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Žemės dirbimo optimizavimo galimybės  
 
Maija Ausmane, Juris Liepiņš, Indulis Melngalvis 
 

Šiuolaikinėse žemės ūkio augalų auginimo technologijose sparčiai plinta bearimis žemės dirbimo būdas. 
Minimalizuotas žemės dirbimas yra labai svarbi priemonė, padedanti taupyti energetinius resursus. Straipsnyje lyginami 
ilgalaikio (nuo 1983 m.) žemės dirbimo bandymo duomenys auginant vasarinius javus. Detaliau aptariami 200-2002 m. 
duomenys. Bandyme buvo tirtos penkios žemės dirbimo sistemos šešių laukų sėjomainoje. Tradicinis kasmetinis 
ražienų arimas 22-24 cm gyliu (kontrolinis variantas) buvo lyginamas su minimaliu žemės dirbimu ir tiesiogine sėja į 
ražienas. Tyrimais nustatyta, kad kasmetinis gilus arimas ne visada yra būtinas, o tiesioginė sėja nėra efektyvi sunkaus 
priemolio dirvose. 

Javai, žemės dirbimas, piktžolės, derlius, dirvos savybės.  
 
Maija AUSMANE. Latvijos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros docentė, biomedicinos mokslų daktarė. Adresas: Liela 
2, Jelgava, LV - 3001, LATVIA. Tel. +371 300 56 32; el p. ausmanem@cs.llu.lv 
Juris LIEPIŅŠ. Latvijos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros docentas, biomedicinos mokslų daktaras. Adresas: Liela 2, 
Jelgava, LV - 3001, LATVIA. Tel. +371 300 56 32; el p. ausmanem@cs.llu.lv 
Indulis MELNGALVIS. Latvijos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros lektorius. Adresas: Liela 2, Jelgava, LV-3001, 
LATVIA. Tel. +371 300 56 32, el p. indulism@cs.llu.lv 
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Miežių grūdų su padidintu žalių proteinų kiekiu charakteristika Latvijos sąlygomis 
 
Ina Belicka, Uvis Briedis, Aija Liepa  
 

Miežių grūdai su padidintu proteinų kiekiu, gauti iš USDA-ARS smulkiųjų grūdų kolekcijos buvo tiriami Latvijos 
žemės ūkio universitete. Nustatyta didelė derliaus, žalių proteinų ir krakmolo kiekių variacija. Dvieilių lukštingų miežių 
(126 genotipai) derliaus vidurkis siekė 4,12 t ha-1 (1,7-5,75 t ha-1), žalių proteinų vidutinė koncentracija – 15,5% (12,9-
18,6%). 63,8% miežių ėminių, proteinų koncentracija viršijo 15%. Vidutinė krakmolo koncentracija 51,7% (49,7-
54,4%). Šešiaeilių lukštagrūdžių miežių (56 genotipai) derlius buvo mažesnis ir vidutiniškai sudarė 3,19 t ha-1 (1,7-5,07 
t ha-1), kuriame žalių proteinų koncentracija buvo 17,0% (13,3-20,1%), o krakmolo koncentracija siekė 51,3% (49,2-
52,6%). Didžiausia žalių proteinų koncentracija buvo nustatyta belukščiuose miežiuose (30 genotipų) – 17,2% (15,2-
22,4%), tačiau juose vyravo charakteringai mažesnė krakmolo koncentracija 49,7% (40,6-51,9%) ir buvo gauti mažiausi 
derliai 2,49 t ha-1 (1,09-3,83 t ha-1). Didėjant derliui, žalių proteinų kiekis mažėdavo, o krakmolo priešingai – didėdavo. 
Mūsų atlikti tyrimai parodė, kad miežių sėklų kolekcija apima genotipus reikalaujančius geros agronominės praktikos ir 
turinčius padidintą žalių proteinų koncentraciją. Tai galimybė atrinkti pradinę medžiagą kryžminimui ir ją įtraukti į 
pašarinių miežių selekcijos programą. 

Lukštingi ir belukščiai miežiai, žali proteinai, krakmolas. 
 
Ina BELICKA. Latvijos žemės ūkio universiteto Augalininkystės katedros profesorė, biomedicinos mokslų daktarė. Adresas: Liela 
2, Jelgava, LV - 3001, LATVIA, Tel +3713005629; e-mail: akina@cs.llu.lv 
Uvis BRIEDIS. Latvijos žemės ūkio universiteto Augalininkystės katedros doktorantas. Adresas: Liela 2, Jelgava, LV - 3001, 
LATVIA, Tel +3713005629. 
Aija LIEPA. Latvijos žemės ūkio universiteto Augalininkystės katedros asistentė. Adresas: Liela 2, Jelgava, LV - 3001, LATVIA, 
Tel +3713005629, e-mail: aliepa@cs.llu.lv 
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Veiksniai įtakojantys sėmeninių linų  (Linum usitatissimum L.) kaliaus genezę ir organogenezę audinių 
kultūroje 
 
Aušra Blinstrubienė, Natalija Burbulis, Algirdas Sliesaravičius 
 

Šiais tyrimais buvo nustatyti faktoriai, įtakojantys sėmeninių linų ‘Lirina’, ‘Barbara’, ‘Szaphir’ kaliaus genezę ir 
organogenezę audinių kultūroje. Ištirta skirtinga genotipų įtaka trijuose mitybinių terpių variantuose su skirtingomis 



 

augimo reguliatorių koncentracijomis. Mitybinės terpės variante su 1,0 mg l-1 BAP + 0,1 mg l-1 NAR intensyviausiai 
vyko sėmeninių linų kaliaus genezės ir organogenezės procesai in vitro.Tyrimų rezultatai parodė, kad kaliaus genezė 
priklauso ne tik nuo egzogeninių hormonų įtakos, bet ir nuo eksplanto tipo. Visuose mitybinių terpių variantuose lapo 
eksplantai pasižymėjo didesne potencija kaliui indukuoti palyginus su stiebo segmentų indukcine galia. Visų tirtų 
genotipų stiebo segmentai kalių ir  ūglius formavo tuo pat metu mitybinėse terpėse su 1,0 mg l-1 BAP + 0,1 mg l-1 NAR  
ir 5,0 mg l-1 BAP + 0,5 mg l-1 NAR. Intensyviausiai organogenezės procesas vyko mitybinėje terpėje su 1,0 mg l-1 BAP 
+ 0,1 mg l-1 NAR, kur daugiausiai ūglių suformavo genotipo ‘Szaphir’ eksplantai. 

