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Rytinio ožiarūčio (Galega orientalis Lam.) auginimas Vidurio Lietuvos agrofitocenozėse 
 
Ligita Baležentienė 

 
Rytinis ožiarūtis yra palyginus nauja pupinių (Fabaceae) šeimos rūšis Lietuvos agrofitocenozėse. Tyrimai vykdyti 

1986-1999 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje. Kauno rajonas yra Lietuvos Vidurio žemumos dalyje. 
Dirvožemis – gerai drenuotas karbonatingas sekliai paglėjėjęs išplautžemis – ID g 8 - k sp. Šie augalai gerai žiemoja, 
yra ilgaamžiai, didina dirvos derlingumą biologiniu azotu ir organinėmis liekanomis, pasižymi gera pašarine verte, 
dideliu derlingumu: 60-75 t ha-1 žaliosios masės, 15-17 t ha-1 šieno ir 0,3-0,7 t ha-1 sėklų. Tai vieni ankstyviausių 
pašarinių augalų – jų vegetacija prasideda anksti (balandžio I dekada), o žydėjimo tarpsnį pasiekia gegužės pabaigoje. 
Ožiarūčio vystymasis iki sėklų brandos vidutiniškai trunka 98 – 102 d. Rytinio ožiarūčio produktyvumas bei pašarinė 
vertė priklauso nuo jo vystymosi fazės. Ląstelienos ir sausųjų medžiagų kiekis didėja augalams bręstant, todėl 
geriausios pašarinės vertės žalioji masė gaunama ožiarūtį pjaunant butonizacijos- žydėjimo pradžios tarpsniais. Tuomet 
vidutiniškai gaunama 61,3 t ha-1 žaliosios masės, 12,79 t ha-1 sausųjų medžiagų, 11 322 pašarinių vienetų  ha-1, 2035 t 
ha-1 virškinamųjų proteinų arba 10,66 MJ kg-1 apykaitinės energijos.  

Ožiarūtis, biologinės savybės, produktyvumas, pašarinė vertė. 
 
Ligita BALEŽENTIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Botanikos katedros biomedicinos mokslų 
daktarė, docentė. Adresas: Studentų g.11, LT-53347 Akademija, Kauno raj. Tel: (8 37) 75 23 85, el. paštas ligita@nora.lzuu.lt. 
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Vaistinių smidrų (Asparagus officinalis L.) biologinių ir ūkinių savybių tyrimai 
 
Liuda Kmitienė, Aleksandras Kmitas, Audronė Žebrauskienė, Renata Mikalauskienė 
 

LŽŪU Sodininkystės ir daržininkystės katedroje moksliniai tyrimai pradėti 1988 m. LŽŪU Bandymų stotyje buvo 
įveista žaliųjų smidrų plantacija atlikti derliaus formavimo intensyvumo, priklausomai nuo kerų amžiaus, tyrimai. Tirtos 
standartinių veislių ‘Mary Washington’ ir ‘Viking’ smidrų biologinės savybės, derlingumas bei ūglių biocheminė 
sudėtis. 1999 metais vaistinių smidrų tyrimai perkelti į LŽŪU pomologiniame sode naujai užsodintą smidrų plantaciją. 
2000 - 2002 m buvo tiriamos standartinių veislių (‘Mary Washington’, ‘D,’Argenteuili hative’ ir ‘Viking’) vyriškų ir 
moteriškų augalų produktyvumas bei ūglių formavimosi intensyvumo tyrimai atželdinant smidrų kerus žiemos metu.  

Nustatyta, kad vaistinių smidrų derlingumą lemia veislės genetinės savybės, kero amžius bei augalo lytis. Smidrų 
ūglių derlius didėja iki šeštųjų derėjimo (aštuntųjų nuo pasodinimo) metų, paskui pradeda mažėti. Derlingiausia smidrų 
veislė – ‘Mary Washington’. Didžiausią ūglių derlių išaugina šios veislės vyriški augalai. Moteriškų augalų ūgliai 
pasižymi geresne prekine kokybe. 

Atželdinimui žiemos metu tinka visos standartinės veislės. Ilgiau dera ir didesnį ūglių derlių suformuoja 
‘D’Argenteuili hative’ veislės kerai.  

Vaistinių smidrų ūglių biocheminė sudėtis priklauso nuo veislės savybių. Didžiausią maisto medžiagų kiekį 
sukaupia lauke auginamos ‘Mary Washington’ ir atželdinamos žiemos metu ‘D’Argenteuili hative’ veislės ūgliai. 
Vaistinių smidrų ūgliai nelinkę kaupti nitratinį azotą, todėl juos galima rekomenduoti dietinei mitybai. 

