidaręs iš 

vadinamosios dirvodarinės uolienos, veikiamos dirvodaros procesų, teikiantis sąlygas 
augalams augti. Dirvožemis laikomas pagrindine žemės ūkio gamybos priemone.

Keičiantis žemės nuosavybei, ūkininkavimo sąlygoms, labai svarbu žinoti 
dirvožemyje vykstančius procesus, jų kitimo intensyvumą, kad žemės išteklius būtų 
galima tinkamai panaudoti, kad dirvožemio našumą išsaugotume ateities kartoms.

Lietuvos dirvožemiai formavosi ant kvartero periodo sąnašų, kurios įvairaus 
storumo sluoksniu dengia visą šalies teritoriją. Šalies teritorijoje buvo ne mažiau 
kaip trys ryškūs apledėjimai ir du tarpledynmečiai. Taigi dabartinį šalies, tarp 
jų ir Skapiškio valsčiaus, reljefą iš esmės suformavo ledynai, o jų paliktas uol-
ienas veikė vanduo, vėjas, įvairūs dirvodaros procesai. Kupiškio rajono, tarp jų 
ir Skapiškio krašto, žemės gelmių sandarą bei geologinę aplinką detaliai aprašė 
geologai V. Marcinkevičius1 ir A. Gaigalas2.

Čia pateikiama tik trumpa Skapiškio valsčiaus geologinės aplinkos, susijusios 
su dirvožemio susidarymu, apžvalga.

Dirvodarinės uolienos, iš kurių ledynai suformavo dirvožemį, skirstomos į 
tokias stambias grupes: morenines, fliuvioglacialines, limnoglacialines, aliuvines, 
deliuvines ir organogenines uolienas (Lietuvos žemės našumas, 2011).

Morenines uolienas, iš kurių susidarė apie 56 proc. Lietuvos, tarp jų ir didžio - 
ji dalis Skapiškio valsčiaus dirvožemių, suformavo ledynų atnešta įvairios granulio-
metrinės sudėties uoliena. Joje vyrauja priesmėliai ir priemoliai. Būdingas jų bruožas – 
riedulingumas ir karbonatingumas. Karbonatų jose randama nuo 5 iki 30 proc.

Fliuvioglacialines uolienas suklostė tekantys ledynų tirpsmo vandenys, kurie 
morenines nuogulas smarkiai praplovė. Šias uolienas sudaro įvairūs skeletingi 
smėliai, arba žvyras, rečiau – priesmėlis. Jų yra visoje respublikoje ir sudaro apie 
14 proc. šalies teritorijos. Nedideliais pavieniais ploteliais įsiterpę ir Skapiškio 
valsčiaus teritorijoje.

Limnoglacialinės uolienos susi-
klostė tirpstančių ledynų stovinčiame 
vandenyje prieledyniniuose patvenktin-
iuose ežeruose. Tai dulkiški įvairaus sun - 
kumo priemoliai ir moliai, rečiau – prie -
smėliai ir smėliai. Jose visai nėra riedulių, 
skeleto. Iš jų susidarė apie 18 proc. Lie-
tuvos dirvožemių. Skapiškio valsčiaus 
teritorijoje jų sutinkama mažai.

Aliuvinės uolienos nusėdo, ir šis  
procesas tęsiasi upių ir ežerų salpose, 
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net mažų upelių slėniuose. Tačiau pastarųjų nuosėdos susidaro ne vien dėl išsiliejusių 
upelių paliktų sąnašų, bet ir dėl suplautų dalelių iš aplinkinių salpas juosiančių 
dirvų. Skapiškio krašte jų sutinkama mažesniais ploteliais Mituvos, Šetekšnos, Sval-
ios, Kupos upelių prieigose. Daugiausia tai lengvo priemolio ir priesmėlio sąnašos.

Organogeninės uolienos susidarė poledyniniu laikotarpiu iš augalijos ir drėgmės 
pertekliaus reljefo žemumose. Pagal augaliją, sumineralėjimo laipsnį skirstomos į 
žemapelkes, tarpinio tipo ir aukštapelkes. Durpžemių Skapiškio kraštas turtingas. 
Didesni jų plotai yra Kupos upelio slėnyje, į šiaurę nuo Laibiškių, Šlapgirio pievoje, 
prie Sūrupio upelio, įtekančio į Svalią, mažesniais ploteliais reljefo pažemėjimuose 
visoje teritorijoje.

Skapiškio valsčiui priklausanti teritorija priskiriama Lietuvos Vakarų Aukštaitijos 
plynaukštės rajonui. Jam būdingas įvairus ir sudėtingas reljefas. Čia daubotas 
paviršius kaitaliojasi su besitęsiančiomis lygumomis. Į rytus kalvotumas didėja. 
Skapiškio mikrorajonui priskiriamas pakraštinis rajono ruožas į šiaurę nuo Viešintų 
ir Šimonių. Čia vyrauja stambiai banguotos priemolingos lygumos, teikiančios 
palankias sąlygas žemdirbystei. Kai kur nusidriekia kloniai arba įlomiai, kuriuose 
susidarę pelkės ir pievos.

Vakariniu pakraščiu per Skapiškį šiaurės rytų link tęsiasi stambiai banguota 
moreninė lyguma, paįvairinta riedulingų ruožų, suraižyta senslėnių. Jos rytiniame 
pakraštyje matomas įlomis, užimtas didelių pelkių, – Netygalos, Kepurinės. Šias 
dideles pelkes juosia lapuočių miškai. Dideli šlapesnių dirvožemių plotai, kitados 
apaugę mišku, dabar paversti žemuminėmis pievomis, plytinčiomis senslėniuose 
ir kloniuose. Pievų naudmenos čia užima didelius plotus (A. Basalykas, 1965).

Priklausomai nuo reljefo, klimato, augalijos, gyvūnijos ir ūkinės žmogaus 
veiklos, veikiant įvairiems dirvodaros procesams – dekalcifikacijai, dekarbonizacijai, 
rudžemėjimui, glėjėjimui, jaurėjimui, durpėjimui ir pelkėjimui – susidarė skirtingi 
dirvožemiai.

Lietuvos dirvožemiai formavosi po mišriais spygliuočių ir lapuočių miškais, 
kur vyko jaurėjimo, velėnėjimo, pelkėjimo procesai. Miškų vietoje ilgainiui atsirado 
žemės ūkio naudmenų, kurių žolių danga spartino velėnėjimo procesą. Įvairūs 
dirvodariniai procesai ir jų deriniai sukūrė kelių tipų dirvožemius.

Vyraujančių dirvožemių grupės
Buvusiame Skapiškio valsčiuje, kur daubotas paviršius kaitaliojasi su besi-

tęsiančiomis lygumomis, pagal ankstyvesnę klasifikaciją (TDV-96) vyrauja velėniniai 
jauriniai glėjiškieji (JvP1), kiek mažiau – velėniniai glėjiškieji (VG1) dirvožemiai, pagal 
1999 m. priimtą LTDK-99 klasifikaciją, suderintą su FAO, – glėjiškieji išplautžemiai 
(IDg) ir glėjiškieji rudžemiai (RDg). Pakilesnėse vietose mažesniais masyvais, pagal 
TDV-96 klasifikaciją, sutinkama automorfinių (normalaus drėgnumo, tik epizodiškai 
per drėgnų) velėninių jaurinių menkai pajaurėjusių (J1

v) dirvožemių, o pagal LTDK-
99 klasifikaciją – išplautžemių (ID).

Reljefo pažemėjimuose, kur podirvyje glėjiškos melsvai žalsvos dėmės sudaro 
>50 proc. pagal TDV-96 klasifikaciją yra velėniniai glėjiniai (VG2), kartais puven-
ingi glėjiniai (JP2

p) ir pelkiniai dirvožemiai (P), arba pagal LTDK-99 klasifikaciją – 
šlynžemiai (GLk) ir durpžemiai (PD).



3

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. GEOLOGIJA LIETUVOS VALSÈIAI. SKAPIŠKIS

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas,  
kurio nuorašas patvirtintas notaro, internete nuolat skelbiamas nuo 2014 12 29.

Į šiaurę nuo Girvalakių, Kupos upelio link ir į šiaurę nuo Kupos upelio, 
apie Jatkonis, nuolydžiuose į Kupos upelį, statesnėse vietose tarp velėninių jaurinių 
pasitaiko menkai pajaurėjusių (J1

v) dirvožemių, pagal LTDK-99 – išplautžemių (ID) 
ir erozijos veikiamų plotelių, kur humingasis sluoksnis ariant maišomas su podir-
viu, o kai kuriose vietose šio sluoksnio visai nelikę. Dėl to tose vietose humuso 
kiekiai mažesni.

Apie Stukus didelis dirvožemių kontūringumas. Labai maži ploteliai 
paaukštėjimų, kuriuose yra velėniniai jauriniai menkai pajaurėjusieji (J1

v) priesmėlių 
ant lengvų priemolių dirvožemiai, labai dažnai kaitaliojasi su įdubimais, kuriuose 
yra velėniniai jauriniai glėjiniai (JVP2), pagal LTDK-99 – pasotintieji šlynžemiai 
priemoliai ant priemolių ir durpiški jauriniai glėjiniai (JP2

d), pagal LTDK-99 – 
durpiškieji šlynžemiai (GLd), durpės ant priemolių ir net pelkiniai žemutiniai (PŽ), 
pagal LTDK-99 – durpžemiai (PD). Tačiau jau apie Juodeikėlius plotai lygesni, 
mažiau kontrastingi.

Apie Kepurius velėniniai jauriniai glėjiškieji (JvP1), pagal LTDK-99 – glėjiškieji 
išplautžemiai (IDg) kiek lengvesnės granuliometrinės sudėties – priesmėliai ant 
priesmėlių ir priemolių dirvožemiai, žemesnėse vietose – velėniniai jauriniai glėjiniai 
(JVP2), pagal LTDK-99 – šlynžemiai (GL) priemoliai ant priemolių ir jauriniai glėjiniai 
durpiškieji (JP2

d), pagal LTDK-99 – durpiškieji šlynžemiai (GLd), durpės ant priemolių. 
Į šiaurę nuo Laičių tarp vyraujančių velėninių jaurinių glėjiškųjų (JvP1) 

priesmėlių ir priemolių ant priemolių ir paaukštėjančiose vietose esančių jaurinių 
menkai pajaurėjusių priesmėlių ant priemolių pasitaiko mažesnių durpynėlių ir 
puveningų dirvožemių. 