Audinių kultūra, kaliaus genezė, organogenezė, genotipas, augimo reguliatoriai. 
 
Aušra BLINSTRUBIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros 
agronomijos magistrė, doktorantė. Adresas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 22 64, el.paštas: 
ausrb@one.lt 
Natalija BURBULIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros 
Biomedicinos mokslų daktarė Genetikos – biotechnologijos laboratorijos vedėja. Adresas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, 
Kauno raj. Tel. (8 37) 75 22 64, el.paštas: natalija@nora.lzua.lt 
Algirdas SLIESARAVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros 
vedėjas, profesorius, biomedicinos mokslų habil.daktaras, LMA narys korespondentas. Adresas: Studentų g. 11, LT-53361 
Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 23 36, el.paštas: au@nora.lzua.lt. 
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Augimo reguliatorių stilitų skirtingų koncentracijų įtaka cukrinių runkelių produktyvumui  
 
Elena Jakienė, Virginijus Venskutonis, Vilius Venskutonis, Vytautas Mickevičius 
 

Tyrimai atlikti 2000-2002 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Genetikos-biotechnologijos laboratorijoje. Lauko 
bandymai daryti LŽŪU Bandymų stotyje. Tirti Kauno technologijos universiteto Organinės chemijos katedroje 
susintetinti augimo reguliatoriai – stilitai, jų fiziologinis aktyvumas, įtaka cukrinių runkelių sėklų dygimui ir daigų 
augimui, šakniavaisių derliui ir jo kokybei. 

Stilitų fiziologinis aktyvumas, jų įtaka sėklų dygimui ir daigų augimui nustatyta laboratorinio skriningo metodu, 
cukrinių runkelių sėklas daiginant skirtingų koncentracijų tiriamų augimo reguliatorių tirpaluose. 

Nustatyta, kad optimali stilitų koncentracija, labiausiai skatinanti cukrinių runkelių augimą ir vystymąsi – 90 mg l-1. 
Apipurškus cukrinių runkelių daigus 6-ių porų tikrųjų lapų tarpsniu 90 mg l-1 koncentracijos tiriamų stilitų tirpalais, 
‘Manhattan’ veislės cukrinių runkelių derlingumas padidėja vidutiniškai 8-10 t ha-1, arba 15-17 proc., cukringumas – 
vidutiniškai 1 proc., kristalinio cukraus kiekis padidėjo 1,96-2,19 t ha-1 arba 19-23 proc., palyginus su kontrole, kur 
augimo reguliatoriai nebuvo panaudoti. 

Augimo reguliatoriai, fiziologinis aktyvumas, cukriniai runkeliai, produktyvumas. 
 
Elena JAKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros biomedicinos daktarė, lektorė. 
Adresas: Studentų g. 11, 53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 23 14, el. paštas Elenajak@info.lzuu.lt 
Virginijus VENSKUTONIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros docentas. Adresas: 
Studentų g. 11, 53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 56 93 26, el. paštas vvvv@takas.lt 
Vytautas MICKEVIČIUS. Kauno technologijos universiteto Organinės chemijos katedros vedėjas, prof. habil. daktaras. Adresas: 
Radvilėnų pl. 19, 50270 Kaunas. Tel. (8 37) 45 65 61, el. paštas Vytautas Mickevičius@ctf.ktu.  
Vilius VENSKUTONIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros magistrantas. Adresas: 
Studentų g. 11, 53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 56 93 26. 
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Skirtingų tipų kryžminimų įtaka kvietrugio hibridinės medžiagos įvairovei 
 
Arta Kronberga 
 

Atliktas kvietrugių linijų su agronomiškai vertingais požymiais įvertinimas atlikus šiuos kryžminimus: 1. Žieminis 
heksaploidinis kvietrugis (2n =42)/ vasarinis heksaploidinis kvietrugis. 2. Žieminis heksaploidinis kvietrugis / 
minkštieji kviečiai (2n =42). Tuo tikslu atlikti du uždaviniai: atlikta skirtingų tipų kryžminimo analizė ir ištirta iš kokių 
tipų kryžminimo pasisekė atrinkti linijas su agronomiškai vertingais požymiais. 

Nustatyta, kad sukryžminus kvietrugį su kviečiu užsimezgė žymiai mažiau sėklų negu esant kitiems kryžminimams 
sėklų užmezgimui taip pat turi įtakos ir meteorologinės sąlygos. Daugiausia linijų su pageidaujamais požymiais pavyko 



 

gauti sukryžminus žieminius heksaploidinius / žieminius heksaploidinius kvietrugius. Įtraukus į kryžminimus 
oktaploidinius kvietrugius ir kviečius gautose linijose nustatytas padidintas žaliųjų proteinų kiekis grūduose.  

Kvietrugis, hibridizacija, žalieji proteinai, linijos, kvietys. 
 
