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Lietuvos miškų urėdijų veiksmingumas 
 
Gintautas Činga, Romualdas Deltuvas, Juozapas Mažeika 
 

Pastarajam dešimtmečiui yra būdingos pastangos racionalizuoti miškų ūkio valdymo sistemą tiek Lietuvoje, tiek visoje 
Europoje. Daugiausia dėmesio yra skiriama gamybos ir valdymo išlaidų mažinimo galimybėms. Lietuvoje, vykstant žemės 
reformai ir grąžinant miškus buvusiems jų savininkams, miškų urėdijų valdomas plotas gali sumažėti perpus. Vidutinis 
urėdijos miškų plotas 1997 - 2000 m. laikotarpiu sumažėjo nuo 23,8 iki 22,2 tūkst.ha, o valdymo išlaidos (valdymo 
personalo darbo užmokestis, socialinis draudimas ir kitos ūkinės išlaidos) sumažėjo nuo 94,2 Lt/ha 1998 m. iki 88,3 Lt/ha 
2000 m., bet jos vis dar sudaro 27,4 % visų išlaidų ir 28,2 % pajamų. Darbe normatyvinio modeliavimo ir ribinių kaštų 
skaičiavimo metodais yra nustatyti gyvybingų miškų urėdijų rodikliai. Atlikus urėdijų veiklos sričių analizę, nustatyta, kad 
urėdijoje mažiausiai turėtų būti 6 - 7 administracijos darbuotojai ir 5 - 6 specialistai. Nustatyta, kad, norint išlaikyti urėdijose 
dabartinį valdymo personalą, jos turėtų per metus kirsti po 80 tūkst. m³ medienos ir gauti ne mažiau kaip 6 mln. Lt pajamų. 
Pateiktas veiksmingų ir neveiksmingų urėdijų sąrašas. 

Miškų urėdija, valdymo išlaidos, urėdijos plotas, pajamos, kirtimo norma. 
 
Gintautas ČINGA. Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškotvarkos katedros lektorius. Adresas: Studentų g. 13, LT-4324 Akademija, 
Kauno raj. Tel. (8 37) 39 76 49, el. paštas gcinga@nora.lzua.lt. 
Romualdas DELTUVAS, Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškotvarkos katedros profesorius, biomedicinos mokslų habil. dr. Adresas: 
Studentų g. 13, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 39 76 49, el. paštas romasd@nora.lzua.lt. 
Juozapas MAŽEIKA. Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškotvarkos katedros docentas, biomedicinos mokslų dr. Adresas: Studentų g. 
13, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 39 76 49, el. paštas jmazeika@info.lzuu.lt. 
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Piktžolių dygimo dinamika ir jų žalingumas bulvėms 
 
Steponas Čiuberkis 
 

Tyrimai daryti mikrolaukelių metodu. Bendras laukelio plotas 7,0 m2, apskaitomojo – 2,8 m2. Pakartojimai 6. 
Bulvės ‘Mirta’ buvo auginamos atitinkamais vystymosi tarpsniais nepiktžolėtuose laukeliuose ir augo kartu su 
išlikusiomis piktžolėmis po tarpueilių dirbimo. 

Trumpaamžės plačialapės piktžolės bulvių pasėlyje intensyviausiai dygo bulves pasodinus ir iki jų žydėjimo 
(sudygo 62-86% piktžolių).  Trumpaamžės žiemojančios piktžolės intensyviau dygo užaugus bulvienojams 20 cm 
aukščio ir iki bulvių derliaus nuėmimo (80-96%). 

Piktžolės žalingiausios buvo, kai augo kartu su bulvėmis jas pasodinus ir iki žydėjimo, pasodinus bulves ir iki 25 
dienų po žydėjimo ir visą vegetaciją. Bulvių derlingumas sumažėjo atitinkamai 8,1; 8,4 ir 6,4%, palyginus su visą 
vegetaciją nepiktžolėtais pasėliais. 
        Piktžolės, dygimo dinamika, bulvės, žalingumas. 
 
Steponas ČIUBERKIS. Lietuvos žemdirbystės instituto Vėžaičių filialo vyriausiasis mokslo darbuotojas, prof. habil. dr., 
biomedicinos mokslai, agronomija, Žemdirbystės sektoriaus vedėjas. Adresas: Gargždų 29, LT-5845 Vėžaičiai  Klaipėdos rajonas. 
Tel. 8-26 45 83 04, el.paštas: stepas@vezaiciai.lzi.lt 
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Svogūninių musių gausumo dinamika svogūnų pasėliuose 
 
Laisvūnė Duchovskienė 
 

1998 – 2000 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute atlikti žalingiausio svogūninių daržovių kenkėjo - 
svogūninės musės (Delia antiqua Meig.) - gausumo tyrimai svogūnų pasėliuose. Lietuvoje per vegetaciją išsivysto dvi 
šio kenkėjo generacijos, tačiau žalingesnė yra pirmoji. Svogūninių musių gausumas buvo fiksuojamas vertikaliomis 
baltos spalvos gaudyklėmis, kurios buvo apvilktos “Pestifix” klijais ištepta plėvele. Tirta svogūninės musės gausumo 
dinamika svogūnų sėklojuose, iš sėjinukų ir sėklų auginamuose svogūnuose. Nustatyta, kad pirmoji svogūninės musės 
generacija gausesnė sėklojuose, o antroji - iš sėklų ir sėjinukų auginamuose svogūnuose. Svogūnų sėklojuose pirmos 
generacijos svogūninės musės gausiausiai skraidė nuo gegužės 15 d.iki birželio 10 d. - žiedstiebio augimo tarpsniu. Iš 
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sėjinukų auginamuose svogūnuose pirmos generacijos svogūninės musės gausiausiai skraidė gegužės 24 d. - birželio 4 
d. - lapų augimo tarpsnio pradžioje ir birželio 22 d. - liepos 1 d. - derlingų vegetatyvinių augalo dalių vystymosi 
tarpsnio pradžioje. Antrosios generacijos musės gausiausiai skraidė liepos 31 d. - rugpjūčio 12 d. - derlingų 
vegetatyvinių augalo dalių vystymosi tarpsnio pabaigoje. Iš sėklos auginamuose svogūnuose pirmos generacijos 
svogūninės musės gausiai skraidė nuo gegužės pabaigos iki liepos pradžios – visą lapų augimo tarpsnį. Antrosios 
generacijos svogūninės musės gausiausiai skraidė nuo liepos 31d. iki rugpjūčio 17 d. - derlingų vegetatyvinių augalo 
dalių vystymosi tarpsnio viduryje. 

