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Kombinuotas papildomo patrešimo ir fungicidu bei insekticidu naudojimas vasariniu kvietrugiu 
paseliuose  
 
Irena Gaurilcikiene 
 

Kombinuoto papildomo patrešimo per lapus ir fungicidu bei insekticidu panaudojimo vasariniuose kvietrugiuose 
tyrimai buvo atlikti 1997-1999 m. Dotnuvoje. Vasariniu kvietrugiu paseliuose septorioze (Septoria spp.) stipriai išplito 
1997 ir 1998 m., kvieciu dryžlige (Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechs.) ir rudosios rudys (Puccinia recondita 
Rob. ex Desm.) – 1998 m. Vasariniuose kvietrugiuose 1998 ir 1999 m. stipriai išplito lemai, o 1999 m. – ir amarai. 
Karbamido 10 % ir fungicido arcerio 0,8 l/ha mišinys didžiausia derliaus prieda dave 1997 (0,83 t/ha) ir 1998 m. (0,78 
t/ha), kai paselyje stipriai plito lapu ligos. Papildomas insekticido decio 0,25 l/ha priedas i karbamido ir fungicido 
mišini efektyviausias buvo gausaus kenkeju plitimo metais – derliaus priedas del insekticido 1998 m. buvo 0,63, 1999 
m.- 0,39 t/ha. 1000 grudu mases padidejimas del kombinuoto karbamido ir pesticidu naudojimo buvo neesminis.  

Vasariniai kvietrugiai, fungicidai, insekticidai, karbamidas, lapu ligos, kenkejai. 
 

IRENA GAURILCIKIENE. Lietuvos žemdirbystes instituto augalu apsaugos sk., biomedicinos mokslu daktare. Adresas: Instituto al. 1, LT-5051, 
Akademija, Kedainiu raj.  Tel. 8 47 37384, e-mail: irenag@lzi.lt   
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Stilitai – augimo reguliatoriai cukriniams runkeliams 
 
Elena Jakiene, Virginijus Venskutonis, Vytautas Mickevicius 

 
 Tyrimai atlikti 1998 – 2000 metais Lietuvos žemes ukio universiteto Genetikos - biotechnologijos laboratorijoje ir 
Bandymu stotyje. Tirti Kauno technologijos universiteto Organines chemijos katedroje susintetinti augimo reguliatoriai 
– stilitai, ju itaka cukriniu runkeliu augimui, šakniavaisiu derliui ir derliaus kokybei. Atliekant laboratorinius tyrimus 
nustatytas stilitu poveikis seklu daigumui ir daigu augimui. Lauko bandymais nustatytas šiu augimo reguliatoriu 
poveikis cukriniu runkeliu augimui ir vystymuisi, šakniavaisiu derlingumui ir cukringumui. 
 Stilitu panaudojimas cukriniu runkeliu vegetacijos pradžioje stimuliuoja seklu dygima, runkeliu augima ir 
vystymasi, ilgiau išsaugo maksimalu lapu asimiliacini paviršiu, skatina intensyvesni šakniavaisiu mases didejima, 
asimiliacijos produktu kaupima šakniavaisyje bei cukringuma. 
 Nustatyta, kad sausai apvelus prieš seja cukriniu runkeliu seklas, 1 kg seklu sunaudojant 0,5 g augimo 
reguliatoriaus ir 0,5 g talko mišinio, seklu daigumas padideja vidutiniškai 5-10 proc. Stilitai stimuliuoja daigu augima. 
Runkeliams turint dvi poras tikruju lapu, vidutinis 10-ties daigu svoris padideja 0,57-1,94 g, daigai užauga 0,50-1,40 cm 
didesni, palyginus su kontroliniu variantu, kur seklos prieš seja nebuvo apveltos. 

Lauko salygomis nupurškus cukrinius runkelius, augalams turint 6 poras tikruju lapu, 0,05 proc. koncentracijos 
augimo reguliatoriu tirpalais, derlingumas padideja 5-9 t/ha arba 9-15 proc., cukringumas 0,6-1,2 proc. vnt., biologinio 
cukraus kiekis padideja 1,35-2,42 t/ha, arba 13-23 proc., palyginus su kontroliniu variantu, kur augalai nupurkšti 
vandeniu. 

Augimo reguliatoriai – stilitai, cukriniai runkeliai, derlingumas, cukringumas. 
 

Elena JAKIENE. Lietuvos žemes ukio universiteto Augalininkystes ir gyvulininkystes katedros biomedicinos daktare, lektore. Adresas: Studentu g. 
11, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel.: (8 37) 39 77 14, el. paštas Elenajak@info.lzuu.lt 
Virginijus VENSKUTONIS. Lietuvos žemes ukio universiteto Augalininkystes ir gyvulininkystes katedros docentas. Adresas: Studentu g. 11, LT-
4324 Akademija, Kauno raj. Tel.: (8 37) 56 93 26, el. paštas vvvv@takas.lt 
Vytautas MICKEVICIUS. Kauno technologijos universiteto Organines chemijos katedros vedejas, prof. habil. daktaras. Adresas: Radvilenu pl. 19, 
LT-4300 Kaunas. Tel.: (8 37) 45 65 61, el. paštas Vytautas.Mickevicius@ctf.ktu.lt 
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Augalines kilmes baltyminiu papildu itaka kiaulienos kokybei 
 
Stasys Juknevicius 
 

Jusliniu atžvilgiu aukšciausiu balu skaiciumi ivertinta III ir V grupiu kiauliu mesa (p<0,05), tai yra tu kiauliu, kuriu 
racione buvo žirniu, pupu ir vikiu papildai, ir žemiausiu - IV grupes kiauliu. Manoma kad rapsu išspaudu papildai 



baigiamajame penejimo laikotarpyje netinka. Analizuojant tyrimu duomenis pastebeta, kad baltyminiu augalu - soju, 
žirniu, lubinu, pašariniu pupu ir vikiu papildai turejo teigiamos itakos kiauliu mesos kokybei. Nugaros ilgiausiame 
raumenyje proteinu ir riebalu santykis 0,34 - 2,43 buvo didesnis nei kiauliu, šertu vien miežiniais miltais. Didžiausi 
santykiai buvo III gr. (11,34) ir V gr. (11,79) kiauliu, i kuriu raciona buvo ideti žirniu, pupu, lubinu ir vikiu papildai. 
Taciau statistiškai patikimu duomenu negavome vertinant nugaros ilgiausiojo raumens amino rugšciu pilnavertiškumo 
rodikli. 

