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Lietuvos miško dirvožemiu užtaršos kaita 1992 ir 1998 metais 
 
Kestutis Armolaitis, Mecislovas Vaicys, Iveta Varnagiryte, Jurate Zenkovaite, Ricardas Beniušis 
 

Lietuvoje miško dirvožemiu monitoringas 16x16 km bioindikatoriniame tinkle (iš viso 67 NSP – nuolatinio 
stebejimo ploteliai) vykdytas du kartus: 1992 ir 1998 metais. Antrojo monitoringo metu pakartotinai nustatyta miško 
dirvožemiu reakcija ir užtarša judriaja siera bei sunkiuju metalu (Cd, Cr, Ni, Pb, Cu ir Zn) sankaupa miško paklotese. 
Nustatyta, kad paprastuosiuose smelžemiuose (Haplic Arenosols) auganciuose pušynuose per 6 metus miško paklociu ir 
paties viršutinio (0-5 cm) mineralinio dirvožemio sluoksnio rugštumas iš esmes nepakito, giliau (5-10 ir 10-20 cm) – 
pašarmejo 0,26-0,32 pHCaCl2. Nuo 1992 iki 1998 m. miško paklotese judriosios sieros koncentracija vidutiniškai 
sumažejo 1,4-1,8 karto, sankaupa – apie 2 kartus. Miško paklotese iš esmes nepakito Pb, Cu ir Zn kiekiai, o Ni, Cd ir Cr 
koncentracijos sumažejo vidutiniškai 1,4-2,4 karto. Tam itakos galejo tureti ne vien sumažejusi oro tarša, bet ir lietinga 
1998 m. vasara. 

Miško dirvožemiai, monitoringas, reakcija, judrioji siera, sunkieji metalai. 
 
Kestutis ARMOLAITIS. Lietuvos mišku instituto Miško dirvožemiu, tipologijos ir hidrologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas, 
biomedicinos (miškotyra) mokslu daktaras. Adresas: Liepu 1, LT-4312 Girionys, Kauno raj. Tel. (8 37) 54 72 47,  el. paštas dirvo@mi.lt. 
Mecislovas VAICYS . Lietuvos mišku instituto Miško dirvožemiu, tipologijos ir hidrologijos skyriaus neetatinis mokslo darbuotojas, biomedicinos 
(miškotyra) mokslu habilituotas daktaras, profesorius. Adresas: Liepu 1, LT-4312 Girionys, Kauno raj. Tel. (8 37) 547247, el. paštas dirvo@mi.lt. 
Iveta VARNAGIRYTE. Lietuvos mišku instituto Miško dirvožemiu, tipologijos ir hidrologijos skyriaus asistente. Adresas: Liepu 1, LT-4312 
Girionys, Kauno raj. Tel. (8 37) 54 72 47, el. paštas dirvo@mi.lt. 
Jurate ZENKOVAITE. Lietuvos mišku instituto Miško dirvožemiu, tipologijos ir hidrologijos skyriaus asistente. Adresas: Liepu 1, LT-4312 
Girionys, Kauno raj. Tel. (8 37) 54 72 47, el. paštas dirvo@mi.lt. 
Ricardas BENIUŠIS. Lietuvos mišku instituto Miško dirvožemiu, tipologijos ir hidrologijos skyriaus doktorantas. Adresas: Liepu 1, LT-4312 
Girionys, Kauno raj. Tel. (8 37) 54 72 47, el. paštas dirvo@mi.lt. 
 
 

ISSN 1648-116X LŽUU MOKSLO DARBAI. 2003. Nr. 57 (10) 
BIOMEDICINOS MOKSLAI 

Daugiameciu ankštiniu žoliu ir ju mišiniu ekologine reikšme bei derlingumas 

Ligita Baležentiene  
 
Ekologinio tinkamumo karstinems ir kalvotoms žemems, ju derlingumo palyginimo bandymai su ankštiniais 

augalais – rytiniais ožiaruciais (Galega orientalis Lam.), placiai neauginamomis melynžiedemis liucernomis (Medicago 
sativa L.) ir raudonaisiais dobilais (Trifolium pratense L.) bei ju mišiniais su varpinemis žolemis atlikti 1997-1999 m. 
Lietuvos žemes ukio universiteto Bandymu stotyje bei Giedraiciuose (Moletu r.). Visi tirti mišiniai derlingesni negu 
grynos ankštines žoles. Be to, ju geresne pašarine verte, turi daugiau pašariniu vienetu ir tolygiau padengia dirva negu 
grynos ankštines žoles. Tiriant rytiniu ožiaruciu ir varpiniu žoliu mišinius nustatyta, kad jau sejos metais ir pavasari 
ankstyviausi ir derlingiausi buvo rytiniu ožiaruciu mišiniai su pievinemis miglemis ir daugiametemis svidremis. 
Visuose mišiniuose rytiniai ožiaruciai dominavo tik 3-iais metais, kaip ir antroje bei trecioje pjutyse. Rytiniai ožiaruciai 
yra konkurenciškai ištvermingiausi tarp tirtu daugiameciu žoliu.  

