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Skystųjų kompleksinių trąšų įtaka žieminių kviečių ‘Zentos’ derliui 
 
Reda Bačėnienė 
 

Žieminių kviečių ‘Zentos’ derlingumo bei grūdų kokybės priklausomumo nuo papildomo tręšimo per lapus 
skystosiomis kompleksinėmis trąšomis tyrimai buvo vykdomi 1999 – 2002 m. LŽŪU Bandymų stotyje, vidutinio 
sunkumo priemolio sekliai karbonatingame išplautžemyje – Idg8-k (Calcari – Epihypogleyic Luvisols – LVg-p-w-
cc). Dirvožemis buvo fosforingas, vidutinio kalingumo, vidutinio humusingumo, pH – 7,0-7,2 dirvožemio reakcijos. 
Tyrimų metu, skystosios trąšos buvo išpurškiamos NPK ir PK trąšų fonuose krūmijimosi tarpsnio pabaigoje. Tyri-
mais nustatyta, kad visos skystosios trąšos esmingai padidino žieminių kviečių grūdų derlių. Didžiausias grūdų der-
lius – 5,84 t/ha ir 5,79 t/ha (t.y. 0,78 t/ha ir 0,72 t/ha daugiau už kontrolinį variantą) buvo gautas patręšus augalus 
Kemira Kombi 54 kg/ha ir Wuxal 5 l/ha tirpalais. Taip pat šios trąšos rezultatyviausiai didino 0,66 t/ha ir 0,67 t/ha, 
lyginant su kontroliniu variantu, žieminių kviečių šiaudų derlių. 1000 grūdų masė maksimaliai esmingai padidėjo 
1,14 g ir 1,03 g, glitimo kiekis grūduose 2,05 % ir 1,97 %, palyginus su netręštu skystomis trąšomis variantu, patrę-
šus augalus Foligreen 5 l/ha ir Kemira Kombi 54 kg/ha didesnėmis tręšimo normomis. Didesnės tirpalų koncentra-
cijos patikimai lėmė sedimentacijos rodiklio padidėjimą (iki 1,46 %) ir baltymų kiekį grūduose (iki 0,78 %, lyginant 
su kontroliniu variantu). Dėl šių priežasčių gerėja grūdų technologinės savybės. Mažesnės tręšimo normos taip pat 
gerino grūdų technologines savybes, tačiau buvo mažiau rezultatyvios už didesnes tręšimo normas. Tirtos skystosios 
trąšos teigiamai veikė cheminę sudėtį, nes Wuxal 5 l/ha ir Wuxal 10 l/ha skirtingos tręšimo normos sumažino žaliųjų 
riebalų kiekį grūduose iki 0,11%, lyginant su kontroliniu variantu, o Foligreen 5 l/ha mažesnė norma – 0,20 %. Iš-
purškus ant augalų vegetatyvinės dalies Kemira Kombi 25 kg/ha, Wuxal 5 l/ha ir Foligreen 5 l/ha  skirtingų koncen-
tracijų tirpalus, žaliųjų pelenų kiekis grūduose padidėjo 0,03 %. Fosforo, kalio, kalcio ir magnio kiekiai grūdų su-
dėtyje kito nedaug. Tręšimas SKT – 5:5:5 be mikroelementų mažiausiai turėjo įtakos žieminių kviečių derlingumo 
rodikliams. 
         Skystosios kompleksinės trąšos, žieminiai kviečiai, baltymai, glitimas, sedimentacija.  
 
Reda BAČĖNIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Dirvotyros ir agrochemijos katedros doktorantė. Adresas: Studentų g. 11, 
LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 22 79, el. paštas: DA@nora.lzua.lt 
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Svarbesni ekologiniai veiksniai, turintys įtakos pušies (Pinus sylvestris L.) žėlimui kirtavie-
tėse su paliktais sėkliniais ir priedangos medžiais Nb augavietėje 
 
Julius Bačkaitis, Edvardas Riepšas 

 
Šiame straipsnyje nagrinėjamas pušies žėlimas kirtavietėse su paliktais sėkliniais ir priedangos medžiais, priklau-

somai nuo kai kurių gamtinių ir technologinių veiksnių. Tyrimai vykdyti Panevėžio, Šakių, Šilutės ir Vilniaus miškų 
urėdijų miškuose 1-4 metų kirtavietėse, sistematiškai išdėstytose 4 m2 apskaitos aikštelėse. 

Nustatyta, kad visi tirti aplinkos veiksniai (sėklinių-priedangos medžių skaičius, žolinės dangos agresyvumas, 
miško paklotės storis) ir dirvos ruošimas papildydami vienas kitą lemia pušies žėlimą ir žėlinių tankį tirtose kirta-
vietėse. 

Labiausiai žėlimui įtakos turintis veiksnys yra sėklinių-priedangos medžių skaičius. Paliekant 20-120 vnt./ha 
sėklinių-priedangos medžių, per 3-4 metus gerai atžėlė 85%, patenkinamai – 15% kirtaviečių. Blogesnį atžėlimą lė-
mė paliktas po kirtimų nepakankamas sėklinių medžių skaičius (20-30 vnt./ha), nepakankamas dirvos įdirbimo 
laipsnis, bei iki kirtimų buvęs žemas (0,5-0,6) medyno skalsumas. 

Pagrindinis kirtavietės užsisėjimas būna 1-2 metais po kirtimų ir dirvos paruošimo, 3 metais atsiradusių savai-
minukų kiekis nedidelis (0,5-16%), 4 metais – nežymus (0-2,4%), todėl laukti kirtavietės užsisėjimo ilgau nei 3 me-
tus yra netikslinga.  

Dirvos ruošimas yra efektyvi žėlimą skatinanti priemonė. Savaiminukų skaičius paruoštos dirvos mikroįdubi-
muose yra 4,4-7 kartus didesnis negu neruoštoje dirvoje. 

Paprastoji pušis, kirtavietė, žėlimas, sėkliniai ir priedangos medžiai. 
 