Totorių, Žiogų, Čypelių kaimų teritorijose, apie Kerelius, Tatkonis, Kreipšių, 
Biliūnų, Narbutų, Topolio, Vainiškių kaimų lygesniuose ruožuose vyrauja velėniniai 
jauriniai glėjiškieji (JvP1), priesmėliai ant lengvų ir vidutinio sunkumo priemolių, 
rečiau velėniniai glėjiškieji (VG1), pagal LDTK-99 – karbonatingieji glėjiškieji rudžemiai 
(RDk-g), lengvi priemoliai ant lengvų ir vidutinio sunkumo priemolių pasitaikančiose 
nuotakesnėse vietose – jauriniai menkai pajaurėję (J1

V), arba išplautžemiai (ID) 
priesmėliai ant lengvų ir vidutinių priemolių, o pažemėjimuose – velėniniai glėjiniai 
(VG2) arba pagal LTDK-99 – karbonatingieji šlynžemiai (GLk) priesmėlio ir lengvo 
priemolio ant lengvų ir vidutinių priemolių dirvožemiai.

Į rytus nuo Gūrų, Laičių link, Skapiškio–Laibiškių–Bajorų–Dailiūnų, Juo-
zapavos–Vėželių–Kreipšių ruožuose susidarė daugiau velėninių glėjiškųjų (VG1), 
pagal LTDK-99 – karbonatingųjų glėjiškųjų rudžemių (RDk-g), lengvų priemolių 
ant lengvų ir vidutinių priemolių. Šiose vietovėse velėninių jaurinių glėjiškųjų 
(JvP1), arba glėjiškųjų išplautžemių (IDg), priesmėlių ir lengvų priemolių ant lengvų 
priemolių randama mažiau. Paaukštėjimuose randama jaurinių menkai pajaurėjusių 
(J1

V), arba išplautžemių (ID) priesmėlių ant lengvų ir vidutinių priemolių bei 
velėninių karbonatinių (VK), kitaip – kalkžemių (KD) lengvų priemolių ant lengvų 
ir vidutinių priemolių. Pažemėjimuose susitelkę velėniniai glėjiniai (VG2), pagal 
LTDK-99 – karbonatingieji šlynžemiai (GLk), vietomis ir velėniniai glėjiniai puven-
ingieji (VG2 

p), arba karbonatingieji puveningieji šlynžemiai (GLv-k).
Iš glėjiškųjų išplautžemių grupės dirvožemių buvusiame Skapiškio valsčiuje 

vyrauja sekliai karbonatingieji ir giliau glėjiškieji, rečiau paprastieji sekliai ir giliau 
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glėjiškieji. Karbonatingieji glėjiškieji išplautžemiai turi neryškų El horizontą, po 
kuriuo yra moliuotasis Bt horizontas, į kurį įplautos smulkesnės dirvožemio dalelės. 
Karbonatingasis sluoksnis juose 60–100 cm gylyje.

Paprastieji glėjiškieji išplautžemiai turi jaurinį E (ne mažiau kaip 1 cm storio) 
ir moliuotąjį Bt horizontus. Karbonatingasis sluoksnis juose giliau kaip 100 cm. 
Glėjiškosios savybės (melsvai žalsvos gyslos ar dėmės) sekliai glėjiškuose iki 50 cm, 
giliau glėjiškuose – 50–100 cm.

Glėjiškiesiems rudžemiams būdinga tai, kad jų profilis mažai diferencijuotas, 
yra mažai molinių dalelių (ne >3 proc.) įplautas sluoksnis – Bw horizontas. Bu-
vusiame Skapiškio valsčiuje dažniau pasitaiko giliau karbonatingų sekliai ir giliau 
glėjiškų rudžemių, kuriuose karbonatingas sluoksnis yra 40–60 cm gylyje.

Buvusiame Skapiškio valsčiuje, kaip minėta, kiek žemesnėse vietose esantys 
šlynžemiai turi glėjiškumo savybių (daugiau kaip 50 % dirvožemio masės) daugiau-
sia dėl negiliai slūgsančio gruntinio vandens. Tos dirvožemio savybės prasideda 
po ariamuoju (Ap) ar po humusinguoju (A) horizontu, arba 50 cm ribose nuo 
dirvožemio paviršiaus. Šie dirvožemiai turi puveninį arba durpiškąjį, arba pilkšvąjį 
(Ap), arba (A), ar durpinį (H) horizontą.

Didelio įmirkimo ir glėjėjimo sąlygomis formavosi jauriniai pelkiniai 
dirvožemiai, dabartiniai durpžemiai. Durpžemiai turi durpinį (H) horizontą, o 
po juo dažniausiai ištisai glėjinius horizontus. Tai dirvožemiai, turintys 40 cm ir 
storesnį, gerai susiskaidžiusių durpių diagnostinį horizontą ar sluoksnį, prasidedantį 
30 cm nuo dirvožemio paviršiaus. Kita atmaina durpžemių, turinčių 60 cm ir 
storesnį menkai susiskaidžiusių durpių, susidariusių iš kiminų ar samanų, durpėtąjį 
horizontą, taip pat prasidedantį 30 cm nuo dirvožemio paviršiaus. 

Skapiškio valsčiaus teritorijoje žemapelkės telkiasi kalvotesnio reljefo žemu-
mose rytinėje valsčiaus dalyje. Priskaičiuojama apie 15 įvairaus dydžio, daugiausia 
žemapelkinio (PDž) ir tarpinio (PDt) tipo durpynų, užimančių apie 1 853 ha 
bendro ploto (Lietuvos dirvožemiai, 2001). Salpžemius (AD) sudaro aliuvinės 
dirvožemio medžiagos, susitelkę 25–50 cm nuo dirvožemio paviršiaus ar giliau. 
Neturi kitų horizontų, išskyrus A pilkšvąjį ar puveninį, ar durpiškąjį ar H – 
durpinį horizontą. Esant daugiau aliuvinių sąnašų, horizontai neryškūs, žymimi 
jų sluoksniai – I, II, III ir t. t.

Skapiškio valsčiaus vyraujančius dirvožemius charakterizuoja dirvožemio 
profilio, iškasto Naivių kadastrinėje vietovėje tarp Mičiūnų ir Girvalakių kaimų, 
morfologinės savybės (Dirvožemio tyrimo medžiaga. Valstybinio žemėtvarkos 
instituto archyvas, 1986) (1 lentelė). Viena svarbiausių dirvožemio morfologinių 
savybių yra jo kilmė ir granuliometrinė sudėtis. Dirvodarinės uolienos ir dirvožemiai 
sudaryti iš įvairaus dydžio dalelių – granuliometrinių elementų. Jų kiekis, nustatytas 
granuliometrinės analizės metodais ir išreikštas frakcijų masės procentais, vadinamas 
granuliometrine sudėtimi. Naudojama granuliometrinės dirvožemio sudėties nus-
tatymo metodika, pagal kurią nustatomos vyraujančios frakcijos: žvyro (3–1 mm), 
kitaip vadinamo skeleto, smėlio (1–0,05 mm) ir stambių dulkių (0,05–0,01 mm), 
arba fizinio smėlio, dulkių (0,01–0,001 mm) ir dumblo (< 0,001 mm), vadinamojo 
fizinio molio. Be to, šioje klasifikacijoje atsižvelgiama ir į dirvožemio genezę (Lie-
tuvos dirvožemiai, 2001). 
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1 lentelė 
Skapiškio valsčiaus Naivių kadastrinės vietovės dirvožemio profilio 
granuliometrinė sudėtis 

Horizontas  
ir jo gylis,  
cm

HCl plovimo 
nuostolis, %

Dalelių dydis, mm Fizinio 
molio 
dalelių 
suma 
<0,01

Skeletas  
3–1

Fizinis smėlis Fizinis molis

1–0,25 0,25–
0,05

0,05–
0,01

0,01–
0,005

0,005–
0,001

< 0,001

Aa 0–10  0,8 1,0 11,7 42,1 26,7 3,7 6,5  9,3 19,5
Aa 11–20  0,6 0,8 11,3 42,1 27,1 4,1 6,1  9,3 19,5
El 26–36  1,0 1,2 17,1 47,9 13,4 2,4 4,1 15,1 21,6
Bt 37–47  1,4 0,6 18,4 43,1 13,1 3,7 3,3 18,4 25,4
Bt 48–57  0,8 1,0 15,8 45,0 14,7 3,3 5,3 15,9 24,5
B1 58–65  3,4 1,9 12,8 41,9 14,3 3,3 8,0 19,7 31,0
BC 66–75 15,6 2,6 11,3 41,3 14,8 2,9 6,7 23,0 32,6
BC 76–85 22,9 3,3 10,3 41,5 14,1 4,7 6,8 22,6 34,1
BC 86–95 24,2 2,8  9,9 39,4 16,0 4,8 8,5 21,4 34,7
BC 96–105 23,1 3,3 10,9 41,3 15,7 4,8 7,8 19,5 32,1
C 106–115 24,1 3,6 11,0 42,8 17,0 4,2 6,9 18,1 29,2
C 116–125 19,3 3,4 12,5 46,9 12,2 3,9 6,4 18,1 28,4
C 130–140 23,4 3,9 12,1 43,0 14,3 2,6 7,4 20,6 30,6

Horizonto Ap 0–26 cm dirvožemis pilkos spalvos, grumstiškai trupiniškos 
struktūros, puroko susiklojimo priesmėlis labai artimas lengvam priemoliui (Maž-
vilas J., Vaičys M., Buivydaitė V., 2006).

El B 26–37 cm gelsvai rusvos spalvos su neryškiomis gelsvai balkšvomis 
dėmėmis, plokštelinės struktūros glūdoko susiklojimo lengvas priemolis. 

Bt 37–66 cm gelsvai rusvos spalvos su žalsvai melsvomis glėjiškumo žymėmis, 
prizmiškos struktūros gludoko susiklojimo vidutinio sunkumo priemolis.

BCkg 66–105 cm rusvos spalvos, su glėjiškumo požymiais, riešutiškai 
plokštelinės struktūros gludaus susiklojimo vidutinio sunkumo priemolis.

Ckg 105–140 cm rusvos spalvos, su glėjiškumo požymiais, riešutiškai plokštelinės 
struktūros gludaus susiklojimo vidutinio sunkumo priemolis.