Rytinis ožiarutis, melynžiede liucerna, raudonieji dobilai, žoles, mišiniai, ekologija, produktyvumas.  
________________________________________________________________________________________________ 
Ligita BALEŽETIENE. Lietuvos žemes ukio universiteto Botanikos katedros docente, biomedicinos mokslu daktare. Adresas: Studentu 11, LT-
4324 Akademija, Kaunas. Tel (8 37) 39 77 85, e -mail: ligita@nora.lzuu.lt. 
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Beplugio žemes dirbimo, sejos i neidirbta ražiena ir augaliniu liekanu itaka atseliuojamu miežiu 
piktžoletumui 
 
Vaclovas Bogužas, Agata Kairyte 
 

Arimas reikalauja dideliu energetiniu ir darbo sanaudu. Supaprastinus žemes dirbima ir ypac sejant  tiesiog i 
neidirbta dirva gali plisti piktžoles. Stacionarinis lauko bandymas irengtas 1999 m. dviejuose fonuose (be šiaudu ir su 
smulkintais šiaudais) Lietuvos žemes ukio universiteto bandymu stotyje. Atseliuojant miežius sudarytos palankios 
salygos piktžoliu plitimui ir tirta ivairiu žemes dirbimo sistemu: gilaus ir seklaus arimo rudeni, seklaus purenimo 



sunkiuoju kultivatoriumi ir lekštemis rudeni, seklaus purenimo rotoriniu kultivatoriumi pavasari, seklaus žaliosios 
trašos iterpimo rotoriniu kultivatoriumi pavasari bei tiesiogines sejos i neidirbta dirva itaka paselio bei dirvos 
piktžoletumui. Nustatyta, kad  2000-2002 metais bendras piktžoliu daigu skaicius miežiu paselyje nepriklause nuo 
šiaudu iterpimo. Kasmet rudeni giliai ariamoje dirvoje piktžoliu mažiausiai. Gilu arima pakeitus sekliu arimu ar sekliu 
purenimu rudeni paseliu piktžoletumas iš esmes nepadideja. Palyginus su iprastiniu giliu arimu, seklus purenimas 
rotoriniu kultivatoriumi pavasari, tiek su žaliaja traša, tiek ir be jos, bei tiesiogine seja i neidirbta ražiena (visi rudeni 
neidirbti variantai) miežiu piktžoletuma esmingai padidino. Gausejo ir daugiameciu piktžoliu. Smulkintu šiaudu 
iterpimas esmingai mažino piktžoliu seklu kieki dirvoje, o žemes dirbimo sistemos tyrimu laikotarpiu  tam esmines 
itakos neturejo. 

Žemes dirbimo sistemos, tiesiogine seja, šiaudai, augalines liekanos, miežiai, atseliavimas, piktžoles. 
 
Vaclovas BOGUŽAS. Lietuvos žemes ukio universiteto Žemdirbystes katedros docentas, biomedicinos mokslu daktaras. Adresas: Studentu 11, LT-
4324 Akademija, Kaunas. Tel. (8 37) 75 22 33, el. paštas: bovac@nora.lzua.lt 
Agata KAIRYTE. Lietuvos žemes ukio universiteto Žemdirbystes katedros doktorante. Adresas: Studentu g. 11, LT-4324 Akademija, Kaunas. Tel. 
(8 37) 75 22 11, el. paštas: akristi@xxx.lt 
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Oro užterštumo azoto dioksidu pokyciai Lietuvos miškuose 1991 – 1999 m. 

 
Gediminas Kilikevicius 
 

Prieš dešimtmeti Lietuvos mišku institutui vykdant mišku monitoringo programa pasyviu absorbciniu metodu 
32x32 km tinkleliu visoje respublikoje buvo tiriamos ir azoto dioksido koncentracijos. 1998-1999 metais Kauno ir 
Vilniaus apskrityse 9 nuolatinio stebejimo ploteliuose (NSP) tyrimai buvo pakartoti. Jie parode, kad  nuo pirmuju 1990 
ir 1991 metais miškuose atliktu oro užterštumo tyrimu azoto dioksido koncentracijos sumažejo vidutiniškai 2 kartus. 
Didžiausi skirtumai (iki 2–4 kartu) tarp azoto dioksido koncentraciju nustatyti rudens ir žiemos sezonu metu. Didžiausia 
itaka oro užterštumui nuolatinio stebejimo ploteliuose turejo meteorologines salygos ir atstumai iki  svarbesniu 
automagistraliu. 

Mišku monitoringas, oro užterštumo pokyciai,  pasyvus absorbcinis metodas, azoto dioksidas. 
 
Gediminas KILIKEVICIUS dr., Kauno Vytauto Didžiojo universiteto, Gamtos mokslu fakulteto Aplinkotyros katedros docentas. Pagrindines 
moksliniu darbu kryptys: atmosferos chemija, oro užterštumo tyrimai. Adresas: Vileikos g. 8, LT-3031 Kaunas. Tel. 8-37 45 13 81, faksas: 8-37-45 
13 81, el. paštas: gediminas@gmf.vdu.lt 
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Išlakoms budingu elementu kiekio dinamika (1995-1998) paprastosios pušies spygliuose prie 
svarbiausiu Lietuvos imoniu  
 
Eugenija Kupcinskiene 
 

Asimiliaciniu organu kiekine elementu analize – vienas iš budu ivertinti medžiu bukle. Atlikto darbo tikslas – 
ketverius metus nustatyti elementu – gamyklu išlaku pagrindiniu komponentu kiekio dinamika paprastosios pušies 
spygliuose. 1995-1998 metais 5,4 km transektoje prie AB “Mažeikiu nafta” (MažN) ištirtas sieros kiekis pirmameciuose 
ir antrameciuose spygliuose, 17 km transektoje prie AB “Achema” (JonA) – azoto kiekis, 10 km transektoje prie AB 
“Akmenes cementas” (AkmC) -  kalcio kiekis. Kiekine elementu analize atlikta NIR spektroskopijos metodu. Azoto 
kiekis spygliuose svyravo 20,3-11,1 mg g-1 sausosios mases (s.m.), kalcio – 12,4-6,0 mg g-1 s.m. bei sieros – 1,75-1,43 
mg g-1 s.m. Trifaktorines dispersines analizes duomenimis (veiksniai – paprastosios pušies tyrimo taškai (TT) 
transektoje, tyrimo metai ir spygliu amžius), daugeliu atveju nustatyti reikšmingi (p<0,05) skirtumai. Tyrimo taškuose 
prie JonA, kur ore rastos didžiausios NH3 koncentracijos, paprastosios pušies spygliuose aptiktas azoto perteklius, be to, 
azoto koncentracija šiu TT medžiu spygliuose reikšmingai skyresi (10-26%) nuo kitu tolimesniu JonA transektos TT; 
mažesnis koncentracijos gradientas rastas nagrinejant transektu pušu spygliu kalcio kieki prie AkmC (3-13% skirtumai 
tarp TT) bei siera prie MažN (4-8% skirtumai tarp TT). Elementu koncentracijos gradientus atitiko teršalu 
pasiskirstymas transektose. 