Julius BAČKAITIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškų fakulteto Miškininkystės katedros asistentas. Adresas: Studentų g. 
11, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. 8 (37) 75 77 44, el. paštas julio@takas.lt 
Edvardas RIEPŠAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškų fakulteto Miškininkystės katedros vedėjas, profesorius, biomedi-
cinos mokslų habil.dr. Adresas: Studentų g. 11, LT-4324, Akademija, Kauno raj. Tel. 8 (37) 75 77 44, el. paštas mi@nora.lzuu.lt 
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Rytinių ožiarūčių (Galega orientalis Lam.) pašarinės vertės tyrimas 
 
Ligita Baležentienė, Vidmantas Spruogis, Stasys Juknevičius 
 

Rytinis ožiarūtis yra palyginus nauja derlinga ir geros pašarinės vertės ilgaamžė ankštinė pašarinė žolė. Plates-
niam rytinio ožiarūčio auginimui ir naudojimui skatinti yra svarbu nustatyti žalios masės ėdamumą, virškinamumą 
bei panaudojimą siloso gamybai. 1996-2000 metais buvo vykdomi rytinių ožiarūčių žaliosios masės bei siloso ėda-
mumo, šėrimo ir ganymo bandymai LŽŪU Mokomajame bei ūkininkų ūkiuose ir ŽŪB. Rytinių ožiarūčių pašarinė 
vertė bei virškinamumas in vitro nustatyti LŽŪU Bandymų stoties Agrochemijos laboratorijoje ir palyginti su rau-
donųjų dobilų bei motiejukų. Ganant ir šeriant rytiniais ožiarūčiais mišinyje su varpiniais augalais (50 %) telyčių pa-
ros priesvoriai per parą siekė 631 ir 873 g, arba buvo 60 ir 71 g didesni, negu joms ėdant kultūrinių pievų žolę. Ožia-
rūčiai mišinyje su kukurūzais (1:1) praturtina silosą proteinais, nepakeičiamomis amino rūgštimis, Ca, Mg, Fe ir Cu, 
pagerina siloso pašarinę vertę ir gyvulių ėdamumą. 

Ožiarūtis, cheminė sudėtis, pašarinė vertė, ėdamumas. 
 
Ligita BALEŽENTIENĖ.  Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Botanikos katedros biomedicinos mokslų 
daktarė, docentė. Adresas: Universiteto 11, LT- 4324 Akademija, Kauno r. Tel (8 37) 75 23 85, e-mail: ligita@nora.lzuu.lt. 
Vidmantas SPRUOGIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Aplinkos instituto Ekologijos katedros biomedicinos mokslų dakta-
ras, docentas. Adresas: Universiteto 11, LT- 4324 Akademija, Kauno r. Tel (8 37) 75 22 24. 
Stasys JUKNEVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros 
biomedicinos mokslų daktaras, e.prof.p. Adresas: Universiteto 11, LT- 4324 Akademija, Kauno r. Tel (8 37) 75 23 61. 
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Lietuvos dirvožemių dangos struktūros sistematizacijos moksliniai pagrindai: 
I – baziniai žemėlapiai 
 
Vanda Valerija Buivydaitė 
 

Lietuvos dirvožemio dangos struktūros sistematizacijai, Lietuvos žemės paviršiaus geosistemų pavaizdavimui, 
1997–2003 m., naudojantis 1954–1957 m. (M 1:300 000) Bendrosios geodezijos ir kartografijos valdybos topogra-
finiais žemėlapiais ir LT GDB200 (M 1:200 000) pagal naujausius kartografijos laimėjimus bei Analitine GIS Eco 
(IBM kompiuteriams) programa, LŽŪU Dirvotyros ir agrochemijos katedroje sudaryti skaitmeniniai GIS Lietuvos 
žemės paviršiaus morfoizografiniai žemėlapiai (M 1:250 000, 1:1 000 000) ir jų pagrindu kuriami dirvožemio dan-
gos struktūros sistemų žemėlapiai. Morfoizografiniai žemėlapiai taip pat gali būti naudojami kitų įvairių tematinių 
žemėlapių, ypač naujos generacijos dirvožemių žemėlapių, pagrįstų nauju lengvai atkuriamu pedogeomorfologiniu 
GIS Eco metodu, sudarymui. Tokiu principu pavaizduotos žemės paviršiaus masės ir skystų medžiagų tėkmių struk-
tūros gali būti naudojamos dirvožemių žemėlapių modeliams stambiu (M 1:2 000) ir smulkiu masteliu 
(M 1:1 000 000) sudaryti, sukuriamos naujos kompiuterinės technologijos dirvožemių žemėlapiams sudaryti. Nauja-
sis žemės paviršiaus tėkmių struktūrų modelis ateityje gali būti palygintas su dirvožemių žemėlapiais, sudarytais pa-
gal anksčiau paruoštas metodikas (VŽI 1985, 1998; FAO-Unesco, 1990; Europos Sąjungos, 1998), ir naujausiais to 
paties mastelio bei tos pačios vietovės su tokia pat ar panašia faktine dirvožemių tyrimo medžiaga žemėlapiais. Visa 
tai naudojama detaliai Lietuvos dirvožemio dangos struktūros sistematizacijai. 

Dirvožemių žemėlapis, morfizografinis žemėlapis, dirvožemių kartografavimas. 
 
Vanda Valerija BUIVYDAITĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Dirvotyros ir agrochemijos katedros 
biomedicinos mokslų daktarė, docentė. Adresas: Studentų g. 11, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel: (8 37) 75 22 12, 
el. paštas: vanda@nora.lzua.lt 
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Augimo reguliatorių panaudojimo stiebagumbinių kalijų daigams augti in vitro tyrimai 
 
Simas Gliožeris, Alfonsas Tamošiūnas, Laimutė Štuopytė   
 

Hibridinių kalijų ‘Florex Gold’ meristeminiu būdu padauginti mikroūgliai auginti MS (Murashige, Skoog, 
1962) mitybinėje terpėje su 0,3 mg/l BAP. Ūgliams augti ir šaknų susidarymui skatinti naudoti 0,1; 1,0; 3,0; 5,0 ir 
10,0 mg/l  koncentracijos įvairūs auksinai (huminė rūgštis,  naftilacto rūgštis (NAR), indolilsviesto rūgštis (ISR), di-
chlorfenoksiacto rūgštis (2,4-D). Nustatyta, kad įvairūs augimo reguliatoriai meristeminių ūglių augimui turėjo įvai-
rios įtakos -  daigų masė  padidėjo 6,0-76,6 %, aukštis – 0,2-32,1 %, augimo sparta – 1,1-2,3 karto. Intensyvus au-
gimas ir bendrojo chlorofilo kiekio padidėjimas lapuose gali skatinti ir greitesnį stiebagumbių susiformavimą. Au-
gimo reguliatorių panaudojimas mitybinėje terpėje turi įtakos ne tik morfologiniams, bet ir kai kuriems fiziologi-
niams procesams. 

Kalijos, augimas, augimo reguliatoriai. 
 
