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Fermentų MEK-GPL mišinio poveikis viščiukų broilerių produktyvumui, fiziologiniams rodikliams ir 
mėsos kokybei 
 
Stanislovas Baranauskas 
 

Tirtas aktyvaus dumblo ir multienziminės kompozicijos MEK-GPL poveikis viščiukų broilerių augimui, lesalų są-
naudoms, lesalo maisto medžiagų pasisavinimui ir mėsos kokybei. 

Nustatyta, kad pakeitus 2-3 % mėsos kaulų miltus tuo pačiu kiekiu aktyviojo dumblo, papildomai dedant į lesalus 
0,1 % (nuo sausų medžiagų kiekio lesale) MEK-GPL, 4 savaičių gaidžiukų prieaugis padidėjo 7,95-14,3 1 %, o vištai-
čių atitinkamai 11,41-14,96 %, išskyrus II grupės vištaites, kurių svoris buvo mažesnis 0,11 %, palyginti su kontrolinės 
grupės. 

Aštuonių savaičių amžiaus gaidžiukų prieaugis buvo 6,32-10,52, o vištaičių – 4,95-14,2 % didesnis negu kontrolinės 
grupės. Visų bandomųjų grupių mėsinių viščiukų lesalų sąnaudos palyginti su kontrolinės grupės buvo 8,3-10,6 % ma-
žesnės. 

Taip lesinant paukščius, pagerėjo baltymų, riebalų pasisavinimas bei mėsos kokybė. 
Broileriai, mityba, lesalai, pašariniai priedai, mėsos kokybė. 

 
Stanislovas BARANAUSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Augalininkystės ir gyvulininkystės kated-
ros profesorius, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras. Adresas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 
23 61. El. paštas GY@nora.lzua.lt. 
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Supaprastinto pagrindinio žemės dirbimo įtaka dirvai ir vasarinių rapsų pasėliui 
 
Darija Jodaugienė, Steponas Raudonius, Nijolė Špokienė, Kostas Trečiokas, Antanas  Stancevičius 
 

Supaprastinto pagrindinio žemės dirbimo vasariniams rapsams tyrimai atlikti lauko bandyme, kuris įrengtas 1988 m. 
LŽŪU Bandymų stotyje drenuotame lengvo priemolio ant priesmėlio, pakloto moreniniu moliu giliau glėjiškame pasotin-
tame palvažemyje (Endohypogleyic-Eutric Planosol – Ple-gln-w). Bandymas darytas šešialaukėje sėjomainoje: miežiai su 
įsėliu, daugiametės žolės I n.m. (raudonieji dobilai ir pašariniai motiejukai), daugiametės žolės II n.m., žieminiai kviečiai, 
pašariniai runkeliai, vasariniai rapsai. Straipsnyje pateikti 1995-2000 m. tyrimų duomenys. 

Nustatyta, kad įprastinį arimą (23-25 cm) pakeitus sekliu arimu (12-14 cm) arba beplūgiu žemės dirbimu (giliu 23-25 
cm ir sekliu 12-14 cm purenimu) armens tankis skirtingais rapsų pasėlio vystymosi tarpsniais iš esmės nepasikeičia. Supap-
rastintas žemės dirbimas nepablogina armens drėgmės režimo, lyginant su įprastiniu arimu. 

Taikant beplūgį žemės dirbimą, per dvi sėjomainos rotacijas (12 m.) armuo diferencijavosi pagal  maisto medžiagų 
kiekį į viršutinį derlingesnį ir apatinį mažiau derlingą sluoksnius. Arimą pakeitus giliu ir sekliu purenimu, apatiniame ar-
mens sluoksnyje humuso rasta atitinkamai 12,6 ir 8,4 proc., fosforo – 27,5 ir 31,1 proc, kalio – 16,0 ir 26,4 proc. mažiau. 

Giliai arba sekliai purentoje dirvoje pavasarį iki rapsų sėjos piktžolių sudygo 1,8 ir 2,0 kartų daugiau, negu giliai artoje. 
Šie piktžolių daigai sunaikinami pavasariniu žemės dirbimu. Be to, sėjomainos laukuose pasėlius ir ražienas reguliariai 
purškiant herbicidais ilgalaikis seklus arimas ir purenimas sunkiuoju kultivatoriumi neturėjo esminės įtakos piktžolių gau-
sumui rapsų pasėlyje.  

Gilaus arimo pakeitimas supaprastintu žemės dirbimu bendrosios energijos kiekiui sukauptam rapsų sėklų derliuje es-
minės įtakos neturėjo, tačiau toks dirbimas didino energetinį efektyvumą ir mažino oro taršą. Sekliai ariant į atmosferą išski-
riama 1,4 karto, giliai purenant – 2,8 kartų, o sekliai purenant  - 5,6 kartų mažiau CO2, negu įprastai ariant.  

