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Papildomo tręšimo per lapus kompleksinėmis trąšomis efektyvumas miežių pasėlyje 
 
Reda Bačėnienė, Jonas Kučinskas 
 

Vasarinių miežių ‘Ūla’ grūdų ir šiaudų derliaus priklausomumo nuo papildomo tręšimo per lapus 
kompleksinėmis trąšomis tyrimai buvo vykdomi 1999 – 2002 m. LŽŪU Bandymų stotyje, vidutinio sunkumo 
priemolio sekliai karbonatingame išplautžemyje – Idg8-k (Calc(ar)i – Epihypogleyic Luvisols – LVg-p-w-cc). 
Dirvožemis buvo fosforingas, vidutinio kalingumo, vidutinio humusingumo, pH – 7,0-7,2 dirvožemio 
reakcijos. Trąšų tirpalai buvo išpurškiami ant miežių NPK ir PK trąšų fonuose krūmijimosi tarpsnio pabaigoje. 
Tyrimais nustatyta, kad visos kompleksinės trąšos nevienodai padidino vasarinių miežių grūdų derlių. Ypač 
miežių derliaus rodikliai padidėjo patręšus jų augimo plotą N60P60K60 trąšomis. Didžiausias grūdų derlius – 4,90 
t ha-1 arba 4,89 t ha-1 (t.y. 0,39 t ha-1 arba 0,38 t ha-1 daugiau už kontrolinio varianto derlių) buvo gautas 
išpurškus ant augalų krūmijimosi tarpsnio pabaigoje Kemira Kombi 54 kg ha-1 arba Foligreen 5 l ha-1 
kompleksinių trąšų tirpalus. Šiaudų derlių labiausiai padidino Kemira Kombi trąšos. Tręšimas SKT – 5:5:5 
tirpalu be mikroelementų, NPK makroelementinių trąšų fone, miežių grūdų derlių neesmingai padidino 0,30 t 
ha-1, o PK trąšų fone esmingai iki 0,36 t ha-1, palyginus su kontrolinio varianto derliumi. Daugiausia 1000 
grūdų masė padidėjo - 1,34 g arba 1,06 g, patręšus augalus Foligreen 5 l ha-1 arba Wuxal 10 l ha-1 didesnėmis 
tręšimo normomis. Didesnės trąšų koncentracijos patikimai padidino ir baltymų kiekį grūduose (iki 0,96 
proc. vnt. arba 0,81 proc. vnt., palyginus su netręšto skystomis trąšomis varianto derliumi). Dėl šių 
priežasčių gerėjo grūdų kokybė ir pašarinė vertė. Mažesnės kompleksinių trąšų normos taip pat gerino šiuos 
rodiklius grūduose, tačiau skirtumai tarp variantų buvo nedideli.  

Kompleksinės trąšos, tręšimas per lapus, vasariniai miežiai, baltymai.  
 
Reda BAČĖNIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Dirvotyros ir agrochemijos katedros doktorantė. Adresas: 
Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 22 79, el. paštas: DA@nora.lzua.lt 
Jonas KUČINSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Dirvotyros ir agrochemijos katedros biomedicinos mokslų 
daktaras, docentas. Adresas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 22 79, el. paštas: 
DA@nora.lzua.lt 
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Biologinė vabzdžių rūšių įvairovė pušinio pelėdgalvio (Panolis flammea Schiff.) židiniuose 
 