Pagal profilio dirvožemio morfologines savybes, tai priesmėlis, artimas leng-
vam priemoliui, ant vidutinio sunkumo priemolio karbonatingas sekliai glėjiškas 
išplautžemis. 

Valstybinio žemėtvarkos instituto darbuotojai, atlikę dešimtis tūkstančių 
granuliometrinės sudėties analizių, nustatė Lietuvos dirvožemių paviršinio hori-
zonto (A) ir dirvodarinių uolienų žemės ūkio naudmenų granuliometrinės sudėties 
klasių paplitimą. Jų duomenimis, šalies dirvožemių paviršiniame sluoksnyje vyrauja 
priesmėliai – 41,7 proc., smėlingi lengvi priemoliai – 17 proc., smėliai ir rišlūs 
smėliai – apie 12,5 proc., vidutinio sunkumo priemoliai – 10,3 proc., durpės – 9,5 
procento. Dirvodarinėse uolienose smėlingi lengvi priemoliai sudaro 34,3 proc., 
smėliai – 19,6 proc., vidutinio sunkumo priemoliai – 17,7 proc., durpės – 9,4 pro-
cento (Lietuvos žemės našumas, 2011).
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Pagal granuliometrinę dirvožemių paviršinio horizonto sudėtį Skapiškio vals - 
čiaus teritorijoje, kaip ir respublikoje, vyrauja priesmėliai, kiek mažiau paplitę smė - 
lingi lengvi priemoliai ir durpės.

Ant įvairios kilmės uolienų dėl reljefo, klimato, augalijos ir žmogaus veiklos 
įtakos susidarė įvairių agrocheminių savybių dirvožemiai.

Agrocheminės dirvožemių savybės
Lietuvos žemių, tiksliau – dirvožemių, dosnumas, derlingumas labai nevieno-

das. Jų savybėmis pradėta domėtis XVI amžiuje po valakų reformos. Pirmą kartą 
juos bandyta grupuoti pagal derlingumą (P. Šalčius, 1998). Tai buvo reikalinga 
piniginėms ir natūrinėms prievolėms nustatyti. 

Respublikos ūkių dirvožemių agrocheminėms savybėms tirti pirmoji Lietuvoje 
Agrocheminė laboratorija buvo įkurta Dotnuvoje 1939 metais. Po metų ji buvo 
perkelta į Vilnių prie universiteto ir pavadinta Agronominės chemijos stotimi. Ją 
įkūrė ir vadovavo K. Plesevičius. Stoties darbuotojai pirmiausia dirvožemio agro-
cheminius tyrimus dėl augalų tręšimo reguliavimo pradėjo Rytų Lietuvos ūkiuose. 
Tačiau prasidėjęs karas nutraukė Agronominės chemijos stoties darbus ir pokario 
suirutė neleido atkurti jos veiklos.

Apie 1950 m. prie Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo valdybos Kaune 
buvo įkurta Dirvožemio tyrimo partija (vadovas J. Čirpus) su Agrochemijos labo-
ratorija. Jos paskirtis buvo tirti Lietuvos dirvožemius, įvertinti dirvožemių tipus, 
granuliometrinę sudėtį, rūgštumą (pH), sudaryti kalkinimo planus. Pagal šios labora-
torijos sudarytus planus prasidėjo rūgščių dirvožemių kalkinimo darbai respublikoje, 
taip pat ir Skapiškio krašte.

Lietuvos dirvožemių agrocheminiai tyrimai labai išsiplėtė šalyje organizavus 
agrocheminę tarnybą. 1964 m. buvo įkurtos Samališkės ir Vokės zoninės, o 1965 m. – 
Kauno zoninė agrochemijos laboratorijos. Joms buvo pavesta atlikti periodinius 
Lietuvos ūkių dirvožemių agrocheminius tyrimus, kaupti dirvožemių rūgštumo ir 
turtingumo augalų mitybos elementais medžiagą. Remiantis Lietuvos žemdirbystės 
instituto jo bandymų stočių tyrimais rengti rūgščių dirvožemių kalkinimo projek-
tus, vienodai tręštinų laukų kartogramas, teikti tręšimo pagal augalų poreikius ir 
dirvožemio savybes rekomendacijas. 1971 m. visos trys minėtos zoninės agrochemi-
jos laboratorijos buvo reorganizuotos į Respublikinę agrochemijos laboratoriją, kuri 
1984 m. pertvarkyta į Respublikinę žemės ūkio chemizavimo ir projektavimo ir 
tyrinėjimo stotį (Matusevičius K., Mašauskas V., Vasiliauskienė V., 1996). Dabar ji  
vadinama Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Agrocheminių tyri - 
mų laboratorija. Minėta įstaiga jau daugiau nei pusė amžiaus atlieka Lietuvos dirvo-
žemių agrocheminius tyrimus, rengia kalkinimo ir tręšimo projektus, teikia rekomen - 
dacijas Lietuvos ūkiams. 1963–1967 m. buvo atliktas pirmasis respublikos, taip pat 
ir Kupiškio rajono bei Skapiškio krašto ūkių dirvožemių agrocheminio tyrimo turas,  
1968–1976 m. – antrasis, 1976–1981 m. – trečiasis, 1982–1987 m. – ketvirtasis. Tyrimais  
nustatytas dirvožemio rūgštumas, fosforingumas ir kalkingumas. 1987 m. Lietuvos dir - 
vožemiai buvo pradėti tirti penktą kartą, tačiau dėl lėšų stygiaus darbai nebuvo baigti.

Po nepriklausomybės atkūrimo dirvožemių tyrimo gamybos reikalams darbai 
valstybės nebuvo finansuojami. Nepriklausomybės laikotarpiu dirvožemių agrochem-
iniai tyrimai atliekami ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių užsakymu, jų lėšomis.
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Dirvožemių rūgštumas ir kalkinimas
Dirvožemio pH – tai agrocheminė savybė, reiškianti dirvožemio rūgštumą, 

neutralumą arba šarmingumą, kuri turi didelę reikšmę augalams ir mikroorganizmams. 
Jie negali normaliai augti ir vystytis esant labai rūgščiai arba labai šarminei reakcijai. 
Dirvožemio pH galima reguliuoti kalkinimu ir tręšimu. Kalkinimu ne tik neutrali-
zuojamas dirvožemio rūgštumas, bet ir pagerinama jo struktūra, vandens režimas, 
pagausėja judriojo fosforo, kalio, sieros, kalcio ir magnio, sumažėja žalingojo augalams 
judriojo aliuminio. Dėl kalkinimo suaktyvėja naudingųjų, ypač azotą fiksuojančių 
mikroorganizmų veikla, skatinamas fermentų aktyvumas. Dirvožemių kalkinimas turi 
didelę gamtosauginę reikšmę. Kalkinės medžiagos neutralizuoja rūgščias mineralinių 
trąšų liekanas, kliudo patekti į augalinę produkciją radionuklidams bei sunkiesiems 
metalams. Neturint galimybės atlikti detalius agrocheminius dirvožemio tyrimus, 
preliminariai kalkintinus plotus galima parinkti pagal blogą kultūrinių augalų – 
dobilų, kviečių, runkelių, žirnių, kukurūzų derėjimą ir rūgščius plotus mėgstančias 
piktžoles. Jei auga daug dirvinių kežių, vienmečių klėstenių, dirvinių asiūklių, 
smulkiųjų rūgštynių – tai ženklas, kad dirvožemis yra rūgštus. Tačiau dirvožemio 
rūgštumo laipsnį ir kalkinimo reikalingumą tiksliai galima nustatyti agrocheminiais 
tyrimais. Juos atlieka Lietuvos miškų ir agrarinių mokslų centro Agrocheminių tyrimų 
laboratorija. Dirvožemio rūgštumas apibūdinamas pagal vandenilio (H+) ir hidroksilo 
(OH–) jonų koncentraciją tirpale. Vyraujant vandenilio jonų koncentracijai, tirpalas 
būna rūgštus, o vyraujant hidroksilo jonų koncentracijai – šarminis. Kai vandenilio ir 
hidroksilo jonų koncentracija lygi, tirpalas būna neutralus. Dėl patogumo dirvožemio 
reakcija arba vandenilio jonų koncentracija žymima simboliu pH. Dirvožemiai pagal 
rūgštumą skirstomi į penkias grupes (2 lentelė).

2 lentelė 
Dirvožemio grupavimas pagal pH dydį

Eil. 
Nr.

Dirvožemio rūgštumo grupės pH

1. Labai rūgštūs 4,5 ir mažiau
2. Vidutiniškai rūgštūs 4,6–5,0
3. Mažai rūgštūs 5,1–5,5
4. Rūgštoki 5,6–6,0
5. Neutraloki, artimi neutraliems 6,1 ir daugiau

Įvairūs augalai nevienodai reaguoja į dirvožemio rūgštumą ir kalkinimą. Pagal 
jautrumą dirvožemio rūgštumui augalai skirstomi taip: labai jautrūs dirvožemio 
rūgštumui ir kalkinimui – cukriniai ir pašariniai runkeliai, raudonieji dobilai, 
liucernos; jautrūs – kukurūzai, kviečiai, žirniai, pupos, miežiai, kopūstai, baltieji 
dobilai, vikiai; mažai jautrūs, bet teigiamai reaguojantys į kalkinimą – rugiai, avižos, 
motiejukai, grikiai; labai mažai jautrūs dirvožemio rūgštumui – lubinai, seradėlės 
(Lietuvos dirvožemių agrocheminės savybės ir jų kaita, 1998).

Tyrimais nustatyta, kad lauko augalams reikia kalkinti dirvožemius, kurių 
rūgštumo rodiklis pH yra 5,5 ir mažiau. Pirmojo dirvožemių tyrimo duomenimis, 
Kupiškio r. ir Skapiškio valsčiuje kalkintinų plotų rasta beveik trečdalis – 32,5 proc. 
tirtų plotų. Du trečdaliai ploto dirvožemiai, turėdami dažniausiai 0,6–0,8 m, rečiau 
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iki 1 m gylio karbonatingą sluoksnį ir pH daugiau negu 5,5, daugumai lauko 
augalų buvo patenkinamos reakcijos.