Svogūninės musės, kenkėjų gausumas, svogūnai. 
 
Laisvūnė DUCHOVSKIENĖ. Lietuvos sodininkystės daržininkystės instituto augalų apsaugos laboratorijos doktorantė. Adresas: 
Kauno 13-3, Babtai, Kauno raj. Tel. (8-37) 55 56 87, el. paštas: aupsauga@lsdi.lt 
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Miško paklotės nariuotakojų “išgaudymo” efektas  
 
Artūras Gedminas 
 

Eksperimento tikslas buvo nustatyti, ar nepasireiškia “išgaudymo” efektas, atliekant miško paklote bėgiojančių 
nariuotakojų apskaitas žemės (Barberio) gaudyklėmis. Eksperimentas atliktas 1999 m. Kauno raj., Dubravos 
eksperimentinės-mokomosios urėdijos VI a.k. brukniniame pušyne. Sugauta ir  apibūdinta 109 rūšių nariuotakojai. 
Gausiausi individų skaičiumi buvo vabzdžiai (65,6% visų paklotėje surinktų nariuotakojų), priklausantys 8 būriams. 
Tarp jų dominavo vabalų (Coleoptera) – 50,6% ir plėviasparnių (Hymenoptera) – 13,3% būrių atstovai. 

Entomofagų kilnojamomis gaudyklėmis buvo surinkta 13% daugiau nei stacionariomis. Daugiausia tai buvo 
Carabus arcensis, Pterostichus niger, P. versicolor žygiai ir visos mūsų aptiktos trijų rūšių, Formica rufa, Lasius niger, 
Myrmica rubra, skruzdėlės. Koprofagų, tarp kurių dominavo Geotrupes stercorosus, net 3 kartus daugiau surinkome 
stacionariai įrengtomis gaudyklėmis. 

Faunistiniams tyrimams siūlome pasirinkti perkeliamų gaudyklių metodą, o poveikio gamtai tyrimams – stacionarių 
gaudyklių metodą. 

Paklotės nariuotakojai, pušynai, žemės gaudyklės, išgaudymas.  

 
Artūras GEDMINAS. Lietuvos miškų instituto Miško apsaugos ir medžioklėtyros skyriaus vedėjas, biomedicinos mokslų daktaras, 
docentas. Adresas: Liepų 1, LT-4312 Girionys, Kauno raj. Tel . (8-37) 54 72 69, el. paštas: gedminas@xxx.lt 
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Augalų parazitiniai nematodai miežių šaknyse 
 
Sonata Kazlauskaitė 
 

Augalų parazitiniai nematodai yra svarbūs ekosistemos komponentai. Agroekosistemose, nesilaikant fitosanitarijos 
reikalavimų, susidaro agrofitopatogeniniai kompleksai. Darbo tikslas buvo atlikti miežių rizosferos nematodų 
komplekso sudėties tyrimus. Tyrimai atlikti 1997-1999 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje. Miežiai 
buvo auginami tausojančiosios žemdirbystės sąlygomis. Miežių šaknų mėginiai nematodų analizėms buvo renkami 
sutinkamai su miežių vystymosi tarpsniais. Nematodams iš miežių šaknų išskirti panaudotas modifikuotas piltuvėlinis 
Bermano metodas. Nustatyta, kad miežių šaknyse fitohelmintų trofinės grupės nematodai sudarė vidutiniškai nuo 26,3 
iki 30,3 proc. nematodų komplekso. Vyravo Pratylenchus spp. gentis. Helicotylenchus spp., Aphelenchus spp., 
Tylenchorhynchus spp. ir Tylenchus spp. genčių gausumas miežių šaknyse skirtingais metais buvo nevienodas. Kitų 
genčių fitonematodų buvo nustatyti tik nedideli kiekiai.  

Augalų parazitiniai nematodai, nematodų gausumas, nematokompleksas. 
 
Sonata KAZLAUSKAITĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Augalų apsaugos katedros asistentė. Adresas: 
Studentų g. 11, Akademija, LT-4324 Kauno raj. Tel. (8 37) 39 77 15, el. paštas: sonatak@bamba.lt 
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Augimo reguliatorių - stilitų poveikis žieminio rapso fiziologiniams ir morfologiniams rodikliams 
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Regina Malinauskaitė, Elena Jakienė, Natalija Burbulis 
 

Lauko bandymai atlikti 1999-2001 metais LŽŪU Bandymų stotyje. Tirti Kauno technologijos universiteto 
Organinės chemijos katedroje susintetinti augimo reguliatoriai – stilitai. Tirtas stilitų-105 ir 106 poveikis žieminio rapso 
‘Express’ ir ‘Leo’ veislių žiemojimui, augalų augimui, chlorofilų kiekio dinamikai vegetacijos metu. Stilitai neturėjo 
įtakos veislių augalų sėklų daigumui. Augalai apipurkšti stilito-105 (1,35 mM/l ) ir stilito-106 (1,71 mM/l ) tirpalais 
rudenį 1,05 augalų vystymosi tarpsniu. Nustatytas teigiamas stilitų poveikis augalų žiemojimui. Stilitas-105 didino 
‘Express’ ir ‘Leo’ augalų aukštį. Stilitai turėjo įtakos chlorofilų kiekio pokyčiams augaluose vegetacijos metu. 