Supaprastintas žemės dirbimas, vasariniai rapsai. 
 
Darija JODAUGIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros biomedicinos mokslų daktarė, lektorė. Adresas: Stu-
dentų g.11, 53067-Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 57 22 11, el.paštas jdarija@nora.lzua.lt. 
Steponas RAUDONIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros biomedicinos mokslų daktaras, docentas. Adresas: 
Studentų g.11, 53067-Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 57 22 11, el.paštas raustep@nora.lzua.lt. 
Nijolė ŠPOKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros biomedicinos mokslų daktarė, docentė. Adresas: Studentų 
g.11, 53067-Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 57 22 11, el.paštas afze@nora.lzua.lt. 
Kostas TREČIOKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros einantis docento pareigas. Adresas: Studentų g.11, 
53067-Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 57 22 11, el.paštas afze@nora.lzua.lt. 
Antanas STANCEVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros biomedicinos mokslų daktaras, profesorius. Adre-
sas: Studentų g.11, 53067-Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 57 22 11, el.paštas afze@nora.lzua.lt. 
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Vikių-avižų mišinio, auginamo javų sėjomainoje, fitonematodai 
 
Sonata Kazlauskaitė 
 

Augalų parazitiniai nematodai yra svarbūs ekosistemos komponentai. Agroekosistemose, nesilaikant fitosanitarijos 
reikalavimų, susidaro agrofitopatogeniniai kompleksai. Darbo tikslas buvo atlikti vikių-avižų mišinio rizosferos bei šaknų 
nematodų komplekso sudėties tyrimus, kai mišinys auginamas specializuotoje javų sėjomainoje. Tyrimai atlikti 1997-1999 
m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje. Augalai buvo auginami tausojančiosios žemdirbystės sąlygomis. 
Mėginiai nematodų analizėms buvo renkami sutinkamai su avižų vystymosi tarpsniais. Nematodams iš dirvožemio bei au-
galų šaknų išskirti panaudotas modifikuotas piltuvėlinis Bermano metodas. Nustatyta, kad vikių ir avižų šaknyse fitone-
matodai vidutiniškai sudarė 24,3-27,9 proc. nematodų komplekso, o rizosferoje jų kiekis skirtingais metais buvo 23,9-27,5 
proc. Vikių-avižų mišinio rizosferoje identifikuotieji fitonematodai priklausė 4-6 gentims, iš kurių gausiausios buvo Pra-
tylenchus spp., Tylenchus spp. ir Tylenchorhynchus spp. Augalų šaknyse nustatyti augalų parazitiniai nematodai priklausė 
4-6 gentims, iš kurių vyravo Pratylenchus spp., Tylenchus spp. ir Aphelenchoides spp. genčių atstovai.  

Augalų parazitiniai nematodai, nematodų gausumas, nematokompleksas, vikių-avižų mišinys. 
 

Sonata KAZLAUSKAITĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Augalų apsaugos katedros lektorė. Adresas: 
Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 22 65, el. paštas sonatak@bamba.lt 
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Benjamino fikuso (Ficus benjamina L. Mill.) auginių rizogenezė 
 
Vanda Lukoševičiūtė  
 

Lietuvoje pastebima vis didėjanti dekoratyvinių augalų paklausa, ypač patalpoms papuošti. Svarbu ištirti ir moksliš-
kai pagrįsti introdukuotų augalų rūšių vegetatyvaus dauginimo būdus, ištirti augimo reguliatorių pritaikymą šių augalų 
auginių šaknidinimui (rizogenezei) bei jų auginimui mūsų respublikos sąlygomis. Bandymas atliktas 1999 - 2000 metais 
Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo šiltnamyje. Tyrimo objektas – benjamino fikuso (Ficus benjamina 
L. Mill.) ‘Starlight’ pusiau sumedėję auginiai. Šio darbo tikslas – nustatyti sintetinio augimo reguliatoriaus ST - 14 
skirtingų koncentracijų ir biogeninio stimuliatoriaus medėjančio alavijo (Aloe arborescens Mill.) efektyvumą įšaknidi-
nant benjamino fikuso (Ficus benjamina L. Mill.) pusiau sumedėjusius auginius.  

Pateikiami duomenys tiriant benjamino fikuso (Ficus benjamina L. Mill.) pusiau sumedėjusių auginių, indukuo-
jamų sintetiniu ir biogeniniu augimo reguliatoriais, rizogenezę. Atlikus tyrimus ištirtas palyginimas biogeninio ir sinte-
tinio augimo reguliatorių poveikis Ficus benjamina pusiau sumedėjusių auginių rizosferai ir antžeminei daliai. Ištyrus 
ST-14  0,25,  0,5, 0,75 ir 1,0 proc. koncentracijos tirpalų ir medėjančio alavijo (Aloe arborescens Mill.) sulčių poveikį 
auginių rizogenezei nustatyta, kad efektyviausias poveikis šaknų kiekio ir šaknų sistemos skersmens padidėjimui, pa-
veikus ST-14 1,0 proc. koncentracijos tirpalu, o šaknų prasiskverbimo gylio padidėjimui - ST- 14 0,25 proc. koncentra-
cijos tirpalu ir Aloe arborescens lapų sultimis. 

