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Visaverčių ir pavienių pašarų apykaitos energijos įvertinimas pagal ES reikalavimus 
 
Stanislovas Baranauskas 

 
Lietuvai stojant į Europos Sąjungą, šalyje būtina sukurti vieningą pašarų vertinimo sistemą, suderintą su naudojama ES šalyse. Ypač 

svarbus vaidmuo tenka apykaitos energijos (AE) kiekiui (MJ/kg SM), kadangi gyvulių ir paukščių produktyvumą daug lemia šėrimui 
naudojamų pašarų energetinė vertė. 

LŽŪU “Tempus” laboratorijoje ištyrėme paukščių lesalų cheminę sudėtį. Apykaitos energijai apskaičiuoti panaudoję Europos 
Sąjungos direktyvą 86/174 EEC ir WPSA (1987) rekomendacijas, nustatėme visaverčių ir pavienių paukščių lesalų bei galvijų ir kiaulių 
pašarų apykaitos energijos kiekį.  

Apibendrinant tyrimų rezultatus, galima teigti, kad AE kiekis priklauso ne tik nuo pašarų cheminės sudėties, bet ir nuo gyvulių 
rūšies. Taigi visaverčių lesalų apykaitos energijos kiekį tikslinga skaičiuoti vadovaujantis Europos Sąjungos direktyva 86/174 EEC, o 
pavieniams pašarams naudoti WSPA rekomendacijas. 

Paukščiai, lesalai, organinės medžiagos, energija. 
 



Stanislovas BARANAUSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Gyvulininkystės katedros vedėjas, 
biomedicinos mokslų habilituotas daktaras, profesorius. Adresas: Studentų g. 11, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 27) 39 71 61, 
el. paštas: GY@nora.lzua.lt  
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Cikorijos rūšių ir veislių savybių palyginimas ir derlingumo įvertinimas 

 
Liudmila Kmitienė, Aleksandras Kmitas, Audronė Žebrauskienė 
 

Įvairios cikorijos rūšys (salotinės, gūžinės ir endivijos) dėl savo maistinės vertės ir specifinio skonio labai populiarios Vakarų 
Europoje. Parinkus šių daržovių veisles, tinkamas auginti Lietuvos agroklimatinėmis sąlygomis ir pritaikius auginimo technologijas, 
galima būtų auginti  jas Europos rinkai. 

Mokslinių tyrimų tikslas buvo ištirti skirtingų cikorijos rūšių ir veislių biologines ir ūkines savybes, paruošti jų auginimo 
technologijas, sukurti duomenų bazę apie jų maistinę vertę, paklausą ir vartojimą. 

1997-1999 metais atlikus tyrimus nustatytas salotinių, gūžinių cikorijų, endivijų ir eskariolių derlingumas. Vidutiniais tyrimų 
duomenimis, derlingiausia salotinių cikorijų veislė – ‘Pumpuras’. Šios veislės standartinių šakniavaisių, tinkamų atželdinimui, derlius 
siekė 23,46 t/ha, atželdinus šakniavaisius, gūželių derlius taip pat buvo didžiausias. Didžiausią lapų skrotelių derlių išaugino veislės: 
gūžinių cikorijų (žaliais lapais) ‘Poncho’ (standartinių gūželių - 47,60 t/ha) ir endivijų ‘Perfect’ (standartinių išbalintų lapų skrotelių 
– 28,67 t/ha). Geriausiai išbalo endivijų lapų skrotelės, perkeltos į šaldytuvą. Visos cikorijos rūšys savo biochemine sudėtimi 
pranašesnės už agurkus, pomidorus ar kai kurias šakniavaisines daržoves, nes jose kaupiasi didelis kiekis vitamino C.   

Cikorijos, gūželės, skrotelės, derlius, kokybė, biocheminė sudėtis. 
 