Palyginus 1995 ir 1998 metu duomenis nustatyta, kad per tirta laikotarpi reikšmingi azoto pokyciai pušies 
spygliuose neivyko; nustatytas reikšmingas sieros padidejimas 1997 metais, palyginus su 1996 metais; tarp 1995 ir 
1998 metu aptiktas reikšmingai sumažejes kalcio kiekis; taigi elementu kiekiai spygliuose atspindejo gamyklu išlaku 
kitima. Tai, kad tarp 1995 ir 1998 metu labai ženkliu pakitimu spygliu elementu kiekiuose neivyko, rodo, kad aštunto, 
devinto dešimtmecio gausi pramonine tarša nesukele didesnio elementu kaupimosi. Spygliu amžiaus salygoti reikšmingi 



elementu koncentraciju spygliuose pakitimai (kalcio padidejimas) pastebeti tik transektoje prie AB “Akmenes 
cementas”. Spygliu amžius turejo didesne itaka kalcio koncentracijos spygliuose kitimui, negu tyrimo tašku ypatybes. 

Spygliuociai, kalcis, siera, azotas.          
 
Eugenija KUPCINSKIENE. Lietuvos žemes ukio universiteto Agronomijos fakulteto Botanikos katedros biologijos mokslu daktare, docente. 
Adresas: Universiteto g. 11, LT-4324, Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 39 77 85, el. paštas: likup@takas.lt. 
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? ???????????? ???????, ????? ?? ? ?? ??????????? ? ???????? ????????? ?????????? ? 
(Hyacinthaceae Batsch ex Borkh.) 
 
? ??????? ? ???????????, ? ???? ????????? 
 

?  1998-2001 ?. ? ? ?????????? ??????????? ????????? ???????? ????????? ???????????????? ???????????? 
??????????? ?????????? ????????? ???????? (Hyacinthus L., Muscari Mill., Galtonia Decne., Scilla L., 
Ornithogalum L.), ????????? ???? ????????? ??????????? (Hyacinthaceae Batsch ex Borkh.). ? ??????? 
????????-??????????? ? ??????????? ??????????? ?????????? ? ?????????????????? ?? ???? ???????? ? 
??????? ???????????, ????????????, ????????????? ? ???????????. ????????? ? ?????????????? ???????? 
??? ??????? ?????? ??????? ??????? (?? ? )  (Muscari mosaic potyvirus) ?? ??????? ? ?????? ????????????? 
?????? (? ? ? , Tobacco rattle tobravirus) ?? ?????????. ???????? ???? ????? ????????? ? ? ?  ? ??????? 33 ?? 
?? 1 ?? ????????? ????????? ? ?? ?  – ? ??????? 26,4 ?? ?? 1 ?? ????????? ?????????. 

???????? ???????, ??????? ????, ???????????, ?????????, ?????????, ??????????. 
 

Meletele NAVALINSKIENE. Botanikos instituto Fitovirusu laboratorijos vyriausioji mokslo darbuotoja, biomedicinos mokslu habilituota daktare. 
Adresas: Žaliuju ežeru 49, LT-2021 Vilnius, Tel. 269 77 53, el. paštas: fitvirus@botanika.lt 
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Tospovirusu infekcijos nustatymas DAS-ELISA metodu dekoratyviniuose augaluose  
 
Meletele Navalinskiene, Marija Samuitiene, Elena Jackeviciene 
 

Tiriant daugiameciu geliu virusines ligas nustatyta, kad daugeli ju pažeidžia mišri virusine infekcija. Elektronines 
mikroskopijos ir augalu-indikatoriu metodais identifikuoti labiausiai paplite  pomidoru žiediškosios demetliges (Tomato 
ringspot nepovirus, ToRSV) ir tabako garbanotosios dryžliges (Tobacco rattle tobravirus, TRV) virusai. Be šiu minetu 
virusu, elektronines mikroskopijos preparatuose, paruoštuose iš naturaliai užsikretusiu geliu, dažnai buvo aptinkami 
netaisyklingos formos izometriniai 85-110 nm skersmens i tospovirusu daleles panašus virionai. Del mišrios infekcijos 
virusu identifikavimas augalu-indikatoriu metodu yra labai komplikuotas. Pritaikius DAS-ELISA metoda, buvo 
identifikuoti pomidoru demetojo vytulio (Tomato spotted wilt tospovirus, TSWV) ir balzamino nekrotinio demetumo 
(Impatiens necrotic spot tospovirus, INSV) tospovirusai šešiolikoje augalu rušiu, priklausanciu vienuolikai botaniniu 
šeimu: Anemone L. (TSWV, INSV); Aquilegia L. (TSWV); Dahlia Cav. (TSWV); Dicentra spectabilis (L.) Lem. 
(INSV); Echinacea purpurea (L.) Moench. (TSWV, INSV); Hyacinthus L. (TSWV, INSV); Iris L. (TSWV, INSV); 
Liatris Gaertn ex Schreb. (TSWV); Lilium L. (INSV); Limonium Mill. (TSWV); Nepeta L. (TSWV, INSV); Physalis 
alkekengi L. (INSV); Primula juliae Kusn. (TSWV); Trolius europaeus L. (TSWV, INSV); Tulipa L. (TSWV, INSV); 
Verbascum L. (INSV). 