Smidrai, ūgliai, kerai, atželdinimas, derlius. 
 
Liudmila KMITIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros docentė, biomedicinos mokslų 
daktarė. Adresas: Studentų g. 11, LT –  53356 Akademija, Kaunas. Tel. (8 37) 75 23 41. El. paštas ns@nora.lzua.lt  
Aleksandras KMITAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros docentas,biomedicinos mokslų 
daktaras. Adresas: Studentų g. 11, LT – 53356 Akademija, Kaunas. Tel. (8 37) 75 23 41. El. paštas ns@nora.lzua.lt 
Audronė ŽEBRAUSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros asistentė. Adresas: 
Studentų g. 11, LT – 53356 Akademija, Kaunas.Tel. (8 37) 75 23 41. El. paštas ns@nora.lzua.lt 
Renata MIKALAUSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros magistrantė. Adresas: 
Studentų g.11, LT – 53356 Akademija, Kaunas. Tel. (8 37) 75 23 41. El. paštas ns@nora.lzua.lt 
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Liucernų inokuliavimo efektyvumas, priklausomai nuo gumbelinių bakterijų štamų 
adaptacijos dirvožemio rūgštumui 
 
Edmundas Lapinskas 

Laboratoriniais, vegetaciniais ir lauko bandymais buvo tiriamas liucernų gumbelinių bakterijų (Sinorhizobium 
meliloti) įvairių štamų tolerantiškumas ir dirbtinė adaptacija rūgštiems dirvožemiams. 

Nustatytos kritinės reikšmės pH 4,6-5,0 S.meliloti dauginimuisi. Dirbtinai adaptuojant ingredientinėje mitybinėje 
terpėje (pH nuo 5,0 iki 7,0), iš 20 S.meliloti štamų tik 7 štamai palyginti gerai augo rūgščioje (pH 5,0) aplinkoje. 
Likusieji štamai per 2 adaptavimo metus žuvo.  

Liucernų inokuliavimo efektyvumas priklausė nuo gumbelinių bakterijų štamų simbiotinio efektyvumo ir jų 
adaptacijos dirvožemio rūgštumui. Naudojant veiksmingus ir rūgščiai aplinkai adaptuotus štamus A 425a ir A 2M24, 
liucernų sausųjų medžiagų derlius padidėjo atitinkamai 1,30 ir 1,02 t ha-1. Be to, dėl inokuliavimo adaptuotais štamais 
padidėjo liucernų baltymų masė nuo 1086 kg ha-1 iki 1304 kg ha-1, o bakterijų virulentiškumas – vidutiniškai 28%, 
lyginant su neadaptuotais štamais. 

Liucernos inokuliavimas vidutiniškai padidino simbiotinio azoto fiksavimą 15 %. Daugiausia azoto (270 kg ha-1) 
fiksavo adaptuotas štamas 2M24. 

Sinorhizobium meliloti, štamai, efektyvumas, adaptavimas rūgščiai aplinkai. 
 
Edmundas LAPINSKAS. Lietuvos žemdirbystės instituto Vėžaičių filialo vyriausiasis mokslo darbuotojas, prof. habil. dr., 
biomedicinos mokslai, agronomija. Adresas: Gargždų g. 29, LT – 96216 Vėžaičiai, Klaipėdos raj. Tel. 8 46 45 233, faks. 8 46 45 87 
77, el. paštas filialas@vezaiciai.lzi.lt 
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Sideracinių augalų panaudojimo efektyvumas ir vieta bulvių sėjomainose  
 
Kęstutis Rainys, Vidmantas Rudokas 
 

Straipsnyje pateikiami Elmininkų bandymų stotyje 1996-2002 metais atliktų tyrimų duomenys apie įvairių 
sideracinių augalų antžeminėje ir požeminėje biomasėje sukaupiamą organinių ir maisto medžiagų potencialą, jų įtaką 
karbonatingųjų giliau glėjiškų išplautžemių (IDg 4-k) derlingumo palaikimui, agrofitocenozių produktyvumui, augalų 
derliaus kokybei, nustatant jų vietą bei išnaudojimo efektyvumą skirtingose sėjomainose su bulvėmis. 

Tirti šie sideraciniai augalai:ankstyvieji raudonieji dobilai, jų paskutinis atolas, vikių avižų mišinys, gausiažiedės 
svidrės, aliejiniai ridikai ir baltosios garstyčios. Sideraciniai augalai vienu atveju užarti bulvių priešsėliui, kitu – 
bulvėms. Kontrolė- juodasis pūdymas. 