Simas GLIOŽERIS.  Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Botanikos katedros biomedicinos daktaras, do-
centas. Adresas: Studentų g. 11, LT-4324  Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37 ) 75 23 85, el. paštas bo@nora.lzua.lt. 
Alfonsas TAMOŠIŪNAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Botanikos katedros e.docento pareigas. Adre-
sas: Studentų g. 11, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37 ) 75 23 85, el. paštas bo@nora.lzua.lt. 
Laimutė ŠTUOPYTĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Namų ūkio ir sodininkystės katedros biomedicinos 
daktarė, docentė. Adresas: Studentų g. 11, LT-4324 Akademija,  Kauno raj. Tel. (8 37 ) 75 23 41, el. paštas ns@nora.lzua.lt. 
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Žemdirbystės sistemų įtaka žieminių kviečių ir vasarinių miežių derliui ir piktžolėtumui 
 
Saulius Gužys, Regina Repšienė  
 

Straipsnyje pateikti apibendrinti žieminių kviečių ir vasarinių miežių derliaus ir piktžolėtumo rodiklių tyrimų 
rezultatai organinės (be mineralinių trąšų ir pesticidų, tręšiant mėšlu) ir intensyvios (tręšiant mėšlu ir mineralinėmis 
trąšomis, naudojant pesticidus) žemdirbystės sąlygomis kalkintuose nepasotintame giliau glėjiškame rudžemyje 
(CMg-n-w-dy) ir giliai glėjiškame pajaurėjusiame išplautžemyje (LVa-gld-w). Intensyvios žemdirbystės sąlygomis 
žieminių kviečių derlius padidėja 44-62, miežių 94-106%. Piktžolių skaičius, palyginus su organine žemdirbyste, 
žieminių kviečių pasėlyje sumažėja 14-49%, o masė 3-34%. Vasariniuose miežiuose atitinkamai 13-34% ir 2,4-3,5 
karto. Organinės žemdirbystės sąlygomis labiau plito trumpaamžės dviskiltės, intensyvios – daugiametės vienaskil-
tės piktžolės. 

Žieminiai kviečiai, vasariniai miežiai, derlius, žemdirbystės sistemos, piktžolės. 

Saulius GUŽYS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, biomedicinos mokslų 
daktaras. Adresas: Parko g. 6, LT-5048 Vilainiai, Kėdainių rajonas. Tel. (8 347) 68 000, el. paštas: chal@water.omnitel.net 
Regina REPŠIENĖ. Lietuvos žemdirbystės instituto Vėžaičių filialo mokslo darbuotoja, biomedicinos mokslų daktarė. Adresas: 
Gargždų g. 29, LT-5845 Vėžaičiai, Klaipėdos rajonas. Tel. (8 26) 45 82 96, el. paštas: regina@vezaiciai.lzi.lt 
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Mineralinių trąšų, turinčių skirtingą sieros kiekį poveikis rapsų žiemojimui, augimui, sėklų 
derliui ir jo kokybei 

 
Jonas Kučinskas, Rimantas Velička, Marija Rimkevičienė, Lina Ūksienė 
 

LŽŪU Bandymų stotyje 2000-2002 m. nustatyta, kad žieminiai rapsai, tręšti mineralinėmis trąšomis, turinčio-
mis sieros, prieš žiemojimą turėjo daugiausia lapų (6,8-7,1 vnt. m-2), storiausią šaknies kaklelį (7,26-9,75 mm), su-
kaupė daugiau bendrojo cukraus lapuose (9,77-10,14 proc.) ir viršūniniame pumpure (15,10-15,80 proc.), negu tręšti 
besierėmis trąšomis (atitinkamai – 6,7 vnt. m-2; 6,81 cm; 9,12 proc., 14,45 proc.). Geriausiai žiemojo rapsai, rudenį 
tręšti S50,5 – 73,9 proc., o blogiausiai – tręšti besierėmis trąšomis (50 proc.) Nustatytas rapsų žiemojimo priklauso-
mumas nuo rudens skrotelės lapų skaičiaus (r=0,952**), šaknies kaklelio storio (r=0,522**), bendrojo cukraus kiekio 
lapuose (r=0,888**) ir viršūniniame pumpure (r=0,833**) bei nuo žaliųjų proteinų kiekio rapsų lapuose (r=-0,825**). 



Sieros kaupimosi priklausomumas nuo azoto kiekio buvo stipriausias rapsų žydėjimo pabaigoje – ankštarų forma-
vimosi metu (lapuose - r=0,914**, N:S augale - 9,68). Didžiausi rapsų sėklų derliaus priedai (esminiai) – 0,39 t ha-1 
ir 0,25 t ha-1 gauti tręšiant mineralinėmis trąšomis, turinčiomis S271 ir S101, lyginant su besierėmis trąšomis. Didžiau-
sias rapsų sėklų riebalingumas (42,86 proc.) ir daugiausia gliukozinolatų (13,73 µmol g-1) buvo rapsų sėklose trę-
šiant mineralinėmis trąšomis, turinčiomis S271. 

Žieminiai rapsai, mineralinės trąšos, siera, azotas, žiemojimas, sėklų derlius, kokybė. 
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mokslų daktarė. Adresas: Karkiškių k., LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 22 17. 
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Ilgalaikio tręšimo įtaka žemės ūkio augalams ir agrocheminėms dirvožemio savybėms 

 
Kristinas Matusevičius, Zigmas Vaišvila, Česlovas Karbauskis 
 

Sisteminio tręšimo bandymai daryti 1972-1992 metais Šiaulių r., Naisiuose, sekliai karbonatingame giliau glė-
jiškame smėlingo priemolio rudžemyje (Epicalcari –Endohypogleyic Cambisol), kurio ariamajame sluoksnyje pH 
buvo 7,1-7,5, o judriųjų fosforo ir kalio atitinkamai 57-73 ir 105-126 mg/kg. 21 metų trijų rotacijų vidutiniais duo-
menimis nustatyta, kad septynlaukėje sėjomainoje, kurioje kasmet 1 ha vidutiniškai teko po 15 t kraikinio mėšlo, 
krečiant jo 60 t/ha cukriniams runkeliams ir 45 t/ha kukurūzams, mineralinės trąšos kviečių grūdų derlių padidino 
1,77 t ha-1, miežių – 1,10 t ha-1, cukrinių runkelių šakniavaisių – 11,1 t ha-1, pirmų ir antrų naudojimo metų daugia-
mečių žolių sausų medžiagų - atitinkamai 2,13 ir 3,52 t ha-1, kukurūzų žalios masės 17,0 t ha-1 ir vienmečių mišinių 
sausų medžiagų – 1,89 t ha-1. Sėjomainos produktyvumas kasmet padidėjo 24,7GJ ha-1 apykaitos energijos bei 218 
kg virškinamųjų proteinų. Geriausiai kviečiai, miežiai, cukriniai runkeliai, pirmų naudojimo metų daugiametės žolės 
ir vienmečiai mišiniai derėjo patręšus vidutinėmis azoto bei kalio ir didelėmis fosforo trąšų normomis. Tačiau suma-
žinus šiems augalams fosforo trąšų normas iki vidutinių derliai sumažėjo nedaug – pirmų naudojimo metų žolių 0,6, 
javų – 2,2-2,5, vienmečių mišinių – 3,3, cukrinių runkelių šakniavaisių – 3,2%. 