Nuo 1966 m. plečiantis dirvožemių kalkinimo apimtims, ypač po 1979 m. 
įkūrus Respublikinį gamybinio-mokslinio agrocheminio žemės ūkio aptarnavimo 
susivienijimą, o rajonuose, taip pat ir Kupiškio rajone, Gamybinio agrochem-
inio žemės ūkio aptarnavimo susivienijimus (Kupiškio r. susivienijimo vadovas 
J. Vaižmužis) ir išplėtus kalkinimo darbus, rūgščių dirvožemių plotai su kiekvienu 
dirvožemių tyrimų turu mažėjo. Rūgščių dirvožemių 32,5 proc. plotų, buvusių 
1966 m., sumažėjo iki 11,4 proc. 1984 m., o 1989 m. tyrimų duomenimis, sumažėjo 
net iki 8,1 proc. (Lietuvos TSR dirvožemių agrocheminio tyrimo medžiaga, 1987).

Naivių kadastrinės vietovės tarp Mičiūnų ir Girvalakių kaimų iškasto 
dirvožemio profilio agrocheminių analizių duomenimis (3 lentelė), armuo ir poar-
meninis sluoksnis iki 36 cm laikytinas rūgštoku. Gilesniuose sluoksniuose dėl 
susitelkusių karbonatų, kurie aptinkami jau nuo 58 cm nuo paviršiaus ir giliau, 
dirvožemio pH keičiasi. Nuo paviršiaus 37–57 cm gylyje esantis horizontas laiky-
tinas neutraloku, o nuo 58 cm ir giliau – neutraliu. Turimi bazėmis pasotinimo 
laipsnio duomenys rodo dirvožemio sluoksnį iki 58 cm gylio atitinkantį vidutiniškai 
(70–90 %) pasotintųjų lygį. Tokio bazėmis pasotinimo laipsnio dirvožemių kalkinti 
nebūtina.

3 lentelė 
Skapiškio valsčiaus Naivių kadastrinės vietovės dirvožemio profilio 
agrocheminės savybės

Horizontas ir 
jo gylis, cm

pH(KCl) Hidrolizinis 
rūgštumas, 
mekv/100 g

Sorbuotų 
bazių  
mekv/kg

Pasotinimas 
bazėmis, %

Humusas, 
%

N, % P2O5 K2O CaCO3, 
mg/kg

Aa 0–10 5,8 2,1 6,0 74,07 2,5 0,15  1,0 3,4  0,0
Aa 10–20 5,3 2,6 5,8 69,05 2,2 0,13  0,9 3,8  0,0
El 26–36 5,7 1,2 7,6 86,36 0,5 0,04  0,2 3,4  0,0
Bt 37–47 6,2 0,7 7,8 91,76 0,3 0,03  1,0 3,0  0,0
Bt 48–57 6,4 0,7 5,6 88,89 0,3 0,00  6,7 3,4  0,0
B1 58–65 7,1 0,0 0,2 0,00 13,5 2,5  2,3
BC 66–75 7,5 0,2 0,03 13,5 2,5 13,4
BC 76–85 7,6 0,2 10,6 3,4 21,6
BC 86–95 0,2  8,9 3,8 22,8
BC 96–105 0,2  9,6 3,8 22,1
C 106–115  8,9 3,8 22,1
C 116–125 11,9 5,0 18,2
C 130–140  9,6 4,6 20,8

Pastaba: P2O5 ir K2O analizuota Egnerio–Rimo metodu (mg/100g).

Tačiau kalciamėgiams augalams – dobilams, liucernai, kitiems ankštiniams, 
cukriniams runkeliams, žieminiams kviečiams, kukurūzams kalkinimas tokio rūgštumo 
dirvožemių būtų naudingas. Pagal humuso procentą dirvožemio armuo atitinka 
vidutinio humusingumo grupę. Poarmeninis sluoksnis mineralinių dirvožemių 
humusingumu nepasižymi. Sluoksnyje tarp 26–105 cm nuo paviršiaus humuso 
kiekis tesiekia 0,2–0,5 proc. Bendrojo azoto kiekis dirvožemyje glaudžiai siejasi su 
humusingumu. Todėl armens azotingumas atitinka vidutinišką azoto kiekį turinčiųjų 
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grupę. Judriojo fosforo ariamasis ir poarmeninis sluoksnis iki 47 cm gylio turėjo 
mažai. Tačiau gilyn per visą profilį sukaupti nemaži fosforo rezervai. Jais galėtų 
pasinaudoti tik ilgašakniai augalai. Judriojo kalio dirvožemis per visą profilį buvo 
turintis beveik vienodą vidutinį kiekį (Dirvožemio tyrimo medžiaga. Valstybinio 
žemėtvarkos instituto archyvas, 1986). 

Agrocheminio tyrimo duomenų atnaujinimo programos, vykdytos LAMMC 
Agrochemijų tyrimų laboratorijos darbuotojų 2013 m., rezultatus palyginę su prieš 
23 metus atliktų tyrimų rezultatais pastebime rajono, taip pat ir Skapiškio valsčiaus, 
dirvožemių ariamojo sluoksnio rūgštėjimo tendencijas.

Nuo 82,5 proc. iki 79,4 proc. sumažėjo labai artimai neutralių, nuo 5,3 iki 
6,8 proc. padidėjo mažai rūgščių dirvožemių. Pažymėtina, kad valsčiaus dirvožemių 
rūgštėjimo procesai du dešimtmečius nebekalkinant ir mažai naudojant organinių 
trąšų nėra žymūs dėl negiliai iš prigimties esančio karbonatingo sluoksnio.

Skapiškio valsčiaus įvairių kadastrinių vietovių dirvožemių rūgštumo rodikliai 
ir pasikeitimo tendencijos, trijų tyrimų duomenimis, nemažai skiriasi (4 lentelė). 

4 lentelė 
Skapiškio valsčiaus dirvožemių rūgštumas

Eil. 
Nr.

Kadastrinė vietovė  
(buvęs ūkis)

Tyrimo 
metai

Tirtas 
plotas, 
ha

Dirvožemio rūgštumo grupės ir % tirtų žemės ūkio 
naudmenų

pH 4,5 
ir <

4,6–5,0 5,1–5,5 5,6–6,0 6,1 ir > Viso 
rūgščių 
pH 5,5 
ir <

1. Naiviai  
(Pakupio kolūkis)

1984  2 762 0,2 4,7  7,7 14,7 72,7 12,6
1989  2 650 2,1 7,1  9,6 11,1 70,1 18,8
2013  2 830 2,0 7,0  9,3  6,7 75,0 18,3

2. Biliūnai  
(Sakalo kolūkis)

1984
1989
2013

 1 990
 1 990
 2 018

 –
0,8
0,7

1,6
2,6
2,2

 0,5
 5,0
 4,2

 8,8
 7,0
 7,5

89,1
84,6
85,4

 2,1
 8,4
 7,1

3. Skapiškis  
(Skapiškio kolūkis)

1984
1989
2013

 3 479
 3 072
 3 450

 –
0,6
0,4

2,3
1,3
1,5

 7,0
 3,7
 6,0

19,4
 5,1
10,7

71,3
89,3
81,4

 9,3
 5,6
 7,9

4. Laičiai  
(Tarybinės aušros 
kolūkis)

1984
1989
2013

 2 506
 2 633
 2 595

 –
0,2
0,0

1,1
1,7
1,4

 7,6
 5,8
 6,2

16,1
 9,6
 9,6

75,2
85,7
85,8

 8,7
 7,7
 7,6

5. Kupiškio rajono,  
taip pat Skapiškio 
valsčiaus

1966
1972
1979
1984
1989
2013

49 447
51 882
64 093
62 097
60 634
63 771

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

12
7,1
5,1
2,5
2,4
2,0

14,9
 9,8
10,3
 8,8
 5,3
 6,8

 –
15,1
19,5
17,8
 9,4
11,5

  –
65,1
64,0
70,8
82,5
79,4

32,5
19,8
16,5
11,4
 8,1
 9,1

Ketvirto dirvožemių tyrimų turo duomenimis, Biliūnų kadastrinėje vietovėje 
(Sakalo kolūkyje) rūgščių dirvų beveik neliko. Laičių kadastrinėje vietovėje (Tarybinės 
aušros kolūkyje) ir Skapiškio kadastrinėje vietovėje (Skapiškio kolūkyje) kalkintinų 
plotų buvo likę 8,7–9,3 proc., kiek daugiau – 12,6 proc. – Naivių kadastrinėje 
vietovėje (Pakupio kolūkyje). Ši kadastrinė vietovė iš kitų išsiskiria turėdama 
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kur kas didesnius plotus rūgščių, t. y. kalkintinų, dirvožemių. Pastarųjų dviejų 
tyrimų (1989 ir 2013 m.) duomenimis, Naivių kadastrinės vietovės apie penktadalis 
(18,3–18,5 proc.) dirvožemių ploto reikia kalkinti, o Skapiškio kadastrinės vietovės 
kalkintinų plotų yra tik 5,6–7,9 proc., Laičių – 7,6–7,7 proc., Biliūnų – 7,1–8,4 proc. 
(LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijos fondai, 1963–2013).

Nors, 1984 m. tyrimo duomenimis, Skapiškio krašto ūkiuose rūgščių dirvožemių 
buvo gerokai sumažėję, buvę rūgštūs dirvožemiai laikui bėgant, ką rodo 2013 m. 
tyrimai, linkę rūgštėti. Rūgštėjimo procesą, ypač lengvų dirvožemių, skatina kalcio 
išplovimas, fiziologiškai rūgščių trąšų naudojimas, kalcio dirvožemyje mažėjimas 
dėl augalų naudojimo kaip maisto elemento. Nekalkinant, nenaudojant arba mažai 
naudojant organinių trąšų, lengvos granuliometrinės sudėties dirvožemiai gali 
parūgštėti per 4–5 metus, sunkios granuliometrinės sudėties dirvožemiai – per 
6–9 metus.