Pusiau sumedėję auginiai, sintetinis ir biogeninis augimo reguliatoriai, rizogenezė. 
 
Vanda LUKOŠEVIČIŪTĖ. Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo agronomė. Adresas: Ž.E.Žilibero g. - 2, LT – 
3018 Kaunas. Tel. 8-610 31603, el. paštas v.lukoseviciute@bs.vdu.lt  
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Kiekybinių žemės paviršiaus analizės metodų panaudojimo dirvotyroje galimybės  
 
Gintautas Mozgeris, Vanda Valerija Buivydaitė 

 
Straipsnyje aptariamos kiekybinių žemės paviršiaus analizės metodų taikymo dirvotyroje galimybės. Naudojant Analy-

tical GIS Eco programą, taip pat standartines GIS programas, tokias kaip ArcInfo, skaitmeninių reljefo modelių pagrindu ap-
skaičiuota daugiau kaip 20 morfometrinių žemės paviršiaus atributų, kurie susieti su dirvožemių parametrais, pateikiamais 
įprastiniuose 1:2.000 mastelio dirvožemių žemėlapiuose. Nustatyta, kad geriausiai dirvožemio ir žemės paviršiaus morfo-
metrinių rodiklių ryšys išreiškiamas, kai pastariesiems apskaičiuoti naudojamas 30x30 m gardelės dydžio skaitmeninis rel-
jefo modelis. Nustatyta, kad dirvožemio tipologiniai vienetai ir klasės geriausiai koreliuoja su žemės paviršiaus formų tipais, 



gautais pagal P.A. Shary klasifikacinę sistemą, lyginant su F.R.Troeh’o ar C.F.Gauss’o sistemomis. Kontingencijos koefi-
cientai tarp dirvožemio tipologinių vienetų pagal senąją genetinę Lietuvos dirvožemių klasifikaciją (TDV-96), pateiktą 
įprastiniame 1:2.000 mastelio dirvožemių žemėlapyje, ar TDV-96 pakeitus pagal naująją Lietuvos dirvožemių klasifikacinę 
sistemą (LTDK-99), pagrįstą tarptautine dirvožemių klasifikacija (WRB, 1998), ir žemės paviršiaus formų tipų pagal 
P.A. Shary klasifikacinę sistemą buvo didesni nei 0,6. Taip pat nustatyta, kad vidutinis ir horizontalusis žemės paviršiaus 
kreivumai, žemės paviršiaus aukštis, šlaito statumo ir šlaito ekspozicijos rodikliai ir topografinis indeksas yra tampriausiai 
koreliuojančios žemės paviršiaus morfometrinės charakteristikos su LTDK-99 dirvožemio tipologiniais vienetais. Ryšys pa-
prastai yra silpnas, tačiau statistiškai patikimas. 

Skaitmeninis reljefo modelis, morfometriniai rodikliai, dirvožemio žemėlapis. 
 

Gintautas MOZGERIS. GIS laboratorija, Aplinkos Institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas, Universiteto g. 13, LT–53361 Akade-
mija, Kaunas r. Tel. +370 37 752 291, faks. +370 37 752 379, el. pašt. gintas@hydrogis.lt 
Vanda Valerija BUIVYDAITĖ. Dirvotyros ir agrochemijos katedra, Agronomijos fakultetas, Lietuvos žemės ūkio universitetas, Stu-
dentų g. 11, LT–53361 Akademija, Kauno r. Tel. +370 37 752 212, faks. +370 37 752 271, el. pašt. vanda@nora.lzua.lt 
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Skirtingų raudonųjų burokėlių (Beta vulgaris L. var. conditiva) morfotipų fotosintetinių rodiklių for-
mavimosi dinamika įvairaus tankumo pasėlyje  
 