Liudmila KMITIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Namų ūkio ir sodininkystės katedros biomedicinos 
mokslų daktarė, docentė. Adresas: Studentų g. 11, Akademija, Lt – 4324 Kauno raj. Tel (8 27) 39 77 41, el.paštas: ns@nora.lzua.lt  
Aleksandras KMITAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Namų ūkio ir sodininkystės katedros biomedicinos 
mokslų daktaras, docentas. Adresas: Studentų g. 11, Akademija, Lt – 4324 Kauno raj. Tel (8 27) 39 77 41, el.paštas: ns@nora.lzua.lt  
Audronė ŽEBRAUSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Namų ūkio ir sodininkystės katedros 
doktorantė. Adresas: Studentų g. 11, Akademija, Lt – 4324 Kauno raj. Tel (8 27) 39 77 41, el.paštas: ns@nora.lzua.lt  
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Piktžolių sėklų byrėjimo priklausomumas nuo meteorologinių faktorių 
 
Vytautas Pilipavičius 
 
Lietuvos žemės ūkio universitetas 
 

Tyrimai atlikti 1997-1999 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje vasarinių miežių ‘Roland’ pasėlyje. Bręstant 
javams piktžolių sėklos byrėjo intensyviau, tačiau atskirais tarpsniais jų byrėjimas sulėtėdavo. Tyrimų tikslas buvo patikrinti iškeltą 
hipotezę, kad piktžolių sėklų byrėjimo intensyvumas žemės ūkio augalų vegetacijos metu priklauso nuo meteorologinių sąlygų – 
aktyvių oro temperatūrų sumos, kritulių ir Saulės spindėjimo trukmės. Tyrimais nustatytos kreivinės priklausomybės tarp piktžolių 
sėklų byrėjimo ir aktyvių oro temperatūrų sumos 1997 m. – R2= 0,528 (P < 0,01), 1998 m. - R2= 0,538 (P < 0,05), 1999 m. - R2= 
0,119 (P < 0,05); tarp piktžolių sėklų byrėjimo ir kritulių 1997 m. - R2= 0,512 (P < 0,01), 1998 m. - R2= 0,418 (P < 0,05), 1999 m. - 
R2= 0,136 (P < 0,05), tarp piktžolių sėklų byrėjimo ir Saulės spindėjimo trukmės 1997 m. - R2= 0,567 (P < 0,01), 1998 m. - R2= 
0,608 (P < 0,01), 1999 - R2= 0,155 (P < 0,05). Didėjant aktyvių temperatūrų sumai ir saulės spindėjimo trukmei piktžolių sėklų 
byrėjimas intensyvėja, ir atvirkščiai – didėjantis kritulių kiekis stabdė piktžolių sėklų byrėjimą.  

Piktžolių sėklų byrėjimo dinamika, aktyviosios oro temperatūros, krituliai, Saulės spindėjimo trukmė. 
 
Vytautas PILIPAVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros lektorius, biomedicinos mokslų daktaras. 
Adresas: Studentų g. 11, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8-27) 39 71 29, el. paštas: vpilip@nora.lzua.lt. 
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Žemės dirbimo minimalizavimas cukriniams runkeliams 

 
Kęstutis Romaneckas, Egidijus Šarauskis, Edita Kvederaitė, Donatas Kemėšius 
 

Tyrimai atlikti 1999-2001 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje velėniniame glėjiškame silpnai pajaurėjusiame 
(giliai glėjiškame karbonatingame išplautžemyje) lengvo priemolio dirvožemyje. Bandymų tikslas buvo nustatyti dirvos dirbimo 
intensyvumo įtaką cukriniams runkeliams. Cukriniai runkeliai buvo sėjami tiesiog į ražieną (tiesioginė sėja), prieš sėją supurentą 
(“mulčiuotą”) ražieną vertikalių rotorių purentuvu VRK-182 ir freziniu purentuvu UFK-300 bei intensyviai įdirbtą – artą ir prieš sėją 



purentą purentuvu KPS-400 ir voluotą dirvą. Tyrimai parodė, kad geriausiai dygo į neįdirbtą ar supurentą vertikalių rotorių purentuvu 
VRK-182 ražieną pasėti cukriniai runkeliai. Cukrinių runkelių, augusių visai nedirbtoje, minimaliai  ar intensyviai dirbtoje dirvoje, 
kiekybinių bei kokybinių rodiklių skirtumai buvo neesminiai. Didžiausias cukrinių runkelių šakniavaisių derlius gautas sėjant 
cukrinius runkelius į neįdirbtą ražieną – 58,6 t ha-1. 