Analizuojant sausuju medžiagu kieki tiek nugaros ilgiausiame raumenyje, tiek ir užpakalinio kumpio raumenyse 
esminiu skirtumu nepastebeta. 

Nugaros ilgiausiojo raumens skerspjuvio plotas buvo 4,24 - 6,54 cm2 didesnis tu kiauliu, kurios gavo baltymingu 
augalu papildus (p<0,05). Taciau kiaules, kurios gavo po 10% žirniu miltu ir rapsu išspaudu, nugaros ilgiausiojo 
raumens skerspjuvio plotas buvo tik 1,25 cm2 didesnis nei tu kiauliu, kurios gavo tik miežinius miltus. 

Intensyviausi spalvos atžvilgiu buvo III, IV ir V grupiu kiauliu raumenys (p<0,05). 3,70 - 3,94%, virimo nuostoliai 
buvo mažesni II, III ir IV kiauliu grupiu (p<0,05). Palyginus su pirmaja grupe, didžiausias vandens rišlumas buvo III ir 
V grupiu kiauliu (p<0,05). 

Nepastebeta esminiu fiziniu ir cheminiu savybiu skirtumu tarp kiauliu grupiu kumpiu raumenyse, nors kiauliu, 
gavusiu baltymingus papildus, proteinu ir riebalu, triptofano ir oksiprolino santykiai buvo didesni. Žemesne 0,92o C 
poodiniu riebalu lydymosi temperatura buvo ketvirtos grupes kiauliu, kurios gavo 10% rapsu išspaudu papildu per visa 
penejimo laikotarpi ir turejo neigiama poveiki skoniui ir konsistencijai. 

Baltymingi papildai, mesos kokybe. 
 
Stasys JUKNEVICIUS. Lietuvos žemes ukio universiteto Augalininkystes ir gyvulininkystes katedros biomedicinos mokslu daktaras, e. prof. p. 
Adresas: Studentu g.11, Akademija, LT-4324 Kauno raj. Tel. (8-37) 75 23 61, el. paštas: paslab@noralzua.lt 
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Kai kuriu pašaru baltymu ivertinimas pagal amino rugštis 
 
Stasys Juknevicius, Stasys Budvytis, Nijole Laurinaviciene 
 

Siekiant ivertinti dažniausia Lietuvoje naudojamus pašarus pagal amino rugšciu indeksus buvo nustatytas amino 
rugšciu kiekis juose ir apskaiciuoti cheminiai nepakeiciamu ir kritiniu nepakeiciamu amino rugšciu indeksai. 

Nustatyta, kad ankštiniu augalu grudu, saulegražu išspaudu, mesos kaulu miltu nepakeiciamu ir kritiniu 
nepakeiciamu amino rugšciu indeksu vidutine suma sudare 190,79, varpiniu augalu bei šieno 49,87, o žoles 19,81. 
Lyginant su rezorbuotu kiaušinio baltymu, soju rupiniu cheminis indeksas sudare 370,83%. Mažejant suminiam 
nepakeiciamu amino rugšciu kiekiui pašaruose analogiškai mažejo cheminiai bei kritiniu amino rugšciu indeksai. 

Vertinant tyrimu rezultatus, galima teigti, kad musu atveju pašaru proteinu amino rugšciu ivertinimui galima taikyti 
tiek nepakeiciamu, tiek kritiniu nepakeiciamu amino rugšciu indeksus. 

Pašarai, amino rugštys, indeksai. 
 
Stasys JUKNEVICIUS. Lietuvos žemes ukio universiteto Augalininkystes ir gyvulininkystes katedros biomedicinos mokslu daktaras, e. prof. p. 
Adresas: Studentu g.11, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8-37) 75 23 61, el. paštas paslab@noralzua.lt 
Stanislovas BUDVYTIS. Lietuvos žemes ukio universiteto Augalininkystes ir gyvulininkystes katedros agrariniu mokslu daktaras, lektorius. 
Adresas: Studentu 11, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8-37) 75 23 61, faks. (8 37) 39 75 00. 
Nijole LAURINAVICIENE. Lietuvos žemes ukio universiteto Informacijos technologiju instituto Informatikos katedros lektore (informatike). 
Adresas: Studentu 10, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8-37) 75 23 94, el. paštas nijole@eko.lzua.lt. 
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Erozija stabilizuojanciu priemoniu ir raundapo itaka vasariniu javu piktžoletumui ir derlingumui 
kalvotame reljefe 
 
Irena Kinderiene 
 
 Lauko bandymai daryti 1997-2002 metais LŽI Kaltinenu bandymu stotyje 7-8o ir 7-9o statumo šlaituose, 
nepasotintame vidutiniškai ir menkai eroduotame balkšvažemyje. Vienas iš tyrimo tikslu buvo nustatyti kompleksiniu 
antieroziniu priemoniu itaka miežiu ir avižu piktžoletumui ir produktyvumui dirvosaugiškoje minimalizuotoje žemes 
dirbimo sistemoje.  
 Bandymuose buvo tirtas gilaus rudeninio arimo pakeitimas lekšciavimu 12-15 cm gyliu, giliu purenimu 18-25 cm 
gyliu, bearimiu dirbimu ir derintas su smulkintu žieminiu kvieciu ir miežiu šiaudu iterpimu ar palikimu ant neartos 