Kalkinimo poveikio trukmė labai priklauso nuo panaudotų kalkinių medžiagų 
savybių. Rupiai malti klintmilčiai reakciją veikia lėtai, tačiau ilgiau negu smulkūs 
dolomitmilčiai ar kitos didesnio birumo kalkinės medžiagos. Kupiškio r., taip pat 
Skapiškio krašto ūkiuose kalkinimui naudoti smulkūs dolomitmilčiai. Neigiamą 
dirvožemių rūgštumo įtaką galima šiek tiek sušvelninti parinkus rūgščią reakciją 
pakenčiančius augalus, sudarius specialias sėjomainas, sėjant dražuotą sėklą, 
pagerinus agrotechniką. Veiksminga dirvožemio rūgščios reakcijos neutralizavimo 
priemone laikytinos organinės trąšos. Su 1 tona kraikinio mėšlo išberiama apie 
7 kg gryno kalcio. Gyvulininkystės krypties ūkiai, periodiškai naudojantys or-
ganines trąšas, gali palaikyti tinkamą augalams dirvožemių pH ir apsieiti be jų 
kalkinimo. Tačiau dauguma Skapiškio krašto ūkių dėl nepalankių ekonominių 
sąlygų nelaiko gyvulių, o specializuojasi augalininkystės kryptimi, todėl organines 
trąšas mažai kas naudoja. 

Iš prigimties rūgščius dirvožemius reikia kalkinti periodiškai. Tyrimais nustatyta, 
kad lengvos granuliometrinės sudėties dirvožemius (smėlius) reikia kalkinti puse 
normos gryno kalcio karbonato pagal hidrolizinį rūgštumą ir kalkinimą kartoti kas 
3–5 metai. Sunkesnės granuliometrinės sudėties dirvožemius (priesmėlius, priemo-
lius, molius) reikėtų kalkinti visa norma pagal hidrolizinį rūgštumą ir kalkinimą 
kartoti kas 6–9 metai. Tyrimais nustatyta, kad vidutinė kalkių CaCO3 norma Rytų 
Lietuvos, kuriai priklauso ir Skapiškio kraštas, rūgštiems dirvožemiams kalkinti yra 
3,9 t/ha (Lietuvos dirvožemių agrocheminės savybės ir jų kaita, 1998).

Dirvožemių humusingumas
Dirvožemiai pagal humuso (organinės medžiagos) kiekį ir jo kokybę la-

bai skiriasi. Lietuvos klimato sąlygomis humuso kiekis labiausiai priklauso nuo 
dirvožemio kilmės, granuliometrinės sudėties, drėgmės režimo, sukultūrinimo lygio. 
Daugiausia, daugiau negu 4 proc., humuso randama sunkesnės granuliometrinės 
sudėties glėjiniuose dirvožemiuose, o mažiausiai – mažiau negu 0,5–1,5 proc. hu-
muso būna sausuose smėlio dirvožemiuose. Dauguma dirvožemių humuso turi 
nuo 2 iki 2,5–3 procentų.

Pagrindinis humuso susidarymo šaltinis yra įvairios augalų liekanos – šaknys, 
šiaudai, organinės trąšos. Paliekamų dirvožemyje organinių liekanų kiekis priklauso 
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nuo augalų rūšies, produktyvumo. Javai kasmet dirvožemyje palieka apie 2–3,5 t/
ha–1, kaupiamieji – 1,0–2,6 t/ha–1, dvimetės žolės 1,0–2 t/ha–1, o daugiametės žolės 
net 6,0–8,0 t/ha–1 augalinių liekanų. Su ankštiniais augalais, auginamais žaliajai 
trąšai, įterpiama apie 40–50 t/ha–1 žaliosios masės. Mažiausiai augalinių liekanų 
dirvoje palieka linai ir grikiai (Lietuvos dirvožemių agrocheminės savybės ir jų 
kaita, 1998).

5 lentelė 
Humuso vertinimas dirvožemiuose

Dirvožemio humusingumas Humuso kiekis, %

priesmėliuose,  
priemoliuose, moliuose

smėliuose

Labai mažas Mažiau kaip 1,0 <0,5
Mažas 1,1–2,0 0,6–1,5
Vidutinis 2,1–3,0 1,6–2,5
Daugiau nei vidutinis 3,1–4,0 2,6–3,5
Didelis Daugiau kaip 4,0 >3,5

Turimi Skapiškio valsčiaus ūkių 7 647 ha detalių agrocheminių tyrimų 
duomenys, atlikti 1967 m., rodo, kad didžioji dalis žemės ūkio naudmenų plo-
to – 37,4–49,8 proc. dirvožemiai buvo vidutinio – 2,1–3,0 proc. – humusingumo  
(6 lentelė).

Pažymėtina, kad Skapiškio valsčiaus tirtų ūkių vidutinio humusingumo lygio 
dirvožemių ploto procentas artimas visos Lietuvos ūkių, taip pat ir Kupiškio rajono 
ūkių vidutinio humusingumo dirvožemių užimamam plotui procentais.

Skapiškio valsčiaus ūkiuose tyrimų laikotarpiu nerasta labai mažo humusin-
gumo (0–1,0 proc.) dirvožemių.

Mažo humusingumo (1,1–2,0 proc.) dirvožemiai tirtuose ūkiuose sudarė apie 
penktadalį ploto. Didesniu humusingumu iki 4 proc. ir daugiau iš tirtųjų ūkių 
išsiskyrė ariama žemė ir kultūrinės pievos ir ganyklos buvusio Skapiškio kolūkio 
(Skapiškio kadastrinės vietovės), turinčio daugiau sunkesnės granuliometrinės sudėties 
glėjiškų dirvožemių. Iš kitų ūkių didesniu humusingumo procentu išsiskyrė buvusio 
Sakalo kolūkio (Biliūnų kadastrinės vietovės) ariama žemė.

Skapiškio kraštas turtingas durpynų, kur sukaupta daug organinės medžiagos. 
Ypač išsiskyrė buvęs Pakupio kolūkis (Naivių kadastrinė vietovė), kurio žemės 
ūkio naudmenų plote durpynai sudarė 25,3 proc., o kultūrinių pievų ir ganyklų 
43,2 proc. įrengtos durpynuose (LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijos fon-
das, 1963–2013).

Neturint daugiau Skapiškio valsčiaus dirvožemių humusingumo tyrimo 
duomenų, nėra galimybių tiksliau įvertinti humusingumo kitimą. Tačiau turimi 
kitų Lietuvos vietovių dirvožemių humusingumo 1966–1980 m. Respublikinio 
žemėtvarkos projektavimo instituto tyrimų duomenys, jų rodomos tendencijos gali 
būti būdingi ir Skapiškio valsčiaus dirvožemiams.
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6 lentelė 
Skapiškio valsčiaus dirvožemių humusingumas

Eil. 
Nr.

Vietovė Žemės ūkio 
naudmenos

Tirtas 
plotas,  
ha

Dirvožemio humusingumo grupės ir % tirtų žemės ūkio 
naudmenų

Labai  
nehu - 
mu singi

Nehu  
mu  singi

Vid. hu-
mu singi 
2,1–3,0

Humu-
singesni  
už vid. 
3,1–4,0

Labai 
humu-
singi 
>4,1

Durpynai

1. Naiviai  
(Pakupio 
kolūkis)

Ariama     1 925   – 22,1 58,8  0,4 11,3  7,4
Kultūrinės 
pievos ir 
ganyklos

      706   – 10,9 29,1  5,6 11,2 43,2

Žemės ūkio  
naudmenos

    2 631   – 16,5 44,0  3,0 11,2 25,3

2. Biliūnai  
(Sakalo 
kolūkis)

Ariama     1 535   – 20,9 45,1  5,1 24,4  4,3
Kultūrinės 
pievos ir 
ganyklos

      409   – 16,0 54,5  4,0 16,4  9,0

Žemės ūkio 
naudmenos

    1 944   – 18,4 49,8  4,6 20,4  6,6

3. Skapiškis  
(Skapiškio 
kolūkis)

Ariama     2 132   – 18,5 39,6 20,7 17,6  3,5
Kultūrinės 
pievos ir 
ganyklos

      940  0,1  7,7 32,2 25,8 19,9 14,2

Žemės ūkio 
naudmenos

    3 072  0,1 15,2 37,4 22,3 18,3  6,8

4. Kupiškio  
r. vid.

Žemės ūkio 
naudmenos

   57 864  1,8 30,4 44,7  9,8 13,3   –

5. Rytų  
Lietuva

Žemės ūkio 
naudmenos

  797 293  3,4 60,0 26,2  4,7  5,7   –

6. Lietuvos  
vid.

Žemės ūkio 
naudmenos

2 533 219  1,3 32,4 37,2 17,7 11,4   –

Palyginus 1980 m. dirvožemių humusingumą su buvusiu 1967 m. tirtuose 
dirvožemiuose, humuso aiškiai mažėjo apie 0,1–0,2 procento. Humuso sumažėjimą 
armenyje pirmiausia galima paaiškinti tuo, kad per minėtą laikotarpį gilinant 
armenį jis buvo atskiestas neturtingu humuso poarmeniniu sluoksniu. Armuo buvo 
gilinamas nepakankamai tręšiant organinėmis trąšomis, nesilaikant agrotechnikos 
reikalavimų. Tyrimų duomenimis, labiau humuso kiekis mažėjo lengvuose smėlio 
ir priesmėlio dirvožemiuose, o priemolio dirvožemiuose jo kiekis daug kur liko 
nepakitęs.

Nemažą įtaką humuso balansui turėjo dirvožemių sausinimas. Nusausintame 
dirvožemyje pagerėja aeracija ir dėl to intensyvėja humuso mineralizacija.

Nuo atliktų pastarųjų dirvožemio humusingumo tyrimų praėjo nemažai 
laiko. Keitėsi ūkininkavimo sistema, agrotechnika, naudojamos humusingumą 
palaikančios priemonės ir daugelis kitų sąlygų. Dėl siauresnės ūkių specializacijos 
rinkos ekonomikos sąlygomis plinta specializuotos javų sėjomainos, rapsų ir kitų 
humusą eikvojančių augalų plotai, mažai arba visai nebeauginamos daugiametės 
žolės, nes sumažėjus gyvulių skaičiui, tapo mažiau reikalingi žoliniai pašarai. Ne 
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visi ūkininkai laiko gyvulius, kad sukauptų reikalingą laukams tręšti organinių 
trąšų kiekį. Dėl šių priežasčių galimi ryškūs dirvožemių humusingumo pasikeitimai 
daugelyje ūkių mažėjimo kryptimi.

Humuso kiekio, kaip svarbiausio dirvožemio derlingumo rodiklio, išsaugojimas 
ir didinimas turėtų būti pirmaeilis žemdirbių uždavinys. Humuso balansui pagerinti 
reikalinga naudoti organines trąšas, auginti daugiau daugiamečių žolių ir ankštinių 
augalų, užarti šiaudus bei augalus, auginamus žaliajai trąšai.