Stilitai, žieminis rapsas, augalų vystymasis, chlorofilai. 
 
Regina MALINAUSKAITĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Botanikos katedros biomedicinos mokslų 
daktarė, docentė. Adresas: Studentų g. 11, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37)39 77 85. 
Elena JAKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Augalininkystės katedros biomedicinos mokslų daktarė, 
lektorė. Adresas: Studentų g. 11, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 39 77 14, el. paštas: elenajak@ info.lzua.lt. 
Natalija BURBULIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Augalininkystės katedros biomedicinos mokslų 
daktarė, Genetikos-biotechnologijos laboratorijos vedėja. Adresas: Universiteto g. 3, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 39 
77 04, el. paštas: natalija@ nora.lzua.lt. 
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Pašilės girininkijos medynų rūšinės įvairovės kaita 
 
Vitas Marozas, Gintautas Mozgeris 
 

Miškai yra labai svarbūs saugant biologinę įvairovę. Šiuo metu vienas iš aktualiausių miškininkystės uždavinių yra 
ne tik padidinti miškų produktyvumą, bet ir užtikrinti miško ekosistemų egzistavimą su joje esančia būdinga biologine 
įvairove. Įvertinant miško ekosistemą biologinės įvairovės požiūriu, naudojama sumedėjusi miško augalija. Ji pasirinkta 
kaip indikatorius kitoms rūšims - kuo medyne daugiau medžių rūšių, tuo miško bendrija įvairesnė. Medžių rūšių skaičių 
miško ekosistemoje galima laikyti vienu iš biologinės įvairovės rodiklių, todėl ūkiniame vienete (Ukmergės urėdijos 
Pašilės girininkijoje) yra analizuojama medyno rūšinė sudėtis. 

Pasinaudojus girininkijos archyvo medžiaga, buvo surinkti ir analizei panaudoti 1960, 1974, 1985 ir 1998 metų 
miškotvarkų duomenys. Medynų rūšinė įvairovė įvertinta pagal rūšių skaičiaus (S), įvairovės (Ds), proporcingumo (E) 
ir vyravimo (D) rodiklius. Pagal apskaičiuotas medynų rūšinės sudėties formules ir įvairovės rodiklius analizuojama 
Pašilės girininkijos medynų rūšinės įvairovės kaita. 

Medžių rūšių skaičius girininkijos medynuose 1960 metais buvo 13; 1974 ir 1985 – 15; 1998 metais - 14. Įvairovės 
rodiklis nagrinėjamu laikotarpiu didėjo. Minėtu laikotarpiu taip pat didėjo ir proporcingumo rodiklis, kuris parodo, kad 
vienodėjo rūšių pasiskirstymas medynų rūšinėje sudėtyje. Vyravimo rodiklis 1960-1998 m. laikotarpiu mažėjo, nes 
mažėjo vyraujančios rūšies - pušies dominavimas medynuose. Tai palankiai vertinama bioįvairovės požiūriu. Pašilės 
girininkijos medynų rūšinės sudėties įvairovė didėjo, tuo pačiu sudarydama sąlygas ir kitų rūšių įvairovės didėjimui 
girininkijos miškuose. 

Biologinė įvairovė, įvairovės indeksai, medynų kaita, miško ekosistema. 
 

Vitas MAROZAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto, Ekologijos katedros biomedicinos mokslų (miškotyra) daktaras, docentas, tel.: 39 74 
44, el. paštas: marozas@nora.lzua.lt. 
Gintautas MOZGERIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto, Geoinformacinių sistemų laboratorijos biomedicinos mokslų (miškotyra) 
daktaras, mokslinis bendradarbis, tel.: 8 687 12 140, el. paštas: gislab@hidro.lzuu.lt. 
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Verstuvinio ir beverstuvinio žemės dirbimo būdų įtaka žieminių kviečių piktžolėtumui 
 
Danutė Ožeraitienė 
 

Straipsnyje apibendrinti 1996 - 1999 metais LŽI Vėžaičių filiale atliktų tyrimų duomenys. Tirta verstuvinio 
(lėkščiavimas ir arimas, arimas) ir beverstuvinio (purenimas sunkiuoju kultivatoriumi ir purenimas frezeriu, naudojant 
herbicidą raundapą) žemės dirbimo būdų  įtaka žieminių kviečių piktžolėtumui. Dirvožemis -vidutiniškai sukultūrintas 
tipingas nepasotintas balkšvažemis – JIn2 (glėjiškas velėninis jaurinis JPV

1). Įvertinus žieminių kviečių piktžolėtumą 
esant vaškinės brandos tarpsniui, nustatyta, kad mažiausia piktžolių masė buvo frezeriu (44g m-2) ir sunkiuoju 
kultivatoriumi (51g m-2) įdirbtame ir raundapu purkštame dirvožemyje, arba 1,3…1,5 karto mažiau, nei jų buvo 
tradiciškai dirbtame – lėkščiuotame ir artame dirvožemyje. Didžiausią žieminiuose kviečiuose plintančių piktžolių dalį 
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tiek plaukėjimo, tiek vaškinės brandos tarpsniais sudarė trumpaamžės dviskiltės piktžolės, ir jų lyginamosios dalies 
pokyčių nuo skirtingų dirbimo būdų nepastebėta. Tai leidžia teigti, kad tradicinio antrametės dobilienos dirbimo būdo – 
lėkščiavimo ir arimo pakeitimas purenimu beverstuviniais padargais, naudojant herbicidą raundapą, drėgno Pajūrio 
žemumos klimato sąlygomis yra galimas. 