dirvos mulciui, baltuju garstyciu isejimu i lekšciuota ir giliai purenta dirva, taip pat herbicido raundapo 3 l ha-1 
(glifosatas 360 g l-1) vartojimu lekšciuotoje ir neartoje dirvoje, praejus 3-4 savaitems po derliaus nuemimo.  
 Organiniu medžiagu balanso ir dirvožemio mikrobiologinio aktyvumo pagerinimui žieminiams kvieciams aparta 
vikiu, avižu, peliušku ir garstyciu mišinio žalia mase (vidutiniškai 24,0-32,0 t ha-1). Sudetinis mišinys žaliai trašai ir 
žieminiai kvieciai auginti kaip foniniai augalai. Bandymu schema pradeta igyvendinti po žieminiu kvieciu derliaus 
nuemimo ir smulkintu šiaudu paskleidimo šlaituose, sausais su mažesniu nei daugiametis vidurkis krituliu kiekiu 1999, 
2000, 2002 metais.  
 Gilaus arimo pakeitimas lekšciavimo, smulkintu šiaudu iterpimo, tarpiniu augalu (baltuju garstyciu) isejimo deriniu 
augalu produktyvumui atskirais metais turejo nevienareikšme itaka. Miežiu ir avižu grudu derlingumo vidurkiai rodo 
tendencinga derlingumo mažejima del šio žemes dirbimo ir kitu dirvosauginiu priemoniu itakos. Gilaus arimo 
supaprastinimas ir pakeitimas gilaus purenimo, smulkintu šiaudu ir tarpiniu augalu isejimo deriniu nevartojant herbicido 
raundapo tendencingai mažino miežiu ir avižu derlinguma. Tradicini gilu arima pakeitus herbicido raundapo, 
lekšciavimo ir šiaudu deriniu, miežiu grudu derlius tendencingai padidejo 3,8%, o avižu – 1,6%.   
 Antieroziniu priemoniu deriniai, panaudoti rudeni, neturejo itakos vienametems ir daugiametems dviskiltems 
piktžolems miežiuose ir avižose.  
 Gilaus arimo  pakeitimas giliu purenimu, smulkintu šiaudu iterpimu, o po to tarpiniu augalu isejimu, iš esmes 
padidino paprastuju varpuciu kieki ir orasause mase miežiuose atitinkamai – 2,8 ir 2,4 karto, o avižose – 2,7 ir 3,9 karto.  

Dirbimas, piktžoletumas, šlaitas, vasariniai javai.  
 
Irena KINDERIENE. Lietuvos žemdirbystes instituto Kaltinenu bandymu stotis, daktare. Adresas: Varniu 17, 5926-Kaltinenai, Šilales rajonas, el. 
paštas: kaltbs@kaltbs.lzi.lt 
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Lapuociu mišku sezonine dinamika Kamšos botaniniame - zoologiniame draustinyje 
 
Vitas Marozas 
 

Augalai prisitaike gyventi tam tikromis aplinkos salygomis. Jie priklauso nuo sezoniniu aplinkos temperaturos, 
dregmes, dienos ilgumo kitimu. Šis reiškinys ypac aiškus placialapiu medžiu rušiu miškuose. Lietuvoje daugiausia buvo 
tiriama pievu bendriju augalu sezonine dinamika. Lapuociu mišku sezonine augalijos dinamika tirta mažai. Šio darbo 
tikslas - nustatyti placialapiu lapuociu mišku žolines augalijos kitima vegetacijos sezono metu ir jos priklausomybe nuo 
meteorologiniu salygu. Tyrimu objektas - botaninis - zoologinis Kamšos draustinis, esantis prie Kauno miesto. Tyrimai 
atlikti 1991 ir 2000 m. vegetacijos sezono metu budingame placialapiu lapuociu medyne. Buvo fiksuojamos fenologiniu 
reiškiniu pasirodymo fazes (medžiu lapojimas, augalu žydejimas), taip pat projekcinis padengimas. Iš stebejimo 
duomenu sudaryti vegetacijos ir žydejimo spektrai. Siekiant išaiškinti mikroklimatiniu salygu itaka augalijos augimui ir 
vystymuisi vegetacijos laikotarpiu išanalizuoti temperaturu ir krituliu duomenys.  

Atlikus tyrimus, nustatyta, kad vegetacijos laikotarpiu kinta augalu rušiu projekcinis padengimas. Didžiausias 
projekcinis efemeroidu - Anemone ranunculoides, A. nemorosa, Corydalis solida, Ficaria verna padengimas buvo 
pavasari. Vasara daugiausia denge Mercurialis perennis, Polygonatum multiflorum, Aegopodium podagraria, 
Campanula trachelium. Atskirais metais augalu rušiu žydejimo bei vegetacijos eiliškumas išlieka panašus. Skiriasi tik 
fenologiniu faziu laikas ir trukme. 1991 m. augalai žydeti pradejo savaite anksciau nei 2000 m., taciau 2000 m. augalai 
žydejo trumpiau, nes 2000 metu pavasaris buvo šiltas ir sausas. Žoliniu augalu žydejimas medyne siejasi su medžiu 
lapojimu. Daugiausia augalu žydi pavasari, kada medžiai dar nesulapoje. Lapuociu miškuose tik šiuo laikotarpiu 
vegetuoja ir žydi pavasariniai efemerodai. Žydejimo ir vegetacijos laikas ir trukme yra susije su aktyviu temperaturu 
suma. 2000 m. aktyviu temperaturu suma atitinkamu laikotarpiu didesne nei 1991 m., todel 2000 m. augalai vystesi 
greiciau ir ju atitinkamos fazes prasidejo anksciau. 

Efemeroidai, lapuociu miškai, sezonine dinamika. 
 
Vitas MAROZAS. Lietuvos žemes ukio universiteto Ekologijos katedros biomedicinos mokslu (miškotyra) daktaras, docentas. Adresas: Studentu g. 
11, LT-4324 Akademija. Kauno raj. Tel. 75 22 24, el. paštas: marozas@nora.lzuu.lt. 
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Kai kuriu vaistiniu, prieskoniniu augalu ir retuju daržoviu seklu mikromicetai 
 
Sigute Stakvileviciene, Banga Grigaliunaite 
 

Ant sterilizuotu ir nesterilizuotu paprastojo krapo (Anethum graveolens), mangoldo (Beta vulgaris subsp. vulgaris 
convar. cicla), paprastojo kmyno (Carum carvi), blakines kalendros (Coriandrum sativum), purpurines ežiuoles 
(Echinacea purpurea), vaistines juozažoles (Hyssopus officinalis), kvapiojo mairuno (Majorana hortensis), vaistines 
melisos (Melissa officinalis), kvapiojo baziliko (Ocimum basilicum) 3 veisliu (‘Purple Red‘, ‘Purple‘, ‘Siam Queen‘), 
paprastojo raudonelio (Origanum vulgare), paprastastojo ciobrelio (Thymus serpyllum) seklu nustatyta 51 rušis 
mikromicetu, priklausanciu 20 genciu, 4 klasems. Beveik visose tirtose seklose vyravo Hyphomycetes klases grybai. 