Arta KRONBERGA. Latvijos Žemės ūkio universitetas, Augalininkystės katedros lektorė, biomedicinos mokslų srities daktarė. 
Adresas: Liela g. 2, LV-3001, Jelgava, Latvija. Tel +371 41 30242, e-mail: artakron@navigator.lv 
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Azoto trąšų efektyvumas vikių (Vicia sativa L.) ir kviečių (Triticum aestivum L.) pasėlyje  
 
Ervi Lauk, Ruth Lauk 
 

Estijos žemės ūkio universiteto Augalininkystės katedroje 2000 – 2001 metais atlikti lauko bandymai parodė, kad 
azoto trąšų panaudojimas kviečių ir vikių pasėlio mišinyje tinkamas tik bendro sausos masės derliaus aspektu, kai 
nenustatyta teigiamų pasikeitimų proteinų derliaus aspektu. Mišinio pasėlio bendro derliaus padidėjimas nuo azoto trąšų 
įvyko dėl žymaus kviečių derliaus padidėjimo, kai vikių komponento su tręšimu sumažėjo. Azoto trąšų poveikis 1000 
kviečių sėklų masei buvo teigiamas (padidėjo 2,2 g), kai 1000 sėklų vikių masė neparodė žymaus pokyčio. Bendro 
mišinio derliaus proteinų kiekis sumažėjo 1,6 – 1,9% su azoto trąšomis, nes sumažėjo vikių santykis derliuje. Proteinų 
kiekis vikių sėklų sausoje medžiagoje buvo 30 % ir azoto trąšų panaudojimas nelėmė vikių proteinų kiekio. Kviečių 
sėklų proteinų kiekis daugiau priklausė nuo vikių santykio pasėlyje. Azoto trąšos turėjo daug silpnesnį poveikį kviečių 
sėklų proteinų kiekiui.  

Pasėlio mišinio proteinų derlius netręštoje dirvoje buvo apie 600 kg ha–1 ir žymiai neįtakojo azoto trąšų 
panaudojimas. Kviečių proteinų derlius panaudojus azoto trąšas (N68) pasiekė maksimumą - 467 kg ha-1, kuris buvo 
daug mažesnis, palyginus su kviečių ir vikių mišinio proteinų derliumi netręštoje dirvoje. 

Kviečiai, vikiai, mišinys, derlius, proteinai. 
 
Ervi LAUK. Estijos žemės ūkio universitetas, agronomijos fakultetas, augalininkystės katedra, žemės ūkio mokslų daktaras, 
profesorius. Adresas: Kreutzwaldi 64, 51008 Tartu, Estonia. Tel. 372-7.3131502, e-mail: ervi@eau.ee 
Ruth LAUK. Estijos žemės ūkio universitetas, agronomijos fakultetas, augalininkystės katedra. Adresas: Kreutzwaldi 64, 51008 
Tartu, Estonia. Tel. 372-7.3131503. 
 
 

ISSN 1648-116X LŽŪU MOKSLO DARBAI. 2004. Nr. 64 (17)  
BIOMEDICINOS MOKSLAI 

 
Ūkininkavimo būdų įtaka dirvos humusingumui  
 
Enn Lauringson, Liina Talgre 

 
Tyrimai atlikti 1982-1997 m. Estijos žemės ūkio universiteto Augalininkystės katedroje. Nustatyta, kad dirvos 

humusingumą veikė sėjomainos, arimo gylis, organinės trąšos ir cheminė piktžolių kontrolė. Sėjomainose su raudonųjų 
dobilų ir motiejukų mišiniu humuso kiekis didėjo, kai buvo naudojami herbicidai. Javų sėjomainoje dirvos humusingumas 
mažėjo 0,02 g kg –1 per metus, nors buvo tręšiama mėšlu – vidutiniškai teko 15 t ha –1. Cheminė piktžolių kontrolė  humuso 
balansą labiau veikė javų sėjomainoje. Herbicidų naudojimo reikšmė humusui buvo mažesnė sėjomainose su raudonųjų 
dobilų ir motiejukų mišiniu. Dėl skirtingo arimo gylio armens sluoksnis diferencijavosi pagal humuso kiekį. Seklus arimas 
lėtino organinės medžiagos mineralizaciją, todėl humuso kiekis armens sluoksnyje padidėjo 2-5 t ha-1. 

Humusas, sėjomaina, herbicidai, mėšlas, mineralizacija. 
 

Enn LAURINGSON. Estijos žemės ūkio universiteto Augalininkystės katedros lektorius. Adresas: Kreutzwaldi 64, 51014 Tartu, 
Estonia. Tel. +372-7-313520, el.p ennlaur@eau.ee 
Liina TALGRE. Estijos žemės ūkio universiteto Augalininkystės katedros magistras, mokslo darbuotojas. Adresas: Kreutzwaldi 64, 
51014 Tartu, Estonia. Tel. +372-7-313522, el.p. tliina@eau.ee 
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Oценка сортов и гибридов озимого рапса 
 
Регина Малинаускайте, Наталия Бурбулис 
 

Исследования проводились на Опытной станции Литовского сельскохозяйственного университета в 
течение 1997-2000 гг. Объектом исследований были сорта озимого рапса ‘Express’, ‘Wotan’ и ‘Arctic’ и их 
гибриды Н318 ('Wotan' x 'Express'), H319 ('Express' x 'Wotan'), H327 ('Arctic' x 'Express') и H330 ('Wotan' x 'Arctic'). 
В течение исследований стабильно высокая зимостойкость была установлена у растений гибрида Н330. 
Стабильно высокое содержание жиров (свыше 40%) было отмечено в семенах гибрида Н330. В семенах 
гибридов Н318 и Н330 установлено меньшее, чем в их родительских формах, содержание белков. Была 
установлена обычно существующая обратная зависимость между содержанием жиров и белков в семенах 
‘Express’ (r= -0,98), ‘Wotan’ (r= -0,92) и гибрида Н319 (r= -0,99). Однако, исследования показали, что в редких 
исключительных случаях взаимосвязь этих двух показателей может быть положительной (‘Arctic’ и гибрид 
Н327). Была установлена зависимость массы семян от содержания жиров и белков в них для отдельных сортов 
и их гибридов. Сорта и гибриды, корреляционные связи которых противоречат литературным данным, должны 
быть использованы в дальнейших селекционных исследованиях. 

Озимый рапс, сорта, гибриды, качество семян, корреляционные связи. 
 