Nustatyta, kad sideracinių augalų ir šaknų biomasė armenyje paliko nevienodą, iki 2,8 karto besiskiriantį sausųjų 
medžiagų kiekį, tręšiant jais priešsėlį, ir iki 3,8 - tręšiant bulves. 

Su sideraciniais augalais ir jų šaknimis į dirvą įnešti skirtingi NPK maisto medžiagų kiekiai: 672 kg ha-1 su dobilais, 
382 kg ha-1 su dobilų atolu ir 278 kg ha-1 su vienamečiais sideraciniais augalais, tręšiant priešsėlį; 788 kg ha-1 su 
dobilais, 283 kg ha-1 su dobilų atolu ir 222-504 kg ha-1 su vienamečiais sideraciniais augalais, tręšiant bulves. 

Humuso teigiamiems pokyčiams įtakos turėjo visi tirti sideraciniai augalai, padidindami dirvožemio humusingumą 
1,8-4,9 %, tręšiant priešsėlį, ir 2,9-6,0 %, tręšiant bulves, lyginant su juoduoju pūdymu.  

Patręšus sideraciniais augalais, žieminių kviečių grūdų derlius padidėjo 4,3-15,5 %, arba 0,21-0,76 t ha-1, bulvių 
5,1-23,7 %, arba 1,1-5,1 t ha-1, palyginti su juoduoju pūdymu, patręšus mėšlu – 14,1-23,7 %, arba 0,69-5,1 t ha-1. 
Vidutinis sėjomainos augalų derlius, išreikštas apykaitos energija, iš esmės –6,5-9,3 GJ ha-1, arba 8,1-11,6 % padidėjo 
nuo dobilų, jų atolo aliejinių ridikų ir baltųjų garstyčių, tręšiant priešsėlį, ir –8,0-9,0 GJ ha-1, arba 11,6-14,4 %, nuo 
vienamečių sideracinių augalų , tręšiant bulves. 

Aliejiniai ridikai, baltosios garstyčios, biomasė, humusas, mėšlas, sideraciniai augalai. 
 
Kęstutis RAINYS. Mokslų daktaras Lietuvos Žemdirbystės instituto Elmininkų Tyrimų stotyje. Adresas: Dvaro str. 6, N.Elmininkai, 
LT-29153 Anykščių r.., tel. (8-381) 48560 fak. (8-381) 48837, el.p. elmininkai@ lzi.lt  
Vidmantas RUDOKAS. Mokslų daktaras Lietuvos Žemdirbystės instituto Elmininkų Tyrimų stotyje. Adresas: Dvaro str. 6, 
N.Elmininkai, LT-29153 Anykščių r.., tel. (8-381) 48560 fak. (8-381) 48837, el.p. elmininkai@ lzi.lt  
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Žemės ūkio augalų bendrojo derliaus indeksų modelis 
 
Milda Genienė 
 

Straipsnyje aptariami tradiciškai funkcinėje analizėje naudojami indeksai ir nurodomos indeksų metodo 
panaudojimo galimybės ne tik įvertinant reiškinių struktūrinius ar kiekinius pokyčius, bet ir išaiškinant priežastis, 
nulėmusias rezultatinio rodiklio lygį. Tyrimai rodo, kad dabartiniu metu naudojami indeksų modeliai, aprašantys ryšius 
tarp analizuojamų reiškinių bei juos lemiančių veiksnių, ne tik neįvertina, bet ir išvis nenagrinėja nepaskirstyto likučio, 
kuris atsiranda veiksniams veikiant tarpusavyje. Nepaskirstytas likutis priskiriamas tai vienam, tai kitam veiksniui, t. y. 
pervertinama vieno iš veiksnių įtaka rezultatiniam rodikliui, tai sudaro prielaidas tik sąlyginai nustatyti kiekvieno 
veiksnio poveikį rezultatiniam rodikliui. 

Darbe pagrindžiamas tokio adityvinio ir multiplikatyvinio modelio sudarymas, kuris leistų papildyti priežastinių 
ryšių analizę, kiekybiškai įvertinti kiekvieno veiksnio poveikį rezultatiniam rodikliui ir eliminuoti gamtinių sąlygų 
poveikį. Straipsnyje praktiškai, panaudojus sudarytus modelius, įvertinami veiksniai, nulėmę Lietuvos ūkių žieminių 
javų bendrojo derliaus pokyčius 1990 - 2002 metais. 

Indeksai, rezultatiniai požymiai, veiksniai, modelis, bendrasis derlius. 
 