Mikromicetai, vaistiniai ir prieskoniniai augalai, retosios daržoves, seklos. 
 
Sigute STAKVILEVICIENE. Botanikos instituto Fitopatogeniniu mikroorganizmu laboratorijos biomedicinos mokslu daktare. Adresas: Žaliuju 
ežeru g. 49, LT-2021 Vilnius Tel. (8 5) 269 72 91, el. paštas: sigute@botanika.lt 
Banga GRIGALIUNAITE. Botanikos instituto, Fitopatogeniniu mikroorganizmu laboratorijos biomedicinos mokslu daktare. Adresas: Žaliuju ežeru 
g. 49, LT-2021 Vilnius Tel. (8 5) 269 72 91, el. paštas: banga@botanika.lt 
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Žieminiu rapsu iprastiniu ir hibridiniu veisliu derliaus formavimosi ypatumai skirtingo tankumo 
paseliuose 

 
Rimantas Velicka, Aušra Marcinkeviciene, Marija Rimkeviciene, Kostas Treciokas 
 

Hibridiniu rapsu ‘Kasimir’ ir iprastines veisles ‘Valesca’ derlius ir jo formavimasis priklause nuo paseliu tankumo ir 
šiu veisliu savybiu. Paseliu tankumui didejant nuo = 20 iki 100 augalu m-2, proporcingai mažejo abieju veisliu rapsu vieno 
augalo mase ir šaku kiekis augale. Iprastines veisles rapsai buvo 3 kartus šakotesni negu hibridiniai. ‘Valesca’ rapsai 
skirtingo tankumo paseliuose suformavo vidutiniškai 8,4-45 šakas augale, o ‘Kasimir’ – 3,4-19,5 šaku. Skirtingas paseliu 
tankumas abieju veisliu rapsu augalu aukšciui esmines itakos neturejo. Rapsu paseliu tankumas panašiai veike abieju rapsu 
veisliu ankštaru kieki augale, taciau skirtingai – seklu kieki ankštaroje ir 1000 seklu mase. Rapsu tankumui keiciantis nuo 
= 20 vnt. m-2 iki 80,1-100 vnt. m-2, ankštaru kiekis augale iš esmes sumažejo: ‘Kasimir’ rapsu - 75,9 proc., o ‘Valesca’ – 
61,1 proc. Nepriklausomai nuo paseliu tankumo, hibridiniu rapsu ankštarose subrendo vidutiniškai 27-30,7% seklu 
daugiau, negu iprastines veisles. Augalu tankumui didejant nuo = 20 vnt. m-2 iki 80,1-100 vnt. m-2, hibridiniu rapsu seklu 
kiekis ankštaroje sumažejo iš esmes (nuo 26,0 iki 19,5 vnt., arba 25 proc.), o iprastines veisles – neviršijo paklaidos. Tan-
kejant rapsu paseliams, hibridiniu rapsu 1000 seklu mase išliko stabili (4,55-4,62 g), o iprastines veisles rapsu - sumažejo 
iš esmes (nuo 4,14 iki 3,74 g, arba 9,7 proc.). 

Abieju veisliu rapsu vieno augalo produktyvumas skirtingo tankumo paseliuose labiausiai priklause nuo ankštaru 
kiekio augale (r = 0,997), o hibridiniu rapsu – dar ir nuo seklu kiekio ankštaroje (r = 0,729). Tarp seklu kiekio hibridiniu 
rapsu ankštaroje ir ankštaru skaiciaus nustatytas tiesioginis stiprus priklausomumas  (r = 0,798) ir tai nuleme stabilesni 
ir gausesni ju seklu derliu retesniuose paseliuose, palyginus su iprastines veisles rapsais. 

Žieminiai rapsai ‘Kasimir’ patikimai geriau užderejo ten, kur iš rudens augalu skaicius buvo 20,1-100 vnt. m-2, o 
‘Valesca’ – 60,1-100 vnt. m-2 tankumo variantuose. Mažesnes seklos normos (2,22 – 3,33 kg ha-1) pasiteisino tik 
hibridiniu rapsu (del ju biologiniu savybiu) paseliuose. 

Žieminiai rapsai, veisles, paseliu tankumas, derliaus strukturos rodikliai. 
 
Rimantas VELICKA. Lietuvos žemes ukio universiteto Žemdirbystes katedros e. profesoriaus pareigas, biomedicinos mokslu habil. dr.  Adresas: 
Studentu g. 11, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 22 11. 
Aušra MARCINKEVICIENE. Lietuvos žemes ukio universiteto Žemdirbystes katedros asistente. Adresas: Studentu g.11, LT-4324 Akademija, 
Kauno raj. Tel. (8 37) 75 22 11. 
Marija RIMKEVICIENE. Lietuvos žemes ukio universiteto Bandymu stoties vyr. moksline bendradarbe, docente, biomedicinos mokslu daktare. 
Adresas: Noreikiškes, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 22 17. 
Kostas TRECIOKAS. Lietuvos žemes ukio universiteto Žemdirbystes katedros e. docento pareigas. Adresas: Studentu g. 11, LT-4324 Akademija, 
Kauno raj. Tel. (8 37)752 211, el. paštas: Kostas@nora.lzua.lt 
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Liepu (Tilia L.) rušiu pakantumas nepalankioms salygoms Kauno miesto gatvese 
 
Kestutis Žeimavicius, Vidmantas Juronis, Vilija Snieškiene 

 
Straipsnyje nagrinejami keliu rušiu liepu (Tilia L.), auganciu Kauno miesto gatvese, 1992 - 2001 metu bukles 

vertinimo rezultatai. Medžiu bukle - lapu defoliacija, lapu nekroze, ligu intensyvumas ir kenkeju gausa  buvo vertinta 
penkiais balais liepos menesi  keturiolikoje pagrindiniu gatviu. Tirtose gatvese vyrauja mažalape liepa, antra  pagal 
skaitlinguma - europine liepa ir mažiau skaitlingos - grakšcioji ir didžialape liepos. Medžiu bukles tyrimo metu 
nustatyta, kad iš stebetu placiau paplitusiu rušiu nepalanku abiotiniu ir biotiniu veiksniu poveiki nepalankiomis 
salygomis geriausiai pakencia europine liepa. Blogiausiai nepalankias augimo gatveje salygas pakencia mažalape liepa. 
Didžialape liepa pagal pakantuma augimo salygoms gatvese užima tarpine padeti tarp mažalapes ir europines liepu. 
Grakšcioji liepa buvo salyginai sveika. Didžiausi liepu bukles pakitimai gatvese buvo karštomis ir sausomis vasaromis. 