Jūratė Lynikienė 
 
 Kilus spyglius graužiančių kenkėjų židiniams ir jiems kartojantis kelerius metus iš eilės, ne tik nusilpsta 
medis, bet gali pasikeisti ir aplinkos sąlygos bei mikroklimatas visame medyne. Tokiame medyne gali 
atsirasti naujų vabzdžių rūšių, todėl svarbu nustatyti paklotės vabzdžių rūšių įvairovės pasikeitimus pušinio 
pelėdgalvio židiniuose ir palyginti ją su nepažeisto medyno. Tyrimai vykdyti 2001m. Druskininkų miškų 
urėdijos paprastosios pušies (Pinus sylvestris) medynuose. Paklotės vabzdžiai buvo renkami pušinio 
pelėdgalvio židiniuose bei sveikame (kontroliniame) medyne Barberio žemės gaudyklėmis. Židinio ir 
kontroliniame bareliuose buvo išskirtos 93 vabzdžių rūšys. Abiems bareliams būdingų buvo 70 rūšių ir 
kiekviename iš jų - po 23 savitas rūšis, tačiau jas galima laikyti atsitiktinėmis, nes minėtų rūšių vabzdžių 
sugauta tik po 1 – 2 egzempliorius. Gausiausiai sutinkama rūšis židinyje sudarė 37% visų rastų vabzdžių, o 
kontrolėje – atitinkamai 22,59%. 
 Paklotės vabzdžiai, rūšių įvairovė, pušinis pelėdgalvis. 
 
Jūratė LYNIKIENĖ. Lietuvos miškų instituto Miško apsaugos ir medžioklėtyros skyriaus doktorantė, miškotyros 
magistrė. Adresas: Liepų 1, LT-4312 Girionys, Kauno r. Tel . (8-37) 54 72 69. El. paštas lynikiene@sala.lt 
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Lokalinio tręšimo parametrų įtaka ilgapluoščių linų ligų plitimui Vakarų Lietuvos 
dirvožemiuose 

 
Elena Vanda Mineikienė 
 

Straipsnyje nagrinėjama linų ‘Baltučiai’ dažniausiai pasireiškiančių ligų plitimas mikrolaukelių bandyme 
“Linų lokalinio tręšimo optimalių parametrų nustatymas”, įrengtame N.Ežerinskienės 1999-2001 m. 
Dirvožemis velėninis jaurinis glėjiškas lengvas priemolis ABd / (Distric Albeluvisols), kurio rūgštumas 
pHKCl 5,0-7,0. Linai augo po kviečių. Trąšos pagal bandymų schemą prieš linų sėją išbertos rankomis. 
Lokaliniam tręšimui vagutės padarytos trafaretu, trąšas įterpiant 7-8 cm gyliu (3-5 cm žemiau sėklos). Ligų 
apskaita atlikta daigų tarpsniu ir esant ankstyvai geltonajai brandai (prieš derliaus nuėmimą). Stebėta linų 
antraknozės (Colletotricum lini Manns et Bolley), bakteriozės (Bacillus macerans Schard), polisporozės 
(Polispora lini laff. Et Peth) ir rūdžių (Melompsora lini (Schum) Lev ) plitimas linuose, esant įvairioms 
meteorologinėms sąlygoms. Vertinant visą vegetacijos laikotarpį, galima teigti, kad antraknozė ir bakteriozė 
linus pažeidė visais tyrimų metais, polisporozė – 2000 ir 2001 m., rūdys – 1999 m. Vidutiniais trejų metų 
tyrimo duomenimis, beveik nebuvo patikimų skirtumų tarp ligotų augalų procento tręšiant pakrikai ir lokaliai 
kas 7,5-15 cm. Augalų užkrėstumui ligomis didesnę įtaką turėjo dirvožemio margumas bei meteorologinės 
sąlygos negu mineralinės trąšos ir jų tręšimo būdai. 

Ilgapluoščiai linai, trąšos, lokalinis tręšimas, ligos. 
 
Elena Vanda MINEIKIENĖ. Lietuvos žemdirbystės instituto Vėžaičių filialo daktarė. Kalkinimo tyrimų skyriaus 
mokslo darbuotoja. Adresas: Gargždų g. 29, LT – 5845 Vėžaičiai, Klaipėdos rajonas. Tel. 8 26 45 82 96, el. p. 
filialas@vezaiciai.lzi.lt  
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Fiziologinis stilitų įtakos kukurūzams vertinimas 