Cukriniai runkeliai, dirvos dirbimo minimalizavimas, sudygimas, derlius, kokybė. 
 
 
Kęstutis ROMANECKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros lektorius, biomedicinos mokslų daktaras. 
Adresas: Studentų g. 11, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (827)39 70 11, el. paštas: Rkestas@nora.lzua.lt. 
Egidijus ŠARAUSKIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio mašinų katedros lektorius. Adresas: Studentų g. 11, LT-4324 
Akademija, Kauno raj. Tel. (827)39 77 09, el. paštas: sarausk@tech.lzua.lt.  
Edita KVEDERAITĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros magistrantė. Adresas: Studentų g. 11, LT-4324 
Akademija, Kauno raj. Tel. (827)39 70 11, el. paštas: AFZE@nora.lzua.lt. 
Donatas KEMĖŠIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros diplomantas. Adresas: Studentų g. 11, LT-4324 
Akademija, Kauno raj. Tel. (827)39 70 11, el. paštas: AFZE@nora.lzua.lt. 
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Energetinio balanso palyginimas intensyviuose ir ekologiniuose ūkiuose 

Bořivoj Šarapatka 
 

Tarp aplinkai palankių žemės ūkio sistemų svarbi ekologinė žemdirbystė. Pereinant prie subalansuoto ir ekologinio žemės ūkio 
būtina atsižvelgti į energijos subalansavimą. Tyrimų tikslas - įvertinti ekologinės ir įprastinės žemdirbystės energijos balansą 4 
tyrimo laukuose Čekijos Respublikoje. Tyrimo rezultatai rodo, kad yra patikimas statistinis skirtumas tarp ūkininkavimo būdo ir 
energijos balanso. Rezultatai lyginami su kitais panašiais tyrimais. Kai buvo vertinama tik pagrindinė produkcija, gautas didesnis 
energijos efektyvumas. Įvertinama ir analizuojama išorinė ir vidinė sistemos energija ekologinėje žemdirbystėje. Be geresnio 
energijos balanso, ekologinėje žemdirbystėje geriau saugomas dirvožemio derlingumas, mažiau vartojama trąšų, pesticidų, 
ksenobiotinių medžiagų. 

Ekologinis ūkininkavimas, chemizuotas žemės ūkis, energijos balansas. 
 

 
Bořivoj ŠARAPATKA. Ekologijos ir aplinkosaugos mokslų katedra, Palacký Universitetas, Tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc, 
Čekijos Respublika.  
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Žieminių ir vasarinių rapsų įtaka pasėlių piktžolėtumui įvairiose sėjomainose 