Asta Tarvydienė, Povilas Duchovskis, Albinas Šiuliauskas 
 

LSDI bandymų lauke, sekliai karbonatiniame sekliai glėjiškame rudžemyje, 2001-2002 m. atlikti tyrimai, siekiant nu-
statyti optimalų raudonųjų burokėlių pasėlio tankumą skirtingų morfotipų veislėms pagal fotosintetinių rodiklių formavi-
mosi dinamiką vegetacijos laikotarpiu. Įvairių raudonųjų burokėlių veislių maksimalus asimiliacinis paviršius susiformuoja 
liepos viduryje - rugpjūčio pradžioje. Tuo momentu stebimas ir didžiausias grynasis fotosintezės produktyvumas. Dar vie-
nas grynojo fotosintezės produktyvumo maksimumas stebimas rugsėjo mėnesį. Raudonųjų burokėlių asimiliacinio pavir-
šiaus ploto bei grynojo fotosintezės produktyvumo limituojantys veiksniai yra nepalankus hidroterminis režimas (kai hid-
roterminis koeficientas 0,5-1,0) rugpjūčio mėnesį bei nepakankamas saulės radiacijos kiekis. Raudonųjų burokėlių pasėlio 
ir atskirų augalų fotosintetinių rodiklių formavimosi dinamikai didžiausią įtaką turi genotipas, apšvietimo bei hidroterminis 
režimai. Intensyvių raudonųjų burokėlių veislių sėjos norma turi būti 0,7 mln.ha-1, o ekstensyvių – 0,5 mln. ha-1. 

Asimiliacinis paviršius, fotosintetinis potencialas, fotosintezės produktyvumas, raudonieji burokėliai. 
 

Asta TARVYDIENĖ. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto doktorantė. Adresas: Kauno g. 30, LT-54333 Babtai, Kauno 
r. Tel. (8 37) 55 52 26, el. paštas institutas@lsdi.lt  
Povilas DUCHOVSKIS. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vedėjas, Lietuvos žemės 
ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros profesorius, habilituotas biomedicinos mokslų 
daktaras. Adresas: Kauno g. 17, LT-54333 Babtai, Kauno r. Tel. (8 37) 55 54 76, el. paštas p.duchovskis@lsdi.lt 
Albinas ŠIULIAUSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros pro-
fesorius, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras. Adresas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija. Tel. (8 37) 75 22 26, el. paštas 
vytas@nora.lzuu.lt   
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Dirvožemyje ir augaluose sukauptų maisto medžiagų pokyčiai skirtingais būdais konservuojant nenaudo-
jamus žolynus 
 
Dženė Zableckienė, Bronislava Butkutė, Vytautas Žemaitis 

 
1996-2001 m. Lietuvos žemdirbystės instituto Kaltinėnų bandymų stotyje atliktas nenaudojamų žolynų konservacijos 

būdų palyginimo tyrimas. Dirvožemis – tipingas pasotintasis  glėjiškasis balkšvažemis (pagal FAO), kurio granuliometrinė 
sudėtis - vidutinio sunkumo priemolis. 

Nustatyta, kad per penkerius  žolynų konservacijos metus kito dirvožemyje ir augaluose sukauptų maisto medžiagų 
kiekis. Daugiausia humuso kalvos viršuje (2,78-2,60% ) ir šlaite (2,86-2,56%) rasta dirvožemiuose tų variantų, kuriuose 
žolynai buvo nenaudojami arba nupjauta žolė palikta trąšai. Fosforo daugiausia (174 mg kg-1) rasta kalvos viršaus dir-
vožemyje, kuriame žolynas nebuvo naudojamas. Kalingesni abiejose kalvos dalyse dirvožemiai, kur žolynai nenaudo-
jami arba nupjauta žolė paliekama trąšai. Dirvožemyje likusių šaknų ir juose sukaupto azoto bei augalų masėje sukauptų 
pagrindinių maisto medžiagų kiekis nustatytas kalvos viršaus ir šlaito dirvožemiuose, kur žolynai nenaudojami arba nu-
pjauta žolė paliekama trąšai.  

Konservacija, humusas, fosforas, kalis, šaknys. 



 
Dženė ZABLECKIENĖ. Lietuvos žemdirbystės instituto Kaltinėnų bandymų stoties mokslo darbuotoja, daktarė. Adresas: Kaltinėnų 
bandymų stotis, Varnių 17, LT-5926 Kaltinėnai, Šilalės raj. Tel. 8 449 5 71 41, el. paštas kaltbs@kaltbs.lzi.lt 
Bronislava BUTKUTĖ.  Lietuvos žemdirbystės institutas, Analitinė laboratorija, daktarė.  Adresas: Akademija, Dotnuvos seniūnija, Kė-
dainių rajonas,  el.paštas brone@lzi.lt 
Vytautas ŽEMAITIS. Lietuvos žemdirbystės  instituto Žolininkystės skyriaus vedėjas, daktaras. Adresas: Akademija, Dotnuvos seniū-
nija, Kėdainių rajonas, el.paštas jonasgut@lzi.lt 
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Valgomųjų svogūnų (allium cepa L.) sodinimo atstumų ir pasodų dydžio įtaka sėklų derliui ir kokybei 
 