Регина МАЛИНАУСКАЙТЕ. Доцент кафедры Ботаники Агрономического факультета Литовского сельскохозяйственного 
университета, доктор биомедицинских наук. Адрес: ул. Студенту 11, Академия, LT-53361 Каунасский р-н. Тел.(8 37) 75 27 
85, эл. почта: bo@nora.lzua.lt. 
Наталия БУРБУЛИС. Доцент кафедры Растениеводства и животноводства Агрономического факультета Литовского 
сельскохозяйственного университета, заведующая лаборатории генетики и биотехнологии, доктор биомедицинских наук. 
Адрес: ул. Университето 3, Академия, LT-53361 Каунасский р-н. Тел.(8 37) 75 27 04, эл. почта: natalija@nora.lzua.lt 
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Dygminų veislių, tręšimo, herbicidų parinkimo ir sėklų derliaus nuėmimo tyrimai 
 
Juozas Pekarskas, Stasys Juknevičius, Rūta Lapytė 
 

1997-1999 metais LŽŪU Bandymų stotyje buvo atlikti tręšimo, herbicidų, sėklų derliaus nuėmimo būdų ir 
skirtingų dygminų veislių bei varietetų įtakos dygminų sėklų derliui ir jo struktūrai tyrimai. Nustatyta, kad didžiausias 
dygminų sėklų derlius 1,93 t ha-1 gautas patręšus N100P100K100 trąšų norma. Tręšiant šia norma labai padidėjo sėklų 
derlius, lyginant su kontroliniu variantu ir tręšimu N60P60K60 norma. Azoto, fosforo ir kalio trąšos didino dygminų 
augalų aukštį, pirmos ir antros eilės šoninių šakų, produktyvių sėklų dėžučių kiekį ir 1000 sėklų masę. Patręšus 
N100P100K100 trąšų norma labai padidėjo augalų aukštis, pirmos ir antros eilės šoninių šakų, produktyvių sėklų dėžučių 
kiekis ir 1000 sėklų masė, lyginant su kontroliniu variantu ir tręšimu  N60P60K60 norma. Azoto, fosforo ir kalio trąšos 
neturėjo esminės įtakos dygminų sėklų daigumui. Panaudojus piktžolėms naikinti dygminų pasėlyje herbicidus MCPA 
1 l ha-1, bazagraną 1 l ha-1 bei lontrelą 1 l ha-1, dygminai pasėlyje žuvo, efektyvūs buvo treflanas 1 l ha-1 ir agilas 1 l ha-1. 
Treflanas ir agilas yra lygiaverčiai herbicidai dygminams. Herbicidų naudojimas esminės įtakos sėklų derliui neturėjo. 
Dygminus efektyviau kulti tiesioginiu nei atskirtiniu būdu. Kuliant tiesioginiu būdu labai padidėja sėklų derlius, 
lyginant su atskirtiniu būdu. Kuliant atskirtiniu būdu 0,80 g sumažėjo 1000 sėklų masė bei 1,2 proc.vnt. sėklų daigumas, 
lyginant su tiesioginiu nuėmimo būdu. Dygminų nuėmimo būdas neturėjo esminės įtakos 1000 sėklų masei bei sėklų 
daigumui. Didžiausias sėklų derlius 1,91 t ha-1 gautas auginant ‘Raudonžiedžius nedygliuotus’ dygminus, tai 0,13 t ha-1 
daugiau nei auginant ‘Geltonžiedžius dygliuotus’ ir 0,02 t ha-1 daugiau nei auginant ‘Sabrina’ dygminus. Esminių 
derliaus skirtumų, lyginant veisles ir varietetus, negauta. Aukščiausi augalai, didžiausias pirmos ir antros eilės šoninių 
šakų kiekis, didžiausia 1000 sėklų masė ir didžiausias sėklų daigumas gautas auginant ‘Raudonžiedžius nedygliuotus’ 
dygminus, o didžiausias produktyvių sėklų dėžučių kiekis gautas auginant veislę ‘Sabrina’. Veislės ir varietetai neturėjo 
esminės įtakos augalų aukščiui, pirmos ir antros eilės šoninių šakų ir produktyvių sėklų dėžučių kiekiui, 1000 sėklų 
masei bei dygminų sėklų daigumui. 

Dygminai, tręšimas, herbicidai, derliaus nuėmimo būdai, veislė. 
 
Juozas PEKARSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Dirvotyros ir agrochemijos katedros einantis docento pareigas, 
biomedicinos (agronomija) mokslų daktaras. Adresas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno raj. Tel. 8 671 03 749, el. paštas 
DA@nora.lzua.lt. 
Stasys JUKNEVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros einantis profesoriaus 
pareigas, biomedicinos (agronomija) mokslų daktaras. Adresas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno raj. Tel. 8 37 75 22 24, 
el. paštas Eko-ukis@centras.lt. 
Rūta LAPYTĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Kaimo kultūros instituto Kalbų katedros lektorė. Adresas: Studentų 11, LT-53361 
Akademija, Kauno raj. Tel. 8 37 75 23 90, el. paštas ruta@nora.lzua.lt. 
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Skirtingų azoto formų ir piktžolėtumo įtaka sojų sėklų derlingumui 