 
Rimantas Velička, Kostas Trečiokas 
 

Šiame straipsnyje analizuojama rapsų vietos ir ploto sėjomainoje įtaka pasėlių piktžolėtumui. Bandymai atlikti 1990 – 1999 m. 
LŽŪU Bandymų stotyje. Tyrimų metu nustatyta, kad sėklai auginamų žieminių ir vasarinių rapsų poveikis posėlinių augalų 
piktžolėtumui pasireiškia dvejus metus. Žieminiai ir vasariniai rapsai dėl savo biologinių savybių posėlio piktžolėtumą mažina labiau 
negu žieminiai arba vasariniai javai. Miežiuose, augusiuose po žieminių kviečių, piktžolių skaičius buvo 16,5 proc., o jų masė – 30,7 
proc. didesnė, negu tuose pačiuose miežiuose po žieminių rapsų. Keičiantis rapsų plotui, sėjomainoje pasikeitė piktžolių botaninė sudėtis, 
jų kiekis ir masė. Didinant žieminių rapsų plotą nuo 25 iki 75 proc., bendra piktžolių masė rapsuose sumažėjo 12 proc., o kviečiuose 
keitėsi nedaug. Mažiausiai piktžolėti žieminiai rapsai buvo auginant jų 50 proc. pakaitomis su kviečiais, o kviečiai - sėjomainoje, kur 
rapsai užėmė 25 proc. Vasarinių rapsų ploto dalis sėjomainoje turėjo įtakos ne piktžolių skaičiui vasarinių rapsų ir miežių pasėliuose, bet 
piktžolių masei, nors miežiuose piktžolių buvo 16 proc. daugiau negu rapsuose. Didėjant vasarinių rapsų plotui sėjomainoje, jų 
pasėliuose 36 –48 proc. padidėjo daugiamečių piktžolių dėl dirvinių pienių (Sonchus arvensis L.). Rapsų stelbiamoji galia yra mažesnė 
negu kviečių ir miežių. Vidutinė vienos piktžolės masė buvo: žieminiuose rapsuose 1,96 – 2,80 g, vasariniuose rapsuose – 1,04 – 1,24 g, 
žieminiuose kviečiuose – 0,46 – 0,72 g, o miežiuose – 0,48 – 0,68 g. 
Žieminiai kviečiai, žieminiai rapsai, vasariniai rapsai, sėjomaina, piktžolės. 
 
Rimantas VELIČKA. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros docentas, biomedicinos mokslų daktaras. Adresas: 
Studentų g. 11, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (827)39 70 11 
Kostas TREČIOKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros  lektorius. Adresas:  Studentų g. 11, LT-4324 
Akademija, Kauno raj. Tel. (827)39 70 11, el. paštas: Kostas@nora.lzua.lt.  
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Ekologinio žemės ūkio vaidmuo pereinamosios ekonomikos šalių makroekonomikai bei aplinkosaugai  
 



Darko Znaor 
 
Independent Consultant, Kuhačeva 22, 10 000 Zagreb, Croatia 
 
 

Dabartinis žemės ūkis sukelia nemažai aplinkosauginių ir socialinių-ekonominių problemų bei etinių abejonių. Visoje Europoje 
pripažinta, kad yra būtinybė keisti dabartinio žemės ūkio paradigmą ir praktiką. Centrinėje ir Rytų Europoje, jau praėjus 10 metų po 
ekonomikos pertvarkymo, žemės ūkis vis dar išgyvena didelius persitvarkymus. Nepaisant politikos pastangų atkurti 1990 metų išlaidas, 
mažų lėšų reikalaujantis žemės ūkis dominuoja daugelyje Centrinės ir Rytų Europos šalių. Perėjimas prie rinkos ekonomikos sukėlė 
didelį kainų neatitikimą tarp lėšų ir produkcijos. Didelės agrochemikalų kainos verčia ūkininkus jų naudoti mažiau ar iš viso atsisakyti. 
Kaip bebūtų, šitas pasikeitimas nėra ekologinės žemės ūkio politikos rezultatas, bet daugiau socialinės-ekonominės evoliucijos nuo 
valstybinės link rinkos ekonomikos pasekmė. Ekstensyvus žemės ūkis, kuris dabar yra praktikuojamas Centrinėje ir Rytų Europoje, iš 
tiesų nėra tausojantis. Jis neapsimoka ekonomiškai ir dažnai sukelia aplinkos išeikvojimą (pvz., dirvožemio eroziją, maistmedžiagių 
išplovimą ir kt.). Ekologinis žemės ūkis yra pagerinta ir labiau tausojanti mažų sąnaudų (ekstensyvaus) žemės ūkio forma. Dabar apie 
380 000 ha žemės ūkio plotų Centrinėje ir Rytų Europoje yra dirbama atsižvelgiant į ekologinius standartus ir principus. Esamais 
skaičiavimais nustatyta, kad 10 – 20% žemės ūkio sudarantis ekologinis žemės ūkis jau duotų naudos nacionalinei ekonomikai ir 
sumažintų neigiamą poveikį aplinkai, ypač azoto išplovimą. Jeigu šalutinės žemės ūkio produkcijos išlaidos būtų įskaičiuotos, tai būtų 
matyti, kad ekologinis žemės ūkis duoda daugiau aplinkosauginės ir ekonominės naudos. 

