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Ganyklinių žolynų paviršinis ir pagrindinis pagerinimas 

 
Elvyra Butkuvienė  
 

Straipsnyje apibendrinti 1986 – 2002 metais LŽI Vėžaičių filiale atliktų pagrindinio ir paviršinio ganyklų pagerini-
mo tyrimų duomenys. Nustatyta, kad išretėjusias, žemo derlingumo ganyklas reikia persėti. Persėtos ganyklos derlius 
priklauso nuo antsėlio ir naudotų tarpinių augalų persėjimo metu. Mažo derlingumo nepiktžolėtas ganyklas galima pa-
gerinti ir paviršiniu būdu, taikant purškimą herbicidais, tręšimą azoto trąšomis bei papildomą ankštinių žolių įsėjimą. 
Nustatyta, kad baltuosius dobilus (4 kg ha-1) geriausiai įsėti anksti pavasarį sėjamąja su diskiniais noragėliais tiesiog į 
ganyklos velėną arba ją du kartus sulėkščiavus. Gerai tinka ir specialus, sudėtinis agregatas: frezeris ir sėjamoji mašina. 
Gerai baltieji dobilai sudygo ir išsilaikė pasėti pakrikai ant ganyklos paviršiaus anksti pavasarį, vos tik nutirpus sniegui. 
Purškimas herbicidu (MCPA 3,7 l ha-1) sumažino žolyno piktžolėtumą 11,8-14,0 procentų. Tręšimas azoto trąšomis 
N120 žolyno piktžolėtumą sumažino 6,0-7,9 % labai sumažėjo ankštinių žolių kiekis, tačiau padidėjo žolės sausųjų me-
džiagų derlius 1,83 t ha-1. Paviršiniu būdu pagerinus ganyklinius žolynus ne tik didėjo žolės sausųjų medžiagų derlius, 
bet gerėjo žolyno botaninė ir cheminė sudėtis. 

Ganyklų pagerinimas, derlius, botaninė sudėtis. 
 
Elvyra BUTKUVIENĖ. Lietuvos žemdirbystės instituto Vėžaičių filialo Rūgščių dirvožemių tyrimų skyriaus vyresnioji mokslo 
darbuotoja, mokslų daktarė. Adresas: Gargždų g. 29, LT- 96216 Vėžaičiai, Klaipėdos raj. Tel. +370 615 51426, el. paštas 
elvyra@vezaiciai.lzi.lt  
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Daigintų grūdų ir sėklų skirtų maistui užterštumas mikromicetais 

 
Honorata Danilčenko, Elvyra Jarienė, Živilė Tarasevičienė, Violeta Baliukonienė 
 

 
Dėl biologinių savitumų, gebėjimo naudoti įvairius substratus, daugintis nepalankiomis sąlygomis, reprodukuoti 

daug lengvai plintančių konidijų ar sporų, intensyviai gaminti ir išskirti į aplinką įvairius antrinius metabolitus, kurių 
dalis yra gana toksiški augalams, gyvūnams ir žmonėms, daro mikromicetus labai agresyviu ir pavojingu aplinkos 
veiksniu. Ištirtas įvairių rūšių augalų sausų ir daigintų maistui sėklų procentinis vidinis pažeidimas ir išorinis užterštu-
mas mikromicetais. Nustatytos dezinfekcinės priemonės, 6% vandenilio peroksido, poveikis įvairioms mikroskopinių 
grybų gentims. Iš sausų bei daigintų sėklų maistui išskirtos šios dažniausiai pasitaikančios mikromicetų gentys: Alterna-
ria spp., Aspergillus spp., Fusarium spp., Penicillium spp. ir  Rhizopus spp. Nustatyta, kad įvairių augalų rūšių nedai-
gintų sėklų užterštumas Alternaria spp. siekė 32%, Aspergillus spp. – 2 - 20%, Fusarium spp. – iki 26%, Penicillium 
spp. – iki 65% ir  Rhizopus spp.- iki 62%. Dygimo proceso metu užterštumas mikromicetais keitėsi: Alternaria spp. ant 
įvairių augalų rūšių sėklų siekė 39%, Aspergillus spp. – iki 14%, Fusarium spp. – iki 32%, Penicillium spp. – iki 59% ir  
Rhizopus spp. – iki 52%. Tirta dezinfekcinė priemonė - 6% vandenilio peroksidas – turėjo įtakos Alternaria spp., Cla-
dosporium spp., Fusarium spp. ir Rhizopu genčių mikromicetų vystymuisi. 

Daigintos maistui sėklos, dezinfekcinė priemonė, mikromicetai. 
 
Honorata DANILČENKO. Lietuvos žemės ūkio universiteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros biomedicinos (agronomijos) 
mokslų daktarė, einanti profesoriaus pareigas. Adresas: Studentų g. 11, LT – 53361 Akademija, Kauno raj. Tel. 8 – 37 75 23 26, el. 
paštas: hd@nora. lzuu.lt 
Elvyra JARIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros biomedicinos (agronomijos) mokslų 
daktarė, einanti docento pareigas. Adresas: Studentų g. 11, Akademija, LT – 53361 Kauno raj. Tel. 8 – 37 75 23 26, el. paštas: 
ns@nora. lzuu.lt 
 Živilė TARASEVIČIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros doktorantė. Adresas: Studen-
tų g. 11, LT – 53361 Akademija, Kauno raj. Tel. 8 – 37 75 23 26, el. paštas: zrt@takas.lt 
Violeta BALIUKONIENĖ. Lietuvos veterinarijos akademijos Zoohigienos ir maisto produktų sanitarijos katedros doktorantė. Ad-
resas: Tilžės g. 18, LT – 3022 Kaunas. Tel  8 – 37 36 36 08. 
 