 
Pranciškus Pranaitis, Algirdas Sliesaravičius 
 

Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje 2000 – 2003  metais atliktas biologinio ir mineralinio azoto įtakos 
sojoms bandymas, o 2000 – 2002 metais herbicidų panaudojimo piktžolėms naikinti sojų pasėlyje bandymas. Dirvožemis - 
karbonatingieji giliau glėjiški išplautžemiai, kurių pHKCl - 6,9 – 7,1; humuso kiekis – 2,9 – 3,2%, judraus P2O5 – 243 – 247 
mgkg-1 ir K2O - 99 – 107 mgkg-1. Sojų sėklų derlius Lietuvoje atskirais metais labai skiriasi priklausomai nuo 
agrometeorologinių sąlygų. Didžiausias sojų sėklų derlius gautas kai pagal hidroterminį koeficientą buvo optimalus 
drėkinimas (2000 ir 2003 metais). Esant pertekliniam drėkinimui, ilgiausiai užsitęsė sojų vegetacijos periodas (2001 
metais). Esant silpnai sausrai, gautas mažiausias sojų sėklų derlius ir buvo trumpiausias sojų vegetacijos periodas (2002 
metais). Sojų inokuliavimas azotu netręštame fone padidino sėklų derlių 11,5 – 13,1 %, palyginus su neinokuliuotais. 
Startinio azoto norma (N30) padidino sėklų derlių 12,9 %, palyginus su azotu netręštu variantu. Sojų inokuliavimas ir 
tręšimas startinio azoto norma padidino sėklų derlių 31,0 – 43,0 %, palyginus su neinokuliuotu ir netręštu azotu. Sojų 
inokuliavimas startinio azoto normos fone padidino sėklų derlių 16,0 – 26,6 %, palyginus su neinokuliuotu startinio azoto 
normos fone. Mažiausiai piktžolių buvo rankomis ravėtame  laukelyje  (137,4 gm-2). Iš herbicidų geriausiai piktžoles 
naikino sojų pasėlyje treflano 2 lha-1 ir zenkoro 0,5 kgha-1 derinys (249,5 gm-2), zenkoras 1 kgha-1 (255,4 gm-2) ir treflanas 
4lha-1 (632,8 gm-2). Naudojant zenkorą 1kgha1, gautas didžiausias sėklų derlius (2060,7 kgha-1). 

Sojos, gumbelinės bakterijos, inokuliavimas, startinis azotas, herbicidai. 
 
Pranciškus PRANAITIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Botanikos katedros docentas, biomedicinos daktaras. Adresas: Studentų 
g. 11, LT-53067 Akademija, Kauno raj. Tel.: (8 37) 75 23 85, el. paštas bo@nora.lzua.lt 
Algirdas SLIESARAVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros vedėjas, prof. habil. 
daktaras. Adresas: Studentų g. 11, LT-53067 Akademija, Kauno raj. Tel.: (8 37) 75 23 36, el. paštas  algis@nora.lzua.lt 
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Lietuvos lengvo priemolio dirvų ruošimo būdų cukrinių runkelių auginimui tyrimai  
 
Kęstutis Romaneckas, Egidijus Šarauskis 
 
 Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje lengvo priemolio dirvoje 2000-2002 m. buvo tirtos minimalaus 
žemės dirbimo ir tiesioginės cukrinių runkelių sėjos galimybės. Lauko bandymas atliktas pagal šią schemą: I. Dirvos 
dirbimo sistema (faktorius A) - cukriniai runkeliai buvo sėjami į 1) nedirbtą ražieną (ZT), 2) prieš sėją vertikalių rotorių 
kultivatoriumi VRK-182 įdirbtą ražieną (VRT); 3) purentą kultivatoriumi UFK-300 prieš sėją ražieną ir 4) intensyviai 
įprastiniu būdu įdirbtą (rudenį artą, prieš sėją purentą purentuvu su “S” formos noragėliais KPS-400 2 kartus ir voluotą) 
dirvą (CT). II. Sėjos būdas (faktorius B): 1) sėta įprastine pneumatine Köngskilde firmos sėjamąja PTO MAX 540 su 
pleištiniais noragėliais; 2) ražienine sėjamąja su sudėtiniais diskiniais – pavažiniais noragėliais. 
 Visi panaudoti priešsėjiniam dirvos dirbimui padargai suformavo lygų (2,9-3,3 cm) dirvos paviršių, įdirbo dirvą 
optimaliu gyliu (2,1-2,3 cm). Šiek tiek daugiau mažesnių nei 10 mm skersmens dirvos grumstelių susiformavo sėklų 
guoliavietę ruošiant intensyviai, tačiau mažiau liko nesutrupintų grumstų. Daugiau drėgmės išgaravo iš intensyviai 
paruoštos sėklų guoliavietės (CT), nei iš šiaudais padengtos. Ši tendencija buvo nustatyta ir gilesniuose dirvos 
sluoksniuose. Po sėjos tankesnis buvo neįdirbtos ražienos paviršius (tankis 1,44 g cm-3), tačiau jos struktūros patvarumas 
vandeniui buvo didžiausias – 53,9 proc. Sėklų guoliavietės kietumas daugiau priklausė nuo jos drėgnumo ir dėl skirtingo 
žemės dirbimo mažai skyrėsi.  
 Geriausiai cukriniai runkeliai sudygo ir buvo suformuotas tankesnis pasėlis cukrinius runkelius pasėjus į vertikalių 
rotorių kultivatoriumi VRK-182 įdirbtą ražieną. Pasėtos ražienine sėjamąja sėklos dygo vidutiniškai 3,6 proc. vnt. geriau 
nei įprastine, tačiau vėliau pasėlis išretėjo apie 10 tūkst. vnt. ha-1 augalų, palyginus su įprastine sėja. Priešsėjinio žemės 
dirbimo cukriniams runkeliams sistema esminės įtakos šakniavaisių derliui neturėjo. Sėjos ražienine sėjamąja sąlygomis 
buvo išaugintas vidutiniškai 6,1 t ha-1 didesnis, bet 7,7 proc. vnt. šakotesnių šakniavaisių derlius nei sėjant įprastai. Žemės 
dirbimo intensyvumas didesnės įtakos šakniavaisių kokybei neturėjo. 
 Cukriniai runkeliai, žemės dirbimo sistema, sudygimas, derlius, kokybė. 
 