Audronė Žebrauskienė, Liudmila Kmitienė, Aleksandras Kmitas, Česlovas Bobinas 

 
2000 – 2002 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto bandymų lauke tirta valgomųjų svogūnų ‘Lietu-

vos didieji’ pasodų dydžio ir sodinimo atstumų įtaka sėklų derliui ir kokybei. 
Nustatyta, kad valgomųjų svogūnų sodinimo atstumai bei pasodų dydis nevienodai veikė sėklojų ir žiedynstiebių 

augimą bei vystymąsi. Aukščiausi sėklojai ir žiedynstiebiai susiformuoja iš 61 – 80 mm skersmens pasodų, sodinamų 
70x20 ir 70x25 cm atstumais. Didžiausią žiedynų skaičių taip pat formuoja sėklojai, išaugę iš stambiausių pasodų. Val-
gomųjų svogūnų sėklų derliui bei kokybei įtakos turi meteorologinės sąlygos bei pasodų dydis. Didžiausias svogūnų 
sėklų derlius (474,8 – 468,5 kgha-1) išaugintas sodinant 61– 80 mm schema pasodus 70x15 cm atstumais. Geresnės ko-
kybės sėklos gaunamos auginant sėklojus iš 61 – 80 mm skersmens pasodų, sodinant 70x25 cm atstumais. 

Valgomieji svogūnai,sėklos, derlius, kokybė. 
 

Audronė ŽEBRAUSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Namų ūkio ir sodininkystės katedros asistentė. Adresas: Studentų g. 
11, LT – 53361 Akademija, Kaunas. Tel. (8 37) 75 23 41. El. paštas ns@nora.lzua.lt 
Liudmila KMITIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Namų ūkio ir sodininkystės katedros docentė, biomedicinos mokslų dak-
tarė. Adresas: Studentų g. 11, LT –  53361 Akademija, Kaunas. Tel. (8 37) 75 23 41. El. paštas ns@nora.lzua.lt  
Aleksandras KMITAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Namų ūkio ir sodininkystės katedros docentas, biomedicinos mokslų 
daktaras. Adresas: Studentų g. 11, LT – 53361 Akademija, Kaunas. Tel. (8 37) 75 23 41. El. paštas ns@nora.lzua.lt 
Česlovas BOBINAS. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto direktorius, biomedicinos mokslų daktaras. LT – 4335 Bab-
tai, Kauno raj. El. paštas institutas@lsdi.lt 
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Оценка пластичности и стабильности новых сортов ярового рапса 
 
Люда Жиленайте, Наталия Бурбулис 
 

Количественная оценка параметров пластичности и стабильности проводилась регрессионным методом, 
основанным на вычислении коэффициентов линейной регрессии урожайности сортов ярового рапса на 
градации экологических условий, представленных средней урожайностью всех изучаемых сортов. 

Параметры пластичности и стабильности определялись по урожайности семи сортов ярового рапса, 
исследуемых в Каунасском госсортстанции в 1999-2001 г. Исследования показали, что к сортам интенсивного 
типа относятся яровой рапс ‘Sauliai’ (b =1,1) и ‘Vasariai’ (b =1,2). Высокостабильным по урожайности был сорт 
‘Sponsor’ (S2=0,03). Высокую экологическую пластичность прявили сорта ‘Sponsor’, ‘Senator’, ‘Auksiai’, ‘Heros’. 
Показатели урожайности этих сортов на хорошем агрофоне будут высокие, а на низком – снизяться 
незначительно. Наиболее ценными по комплексу параметров были сорта ‘Sponsor’, ‘Senator’, ‘Auksiai’. 

Яровой рапс, пластичность, стабильность, коэффициент регрессии, коэффициент стабильности. 
 

Люда ЖИЛЕНАЙТЕ. Доктор биологических наук, доцент кафедры Растеневодства и животноводства Агрономического 
факультета Литовского сельскохозяйственного университета. Адрес: Студенту 11, LT-4324 Академия, Каунасский р-н. 
Тел.(8-37) 75 23 14, e-mail: lzile@info.lzuu.lt 
Наталия БУРБУЛИС. Доктор биологических наук, заведующая лаборатории генетики - биотехнологии Агрономического 
факультета Литовского сельскохозяйственного университета. Адрес: Студенту 11, LT-4324 Академия, Каунасский р-н. 
Тел.(8-37) 75 23 14, e-mail: natalija@nora.lzua.lt 
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Braižybos mokymo proceso tyrimas 

 
Irena Čerškienė 

 
Straipsnyje nagrinėjamas braižybos mokymas ir mokymasis Miškų fakulteto (miškininkystės ir ekologijos specia-

lybėse) pirmame kurse 1994-2003 m.m. laikotarpyje. Gauti rezultatai palyginami su ž.ū.inžinerijos fakulteto technikos 
specialybės studentų braižybos dalyko įvertinimais. Analizuojami dviejų kontrolinių ir grafinių darbų įvertinimų bei eg-
zamino balai. Nustatyta, kad galutiniam braižybos žinių įvertinimui didžiausią įtaką turi kontrolinių darbų rezultatai. 
Todėl galutinis braižybos dalyko įvertinimas yra trijų kriterijų vidurkio balas: dviejų kontrolinių darbų (50%), grafinių 
namų darbų (30%) ir egzamino (20%). 