Sėjomainoje, kurios metinis produktyvumas didesnis negu 70GJ ha-1, susikaupusioms derliuje maisto medžia-
goms kompensuoti kasmet 1 ha reikėtų skirti 90 kg N, 45 kg P2O5, 120 kg K2O.  Fosforo ir kalio trąšų fone 43,2 kg 
ha-1 azoto norma mineralinio azoto kiekį 0-100 cm dirvožemio sluoksnyje padidino 15,2 kg ha-1, arba 19%,o dvigu-
bai didesnė šių trąšų norma – 42,3 kg ha-1, arba 52,8%. Padidinus azoto trąšų normą iki 130 kg ha-1 mineralinio azo-
to kiekis dirvožemyje padidėjo 67,8 kg ha-1, arba 84,8%. Intensyviai tręšiant žemės ūkio augalus azoto trąšomis, di-
desni šių maisto medžiagų kiekiai nustatyti gilesniuose (60-80, 80-100 cm) dirvožemio sluoksniuose. Azoto ir kalio  
trąšų fone judriojo fosforo kiekis dirvožemyje didėjo, kasmet patręšus 43,2 kg ha-1

  ir didesne fosforo norma. 10 mg 
kg-1 dirvožemio judriojo fosforo kiekį padidino 90-100 kg ha-1 fosforo trąšų norma. Azoto ir fosforo  trąšų fone jud-
riojo kalio kiekis didėja, kasmet patręšus ne mažesne kaip 90 kg ha-1 kalio trąšų norma. 

Dirvožemis, trąšos, žemės ūkio augalai. 
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Sunkiųjų metalų kiekių dirvožemyje ir jo molio frakcijoje tyrimas rentgenofluorescencinės 
spektrinės analizės metodu  
 
Algirdas Motuzas, Rimantas Vaisvalavičius, Igoris Prosyčevas, Virginijus Trimirka 

 
2001– 2002 m. dirvožemio užterštumo sunkiaisiais metalais metodologiniuose tyrimuose Cr, Pb, Ni, Cu ir Zn 

kiekis dirvožemio ir jo molio frakcijoje nustatytas rentgenofluorescencinės spektrinės (XRFS) analizės metodu  HF-
HNO3-HCl  koncentruotų rūgščių mišinio ištraukoje. 

Tirti dirvožemiai – transporto priemonių taršos paveikti Vakarų Lietuvos dirvožemių zonos moreninio priemo-
lio pajaurėję sekliai glėjiški išplautžemiai (IDg8-e; Albi Epihypogleyic Luvisols, LVg-p-w-ab).  

Įvertinus Cr, Pb, Ni, Cu ir Zn kiekio nustatymo rentgenofluorescencinės spektrinės (XRFS) analizės metodu pa-
tikimumą nustatyta, kad didžiausia paklaida yra chromo (pavienio – 4,75%, grupėje su  kitais 4,89%), o mažiausia – 
cinko (pavienio – 3,57%, grupėje su kitais – 2,04%).  

Moreninio priemolio sekliai glėjiškame išplautžemyje prie autotransporto magistralės Rietavas – Klaipėda ties 
Vėžaičiais rasta, kad labiausiai sunkiaisiais metalais užterštas humusinis pilkšvasis A horizontas: vidutinis chromo 
kiekis didžiausius leidžiamus užterštumo sunkiaisiais metalais lygius DLLn 0-10 cm ir 10-20 cm gyliuose viršija 1,2 
ir 1,0 karto, o vario 1,3 ir 1,2 karto. Tuose pačiuose gyliuose švino, nikelio ir cinko kiekis DLLn nesiekia, tačiau eta-
loninius-foninius rodiklius viršija 1,4, 1,5 ir 1,8 karto. 

Šio dirvožemio molio frakcijoje vidutinis švino, nikelio, vario ir cinko kiekis 0-10 cm, 10-20 cm ir 20-30 cm 
gylio ėminiuose buvo atitinkamai 3,0, 2,1, 1,4 ir 1,5 karto didesnis negu jų kiekis visame dirvožemyje, chromo kie-
kis 1,4 karto  mažesnis. 

Tokiame pačiame dirvožemyje prie geležinkelio Plungė – Telšiai ties Kaspariškėmis sunkiųjų metalų kiekis 
profilyje pasiskirstęs netolygiai: vidutinis chromo kiekis 0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm ir 40-50 cm gylio ėminiuose 
DLLn viršija atitinkamai 1,3, 1,5 ir 1,4 karto. Švino ir nikelio kiekis paviršiniame 0-10 cm sluoksnyje DLLn viršija 
po 1,1 karto. Vario kiekis 40-50 cm sluoksnyje lygus DLLn, cinko kiekis šio lygio nesiekia, tačiau etaloninius foni-
nius rodiklius viršija 3,0-5,1 karto. 

Šio dirvožemio molio frakcijoje vidutinis nikelio, vario ir cinko kiekis 0-10 cm, 10-20 cm ir 20-30 cm gylio 
ėminiuose rastas 2,6, 5,0 ir 3,4 karto, o gilesniuose 30-40 cm, 40-50 cm ir 50-60 cm ėminiuose 3,5, 2,4 ir 2,0 dides-
nis nei  visame dirvožemyje. 

Dirvožemis, rentgenofluorescencinės spektrinės (XRFS) analizės metodas.  
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Skaitmeninių aerofoto vaizdų radiometrinių ir tekstūros rodiklių panaudojimas nustatant 
miško taksacines charakteristikas apskaitos plotelio lygmeniu 
 