Kęstutis ROMANECKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros e.doc. p., biomedicinos mokslų daktaras. 
Adresas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 22 11, el. paštas Rkestas@nora.lzua.lt. 
Egidijus ŠARAUSKIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio mašinų katedros e. doc. p, technologijos mokslų daktaras. 
Adresas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 23 57, el. paštas sarausk@tech.lzua.lt. 
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Javų sėklų išlaikymo tyrimai 
 
Antons Ruza, Anda Linina, Zinta Gaile, Biruta Bankina 

 
Javų sėklų ilgesnis išlaikymas yra svarbus mažinant sėklininkystės išlaidas. Ilgo sėklų laikymo įtaka kokybei tirta 

Latvijos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje “Vecauce” 1996-2001. Tyrimais nustatyta, kad plastikiniuose 
maišeliuose sausesnės nei 10 proc. javų sėklos ilgą laiką išsilaikė geriausiai. Belukščiai miežiai ir avižos plastikiniuose 
maišeliuose sėkmingai išlaikomos 5 metus, o plikasėklių javų – kviečių ir rugių – sėklos – 3 metus. Sėklų laikymas 
specialiose kamerose (temperatūra +4 - +6 0C) mažiau efektyvus. Natūraliomis laikymo sąlygomis 12 proc. drėgnumo 
sėklos išlikdavo kokybiškos 3 metus, jų drėgnumui svyruojant 2-3 proc. ir daigumui išliekant apie 85 proc. Viso 
laikymo periodo metu buvo randami saprofitiniai mikroorganizmai Mucor spp. ir Penicillium spp. 

Javai, daigumas, dygimo energija, ilgalaikis sandėliavimas. 
 
Antons RUZA. Latvijos žemės ūkio universiteto Augalininkystės katedros profesorius, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras. 
Adresas: Liela 2, Jelgava, LV - 3001, LATVIA, Tel. +371 3 00 56 29; el.p. aruza@cs.llu.lv 
Anda LININA. Latvijos žemės ūkio universiteto Augalininkystės katedros lektorė. Adresas: Liela 2, Jelgava, LV - 3001 LATVIA, 
Tel. +371 3 00 56 29; el. p. linina@cs.llu.lv 
Zinta GAILE. Latvijos žemės ūkio universiteto „Vecause“ Bandymų stoties docentė, biomedicinos mokslų daktarė. Adresas: Liela 
2, Jelgava, LV - 3001 LATVIA, Tel. +371 3 00 56 32, el.p.: zinta@apollo.lv 
Biruta BANKINA. Latvijos žemės ūkio universiteto Augalų apsaugos ir biologijos katedros docentė, biomedicinos mokslų daktarė. 
Adresas: Liela 2, Jelgava, LV - 3001 LATVIA, Tel. +371 3 02 19 85; el.p. efaiz@cs.llu.lv 
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Pievų botaninės sudėties vertinimas saujų (De Vries) metodu 
 
Regina Skuodienė, Lina Simonavičiūtė 

 
Augalų įtaka ekologinei aplinkai panaši, tačiau šis poveikis yra gana silpnas palyginti su poveikiu, kurį turi aplinka 

augalams. Pievų fitocenozėse veikiant ekologiniams faktoriams, augalai taip pat yra veikiami antropogeninių veiksnių. 
Pievų fitocenozių vertinimas saujų metodu leidžia įvertinti pievų ekologinių sąlygų indikaciją, bioįvairovę ir kokybę 
ūkiniu požiūriu. 

Apibendrinus tyrimų duomenis matyti, kad pievų bioįvairovei reikšminga ne tik drėgmė, nors ji yra svarbiausias 
veiksnys, bet ir mitybos sąlygos. Turtingiausios augalų rūšių natūralios pievos, kur aplinkos sąlygos yra optimalios 
mezofitams ir mezotropams. Ūkiniu požiūriu vyrauja geros ir vidutinio gerumo (VPP ir VPB yra atitinkamai: nuo 60 iki 
80 ir nuo 40 iki 60) pievos. Taikant saujų metodą, galima stebėti bioįvairovės pokyčius ir išsiaiškinti pagrindinius juos 
sąlygojančius veiksnius. 

Žolynų bioįvairovė, saujų (De Vries) metodas.  
 
Regina SKUODIENĖ. Lietuvos žemdirbystės instituto Vėžaičių filialo Rūgščių dirvožemių tyrimų skyriaus vyresnioji mokslo 
darbuotoja, biomedicinos mokslų daktarė. Adresas: Gargždų g. 29, LT- 96216 Vėžaičiai, Klaipėdos raj. Tel. (8 46) 45 82 33, el. 
paštas rskuod@vezaiciai.lzi.lt 
Lina SIMONAVIČIŪTĖ. Klaipėdos universiteto, Gamtos ir matematikos fakulteto, ekologijos specialybės bakalaurė. Adresas: H. 
Manto 84, Klaipeda. Tel. (8 46) 47 01 80, el. paštas simonaviciute@mail.lt 
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Žolinės augalijos įvairovė ir jos išsaugojimo galimybės Tervete gamtos parke  
 
Inga Straupe, Aleksandrs Adamovics 
 

Tervetės gamtos parkas yra geografiškai originalus objektas, turintis didelę biologinės įvairovės vertę. 
Fitocenologiniai žolinių augalų tyrimai Tervete gamtos parke atlikti 88,7 ha plote. Tyrimo metu aprašyti dirvožemiai, 
fitocenologinės charakteristikos įvertinant ekologinius ir biologinius kriterijus ir pateikiant rekomendacijas atskirų 
pievų masyvų naudojimui ateityje. Nustatytas vidutinis žolinų šieno derlius. Tervete gamtos parko žolinė augalija yra 



 

suformuota dviejose augalijos klasėse: Molinio-Arrhenatheretea ir Festuco-Brometea. Silalibiesi, Auzinas ir Spridisi 
(33.4 ha) plotų žolynai turi didelę biologinę svarbą ir turi būti naudojami ekstensyviai.  