Liepu bukle, defoliacija, nekroze, ligos, kenkejai. 
 
Kestutis ŽEIMAVICIUS. VDU Kauno botanikos sodas, Introdukuotu augalu laboratorija, mokslinis bendradarbis, mokslu daktaras. Adresas: 
Ž.E.Žilibero g. - 6, LT-3018 Kaunas. Tel. 39 00 33, el.paštas Kestutis. Zeimavicius@bs.vdu.lt Tyrimu kryptis: dendrologija, ekologija. 
Vidmantas JURONIS. VDU Kauno botanikos sodas, Introdukuotu augalu laboratorijos vedejas, vyresnysis mokslo darbuotojas, mokslu daktaras, 
docentas. Adresas: Ž.E.Žilibero g. - 6, LT-3018 Kaunas. Tel. 39 00 33, el.paštas Z.E.Zilibero g. 6, 3018 Kaunas, Lithuania. El. paštas: 
v.juronis@bs.vdu.lt Tyrimu kryptis:entomologija, fitopatologija 
Vilija SNIEŠKIENE. VDU Kauno botanikos sodas, Introdukuotu augalu laboratorija, vyresnioji mokslo darbuotoja, mokslu daktare. Adresas: 
Ž.E.Žilibero g. - 6, LT-3018 Kaunas. Tel. 39 00 33, el.paštas v.snieskiene@bs.vdu.lt Tyrimu kryptis: fitopatologija.        
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Žemes ukio darbuotoju išsilavinimo reikšme profesines rizikos mažinimo galimybei 
 
Romas Gražulevicius, Regina Gražuleviciene 

 
Tyrimu tikslas – nustatyti priklausomybe tarp žemes ukio darbuotoju išsilavinimo ir profesines rizikos. Tyrimu 

duomenys sukaupti standartizuotos anketines apklausos metodu. Kiekvienam respondentui pokalbio metu buvo pateikti 
klausimai apie išsilavinima, elgsena ir pavojaus suvokima. Apklausti 105 ivairiuose Lietuvos regionuose traktoriais 
dirbantys žemes ukio darbuotojai. 

Tyrimai parode, kad traktoriais dirbanciu žemes ukio darbuotoju išsilavinimas turi itakos rizikingos situacijos 
suvokimui. Specialiojo vidurinio ir aukštesniojo išsilavinimo  darbuotojai dažniau negu profesini išsilavinima turintieji 
darba nuimtomis pavaru apsaugomis, traktoriaus užvedima stovint šalia vertino kaip pavojinga ir labai pavojinga rizikos 
veiksni. Traktorininku traumatizma didinanciu veiksniu rizikos laipsnio vertinimas priklause nuo išsilavinimo. 
Žemesnio išsilavinimo asmenys reciau negu aukštesnio išsilavinimo nuovargi ir emocine itampa vertino kaip turinti 
labai dideles itakos traumatizmo rizikai. Aukštesnio išsilavinimo žmones saugu darba 2 kartus dažniau laike reikšmingu 
darbo kokybes rodikliu ir 2,7 karto dažniau darbo kokybe vertino kaip svarbu rodikli, be to, geriau suprato pavojingu 
veiksniu ir pavojingu situaciju keliama rizika. Išsilavinimas turi itakos pavoju darbe suvokimui ir darbo kokybes 
reikšmes vertinimui. Aukštesnis darbuotoju išsilavinimas sudaro prielaidas profesinei rizikai mažinti. 

Kaimo darbuotojai, profesine rizika, išsilavinimas, pavoju suvokimas. 
 
Romas GRAŽULEVICIUS. Lietuvos žemes ukio universiteto Žemes ukio inžinerijos fakulteto Profesines saugos ir inžinerijos vadybos katedros 
docentas, technikos mokslu daktaras. Adresas: Studentu g. 15, LT-4324. Akademija Kauno raj. Tel. (8-37) 39 77 76. 
Regina GRAŽULEVICIENE. Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslu fakulteto Aplinkotyros katedra, medicinos mokslu habilituota daktare, 
profesore. Adresas: Donelaicio 57, LT-3000 Kaunas. Tel. (8-37) 45 13 81, El.paštas: r.grazuleviciene@gmf.vdu.lt. 
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Lietuvos gyventoju užimtumo ekonomines problemos  
 
Bronislovas Martinkus 

 
Respublikos gyventoju užimtumo didinimas – viena iš pagrindiniu problemu šalyje. Atkurus Lietuvos 

nepriklausomybe (1991) pasikeite respublikos ukio ir ekonomikos infrastrukturos, gamybiniai santykiai perorientuoti iš 
buvusios planines i rinkos ekonomikos santykius ir kt. Respublikos gyventoju  užimtumas sumažejo, padidejo 