Ekologinis žemės ūkis, aplinka, ekonomika, Centrinės ir Rytų Europos šalys, mažų sąnaudų žemės ūkio forma. 
 

Darko ZNAOR. Nepriklausomas konsultantas. Kuhačeva 22, 10000 Zagreb, Kroatija. El.pašt.: darko.znaor@inet.hr 
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Grikių auginimo koncentracijos arealai Lietuvoje 

 
Daiva Makutėnienė 

 
Lietuvos žemės ūkio universitetas 

 
Straipsnyje išskirti tinkamiausi grikių auginimo koncentracijos arealai Lietuvoje. Žemės ūkio produkcijos teritoriniam 

išdėstymui gamybos veiksnių įtaka skirtinga ir jų visumą įvertinti sudėtinga, tačiau koreliacinių ryšių analizė rodo, kad vienas 
svarbiausių veiksnių yra žemės našumas. Nustatant perspektyvoje tinkamiausius grikių auginimo ir koncentravimo arealus, 
nagrinėtas jų auginimo arealų išsidėstymas bei derlingumas pagal rajonus. Tyrimu nustatyta, kad ryšiai tarp grikių derlingumo ir 
žemės ūkio naudmenų našumo balo yra labai silpni, todėl jų auginimas turėtų būti koncentruojamas mažiau palankiose ūkininkauti 
Pietryčių Lietuvos žemėse. Ateityje didinant grikių plotą iki 11,0 tūkst. ha 2003 m., juos vertėtų auginti ne tik Pietryčių Lietuvos 
pazonyje, bet ir lengvų bei lygesnių žemių turinčiuose Rytų aukštumos pazonio rajonuose (Anykščių, Molėtų, Alytaus), atskiruose 
Vakarų ir Vidurio zonos rajonuose. 

Tyrimai atlikti 1995 – 2000 m. Lietuvos žemės ūkio universitete.  
Grikių auginimo arealai, jų išsidėstymas, pasėlių struktūra bei derlingumas. 

 
Daiva MAKUTĖNIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Ekonomikos katedros socialinių 
mokslų daktarė, lektorė. Adresas: Universiteto g. 10, LT-4324 Kauno raj. Tel. (8 37) 39 75 59, el. paštas: daivam@eko.lzua.lt 
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Lietuvos verslinės ūkininkijos formavimasis ir stiprėjimas  
 
Antanas Poviliūnas 
 
Vilniaus universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas 
 

Atkūrus 1990 m. nepriklausomą Lietuvą, prasidėjo šalies ūkio pertvarka rinkos ekonomikos kryptimi. Žemės ūkyje reforma 
siekė grąžinti buvusiems ūkininkams ar jų įpėdiniams žemę ir išlikusius pastatus, privatizuoti 1950-1990 m. sukurtą kolektyvinių ir 
valstybinių ūkių turtą. Valstybės agrarinė politika buvo kreipiama morališkai palaikyti žemdirbių iniciatyvas kurti privačius šeimos 
ūkius, finansiškai skatinti jų pastangas diegti pažangias technologijas. Tai turėjo lemiamos įtakos Lietuvos kaimo socialinei 
ekonominei kaitai. 