Virusiniai susirgimai, dekoratyviniai augalai, pomidoru demetojo vytulio tospovirusas, balzaminio nekrotinio 
demetumo tospovirusas. 
 
Marija SAMUITIENE. Botanikos instituto Fitovirusu laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja, biomedicinos mokslu daktare. Adresas: Žaliuju 
ežeru 49, LT-2021 Vilnius. Tel. 272 98 38, el. paštas: fitvirus@botanika.lt 
Meletele NAVALINSKIENE. Botanikos instituto Fitovirusu laboratorijos vyriausioji mokslo darbuotoja, biomedicinos mokslu habilituota daktare. 
Adresas: Žaliuju ežeru 49, LT-2021 Vilnius, Tel. 269 77 53, el. paštas: fitvirus@botanika.lt 
Elena JACKEVICIENE. Valstybines augalu apsaugos tarnybos virusologe. Adresas: Pelesos 85, Vilnius, LT-2014. Tel. 261 68 01, el.paštas: 
elena.jackeviciene@delfi.lt 
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Defoliacija ir fotosintetiškai aktyvi spinduliuote (FAS) pušinio peledgalvio (Panolis flamea Schif.) 
pakenktuose pušynuose 
 
Vidas Stakenas 
 

Tyrimai atlikti 2001 metais Dzukijos nacionalinio parko pušynuose, skirtingu laipsniu pažeistuose pušinio 
peledgalvio (Panolis flamea Schif.). Tyrimu tikslas buvo nustatyti medynu pažeidimo laipsni pagal morfologinius 
rodiklius (laju defoliacija) ir fotosintetiškai aktyvios spinduliuotes (FAS) transformacija medyne bei ivertinti šiu metodu 
tinkamuma, palyginus su tiesioginiais metodais (pagal modelinius medžius) gautais rezultatais. Nustatyta, kad tarp 
vizualiai ivertintos modeliniu medžiu defoliacijos ir ju spygliu mases yra tampri koreliacine priklausomybe (R2 
atskirose medžiu storumo klasese buvo 0,61-0,93). Vidutine medyno defoliacija gerai atitinka spygliu mase, nustatyta 
pagal modelinius medžius (R2 =0,98). Fotosintetiškai aktyvios spinduliuotes praleidimo po medyno lajomis koeficientas 
tendencingai mažeja, didejant vidutinei medžiu defoliacijai bei mažejant spygliu masei. 

Fotosintetiškai aktyvi spinduliuote (FAS), defoliacija, spygliu mase, medynu pažeidimo laipsnis. 
 

Vidas STAKENAS. Lietuvos mišku instituto Ekologijos ir miškininkystes skyriaus vyresnysis mokslinis bendradarbis, agrariniu mokslu daktaras 
Adresas: Liepu 1, LT-4312, Girionys, Kauno raj. Tel. 547 327, el. paštas: stakenasvid@delfi.lt 
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Virusu paplitimas ivairiu veisliu bulviu pradinese reprodukcijose 
 
Juozas Staniulis, Almantas Ražukas 
 

Bulvese yra išplite keliolika mechaniškai ir vabzdžiais, daugiausia amarais, plintanciu virusu, neigiamai veikianciu 
augalu vystymasi, atsparuma kitiems nepalankiems aplinkos faktoriams ir derlingumui. Vegetatyviškai dauginant 
sodinamaja medžiaga virusai lengvai su ja persiduoda. Bulviu sodinamosios medžiagos dauginimui naudojant 
meristemu kultura ir ja derinant su termoterapija daugumos virusiniu ligu atsikratyti pavyksta, taciau tai neužtikrina 
šimtaprocentinio ju eliminavimo. Siekiant likviduoti arba iki minimumo apriboti virusu plitima su sodinamaja medžiaga 
reikia pastoviai atlikti sodinamosios medžiagos virusuotumo kontrole, naudojant jautrius ir tikslius virusu diagnostikos 
metodus, tokius kaip imunofermentine analize (ELISA variantas) arba tiesioginis virusu buvimo ivertinimas augalu 
ekstraktuose, juos tiriant peršvieciamuoju elektroniniu mikroskopu. Virusu nustatymas elektronines mikroskopijos 
metodu yra labai patikimas, taciau daug darbo ir specialios aparaturos bei igudžiu reikalaujantis procesas. Šio darbo 
tikslas buvo ivertinti Lietuvos žemdirbystes instituto Vokes filialo bulviu veisliu reprodukciniu paseliu ir veisliu 
konkursiniu bandymu augalu virusuotuma, panaudojant peršvieciamosios elektronines mikroskopijos diagnostikos 
metoda.  