Vytautas Šlapakauskas, Edvardas Kazlauskas 

Šiame straipsnyje išanalizuota sintetinių augimo reguliatorių – stilitų įtaka kukurūzų (‘Semira‘ veislė) 
fiziologiniams procesams bei produktyvumui. 1999 – 2002 metais LŽŪU Botanikos katedroje buvo atlikta 
lauko ir laboratorinių bandymų serija, įvertinant stilito-119 ir stilito-120 paveiktų kukurūzų FAR ir UV-B 
absorbavimo bei chlorofilo fluorescencijos pokyčius. Nustatant produktyvumą, buvo išmatuota kukurūzų 
antžeminės dalies masė (žalioji masė). Lauko bandymų duomenimis, stilitai FAR ir UV-B absorbavimą 
veikė teigiamai. Lyginant su kontrolinio varianto augalais, absorbuotos saulės šviesos pokytis buvo daug 
didesnis stilitais apipurkštuose kukurūzuose. Didžiausią šviesos absorbciją rodė mažiausia stilitų tirpalo 
koncentracija (0,025%) per lapus nupurkšti kukurūzai. Kylant preparato koncentracijai, FAR ir UV-B 
sugėrimas mažėjo. Produktyvumas taip pat labai priklausė nuo stilitų, kylant augimo reguliatorių 
koncentracijail labai didėjo žalioji augalo masė. 

Laboratoriniais bandymais buvo įvertintas augimo reguliatorių poveikis kukurūzų fotosintetiniam aparatui. 
Taikant fluorometrinį tyrimų metodą, laboratorinių bandymų metu, buvo išmatuota chlorofilų fluorescencija ir 
nustatatytos II fotosistemos kvantų našumo Y ir elektronų transporto greičio ETR vertės,kurios charakterizuoja 
augalo fotosintetinio aparato būklę. Stilitų tirpalai buvo purškiami ant sėklų prieš padiegiant, viena dalis sėklų 
prieš paveikiant augimo reguliatoriais buvo mirkoma vandenyje, likusi dalis nebuvo mirkoma, tiesiog 
apipurkšta stilitais. Kitoje laboratorinių bandymų grupėje stilitų tirpalai buvo išpurkšti ant kukurūzų lapų. 
Atlikti tyrimai parodė, jog stilitai labai didino Y ir ETR, tuo suteikdami kukurūzų fotosintetiniam aparatui 
didesnį efektyvumą. Šis teigiamas skirtumas labai aiškiai matėsi kukurūzuose kurių sėklos prieš sėją buvo 
paveiktos tiriamais augimo reguliatoriais.  

II fotosistemos kvantų našumo pokytis tiesiogiai koreliavo su antžeminės augalo dalies masės prieaugiu. 
Stilitai didino kukurūzų žaliąją masę, ir tik esant kelioms išimtims, antžeminės augalo dalies masė augimo 
reguliatoriais apipurkštuose kukurūzuose buvo mažesnė už kontrolinio varianto augalų. Stilitai didino 

mailto:filialas@vezaiciai.lzi.lt


chlorofilo kiekį kukurūzų lapuose. Didžiausia chlorofilo koncentracija buvo pastebėta 0,25% stilitų 
koncentracijos tirpalu apipurškus augalų lapus. 

Stilitai, kukurūzai, fotosintetiškai aktyvi radiacija(FAR), ultravioletiniai spinduliai (UV-B), chlorofilų 
fluorescencija. 
 
Vytautas ŠLAPAKAUSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Botanikos katedros profesorius, biomedicinos 
daktaras. Adresas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8-37 75 23 85) el. paštas BO@nora.lzua.lt 
Edvardas KAZLAUSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Botanikos katedros agronomijos magistras. Adresas: 
Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8-37 75 23 85) el. paštas kazlas@centras.lt 
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Įprastinių ir hibridinių vasarinių rapsų veislių brendimo ir sėklų natūralaus  išbyrėjimo tyrimai 