gyventoju bedarbyste. Tai paveike gyventoju socialines ekonomines gyvenimo salygas. Straipsnyje, remiantis 
statistiniais duomenimis, moksliniais ju apibendrinimais, respublikos duomenys lyginami su keliu Europos valstybiu 
analogiškais statistiniais duomenimis, prognozuojama, kaip Lietuvos gyventoju užimtumas pasikeis istojus i Europos 
Sajunga. Remiantis tyrimu duomenimis, pateiktas apibendrintos mokslines išvados: žema respublikos gyventoju 
užimtuma salygojo ekonominiu politiniu santykiu bei rinkos pasikeitimai; stabilizavosi bedarbystes augimas; vykdomos 
užimtumo didinimo programos; toliau butina tobulinti Darbo biržos veikla, kuriant naujas darbo vietas, pletojant 
regioninius miestus; rengtis galimai darbo jegos konkurencijai Lietuvai istojus i Europos Sajunga. Lietuvos gyventoju 
užimtumo žema lygi ir dideli bedarbystes procenta sukele pereinamasis laikotarpis iš planines komandines ekonomikos 
i laisvosios rinkos ekonomika. Augantys negatyvus darbo rinkos rodikliai stabilizuojasi ir bedarbyste turi tendencija 
mažeti. Tas turi itakos šalies ekonomikos augimui, integravimuisi i Europos rinkas. Vykdomos gyventoju užimtumo 
programos yra pagristos ir duoda teigiamus rezultatus. Integruojantis i Europos Sajunga reikia ivertinti  kitu valstybiu 
darbo jegos pasiulos ir paklausos prognozes ir pasirengti galimai konkurencijai. Toliau tobulinti Darbo bazes veikla, 
siekiant tolygaus gyventoju užimtumo atskiruose regionuose, kuriant naujas darbo rinkas, pletojant regioninius verslus 
ir kt. 

Darbas, užimtumas, vyriausybe, ekonomine analize, gyventojas, bedarbis, nedarbas.  
 
Bronislovas MARTINKUS. Kauno technologijos universiteto profesorius. Tel. (8-37) 30 05 97. El. paštas: bronius.martinkus@vf.ktu.lt 
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Žemdirbiu skurdo lygis: analitinis požiuris 
 
Vlada Vitunskiene 
 

Straipsnyje nagrinejami žemdirbiu, kaip gausiausio Lietuvos kaimo gyventoju sluoksnio, skurdo lygis, išplitimas ir 
veiksniai bei ju ivertinimo metodologines problemos. Pagal oficialiai skelbiamus skurdo lygio rodiklius, žemdirbiai 
skurdžiausiai gyvenanti socialine-ekonomine grupe šalyje ir kaime. Todel, isibegejus eurointegracijos procesui, šalia 
žemes ukio restrukturizacijos investicines paramos problemu, turi buti aktyviai sprendžiama socialine – žemu pajamu 
problema, ypac atsižvelgiant i tai, kad nyksta daugumos kaimo gyventoju gebejimas užsidirbti iš tradicines žemes ukio 
veiklos. Norint kvalifikuotai iškelti šias problemas, pirmiausia, reikia identifikuoti labiausiai skurdo pažeidžiamas 
žemdirbiu grupes ir ju skurdo priežastis. Skurdo išplitimo tarp žemdirbiu analizei tyrime naudojami namu ukiu biudžetu 
duomenys. Žemdirbiu, kaip tiriamosios gyventoju grupes, identifikavimui remtasi dviem kriterijais: 1)  žemes ukio 
gamybos namu ukiuose kriterijumi ir 2) pajamu iš žemes ukio veiklos, kaip didžiausio namu ukiu disponuojamu pajamu 
šaltinio, kriterijumi. Tokia analize suteikia galimybe suformuluoti diferencijuota socialine bei ekonomine politika bei 
stiprinti valdžios instituciju ir paciu gyventoju gebejimus socialinems ekonominems problemoms spresti. 

Skurdas, skurdo lygis, namu ukiu pajamos, žemdirbiai, socialine politika. 
 
Vlada VITUNSKIENE. Lietuvos žemes ukio universiteto Ekonomikos katedros docente, socialiniu mokslu daktare. Adresas: Universiteto g. 10, LT-
4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 39 75 59, el. paštas: vladav@info.lzua.lt 
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Juoduju serbentu vandens poreikiu dinamika Lietuvos Pajurio žemumoje 
 
Aloyzas Dirse, Zigmas Galminas, Algis Seniunas 
 

Tyrimai atlikti 1996-2002 metais Kretingos raj., Vidmantuose, irengtoje vandens balanso elementu tyrimo 
aikšteleje. Nustatyta juoduju serbentu vandens sunaudojimo dinamika naturaliose ir reguliuojamos dirvožemio dregmes 
drekinant salygomis. Esant pakankamai dirvožemyje dregmes, juodieji serbentai per gegužes-rugsejo men. pavieniais 
metais sunaudojo 310-409 mm vandens ir tai iš esmes priklause nuo vegetacijos laikotarpio šilumos režimo. 
Naturaliomis salygomis (nedrekinant) augalu vandens sunaudojimas labai priklause nuo dirvožemio dregmes režimo. 
Biologines augalu savybes vandens sunaudojimui turejo antraeile reikšme. Daugiausia vandens juodieji serbentai 
sunaudoja liepos men. - 3-4 mm per para), mažiausiai rugsejo men. – 1,5-2 mm per para. Sausu laikotarpiu juoduosius 
serbentus tikslinga drekinti. Drekinimo režima siulome skaiciuoti pagal musu sudaryta metodika. 

Dirvožemis, dregme, vandens poreikiai, drekinimas. 
 
Aloyzas DIRSE. Lietuvos žemes ukio universiteto Melioracijos katedros profesorius. Pagrindines moksliniu tyrimu kryptys – dirvožemio vandens 
režimo reguliavimas, drenažas, drekinimas. Adresas: Universiteto 10, LT-4324 Akademija. Tel. 8 27 75 23 80. 
Zigmas GALMINAS. Lietuvos žemes ukio universiteto Melioracijos katedros docentas. Pagrindines moksliniu tyrimu kryptys – dirvožemio vandens 
režimo reguliavimas, drenažas, drekinimas. Adresas: Universiteto 10, LT-4324 Akademija. Tel. 8 27 75 23 80. 
Algis SENIUNAS. Lietuvos žemes ukio universiteto Melioracijos katedros docentas. Pagrindines moksliniu tyrimu kryptys – dirvožemio vandens 
režimo reguliavimas, drekinimas. Adresas: Universiteto 10, LT-4324 Akademija. Tel. 8 27 75 23 80. 
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Termoenerginiu procesu, vykstanciu darbo drabužiuose, ivertinimas 