 



ISSN 1648-116X LŽŪU MOKSLO DARBAI. 2004. Nr. 65 (18) 
BIOMEDICINOS MOKSLAI 

 
Nesmulkintos ir smulkintos žolės siloso fermentacijos kokybė ir mitybinė vertė 
 
Jonas Jatkauskas, Vilma Vrotniakienė 
 

Bandyme buvo tiriama ankštinių - varpinių žolių siloso fermentacijos kokybė ir pašaro mitybinė vertė, kai silosuo-
jama masė yra susmulkinta arba nesmulkinta. 2002 m. Gyvulininkystės institute silosas buvo pagamintas iš pirmos pjū-
ties ankštinių - varpinių žolių mišinio (60% - raudonieji dobilai, 25% - motiejukai, 10% - eraičinas ir 5% - įvairiažolės) 
pavytintos 10-12 val. 1 kg silosuojamos masės buvo 315 g sausųjų medžiagų. Smulkintos žolės silosas buvo pagamintas 
tranšėjoje (T), o nesmulkintas - ritiniuose (R). Silose, pagamintame ritiniuose, buvo daugiau sausųjų medžiagų (308,5 g 
kg-1) negu silose, pagamintame tranšėjoje (303,6 g kg-1). Nesmulkintos žolės siloso pH rodiklis buvo didesnis (4,65 
prieš 4,52), o bendras organinių rūgščių kiekis mažesnis (36,2 g kg-1SM prieš 39,7 g kg-1SM) negu smulkintos žolės si-
loso. Pieno, acto ir sviesto rūgščių kiekiai nesmulkintos ir smulkintos žolės silose iš esmės nesiskyrė. Nesmulkintos žo-
lės silose buvo nustatytas lėtesnis baltymų irimas, nes jame rasta amoniako azoto 5,2 g kg-1N mažiau negu smulkintos 
žolės silose. Virškinamųjų maisto medžiagų (VMMS) buvo daugiau nesmulkintos žolės silose, lyginant su smulkintos 
žolės silosu (695 g kg-1SM prieš 692 g kg-1SM). Apykaitos energijos ir virškinamųjų baltymų buvo atitinkamai 2,5% ir 
1,4% daugiau nesmulkintos žolės silose, lyginant su smulkintos žolės silosu. Siloso gamybos technologija neturėjo es-
minės įtakos pašaro aerobiniam stabilumui. Per 143 dienas trukusį šėrimo bandymą nustatyta, kad penimi Lietuvos 
juodmargių veislės buliukai šiek tie geriau ėdė nesmulkintos žolės silosą. Kadangi nesmulkintos žolės silose buvo dau-
giau apykaitos energijos ir mažesnis baltymų irimas, jį gavę buliukai augo 2,51%  intensyviau, nei šerti susmulkintos 
žolės silosu. 

Siloso fermentacija, mitybinė vertė, aerobinis stabilumas. 
 
Jonas JATKAUSKAS. Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės instituto Gyvūnų mitybos ir pašarų skyriaus biomedici-
nos mokslų daktaras, vyriausiasis mokslo darbuotojas. Adresas: R.Žebenkos g. 10, LT-82317 Baisogala, Radviliškio raj. Tel. 8 422 
65 383. El. paštas lgi_pts@siauliai.omnitel.net 
Vilma VROTNIAKIENĖ. Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės instituto Gyvūnų mitybos ir pašarų skyriaus biomedi-
cinos mokslų daktarė, vyresnioji mokslo darbuotoja. Adresas: R.Žebenkos g. 10, LT-82317 Baisogala, Radviliškio raj. Tel. 8 422 65 
383. El. paštas: lgi_pts@siauliai.omnitel.net 
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Pašarų poveikis kiaulienos kokybei ir jos laikymo technologijai  
 
Jacek Kondratowicz, Paulius Matusevičius, Marija Stankevičienė, Henrikas Stankevičius,  
Stanislovas Baranauskas 

 
Žmonių mityboje mėsa ir jos gaminiai gali būti pagrindinis visavertis baltymų šaltinis. Norint gauti aukštos mitybi-

nės ir biologinės vertės kiaulieną, kiaules reikia šerti intensyviai subalansuotais racionais. Kiaulių šėrimo normos turi 
būti detalizuotos pagal 28 rodiklius. Tokius racionus nesunku sudaryti turint savos gamybos geros kokybės pašarus: 
koncentruotus, žalius, sultingus, separuotą pieną ar pieno miltelius. Reikia papildomai pridėti baltyminio–vitamininio–
mineralinio priedo (BVMP). Geresniam maisto medžiagų pasisavinimui ir antimitybinių medžiagų neutralizavimui į sa-
vos gamybos pašarus būtina pridėti fermentų.  

Pateikti kombinuotųjų pašarų receptai, duomenys apie jų mitybinę vertę, aminorūgštis ir atlikta mitybinės vertės 
analizė. 

Kiaulių jautrumas stresui – tai metabolinis pokytis bloginantis mėsos kokybę. Mėsinių veislių kiaulių, pasižyminčių 
didesniu raumeningumu (pjetrenų, hempšyrų, landrasų, diurokų, jorkšyrų) ir intensyvesniais biocheminiais procesais, mėsa 
yra rūgštesnė, nes suskyla daugiau glikogeno. Padidėjęs rūgštingumas tiesiogiai sąlygoja kitas kokybines savybes: mėsa 
yra šviesesnė dėl pakitusio baltymo mioglobino, pasižymi mažesne vandens rišlumo geba. Nors mėsinių veislių kiaulių 
mėsos fizikinės savybės yra prastesnės, tačiau sausojoje medžiagoje yra šiek tiek daugiau baltymų ir kur kas mažiau rieba-
lų. Šiuo metu gyvulių augintojų ir mėsos perdirbimo specialistų dėmesys nukreiptas į žalingų veiksnių apribojimą ir mėsos 
kokybės išsaugojimą.   

Biocheminiai pasikeitimai, nulemiantys PSE (blyški, vandeninga, minkšta) defektą, įvyksta per pirmas keliasdešimt 
minučių po skerdimo, nespėjus net panaudoti apsauginių priemonių. Dėl tamsios spalvos ir riboto jos stabilumo DFD 
(tamsi, stangri, sausa) mėsa nenoriai perkama.  



Siekiant išsaugoti aukštą mėsos kokybę ir mikrobiologinį mėsos stabilumą, tikslinga mėsą užšaldyti žemesnėje 
temperatūroje, sutrumpinant šaldymo laiką ir prailginant užšaldytos būklės išlaikymo laiką. Nustatyta, kad –3º C tempe-
ratūroje užšaldytoje kiaulienoje, laikytoje 30 dienų kontroliuojamųjų dujų aplinkoje, buvo didesnis sausųjų medžiagų 
kiekis, mažesnė pH vertė, šviesesnė spalva ir didesnė vandens surišimo geba, palyginus su mėsa, laikyta 15 dienų buiti-
niame šaldytuve.  