Pateikiamas braižybos įvertinimų pasiskirstymas (jis artimas normaliniam, koreliacijos koeficientas 0,93) ir jie palygi-
nami su kitų dalykų (chemijos, matematikos bei geodezijos) įvertinimais. Tyrimo laikotarpiu pastebėta tendencija: visų da-
lykų įvertinimai iki 1999/2000 m.m. didėjo, o vėliau pradėjo mažėti, nes mažėja pradinis studentų žinių lygis. 

Braižyba, grafiniai darbai, įvertinimas, pasiskirstymas. 
 
Irena ČERŠKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto statybinių konstrukcijų katedros agra-
rinių mokslų daktarė, docentė. Adresas: Universiteto g.10, 53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 23 78, el. paštas grafi-
ka@hidro.lzuu.lt   
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Įmonės ekonominės informacijos kompiuterizuotos sistemos: rūšys, integracija ir plėtros galimybės 
 
Povilas Domeika, Vilija Jucevičienė 
 

Informacijos sistema yra personalo, duomenų ir procedūrų, kurios veikia kartu, kad aprūpintų reikiama informacija, 
rinkinys. Minėtieji komponentai apima verslo kasdienes ūkines operacijas, informacijos perdavimą, ūkinės veiklos val-
dymą, jo sprendimų priėmimą. Informacinė sistema (IS), naudojanti kompiuterius ir kitokią įrangą informacijai apdoroti 
ar kitaip ją tvarkyti, vadinama kompiuterizuota informacine sistema (KIS). Automatizuojant įmonės valdymo procesus, 
naudojamasi įvairiomis KIS. Šiame straipsnyje aptariama ekonominės informacijos KIS turinys, pagrindinės jų rūšys, 
integracijos aspektai (integracijos principai, kryptys ir veikimo laukas) bei plėtros galimybės.   

Informacinė sistema, valdymo informacinės sistemos, planavimo informacinės sistemos, integruotas duomenų tvar-
kymas. 

 
Povilas DOMEIKA. Lietuvos žemės ūkio universiteto Informacijos technologijų instituto socialinių mokslų habilituotas daktaras, 
profesorius. Adresas: Universiteto g.10, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel.(8-37) 75 23 94, el.paštas: pdm@eko.lzua.lt 
Vilija JUCEVIČIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Apskaitos ir finansų katedros socialinių mokslų daktarė, e.doc.p. Adresas: 
Universiteto g.10, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel.(8-37) 75 22 49, el.paštas: vilijaj@eko.lzua.lt 
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Žemės ūkio darbuotojų profesinės vibracinės ligos rizikos veiksnių reikšmės supratimas 
 
Romas Gražulevičius, Regina Gražulevičienė, Ramunė Raugaitė, Jūratė Medžionienė 
 

Tyrimų tikslas – nustatyti, kaip su traktoriais žemės ūkyje dirbantys ir padidintos vibracinės ligos rizikos grupei 
priklausantys darbuotojai suvokia ligą sukeliančius ir ją skatinančius veiksnius, bei išsiaiškinti darbuotojų kompetenci-
jos ugdymo reikšmę profesinei rizikai mažinti. Tyrimo duomenys sukaupti standartizuotos anketinės apklausos būdu. 
Individualaus pokalbio metu 282 respondentams buvo pateikti klausimai apie jų amžių, darbovietę, elgseną, vibracinės 
ligos riziką didinančius veiksnius, sveikatos nusiskundimus. 

Tyrimai parodė, kad traktoriais dirbantys žemės ūkio darbuotojai ne visiškai vertina profesinę vibracinę ligą skati-
nančių veiksnių reikšmę. Ligą skatinančio triukšmo reikšmę nesuvokė 19 proc. traktorių operatorių, dažno rankų ir kojų 
sušalimo – 63,9 proc., dažno alkoholio vartojimo – 71,4 proc., o įpročio tabakui – 82,1 proc. šios profesijos žmonių. 
Tarp visų traktoriais dirbančių žemės ūkio darbuotojų 25,3 proc. stebėti simptomai būdingi sergantiems profesine vibra-
cine liga. Nustatyta, kad įprotis alkoholiui didino vibracinės ligos simptomų pasireiškimo tikimybę, rankų skausmų nak-
ties metu rizika girtaujantiems buvo 58 proc.didesnė negu saikingai vartojantiems alkoholį. Rankų pirštų pabalimo rizi-



ka girtaujantiems buvo 68 proc. didesnė nei saikingai vartojantiems alkoholį ir 86 proc. didesnė rūkantiesiems nei šio 
įpročio neturintiems traktorių operatoriams. 