 
Rimantas Velička, Liudvikas Špokas, Marija Rimkevičienė, Violeta Žirlytė 

 
2001-2002 metais LŽŪU Bandymų stotyje buvo tirtas vasarinių rapsų ‘Sponsor’ ir ‘Terra’ brendimas bei 

natūralūs sėklų byrėjimo nuostoliai. Nustatyta, kad natūraliai rapsų sėklų brandai ir stiebų drėgniui krituliai 
žymesnės įtakos neturėjo. Pjūties metu rapsų ‘Sponsor’ ir ‘Terra’ sėklų drėgnis neviršijo 10 proc., o stiebų 
drėgnis buvo apie 60 proc. ‘Sponsor’ veislės rapsai šį tarpsnį pasiekė anksčiau negu ‘Terra’ veislės. Vasarinių 
rapsų sėklų drėgniui pasiekus apie 20 proc., prasideda natūralus sėklų byrėjimas iš ankštarų. Vasarinių rapsų 
‘Sponsor’ sėklų natūralaus byrėjimo intensyvumas yra didesnis nei  rapsų ‘Terra’. Subrendusiose ‘Sponsor’ 
veislės rapsų sėklose (7,92 proc. drėgnio) nustatytas mažiausias gliukozinolatų kiekis (20,72 µmol/g). Dėl 
nepalankių meteorologinių sąlygų uždelsus septynias dienas vasarinių rapsų ‘Terra’ derliaus nuėmimą, gautas 
0,93 t/ha, arba 32 proc. mažesnis biologinis sėklų derlius. Esant palankioms meteorologinėms sąlygoms, 
uždelsus 11 dienų vasarinių  rapsų ‘Sponsor’ pjūtį, derliaus nuostoliai buvo minimalūs.  

Vasariniai rapsai, brendimas, sėklų byrėjimas, nuostoliai. 
 
Rimantas VELIČKA. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros e. profesoriaus pareigas, biomedicinos 
mokslų habil. dr. Adresas: Studentų gatvė 11, LT-53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 22 11, el. paštas 
afze@nora.lzua.lt 
Liudvikas ŠPOKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio mašinų katedros technikos mokslų habilituotas 
daktaras, profesorius. Adresas: Studentų gatvė 11, LT-53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37)  75 22 13, el. paštas 
Liudas@tech.lzua.lt. 
Marija RIMKEVIČIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų  stoties vyr. mokslinė bendradarbė, docentė, 
biomedicinos mokslų daktarė. Adresas: Noreikiškės, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 22 17. 
Violeta ŽIRLYTĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros magistrantė. Adresas: Bajorų g. 5-24, LT-
3026 Kaunas. Tel. (8 614 57 285),  el. paštas Violeta@tech.lzua.lt. 
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Sliekų skaičius, priklausomai nuo žemdirbystės sistemos 
 
Vanda Žekonienė, Anželika Raškauskienė 
 

 
Straipsnyje apibendrinti 1999 - 2001 metų sliekų skaičiaus apskaitos duomenys, gauti iš Lietuvos 

žemdirbystės instituto Vokės filiale vykdomų stacionarinių pasėlio struktūros tyrimų bandymo, ir palyginti 
su 1980 – 1984 m. duomenimis, gautais iš to paties bandymo, taikant intensyvią žemdirbystės sistemą. 
Bandymas vykdomas taikant tausojamąją žemdirbystės sistemą. Tyrimų duomenys rodo, kad gausus javų 
kiekis sėjomainoje susilpnina dirvožemio biologinį aktyvumą. Žemdirbystės sistemai pereinant iš intensyvios 
į tausojamąją, vidutinis sliekų skaičius padidėjo 20 proc. 1980 – 1984 m. vidutinis sliekų skaičius žieminių 
rugių pasėlių dirvožemyje buvo 16 vnt.m-², 1999 – 2001 m.– 16,7 vnt.m-², t.y. 0,7 vnt.m-2 daugiau. 

mailto:BO@nora.lzua.lt
mailto:kazlas@centras.lt
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mailto:Liudas@tech.lzua.lt
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Dirvožemyje, kuriame augo vasariniai miežiai, sliekų skaičius padidėjo 34 proc., avižos - 5 proc., rugiai 
žaliajam pašarui - 36 proc., daugiametės žolės - 24 proc., lyginant 1980 – 1984 ir 1999 – 2001 m. tyrimų 
duomenis. 1999 – 2001 m. laikotarpiu I, II, IV ir V sėjomainose sliekų padidėjo 62 proc., 31 proc., 36 proc. 
ir 20 proc., lyginant su 1980 – 1984 m. laikotarpiu. Tik III ir VI sėjomainose sliekų kiekis sumažėjo 
atitinkamai 6 proc. ir 7 proc. Daugiausia sliekų 1999 – 2001 m. laikotarpiu rasta I sėjomainoje, t. y. 21,4 vnt. 
m-2, o mažiausia (14,3 vnt. m-2) - VI sėjomainoje. 1999 – 2001 m. tyrimų metu vidutinis sliekų skaičius 
visose sėjomainose buvo 19 proc. didesnis, palyginus su 1980 – 1984 m. laikotarpiu. 