Pašarai, šėrimas, kiaulės,  kiauliena, kokybė, technologija. 
 
Jacek KONDRATOWICZ. Lenkijos Olštyno Varmijos–Mazurų universiteto Maisto produktų kokybės katedros profesorius, bio-
medicinos mokslų habilituotas daktaras. Adresas: Oczapowskiego 5, 10–957 Olštynas, Lenkija, tel. 004889 5233226. El. paštas jac-
kon@virtuale.pl.  
Paulius MATUSEVIČIUS. Lietuvos veterinarijos akademijos Specialiosios zootechnikos katedros docentas, biomedicinos mokslų 
daktaras. Adresas: Tilžės g 18, LT–47181 Kaunas, tel. 8–37 36 35 05.El. paštas paulmat@lva.lt.  
Marija STANKEVIČIENĖ. Lietuvos veterinarijos akademijos Užkrečiamųjų ligų katedros lektorė, biomedicinos mokslų daktarė. 
Adresas: Tilžės g 18, LT–47181 Kaunas, tel. 8-37 36 31 43. El. paštas marija@lva.lt. 
Henrikas STANKEVIČIUS. Lietuvos maisto instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, profesorius, biomedicinos mokslų 
habilituotas daktaras. Adresas: Taikos pr. 92, LT─51181 tel.8-684 35 229. El. paštas henrstan@takas.lt  
Stanislovas BARANAUSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros profesorius, biomedi-
cinos mokslų habilituotas daktaras. Adresas: Studentų g 11, LT─53361 Akademija, Kauno raj. tel. 8-37 76 23 61. El. paštas: 
GaV@nora.Lzua.lt 
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Saldžiųjų lubinų grūdų panaudojimas kiaulių šėrimui 
 

Raimondas Leikus 
 

Siekdami ištirti saldžiųjų lubinų grūdų miltų panaudojimo galimybes penimoms kiaulėms šerti, Lietuvos veterinarijos 
akademijos Gyvulininkystės institute atlikome du bandymus. Tyrimų duomenimis, į kombinuotuosius pašarus I penėjimo pu-
sėje (iki 60 kg svorio) vietoje sojų rupinių įdėjus 10-15 %, o II (daugiau kaip 60 kg svorio) vietoje sojų ir saulėgrąžų rupinių – 
15-20 % lubinų miltų, kiaulių augimas ir pašarų sunaudojimas iš esmės nepakito (P>0,4-0,5). Pašarus, turinčius 10-15 % lubi-
nų miltų papildomai praturtinus sintetinio L-lizino monochlorido ir pašarinio DL-metionino priedais, pastebima tendencija, 
kad pagerėja kiaulių augimas bei sumažėja pašarų sąnaudos, ypač antroje penėjimo pusėje. Šiuo atveju jų priesvoriai per parą 
buvo 12,7 % didesni, palyginti su kiaulėmis, gavusiomis lubinų miltus be minėtų priedų (P<0,05). Kiaulių šėrimas pašarais su 
15-20 % lubinų miltų neturėjo esminio poveikio skerdenos kokybei, mėsos bei lašinių cheminiams ir fiziniams rodikliams 
(P>0,1-0,5), tik sumažėjo mėsos spalvos intensyvumas (P<0,005-0,05). Panašūs rezultatai gauti ir kombinuotuosiuose paša-
ruose, turinčiuose lubinų miltų, panaudojus L-lizino monochlorido ir pašarinio DL-metionino priedus. Esant kiaulių pašaruose 
15-20% lubinų miltų, pastebima tendencija, kad lašiniuose šiek tiek padaugėja polinesočiųjų linolo ir linoleno rūgščių (P>0,1), 
tačiau kitų riebalų rūgščių kiekis mažai skyrėsi (P>0,4-0,5). 

Taigi, tyrimų duomenimis, į penimų kiaulių kombinuotuosius pašarus vietoje sojų ir saulėgrąžų rupinių galima dėti 
lubinų miltų: pirmoje penėjimo pusėje (iki 60 kg svorio) – 10-15 %; antroje penėjimo pusėje (daugiau kaip 60 kg svo-
rio) – 15-20 %. 

 Lubinai, amino rūgštys, priesvoriai, skerdena, mėsos cheminė sudėtis. 
 
Raimondas LEIKUS. Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės instituto Gyvūnų mitybos ir pašarų skyriaus biomedicinos 
mokslų daktaras. Adresas: R. Žebenkos g. 12, LT-82317 Baisogala, Radviliškio r. Tel. (8 422) 6 53 83. Faksas (8 422) 6 58 86, el. 
paštas LGI@lgi.lt 
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Ankstyvųjų veislių bulvių kokybės tyrimai 
 
Almantas Ražukas, Juozas Jundulas  
 

Tyrimai buvo atlikti su 49 labai ankstyvomis ir 65 ankstyvomis bulvių veislėmis. Straipsnyje pateikiami svarbiausi 
bulvių kokybiniai rodikliai – derlingumas, gumbų skaičius kere, vidutinė gumbo masė, krakmolo ir sausų medžiagų kiekis 
%, skonis, pajuodavimas po išvirimo, traškučių kokybė balais. 



Labai ankstyvų veislių grupėje derlingiausios veislės buvo ‘Ranyj žoltyj’, ‘Frezija’, ‘Anosta’, ‘Aminga’, ‘Antanes’, 
‘Zaltite’, ‘Scala’, ‘Izora’. Ankstyvųjų veislių grupėje – veislės ‘Fortuke’, ‘Belaja noč’, ‘Novinka’, ‘Adreta’. Iš tirtų 49 
labai ankstyvų bulvių veislių geriausiu skoniu pasižymėjo veislė ‘Axilia’ ir hibridas ‘84-37-2’. Jos buvo įvertinti 8 ba-
lais. Ankstyvųjų grupėje 8 balais buvo įvertintos veislės ‘Sunia’, ‘Adretta’, ‘Kondor’, ‘Kruglik’ ir hibridas ‘1614-16N’. 
Labai ankstyvųjų grupėje mažiausiai išvirus juodavo veislės ‘Corine’, o ankstyvųjų grupėje – veislės ‘Marfona’, ‘Krug-
lik’, ‘Kondor’, ‘Sokol’ ir hibrido ‘1614-06N’ gumbai. Geriausi traškučiai buvo gauti labai ankstyvųjų grupėje iš veislės 
‘Corine’, o ankstyvųjų grupėje iš  veislės ‘Vokė’. Labai ankstyvųjų grupėje daugiausia krakmolo sukaupė veislės ‘An-
tanes’, ‘Karina’, ‘Viki’ ir ‘Prima’, o ankstyvųjų grupėje – veislė ‘Alda’ ir hibridas ‘Jo 0382’. 