Dirvožemių fosforingumas  
ir kalingumas
Judrieji fosforas (P2O5) ir kalis (K2O) yra vieni svarbiausių elementų ne 

tik augalams, bet ir dirvožemyje gyvenantiems mikroorganizmams bei visiems 
augalų naudotojams – žmonėms, gyvuliams ir kt. Nuo šių elementų gausumo 
dirvožemyje daug priklauso augalų derlius ir jo kokybė. Fosforas dalyvauja 
angliavandenių ir baltymų sintezėje, krakmolo, cukraus kaupimo, grūdų formavi-
mosi procese. Fosforo junginiai įeina į ląstelių, branduolių, fermentų sudėtį. Esant 
dideliam fosforo trūkumui, augalai nenormaliai vystosi, javai silpnai krūmijasi, 
menkai auga, lapai susisuka, įgyja violetinį atspalvį, išaugina smulkias varpas, 
mažą grūdų derlių. Fosforas dirvožemyje virsta tirpia augalams pasisavinama 
forma dūlėjant fosforo turintiems mineralams, pūvant, mineralėjant organinėms 
liekanoms. Kalis augalams svarbus medžiagų apykaitoje. Kaliu aprūpinti augalai 
racionaliau naudoja azotą baltymų sintezėje, yra atsparesni sausroms ir šalčiams. 
Kalis, sumažindamas augale vandens transpiraciją, padidina augalų atsparumą 
sausroms. Didindamas druskų koncentraciją augale, padidina jų atsparumą šalčiams. 
Nustatyta, kad, esant pakankamai kalio, augalo chlorofilas intensyviau naudoja 
saulės energiją medžiagų sintezei. Kalis ne tik teigiamai veikia asimiliaciją, bet 
ir palengvina medžiagų transportavimą iš lapų į generatyvinius organus – į 
šakniavaisius, gumbus, grūdus. Todėl generatyviniuose augalų organuose sukau-
piama greičiau ir daugiau svarbių medžiagų – sacharozės, krakmolo, baltymų, 
riebalų ir kt. Kaliu pakankamai patręštos bulvės sukaupia gumbuose daugiau 
krakmolo. Cukriniai runkeliai išaugina cukringesnius šakniavaisius, linų pluoštas 
būna geresnės kokybės, javai išaugina varpas su daugiau grūdų. Kalis skatina 
javų produktyvųjį krūmijimąsi, didina atsparumą išgulimui, grybinėms ligoms. 
Kaliu aprūpintos daržovės turi mažiau nitratų (Lietuvos dirvožemių agrocheminės 
savybės ir jų kaita, 1998).

Mineraliniai dirvožemiai, turintys judriųjų fosforo ir kalio daugiau negu 
150 mg/kg–1, o pelkiniai dirvožemiai judriųjų fosforo daugiau negu 200 mg/
kg–1, kalio daugiau negu 300 mg/kg–1, laikytini pakankamo fosforingumo ir kalin-
gumo. Dirvožemiuose, stokojančiuose fosforo ir kalio, augalų poreikį tenka pildyti 
organinėmis ir mineralinėmis trąšomis (Lietuvos dirvožemių agrocheminės savybės 
ir jų kaita, 1998).
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7 lentelė 
Dirvožemių grupavimas pagal judriųjų fosforo (P2O5) ir kalio 
(K2O) kiekius, nustatytus Egnerio–Rimo–Domingo (A–L) metodu

Eil. 
Nr.

Kiekis Mineraliniuose dirvožemiuose  
P2O5 arba K2O kiekis, mg/kg

Pelkiniuose dirvožemiuose,  
mg/kg

P2O5 K2O

1. Labai mažai 0–50 0–70 0–120
2. Mažai 51–100 71–130 121–200
3. Vidutiniškai 101–150 131–200 201–300
4. Daugiau negu vidutiniškai 151–200 201–350 301–500
5. Daug 201–300 >350 >500
6. Labai daug >300

Remiantis keturių dirvožemio agrocheminių tyrimų turų duomenimis (8 lentelė), 
Kupiškio rajone, taip pat ir Skapiškio valsčiaus ūkiuose iki Nepriklausomybės 
atkūrimo vyravo mažai fosforo turintys dirvožemiai. Labai mažai (0–50 mg kg–1) 
ir mažai (51–100 mg kg–1) fosforo turintys dirvožemiai tyrimų pradžioje sudarė 
85,1 proc., pabaigoje – 69,8 proc. tirto ploto. Palyginę rajono ūkių fosforingumą 
atskirais tyrimų metais matome, kad labai mažai fosforo turinčiųjų plotai mažėjo, o 
didėjo šiek tiek didesnius kiekius turinčiųjų plotai. Tokias pat tendencijas matome 
ir Skapiškio valsčiaus Pakupio, Sakalo, Skapiškio ir Tarybinės aušros ūkiuose, 
palyginę dviejų tyrimo laikotarpių rezultatus (Lietuvos TSR dirvožemių agrochem-
inio tyrimo medžiaga, 1987).

Dirvožemių fosforingumo didėjimą tenka sieti su mineralinių ir organinių 
trąšų gausesniu naudojimu. Kupiškio rajono, taip pat Skapiškio valsčiaus ūkiai 
pagal mineralinių trąšų naudojimą prilygo respublikos ūkių gaunamam vidutiniam 
kiekiui. Pavyzdžiui, 1987 m. pagal trąšų fondų paskirstymą Lietuvos respublikos 
rajonams 1 ha žemės ūkio naudmenų vidutiniškai teko NPK – azoto, fosforo ir kalio 
168 kg, iš jų – fosforo (P2O5) 47 kg, tai Kupiškio rajonui NPK teko 162 kg, iš jų 
fosforo – 45 kg. Fosforo trąšų iš kitų trąšų Lietuvos žemės ūkyje visą laiką buvo 
mažiausiai. Pagal augalų poreikius fosforui ir dirvožemio derlingumo išsaugojimui 
jo turėjo būti naudojama 1,5 karto daugiau. Todėl dirvožemiuose gausėti fosforui 
buvo mažai galimybių.

8 lentelė 
Skapiškio valsčiaus dirvožemių fosforingumas

Eil. 
Nr.

Kadastrinė 
vietovė  
(buvęs ūkis)

Tyrimo 
metai

Tirtas 
plotas, 
ha

Dirvožemio fosforingumo grupės ir % tirtų žemės ūkio 
naudmenų

Labai 
mažai 
(0–50)

Mažai 
(51–100)

Vidutiniškai 
(101–150)

Daugokai 
(151–200)

Daug ir 
labai daug  
(201 ir >)

Sąlygi nai  
daug 
>150

1. Naiviai  
(Pakupio 
kolūkis)

1984
1989
2013

 2 762
 2 650
 2 830

48,6
38,8
33,2

43,5
45,5
47,1

 6,7
14,4
13,0

 1,2
 0,7
 5,7

 –
0,6
1,0

 1,2
 1,3
 6,7

2. Biliūnai  
(Sakalo  
kolūkis)

1984
1989
2013

 1 990
 1 990
 2 018

20,8
18,0
23,0

52,4
62,0
55,3

18,4
15,6
18,0

 5,1
 4,4
 3,4

3,3
 –
0,3

 8,4
 4,4
 3,7
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Eil. 
Nr.

Kadastrinė 
vietovė  
(buvęs ūkis)

Tyrimo 
metai

Tirtas 
plotas, 
ha

Dirvožemio fosforingumo grupės ir % tirtų žemės ūkio 
naudmenų

Labai 
mažai 
(0–50)

Mažai 
(51–100)

Vidutiniškai 
(101–150)

Daugokai 
(151–200)

Daug ir 
labai daug  
(201 ir >)

Sąlygi nai  
daug 
>150

3. Skapiškis 
(Skapiškio 
kolūkis)

1984
1989
2013

 3 479
 3 072
 3 450

49,5
20,3
21,6

48,4
49,6
41,5

 2,0
20,1
24,3

 0,1
 8,1
10,6

 –
1,9
2,0

 0,1
10,0
12,6

4. Laičiai 
(Tarybinės 
aušros  
kolūkis)

1984
1989
2013

 2 506
 2 633
 2 595

44,2
27,1
18,9

48,3
42,2
56,3

 6,3
26,8
22,2

 1,2
 2,2
 1,1

 –
1,7
1,5

 1,2
 3,9
 2,6

5. Kupiškio  
rajonas,  
taip pat 
Skapiškio 
valsčius

1972
1979
1984
1989
2013

51 882
64 093
62 097
60 634
63 771

46,8
44,5
33,4
21,0
17,8

38,3
44,3
49,2
48,8
46,0

 9,8
 8,0
13,1
22,9
25,8

 2,6
 2,1
 4,3
 4,0
 7,4

2,5
1,1
 –
3,3
3,0

 5,1
 3,2
 4,3
 7,3
10,4

Palyginę 2013 metų Kupiškio rajono ir Skapiškio valsčiaus pagal LAMMC 
Agrocheminių tyrimų atnaujinimo programą parengtus dirvožemių fosforingumo 
tyrimų duomenis su prieš 24 metus tirtųjų pastebime nors ir nežymų mažiausiai 
fosforingų, t. y. I ir II grupės, dirvožemių plotų sumažėjimą ir padidėjimą 
vidutiniškai ir daugokai turinčiųjų fosforo. Tai, matyt, sąlygojo ūkininkų ūkiuose 
pagerėjęs tręšimas fosforo trąšomis.

Skapiškio valsčiaus kadastrinių vietovių, t. y. buvusių ūkių dviejų, – 1984 
ir 1989 metų dirvožemių tyrimų duomenys aiškiai rodo mažiausiai fosforingų 
dirvožemių plotų sumažėjimą. Išskyrus Biliūnų kadastrinę vietovę, kurioje mažai 
fosforingų dirvožemių buvo tik penktadalis ploto. Kitose vietovėse padidėjo 
vidutiniškai aprūpintų fosforu plotų.