Verstuvinis ir beverstuvinis žemės dirbimas, piktžolėtumas. 
 

Danutė OŽERAITIENĖ. Lietuvos žemdirbystės instituto Vėžaičių filialo mokslo darbuotoja. Adresas: Gargždų 29, Vėžaičiai, 
Klaipėdos raj. Tel.: 370 86 6458578, el.paštas: danuteo@takas.lt 
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Supaprastinto žemės dirbimo įtaka pasėlių piktžolėtumui 

 
Antanas Stancevičius, Nijolė Špokienė, Darija Jodaugienė, Kostas Trečiokas, Steponas Raudonius 

 
Supaprastintas pagrindinis žemės dirbimas tirtas Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje 1989-2000 m. 

šešialaukėje sėjomainoje: 1) daugiametės žolės I n.m., 2) daugiametės žolės II n.m., 3) žieminiai kviečiai, 4) pašariniai 
runkeliai, 5) vasariniai rapsai, 6) miežiai su įsėliu. Dirvožemis - giliau glėjiškas pasotintasis palvažemis. Nustatyta, kad 
tradicinį gilų arimą (23-25 cm) pakeitus sekliu arimu (12-14 cm) arba giliu (23-25 cm) bei sekliu (12-14 cm) purenimu 
sunkiuoju kultivatorium, piktžolių sėklos ir vegetatyviniai dauginimosi organai telkiasi arčiau dirvos paviršiaus ir 
greičiau sudygsta bei atželia, dėl to didėja pasėlių piktžolėtumas. Ypač plinta daugiametės vegetatyvinės (paprastasis 
varputis, dirvinė pienė) ir smulkias sėklas turinčios trumpaamžės piktžolės (vienametė miglė, bekvapis šunramunis, 
daržinė žliūgė, veronikos). Daugiamečių piktžolių plitimas pristabdytas antros rotacijos pradžioje vieną kartą išpurškus 
raundapą (3 l ha-1) pavasarį prieš miežių sėją ir žieminių kviečių bei vasarinių  rapsų ražienoje. Trumpaamžės piktžolės 
buvo kontroliuojamos antroje rotacijoje purškiant selektyvius herbicidus žieminių kviečių, vasarinių  rapsų ir pašarinių 
runkelių pasėliuose. Miežiai su įsėliu purkšti herbicidu MCPA per abi rotacijas. 

Supaprastintas žemės dirbimas, piktžolės, herbicidai, sėjomaina, rotacija. 
 

Antanas STANCEVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros profesorius, biomedicinos mokslų daktaras. 
Adresas: Studentų 11, LT-4324 Akademija, Kaunas. Tel. (8 37) 39 70 11.  
Nijolė ŠPOKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros docentė, biomedicinos mokslų daktarė. Adresas: 
Studentų 11, LT-4324 Akademija, Kaunas. Tel. (8 37) 39 70 11, el. paštas: afze@nora.lzua.lt 
Darija JODAUGIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedra, biomedicinos mokslų daktarė. Adresas: Studentų 
11, LT-4324 Akademija, Kaunas. Tel. (8 37) 39 70 11, el. paštas: jdarija@nora.lzua.lt 
Kostas TREČIOKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros lektorius. Adresas: Studentų 11, LT-4324 
Akademija, Kaunas. Tel. (8 37) 39 70 11, el. paštas: afze@nora.lzua.lt 
Steponas RAUDONIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros docentas, biomedicinos mokslų daktaras. 
Adresas: Studentų 11, LT-4324 Akademija, Kaunas. Tel. (8 37) 39 70 11, el. paštas: afze@nora.lzua.lt 
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Žirnių apsauga nuo vabzdžių kenkėjų 
 
Jonas Šurkus 
 

Žirniai yra vienas iš plačiausiai Lietuvoje auginamų ankštinių augalų. Nuo 1996 m. Lietuvoje pradėtos auginti 
mažiau išgulančios žirnių veislės grynuose pasėliuose, be palaikančiųjų augalų. Tokiuose plotuose susidarė geros 
sąlygos plisti žirnių kenkėjams, susiformavo specifinė žirnių pasėlių entomofauna, daranti žymią žalą žirnių derliui ir 
grūdų kokybei. Straipsnyje pateikti Lietuvos žemdirbystės institute  2000 – 2001 metais atliktų bandymų, naudojant 
insekticidus žirnių apsaugai nuo kenkėjų, rezultatai. Žirnių purškimas butonizacijos metu insekticidais iš esmės 
sumažino žirninių vaisėdžių pažeistų grūdų kiekį, 0,15 – 0,67 t/ha padidino žirnių grūdų derlių, 2,3 – 23,5 % padidino 
1000 grūdų  masę. 