Bulvių veislės, krakmolas, sausosios medžiagos, skonis, traškučiai.  
 

Almantas RAŽUKAS. Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialo vyriaus. mokslo darbuotojas, biomedicinos mokslų daktaras. 
Adresas: Žalioji a. 2, LT- 02232 Vilnius. Tel. (8 5) 264 54 38, el. paštas almantas.razukas@vokelzi.lt 
Juozas JUNDULAS. Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialo vyr. mokslo darbuotojas, biomedicinos mokslų daktaras. Adre-
sas: Žalioji a. 2, LT- 02232 Vilnius. Tel.:  (8 5) 264 54 39. 
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Priešsėjinio dirvos dirbimo įtaka cukrinių runkelių morfometriniams rodikliams 

 
Kęstutis Romaneckas 
 

1995-1998 m. LŽŪU Bandymų stoties lengvo priemolio dirvožemiuose buvo tirta skirtingo priešsėjinio dirvos pure-
nimo būdų įtaka šakniavaisių morfometriniams rodikliams (šakniavaisių antžeminės dalies aukščiui, šakniavaisių ilgiui ir 
pločiui). Tyrimų duomenimis, žemiausia cukrinių runkelių šakniavaisių dalis (3,1 cm aukščio) buvo nustatyta neintensy-
viai ir giliau purentuvu KPS-400 prieš sėją supurentuose laukeliuose. Tarp dirvos supurenimo gylio, dirvos agregatinės su-
dėties ir šakniavaisio antžeminės dalies aukščio nustatyta vidutinio stiprio priklausomybė. Kuo didesnis buvo dirvos pu-
renimo gylis ir jos struktūros patvarumas, tuo ilgesni išaugo cukrinių runkelių šakniavaisiai, o kuo tankesnis buvo 10-20 
cm gylyje dirvos sluoksnis ir didesnis purenimo gylis – tuo platesni šakniavaisiai. Pasėlio tankumo varijavimas nuo 65 iki 
91 tūkst. vnt./ha augalų šakniavaisių antžeminės dalies aukščiui didesnės įtakos neturėjo. 

Cukriniai runkeliai, priešsėjinis dirvos dirbimas, fizikinės savybės, šakniavaisių morfometriniai rodikliai. 
 

Kęstutis ROMANECKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros einantis docento pareigas, biomedicinos moks-
lų daktaras. Adresas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno raj. El. paštas Rkestas@nora.lzua.lt. 
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Požeminių inžinerinių komunikacijų poveikis medžių būklei centrinėse Kauno gatvėse 

 
Kęstutis Žeimavičius, Vidmantas Juronis, Vilija Snieškienė 
 

Straipsnyje aptariami medžių, augančių prie požeminių inžinerinių komunikacijų, būklės vertinimo rezultatai. Ty-
rimai ir stebėjimai buvo atliekami 2000-2002 metais penkiose Kauno m. centrinės dalies gatvėse prie 106 trasų. Nusta-
tyta, kad bet kokios paskirties požeminės inžinerinės komunikacijos neigiamai veikia gatvės medžius. Toliau nuo trasų 
ir gatvėse be požeminių komunikacijų medžių būklė tiriamuoju laikotarpiu buvo geresnė nei arti jų augančių. Daugiau-
sia žuvusių, taip pat blogos ir patenkinamos būklės medžių rasta 1-3 m atstumu nuo trasų. Požeminės inžinerinės komu-
nikacijos sustiprina neigiamą klimatinių sąlygų (aukštos temperatūros, sausros) poveikį. Jo pasekmės medžiams gatvėse 
- lapų nekrozės, šakų džiūvimas, gausu kenkėjų. 

Komunikacijos, medžių būklė, lapų nekrozė, kenkėjai. 
 
Kęstutis ŽEIMAVIČIUS. VDU Kauno botanikos sodas, Introdukuotų augalų laboratorija, mokslinis bendradarbis, mokslų daktaras. 
Adresas: Ž.E.Žilibero g. 6, LT-3018 Kaunas. Tel. 39 00 33, el.paštas Kestutis_Zeimavicius@bs.vdu.lt.  
Vidmantas JURONIS. VDU Kauno botanikos sodas, Introdukuotų augalų laboratorijos vedėjas, vyresnysis mokslo darbuotojas, 
mokslų daktaras, docentas. Adresas: Ž.E.Žilibero g. 6, LT-3018 Kaunas. Tel. 39 00 33, el.paštas v.juronis@bs.vdu.lt  
Vilija SNIEŠKIENĖ. VDU Kauno botanikos sodas, Introdukuotų augalų laboratorija, vyresnioji mokslo darbuotoja, mokslų dakta-
rė. Adresas: Ž.E.Žilibero g. 6, LT-3018 Kaunas. Tel. 39 00 33, el.paštas v.snieskiene@bs.vdu.lt.                     
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Regionų politikos raida Lietuvoje: galimų modelių taikymas 
 
Remigijus Čiegis, Dalia Štreimikienė 
 

Regionų plėtra galima vadinti bendruomenės gyvenimo socialinio, ekonominio, aplinkosaugos, sveikatos apsaugos, 
technologijos, kultūros ir rekreacijos aspektų plėtojimą tam tikroje teritorijoje. Regioninę plėtrą taip pat galima traktuoti 
kaip visumą priemonių, skirtų skatinti ekonominę plėtrą regione, kuo efektyviau panaudojant vietinius išteklius. Šiuo 
atveju, siekiant galutinio tikslo – spartesnio šalies ekonomikos augimo, pirmenybė teikiama ekonominiai plėtrai, kuri 
yra svarbiausia bendruomenės plėtros sudedamoji dalis, kadangi ji aprūpina bendruomenę finansiniais ištekliais, kurie 
yra būtini norint plėtoti kitus bendruomenės plėtros aspektus. Straipsnis analizuoja regioninės politikos formavimosi 
Lietuvoje prielaidas bei istoriją.  