Gintautas Mozgeris 
 

Šiame straipsnyje nagrinėjamos Lietuvos miškotvarkoje naudotų ir naudojamų skaitmeninių aerofoto vaizdų ga-
limybės, dviejų fazių atrankos metodu nustatant lokalias miško charakteristikas. Įvertintas skaitmeninio aerofoto 
vaizdo radiometrinių bei tekstūros charakteristikų ryšys su medyno taksaciniais rodikliais apskaitos plotelio lygme-
niu. Ypatingas dėmesys skirtas optimalaus skaitmeninio aerofoto vaizdo agregavimo būdo paieškoms. Parinkus tin-
kamiausius skaitmeninių aerofoto vaizdų radiometrinių bei tekstūros rodiklių variantus, įvertintas galimas pasiekti 
pagrindinių miško taksacinių charakteristikų nustatymo apskaitos plotelyje tikslumas. Nustatyta, kad skaitmeninių 
aerofoto vaizdų radiometrinių ir tekstūros rodiklių panaudojimas šalia Spot Xi kosminių vaizdų radiometrinių ro-
diklių efektyvus tuo atveju, kai pirmos fazės apskaitos vienetų charakteristika nustatoma naudojant svertų sistemą. 
Geriausi rezultatai gauti galutinį pirmos fazės apskaitos vieneto rodiklį apskaičiuojant pagal nepriklausomai gautus 
vertinimus, naudojant į pagrindines komponentes transformuotus Spot Xi kosminius vaizdus bei visų skaitmeninių 



aerofoto vaizdų radiometrinius ir tekstūros rodiklius. Pastarieji rodikliai - vaizdo gardelių  reikšmių vidurkiai ir jų 
kvadratiniai nuokrypiai bei Haralick‘o tekstūros rodikliai 16x16 m analizės lange. Skerspločių sumos vidutinė kvad-
ratinė paklaida sumažinama 6%, medyno vidutinio amžiaus – 9%, tūrio 1 ha – 4% bei spygliuočių medžių rūšių pro-
cento medyno rūšinėje sudėtyje – 8%, lyginant su tiksliausiais atskirai paimtais atvejais pasiekiamais rezultatais. 
Šios paklaidos sudaro atitinkamai 38% nuo tyrimo objekto medynų vidutinio taksacinio rodiklio skerspločių sumos 
atveju, 24% medyno vidutinio amžiaus, 41% medyno tūrio 1 ha ir 38% spygliuočių medžių rūšių procento medyno 
rūšinėje sudėtyje atvejais. 

Miškų inventorizacija, skaitmeniniai aerofoto vaizdai,  radiometriniai ir tekstūros rodikliai 
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12140, el. paštas gintas@hydrogis.lt 
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Ekologinio ūkininkavimo įtaka NPK balansui 
 
Juozas Pekarskas, Daiva Baltramaitytė, Vida Rutkovienė 

 
Ekologinio ūkininkavimo įtaka NPK balansui buvo tirta 1995-1999 m. LŽŪU Bandymų stotyje žemdirbystės 

sistemų stacionariniuose palyginamuose bandymuose bei 1997-2001 m. LŽŪU Kazliškių ekologinės gamybos ūkyje. 
Bandymų stotyje vyravo priemolio sekliai glėjiški karbonatingi išplautžemiai – Idg 8-k (Calc(ar)i-Epihypogleyic 
Luvisols – LVg-p-w-cc), o Kazliškių ekologinės gamybos ūkyje - vidutinio sunkumo priemolio giliau glėjiški paso-
tintieji palvažemiai - PLb–g4 (Endohypogleyi-Eutric Planosols – PLe-gln-w). Tyrimai vykdyti vidutinio fosforin-
gumo, fosforinguose ir labai didelio fosforingumo, vidutinio kalingumo ir kalinguose, vidutinio humusingumo, ar-
timi neutraliai ir neutraliuose dirvožemiuose. 

Žemdirbystės sistemų palyginamuosiuose bandymuose buvo tiriamos trys žemdirbystės sistemos – intensyvioji, 
tausojamoji ir ekologinė. Bandymai vykdyti dviejuose dirvožeminiuose fonuose: su nepastorintu ir pastorintu humu-
singu horizontu. Taikyta keturlaukė sėjomaina: vasariniai miežiai, daugiametės žolės, žieminiai kviečiai ir cukriniai 
runkeliai. Kazliškių ekologinės gamybos ūkyje yra įgyvendintos dvi sėjomainos: I sėjomaina - žieminiai kviečiai; 
vasarojus + įsėlis, daugiametės žolės I naudojimo metų, daugiametės žolės II naudojimo metų ir II sėjomaina - žie-
miniai kviečiai, vasariniai javai, ankštiniai javai sėklai ar žaliajai trąšai, vasarojus + įsėlis, daugiametės žolės I nau-
dojimo metų, daugiametės žolės II naudojimo metų.  

Atlikus skirtingose žemdirbystės sistemose NPK balanso skaičiavimą nustatyta, kad azoto ir kalio balansas eko-
loginėje ir tausojamoje žemdirbystės sistemose buvo neigiamas abiejuose dirvožeminiuose fonuose. Intensyvioje 
žemdirbystės sistemoje azoto balansas gautas neigiamas, bet mažesnis nei ekologinėje ir tausojamoje sistemose, o 
kalio balansas teigiamas. Fosforo balansas visose žemdirbystės sistemose buvo teigiamas abiejuose dirvožeminiuose 
fonuose. Apskaičiavus 1997-2001 metų Kazliškių ekologinės gamybos ūkio I ir II sėjomaininių laukų NPK balansus 
nustatyta, kad I ir II sėjomainos laukuose gautas neigiamas NPK balansas. Azoto daugiau su augaline produkcija yra 
išnešama I sėjomainos lauke, kur tręšta mėšlu, o fosforo ir kalio daugiau iš dirvos išnešama II sėjomainos lauke, kur 
buvo auginami ankštiniai augalai, bet netręšta mėšlu. 

Azotas, fosforas, kalis, balansai, ekologinis ūkininkavimas. 
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Braškių augimo ir derėjimo ypatumai taikant ekologinę auginimo technologiją 

 
Irena Pranckietienė, Viktoras Pranckietis 
 

Bandyme tirta aštuonių braškių (Fragaria grandiflora) veislių (‘Venta’, ’Festivalnaja’, ‘Elsanta’, ‘Induka’, ‘Te-
nira’, Redgauntlet’, ‘Senga Sengana’, ‘Bogota’) tinkamumas auginti ekologiniuose ūkiuose. Braškės augintos tai-
kant intensyvią ir ekologinę auginimo technologijas. Bandyme įvertinta įvairių braškių veislių derėjimo pradžia, der-



liaus pasiskirstymas derėjimo laikotarpiu, standartinių ir bendras uogų derlius, lapų asimiliacinis paviršiaus plotas, 
vidutinė uogos masė ir uogų cheminė sudėtis.  