Milda GENIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros socialinių 
mokslų daktarė, docentė. Adresas: Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 49, el. paštas 
afk@nora.lzuu.lt 
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Paslaugų kokybės vadybiniai aspektai 
 
Diana Korsakaitė 
 

Šiame straipsnyje pristatomas paslaugų kokybės reiškinio vadybinių aspektų teorinis tyrimas. Vadybinių paslaugų 
kokybės aspektų svarbą apibrėžia paslaugų dominavimas šiuolaikiniame ūkyje, visuomenėje, lūkesčiai, kad paslaugų 
(kokybiškų, ir ypač paslaugų, susijusių su žinių ekonomika) reikšmė ateityje tik augs. Nors apie kokybę (paslaugų 
kokybę) yra nemažai kalbama ir rašoma, dažnai paslaugų kokybė taip ir lieka ne visiškai aiškiu, struktūrizuotu objektu. 
Tyrimo problema: kas yra paslaugų kokybė, kaip ji nustatoma ir ką ji teikia organizacijai vadybininko požiūriu? Tyrimo 
tikslas: ištirti skirtingas paslaugų kokybės koncepcijas. Tyrimo uždaviniai: pateikus paslaugų kokybės sampratų 
įvairovę, išanalizuoti ir įvertinti paslaugų kokybės koncepcijas vadybininko požiūriu; teoriškai ištirti keletą alternatyvių 
paslaugų kokybės įvertinimo modelių (didžiausią dėmesį skiriant SERVQUAL modeliui, taip pat SEVPERF, kokybės 
kilpos modeliams), kuriais pagalba yra ne tik įvertinama bendroji paslaugų kokybė, bet ir identifikuojami tobulintini 
paslaugų kokybės struktūriniai parametrai;  argumentuoti, kuo paslaugų kokybė yra svarbi organizacijai (kokybiškų 
paslaugų teikimo rezultatai organizacijai), tam pasitelkiant Verslo tobulumo modelį bei atliekant kitų autorių atliktų 
studijų sintezę. Tikslas ir uždaviniai buvo pasiekti, paminėtinos šios svarbiausios tyrimo išvados: paslaugos kokybę – 
kompleksinį reiškinį – visų pirma lemia paslaugos charakteristikos, t.y. paslaugos heterogeniškumas, nematerialumas, 
kliento įtraukimas; paslaugos kokybė turi keletą lygmenų vertikaliai ir nuo keleto iki keliolikos dimensijų horizontaliai; 
svarbiausias paslaugos kokybės vertintojas yra vartotojas, remiantis tuo, kad paslauga visuomet yra daugiau negu tik 
paslauga; paslaugos kokybė gali būti vertinama kaip pakankama tik tuo atveju, jei patirtoji paslaugos kokybė nebus 
mažesnė už lauktąją paslaugos kokybę; kaip parodė apžvalginis tyrimas, paslaugos kokybė turi įtakos: vartotojų 
pasitenkinimui, lojalumui, veiklos pelningumui, organizacijos rinkos vertei, verslo modeliui; tyrimas indikavo, kad 
paslaugų kokybė, tikėtina, bus tas instrumentas, kuriuo organizacijos kovos dėl rinkos (ne dėl jos dalies). Tyrimas buvo 
atliktas, naudojant mokslinių publikacijų turinio analizės ir sintezės metodus. Straipsnis yra teorinio pobūdžio.  

Paslaugų kokybė, koncepcija, įvertinimas, poveikis. 
 
Diana KORSAKAITĖ. Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Vadybos katedros doktorantė. Ryšių 
reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Apskaitos ir kainų skyriaus vedėja. Adresas: Algirdo 27, LT-2000 
Vilnius. Tel. +370 5 2105668,  faks. +370 5 216 1564, el.paštas: dkorsakaite@rrt.lt . 
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Pasiūlos – paklausos pusiausvyros vertinimas Lietuvos grūdų ūkio plėtros modelyje 

Irena Kriščiukaitienė, Selemutė Andrikienė 
 

Nagrinėjama netiesinio žemės ūkio plėtros optimizavimo modelio sudėtinė balansinė dalis - Lietuvos grūdų ūkio 
rezultatai ir balansiniai ryšiai 1999-2001 metais. Modelio pagrindas – pasiūlos-paklausos pusiausvyra trijose sąlyginai 
suskirstytose grūdų rinkose. Pirmoji rinka – grūdų žaliavos rinka, kurioje pasiūlą formuoja javų augintojai ir grūdų 
importuotojai, o paklausą – žemės ūkio neperdirbtų produktų vartotojai savo reikalams, grūdų perdirbėjai į maisto ir ne 
maisto gaminius ir eksportuotojai. Antroji rinka – grūdų produktų rinka, kurioje susiduria grūdų perdirbėjai, perdirbtų 
gaminių importuotojai ir prekybininkai, realizuojantys grūdų gaminius tiek vidaus, tiek užsienio rinkose. Trečioji - 
galutinė grūdų produktų rinka, kurioje pasiūlą formuoja vidaus ir užsienio prekybininkai, įskaitant ir viešojo maitinimo 
organizatorius, o paklausą - galutiniai žemės ūkio produktų vartotojai tiek šalies viduje, tiek užsienyje. 