Žolynas, flora, syntaksonomija, įvairovė 
 

Inga STRAUPE. Magistrė (agronomija), Latvijos Žemės ūkio universiteto docentė. Adresas: Liela iela 2, Jelgava, Latvia, LV – 
3001, tel. +371 3020031. El.p. straupe@cs.llu.lv 
Aleksandrs ADAMOVICS. Mokslų daktaras (agronomija), Latvijos Žemės ūkio universiteto profesorius. Adresas: Liela iela 2, 
Jelgava, Latvia, LV – 3001, tel / fax. +371 3005629. El.p. alexadam@cs.llu.lv 
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Влияние регуляторов роста на динамику прорастания семенных клубней картофеля  
 
Эгидия Вянскутонене, Элена Якене, Гинтарас Даугела, Бируте Сапиянскайте 
 

В 2001-2002 г.г. в технологической лаборатории АО “Kraft Foods Lietuva проводились” исследования 
регуляторов роста - стилитов, синтезированных на кафедре Органической химии Каунасского технологического 
университета,с целью определения их влияния на динамику прорастания клубней картофеля сортов ‘Provita’, 
‘Lady Rosetta’ и ‘Saturna’, используемых для производства картофельных хрустиков. Отобранные для 
проращивания семенные клубни увлажнялись растворами регуляторов роста - стилитов BSB-21, BSB-25 и BSB-26 
кон-центрации 1,4.10-3 µol/l. Клубни контрольного варианта увлажнялись дистилированной водой. Проращивание 
проводилось пятью повторами. Перед увлажнением клубни взвешивались. Подсчет проросших глазков и 
сформировавшихся из них побегов был проведен через 30 дней, взвешиванием определена масса побегов. 

Установлено, что исследуемые экзогенные регуляторы роста – стилиты в течение первых 15 дней 
оказывали незначительное подав-ляющее влияние на прорастание глазков, однако через 30 дней такое влияние 
не наблюдалось. По сравнению с контролем, в вариантах с применением стилитов дополнительно прорастало 
на 0,8- 2,1 проц. ед. больше глазков, а клубни сорта ‘Provita’ образовали на 8,5 проц. ед. больше побегов.  

Стилиты оказали влияние на увеличение массы ростков семенных клубней картофеля сортов ‘Provita’, 
‘Lady Rosetta’ и ‘Saturna’. Существенное увеличение массы побегов получено в варианте с применением 
стилита BSB-25 для увлажнения клубней сорта ‘Lady Rosetta’. В данном варианте, по сравнению с 
контрольным масса побегов увеличилась на 0,13 проц. ед. Установлена положительная корреляционная связь 
(r=0,752) между увлажнением клубней картофеля сорта ‘Provita’ стилитом BSB-25 и  массой побегов. 

Kартофель, стилиты, динамика прорастания, масса побегов. 
 
Egidija VENSKUTONIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto dekanė, Augalininkystės ir gyvulininkystės 
katedros docentė. Adresas: Studentų g. 11, Akademija, LT-53361 Kauno raj. Tel. (8 37) 75 23 14. 
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Vertinimo, koreguoto pagal riziką, metodikų palyginamoji analizė 
 
Audrius Dzikevičius 
 
 Straipsnyje nagrinėjamos vertinimo, koreguoto pagal riziką, metodikos, bandančios rasti bendrą matą, kuris leistų 
palyginti atskirų finansinių priemonių portfelių, struktūrinių padalinių ar net kompanijų pasiektus finansinius rezultatus 
ir prisiimtą riziką. Finansinių institucijų vadovybė bei jų akcininkai nori žinoti realius planuojamų pasiekti ar jau 
pasiektų finansinių rezultatų  vertinimus, kadangi yra svarbu, kokią riziką prisiimant bus arba buvo pasiekti vienokie ar 
kitokie rezultatai. Finansinius rezultatus ir prisiimamą riziką bando susieti vertinimo, koreguoto pagal riziką, 
koncepcija. Šiame tyrime siekiama atlikti vertinimo, koreguoto pagal riziką, metodikų teorinę palyginamąją analizę. 
Atlikus keliolikos literatūroje aprašomų metodikų analizę ir jų tarpusavio palyginimą, buvo prieita išvados, kad iš esmės 
tik viena vertinimo, koreguoto pagal riziką, metodika – Apibendrinta Sharpe metodika - yra teisinga ir neprieštarauja 
akcininkų vertės kūrimui kaip pagrindiniam pelno siekiančios finansinės institucijos tikslui. 
 Rizika, pelningumas, vertinimo pagal riziką metodikos. 
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Meno organizacijų konceptualių veiklos principų analizė 
 
Ieva Gaižutytė 
 

Perėjus iš planinio ūkio į rinkos ekonomiką, Lietuvos meno organizacijos, netekusios ideologinės cenzūros, o su ja ir 
valstybės kontrolės bei pilno išlaikymo, paliktos pačioms spręsti valdymo bei finansavimo problemas. Praradusios pilną 
valstybės paramą, jos priverstos ieškoti įvairių būdų, kaip užsidirbti pačioms ir pritraukti lėšas iš kitų šaltinių, iš naujo 
įvertinti savo organizacijos misiją. Provincijoje meno organizacijoms sunkiau surinkti papildomų lėšų iš rinkos, 
nepakanka darbuotojų, sugebančių tobulinti organizacijų veiklą ir gebančių pritraukti reikiamą klausytojų arba žiūrovų, 
nes provincijoje meno paslaugų rinka itin maža. Kyla būtinybė atlikti meno organizacijų, veikiančių didmiesčiuose ir 
provincijos miesteliuose kiekį, konceptualių veiklos principų analizę. Straipsnyje pateikiami meno organizacijų veiklos 
diagnostinio tyrimo, atlikto naudojant kiekybinius metodus, rezultatai. Vadybos diagnostika realizuojama konkrečių 
organizacijų – valstybinių meno organizacijų – lygmenyje. Mokslinės informacijos šaltinis – meno organizacijų rinkos 
veikėjų nuostatos, nuomonės apie meno organizacijų veiklą. Tirtos meno organizacijų vadovų (N=41), atlikėjų (N=224), 
klientų (N=355), taip pat ekspertų (N=29) ir kultūros politikų (N=30) nuomonės ir nuostatos. Tyrimo metodinė bazė 
grindžiama respondentų anoniminiu klausimynu.  

