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AGROEKOSISTEMŲ MONITORINGO 2014 METŲ PLANAS  

 
Įgyvendinami Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 
metų programos uždaviniai: 

19.1. Atlikti agroekosistemų monitoringą  

Eil. 
Nr. 

Parametrų grupės Parametrai Matavimo vienetai Tyrimo vieta ir ėminių ėmimo (stebėjimų) dažnumas Atsakingas 
vykdytojas Graisupio  Lyženos Vardo  

1. Hidrologiniai 
matavimai 

Upelio debitai  l/s Nuolat 1 vietoje Nuolat 1 vietoje Nuolat 1 vietoje Aplinkos 
apsaugos 
agentūra 

Drenažo sistemų debitai l/s Kas 2 savaites - 8 vietose, 
ne rečiau kaip kartą per 
mėnesį - 2 vietose 

Nuolat 2 vietose Kartą mėnesyje 1 
vietoje 

2. Krituli ų cheminiai  
matavimai 

NO3-N, NH4-N, Nbendras, PO4-P, Pbendras mg/l 
 

Kas mėnesį 1 vietoje Kas mėnesį 1 
vietoje 

Kas mėnesį 1 
vietoje 

3. Upelio vandens 
cheminiai matavimai 

NO3-N, NH4-N, Nbendras,, PO4-P, Pbendras  mg/l 36 k. per metus 1 vietoje 12 k. per metus 1 
vietoje 

12 k. per metus 1 
vietoje 

4. Drenažo vandens 
cheminiai matavimai 

NO3-N, NH4-N, Nbendras,, PO4-P, Pbendras  mg N/l 
mg P/l 

Kas mėnesį 8 vietose. 
35 drenažo sistemų žiotyse 
pavasarį 

Kas mėnesį 2 
vietose   
8 drenažo sistemų 
žiotyse pavasarį 

Kas mėnesį 1 
vietoje  
15 drenažo sistemų 
žiotyse pavasarį 

5. Gruntinio vandens  
cheminiai matavimai 

Gylis  cm Kovo–spalio mėn. 4 
vietose 
 

  
NO3-N, NH4-N, Nbendras 
PO4-P, Pbendras  

mg N/l 
mg P/l 

6. Tręšimas Tręšiami augalai pagal grupes - 4 referenciniuose  
ūkiuose tręšimo metu 
pagal augalų grupes 
 

  
Panaudotas trąšų kiekis ir tipas kg/ha 
Trąšų sudėtis pagal tipą: 
Amoniako dalis 
Mineralinio azoto dalis 
Organinio azoto dalis 
Mineralinio fosforo dalis 
Organinio fosforo dalis 

 
kg NH3-N/kg trąšų 

kg N/kg trąšų 
kg N/kg trąšų 
kg P/kg trąšų 
kg P/kg trąšų 

Tręšimo laikas Mėnuo/diena 
7. Žemės dirbimas 

 
Žemės dirbimo sistema - 4 referenciniuose  

ūkiuose darbų sezono metu 
1 kartą metuose 

  
 Atlikimo laikas Mėnuo/diena 
  Purenimo gylis cm 
8. Duomenys apie 

augintus augalus 
(išskyrus žoles) 

Augalų grupės - 4 referenciniuose  
ūkiuose darbų sezono metu 
2 kartus metuose 
 

  
Sėjos laikas Mėnuo/diena 
Auginimo vieta  Kartografinė medžiaga 

  Derliaus nuėmimo laikas Mėnuo/diena 
  Derliaus masė t/ha 



Eil. 
Nr. 

Parametrų grupės Parametrai Matavimo vienetai Tyrimo vieta ir ėminių ėmimo (stebėjimų) dažnumas Atsakingas 
vykdytojas Graisupio  Lyženos Vardo  

  N ir P kiekis derliuje kg/ha     
Augalinių liekanų kiekis po derliaus 
nuėmimo 

kg/ha 

N ir P kiekis augalų liekanose kg/ha 
9. Galvijų ganymas Galvijų grupės - Visame baseine 

kiekvienais metais pateikti 
vidutines vertes  

  
Gyvulių skaičius grupėse Vnt. 

Ganymo laikas Mėnuo/diena 
 Ganomi plotai  Kartografinė medžiaga    

10. Šienavimas Šienaujami plotai (vieta) Kartografinė medžiaga Visame baseine 
kiekvienais metais pateikti 
vidutines vertes 

  
Žaliosios masės derlius  t/ha 
Sausos medžiagos  t/ha 
N ir P kiekis derliuje kg/ha 
Šienavimo laikas Mėnuo/diena 

11. Septiniai įrenginiai Įrenginių tipas - 1 kartą metuose   
Buvimo vieta Kartografinė medžiaga 
Vidutinis teršalų patekimas iš septinių 
įrenginių į vandens telkinius 

kg N/metams 
kg P/metams 

   

12. Dirvožemio savybės Genetinio horizonto pabaiga mm   Dirvožemiams ar 
jų grupėms, kurie 
užima daugiau nei 
1 % upelio baseino 
teritorijos. Vieną 
kartą į 3 metus 
 

  Tankis Drėgno dirvožemio tankis 
g/cm3 

  Pilnas drėgmės imlumas Svoris % 
  Vytimo drėgmė Svoris % 
  Vandens prasisunkimas dirvožemyje Prasisunkimas cm/val 

  Organinės anglies kiekis %    
  Molis, <0,002 mm dalelių % nuo 2,0 

mm dydžio dalelių 
    

  Smėlis, 
 

0,05-2,0 mm dalelių % 
nuo 2,0 mm dydžio dalelių 

    

  Dulkės, 
 

0,002-0,05 mm dalelių % nuo 
2,0 mm dydžio dalelių 

    

  Akmenys 
 

nuo 2,0 iki 75 mm dydžio 
dalelių % nuo bendros masės 

    

  Sluoksnio spalva Raidinis kodas     
  Nitratų koncentracija mg N/kg dirvos     
  Judriojo fosforo koncentracija mg P/kg dirvos     
  Mineralinio ir suminio azoto koncentracija mg N/kg dirvos     
  Organinio fosforo koncentracija mg P/kg dirvos     

 