Žirniai, amarai, tripsai, žirninis vaisėdis, grūdų derlius 
 
Habil. dr. Jonas ŠURKUS. Lietuvos žemdirbystės institutas, Augalų apsaugos skyrius Adresas: Instituto al. 1, Akademija, Dotnuvos 
sen., LT-5051 Kėdainių raj. Tel. (8 347) 37 263, El. p.: jsurkus@lzi.lt 
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Trumpasparnių paplitimas (Coleoptera, Staphylinidae) miglinių javų pasėliuose 
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Vytautas Tamutis 
 

Straipsnyje pateikiami trumpasparnių (Coleoptera, Staphylinidae) rūšinės sudėties ir dinamikos žieminiuose 
kviečiuose, miežiuose, vikių-avižų mišinyje ir  miežiuose su daugiamečių žolių įsėliu tyrimų rezultatai. Tyrimai buvo 
atlikti Kauno rajone, Kazliškių ekologiniame ūkyje, 1998-99 metais. Trumpasparniai buvo gaudomi naudojant Barberio 
gaudykles gegužės - rugsėjo mėnesiais. Nustatyta migliniuose javuose paplitusios euribiontinės trumpasparnių rūšys: 
Philonthus fescipennis Mann., Ph. varius Gyll., Ph. rotundicollis Men., Gyrochypnus scoticus Joy.,, Anotylus rugosus 
F., Tachyporus chrysomelinus L., T. hypnorum F., Tachinus rufipes L. Pasėliuose vyravo saprobiontinės ir geobiontinės 
trupmpasparnių rūšys, kurių sudėtis ir individų gausa priklausė nuo agrobiocenozių amžiaus ir organinių medžiagų 
gausos dirvožemyje. Žieminiuose kviečiuose didžiausias trumpasparnių aktyvumas užfiksuotas gegužės - birželio, o 
vasariniuose javuose – birželio - liepos mėnesiais.  

Trumpasparniai, žieminiai kviečiai, miežiai, vikių-avižų mišinys. 
 
Vytautas TAMUTIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Augalų apsaugos katedros biomedicinos mokslų 
daktaras, lektorius. Adresas: Vasario 16-osios g. 9 – 16, LT-3000 Kaunas. Tel. (8 37) 20 16 54, el. paštas: dromius@yahoo.com 
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Žieminių kviečių cheminės sudėties ir technologinių savybių įvertinimas  
 
Ilona Vagusevičienė, Lina Jakubauskienė 
 

Šiame darbe, siekiant racionaliai panaudoti Lietuvoje išaugintą grūdinę žaliavą ir patenkinti vis didėjančius 
vartotojų poreikius aukštos kokybės maistiniais kviečiais, buvo atlikta išsami jų  cheminės sudėties ir technologinių 
savybių analizė. Straipsnyje pateikti 1997-2000 metų respublikoje auginamų žieminių kviečių veislių (‘Ibis’, ‘Portal’, 
‘Širvinta 1’, ‘Marabu’, ‘Zentos’, ‘Jubilatka’), išaugintų skirtingų rajonų augalų veislių tyrimo stotyse (AVTS), derliaus 
kokybės tyrimo rezultatai. Gauti tyrimų duomenys apdoroti matematinės statistikos metodais. Įvertintas kviečių 
cheminės sudėties ir technologinių savybių koreliacinis ryšys su tešlos maišymosi savybėmis. Tyrimais nustatyta, kad 
tarp vandens absorbcijos, tešlos susidarymo trukmės ir baltymų bei glitimo kiekio egzistuoja stipri koreliacinė 
priklausomybė (r =  0,77... 0,86). 

Žieminiai kviečiai, veislės, technologinės savybės, tešlos maišymosi savybės. 
 
Ilona VAGUSEVIČIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Augalininkystės katedros biomedicinos mokslų 
daktarė, lektorė. Adresas: Studentų g. 11, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 39 77 14, el. paštas: Ilona@nora.lzua.lt  
Lina JAKUBAUSKIENĖ. Lietuvos maisto institutas, daktarė, mokslo darbuotoja. Adresas: Taikos pr. 92, LT-3031 Kaunas. Tel. (8 
37) 31 21 41, el. paštas: l.jakubauskiene@takas.lt 
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Žemdirbiškų profesijų ugdymo turinio metodologijos ypatumai 
 
Sigitas Daukilas 
 

Žemdirbiškų profesijų ugdymo turinys turi savo specifiką, todėl šiame straipsnyje nagrinėjami Lietuvoje 
formuojamos profesinio ugdymo turinio metodologijos esminiai bruožai bei tyrimais iliustruojamos žemdirbiškų 
profesijų ugdymo turinio tendencijos. Profesinio ugdymo turinio metodologija grindžiama makro ir egzo socialinės 
aplinkos lygiuose besiformuojančiomis vertybinėmis orientacijomis, jų raidos tyrimais, humanistiniu požiūriu į 
žemdirbių profesiją bei jų kompetenciją, profesinį jaunųjų ūkininkų ugdymą. Išvadose teigiama, kad žemdirbiškų 
profesijų ugdymo turinio metodologija turi būti grindžiama pragmatizmo ir humanizmo filosofijų esminių nuostatų 
racionaliu deriniu. Siekiant to, profesinio ugdymo turinio metodologijoje būtina humanizuoti profesijos, žemdirbių 
kompetencijos, kaip individo savitos raiškos veiklos pasaulyje, sąvokų sampratą, o žemdirbiškas profesijas vertinti kaip 
kaimo socialinėje aplinkoje besiformuojančias veiklos rūšių kombinacijas, sukuriančias kaimo žmonėms prielaidas 
patenkinti jų savisaugos bei saviraiškos poreikius. Žemdirbiškų profesijų profesiniame ugdyme didesnį dėmesį skirti 
dualizmo modelio principų įgyvendinimui.  

Profesinio ugdymo turinys, metodologija, vertybinės orientacijos, pragmatizmas, humanizmas. 
 