Straipsnyje nagrinėjama verslinių ūkių, t.y. rinkai dirbančių ūkių, pagrindines pajamas gaunančių iš žemės ūkio verslo, 
pajėgsiančių konkuruoti vieningoje Europos Sąjungos žemės ūkio produktų rinkoje, plėtotė. Šitokio verslinio ūkio požiūriu 
ekonomiškai įvertinamas žemės reformos taikinio parinkimas, pagrindžiant, kad žemės reformos orientacija į iki 1940 m. buvusią 
ūkių struktūrą, apeinant 1950-1990 m. susiformavusios žemdirbių kartos interesus, apsunkino ir sulėtino verslinių ūkių kūrimosi 
procesą. Žemės ūkio įmonių taikomų verslo plėtros, išgyvenimo ir likvidavimo strategijų analizė rodo, kad daugelyje ūkių vyrauja 
balansavimas ant išgyvenimo ir likvidavimo strategijų ribos. Apsisprendimą atsisakyti žemės ūkio verslo riboja dabartinės 
bedarbystės mieste ir kaime sąlygos, sudėtingumas imtis kito verslo ir kurtis naujoje vietovėje. Grindžiamas žemės ūkio kapitalo (jį 
suprantant kaip gamtinio, žmogiškojo, socialinio ir fizinio kapitalų vienovę ir darną) tam tikro lygio ir struktūros būtinumas. 



Tiriamos verslinių ūkių konkurencinių pranašumų sukūrimo ir plėtojimo galimybės bei perspektyvos, tam panaudojant našiausias 
šalyje žemes, formuojant racionalaus stambumo ūkinius vienetus, plėtojant gamybinius pajėgumus, garantuojančius šiuolaikines 
pažangias technologijas. 

Gamybiniai pajėgumai, konkurencinis pranašumas, pereinamoji ekonomika, ūkių strategijos, verslinis ūkis, žemės ūkio 
kapitalas. 
 
Antanas POVILIŪNAS. Vilniaus universiteto Marketingo katedros profesorius, habilituotas daktaras; Lietuvos agrarinės 
ekonomikos instituto vyriausiasis mokslinis bendradarbis. Adresas: V. Kudirkos g. 18, LT-2600 Vilnius. Tel. (8 22) 62 55 76. El. 
paštas: antanas@laei.lt 
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Lietuvos daržovių rinkos formavimas integracijos į ES laikotarpiu 
 
Jadvyga Ramanauskienė, Julius Ramanauskas 
 
Lietuvos žemės ūkio universitetas 

 
Straipsnyje atskleidžiamos daržovių rinkos organizavimo problemos ir numatomos jos formavimo perspektyvos. Nagrinėjamos 

naujų rinkos struktūrų kūrimo ir žemės ūkio produkcijos augintojų vienijimosi į augintojų organizacijas problemos. Šių organizacijų 
rėmimo pagrindinis tikslas - sudaryti sąlygas gamybos struktūrinėms permainoms ir prekybos santykiams šalies vidaus ir užsienio 
mainams plėtoti. Nustatyta, kad naujų daržovių rinkos struktūrų sukūrimui būtina skatinti augintojų organizacijų kūrimąsi aktyviai 
propaguojant jų privalumus, aprūpinant augintojus reikiama informacija, spartinti dokumentų, įteisinančių įmonių pripažinimą augintojų 
organizacijomis, priėmimą. Prognozuojama, kad  pirmajame etape Lietuvoje gali būti įkurta 23 daržovių augintojų organizacijos, 
kurioms turėtų būti teikiama apie 3 mln. Lt parama. 

Viena svarbiausių daržovių, vaisių ir uogų augintojų organizacijų juridinių formų Lietuvoje turėtų tapti žemės ūkio kooperatyvai, 
kurių nariai augintų produkciją, ją perdirbtų ir realizuotų per įkurtas kooperatines įmones.  

Augintojų  organizacija, kooperatyvas, daržovės, rinkodara, rėmimas. 
 