Nustatyta, kad auginimo technologijos derėjimo pradžiai, trukmei ir derliaus pasiskirstymui derėjimo periodu 
įtakos neturėjo. 2000 metais sukaupta didesnė aktyvių temperatūrų suma braškių derėjimo pradžią paankstino, o de-
rėjimo trukmę sutrumpino 2 – 9 dienom. Standartinių ir bendras uogų derlius bei asimiliacinis lapų plotas, braškes 
auginant pagal ekologinę technologiją, visų veislių, išskyrus ‘Elsanta’, buvo mažesnis negu auginant pagal intensy-
vią technologiją. Gausiausią suminį dvejų metų standartinių (33,28 t/ha) ir bendrą (43,83 t/ha) uogų derlių, taikant 
ekologinę auginimo technologiją, išaugino ‘Redgauntlet’ braškės. ‘Senga Sengana’ derėjo gausiai, tačiau šios veis-
lės 2,98 – 3,57 % uogų derliaus buvo pažeista pilkojo puvinio (Botrytis cinerea). Vidutinė uogos masė ‘Venta’, 
‘Festivalnaja’, ‘Redgauntlet’ ir ‘Senga Sengana’ braškių buvo daug mažesnė, o ‘Elsanta’ didesnė jas auginant pagal 
ekologinę technologiją. Tirpių sausųjų medžiagų uogose buvo daug daugiau braškes auginant pagal ekologinę tech-
nologiją, bendro cukraus, vitamino C ir nitratų kiekiai uogose kito nedėsningai. 

Auginimo technologijos, braškės, ekologija, trąšos. 
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Vasarinių ir žieminių javų piktžolėtumas ir kontrolė centrinėje Latvijoje 
 
Ineta Vanaga 
 

Remiantis 1994-2001 m. atliktų mokslinių tyrimų duomenimis, vasariniuose ir žieminiuose javuose buvo nu-
statyta daugiau kaip 40 piktžolių rūšių. Piktžolių paplitimas buvo labai panašus abiejų tipų javuose. Centrinės Lat-
vijos javų pasėliuose dominavo trumpaamžės dviskiltės piktžolės. Herbicidų efektyvumo tyrimais nustatytas at-
virkštinis javų derliaus priklausomumas nuo dviskilčių piktžolių skaičiaus, tačiau šie priklausomumai buvo statistiš-
kai patikimi (P=95%, P=99%) tik žieminių kviečių derliui viršijant 6,6 t ha-1, ir 3,5 t ha-1 - vasarinių miežių. 315 kg 
ha-1 derliaus nuostoliai žieminiuose kviečiuose ir 204 kg ha-1 derliaus nuostoliai vasariniuose miežiuose nustatyti 
panaudojant regresinę duomenų analizę. Herbicidų panaudojimas piktžolių kontrolei žieminių kviečių bandymuose 
būdavo pelningas plačialapėms (dviskiltėms) piktžolėms siekiant 50 augalų m-2, tačiau vasarinių miežių bandy-
muose esant panašiam piktžolėtumui – 57 augalų m-2 herbicidų naudojimas būdavo nepelningas. 

Piktžolės, vasariniai miežiai, žieminiai kviečiai, derliaus nuostoliai. 
 
Ineta VANAGA. Latvijos Valstybinio Augalų Apsaugos Centro asistentė. Adresas: Lielvārdes iela 36/38, Riga LV 1006, Latvia. 
Tel (+ 371) 7 55 37 64, Fax (+ 371) 7 55 12 26, el. p. ineta.vanaga@vide.lv 
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Čiulpiančių fitofagų paplitimas skirtingų veislių braškėse 
 
Laimutis Raudonis 
 

Žemuogių erkių, voratinklinių paprastųjų erkių ir tripsų (Thrips spp.) paplitimas lauko sąlygomis įvairiose 
braškių veislėse buvo nevienodas. Žemuoginei erkei atspariausios buvo: ‘Tenira’, ‘Gigana’, ‘Bogota’, ‘Kent’, ‘Ni-
da’, ‘Induka’ ir mažiausiai atsparios: ‘Oka’, ‘Venta’, ‘Korona’ braškių veislės. Voratinklinei paprastajai erkei at-
spariausios buvo: ‘Bogota’, ‘Pandora’, ‘Nida’, ‘Saulenė’, ‘Dukat’, mažiausiai atsparios – ‘Gigana’, ‘Pegasus’, ‘In-
duka’. Atspariausios braškių veislės tripsams buvo: ‘Tago’, ‘Pandora’, ‘Pegasus’, ‘Oka’, ‘Bogota’, ‘Senga Sengana’. 
Daugiausiai tripsų randama ant ‘Venta’, ‘Dukat’, ‘Kent’, ‘Saulenė’, ‘Kama’ braškių veislių. Pirmą kartą Lietuvoje 
buvo užregistruoti nauji braškių kenkėjai – tripsai (Thrips spp.). Vidutinis tripsų gausumas 0,6 suaugėliai ant 1 au-
galo. Atspariausios braškių veislės čiulpiantiems fitofagams (voratinklinei paprastajai erkei, žemuoginei erkei ir 
tripsams) yra: ‘Bogota’, ‘Pandora’, ‘Nida’, ‘Tenira’ ir ‘Tago’. Mažiausiai atsparios: ‘Venta’, ‘Korona’, ‘Kama’. 

Vabzdžiai, erkės, braškių veislės, atsparumas. 
 
Laimutis RAUDONIS. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijos biomedicinos daktaras, 
lab. vedėjas. Adresas: LT-4335 Babtai, Kauno raj. Tel. 8 37 55 52 17, el. paštas: laimis@lsdi.lt 
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Kretingos rajono augalininkystės plėtros galimybių tyrimai 
 
Rasa Bastytė, Nijolė Bastienė 
 

Bene svarbiausias klausimas Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą yra jos regioninė politika. Lietuvą ga-
lima laikyti žemės ūkio kraštu, todėl vienas iš pagrindinių jos uždavinių yra vykdyti žemės ūkio plėtros programas, 
sąlygojančias didesnį gamybos efektyvumą. Regioninė žemės ūkio plėtra pirmiausia orientuota į didesnes investici-
jas, kurių dėka bus įmanoma suteikti lengvatas įmonių, žemės ūkio kooperatyvų kūrimui, ūkininkų rėmimui ir t.t. Be 
abejo, didžiausias dėmesys skiriamas tam, kad verslininkas ar ūkininkas galėtų gauti PHARE, SAPARD ir kitų fon-
dų finansinę paramą. Nuo 2002 m. valstybės parama jau pradėta taikyti atsižvelgiant į regionų gamtinių sąlygų tin-
kamumą auginti žemės ūkio produkciją. Kretingos r., kur didžioji dalis dirvožemių yra patenkinamos ir vidutinės 
ūkinės vertės, ūkininkams valstybės parama būtina. Rajone dėl žemės privatizacijos ūkininkų ūkių skaičius didelis. 
Kol kas dominuoja smulkūs, nekonkurencingi, mažo pajėgumo ūkiai, kurių vidutinis dydis yra per mažas, palyginti 
su ūkiais bet kurioje kitoje Europos šalyje. Silpnai funkcionuoja žemės ir kito nekilnojamojo turto rinka. Tai trukdo 
privačios žemės ūkio paskirties žemės konsolidacijai ir žemės ūkio gamybos specializacijai. Todėl turi būti formuo-
jami didesni privačių ūkininkų ūkiai, perkant arba nuomojantis žemės, arba apjungiant individualius ūkius į dides-
nius vienetus. Tai turės būti vykdoma per žemės sklypų konsolidacijos programą. Koncentruota žemės ūkio produk-
cijos gamyba toliau bus plėtojama tik rinktiniuose plotuose, o tai lems žemės ūkio paskirties žemės naudojimo su-
mažėjimą menkaverčiuose plotuose. Straipsnyje pateikiamos ūkių didinimo ir žemių konsolidavimo galimybės bei 
rekomendacijos perspektyvių žemės ūkio augalų auginimui Kretingos r. kadastrinėse vietovėse. 