Siekiant išsaugoti darbuotojų sveikatą, būtina taikyti profilaktikos priemones vibracinės ligos rizikai mažinti, 
mokyti darbuotojus, formuoti sveikatą palaikančią elgseną. 

Žemės ūkio darbuotojai, vibracinė liga, rizikos suvokimas, įprotis alkoholiui, rūkymas, profesinė rizika. 
 

Romas GRAŽULEVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Profesinės saugos ir inžinerijos va-
dybos katedros docentas, dr. Adresas: Lietuvos žemės ūkio universitetas. LT-53361 Akademija. Tel. 8-37 75 23 78. 
Regina GRAŽULEVIČIENĖ. Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedros profesorė, habil.dr. 
Adresas: Donelaičio g. 57, LT-3000 Kaunas. Tel. 8-37 45 13 81; faksas  8-37 45 13 81. El.paštas  r.grazuleviciene@gmf.vdu.lt  
Ramunė RAUGAITĖ. Magistrė, Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Profesinės saugos ir inžinerijos 
vadybos katedros doktorantė. Adresas: Lietuvos žemės ūkio universitetas, LT-53361 Akademija. Tel. 8-37 75 23 78. 
Jūratė MEDŽIONIENĖ. Inžinierė-programuotoja, KMU Kardiologijos instituto Aplinkos epidemiologijos laboratorija. Adresas: 
Sukilėlių pr. 17, LT-3007 Kaunas. Tel. 8-37 30 28 88. El.paštas aplepid@kmu.lt 
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Rėminių konstrukcijų skaičiavimo tobulinimas 
 
Juozas Balkevičius 
 

Įvairiose paskirties statiniams dažnai naudojamos statiškai neišsprendžiamos rėminės konstrukcijos. Jų sprendimui daž-
niausiai taikomas poslinkių metodas (PM). Šio metodo kanoninėse lygtyse (KL) be kitų narių, yra laisvasis narys - reaktyvinė 
jėga (Rt) ir koeficientai rin. Reaktyvinei jėgai Rt ir grupei koeficientų rit  nuo tZ poveikio apskaičiuoti naudojami rėmo slankių 
mazgų santykiniai poslinkiai δ. Slankūs mazgai yra rėmo strypų sąlyčio taškai. tZ = 1 – linijinis, sąlygotas rėmo vieno slan-
kaus mazgo fiktyvus poslinkis. Straipsnyje jėgai Rt apskaičiuoti išvesta nauja formulė, kuri išreiškia konstrukcijos virtualų 
darbą. PM kanoninės lygtys irgi išreiškia sprendžiamų konstrukcijų virtualų darbą, tad tarp Rt ir KL sprendimo yra darna. Iki 
šiol jėga Rt skaičiuojama klasikiniu, kebliu PM svetimu būdu. Tačiau pats PM yra priimtinas minėtoms konstrukcijoms spręsti 
bei šį sprendimą kompiuterizuoti. 

Vieno aukšto neortogonalaus rėmo slankių mazgų santykiniams poslinkiams nustatyti taikomas polinis greičių planas. 
Sprendžiant neortogonalaus dviejų aukštų rėmo slankių mazgų santykinių poslinkių δ nustatymą, praplėtus polinio greičių 
plano galimybes, randamas išeities taškas sukurti metodikai, leidžiančiai minėtus poslinkius δ nustatyti daugiaaukščiam neor-
togonaliam rėmui. Tad šis išeities taškas yra polinio greičių plano vertingas papildas. 

Mazgų poslinkiai, reaktyvinė jėga. 
 

Juozas BALKEVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Statybinių konstrukcijų katedros docentas. Adresas: Universiteto g. 10, 
LT-53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8-37) 75 23 22. El. paštas sk@nora.lzua.lt  
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Mechaninių valdymo įtaisų virpėjimo proceso matematinis modeliavimas 