Straipsnyje išnagrinėtos pagrindinės regioninės plėtros problemos, su kuriomis susiduria Lietuva, integruodamasi į 
Europos Sąjungą. Straipsnio tyrimų objektas – regioninės politikos įgyvendinimo modeliai. Straipsnio tikslas - išnagri-
nėti pagrindines regioninės politikos įgyvendinimo Lietuvoje problemas bei apibrėžti galimus regioninės plėtros mode-
lius, padėsiančius užtikrinti regioninės plėtros politikos integralumą ir efektyvumą Lietuvoje. Tyrimų metodika - regio-
ninės plėtros modelių taikymo Lietuvoje galimybių analizė: išnagrinėjus 3 teorinius regioninės plėtros politikos mode-
lius bei situaciją Lietuvos regioninėje politikoje, pasiūlyta šių modelių nuoseklaus įgyvendinimo Lietuvoje koncepcija 
bei nustatytas jų taikymo eiliškumas.  

Regionų plėtra, politika, modeliai. 
 
Remigijus ČIEGIS. Profesorius, habilituotas daktaras, Vilniaus Universiteto Kauno humanitarinis fakulteto Sociokultūrinių tyrimų 
instituto direktorius. Adresas: Muitinės g. 8, LT-3000 Kaunas. Tel. (370 37) 42 23 44; faksas (370 7) 42 32 22, tel.: (3707) 422344, 
faksas (3707) 42 32  22, El. paštas Remigijus.Ciegis@vu.khf.lt Mokslinių interesų sritys: darnus vystymasis, regioninė plėtra, dar-
naus vystymosi principų integravimas regioninėje politikoje. 
Dalia ŠTREIMIKIENĖ. Socialinių mokslų daktarė, Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakulteto Sociokultūrinių tyrimų ins-
tituto vyresnioji mokslo darbuotoja. Adresas: Muitinės g. 8, LT-3000 Kaunas. Tel. (3707) 422344; faksas (3707) 423222. El. paštas 
dalia@isag.lei.lt.  
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Žemės naudojimo intensyvumo priklausomybė nuo ūkininkų ūkių dydžio Lietuvoje 
 
Daiva Makutėnienė 
 

Straipsnyje nagrinėjami ūkininkų ūkių dydžio pokyčiai bei jų turimo žemės ploto įtaka ekonominiams rezultatams. 
Dėmesys akcentuojamas į tai, kokią įtaką ūkininkų ūkių kūrimuisi Lietuvoje turėjo vykdoma žemės reforma, jų struktū-
rinius pokyčius, ūkio vidutinio žemės ploto kaitą šalyje. Tyrimo metu lyginti atskirų ūkininkų ūkių grupių pagal bendrą-
jį žemės plotą ūkinės veiklos ekonominiai rezultatai: derlingumas, augalininkystės, gyvulininkystės bei bendrosios pro-
dukcijos vertė, prekinės produkcijos vertė, bendrasis, grynasis ir grynasis pelnas su subsidijomis bei veiksniai, lėmę 
ekonominius rezultatus. Ūkinės veiklos lyginamoji analizė, paremta monofaktoriniu produktyvumo rodikliu – nustatant 
žemės naudojimo efektyvumo lygį, atlikta respondentinių ūkininkų ūkių duomenimis, parodė, kad Lietuvoje mažiausių 
ūkių grupėje (iki 10,1 ha) 2000 – 2002 m. ekonominiai ūkinės veiklos rezultatai vienam hektarui žemės ūkio naudmenų 
buvo daug geresni negu didžiausių ūkių (daugiau kaip 150,0 ha) grupėje. Tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuvoje nedi-
deliuose ūkininkų ūkiuose žemė naudojama kur kas intensyviau negu stambiuose ūkiuose.  

Tyrimui atlikti naudota Ūkių apskaitos duomenų tinklo respondentinių ūkininkų ūkių duomenų sistema.    
Ūkio dydis, žemės naudojimo efektyvumas.  

 
Daiva MAKUTĖNIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Ekonomikos katedros socialinių 
mokslų daktarė, einanti docentės pareigas. Adresas: Universiteto g. 10, LT – 53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 59, el. 
paštas daivam@eko.lzuu.lt 
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Lietuvos kredito rinkos funkcionavimo efektyvumas ir jį lemiantys veiksniai 
 
Lina Martirosianienė, Nijolė Žaltauskienė 
  

Lietuvos komercinių bankų veikla ir kredito rinka mūsų ekonomikoje yra gana reikšmingi. Bankų veiklos principus 
visuomenė nesunkiai suvokia, o jų teikiamos paslaugos tampa kasdienio gyvenimo dalimi. Todėl tik gerai suvokdami 
pelningumo, likvidumo, rizikos ir kitų kredito rinkai taikomų kriterijų vertinimo principus galėsime pritraukti ūkio re-
novacijai reikalingas investicijas. Be to, atsižvelgiant į tai, kad pastaruoju metu šalies bankai sparčiai didina paskolų 
portfelį, teikdami didesnius prioritetus ilgalaikiams verslo projektams finansuoti, tinkamas kredito rizikos valdymas ir 
paskolų kokybės įvertinimas tampa dar aktualesnis. Straipsnyje detaliai analizuojama Lietuvos kredito rinkos būklė, at-
liekama Lietuvos makroekonominės aplinkos poveikio kredito rinkos rodikliams analizė, išryškinant labiausiai įtako-
jančius veiksnius, apžvelgiamos Lietuvos bankų kredito rizikos valdymo problemos.  

Kreditas, rinka, paskola, indėlis, palūkanų norma, rizika. 
 
Lina MARTIROSIANIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros asis-
tentė. Adresas: Universiteto g. 10, LT- 53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8-37) 75 22 49, el. paštas: afk@nora.lzuu.lt 
Nijolė ŽALTAUSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros sociali-
nių mokslų daktarė, docentė. Adresas: Universiteto g. 10, LT- 53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8-37) 75 22 49, el. paštas: 
afk@nora.lzuu.lt 
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Verslo vadybos studijų kokybę sąlygojantys veiksniai 

 
Jadvyga Ramanauskienė 

 
Dabartiniame vadybos moksle sparčiai atsiranda nauji terminai, teorijos, problemų sprendimo būdai. Tai tarsi reakcija 

į greitai besikeičiančias verslo aplinkos sąlygas. Be abejo, nauji valdymo metodai reikalingi, norint prognozuoti 
organizacijų ateitį. Anot daugelio Vakarų šalių mokslininkų ir praktikų, ateitis - tai žinių amžius, žinių organizacijos, tai 
nauja ekonomika, verčianti organizaciją turimų žinių pagrindu kurti naujus darbo metodus, kompetencijas ir procesus, 
valdymo metodus bei organizacijų valdymo strategijas. Taigi organizacijos, norėdamos išsiskirti iš konkurentų, savo 
pastangas privalo koncentruoti į žmogiškojo intelekto plėtojimą ir valdymą. Straipsnyje analizuojama universiteto 
dėstytojų žinių ir kompetencijos svarba studijų kokybei. 