Nustatyta, kad daugelyje selekciniu paseliu yra stipriai išplite žinomi virusai, priklausantys trims pagrindinems 
bulviu virusu grupems (poteksvirusu, karlavirusu ir potyvirusu). Iš nedevirusuotu bulviu eminiu ryškiau išsiskyre veisle 
‘Nida’, kurios augaluose, skirtingai nuo kitu veisliu, virusu visai nebuvo aptikta. Konkursiniuose bulviu veisliu 
bandymuose visu tirtu bulviu veisliu augalu eminiuose buvo aptinkama didele ivairiu virusu koncentracija. Sprendžiant 
pagal virionu morfologija, dauguma atveju tai buvo visu triju pagrindiniu virusu grupiu (poteksvirusu, karlavirusu ir 
potyvirusu) mišiniai. Mažesne virusu koncentrcija pastebeta tik ‘Vilnia’ ir ‘Liepa’ veisliu augaluose. Reprodukciniuose 
veisliniu bulviu bandymuose, esanciuose tiek SE, tiek A klases paseliuose, dideles virusu koncentracijos aptiktos veisles 
‘Venta’ paseliuose. Kitu veisliu reprodukciniuose bandymuose virusu visai neaptikta (‘Mirta’) arba aptikta tik kai 
kuriuose pavyzdžiuose (‘Goda’). Pastebeta, kad ankstyvesnes bulviu veisles yra mažiau atsparios virusams nei 
velyvesnes. Visose skirtingos brandos bulviu veisliu grupese žemejant bulviu reprodukcijai, dideja virusines infekcijos 
laipsnis. Labiausiai atspari virusams buvo veisle ‘Nida’, gana gera atsparuma virusams turejo veisles ‘Vilnia’ ir ‘Liepa’. 

Bulviu virusai, virusu paplitimas, elektronine mikroskopija,veisliu jautrumas, atsparumas virusams. 
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Ropeliu puviniu itaka svogunu laikymui sandeliavimo metu 
 
Elena Surviliene 
 

1999-2001 m. ištirti Stuttgarter Riesen svogunu ropeliu puviniai 2 sav. prieš nuimant derliu ir sandeliavimo metu, 
laikant juos 2-4oC temperaturoje. Nustatyti labiausiai pažeidžiantys svogunus puviniu sukelejai iš Botrytis, Fusarium, 
Penicillium, Aspergllus, Sclerotinia genciu ir bakterijos Erwinia carotovora subsp. carotovora. Sandeliavimo metu 
svogunams daugiausia žalos padaro šlapiasis, pelejuninis, galveninis, kaklelio ir fuzarinis puviniai. Iš puviniu vyrauja 
mišrus puviniai, kuriuose didžiausia dali, iki 57%, sudaro bakterinis šlapiasis puvinys. Ropeliu puviniu tipai bei 
paplitimas priklauso nuo klimatiniu salygu svogunu augimo ir brendimo metu. Nustatytas patikimas koreliacinis ryšys 
tarp krituliu kiekio ir mikroorganizmu išplitimo (Penicillium spp.: r = – 0,552; Aspergillus niger: r = – 0,631; Erwinia 
carotovora subsp. carotovora : r = 0,669; Fusarium spp.: r = 0,776). Del ropeliu puviniu derliaus nuostoliai siekia apie 
4-13%. Laikant svogunus polietileniniuose maišeliuose apie 3 sav. iki derliaus nuemimo galima prognozuoti svogunu 
ropeliu bakteriniu ir kai kuriu grybiniu puviniu plitima. 

Svogunai, ropeliu puviniu tipai, puviniu paplitimas, sandeliavimo nuostoliai. 
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Pepino mozaikos viruso identifikavimas importuotuose pomidoru vaisiuose Lietuvoje 
 
Irena Zitikaite, Juozas Staniulis, Elena Jackeviciene, Loreta Taluntyte 
 

Vizualiai tyrinejant Vilniaus miesto prekybos tinkle parduodamus, importuotus iš Ispanijos, iskaitant ir Kanaru 
salas, pomidoru (Lycopersicon esculentum Mill.) vaisius, buvo aptinkami netolygiai raudonai nusispalvine, šviesiai 
margi, lyg nevienodai nunoke pomidorai. Ju paviršiuje buvo išryškejusios gelsvos ar oranžines difuzines, kartais 
netaisyklingo žiedo formos su apvadu demes. Šviesiai oranžinese vietose persišviete margas vaisiaus minkštimas. Šie 
vaisiai buvo menkos prekines išvaizdos. Tyrinejant peršvieciamosios elektronines mikroskopijos metodu tokiu vaisiu 
sulciu preparatuose aptikti siuliški apie 500 nm ilgio virionai, pagal morfologija budingi poteksvirusams. Pomidoru 
vaisiu su virusines kilmes požymiais emenu tyrimai imunofermentiniu DAS-ELISA ir imunosorbentines elektronines 
mikroskopijos testais išaiškino, kad tai naujas pavojingas pomidoru virusines ligos sukelejas – Pepino mozaikos virusas, 
neseniai aptiktas ir spejes išplisti daugelyje Europos šaliu. Šis pomidoruose aptiktas virusas teigiamai serologiškai 
reagavo su specifiniu pepino mozaikos viruso (Pepino mosaic potexvirus, PepMV) antiserumu. Bandyminiu augalu 
inokuliacija, pažeidimo simptomu vystymosi ypatumai ir virusu užsikretusiu augalu siauras spektras atitiko PepMV ir 
patvirtino, kad šis virusas aiškiai skiriasi nuo anksciau Lietuvoje pomidoruose aptikto kito poteksvirusu grupei 
priklausancio bulviu viruso X (Potato virus X) [20]. 