Specializuotos sėjomainos, sliekų skaičius, makrofaunos apskaita, agrofitocenozė. 
 
Vanda ŽEKONIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Aplinkos instituto Ekologijos katedros biomedicinos 
(agronomija) mokslų habilituota daktarė, profesorė. Adresas: Studentų g. 11, LT- 53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 
37) 75 22 24, el. paštas ek@nora.lzuu.lt  
Anželika RAŠKAUSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Aplinkos instituto Ekologijos katedros biomedicinos 
(agronomija) mokslų daktarė lektorė. Adresas: Studentų g. 11, LT- 53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 22 24, 
el. paštas dautan@info.lzuu.lt 
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Specialistų ir kvalifikuotų darbininkų žemės ūkiui poreikio tyrimas 
 
Rūta Adamonienė, Feliksas Klupšas, Algirdas Radzevičius 
 

 
Straipsnyje įvertinami darbo išteklių paklausos informacijos šaltiniai, apibrėžiami žemės ūkio darbo išteklių 

paklausos parametrai ir uždaviniai bei pagrindžiamas žemės ūkio specialistų  ir kvalifikuotų darbuotojų 
rengimo poreikis. Šių klausimų sprendimai reikalingi pagrindžiant žemės ūkio aukštųjų, aukštesniųjų ir 
profesinių mokyklų studentų ir moksleivių kontingento kiekybines ir kokybines charakteristikas, užtikrinant 
šalies žemės ūkio darbo išteklių konkurencingumą ekonomikos globalizavimo kontekste. Atlikus sociologinius 
tyrimus nustatyta, kad vykstant šalies ekonomikos plėtrai daugelis žemės ūkio subjektų didina savo veiklos 
apimtis, kuria naujas darbo vietas, todėl didėja žemės ūkio specialistų ir kvalifikuotų darbininkų poreikis. 

Specialistai, kvalifikuoti darbininkai, darbo ištekliai, paklausa, žemės ūkis. 
 
Rūta ADAMONIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Administravimo ir kaimo 
plėtros katedros lektorė. Adresas: Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37)  75 22 14, el. paštas 
aruta@one.lt  
Feliksas KLUPŠAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Verslo vadybos katedros 
docentas. Universiteto g.10, LT-53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 23 28, el. paštas feliksas@eko.lzuu.lt 
Algirdas RADZEVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto mokslo skyriaus viršininkas, Vandens ūkio ir 
žemėtvarkos fakulteto Hidrotechnikos katedros docentas. Adresas: Studentų 11, LT-53361 Akademija, Kauno raj. Tel. 
(8 37) 75 23 77, el. paštas alra@info.lzua.lt 
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Įmonės pradinės ekonominės informacijos tvarkymo kompiuterizavimas  
 
Povilas Domeika 
 

 
Pradinė informacija – svarbus įmonės informacinės sistemos (IS) elementas. Jos kokybė neretai lemia 

rezultatinės (antrinės) informacijos patikimumą, naudingumą ir kompiuterizuoto dorojimo efektyvumą, o vėliau 
– valdymo sprendimų pagrįstumą. Organizuojant įmonės kompiuterizuotas informacines sistemas (KIS), kaip 
rodo atlikti tyrimai, aktualu operatyviai surinkti pradinius duomenis, juos fiksuoti pirminiuose dokumentuose ir 
mažomis sąnaudomis perkoduoti į magnetinius diskus. Šiame straipsnyje analizuojamos žemės ūkio įmonių 
pradinės ekonominės informacijos rinkimo, registravimo, perdavimo operacijos, jų ypatumai funkcionuojant 

mailto:ek@nora.lzua.lt
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KIS. Nemažai dėmesio skiriama pirminių dokumentų turinio transformacijoms, projektuojant KIS, pradinių 
duomenų įrašymo į magnetines laikmenas metodams ir šių procesų tobulinimui. 