Regioninė plėtra, pasėlių struktūra, žemės ūkio augalai, produktyvumas.  
 
Rasa BASTYTĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto magistrantė. Magistrantūros studijų 
kryptis – Kraštotvarka ir žemės kadastras, žemės naudojimo tyrimai melioruotuose plotuose. Adresas: LŽŪU, Universiteto g. 4, 
LT-4324 Akademija, Kauno r. Tel. 8-613 6 25 50. El.p. rbastyte@yahoo.co.uk 
Dr. Nijolė BASTIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio instituto vyresnioji mokslinė darbuotoja. Pagrindinės 
mokslinių darbų kryptys – aplinkos inžinerija ir kraštotvarka, drenažo sistemų patikimumo ir eksploatavimo efektyvumo tyrimai. 
Adresas: Parko 6, LT-5048 Vilainiai, Kėdainių r. Tel. 8-347 6 81 09. El. p. vegelyte@delfi.lt 
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Žemės ūkio augalų pasėliai, derlingumai ir ūkininkavimo perspektyva Rytų Lietuvoje 
 
Daiva Matonienė, Antanas Miknius 

 
Lengvų dirvožemių didesniais ar mažesniais laukeliais yra visoje Lietuvos teritorijoje, tačiau daugiausia – Rytų 

Lietuvoje. Lengvų dirvožemių granuliometrinė sudėtis lemia fizines savybes, kurios yra nepalankios žemdirbystei. 
Tokie dirvožemiai negali sukaupti ir ilgiau išlaikyti didesnio vandens kiekio. Jų drėgmės imlumas yra net keletą kar-
tų mažesnis negu priemolio dirvožemių. Net gausiai tręšiamoje dirvoje dėl spartaus mineralėjimo, menko sorbcinio 
imlumo ir intensyvaus plovimosi sunku sukaupti pakankamai maisto medžiagų. 

 Nors lengvi dirvožemiai tinka daugeliui augalų, tačiau ką ir kiek auginti priklauso nuo daugelio veiksnių. Rei-
kia pasirinkti auginti tuos žemės ūkio augalus, kuriems tinka dirvožemis ir kurių auginimas esamomis sąlygomis pi-
giausiai kainuoja. Taip pat labai svarbu pasirinkti tinkamą pasėlių struktūrą, kuri duotų ne tik pelną, bet ir nenualintų 
dirvų.  
      Šiame straipsnyje analizuojama rytų Lietuvos žemės ūkio pasėliai, derlingumai 1996-2001 metais ir numatoma 
tolesnė šių dirvožemių naudojimo perspektyva. 

Žemės ūkio augalai, pasėlių struktūra, derlingumai. 
 

Daiva MATONIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemėtvarkos katedros technologijos mokslų daktarė. Adresas: 
Universiteto 10, LT-4324 Akademija, Kauno r. Tel. (8-37) 39 77 32. El. p. DaivaMat@delfi.Lt  
Antanas MIKNIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemėtvarkos katedros docentas. Adresas: Universiteto 10, LT-4324 
Akademija, Kauno r. Tel. (8-37) 75 23 72. El. p. zt@nora.Lzua.lt  
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Kruonio HAE geofiltracijos matavimų duomenų dinamiką lemiantys veiksniai 

 
Arvydas Šikšnys, Stasė Palubinskienė 
 

LŽŪU Hidrotechnikos katedroje kuriama ir Kruonio HAE diegiama kompiuterizuota geofiltracijos monitoringo 
ir kontrolės sistema, kurioje integruota automatizuota matavimo rezultatų kontrolės ir vertinimo procedūra. Tokios 
paskirties programinėje įrangoje didelis dėmesys skiriamas eksploatuojamų hidrotechnikos statinių geofiltracijos 
matavimo duomenų statistinei analizei ir jų vertinimui, kurio vienas iš svarbiausių kokybės rodiklių yra statistinės 
prognozės patikimumas ir tikslumas. Kruonio HAE geofiltracijos matavimo duomenų bazės, per 14 metų sukauptos 
įvairiais HAE  statybos ir eksploatacijos etapais normaliomis ir ypatingomis sąlygomis, gali būti prilygintos natūri-
niams eksperimentams. Analizuojant tokiomis sąlygomis sukauptus geofiltracijos matavimų duomenis buvo pasiū-
lyta išskirti 4 pagrindines geofiltracijos matavimo duomenų grupes su kiekvienai iš jų būdingų geofiltracijos sąlygų 
ir matavimų duomenų dinamikos panašumais: 1) neslėginės geofiltracijos; 2) slėginės tarpsluoksninės geofiltracijos; 
3 slėginės geofiltracijos po statiniais; 4) neslėginės geofiltracijos prie statinių. 

Šiame darbe buvo įvertinti veiksniai, lemiantys kontroliuojamų geofiltracijos duomenų dinamiką, ir pagrįsta op-
timali statistinės prognozės funkcijos struktūra kiekvienai geofiltracijos matavimų duomenų grupei. 

Kruonio HAE, pjezometrai, geofiltracijos matavimų duomenys, statistinė analizė, kompiuterizavimas. 
 
Arvydas ŠIKŠNYS. Lietuvos Žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto  hidrotechnikos katedros gamtos 
(fizinių) mokslų daktaras, docentas. Adresas: Universiteto g. 10, LT-4324 Akademija, Kauno r. Tel. (8-37-75 23 93) el. paštas 
arvydass@info.LZUA.lt. 
Stasė PALUBINSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universitetas Ekonomikos ir vadybos fakulteto apskaitos ir finansų katedros so-
cialinių mokslų daktarė, docentė. Adresas: Universiteto g.10, LT-4324 Akademija, Kauno r. Tel. 8-37-75 22 49. el. paštas 
stase@eko.LZUU.lt. 
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Įtempimų būvis nedidelėmis aikštelėmis gniuždomose sienutėse 
 
Kazys Šleževičius, Jonas Roličius, Mykolas Pelikša, Feliksas Mikuckis 
 

Įtempimų koncentracija pasireiškia masyvių konstrukcijų atraminėse dalyse, ties sijų-sienučių atramomis bei 
paskirstomuosiuose įrenginiuose. Šiais atvejais išorinė apkrova perduodama nedidelėmis aikštelėmis. Straipsnyje 
nagrinėjamas įtempimų-deformacijų būvis betoninėse sienutėse, kurios gniuždomos priešpriešiais nukreiptų ap-
krovų. Plokštelėse susidaro sudėtingas įtempimų būvis. Įrodyta, kad koncentracijų zonų intensyvumas,  forma bei 
dydis priklauso nuo apkrovimo aikštelės ilgio, padėties sienutės simetrijos ašies atžvilgiu ir nuo sienutės matmenų 
santykio. 