Pomidorai, poteksvirusai, pepino mozaikos virusas, identifikavimas. 
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Žemes ukio darbo ištekliu pasiulos ir paklausos derinimo modelis 
 
Ruta Adamoniene 
 

Šiame darbe nagrinejama žemes ukio darbo ištekliu pasiulos ir paklausos derinimo modelio kurimo problematika. 
Analizuojamos modelio kurimo salygos ir reikalavimai. Aptariamas valstybes vaidmuo sprendžiant ši klausima, 



pateikiamos svarbiausios šalies agrarines politikos nuostatos. Darbe suformuluoti reikalavimai, kuriuos turi tenkinti 
šiomis salygomis kuriamas pasiulos ir paklausos modelis. Pateikiami strateginio planavimo modelio taikymo teoriniai 
pagrindai, atskleidžiant formavimo proceso svarba, ivertinant objekto stipriasias ir silpnasias puses. Taip pat 
pateikiamas darbo ištekliu pasiulos ir paklausos derinimo modelis, pritaikytas Pasvalio rajono pavyzdžiu bei 
suformuluotos kaimo gyventoju užimtumo didinimo priemones. 

Pasiulos ir paklausos derinimas, strateginio planavimo modelis. 
 
Ruta ADAMONIENE. Lietuvos žemes ukio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Administravimo ir kaimo pletros katedros asistente. 
Adresas: Universiteto g. 10, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 39 72 14, el. paštas: aruta@one.lt  
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Ilgalaikiu kreditu naudojimo ekonominio efektyvumo vertinimo metodikos tobulinimas 
 
Vilija Alekneviciene, Nijole Žaltauskiene 
 

Straipsnyje grindžiama kreditu naudojimo ekonominio efektyvumo esme, analizuojama kredito kainos sudetines 
dalys ir jos skaiciavimo metodika. Tyrimu tikslui pasiekti straipsnio autores išsamiai pateikia veiksnius, lemiancius 
palukanu norma kaip svarbiausia kredito kainos elementa, ir imones vadovu galimybes kontroliuoti šiuos veiksnius, 
mažinant arba didinant kredito kaina. Svarbiausi makroekonominiai veiksniai yra skolinamojo kapitalo paklausa ir 
pasiula, infliacija, vidutine pelno norma bei centrinio banko vykdoma politika. Šiu veiksniu kredito gavejai kontroliuoti 
negali, taciau dali kredito sutarties salygu veiksniu, tokiu kaip palukanu rušys, kredito suma, terminas, rizika, gražinimo 
budas, jis gali ir taip padidinti arba sumažinti kredito kaina. Straipsnyje identifikuojamos esamos ilgalaikiu kreditu 
naudojimo ekonominio efektyvumo vertinimo metodikos problemos ir pateikiami siulymai jos tobulinimui bei 
grindžiama kokybiškai nauja kreditu ekonominio efektyvumo vertinimo metodika.  

Kreditas, efektyvumas, kaina, makroekonominiai veiksniai, sutarties sa1ygos. 
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Konkurencinguma lemianciu veiksniu ivertinimo galimybes ir budai žemes ukyje  
 
Aušra Jancyte 

 
Šiame straipsnyje nagrinejama konkurencinguma lemianciu veiksniu vertinimo metodu ir budu žemes ukyje 

panaudojimo problema. Aptariami vertinimo metodai ir budai, naudojami kitu ukio šaku konkurencingumui vertinti. 
Taip pat pateikiamos atskiru rodikliu grupes, leidžiancios ivertinti šalies, ukio šakos, atskiro produkto 
konkurencinguma, konkurencijos intensyvuma bei ju pritaikymo galimybes vertinant žemes ukio konkurencinguma le-
miancius veiksnius. Straipsnyje ivardijami pagrindiniai trukdžiai, sumažinantys galimybes sudaryti visa apimancia 
žemes ukio konkurencingumo vertinimo metodu ir budu sistema, išsamiai ivertinant gautus rezultatus ir pateikiant 
pagristas išvadas. 

Konkurencingumas, konkurencija, lyginamasis pranašumas, žemes ukis. 
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Sodybinis ukis: tapsmas, raida, ateitis 
 
Antanas Poviliunas 
 

Vykstant žemes reformai ir kaimo pertvarkai, nepriklausomybe atgavusioje Lietuvoje kartu su ukininku ukiais, 
žemes ukio bendrovemis susikure sodybiniai ukiai. Tai – buvusiu kolektyviniu ir valstybiniu ukiu sudetine dalis 
(asmeninis pagalbinis ukis), istatymu iteisinta kaip savarankiškas ukis ir ikomponuota i kuriamo naujo kaimo sistema. 

Straipsnyje nagrinejamas sodybinio ukio tapsmo aplinkybes ir priežastys, skatinantys ir varžantys jo pletra 
veiksniai, pateikiami ekonominiai samprotavimai del šio ukio tipo dabarties ir ateities integracijos i Europos Sajunga 
salygomis. 

Sodybinis ukis vertinamas kaip naturines ukines veiklos darinys, susikures kaip šalutinis verslas greta pagrindinio, 
jo posukis i prekine verslininkyste, jam dar esant kolektyviniu ir valstybiniu ukiu sudetyje; sodybinio ukio virsmas 
savarankišku ukiniu dariniu kaimo pertvarkos metais; nagrinejamos sodybinio ukio savarankiško gyvavimo vidines ir 
išorines problemos; galimybes išlikti kaip papildomam žemes ukio verslui greta kitokio pagrindinio verslo (užsiemimo) 
pletros. 