Pradinė informacija, pirminiai dokumentai, magnetiniai diskai, informacijos laikmenų  projektavimas. 
 
Povilas DOMEIKA. Lietuvos žemės ūkio universiteto Informacijos technologijų instituto socialinių mokslų habilituotas 
daktaras, profesorius. Adresas: Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 23 94, el.paštas 
pdm@eko.lzua.lt 
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Statinių pirmalaikio irimo apraiškos bei jo imitacinio modeliavimo galimybės 
 
Valerijus Keras, Feliksas Mikuckis, Jonas Roličius, Kazys Šleževičius 
 

 
Pastaruoju metu Lietuvos miestuose ir gyvenvietėse yra nemažai supleišėjusių pastatų, kurių tolesnio 

naudojimo galimybės nėra apibrėžtos. Sprendžiant statinių ar jų konstrukcijų ilgaamžiškumo, 
deformatyvumo bei irimo problemas dažniausiai remiamasi intuicija, precedentais bei individualiu profesiniu 
meistriškumu, nes stokojama šiuolaikiniu moksliniu pagrindu sukurtų universalių inžinerinių metodų. 

Plėtojant skaičiavimo ribinių būvių metodu pagrindus, tikslinga koreguoti kai kurias jo metodines 
nuostatas: daugumai statybinių konstrukcijų medžiagų vietoj tampriai plastiško kūno teorijos taikyti 
kvazitrapaus kūno deformavimo-irimo nuostatas. Remiantis šiomis nuostatomis, pasitelkus “KOSMOS” tipo 
kompiuterines programas bei kitas priemones pateikiami atkurti deformavimo-irimo proceso etapai. 

Aptariama galimybė dalį informacijos atskiru moduliu įtraukti į aukštųjų studijų programas. 
Statinių supleišėjimas, deformavimo-irimo procesai. 

 
Valerijus KERAS. Kauno technologijos universiteto Statybinių konstrukcijų katedros docentas, technikos mokslų 
daktaras. Adresas: P.Plechavičiaus g. 23-20, LT-3043, Kaunas. Tel. 8 37 30 04 73. Fax. 8 37 30 04 54. 
Feliksas MIKUCKIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Statybinių konstrukcijų katedros docentas.Adresas: 
Universiteto10, LT-4324 Kaunas-Akademija. Tel. 8 27 39 77 22. El. paštas: sk@nora.lzua.lt 
Jonas ROLIČIUS. Šiaulių universiteto Mechaninės technologijos katedros lektorius. Adresas: Vilniaus 141, LT-5400, 
Šiauliai. Tel. 8 21 59 58 48. El. paštas: joro@tf.su.lt 
Kazys ŠLEŽEVIČIUS. Šiaulių universiteto Mechaninės technologijos katedros docentas.Adresas: Vilniaus 141, LT-
5400, Šiauliai. Tel. 8 21 59 58 40. El. paštas: joro@tf.su.lt 
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Terminio piktžolių naikinimo įrenginių, naudojančių drėgnąjį vandens garą, energetinis 
įvertinimas 
 
Algimantas Sirvydas, Paulius Kerpauskas, Regina Vasinauskienė, Algirdas Janulevičius 
 

Terminis piktžolių naikinimas naudojant drėgnąjį vandens garą yra paremtas energetiniais mainais tarp 
augalo ir jį supančios aukštatemperatūrės aplinkos. Apie augalą sukuriama drėgno vandens garo aplinka. Ši 
lokalizuota aukštatemperatūrė aplinka vykdo šilumos mainus su supančia aplinka. Straipsnyje nagrinėjamas 
piktžolių terminio naikinimo įrenginio energetinis balansas. Kiekvieno energetinio balanso nario analizė 
leidžia nustatyti įtaką piktžolių terminio naikinimo įrenginio ekonomiškumui ir nurodo tolesnio tobulinimo 
kryptį. Energetinis piktžolių naikinimo įrenginio įvertinimas leido konstatuoti, kad tik 1 % tiekiamos šilumos 
sunaudojama augalų (piktžolių) naikinimui, o 99 % sudaro įvairūs nuostoliai.  