Sigitas DAUKILAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Profesinės pedagogikos ir psichologijos katedros docentas, soc. m. daktaras. 
Adresas: Universiteto g. 11, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 39 77 94, el. paštas: daukilas@centras.lt. 
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Elektroninio verslo būklė ir perspektyvos Lietuvos žemės ūkio įmonėse 

Vilija Jucevičienė, Reiner Doluschitz 

Straipsnio objektas – elektroninis verslas (el. verslas) Lietuvos žemės ūkio įmonėse. Šio darbo tikslas - nustatyti el. 
verslo būklę ir perspektyvas Lietuvos žemės ūkio įmonėse. Šiam tikslui įgyvendinti buvo atlikta užsienio mokslininkų 
paskelbtų darbų analizė, kuria remiantis pagrista el. verslo sąvoka, išaiškinti el. verslo partneriai (verslas, administracija 
ir privatūs vartotojai) bei ryšiai tarp jų, nustatyti el. verslo privalumai, analizuojami kaip išlaidų sumažėjimas, apyvartos 
didėjimas, konkurencinės situacijos ir klientų aptarnavimo pagerėjimas bei trūkumai, pasireiškiantys teisės, saugumo, 
išlaidų ir socialinėje srityse.  

Empirinis tyrimas (anketinė apklausa), siekiant išsiaiškinti el. verslo būklę ir perspektyvas, atliktas 2002 m. gegužės 
mėnesį Lietuvos žemės ūkio įmonėse. Tyrimo metu nustatytas kompiuterių (techninės įrangos), programinės įrangos, 
interneto panaudojimas bei tiriamųjų įmonių struktūriniai duomenys. Buvo ištirta 13 žemės ūkio įmonių, naudojančių 
automatizuotą apskaitos programą „Debetas“.  

Atlikus anketinių duomenų analizę nustatyta, kad 84,62% tirtų įmonių verčiasi augalininkyste, 53,85% 
galvijininkyste ir 46,15% kiaulininkyste (galimi keli atsakymo variantai). Pastaruoju metu net 61,54% tirtų žemės ūkio 
įmonių verslą tvarko daugiau nei vienu kompiuteriu. Per 1999-2002 m. laikotarpį kompiuterius įsigijo 54% įmonių. Iš 
visų analizuotų įmonių 51% numato įsigyti daugiau techninės įrangos elektroniniam duomenų tvarkymui ateinančiais 
metais arba vėliau. Išnagrinėjus standartinės taikomosios programinės įrangos panaudojimą nustatyta, kad labiausiai yra 
paplitęs tekstų tvarkymo programų - 76,92% ir skaičiuoklių - 69,23% panaudojimas. Per pastaruosius ketverius metus 
84,62% tirtų įmonių prisijungė prie interneto. Išai6kinta, kad 90,91% įmonių internetą naudoja įvairiai informacijai 
gauti (dalykinė spauda, rinkos ataskaitos, įstatymų bazė ir paramos fondai), 81,82% komunikacijai (elektroninis paštas) 
ir 72,73% elektoniniam verslui (elektroninis ryšys su banku, su įmonėmis iš gretimų gamybos šakų). Kaip mano 
autoriai, pastaraisiais metais vis didėjantį susidomėjimą internetu lėmė bankuose ir žemės ūkio įmonėse naudojamų 
taikomųjų programų integracija, leidžianti perduoti elektroninius duomenis minėtiems verslo partneriams. 

Atlikti Lietuvos ir užsienio mokslininkų paskelbtų darbų tyrimai bei empirinių duomenų analizė leidžia teigti, kad 
Lietuvos žemės ūkio įmonėse yra gera informacinės ir komunikacinės technikos būklė, sudaranti palankias sąlygas el. 
verslo plėtrai. 

El. verslas, žemės ūkis, interneto panaudojimas. 
 

Dr. Vilija JUCEVIČIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Apskaitos ir finansų katedros lektorė. Adresas: Universiteto g.10, LT-4324 
Akademija, Kauno r., Lietuva. Tel.+370 37 39 70 49, el.paštas: vilijaj@eko.lzua.lt 
Reiner DOLUSCHITZ. Prof. Dr., Ūkio vadybos katedra, Hohenheimo universitetas, Štutgartas, Vokietija.. Adresas: Institut 410 A, 
Universität Hohenheim, D-70593 Stuttgart. Tel. +49 711 459 2841, el. paštas: agrarinf@uni-hohenheim.de 

 
 

ISSN 1648 - 116X LŽŪU MOKSLO DARBAI. 2002. Nr. 55 (8) 
SOCIALINIAI MOKSLAI 

 
Darbuotojų motyvavimo būdai 
 
Lina Marcinkevičiūtė 
 

Straipsnyje įvardijami Lietuvos įmonių darbuotojų esminiai darbo ir elgesio motyvai, požiūriai į darbo motyvaciją 
ir motyvavimą. Nagrinėjama pagrindinių veiksnių – kvalifikacijos, karjeros ir darbo užmokesčio įtaka darbuotojų 
motyvavimui bei su minėtais veiksniais susiję sunkumai. Pateikiamos idealaus Lietuvos darbuotojo savybės bei pareigų 
paaukštinimo veiksniai. Aiškinama tinkamo investavimo į mokslo tyrimus Lietuvoje nauda. Analizuojamas Lietuvos 
įmonių darbuotojų pasitenkinimas darbo užmokesčiu. Nurodomi pagrindiniai šalies darbuotojų motyvavimo trūkumai, 
kurie trukdo racionaliai ir pažangiai motyvuoti Lietuvos įmonių darbuotojus. Straipsnyje siekiama iš trijų pozicijų 
įvertinti darbo motyvaciją, elgesį ir motyvavimą. Pagrindinės pozicijos: tarnautojų (vadovų) interesai, darbininkų 
interesai ir neutralus požiūris į interesų suderinamumą. 

Darbuotojų motyvai, motyvavimas, motyvacija, poreikiai, tikslai. 
 