Pagrindinis verslas, papildomas verslas, prekine verslininkyste, smulkusis ir vidutinis verslas, sodybinis ukis, 
ukininkavimo sistema, verslinis ukis. 
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Cukriniu runkeliu auginimas ir perdirbimas Vidurio ir Rytu Europos šalyse: Lietuvos, Vengrijos ir 
Rumunijos rodikliu palyginamoji analize 
 
Marcus Schmid, Vilija Juceviciene 

 
Šiame straipsnyje analizuojamas cukriniu runkeliu auginimas ir perdirbimas pasirinktose Rytu ir Vidurio Europos 

šalyse, lyginant šiu šaliu internacionalini konkurencinguma. Šio straipsnio tyrimo objektas - cukriniu runkeliu 
auginimas ir perdirbimas Lietuvoje, Vengrijoje ir Rumunijoje. Tyrimo metu palygintos gamybos išlaidos ir bendrasis 
pelnas analizuojamose šalyse. Nustatyta, kad cukriniu runkeliu auginimo ir perdirbimo pelno potencialas Lietuvoje ir iš 
dalies Vengrijoje nera pilnai išnaudotas, nes net padidejus darbo užmokescio ir materialiniu vertybiu sanaudoms butu 
gautas ekonominis efektas, kai tuo tarpu Rumunijoje cukriniu runkeliu auginimas ir perdirbimas nera efektyvus del 
likvidumo ir moderniu irengimu stokos bei sunkiu strukturiniu problemu.  

Konkurencingumas, palyginamoji analize, cukriniu runkeliu auginimas ir perdirbimas, Vidurio ir Rytu Europos 
šalys. 
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Investiciju rizika ir ja salygojantys veiksniai 
 
Nijole Žaltauskiene, Vilija Alekneviciene 
 
 

Finansu valdymo teorija ir praktika remiasi dviem pagrindinemis koncepcijomis – pinigu laiko verte ir kompromisu 
tarp rizikos ir pelningumo. Antroji koncepcija yra susijusi su rizikos valdymo problema. Rizika yra salygojama tam 
tikru veiksniu. Ji yra nuolatine bet kurios imones veiklos dalis. Šiame straipsnyje yra analizuojami ir vertinami vidiniai 
ir išoriniai, subjektyvus ir objektyvus, specifiniai ir rinkos, fiziniai, gamtos, politiniai bei ekonominiai rizika 
salygojantys veiksniai, kurie suklasifikuojami pagal tam tikrus kriterijus, nustatomas veiksniu tarpusavio ryšys. Taip pat 
straipsnyje tiriamos rizikos rušys bei ju tarpusavio priklausomybe, rizikos priklausomybe nuo ja salygojanciu veiksniu. 

Investicijos, rizika, rušys, veiksniai, klasifikavimas, tarpusavio priklausomybe. 
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Kompiuterizuotos žiniu kontroles duomenu bazes strukturos ypatumai 
 
Rasa Andrikaitiene, Audrius Zajanckauskas, Nijole Laurinaviciene 
 

Straipsnyje nagrinejami Lietuvos žemes ukio universiteto Žemes ukio inžinerijos fakulteto bakalauro baigiamojo 
egzamino kompiuterizuotos žiniu kontroles sistemos duomenu bazes kurimo klausimai. Aprašoma duomenu bazes 
kurimo metodika, technines ir programines irangos pasirinkimo kriterijai. Sudarytas ir paaiškintas kompiuterizuotos 
žiniu kontroles sistemos darbo scenarijus. Nagrinejamoje informacineje sistemoje išskirtos trys pagrindines funkcijos: 
studento identifikavimas ir registracija duomenu bazeje, atsitiktinai parinktu testo klausimu ir galimu atsakymu i juos 
pateikimas, bei ivertinimo suformavimas. Šioms funkcijoms atlikti suprojektuota ir pateikta reliacine duomenu bazes 
struktura ir aprašyti ryšiai tarp lenteliu.   

Testas, duomenu baze, informacine sistema. 
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Riedejimo pasipriešinimo jegos itaka stabdomo traktoriaus ir priekabos saveikai  

 
Algirdas Janulevicius, Kazimieras Giedra 
 

Straipsnyje pateikta riedejimo pasipriešinimo jegos itaka stabdomo traktoriaus ir priekabos saveikos jegoms. 
Pateiktos sukabintuva veikianciu jegu apskaiciavimo lygtys. Jomis apskaiciuotos sukabintuva veikianciu jegu 
priklausomybes nuo priekabos ir traktoriaus masiu santykio (λc) prie skirtingu kibumo (ϕ) ir riedejimo pasipriešinimo 
(k) koeficientu reikšmiu bei priekabos ir traktoriaus stabdomus ratus veikiancios ir bendrosios mases santykiu skirtumo. 
Nustatytos kelio ir lauko salygomis stabdomu traktoriaus ir priekabos riedejimo pasipriešinimo jegu itaka sukabintuva 
veikianciu jegu ribinems reikšmems. Atlikta traktoriaus MTZ−80 ir priekabos 2PTS−4 sukabintuva veikianciu jegu 
analize. 

Traktorius, priekaba, stabdymas,  sukabintuva veikiancios jegos, riedejimo pasipriešinimo jega, mase.  
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Tiesioginio ipurškimo dyzelinio variklio darbo grynu rapsu aliejumi parametru tyrimas  
 
Gvidonas Labeckas, Stasys Slavinskas, Tomas Ignatavicius 

 
Bandymu tikslas - ištirti gryno rapsu seklu aliejaus, kaip alternatyvos tradiciniams dyzeliniams degalams, praktinio 

naudojimo serijiniame tiesioginio ipurškimo dyzeliniame variklyje galimybes ir atlikti palyginamaja variklio 
efektyviosios galios, lyginamuju efektyviuju energijos sanaudu, deginiu dumingumo ir purkštuku darbo pokyciu 
analize. 