Jadvyga RAMANAUSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Verslo vadybos katedros socialinių 
mokslų daktarė, docentė. Adresas: Universiteto g. 10, Akademija, LT-4234 Kauno raj. Tel. (8 27) 39 77 28, el. paštas: 
jraman@eko.lzua.lt 
Julius RAMANAUSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Verslo vadybos katedros socialinių 
mokslų habilituotas daktaras, profesorius. Adresas: Universiteto g. 10, Akademija, LT-4234 Kauno raj. Tel. (8 27) 39 70 78, el. paštas: 
julram@info.lzua.lt  
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Lietuvos tarpbankinės lėšų pervedimo sistemos tobulinimas 
 
Alma Senkuvienė 
 
Lietuvos žemės ūkio universitetas 
 

Lietuvoje ūkio subjektai už gautas prekes bei paslaugas atsiskaito tarpusavyje negrynais pinigais. Šias paslaugas galima atlikti 
tik per šalies banko įstaigas. Priimti iš klientų mokėjimo dokumentus bei apmokėti juos kredito įstaigose leidžia šiose įstaigose 
naudojama tarpbankinė lėšų pervedimo sistema.Minėta lėšų pervedimo sistema įdiegta Lietuvos kredito įstaigose XX amžiaus 
pabaigoje, t.y. jo dešimtajame dešimtmetyje. Lietuvoje tarpbankinę lėšų pervedimo sistemą įdiegė Lietuvos bankas, nes jis kuria ir 
valdo tarpbankinę lėšų pervedimo sistemą. Per savo padalinį, t.y. Atsiskaitymų centrą, į elektroninį tinklą sujungė visas šalyje 
esančias kredito įstaigas.  

Nuo šių metų sausio mėn. 15 d. Lietuvos kredito įstaigose įdiegta nauja tarpbankinė lėšų pervedimo sistema. 
Kredito įstaigos, tarpbankinė lėšų perdavimo sistema, finansinė informacija, elektroninis tinklas. 
 

Alma SENKUVIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Apskaitos ir finansų katedros (socialinių) mokslų daktarė, Adresas: 
Universiteto g. 10, LT – 4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (370 7) 39 7049, mob. tel. (370 87) 82 882, el. paštas: senkuviene@xxx.lt 
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Trinties poros “pirštas-žiedas” pritaikymas pjovimo įrankių dilimui modeliuoti 



 
Donatas Adamonis, Juozas Padgurskas 
 

Metalo pjovimo įrankių dilimas – savitas, sudėtingas ir labai įdomus procesas, todėl rengiant inžinierius žemės ūkio technikos ir 
specialios technologinės įrangos gamybai  bei mašinų elementų naujinimui privalu studijuojantiems suteikti galimybę tirti įvairias 
įrankių dilimo priklausomybes. Didelės medžiagų ir darbo sąnaudos, reikalingos pjovimo įrankių dilimo eksploataciniams tyrimams, 
verčia ieškoti ir modeliuoti, imituojant dilimo procesą. Išanalizavę tokio modeliavimo teorinius pagrindus ir eksperimentavimo 
patirtį, tyrimams parinkome trinties porą “pirštas-žiedas". Sumodeliuotos šios pagrindinės metalo pjovimo įrankių darbo sąlygos: 1) 
pjovimo įrankio darbo paviršiai yra 2-3 kartus kietesni už apdirbamą medžiagą; 2) įrankio paviršiai trinasi į nuolat atnaujinamus, dėl 
to pakankamai chemiškai švarius ruošinio paviršius; 3) įrankio paviršius veikia kintančios normalinės apkrovos ir trinties jėgos. 

Įrankių dilimas,  dilimo modeliai, dilimo intensyvumas. 
 