Terminė piktžolių kontrolė, šilumos balansas, vandens garas.  
 
Algimantas SIRVYDAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedros profesorius, 
habilituotas daktaras. Adresas: Universiteto g. 15, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 23 17, el.paštas 
sirvydas@tech.lzuu.lt.  
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Paulius KERPAUSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedros 
doktorantas. Adresas: Universiteto g. 15, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 23 17, el.paštas  
paulius@tech.lzuu.lt. 
Regina VASINAUSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedros 
doktorantė. Adresas: Universiteto g. 15, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 23 17, el. paštas: 
reginav@tech.lzuu.lt. 
Algirdas JANULEVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Transporto ir jėgos mašinų katedros docentas, technikos 
mokslų daktaras. Adresas: Universiteto g. 15, LT-4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 25 35, el. paštas: 
jalgirdas@tech.lzuu.lt.  
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Neašinio skriejiklio – slankiklio mechanizmo statinio balansavimo parametrų nustatymas 
naudojantis Lp aproksimavimo normomis 
 
Algimantas Urba, Aušra Juodienė 
 

Naudojantis Lp (p≥1) aproksimavimo normomis, sudarytos formulės ir algoritmai neašinio skriejiklio – 
slankiklio mechanizmo statinio balansavimo parametrams apskaičiuoti. Disbalansų suminis vektorius buvo 
aproksimuojamas pirmąja teigiamos krypties apskritimine harmonika. Suradus šios harmonikos koeficientus, 
nustatytas su skriejikliu susieto atsvaro disbalansas ir jo tvirtinimo kampas. Apskaičiuota liekamojo 
disbalanso vidutinė aritmetinė ir maksimali reikšmė apytiksliam balansavimui įvertinti. Tuo atveju, kai p=2, 
gauname literatūroje žinomą geriausią vidurkinį balansavimą. Didėjant metrinės erdvės Lp numeriui (p≥100) 
gautas sprendinys C erdvėje, kuris atitinka balansavimą pagal liekamojo maksimalaus disbalanso minimalią 
reikšmę. Pagal vieną skaičiavimo metodiką, naudojantis Lp aproksimavimo normomis, nustatyti geriausio 
vidurkinio ir tolygiojo balansavimo parametrai. Keičiant Banacho erdvės numerį, surasti tarpiniai 
balansavimo kriterijai. 

Įvertinus liekamuosius disbalansus arba liekamąsias inercijos jėgas nustatyta, kad šienapjovės RŠ-1,8 
dalgio pavaros mechanizmo tolygusis balansavimas efektyvesnis už geriausią vidurkinį balansavimą. 
Apskaičiavus besisukančio atsvaro geometrinius parametrus L100 ir L50 metrinėse erdvėse, susidaro galimybė 
nustatyti šių parametrų tolerancijas pagal liekamųjų inercijos jėgų minimakso kriterijų. 

Įrodyta, kad geriausi statinio balansavimo rezultatai būna tuomet, kai yra panaudojami du priešpriešiais 
besisukantys atsvarai. Jų parametrams apskaičiuoti bet kurioje Banacho erdvėje pirmiausia yra nustatomi 
elipsinės harmonikos koeficientai, surasta elipsinė harmonika pakeičiama dviem teigiamos ir neigiamos 
krypčių apskritiminėmis harmonikomis. Apskritiminių harmonikų parametrams nustatyti panaudota 
kompleksinių skaičių plokštuma. 

Mechanizmų balansavimas, aproksimavimo normos, apskritiminės harmonikos, elipsinė harmonika, 
atsvaro tolerancijos. 
 
Algimantas URBA. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Mechanikos katedros technikos 
mokslų habilituotas daktaras, profesorius. Adresas: Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno raj. tel. (8 37) 75 
22 06. 
Aušra JUODIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Mechanikos katedros 
doktorantė. Adresas: Universiteto g.15, LT-53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 25 33, el. paštas 
ausra@tech.lzua.lt 
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