Pagal 2013 metų dirvožemių tyrimo programos atnaujintus duomenis, per 
ketvirtį amžiaus ūkininkavimo privačioje ir nuomojamoje žemėje dirvožemių fosfor-
ingumo pasikeitimai atskirose kadastrinėse vietovėse, priklausomai nuo dirvožemių 
granuliometrinės sudėties, pasėlių struktūros, tręšimo lygio, nemažai skiriasi. 
Naivių ir Laičių kadastrinėse vietovėse dirvožemių, turėjusių fosforo labai mažai, 
plotai sumažėjo. Jų sąskaita padidėjo gausiau fosforo turinčiųjų plotai. Pažymėtina, 
kad palankiausių ūkininkavimui vidutiniškai aprūpintų (101–150 mg kg–1) fosforu 
dirvožemių per 24 metus padaugėjo Skapiškio ir Biliūnų, o daugokai turinčių – ir 
Naivių kadastrinėse vietovėse.

Pagal apsirūpinimą kaliu (9 lentelė) Kupiškio rajono, taip pat Skapiškio 
krašto dirvožemiai, keturių tirtų kartų 1972–1989 m. duomenimis, buvo kur kas 
geriau aprūpinti negu fosforu.

(tęsinys)
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9 lentelė 
Skapiškio valsčiaus dirvožemių kalingumas

Eil. 
Nr.

Kadastrinė 
vietovė  
(buvęs ūkis)

Tyrimo 
metai

Tirtas 
plotas, 
ha

Dirvožemio kalingumo grupės ir % tirtų žemės ūkio naudmenų

Labai 
mažai 
(0–50)

Mažai 
(51–100)

Vidutiniškai 
(101–150)

Daugokai 
(151–200)

Daug  
ir labai  
daug  
(201 ir >)

Sąlyginai 
daug 
>150

1. Naiviai  
(Pakupio 
kolūkis)

1984
1989
2013

 2 762
 2 650
 2 830

 7,5
11,3
 9,4

60,6
44,0
37,4

26,9
24,4
26,7

 5,0
13,1
16,2

  –
 7,2
10,3

 5,0
20,3
26,5

2. Biliūnai  
(Sakalo 
kolūkis)

1984
1989
2013

 1 990
 1 990
 2 018

 5,4
 8,3
10,1

57,1
49,2
45,3

29,3
36,5
35,5

 8,4
 4,0
 8,4

  –
 2,0
 0,7

 8,4
 6,0
 9,1

3. Skapiškis 
(Skapiškio 
kolūkis)

1984
1989
2013

 3 479
 3 072
 3 450

15,2
 6,9
 6,0

64,8
59,8
60,4

19,1
27,0
24,8

 0,9
 3,3
 4,4

  –
 3,0
 4,4

 0,9
 6,3
 8,8

4. Laičiai 
(Tarybinės 
aušros 
kolūkis)

1984
1989
2013

 2 506
 2 633
 2 595

 7,7
12,1
 8,8

62,2
37,9
37,1

22,5
34,9
40,0

 7,6
13,8
13,3

  –
 1,3
 0,8

 7,6
15,1
14,1

5. Kupiškio 
rajonas,  
taip pat 
Skapiškio 
valsčius

1972
1979
1984
1989
2013

51 882
64 093
62 097
60 634
63 771

 0,6
 5,0
 7,7
 7,9
 5,3

41,6
48,1
47,6
38,1
31,1

33,9
34,4
31,9
34,4
38,5

14,1
 8,3
12,8
13,3
18,7

 9,8
 2,7
  –
 6,3
 6,4

23,9
12,5
12,8
19,6
25,1

Didžiąją dalį – 38,1–48,1 proc. – tirtų plotų sudarė mažai (51–100 mg kg–1) 
kalio (K2O), 31,9–34,4 proc. plotų sudarė vidutiniškai (101–150 mg kg–1) kalio tu-
rintys dirvožemiai.

Rajone apie 12,5–23,9 proc. plotų priskirtini sąlyginai daug – daugiau negu 
150 mg kg–1 turintiems kalio. Tokiuose dirvožemiuose keletą metų galima gauti 
gerą derlių ir nenaudojant kalio trąšų. Dėl didesnio augalų poreikio kaliui jų 
naudojamas kiekis trąšų pavidalu apie 70–75 kg hektarui naudmenų nepadarė 
ryškesnės įtakos dirvožemio kalingumo pasikeitimui per 17 metų, kurių metu ke-
turis kartus dirvožemiai buvo tirti (Lietuvos TSR dirvožemių agrocheminio tyrimo 
medžiaga, 1987).

Pagal dirvožemių agrocheminių tyrimų duomenų atnaujinimo programą kalio 
sankaupos Kupiškio rajono, taip pat Skapiškio valsčiaus ūkiuose 2013 metais, paly-
ginus su prieš ketvirtį amžiaus buvusiomis, rodo aiškias dirvožemių turtėjimo kaliu 
tendencijas – sumažėjimą plotų labai mažai ir mažai turinčių kalio ir padidėjimą 
vidutiniškai (101–150 mg kg–1), daugokai (151–200 mg kg–1) ir daug ir labai daug 
(201 ir daugiau mg kg–1) kalio turinčių dirvožemių.

Sąlyginai daug kalio turinčių dirvožemių per 24 metus rajono, taip pat 
Skapiškio valsčiaus ūkiuose nuo 19,6 proc. (1989 m.) ploto padidėjo iki 25,1 proc. 
(2013 m.). Skapiškio valsčiaus kadastrinių vietovių ūkių dirvožemių pirmojo – 
1984 m. tyrimo duomenys rodo, kad daugiau negu pusė plotų buvo turintys labai 
mažai ir mažai kalio. Pvz., Skapiškio kadastrinėje vietovėje (Skapiškio kolūkis) labai 
mažai ir mažai kalio turinčių dirvožemių buvo 80,0 proc. ploto, Naivių (Pakupio 
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kolūkis) – 68,1 proc., Laičių (Tarybinės aušros kolūkis) – 69,9 proc., Biliūnų (Sakalo 
kolūkis) – 62,5 procento.

Per penketą metų, 1989 m. tyrimų duomenimis, šiose kadastrinėse vietovėse 
labai mažai ir mažai kalio turinčių dirvožemių plotai gerokai sumažėjo: Skapiškio – 
iki 66,7 proc., Naivių – iki 55,3 proc., Laičių – iki 50,0 proc., Biliūnų – iki 57,5 
procento. Šių kadastrinių vietovių ūkiuose padaugėjo vidutinišką ir didesnį kalio 
kiekį turinčių dirvožemių.

Tyrimų duomenys po 24 metų (2013 m.) rodo Skapiškio valsčiaus visų keturių 
kadastrinių vietovių ūkių dirvožemių kalingumo didėjimo tendencijas. Paskutinio 
tyrimo duomenimis, daugiausia kaliu aprūpintų dirvožemių turi Naivių kadastrinės 
vietovės ūkiai – 26,5 proc., Laičių – 14,1 proc., Biliūnų – 9,1 proc., Skapiškio – 
8,8 procento. Nuo 24,8 proc. iki 40,0 proc. plotų šių kadastrinių vietovių ūkiuose 
sudaro vidutinį – nuo 101 iki 150 mg kg–1 kalio turintys dirvožemiai.

Remiantis dirvožemių agrocheminių tyrimų medžiaga ir Lietuvos žemės ūkio 
mokslo įstaigų parengta programa, nuo 1981 metų visiems Lietuvos, taip pat ir 
Skapiškio krašto ūkiams, kiekvienam jų laukui, planuojamiems auginti augalams 
Lietuvos žemės ūkio ekonomikos instituto Agroskaičiavimo centras sudarė tręšimo 
planus. Pagal dirvožemyje esančias maisto medžiagas, jų poreikį planuojamam derliui, 
panaudojimo koeficientus moksliškai pagrįstas augalų tręšimas padėjo sumažinti 
maisto medžiagų dirvožemyje nuostolius, išauginti norimą derlių, sutaupyti iki 20 
proc. trąšų, palaikyti ir didinti dirvožemio derlingumą.

Po žemės ūkio reorganizacijos dirvožemių periodiniai agrocheminiai tyrimai 
ir tręšimo planai centralizuotai nebedaromi. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo 
centro Agrocheminių tyrimų laboratorija turi visas galimybes ūkių ir žemės ūkio 
bendrovių užsakymu kvalifikuotai atlikti dirvožemių analizes ir remiantis tyrimų 
duomenimis pateikti derlingumo priemonių panaudojimo ūkio planuojamiems au-
galams auginti konkrečiuose laukuose moksliškai pagrįstas rekomendacijas.

Ūkininkai, norintys pažangiai ūkininkauti, racionaliai planuoti pasėlių struktūrą, 
diegti efektyvų augalų derlingumo priemonių naudojimą, sekti dirvožemio derlin-
gumo kitimą, turėtų kas penkeri metai, kaip reikalauja Geros žemdirbystės kodeksas 
(ES HELCOM 1986 m. vasario 11 d. rekomendacija 7/2), atlikti ūkio dirvožemių 
armens agrocheminius tyrimus (Mašauskas V., Ežerinskas V., 2000).

Žemės vertinimas
Žemės, tiksliau – dirvožemio, svarbiausia vertė yra jo našumas, t. y. kokį derlių jis  

gali išauginti. Dirvožemių susidarymą sąlygojo daug veiksnių – klimatas, reljefas, auga - 
lija, drėgmė ir kt. Viena svarbiausių dirvožemio savybių yra jo granuliometrinė sudėtis 
ir įmirkimo laipsnis. Dėl šių besiskiriančių savybių dirvožemių našumas gali skirtis 
3–4 kartus. Kitos labai svarbios dirvožemių savybės – tai humusingo sluoksnio, arba 
armens, storis bei agrocheminės savybės – rūgštumas, augalų maisto medžiagų kiekis.

Dirvožemio našumo palyginimui jo savybės, įvertintos pripažintais tyrimų 
metodais, suvedamos į vieną palyginamąjį rodiklį, išreiškiamą bendru dirvožemio 
savybių rodikliu – boniteto, arba derlingumo, balu, taikant 100 balų sistemą. 
Vertinti žemes platesniu mastu Lietuvoje imta XVI a. viduryje, vykdant valakų 
žemėtvarką, dėl piniginių ir natūrinių prievolių. Vykdant Žemės valstybinio mo-
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kesčio įstatymą 1920 m., visi valsčiai buvo suskirstyti į keturias grupes pagal 
žemės kokybę (Šalčius P., 1998).