Donatas ADAMONIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Mechanikos katedros docentas, 
technologijos mokslų daktaras. Adresas: Kęstučio 27A – 1, LT – 3000  Kaunas. Tel. (8 27) 32 16 52, el. paštas: 
donatas.adamonis@centras.lt 
Juozas PADGURSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Mechanikos katedros docentas, 
technologijos mokslų daktaras. Adresas: Studentų g. 15, Akademija, LT – 4324 Kauno raj. Tel. (8 27) 39 75 53, el. paštas: 
juozas@tech.lzua.lt 
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Traktorinio transporto agregato masių įtaka stabdymo parametrams 
 
 Algirdas Janulevičius, Kazimieras Giedra 

 
Atliktas traktorinio transporto agregato stabdymo proceso teorinis tyrimas. Nustatytos nestabdomų masių priklausomybės 

traktorinio transporto agregato stabdymui. Tiriant traktorinio transporto agregato stabdymo savybes nustatytos jėgų, persiduodančių 
agregato mašinoms per sukabintuvą, priklausomybės. Nagrinėjant traktorinio transporto agregato kelio reakcijos jėgų kitimą 
stabdymo metu nustatytos kiekvienos ašies didžiausių stabdymo jėgų priklausomybės.  

Sudaryta nomograma operatyviam įvairių traktorinių transporto agregatų pagrindinių  stabdymo rodiklių nustatymui ir 
parinkimui. Naudojantis nomograma galima: 

žinant traktorinio transporto agregato bendrą masę ir stabdomą masę,  kelio sąlygas bei važiavimo greitį nustatyti didžiausią 
agregato lėtėjimą stabdant,  trumpiausią stabdymo kelią,  bei stabdymo jėgas;  

žinant traktorinio transporto agregato stabdomą masę,  kelio sąlygas ir reikalingą didžiausią stabdymo lėtėjimą nustatyti 
didžiausią agregato bendrą masę, jo mažiausią  stabdymo kelią bei stabdymo jėgas. 

Traktorius, priekaba, stabdymas, jėgos, kelias, lėtėjimas, masė.    
 

Algirdas JANULEVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Transporto ir jėgos mašinų katedros 
docentas, technikos mokslų daktaras; tel. (8 27) 39 75 35 
Kazimieras GIEDRA. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Transporto ir jėgos mašinų katedros 
docentas, technikos mokslų daktaras; tel. (8 27) 39 75 35, el. paštas: Giedra@info.lzua.lt. 
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Tiltinio modulio hidrostatinės pavaros teoriniai tyrimai 

 
Aleksandras Kirka, Rolandas Puronas 

 
 

Nagrinėjamas šaudyklinės tiltinės žemdirbystės sistemos energetinio modulio hidrostatinės pavaros dinaminis modelis. Pateikta viena iš galimų 
tiltinio modulio hidrostatinės pavaros su pastovaus darbo tūrio hidraulinėmis mašinomis valdymo schema. Įvertinant vamzdyno ir darbo skysčio 
deformacijas bei naudojant apibendrintą tūrinių nuostolių koeficientą σ ir laiko koeficientus τ1 ir τ2, sudaryta hidraulinio variklio sukimosi 
diferencialinė lygtis. Išsprendus šią lygtį, esant pradinėms sąlygoms t= 0, nHV= 0, dnHV/dt= 0, nustatytos hidraulinio variklio sukimosi greičio nHV = 
f(t), kampinio pagreičio dnHV/dt = f(t)  ir  hidraulinės sistemos slėgio p= f(t)  laiko funkcijos tiltinio modulio pereinamųjų procesų metu.      

Tiltinės žemdirbystės sistemos, tiltinis modulis, hidrostatinė pavara, hidraulinis variklis, dinaminis modeliavimas. 
 

 
Aleksandras KIRKA. Lietuvos žemės ūkio universiteto Transporto ir jėgos mašinų katedros technikos mokslų daktaras, docentas. 
Adresas: Studentų g. 15, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 27) 39 75 35, el. paštas: kirka@tech.lzua.lt 
Rolandas PURONAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto, Transporto ir jėgos mašinų katedros doktorantas. Adresas: Studentų g. 15, 
Akademija, LT-4324 Kauno raj.., tel. (8 27) 39 75 35, el paštas:  rp@tech.lzua.lt. 