Straipsnyje pateikta stendiniu dyzelinio variklio D-240, dirbant komerciniais dyzeliniais degalais ir grynu rapsu 
seklu aliejumi, bandymu rezultatu analize. Paeiliui dirbant abieju rušiu degalais registruotos variklio apkrovos 
charakteristikos esant fiksuotiems alkuninio veleno sukimosi dažniams n = 1400, 1600, 1800 2000 ir 2200 min-1. Kaip 
vienas svarbiausiu ekologiniu rodikliu prietaisu  Bosh RTT 100/RTT 110 buvo matuojamas taip pat variklio išmetamu 
deginiu dumingumas. Pagal gautus duomenis sudarytos ir išanalizuotos daugiaparametrines lyginamuju efektyviuju 
energijos sanaudu (be) ir deginiu dumingumo (D) kitimo charakteristikos priklausomai nuo alkuninio veleno sukimosi 
dažnio (n) ir variklio vidutinio efektyviojo slegio (pe), ivertinus standartais leistinaji (45 %) deginiu duminguma.  

Antrajame bandymu etape variklis pakaitomis dirbo tam tikra laika minimaliu tušciosios eigos sukimosi dažniu, po 
to esant vidutiniams sukiams ir nedidelei apkrovai ir pagaliau beveik vardiniu režimu bei maksimalia apkrova. Po 
kiekvienos bandymu serijos buvo stebima purkštuku technine bukle ir elektroniniu fotoaparatu registruojamos ju 
spalvotos nuotraukos, analizuojamas anglies nuodegu ir suodžiu daleliu formavimasis ant purkštuku antgaliu,  o taip pat 
ivertinami alyvos lygio variklio karteryje pokyciai.  

Nustatyta, kad, nepakeitus variklio bei degalu tiekimo sistemos reguliavimu ir panaudojus gryna rapsu seklu alieju, 
maksimali efektyvioji variklio galia vardiniame režime, palyginti su dyzeliniais degalais varomu varikliu, mažeja 
vidutiniškai 4 – 5 %. Varikliui veikiant vardine ir maksimalia apkrova rapsu aliejaus lyginamosios efektyviosios 
energijos sanaudos MJ/kWh, palyginti su darbu dyzeliniais degalais, mažeja atitinkamai 3,9 ir 6,3 %. Vardiniame darbo 
režime variklio išmetamu deginiu dumingumas viršijo leistinaja 45 % riba. Bandymai parode, kad panaudojus rapsu 
seklu alieju, kuris ekologiniu aspektu yra gerokai švaresnis negu tradiciniai dyzeliniai degalai, išmetamu deginiu 
dumingumas tiesioginio ipurškimo dyzeliniam varikliui dirbant vardine galia ir maksimaliu sukimo momentu mažeja 
atitinkamai 10 ir 15 %. Deja, bandymai patvirtino kai kuriu literaturos šaltiniu nuogastavima apie galima rapsu aliejumi 
maitinamo variklio rodikliu blogejima, varikliui dirbant maža apkrova, nedideliu sukimosi dažniu ir tušciaja eiga. 
Purkštuvu antgaliai po serijos variklio bandymu rapsu seklu aliejumi gerokai apdege, pasidenge laku bei nuodegomis, 
taciau ju darbo parametrai tenkino normu reikalavimus ir tiko tolesniam darbui.     

Dyzelinis variklis, rapsu  aliejus, efektyvieji rodikliai, anglies nuodegos,  deginiu dumingumas 
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Grudu derliaus Estijos apygardose vertinimas, naudojant ekonometrini neuroninio tinklo modeli 
 
Reet Poldaru, Juri Roots  
 

Dirbtiniu neuroniniu tinklu modeliais vadinami matematiniai modeliai, sukurti smegenu veiklos skaiciavimo 
procese analizes pagrindu. Neuroniniu tinklu modeliai šiuo metu placiai taikomi ivairiose mokslo ir praktikos srityse, 
taip pat ir ekonometrijoje. 

Iš iejimo lygmens svertine signalu suma pasiunciama i aktyvavimo lygmeni, kuriame jie transformuojami 
panaudojant tam tikras “aktyvavimo funkcijas”. Transformuotu signalu svertine suma siunciama i išejimo lygmeni. 
Neuroninio tinklo signalu svoriai - atitinkami nežinomi tiesinio modelio parametrai. 

Darbe pateikiamas grudu derliaus modeliavimo neuroniniu tinklu pavyzdys. Modelis patikrintas pasiremiant 
penkiolikos Estijos apygardu 1994-2001 metu laikotarpio grudu derliaus duomenimis. Skaiciavimu rezultatai rodo, kad 
neuroninio tinklo modeliai gali buti sekmingai pritaikyti netiesiniu ekonometriniu procesu modeliavimui. 

Nelinijinis ekonometrinis modelis, neuroniniai tinklai, gudu derlius. 
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Mokslinio straipsnio rengimas 
 
Povilas Duchovskis 
 

Vis didejantis moksliniu darbu srautas bei reikalavimai ju lygiui vercia atkreipti  mokslininku demesi i straipsniu 
rašymo ir rengimo formalizuotas  taisykles. Šis straipsnis parengtas pagal tezes, paskelbtas per paskaita LŽUU 



doktorantams. Pateikiami pasaulineje mokslineje visuomeneje visuotinai aprobuoti moksliniu straipsniu (darbu) 
rengimo principai ir metodologija. Nagrinejama ir argumentuojama mokslinio straipsnio ir jo strukturiniu elementu 
logine seka ir vientisumas. Aprašytos tyrimo pagrindimo, metodu parinkimo, eksperimentines medžiagos pateikimo bei 
išvadu argumentacijos logika ir formalizuotos taisykles. Akcentuojama, kad mokslinis tekstas turi buti išdestytas 
tinkama moksline kalba, lakoniškai, aiškiai ir turiningai. 

Mokslinis darbas, straipsnis, rengimas, metodologija, formalizuotos taisykles. 
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