Žinios, informacija,  kompetencija, kokybė. 
 
Jadvyga RAMANAUSKIENĖ. LŽŪU Ekonomikos ir vadybos fakulteto Verslo vadybos katedros socialinių (ekonomikos) mokslų 
daktarė, docentė. Adresas: Universiteto 10, LT-53361, Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 23 28, el. paštas Jraman@eko.lzuu.lt 
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Lietuvos regionų ir savivaldybių pradinio pasirengimo ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimui įver-
tinimas 

 
Agnė Tarasevičienė 

 
Straipsnyje pateikiamos pagrindinės Europos Sąjungos regioninės politikos kryptys, jos įgyvendinimo priemonės ir 

įtaka Lietuvai. Aptariamas regionų ir savivaldybių vaidmuo rengiant plėtros planus bei įgyvendinant projektus, skirtus 
gauti paramą socialinei ir ekonominei plėtrai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Įvardijami svarbiausi faktoriai, 
lemiantys Lietuvos savivaldybių gebėjimą rengti ir administruoti projektus. Straipsnyje svarbiausias dėmesys skiriamas 
Lietuvos savivaldybių ir regionų parengtiems strateginiams plėtros planams ir jų  kokybei kaip vienai svarbiausių prie-
laidų regioninei plėtrai. 

 Plėtros planai, parama, fondai, savivaldybės, ekonominė plėtra. 
 

Agnė TARASEVIČIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Ekonomikos katedros socialinių 
mokslų doktorantė. Adresas: Studentų g. 11, LT- 53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 22 59, el. paštas tagne@info.lzua.lt  
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Integracijos į Europos Sąjungą poveikis Lietuvos kaimui: žemės ūkio daugiafunkciškumo plėtotė  
 
Valerija Vinciūnienė, Vytautas Vaznonis, Bernardas Vaznonis 
 

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, imama taikyti Bendroji žemės ūkio politika, kuri pastaruoju metu vis labiau 
grindžiama daugiafunkcinio žemės ūkio koncepcija. Pripažįstama, kad, kaip žemės ūkio veiklos rezultatai sukuriami ne 
tik prekiniai, bet ir neprekiniai produktai, kuriems yra būdingos viešųjų gėrybių savybės. Prekiniai ir neprekiniai žemės 
ūkio rezultatai kuriami tuo pačiu metu ir naudojant tuos pačius gamybos veiksnius (vyksta bendros gamybos procesas). 
Kadangi viešųjų gėrybių, sukuriamų žemės ūkyje, poreikis auga, o jų kūrimas atsietai nuo žemės ūkio yra komplikuo-
tas, kyla būtinumas remti žemės ūkio veiklą. Tarptautinės prekybos liberalizacijos sąlygomis iškyla problema, kaip su-
derinti žemės ūkio daugiafunkciškumo rėmimą su laisvosios prekybos reikalavimais. Tai skatina pozityviosios ir 
normatyvinės analizės šiais klausimais tyrimus. Šiame straipsnyje nagrinėjamos ir vertinamos daugiafunkcinio žemės 
ūkio koncepcijos formavimosi objektyvios prielaidos, esmė ir turinys, jos įtaka Bendrosios žemės ūkio politikos re-
formai. Atskleidžiamas jos galimas poveikis Lietuvos kaimui – žemdirbių pajamoms, užimtumui žemės ūkyje, 
šeimyninių ūkių išlikimui, kaimo gyvybingumui ir konkurencingumui. 

Žemės ūkio daugiafunkciškumas, struktūriniai fondai, viešosios gėrybės. 
 
Valerija VINCIŪNIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Ekonomikos katedros socialinių (ekono-
mikos) mokslų  daktarė, lektorė. Adresas: Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r., tel. (8 37) 75 23 06, el. paštas vale-
ryv@eko.lzua.lt 
Vytautas VAZNONIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Ekonomikos katedros lektorius. Adresas: 
Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r., tel. (8 37) 75 23 06, el. paštas vaznonis@eko.lzua.lt 
Bernardas VAZNONIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Ekonomikos katedros asistentas. Adre-
sas: Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r., tel. (8 37) 75 22 59, el. paštas bvaznonis@hotmail.com 
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Įmonės finansinės atskaitomybės sistemą lemiantys veiksniai 
 
Danutė Zinkevičienė, Kristina Rudžionienė 
 

Šiame straipsnyje nagrinėjami Kontingencijos teorijoje nurodomi veiksniai, lemiantys įmonės finansinės atskaito-
mybės sistemą. Pagal šią teoriją išskiriamos keturios veiksnių grupės: socialiniai veiksniai, įmonės aplinka, įmonės sa-
vybės ir apskaitos informacijos vartotojų savybės. Visos šios veiksnių grupės ne tik veikia įmonės finansinės atskaito-
mybės sistemą, bet ir daro įtaką viena kitai. Įmonių finansinės atskaitomybės sistemos skirtumai pasireiškia kaip šių 
kintamųjų pokyčių rezultatas. Kontingencijos teorija, kaip alternatyva tradiciniam atstovavimo teorijos požiūriui, kuris 
apima siauresnį veiksnių ratą, gali būti naudojama įmonių finansinės atskaitomybės sistemai apibūdinti, jai paaiškinti ir 
prognozuoti. Autorės atliko empirinę pagrindinių įmonės finansinės atskaitomybės sistemą lemiančių veiksnių analizę 
Lietuvos įmonėse ir nustatė didžiausią poveikį atskaitomybei turinčius veiksnius.  

Finansinės atskaitomybės sistema, veiksniai, Kontingencijos teorija, apskaita. 
 