Aptariami kiekvienos rinkos ekonominiai rodikliai bei siekis kuo racionaliau naudoti grūdų ūkio išteklius, derinti 
vietinę grūdų gamybą su importu, kuo efektyviau tenkinti grūdų ir jų produktų poreikius visose paklausos grandyse.  

Grūdai, paklausa, pasiūla, produktai, rinka. 
 
Irena KRIŠČIUKAITIENĖ. Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto mokslų daktarė, skyriaus vedėja. Adresas: V. Kudirkos g. 18, 
LT- 03105 Vilnius, (8 370) 262 24 59, el.p Irena@laei.lt 
Selemutė ANDRIKIENĖ. Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto mokslinė bendradarbė. Adresas: V. Kudirkos g. 18, LT- 03105 
Vilnius, (8 370) 262 30 11, elp. Salomeja@laei.lt  
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Viešųjų paslaugų vertinimas miesto ir kaimo bendruomenėse 
 
Liudas Mažylis, Ilona Tamutienė 
 

Žmogaus socialinė raida bei žmogaus teisės pabrėžia lygių galimybių svarbą. Lygių galimybių principas turi būti 
išlaikytas kaimo ir miesto gyventojų atžvilgiu. Tiek kaimo, tiek miesto gyventojams turi būti užtikrintos lygios 
galimybės gauti švietimo, socialines, sveikatos ir kultūros paslaugas. Dažnai dėl nesubalansuotos regionų politikos, 
kaimiškųjų bendruomenių ekonominių ir infrastruktūrinių problemų kaimo gyventojai patiria diskriminaciją minėtų 
paslaugų teikimo atžvilgiu. Šio tyrimo tikslas- išanalizuoti bei palyginti viešųjų paslaugų prieinamumo ir kokybės 
skirtumus mieste ir kaime. Tyrimo objektu buvo pasirinkta trys skirtingo tipo kaimo ir miesto bendruomenės 
(Didžiasalio, Suginčių ir Petrašiūnų), kuriose buvo apklausti vadybinio darbo ekspertai bei bendruomenių gyventojai. 
Tyrimų rezultatų analizė parodė, kad kaimo ir miesto gyventojai neturi lygų galimybių naudotis socialinių, švietimo, 
sveikatos ir kultūros paslaugomis. Kaimiškųjų bendruomenių senėjimas kelia problemą švietimo įstaigų, ypač 
ikimokyklinių, išlikimui. Vykdoma sveikatos ir švietimo įstaigų centralizacija, turint omenyje kaimo gyventojų skurdą, 
daro sveikatos ir švietimo paslaugas mažiau prieinamas arba neprieinamas kaimo gyventojams.  

Žmogaus socialinė raida, viešosios paslaugos, atotrūkis, bendruomenės. 
 
Liudas MAŽYLIS. Vytauto Didžiojo universiteto Tarptautinių santykių ir diplomatijos instituto direktoriaus pavaduotojas, 
socialinių mokslų daktaras, docentas. Adresas: Daukanto g. 28, LT-3000 Kaunas. Tel.  (837) 32 36 00, el.paštas 
liudas_mazylis@fc.vdu.lt  
Ilona TAMUTIENĖ. Vytauto Didžiojo universiteto sociologijos krypties doktorantė, Viešojo administravimo katedros asistentė. 
Adresas: Vasario 16-osios g. 9-16, LT-3000 Kaunas. Tel (8614) 57284, el.paštas itamutiene@yahoo.co.uk 
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Šeimos santykių reglamentavimo raida Lietuvos kaime 
 
Dalia Perkumienė, Rūta Brazienė, Vilma Atkočiūnienė 
 

Visuomenės santykių sistemoje šeimos santykiai užėmė ir užima labai svarbią vietą. Šeima yra pirminė visuomenės 
ląstelė ir atlieka fundamentalias žmonių giminės pratęsimo, jaunosios kartos auklėjimo ir šeimos narių materialinės bei 
moralinės savitarpio paramos funkcijas. Tiek teisiniu, tiek socialiniu požiūriu vienas svarbiausių šeimos susikūrimo 
etapų yra santuokos sudarymas. 