 
Jurate Nadzeikiene, Povilas Algimantas Sirvydas 

 
Atlikus teorinius tyrimus, gautas tikslesnis budas šilumos mainams ivertinti ir ekvivalentinio šilumos laidumo 

koeficiento oro tarpsluoksnyje tarp žmogaus kuno ir drabužiu vidinio paviršiaus skaiciuoti. Nustatyta, kad skaiciuojant 
šilumos mainus tarp žmogaus kuno ir drabužiu butina ivertinti ne tik šilumos laiduma, bet ir konvekcija bei 
spinduliavimu perduodama šiluma. Gautos formules ekvivalentiniam šilumos laidumo koeficientui skaiciuoti. Ek-
vivalentinis šilumos laidumo koeficientas oro tarpsluoksnyje, kurio storis nuo 1 iki 10 mm, kinta nuo 0,032 iki 0,08 
W/(m⋅K). Todel, siekiant tobulinti darbo drabužiu konstrukcijas, vertinant ju paketo termoizoliacines savybes ir kuriant 
naujas drabužiu medžiagu strukturas, butina ivertinti visus galimus šilumos perdavimo budus oro tarpsluoksnyje. 
Drabužiu paketo termoizoliaciniu savybiu vertinimui pasiulyta ekvivalentinio šilumos laidumo koeficiento skaiciavimo 
metodika. 

Drabužiai, oro tarpsluoksnis, laidumas, konvekcija, spinduliavimas. 
 
Jurate NADZEIKIENE. Lietuvos žemes ukio universiteto Žemes ukio inžinerijos fakulteto Profesines saugos ir inžinerijos vadybos katedros 
doktorante. Adresas: Studentu g.15B, LT-4324 Akademija, Kauno raj., Lithuania. Tel.(8 37) 75 23 76, el.paštas promisorius@one.lt 
Povilas Algimantas SIRVYDAS. Lietuvos žemes ukio universiteto Žemes ukio inžinerijos fakulteto Šilumos ir biotechnologiju inžinerijos katedros 
profesorius, habilituotas daktaras. Adresas: Studentu g.15, LT-4324 Akademija, Kauno raj., Lithuania. Tel. (8 37) 75 23 17, el. paštas 
sirvydas@tech.lzuu.lt 
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Vandens chemines sudeties kaita ir jos priežastys Nemunelio upes aukštupyje 
 
Arvydas Povilaitis 
 

Darbe pateikiama dvieju Nemunelio aukštupio upiu vandens chemines sudeties 1997-2001 metu laikotarpiu 
analize. Tyrimams pasirinktos paties Nemunelio ir jo antros eiles intako Juodupes upes. Cheminiu elementu kaitos ir 
vandens taršos priežastys ivertintos pagal faktorine analize.  

Nustatyta, kad Nemunelio ir Juodupes upems budingas užterštumas organinemis medžiagomis (BDS7=1,1-11,8 
mgO2/l). Organiniu junginiu ir pagrindiniu jonu koncentracijos padideja vasaros laikotarpiais. Bendrojo azoto vidutines 
koncentracijos nuo 1,5 iki 1,7 karto viršija leistinas normas. Pagal mineralinio azoto kieki upiu vanduo yra mažai 
užterštas. Vidutines fosfatu koncentracijos nuo 2 (Juodupeje) iki 5 (Nemunelyje) kartu didesnes už leistinas. Fosforo ir 
mažai oksiduotu organiniu junginiu pertekliu upiu vandenyje salygoja taškine tarša. Pagrindiniu jonu sudeciai turi 
itakos karstejancios uolienos. 

Nemunelis, Juodupe, hidrocheminiai rodikliai, vandens kokybe, faktorine analize.  
 
Arvydas POVILAITIS. Lietuvos žemes ukio universiteto Vandens ukio ir žemetvarkos fakulteto Melioracijos katedros technologijos (technikos) 
mokslu daktaras, docentas. Adresas: Universiteto g. 10, Akademija, LT-4324 Kauno raj. Tel. 8-37 75 23 80, el. paštas: arvis@hidro.lzuu.lt 
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Ceolitais modifikuotu lignosulfonatiniu plastikliu itaka skiediniu savybems  
 
Vytautas Sasnauskas, Mindaugas Daukšys, Danute  Palubinskaite  

 
Lignosulfonatai (LST) yra placiausiai naudojami kaip hidrofiliniai - plastifikuojantys priedai. Ju buvimas cemento - 

vandens suspensijoje nulemia mineraliniu rišamuju medžiagu kietejimo suletinima, o kai kuriais atvejais - hidratacijos 
produktu stiprumo sumažejima. Siekiant sumažinti techniniu lignosulfonatu letinanti poveiki cemento hidratacijai, jie 
yra modifikuojami. Darbe aprašomas LST modifikavimas sintetiniais ceolitais, tai yra pritaikytas ju kaip "molekuliniu 
sietu" veikimo principas, ir nagrinejama modifikuoto plastiklio LST itaka vandens kiekiui normalaus tirštumo 
cementinei tešlai, cementines tešlos rišimosi terminams, skiedinio technologinems savybems, sukietejusio skiedinio 
tankiui ir stipriui. Žematemperatures sintezes budu (95oC temperaturoje) iš NaOH, Al(OH)3, SiO2⋅ nH2O ir H2O per 2 
valandas buvo susintetintas hidrosodalitas. Panaudojant ši sintetini ceolita buvo modifikuotas LST plastiklis. Ištirtas 
LST letinantis poveikis cementines tešlos hidratacijai. Nustatytos skiedinio savybes su nemodifikuotu ir modifikuotu 
LST priedu. Normalaus tirštumo cementines tešlos su modifikuotu LST plastikliu, rišimosi trukmes sutrumpejo, 



lyginant su cementines tešlos su nemodifikuotu LST plastikliu. Skiedinio su modifikuotu ir nemodifikuotu LST 
plastikliu mišinio sklidumas skyresi nedaug. Skiedinio su modifikuotu LST plastikliu tankis ir stipris gniuždant po 3, 7 
ir 28 paru kietejimo gautas didesnis, nei skiedinio su nemodifikuotu LST plastikliu.  

Ceolitai, hidrosodalitas, lignosulfonatiniai plastikliai. 
 