Danutė ZINKEVIČIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros docen-
tė, socialinių (ekonomikos) mokslų daktarė. Adresas: Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 22 49, 
el.paštas danutez@info.lzuu.lt 
Kristina RUDŽIONIENĖ. Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Finansų ir apskaitos katedros socialinių (ekonomi-
kos) mokslų doktorantė. Adresas: Muitinės g. 8, LT-44280 Kaunas. Tel. (8 37) 42 29 26, el.paštas rudzioniene@vukhf.lt 
 



ISSN 1648-116X LŽŪU MOKSLO DARBAI. 2004. Nr. 65 (18) 
TECHNOLOGIJOS MOKSLAI 

 
Suminio išgaravimo eiga drėkinamuose eglės sodinukų plotuose 
 
Benius Bendaravičius, Vilda Grybauskienė 

 
Straipsnyje pateikiama 1993-1994 ir 2002-2003 m. paprastosios eglės (Picea abies) sodinukų suminio išgaravimo 

dinamika. Tyrimas atliekamas siekiant pateikti rekomendacijas Lietuvos miško medelynams drėkinimo režimui optimi-
zuoti. Bandymai atlikti Lietuvos žemės ūkio universitete, vandens balanso elementų tyrimo aikštelėje. Tyrimais nustaty-
ta, kad intensyviau drėkinami eglės sodinukai išgarina daugiau drėgmės. Intensyviausias išgaravimas yra liepos mėnesį 
- sudaro 28 % vegetacijos laikotarpio suminio kiekio, o vidutinis paros išgaravimas siekia 4-6 mm. 

Auginant sodinukus natūraliomis sąlygomis (nedrėkinant) vandens sunaudojimui įtakos turi dirvožemio drėgmės 
režimas bei meteorologiniai veiksniai. Eglės sodinukai optimalios drėgmės sąlygomis per vegetacijos laikotarpį (gegu-
žė-rugsėjis) vidutiniškai išgarina 401 mm vandens, arba 27 % daugiau negu sodinukai, augantys natūraliomis sąlygo-
mis. Eglės sodinukų suminiam išgaravimui skaičiuoti galima panaudoti Melioracijos katedros siūlomą formulę bei nau-
dojantis nustatytais biologiniais koeficientais. 

Drėgmė, suminis išgaravimas, eglės sodinukai. 
 
Benius BENDARAVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Melioracijos katedros techni-
kos mokslų daktaras, docentas. Adresas: Universiteto g.10, LT – 53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 23 80, el. paštas benas-
bendar@yahoo.de  
Vilda GRYBAUSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Melioracijos katedros doktoran-
tė. Adresas: Universiteto g. 10, LT – 53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 23 80, el. paštas Vilda@centras.lt 
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Kraštovaizdžio ekologinės įtampos arealų pasiskirstymas (Lietuvos teritorijos pavyzdžiu) 
 
Margarita Jankauskaitė, Darijus Veteikis 
 

Šiuolaikinėmis intensyvaus gamtinių išteklių naudojimo ir technogeninės taršos sąlygomis kraštovaizdžio ekologi-
nio stabilumo vertinimas tampa ypač aktualus, nes kraštovaizdis – tai sistema, kurios funkcionavimo pusiausvyros išlai-
kymas užtikrina žmogaus gyvenamosios aplinkos tvarumą. Siekiant įvertinti ekologinę įtampą kraštovaizdžio sistemose, 
išskirti technogeocheminio spaudimo veiksniai – pramonė, žemės ūkis, transportas, gyventojų buitinė tarša. Šiame dar-
be pabandyta nustatyti minėtos įtampos pasiskirstymą skirtingose kraštovaizdžio sistemose Lietuvos teritorijoje. Ekolo-
ginės įtampos stiprumą lemia technogeocheminio agresyvumo ir geosistemų jautrumo santykis. 

Kraštovaizdžio sistemos Lietuvos teritorijoje pasižymi skirtingu jautrumu cheminiam poveikiui. Atsižvelgiant į 
kraštovaizdžio savivalos savybes, išskirti 7 geosistemų jautrumo lygiai, sudarytas jų paplitimo Lietuvos teritorijoje že-
mėlapis. Didžiausią ploto dalį užima vidutiniškai ir daugiau nei vidutiniškai jautrios geosistemos, mažiausiai (beveik po 
lygiai) yra santykinai nejautrių ir ypač jautrių geosistemų. 

Atlika detali kraštovaizdžio technomorfologinės strukūros analizė tapo pagrindu kraštovaizdžio technogeocheminio 
spaudimo nustatymui. Lietuvos teritorijoje išskirta apie 2000 įvairaus technogenizacijos laipsnio (pagal urbanizacijos 
lygį, žemės naudojimo pobūdį ir kt.) technotopų – savarankiškų technogeninės kraštovaizdžio  morfostruktūros dalių. 
Minėtuose technotopuose technogeocheminis spaudimas buvo įvertintas pagal pramonės ir kitų užstatytų teritorijų, že-
mės ūkio naudmenų užimamą plotą, kelių tinklo tankį, pakoreguotą pagal eismo intensyvumą, ir buitinę taršą, įvertintą 
pagal gyventojų tankumą, naudojant GIS duomenų bazes. Kiekvienam iš minėtų veiksnių suteikti skirtingi svorio koefi-
cientai adaptuojant jau anksčiau pasiūlytą cheminės apkrovos kraštovaizdžiui vertinimo sistemą. 

Perdengus geosistemų jautrumo cheminiam poveikiui ir technogeocheminio spaudimo žemėlapius gauta kartos-
chema, atskleidžianti ekologinės įtampos laukų Lietuvos kraštovaizdžio sistemose pasiskirstymą. Pažymėtini Vilniaus-
Kauno-Kėdainių-Jonavos bei Mažeikių probleminiai arealai su didžiausiomis ekologinėmis įtampomis kraštovaizdžio 
sistemose. Stabiliausi ekologiniu požiūriu išlieka mažai technogenizuoti miškingi Pietryčių lygumos, Karšuvos ir Už-
nemunės arealai. Didžiausią Lietuvos teritorijos dalį beveik po lygiai išsidalina vidutinės (29%), žemos (26%) ir aukštos 
(24%) ekologinės įtampos arealai, labai žemos įtampos arealai užima 17%, labai aukštos įtampos – 4 % Lietuvos terito-
rijos. Tai teritorijos, kuriose būtinas tinkamas aplinkosauginių priemonių planavimas, užtikrinantis kraštovaizdžio eko-
loginės pusiausvyros palaikymą. 