Lina MARCINKEVIČIŪTĖ, Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Administravimo ir kaimo plėtros 
katedros asistentė. Adresas: Universiteto g. 10, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 39 72 14, el.paštas: LINA@eko.lzua.lt.  
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Asiūklių plitimo drenažo linijų trasose ir kovos būdų su jais tyrimai 
 
Nijolė Bastienė, Valentinas Šaulys 
 

Pastaraisiais metais drenuotuose plotuose pastebimas intensyvus dirvinių asiūklių plitimas. Dažniausiai asiūkliai 
želia virš drenažo tranšėjų. Šis reiškinys geriausiai matomas pavasarį nedirbamuose ir šakniavaisiams skirtuose 
plotuose. Dirvinių asiūklių šaknys prasiskverbia į drenažo vamzdžius ir juos užkemša. Šių piktžolių sukeltų drenažo 
gedimų skaičius iš metų į metus didėja. 

Nustatyta, kad asiūklių plitimą drenuotuose plotuose lemia specifinės šių augalų biologinės savybės ir gamtinės, 
klimatinės bei antropogeninės sąlygos. Tai palankus drenažo tranšėjų dirvožemio vandens, oro ir augalų pasisavinamų 
maisto medžiagų režimas, neatitinkanti reikalavimų laukų ir drenažo sistemų priežiūra, nepakankama kova su 
piktžolėmis, visai neatliekami arba mažesnio masto rūgščių dirvų kalkinimo darbai, pavėluotas drenažo gedimų 
šalinimas. 

Su asiūkliais drenažo tranšėjų trasose galima kovoti agrotechninėmis priemonėmis ir cheminiais būdais. Tirtas 
mechaninio antžeminės dalies naikinimo, kalkinimo bei sisteminių herbicidų – raundapo ir dialeno -poveikis asiūklių 
šaknų sistemai. Per vieną vegetacijos laikotarpį kiekybiniai šaknų rodikliai efektyviausiai sumažėjo dėl kalkinimo ir 
intensyvaus ravėjimo. Cheminės priemonės šaknų tankį sumažino vidutiniškai 38%. 

Asiūklis, drenažo užkimšimas, plitimo priežastys, hidrocheminės sąlygos, dreninė kontrolė. 
 
Nijolė BASTIENĖ. Lietuvos vandens ūkio instituto Eksploatacijos laboratorijos vyresnioji mokslinė bendradarbė, technikos mokslų 
daktarė. Adresas: Parko 6, Vilainiai, LT-5048 Kėdainių r. Tel. (8 347) 6 81 09, el.paštas: vegelyte@delfi.lt 
Valentinas ŠAULYS. Lietuvos vandens ūkio instituto Eksploatacijos laboratorijos vedėjas, vyresnysis mokslinis bendradarbis, tech-
nikos mokslų daktaras. Adresas: Parko 6, Vilainiai, LT-5048 Kėdainių r. Tel. (8 347) 6 81 09, 
el.paštas: valentinas@water.omnitel.net  
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Apšvietos lygio ir transporto priemonės važiavimo greičio įtaka eismo saugai 

 
Juozas Eičinas, Ričardas Butkus 

 
Straipsnyje nagrinėjamos eismo saugumo gerinimo galimybės gyvenvietėse tamsiuoju paros metu. Apie 40 % 

eismo nelaimių įvyksta tamsoje ar nepakankamo matymo sąlygomis. Dažniausiai nukenčia pėstieji ir dviratininkai 
(beveik 50 % nukentėjusiųjų). Skaičiavimais nustatyta, kad avarijos tikimybė, kuri dieną sudaro apie 0,000001 
automobilių*km, nakties metu, esant sausam asfaltui ir kai automobilio žibintai su kaitinamosiomis lemputėmis bei 
kintant važiavimo greičiui nuo 20 iki 60 km/h, didėja nuo 16 iki 111 kartų. Esant šlapiai asfalto dangai toji tikimybė 
kinta nuo 20 iki 143 kartų, o kai kelias apledėjęs – nuo 41 iki 221 karto. Apskaičiuota, kad saugus transporto priemonių 
sustojimo kelias nakties metu bus garantuotas, jei neapšviestose gyvenvietėse automobilių važiavimo greitis neviršys 
40 km/h. Nustatyta, jog mažųjų gyvenviečių stacionarus gatvių apšvietimas yra blogas, pvz., Garliavos sankryžose 
(4,4…0,2) lx, o Karmėlavoje viename iš kelio Kaunas – Jonava kelkraščių tik iki 0,8 lx. Jei stacionarieji gatvės 
šviestuvai papildytų transporto priemonės žibintų šviesą bent 9 lx apšvietos lygiu, avarijos tikimybė sumažėtų beveik 
dvigubai prie to paties važiavimo greičio.  

Saugus eismas, gyvenvietė, naktis, apšvieta, greitis. 
 
Juozas EIČINAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Profesinės saugos ir inžinerijos vadybos 
katedros docentas, technologijos (technikos) mokslų daktaras. Adresas: Studentų 15B, LT 4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 39 
77 76, el. paštas: sauga@tech.lzuu.lt  
Ričardas BUTKUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Profesinės saugos ir inžinerijos vadybos 
katedros docentas, technologijos (technikos) mokslų daktaras. Adresas: Studentų 15B, LT 4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 39 
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Savaeigio žemės ūkio agregato su hidrostatine technologinio įrenginio pavara matematinis modeliavimas 
 
Renatas Lapinskas, Aleksandras Kirka, Antanas Lapinskas 
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Straipsnyje nagrinėjamas savaeigis žemės ūkio agregatas, sudarytas iš mechaninės transmisijos, perduodančios 
variklio galią žemės ūkio mašinos važiuoklei, ir hidrostatinės pavaros, perduodančios variklio galią žemės ūkio mašinos 
technologiniam įrenginiui. Aptariamas hidrostatinės pavaros,  kurios paskirtis yra stabilizuoti mašinos technologinio 
įrenginio darbo įrankio judėjimo greitį, valdymas. Nagrinėjama pavara, sudaryta iš siurblio ir hidraulinio variklio. 
Abiejų hidraulinių mašinų darbinis tūris keičiamas panaudojant grįžtamojo ryšio signalą. Sudarytas nagrinėjamos 
mobilios žemės ūko mašinos matematinis modelis ir atliktas skaitmeninis šio modelio sprendimas esant vardiniams 
parametrams. Atliktas matematinio modelio varijavimas keičiant hidraulinių mašinų valdymo parametrus bei žemės 
ūkio mašinos apkrovą. Matematinio modeliavimo rezultatai leidžia nustatyti optimalius santykius tarp pagrindinių 
mobilios žemės ūkio mašinos konstruktyvinių parametrų.  