Teoriniams vietinio gniuždymo tyrimams dažnai taikomas plokštuminis įtempimų būvis. Įtempimų būvis sienu-
tėse skaičiuotas tinklelio metodu. Eksperimentiniai tyrimai rodo, kad sienučių suirimas vyksta nuo apversto kūgio, 
veikiančio žemiau padėklo lietimosi paviršiaus, spaudimo. Atlikti deformacijų skaičiavimai lyginti su eksperimento 
metu gautomis deformacijomis ant sienučių šonų. 

Kai elementai apkrauti centriškai arba iki šeštadalio sienutės pločio siekiančiu ekscentricitetu, o apkrovimo 
aikštelės ilgis sudaro iki trečdalio sienutės pločio, tirti normaliniai horizontalūs tempimo įtempimai plote, apribo-
tame priešpriešiais nukreiptų apkrovų. Kai ekscentricitetas sudaro trečdalį sienutės pločio, nagrinėti tempimo įtem-
pimai šoninėje, labiau nutolusioje nuo apkrovų tempiamos briaunos, zonoje. 

Betonas, gniuždymas, įtempimų būvis, deformacijos. 
 
Kazys ŠLEŽEVIČIUS. Šiaulių universiteto Mechaninės technologijos katedros docentas, technikos mokslų daktaras. Adresas: 
Vilniaus g.141, LT-5400 Šiauliai. Tel. 8 41 59 58 40. El. paštas joro@tf.su.lt 
Jonas ROLIČIUS. Šiaulių universiteto Mechaninės technologijos katedros lektorius. Adresas: Vilniaus 141, LT-5400 Šiauliai. 
Tel. 8 41 59 58 48. El. paštas joro@tf.su.lt 
Mykolas PELIKŠA. Šiaulių universiteto Mechaninės technologijos katedros docentas, statybos inžinerijos skyriaus vedėjas, 
technikos mokslų daktaras. Adresas: Vilniaus g. 141, LT-5400 Šiauliai. Tel. 8 41 59 58 40. El. paštas mykolas.p@osf.su.lt 
Feliksas MIKUCKIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Statybinių konstrukcijų katedros docentas, technikos mokslų daktaras. 
Adresas: Universiteto g.10, LT-4324 Akademija. Tel. 8 37 75 23 22. El. paštas sk@nora.lzua.lt 
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Braškių vandens poreikiai Vidurio Lietuvoje 
 
Laima Taparauskienė 
 

Straipsnyje pateikiami 1996-1999 ir 2001-2002 m. braškių vandens poreikio tyrimų duomenys. Bandymai at-
likti LŽŪU Mokomojo ūkio vandens balanso elementų tyrimų aikštelėje. Braškių vandens sunaudojimas (suminis 
išgaravimas) buvo nustatomas Melioracijos katedros konstrukcijos sveriamaisiais garintuvais. Per tyrimų laikotarpį 
(gegužės – rugpjūčio mėn.) braškės, skirtingais pagal meteorologines sąlygas metais, sunaudojo vidutiniškai 282 – 
557 mm (2820 –5570 m3/ha) vandens. Intensyviausiai suminis išgaravimas vyksta liepos mėn. Šiuo laikotarpiu su-
naudojamo vandens kiekis sudaro 29 proc. nuo viso kiekio. Žydėjimo metu braškės sunaudoja vidutiniškai 2,6 mm 
vandens per parą, uogų derėjimo metu - 3,2 mm per parą. Liepos – rugpjūčio mėn. sunaudojama vidutiniškai 30-40 
mm per dekadą. Straipsnyje pateikti patikslinti braškių biologiniai koeficientai. Natūraliomis sąlygomis (nedrėki-
nant) vandens sunaudojimui įtakos turi  dirvožemio drėgmės režimas. Užtikrinus optimalų dirvožemio drėgmės re-
žimą, vandens sunaudojimas labiausiai priklauso nuo vegetacijos laikotarpio terminio režimo. Sausais laikotarpiais 
braškes reikia papildomai drėkinti. 

Braškės, vandens sunaudojimas, drėgmė. 
 

Laima TAPARAUSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Melioracijos katedros 
doktorantė. Adresas: Universiteto g. 10, Akademija Kaunas LT-4324. Tel.( 8 27) 75 23 80,el.paštas LaimaT.@one.lt 
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Ekstremalių situacijų prognozavimas Kauno regiono pavojinguose objektuose 

 
Gediminas Vilkevičius 
 
        Straipsnyje nagrinėjami pavojingų objektų ir technologijų saugos klausimai. Moralinis ir fizinis eksploatuoja-
mos technikos bei technologinės įrangos senėjimas šiuo metu laikomas viena iš galimų ekstremalių situacijų kilimo 
priežasčių. Todėl pavojaus ir rizikos analizė yra svarbi avarijų ir katastrofų pavojinguose objektuose prevencijos, o 
ekstremalių situacijų prognozavimas – pasirengimo šioms situacijoms priemonės. 
        Kauno regione pavojingų objektų bei technologijų vertinimas saugos požiūriu atliktas maždaug trečdalyje įre-
gistruotų pavojingų objektų. Vertinimo studijų analizė rodo, kad šį darbą reikia paprastinti. Taip pat turi būti geri-
nama Lietuvos ūkio pavojingų objektų registravimo duomenų anketos užpildymo kokybė.  
        LR Vyriausybė dokumentų ir Civilinės saugos departamento rekomendacijų pagrindu sudarytą pavojingų ob-
jektų nustatymo ir vertinimo saugos požiūriu metodiką galima panaudoti greitesniam ir paprastesniam objektų pa-
vojingumo nustatymui, vertinimo studijų rengimui bei registravimo duomenų anketų pildymui. 
        Ekstremali situacija, pavojingas objektas, vertinimas saugos požiūriu, prognozavimas. 

 
Gediminas VILKEVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Profesinės saugos ir inžinerijos vadybos katedros docentas, tech-
nikos mokslų daktaras. Adresas: Studentų g. 15, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 23 76, el. paštas Sau-
ga@tech.lzuu.lt 