Santuokos sudarymo formos bei šeimos teisinių santykių apibūdinimas istoriškai keitėsi, atsižvelgiant į to meto 
kultūrą, bažnyčios ir valstybės santykį bei bendrą visuomenės pasaulėžiūrą. Apie santuoką kalbama Šv. Rašto Senajame 
Testamente. Senovėje santuoka ir šeima buvo labiau tikybiniu institutu, kurį tvarkė bažnyčia, tačiau, kadangi santuoka 
yra visos žmonijos teisinės santvarkos (šeimos, giminių, bažnyčios ir valstybės) šaknys, tai ja pradėta rūpintis plačiau.  

Saviti ir įdomūs buvo įvairių amžių tarpsnių Lietuvos kaimo žmonių šeimos kūrimo bei egzistavimo socialiniai ir 
teisiniai santykiai bei aspektai. Tyrinėdami teisinių ir socialinių šeimos santykių sampratą bei raidą ir juos lygindami su 
dabartine teise, galime įžvelgti daug esminių skirtumų, tačiau tuo pačiu galima surasti ir panašumų, kurie istorijos 
tėkmėje nepakito. Visais amžiais vyraujantis šeimos modelis Lietuvoje buvo tradicinės šeimos modelis, kurio 
svarbiausieji požymiai, skiriantys jį nuo dabartinio šeimos modelio, buvo santuokos patvirtinimo būdai ir santuokos 
pastovumas. Tradicinis šeimos modelis pripažino tik oficialiai patvirtintą santuoką ir atmetė bet kokias kitas 
sugyvenimo formas. Taip pat tradicinis santuokos modelis numatė santuokos nenutraukiamumą. Ypač šio tradicinio 
šeimos modelio buvo laikomasi Lietuvos kaime XIX amžiaus pabaigoje.  

Šeimos teisė, įvaikinimas, turtiniai teisiniai santykiai, santuokos nutraukimas. 
 
Dalia PERKUMIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Administravimo ir kaimo plėtros katedros asistentė; tel. 8 37 75 22 14, 
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vadybos fakulteto Administravimo ir kaimo plėtros katedros vedėja. Adresas: Universiteto g. 10, LT – 53361 Akademija, Kauno raj. 
Tel. (8 37) 75 22 14, el. paštas vilmat@one.lt 
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Sausinimo įtaka dirvožemio fizikinėms savybėms 

Benius Bendaravičius, Alma Pocienė 
 

Literatūroje teigiama, kad dirvožemio fizikinės savybės pastoviai kinta dėl žmogaus ūkinės veiklos, sausinimo, kli-
matinių veiksnių ir kt. 

Dėl sausinimo įtakos vandens režimas dirvožemyje kinta, į dirvą pradeda patekti daugiau oro, pagerėja aeracija. 
Toks vandens režimo pasikeitimas turi įtakos dirvožemio struktūrai, tankiui, poringumui, filtracinėms savybėms, o tuo 
pačiu drenažo darbui. 

Mus domino, kaip šie rodikliai kinta dėl ilgalaikio sausinimo įtakos bei nesausintame dirvožemyje, todėl 2000-
2002 metais atlikome tyrimus Kauno raj. trijuose objektuose. Ruošiant straipsnį pasinaudota anksčiau mūsų ir kitų 
autorių sukauptais tyrimų duomenimis. 

Tyrimais nustatyta, kad  per 35-50 metų sausinamų bei nesausinamų dirvožemių granuliometrinė sudėtis išliko 
nepakitusi. Sausinamų dirvožemių tankis sumažėjo, pagerėjo dirvožemio struktūra, tačiau pastebėtas humuso kiekio 
sumažėjimas. Nustatyta, kad sunkesniuose priemolio dirvožemiuose drenos padėtis turi įtakos tankiui ir filtracinėms 
dirvožemio savybėms – kuo arčiau drenos tankis mažesnis, o filtracijos koeficientas didesnis, lyginant su tarpdreniu. 

Drenažas, dirvožemio poringumas, tankis, struktūra, poveikis aplinkai. 
 