1923 m. buvo priimta prof. J. Tonkūno patobulinta žemių vertinimo me-
todika. Pagal ją ariama žemė, atsižvelgiant į dirvožemio granuliometrinę sudėtį, 
humusingo sluoksnio storį, sukultūrinimo lygį, reljefą, akmenuotumą, suskirstyta 
į keturias rūšis. 1957 m. Lietuvoje buvo pradėti moksliškai pagrįsti dirvožemio 
bonitavimo ir žemės ekonominio vertinimo darbai. Remiantis jų rezultatais, buvo 
įvertintos respublikos ūkių žemės boniteto balais. Įvedus boniteto balams pataisos 
koeficientus dėl geografinių sąlygų – didesnių, lygesnių laukų, kelių būklės, nuoto-
lio iki miestų, geležinkelio stočių, nustatyti žemių ekonominiai balai. Ekonominiai 
žemių vertinimo balai svarbūs ūkininkavimo išlaidų dydžiui, kartu pajamingumui. 
Patikslinus anksčiau atliktų žemių vertinimo rezultatus pagal 1992–1998 m. žemių 
būklę, duomenys naudojami iki šiol ir jie bus naudojami, kol bus parengta Lietuvos 
dirvožemininkų rengiama nauja, moksliškai pagrįsta, atitinkanti laiko ūkininkavimo 
sąlygas, žemės našumo vertinimo metodika (Lietuvos žemės našumas, 2011).

Pagal galiojančią metodiką Lietuvos respublikinio žemėtvarkos projektavimo 
instituto ir Respublikinio agroskaičiavimo centro specialistai 1988 m. įvertino re-
spublikos, taip pat Kupiškio rajono ir Skapiškio krašto ūkių žemės ūkio naudmenas 
našumo balais, atskirai ariamas žemes, pievas, ganyklas, taip pat nusausintas ir 
nenusausintas. Pateikė ūkių žemės ūkio naudmenų įvertinimą pagal geografinę 
padėtį, žemės ūkio gamybos organizavimo sąlygas ekonominiais balais. 10 lentelėje 
pateikti Skapiškio krašto ūkių žemių našumo ir ekonominiai balai (Lietuvos TSR 
žemės įvertinimas, 1988, Archyvas).

10 lentelė 
Kupiškio rajono, taip pat Skapiškio valsčiaus ūkių žemės  
įvertinimas 1988 m.

Eil. 
Nr.

K
ad

as
t r
in
ė 
vi
et
ov

ė 
 

(b
uv

ęs
 ū

ki
s)

Žemės našumo balai
Ž
em

ės
 ū

ki
o 

na
ud

m
en

ų 
 

ek
on

om
in
ia
i 
ba

la
i

ariama pievos ganyklos žemės ūkio  
naudmenos

vi
sa

nu
sa
us

in
ta

ne
nu

sa
us

in
ta

vi
sa

nu
sa
us

in
ta

ne
nu

sa
us

in
ta

vi
sa

nu
sa
us

in
ta

ne
nu

sa
us

in
ta

vi
sa

nu
sa
us

in
ta

ne
nu

sa
us

in
ta

1. Naiviai  
(Pakupio  
kolūkis)

40,1 41,1 31,1 31,9 33,8 19,2 38,9 42,8 26,1 39,0 40,8 27,9 39,1

2. Biliūnai  
(Sakalo kolūkis)

43,8 45,9 27,8 33,7 35,1 20,2 42,6 46,0 28,7 43,1 45,6 28,0 45,1

3. Skapiškis 
(Skapiškio 
kolūkis)

43,1 44,6 32,1 24,4 26,9 19,3 35,5 41,2 26,4 39,2 42,3 27,3 38,8

4. Laičiai  
(Tarybinės  
aušros kolūkis)

42,6 45,4 29,0 35,0 38,7 19,9 39,6 43,7 26,4 40,9 44,2 27,1 41,7

Kupiškio r. 41,8 43,6 32,1 30,9 33,8 20,5 38,3 43,2 26,7 40,0 42,8 28,7 41,1
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Pateikti duomenys rodo, kad melioracija žemės ūkio naudmenų našumą 
padidina apie 30–40 procentų. Tiek ariama žemė, tiek pievos ir ganyklos didesniu 
našumu iš gretimų Skapiškio krašto ūkių išsiskyrė Biliūnų kadastrinės vietovės 
(Sakalo kolūkis). Šio ūkio ir ūkininkavimo sąlygos geresnės, nes įvertintos didesniu 
ekonominiu balu. Šio ūkio naudmenos dauguma rodiklių našesnės už rajono 
naudmenų įvertinimo vidutinius rodiklius. Kitų Skapiškio valsčiaus kadastrinių 
vietovių ūkių – Naivių (Pakupio kolūkis), Skapiškio (Skapiškio kolūkis), Laičių 
(Tarybinės aušros kolūkis) naudmenų našumo rodikliai artimi rajono vidutiniams 
naudmenų balams.

Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo buvo patvirtinti kaimiškų seniūnijų 
žemės ūkio naudmenų našumo balų vidurkiai pagal 2011 m. sausio 1 d. VĮ Registrų 
centre įregistruotų žemės ūkio paskirties žemės sklypų kadastro rodiklių duomenis. 
Pagal tai Skapiškio seniūnijos žemės ūkio sklypų našumas įvertintas 42,4 balo.

Visų Kupiškio rajono seniūnijų vidutinis žemės ūkio sklypų našumo balas yra 
41,8, t. y. atitinkantis 1988 metais buvusį įvertinimą. Skapiškio seniūnijos dirvožemiai 
pagal našumą tarp Kupiškio rajono šešių seniūnijų užima antrąją vietą po našiausių 
žemių, įvertintų 43,5 balo Alizavos seniūnijos (Lietuvos žemės našumas, 2011).

Pažymėtina, kad Kupiškio rajono seniūnijoms priklausančių sklypų našumas 
balais (41,8) sutampa su Lietuvos vidutiniu žemės sklypų našumo balu – 41,85 
(Lietuvos gamtinė geografija, 2013). Turėdami dirvožemių gana gausių ir labai 
įvairių gamybinių savybių įvertinimą, išreikštą jų našumą vaizduojančiais skaičiais 
(balais), galime sužinoti, kiek kartų, procentų ar balų vienos kokybės dirvožemis 
normaliomis agrotechnikos sąlygomis yra geresnis ar blogesnis už kitos kokybės 
dirvožemį, kiek kuris iš jų gali duoti daugiau produkcijos ir grynųjų pajamų.

Išvados
1. Skapiškio valsčiaus teritorijoje dirvožemių tipologinių sisteminių vienetų ir 

granuliometrinės sudėties grupių geografiniam išsidėstymui įtakos turėjo dirvodarinių 
uolienų kilmė, reljefas, klimatas, augalija, žmonių ūkinė veikla ir kt.

2. Banguotame paviršiuje, kur vyrauja lyguminis reljefas, pagal ankstyvesnę 
klasifikaciją (TDV-96) labiau paplitę velėniniai jauriniai glėjiškieji (JvP1), kiek mažiau – 
velėniniai glėjiškieji (VG1) dirvožemiai, o pagal 1999 m. priimtą LTDK-99 klasifikaciją, 
suderintą su FAO, – glėjiškieji išplautžemiai (IDg) ir glėjiškieji rudžemiai (RDg). 
Pakilesnėse vietose mažesniais masyvais, pagal TDV-96 klasifikaciją, sutinkama 
automorfinių (normalaus drėgnumo, tik epizodiškai per drėgnų) velėninių jaurinių 
menkai pajaurėjusių (J1

v) dirvožemių, o pagal LTDK-99 klasifikaciją – išplautžemių 
(ID). Reljefo pažemėjimuose, pagal TDV-96 klasifikaciją, yra velėniniai glėjiniai 
(VG2), vietomis puveningi glėjiniai (VG2

p) ir pelkiniai (P), arba, pagal LTDK-99 
klasifikaciją, – šlynžemiai (DL) ir durpžemiai (PDž).

3. Skapiškio valsčiuje tarp didžiausią plotą užimančių glėjiškųjų išplautžemių 
vyrauja sekliai karbonatingieji, giliau glėjiškieji dirvožemiai, kurie turi ryškų El 
horizontą, po kuriuo yra moliuotasis Bt horizontas, į kurį įplautos smulkaus 
dirvožemio dalelės, o karbonatingasis sluoksnis yra 60–90 cm gylyje. Rečiau pa-
sitaiko paprastieji glėjiškieji išplautžemiai, kurie turi ne mažiau kaip 1 cm storio 
jaurinį E horizontą, karbonatingasis sluoksnis yra giliau nei 100 cm.
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4. Glėjiškųjų rudžemių profilis mažiau diferencijuotas, mažiau (iki 3 proc.) molio 
dalelių, įplautų į Bw horizontą, o karbonatingasis sluoksnis yra 40–60 cm gylyje.

5. Pakilesnėse vietose mažesniais masyvais sutinkami automorfiniai išplaut-
žemiai, kurie yra normalaus drėgnumo, tik epizodiškai per drėgni, iki 60 cm 
neturintieji glėjiškumo požymių, karbonatingasis sluoksnis yra iki 100 cm gylyje.

6. Dauguma Skapiškio valsčiaus dirvožemių susiformavo ledyno atneštose 
moreninėse uolienose, kuriose vyravo priesmėliai ir priemoliai.

7. Agrocheminio tyrimo duomenų atnaujinimo programos, vykdytos LAMMC 
Agrocheminių tyrimų laboratorijos darbuotojų, 2013 m. rezultatus palyginę su 
anksčiau atliktų tyrimų rezultatais, pastebime rajono, taip pat ir Skapiškio valsčiaus 
dirvožemių ariamojo sluoksnio rūgštėjimo, humuso mažėjimo, fosforingumo ir 
kalingumo didėjimo tendencijas.

8. Skapiškio seniūnijos žemės ūkio paskirties žemės našumas, VĮ Registrų centro 
1911 m. sausio 1 d. duomenimis, įvertintas 42,4 balo, t. y. šiek tiek didesnis negu 
vidutinis Kupiškio rajono (41,8) ir vidutinis Lietuvos (41,85) žemės našumo balas.
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1 pav. Dirvožemio rūgštumo pH grupių  
pasiskirstymas % kadastrinėse vietovėse
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2 pav. Dirvožemio judriojo fosforo P2O5 grupių 
pasiskirstymas % kadastrinėse vietovėse
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3 pav. Dirvožemio judriojo kalio K2O grupių 
pasiskirstymas % kadastrinėse vietovėse.  
Iš Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro  
Agrocheminių tyrimų laboratorijos archyvo