 
Algimantas Bartaševičius, Petras Ilgakojis, Stanislovas Merkevičius  
 

Daugelio žemės ūkyje naudojamų mašinų ir įrengimų operatorių vibracijų rizika nepriimtina. Vyrauja mobilios 
technikos, mašinų ir mechanizmų valdymo įtaisų generuojamos mechaninės vibracijos, tapusios daugelio vibracinės li-
gos klinikinių sindromų priežastimis. Tiriant sistemą „žmogus (operatorius) – mašina (valdymo įtaisas)“ elektromecha-
ninėse jos analogijose žmogaus geba sugerti (slopinti) mechaninius virpėjimus adekvati mechaninei šios sistemos ap-
krovai. Operatorių paveikiančių mašinos valdymo įtaisų virpėjimų intensyvumas sąlygojamas jų konstrukcijos amplitu-
dės dažninėmis charakteristikomis, galimomis valdyti pritaikant matematinio modeliavimo metodus. Tirtas mašinų me-
chaninio valdymo įtaisuose panaudojamų tuščiavidurių vienasienių ir dvisienių (dvisluoksnių) strypų virpėjimo proce-
sas ir, remiantis tamprumo teorija, sudarytas jo matematinis modelis. Panaudojant šį modelį teikiamas praktinio taikymo 
skersinių savųjų svyravimų dažnių skaičiavimo būdas, tinkamas mobilios technikos mechaninio valdymo įtaisų kon-
stravimo ir derinimo darbuose.  

Valdymo įtaisų vibracija, savųjų svyravimų dažniai. 
 

Algimantas BARTAŠEVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Informacinių technologijų instituto Matematikos katedros mate-
matikos mokslų daktaras, docentas. Adresas: Studentų g. 11, LT - 4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 22 75, el. paštas 
MA@nora.lzua.lt  



Stanislovas MERKEVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Profesinės saugos ir inžinerijos vadybos katedros technikos mokslų 
daktaras, docentas. Adresas: Studentų 15b, LT - 4324 Akademija, Kauno raj. Tel. (8-37) 75 23 76, el. paštas Sauga@tech.lzuu.lt. 
Petras ILGAKOJIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mechanikos katedros technikos mokslų ha-
bilituotas daktaras, profesorius. Adresas: Studentų g. 11, LT - 4324 Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 75 22 04, el. paštas 
petilg@info.lzua.lt 
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Augalinių ir gyvūninių riebalų rūgščių metilesterių atsparumas oksidacijai 

 
Eglė Sendžikienė, Violeta Makarevičienė, Prutenis Janulis 

 
Atsparumas oksidacijai - vienas svarbiausių biodegalų kokybės vertinimo rodiklių, pateiktų standarte LST EN 

14214. Jis išreiškiamas indukcijos periodu (IP), kuris pagal standarto reikalavimus turi būti ne mažesnis kaip 6 h. At-
sparumas oksidacijai nustatomas pagreitintos oksidacijos metodu prietaisu Rancimat. Gyvūninės kilmės riebalų rūgščių 
metilesteriai pasižymi kitokiu oksidacijos mechanizmu nei augalinio aliejaus riebalų rūgščių metilesteriai. Ypač tai iš-
ryškėja esterių laikymo tyrimuose. Skirtumą galima paaiškinti skirtinga riebalų rūgščių sudėtimi (gyvūniniuose rieba-
luose vyrauja sočiosios, o augaliniuose – nesočiosios riebalų rūgštys) ir tuo, kad gyvūniniuose riebaluose nėra natūralių 
antioksidantų. Tiek augaliniam aliejui, tiek riebalų rūgščių metilesteriams stabilizuoti naudojami įvairūs sintetiniai ir na-
tūralūs antioksidantai. Ištyrus gyvūninės ir augalinės kilmės riebalų rūgščių metilesterių atsparumą oksidacijai, nustaty-
tas optimalus antioksidantų butilhidroksianizolo (BHT) ir butilhidroksitolueno (BHA) kiekis - 400 ppm (kartu naudo-
jant sinergentą – citrinos rūgštį, 20 % antioksidantų kiekio). Gyvūninių riebalų ir augalinio aliejaus riebalų rūgščių 
metilesterių mišiniai su antioksidantais buvo atspariausi oksidacijai, kai mišiniuose buvo 80-90 % gyvūninės kilmės ir 
10-20 % augalinės kilmės esterių. 

Atsparumas oksidacijai, indukcijos periodas, riebalų rūgščių metilesteriai, antioksidantai. 
 

Eglė SENDŽIKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Aplinkos instituto Chemijos katedros doktorantė. Adresas: Universiteto g. 
10, Akademija, LT-53361 Kauno r. Tel.: +370 37 752292, el.paštas: agrotech@nora.lzua.lt. 
Violeta MAKAREVIČIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Aplinkos instituto Agrotechnologinių tyrimų laboratorijos vyr. 
mokslinė darbuotoja, technologijos mokslų daktarė. Adresas: Universiteto g. 10, Akademija, LT-53361 Kauno r. Tel.: +370 37 
752292, el.paštas: agrotech@nora.lzua.lt. 
Prutenis Petras JANULIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Aplinkos instituto Agrotechnologinių tyrimų laboratorijos vadovas, 
gamtos mokslų daktaras, e.prof.p. Tel.: +370 37 752292, el.paštas: agrotech@nora.lzua.lt. 