Benius BENDARAVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Melioracijos katedros docentas, technikos mokslų daktaras. Adresas: 
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Alma POCIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Melioracijos katedros docentė, technikos mokslų daktarė. Adresas: Universiteto 
g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel.(8-37) 75 23 80, el.paštas almap@hidro.lzuu.lt. 
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Surenkamųjų gelžbetoninių tiltų būklės tyrimai 
 
Vincas Gurskis, Jonas Juodis, Algimantas Patašius, Rytis Skominas 
 

Šiame straipsnyje pateikiama vietinės reikšmės keliuose esančių mažų surenkamųjų gelžbetoninių tiltų projektinių 
sprendimų analizė, apibūdinti anksčiau ir dabar taikyti reikalavimai tiltų statybai naudotam betonui ir armatūrai. 
Išanalizuoti galimi ir dažniausiai pasitaikantys surenkamų  gelžbetoninių konstrukcijų defektai statybos ir eksploatacijos 
metu, įvardintos pagrindinės jų atsiradimo priežastys. Pagal sudarytą metodiką ištirta 36 tiltų, esančių Kauno rajone, 
būklė. Tiriant tiltų gelžbetoninėse konstrukcijose atsiradusius plyšius nustatyta, kad plyšių nuo apkrovų turi 10%, 
armatūros korozijos sukeltų - 75% tiltų perdangų plokščių ir sijų. Supleišėjusio apsauginio sluoksnio ilgis – 3,2 



m/plokštei, 1,2 m/sijai. Net 44 % plokščių ir sijų yra betonu neapsaugotos armatūros. Analogiškai buvo įvertinti ir kiti 
tilto elementai: atramos, antpoliai, vagos potiltėje tvirtinimas, tilto danga, turėklai. Taip pat buvo atlikti konstrukcijų 
betono stiprumo tyrimai neardančiu metodu. Gauti rezultatai parodė, kad betono stipris gniuždant analogiškiems tiltų 
elementams yra labai skirtingas – variacijos koeficiento reikšmės kinta nuo 22,7 % iki 38,2 %.  

Tiltas, betonas, armatūra, gelžbetonis, betono stipris, apsauginis sluoksnis. 
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Žemės ūkio paskirties žemės naudojimo tendencijos Rytų Lietuvoje 
 
Daiva Matonienė, Vilma Sudonienė 
 

Lietuva pasižymi didele gamtinės aplinkos įvairove ir nevienodomis žemės ūkiui sąlygomis. Žemės ūkio paskirties 
žemės tvarkymas turi būti diferencijuotas, įvertinant geriausią teritorijos gamtinių savybių, dirvožemio ir gamybinio 
potencialo naudojimą bei būtinumą garantuoti ekologiškai subalansuotą veiklą ir kultūrinio kraštovaizdžio formavimą. 
Žemės ūkio paskirties žemė turėtų būti planuojama taip, kad būtų sudarytos palankios sąlygos rentabiliai organizuoti 
žemės ūkio gamybą.  

Vienas iš žemės ūkio regionų, kuriame bene daugiausia susipina spręstinų klausimų, yra mažiau tinkamos 
ūkininkauti teritorijos. Daugiausia tokių žemių yra Rytų Lietuvoje. Dalis šios žemės yra kalvota ir eroduota.  

Šiame straipsnyje analizuojama Rytų Lietuvos žemės ūkio paskirties žemės naudojimas, šios žemės pasiskirstymas 
pagal nuosavybės formas ir naudotojų grupes, žemėvaldos, neapsėtos žemės kiekis, pasėlių deklaracija. 

Žemės ūkio paskirties žemė, našumo balas, deklaracija. 
 
Dr. Daiva MATONIENĖ, Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemėtvarkos katedros lektorė. Adresas: Universiteto g. 10, LT-53361 
Akademija, Kauno r. Tel. (8-37) 75 23 72. El. p. DaivaMat@delfi.Lt  
Dr. Vilma SUDONIENĖ, Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemėtvarkos katedros lektorė. Adresas: Universiteto g. 10, LT-53361 
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Pagrindinių paklaidų rolamaito tipo mechanizmuose tikslumo analizė 

Zenonas Ramonas, Ričardas Viktoras Ulozas 
 

Straipsnyje pateikta pagrindinių paklaidų rolamaito tipo mechanizmuose (RTM) klasifikacija. Faktoriai, veikiantys 
RTM kinematinį tikslumą, yra elementų pagaminimo paklaidos ir elementų slydimas dėl RTM geometrinių ir tamprių 
ryšių netobulumo. Nurodyta, kad rolamaito tipo mechanizmuose yra geometrinis ir tamprusis slydimas, aptartos jų 
atsiradimo priežastys. Teoriškai išnagrinėta ir aprašyta lygtimis nukrypimų nuo ritinėlių apskritumo įtaka RTM 
pozicionavimo tikslumui, aptartos ritinėlių ašių “mušimo” atsiradimo priežastys. Nustatyti RTM elementų struktūros 
glaudumo kriterijai.  