Organizacija, veikla, rinka, produktas, menas. 
 
Ieva GAIŽUTYTĖ. Socialinių mokslų (vadybos ir administravimo) daktarė. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Teatro ir kino 
fakulteto Kino ir televizijos katedros lektorė. Adresas: Kosciuškos 12, LT-01100 Vilnius. Tel. (8 5) 261 20 28, el. paštas: 
ievagai@hotmail.com 
 
 

ISSN 1648-116X LŽŪU MOKSLO DARBAI. 2004. NR. 64 (17)  
SOCIALINIAI MOKSLAI 

 
Ūkininkų ūkio apskaita: teorija ir praktika 

 
Kostas Valužis, Stasė Palubinskienė, Milda Genienė 
 

Ūkininkų ūkių buhalterinė apskaita – tai naujas reiškinys ūkininko ūkio  ekonomikos tvarkymo sistemoje. 
Buhalterinė apskaita ūkininko ūkyje rinkos ekonomikos sąlygomis turi išspręsti keletą uždavinių - a) privalomi 
uždaviniai: 1) kaupti apskaitinius duomenis apie visapusišką ūkininko veiklą siekiant gauti paramą iš Europos Sąjungos 
(toliau ES) fondų bei šalies finansinių išteklių; 2) siekiant gauti bankų paskolas – apskaitiniai duomenys tampa jų 
apdraudimo garantu ir naudojimo kontrolės įrankiu; 3) apskaitiniai duomenys yra reikalingi pateikiant statistinę 
atskaitomybę; b) uždaviniai ūkininko naudai – gauti visapusišką informaciją, reikalingą valdymui ir veiklos vertinimui. 
Pažymėtina, kad ūkininko ūkio apskaita dėl daugiašakės gamybos, kuri neretai yra platesnė ir specifiškesnė negu žemės 
ūkio bendrovėje, tampa darbaimli ir sudėtinga. Norint išspręsti visus išvardintus uždavinius (o kartu tai jau tampa ir 
būtinybe), apskaita turi būti organizuojama pasiremiant šiuolaikišku mokslu, tačiau buhalterinė apskaita ūkininkų 
ūkiuose tik pradedama tvarkyti, todėl dar nėra patirties ir teorijos, kad galėtų būti pradėti moksliniai tyrimai.Siekiant 
išvardintų sudėtingų tikslų, buhalterinės apskaitos tvarkymui būtinas mokslinis pagrindimas. 

Šiame straipsnyje yra ištirti ūkininko ūkio buhalterinės apskaitos tvarkymo praktiniai būdai bei teorinis ir teisinis 
atitikimas. 

Ūkininko ūkio apskaitos tikslas – duomenų sukaupimas, paramos ES fondų, bankų paskolų gavimui, statistinės ir 
finansinės atskaitomybės bei verslo planų sudarymui ir ūkio valdymui bei ekonominiam vertinimui. 

Ūkininkas, apskaita, ES fondai, paskolos, atskaitomybė. 
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Mobilios žemės ūkio mašinos variklio greitinio režimo stabilizavimas 

 
Renatas Lapinskas, Aleksandras Kirka, Antanas Lapinskas 
 

Nagrinėjama mobili žemės ūkio mašina, kurioje egzistuoja dvi technologinių įrenginių grupės su skirtingais 
reikalavimais jų darbo įrankių judėjimo greičių stabilumui. Aptariama variklio greitinimo režimo stabilizavimo 
problema. Variklio greitinio režimo stabilizavimas pasiekiamas žemės ūkio mašinoje panaudojant dvi variklio sukamojo 
momento perdavimo pavaras. Technologinių įrenginių grupei, kurioje leistinas didesnis darbo įrankių judėjimo greičių 
kitimo intervalas, naudojama pavara su tolydžiai keičiamu, o kitai grupei – pavara su fiksuotu sukamojo momento 
perdavimo santykiais. Rastas pavaros su tolydžiai keičiamu sukamojo momento perdavimo santykiu valdymo 
algoritmas. Nustatytos technologiniais įrenginiais sukuriamų pasipriešinimo momentų sklaidos sritys, dėl kurių darbo 
įrankių judėjimo greičiai patenka į leistinų reikšmių intervalus. 

Mobili žemės ūkio mašina, pavara, variklis, greitinio režimo stabilizavimas. 
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Kinetostatiniai rolamaito tipo mechanizmų tyrimai 
 
Zenonas Ramonas, Ričardas Viktoras Ulozas 
 

Straipsnyje pateikti kinetostatiniai rolamaito tipo mechanizmų (RTM) tyrimai. Rolamaito tipo mechanizmuose 
reikšmingiausias faktorius juostos deformacijos pokyčiui yra trinties jėga, atsirandanti juostai sąveikaujant su 
kreipiančiaisiais paviršiais bendro sąlyčio su ritinėliais zonose. Pagrįsta RTM eksperimentinių tyrimų metodika, 
pateikta ir aprašyta eksperimentinio įrenginio, skirto tirti RTM kinematinę paklaidą, schema, pateikta įrenginio techninė 
charakteristika. Nustatyta, kad RTM matuojamojo ritinėlio slydimas keičia kryptį. RTM ritinėlių slydimo krypties 
pasikeitimas paaiškinamas trinties jėgų santykio pasikeitimu elementų kontaktavimosi zonose. Didinant juostos 
įtempimą, didėja jos frikcinis sukibimas su ritinėliais ir auga trinties jėgos dėl geometrinio slydimo, skatinančio 
santykinį ritinėlių judesį. Ritinėlių slydimas stabilizuojasi neviršydamas RTM elementų glaudaus sąlyčio kriterijų ir, 
toliau didinant normalinę apkrovą, įgauna artimas pastovioms reikšmes. 
 Rolamaitas, juosta, ritinėlis, slydimas.  
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