Geosistemų jautrumas, technogeocheminis spaudimas, ekologinė įtampa. 
Margarita JANKAUSKAITĖ. Geologijos ir geografijos instituto Kraštovaizdžio geografijos ir kartografijos skyriaus vyr. mokslo 
darbuotoja, fizinių mokslų (geografijos) mokslų daktarė. Adresas: T.Ševčenkos g. 13, LT-2600, Vilnius. Tel. (8-5) 210 47 09, el. paš-
tas jankauskaitė@geo.lt 
Darijus VETEIKIS. Geologijos ir geografijos instituto Kraštovaizdžio geografijos ir kartografijos skyriaus mokslo darbuotojas, fi-
zinių mokslų (geografijos) mokslų daktaras. Adresas: T.Ševčenkos g. 13, LT-2600, Vilnius. Tel. (8-5) 210 46 92, el. paštas: 
veteikis@geo.lt 
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Upių dugninių nešmenų debito apskaičiavimo analizė ir metodika  

 
Zenonas Rimkus, Loreta Grigaitienė 
 

Straipsnyje analizuojami vieno iš pagrindinių upių vaginių procesų veiksnių – kietojo nuotėkio sudedamosios – dugni-
nių nešmenų skaičiavimai. Kietasis nuotėkis – tai nešmenų kiekis, kurį vandens tėkmė perneša vagos skerspjūviu per laiko 
vienetą. Šie nešmenys susideda iš upės dugnu judančių nešmenų – dugninių nešmenų ir vandenyje esančių kietųjų dalelių – 
skendinčiųjų nešmenų. Tiek dugninių, tiek ir skendinčiųjų nešmenų šaltiniu gali būti pačios vagos gruntas (įskaitant ir krantų 
erozijos produktų tam tikrą dalį), baseino erozijos produktai, su įvairiomis nuotekomis ar dėl žmogaus veiklos į upes pateku-
si stambiagrūdė nuosėdinė mineralinė medžiaga, įvairios genezės smulkiausios dalelės bei koloidai. 

Kietojo nuotėkio nustatymas yra svarbus upių vagotyros įvairių klausimų teoriniams tyrimams, aktualus nagrinėjant 
daugelį aplinkosaugos ir ekologijos problemų. Upių kietąjį nuotėkį labai svarbu mokėti nustatyti ir dėl to, kad statant įvairius 
hidrotechnikos statinius, tiltus, drėkinimo sistemas, vandens ėmyklas, sudarant vandens saugyklas, tvenkinius, neįvertinus 
upių nešmenų transporto, dažnai šie statiniai pradeda veikti neefektyviai. Pavyzdžiui, neatsižvelgus į nešmenų režimą, daž-
nai sumažėja vandens saugyklų gylis, žemutiniuose bjefuose suaktyvėja vagų erozija ir pan., daroma žala gamtai, šiuo atvejų 
upių vagoms, jų hidrobiontams ir supančiai aplinkai; tai nenaudinga ūkinei veiklai – statiniai netenka savo paskirties.  

Darbe aprašyti upių kietojo nuotėkio debito nustatymo teoriniai principai, suformuluota tyrimų problema ir pagrįstas ak-
tualumas. Dugninių nešmenų linijinis debitas skaičiuotas pagal Brauno, Šamovo, Lopatino, Gončiarovo, Levi, Einsteino, 
van Rijno, Mejerio-Peterio ir Miulerio, Mejerio-Peterio, Einsteino koreliacijos, Bagnoldso, Nielseno formules ir dugninių 
bangų judėjimo metodu. Nustatyta, kad tinkamiausios Lietuvos upėms Brauno, Mejerio-Peterio, Einsteino ir Gončiarovo 
dugninių nešmenų skaičiavimo formulės. Pasiūlyta Lietuvos didesniųjų upių dugninių nešmenų debitų skaičiavimo me-
todika, iš esmės palengvinanti šio labai sudėtingo klausimo sprendimą. 

Kietasis nuotėkis, skaičiavimų metodika. 
 
Zenonas RIMKUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Hidrotechnikos katedros einantis profesoriaus pareigas, gamtos (fizinių) mokslų 
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Logistinis augimo modelis su Markovo procesu 
 
Petras Rupšys 
 
 Darbe suformuluotas hibridinis logistinis modelis populiacijos augimo parametrui modeliuoti. Šis modelis jungia 
daugelį funkcionalinių augimo kreivių. Hibridinis logistinis augimo modelis yra apibrėžtas paprastąja diferencialine 
lygtimi, kurios valdymui yra naudojama Markovo grandinė. Hibridinės sistemos yra plačiai naudojamos fizikiniams 
procesams su atsitiktiniais triukšmais identifikuoti. Augimo atsitiktinumo fenomenas įvedamas į modelį Markovo gran-
dinės pavidalu. Suformuluotas modelis taikomas medynų tankiui, dominuojančiam aukščiui ir biomasei modeliuoti. 
Hibridinis logistinis augimo modelis leidžia modeliuoti augimo parametrus pasitaikančius įvairiose tyrimų srityse, pa-
vyzdžiui, žemės ūkyje, miškotvarkoje,  ekologijoje, biologijoje. 
 Modelis, tankumas, aukštis, biomasė. 
 
Petras RUPŠYS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Informacinių technologijų instituto Matematikos katedros (matematikos)  mokslų 
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Socialinių mokslų srities mokslinio straipsnio savitumai 
 
Antanas Poviliūnas 
 

LŽŪU mokslinis žurnalas “Vagos” skelbia biomedicinos, technologijos ir socialinių mokslų straipsnius. Kiekviena moks-
lo sritis šalia bendrųjų mokslinio straipsnio rengimo principų turi savo savitumų iškeliant problemą, grindžiant tyrimų tikslą ir 
uždavinius, objektą ir laikotarpį, parenkant tinkamiausius tyrimo atvejui metodus, renkant, aprašant ir apibendrinant surinktą 
informaciją, darant išvadas ir pasiūlymus. Šiais savitumais išsiskiria socialinių mokslų sritis, ypač ekonomikos ir vadybos 
mokslai. Jie straipsnyje ir nagrinėjami tęsiant, papildant prof. habil. dr. Povilo Duchovskio rašinio “Mokslinių straipsnių ren-
gimas” teiginius. 

Metodai, mokslinis tyrimas, rezultatai, straipsnis, tikslas, uždaviniai. 
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