Nurodyta, kad kampo didinimas ritinėlių gaubimo juosta skatina tolygesnį įtempimų pasiskirstymą sąlyčio 
paviršiuose. Apkrovos į juostą pasiskirsto tolygiau, o gaunamos kontaktinės jėgos lyginamos su įtemptos juostos 
įtempimais. 

Rolamaitas, juosta, ritinėlis, paklaidos, slydimas.  
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Hidrotechninių statinių betono stipris veikiant šalčiui 
  
Kazys Aleksandras Vaišvila, Česlovas Ramonas, Feliksas Mikuckis, Vincas Gurskis  
 

Išanalizuoti tankaus, cementinio, stambiagrūdžio be priedų, skirto hidrotechnikos statinių (HTS) gelžbetoninėms 
konstrukcijoms, betono standartinių šalčio atsparumo bandymų rezultatai. Tyrinėto betono stipris gniuždant 15-35 MPa, 
vandens įgėris pagal masę (toliau – įgėris)  4-13%. 

Nustatytos betono, paveikto užšaldymo-atšildymo (toliau – šalčio) ciklais, susilpnėjimo ir stiprio gniuždant bei 
vandens įgėrio pagal masę tarpusavio priklausomybės. Betono susilpnėjimui, veikiant šalčio ciklams, didesnės įtakos 
turi vandens įgėris negu betono stipris. Daugiau vandens įgeriantis betonas yra labiau šalčio silpninamas. Betono stipris 
jo susilpnėjimui, veikiant šalčio ciklams, ženklesnės įtakos turi tik esant didesniems pradiniams vandens įgėriams. 

Sudaryta metodika ir pateiktos priklausomybės, pagal kurias, žinant HTS konstrukcijų betono stiprį gniuždant ir 
vandens įgėrį, galima apskaičiuoti standartinių šalčio ciklų skaičių, prognozuojant leistiną betono susilpnėjimo laipsnį. 

Minėtos priklausomybės naudotinos vertinant eksploatuojamų HTS gelžbetoninių konstrukcijų būklę, 
prognozuojant jų ilgaamžiškumą, sudarant kompiuterines programas gelžbetoninių konstrukcijų betono savybėms 
vertinti. 

Betono stipris gniuždant, vandens įgėris, atsparumas šalčiui. 
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Tiksliojo ūkininkavimo sistemos ir jų plėtros galimybės Lietuvos ūkiuose 

Remigijus Zinkevičius, Povilas Domeika, Danutė Zinkevičienė 
 

Tiksliojo ūkininkavimo metodai Lietuvoje, skirtingai nuo daugelio Europos šalių, dar tik pradedami taikyti, ypač 
augalininkystės šakose. Pažangūs stambiųjų ūkių vadovai ir ūkininkai neabejoja šių metodų pranašumu, nors jų turinys 
ir teoriniai bei praktiniai realizavimo pagrindai mokslo darbuose nėra išsamiai apibendrinti. Tikslusis ūkininkavimas 
(TŪ) augalininkystėje plačiąja prasme - tai ūkinių procesų valdymas, apimantis visą įmonės ar ūkininko ūkio veiklą nuo 
dirvos įdirbimo iki derliaus nuėmimo ir šios veiklos (pasėlių sėjos, tręšimo, augalų priežiūros, darbo sąnaudų, mašinų 
panaudojimo ir kt.) duomenų apskaitą. Siauresne prasme TŪ yra maisto medžiagų kiekio nustatymas atskirose lauko 
vietose su paskesniu žemėlapių, pagal kuriuos vykdomas tikslus pasėlių tręšimas, naikinamos piktžolės ir augalų 
kenkėjai, paruošimu. 

Straipsnyje aptartas TŪ turinys, išanalizuotos pagrindinės tiksliojo ūkininkavimo metodais pagrįstos technologijos, 
jų plėtotės Lietuvos ūkiuose galimybės, paremtos praktiškai atliktų tyrimų rezultatais. Nustatyta dirvožemio mėginių 
ėmimo būdo (tiesinio ir apskritiminio) įtaka dirvos sudėties (P,K ir rūgštingumo) žemėlapiams sudaryti. Pateikti TŪ 
procesų apskaitos kompiuterizuotos duomenų bazės organizavimo principai.  

Tikslusis ūkininkavimas, globalinė padėties nustatymo sistema (GPS), tręšimo žemėlapiai. 
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