Savaeigis žemės ūkio agregatas, bepakopio valdymo hidrostatinė pavara, valdymas, matematinis modeliavimas. 
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4, Akademijos miestelis, Kauno raj., LT- 4324, tel. (8 37) 39 82 09, el paštas: lapirena@soften.ktu.lt 
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Gilių tiksliosios sėjos aparato darbo tyrimai 
  
Remigijus Zinkevičius, Aldas Palskys 
 

Ąžuolo gilių sėjos technologinė operacija mūsų šalies miško daigynuose yra tik dalinai mechanizuota. Gilės sėjamos 
rankomis į kaupiko padaromas vagutes arba pertvarkyta daržovių sodinamąja EMI - 3. Siekiant sumažinti didžiules darbo 
sąnaudas ąžuoliukų persodinimui, būtinas gilių tiksliosios sėjos aparatas, įgalinantis išdėstyti giles eilutėje po vieną 
nustatytais atstumais. 

Straipsnyje pateikiami ąžuolo gilių matmenų sklaidos duomenys. Nustatyta šaukštelių judėjimo greičio, skirtingos 
gilių mišinio sudėties pagal matmenis, gilių sluoksnio storio, kreipiklio padėties ir šaukštelių periferinės sienelės nuožulos 
kampo įtaka sėjamojo aparato darbo kokybės rodikliams (praleidimai, dubliai, trejetai). 

Sėjamasis aparatas, diskas, šaukšteliai, tikslioji gilių sėja. 
   
Remigijus ZINKEVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Žemės ūkio mašinų katedros technikos 
mokslų daktaras, docentas. Adresas: Studentų g. 15a, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 27) 39 77 49, el. paštas: zink@tech.lzua.lt . 
Aldas PALSKYS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės  ūkio inžinerijos fakulteto Žemės ūkio mašinų katedros magistrantas. 
Adresas: Studentų g. 15a, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 27) 39 77 49.  
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Ekologiškų augalininkystės produktų auginimo platforminės technologijos  
 
Winfried Schäfer 
 

Ateities žemės ūkio inžinerija ekologiniame ūkininkavime apima tris pagrindines sferas: gyvulių priežiūrą, atsinaujinančių energijos 
išteklių naudojimą ir tausojantį derliaus nuėmimą. Europoje ekologiškai ūkininkaujantys ūkininkai vis daugiau naudoja atsinaujinančius 
energijos išteklius - vėjas ir biodujos. Inžinieriai ir architektai naujus pastatus planuoja atsižvelgdami ekologinės gyvulininkystės 
reikalavimus. Šiuolaikiniai auginimo technologijų pagrindai (platforminė technologija) sudaro idealias sąlygas ekologinio žemės ūkio 
tikslų įgyvendinimui, ypač plėtojant ir gerinant dirvožemio struktūrą. Apžvelgiant paskutiniųjų 10 metų mokslines publikacijas 
platforminės technologijos taikyme galima išskirti šiuos rezultatus: 

1. Dabartiniai tyrimų etapai rodo, kad platforminė technologija mažina darbo sąnaudas, taupo energiją, padidina pelningumą, 
pagerina ir saugo dirvožemio struktūrą, prailgina žemės dirbimo periodą ir padeda organizuoti jį be pertraukimų, sudaro galimybes 
neatsižvelgiant į paros metą ir oro sąlygas nepriklausomam tręšimui ir drėkinimui bei piktžolių naikinimui; taip pat padeda automatizuoti 
pasikartojančius darbo etapus ir sudaro geresnes darbo sąlygas. 

 2. Platforminė technologija atitinka specifinių operacijų planavimą, užtikrina daugiametės augalijos dangos išlaikymą, tikslų 
komposto ir kitų preparatų naudojimą, tikslų sėjos laiką, kenkėjų kontrolę, mulčiavimą ir tręšimą. 

 3. Platforminė technologija suteikia puikią progą atlikti bendrus tarpdisciplininius tyrimus mokslininkams ir inžinieriams. Įvairių 
disciplinų mokslininkai stebi bioįvairovės indikatorius, atlieka energijos ir maisto medžiagų balanso tyrimus, užtikrina dirvožemio 
dirbimą ir darbo bei produktų kokybę. Dinaminiai stebėjimo metodai vykdomi naudojant kompiuterinę techniką, kuri padeda stebėti 
augalų vystymosi stadijas. Platforminė technologija užtikrina pastovų dirvožemio ir floros duomenų registravimą. Specifinė augaviečių 
informacija gali būti naudojama planuojant rotacijas mišriose ir monokultūrose, panaudojant žaliąją trąšą, nustatant geriausias sąlygas 
specifiniams plotams. 
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Platforma, ekologinis ūkininkavimas, multidisciplininis požiūris, tarpdisciplininiai tyrimai. 
 

Winfried SCHÄFER. MTT Agrifood Research Finland, Agricultural Engineering Research, doctor of agricultural sciences, docent. 
Address: Vakolantie 55, FIN-03400, Vihti. Tel +358-9-22425220, e-mail: winfried.schafer@mtt.fi 
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