Vytautas SASNAUSKAS Dr., Statybiniu medžiagu katedra, Kauno technologijos universitetas, adresas:  Studentu g. 48, Lt – 3031 Kaunas Lietuva. 
Tel (8-37)300465. Moksliniu tyrimu sritis: statybiniu medžiagu tyrimo metodai, strukturiniai ir kietejimo procesai. E-mail vytautas.sasnauskas@ktu.lt 
Mindaugas DAUKŠYS Mc., Statybiniu medžiagu katedra, Kauno technologijos universitetas, adresas:  Studentu g. 48, Lt – 3031 Kaunas Lietuva. 
Tel (8-37)300465. Moksliniu tyrimu sritis: statybiniu medžiagu tyrimo metodai, strukturiniai ir kietejimo procesai. 
Danute PALUBINSKAITE Dr., Silikatu technologijos katedra, Kauno technologijos universitetas, adresas: Radvilenu 19, Lt-3028 Kaunas 
Lithuania. Tel (8-37)300465. Moksliniu tyrimu sritis: silikatu technologija (CaO-SiO2-H2O  sistemos hidroterminese salygose). 
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Rytiniu ožiaruciu nuemimo tyrimai 

 
Liudvikas Špokas, Edvardas Vaiciukevicius 

 
1997-1999 m. LŽU universiteto Bandymu stotyje nustatyti rytiniu ožiaruciu (Galega L.) pagrindiniai biometriniai 

rodikliai, seklu ir augalines dalies dregnio dinamika bei seklu naturalaus byrejimo nuostoliai. Pagristas pjuties laikas bei 
trukme, nuemimo budas. Nustatyta, kad esant palankioms  meteorologinems salygoms rytinius ožiarucius galima 
guldyti i pradalges, nes jose kasdien seklu dregnis sumažeja apie 5 %, stiebu – 10 %, paselyje   seklu - 3 %, stiebu – per 
viena diena beveik nepakinta. Pradalgeje naturalus seklu byrejimo nuostoliai yra du kartus mažesni negu paselyje. 
Tyrimais nustatyti rytiniu ožiaruciu pjovimo kombainu, iš pradalgiu rinkimo seklu nuostoliai. Kad i kombaina butu 
tiekiama mažiau rytiniu ožiaruciu dregnos mases, tirta desikanto itaka seklu bei augalines dalies dregniui. Nustatyta, 
kad desikavimas neturejo itakos seklu dregnio pokyciui, taciau lapeliai sudžiuvo, dalis ju nukrito ant dirvos paviršiaus, 
bendras augalines dalies dregnis sumažejo apie 10 %. Tyrimais pagristas leistinasis tiekiamas i kombaina rytiniu 
ožiaruciu mases kiekis, jis neturi viršyti 2,5 kg/(s·m). Pagristi optimalus kombaino reguliavimo parametrai. 

Rytiniai ožiaruciai, dregnio dinamika, seklu nuostoliai, separacija.  
 
Liudvikas ŠPOKAS. Lietuvos žemes ukio universiteto žemes ukio mašinu katedros technikos mokslu habilituotas daktaras, profesorius. Adresas: 
Studentu g. 11, LT – 4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (837) 752213 el. paštas: liudas@tech.lzua.lt 
Edvardas VAICIUKEVICIUS. Lietuvos žemes ukio universiteto žemes ukio mašinu katedros lektorius, technologijos mokslu daktaras. Adresas: 
Studentu g. 11, LT – 4324 Akademija, Kauno raj.  el. paštas:  edvardas@tech.lzua.lt. 
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Sausuju išrugu priedo itaka denitrifikacijos procesams raugintuose pieno produktuose 

 
Jolanta Stankeviciute, Sigita Urbiene 
 

Siekiant padidinti maisto produktu sauga, svarbu visokeriopai mažinti ju užterštuma. Pastaruoju metu nemažas 
demesys skiriamas nitratu bei nitritu kiekiu sumažinimui maisto produktuose. Šiame straipsnyje nagrinejama sausuju 
išrugu priedo itaka denitrifikacijai rauginimo proceso metu, veikiant pieno rugšties bakterijoms. Nustatyta, kad sausuju 
išrugu priedas suintensyvino denitrifikacijos procesa ir turejo žymia itaka nitratu bei nitritu kiekio sumažejimui 
modelinese pieno sistemose. Taip pat nustatyta, kad sausosios išrugos pagerino rugštines koaguliacines-kondensacines 
strukturos kokybe, teigiamai veike sinerezes procesa bei sumažino išrugu išsiskyrima. 

Pieno rugšties bakterijos, sausosios išrugos, denitrifikacija, sinereze. 
 
Jolanta STANKEVICIUTE. Lietuvos žemes ukio universiteto Šilumos ir biotechnologiju inžinerijos katedros doktorante. Adresas: Studentu g. 15 
A, LT-4324 Akademija, Kauno raj., el. p. jolsta@tech.lzuu.lt  
Sigita URBIENE. Lietuvos žemes ukio universiteto Šilumos ir biotechnologiju inžinerijos katedros habil. m. dr., profesore. Adresas: Studentu g. 15 
A, LT-4324 Akademija, Kauno raj., tel. (8-37) 752 207, el. p. urbiene@tech.lzuu.lt 
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Hidrotechnikos statiniu betono stiprio ir vandens igerio priklausomybiu analize  
 
Kazys Aleksandras Vaišvila, Feliksas Mikuckis, Antanas Vaitiekunas 
 

Ištirtas 52 eksploatuojamu hidrotechnikos statiniu (HTS) gelžbetoniniu konstrukciju cementinio stambiagrudžio be 
priedu vidutinis betono stipris gniuždant ir vandens igeris pagal mase.  

Nustatyta, kad bendruoju atveju, esant didesniam betono stipriui, vandens igeris yra mažesnis, taciau šiu dydžiu 
priklausomybes nera griežtai apibrežtos: esant tam paciam betono stipriui jo vandens igeris gali buti skirtingas, o esant 
tam paciam betono vandens igeriui, jo stipris taip pat gali skirtis. 

Išvestos šiu betono savybiu rodikliu priklausomybes, pateiktos vidutines, didžiausios ir mažiausios šiu rodikliu 
reikšmes. Nustatytos priklausomybiu naudojimo sritys ir ribos. 

Naudojant gautas priklausomybes galima apskaiciuoti apytiksles (tiesioginiais matavimais nenustatytas) betono 
rodikliu reikšmes bei patikrinti atliktu tyrimu rezultatus. 

Betono stipris gniuždant, betono vandens igeris. 
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sk@nora.lzua.lt 
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