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Ankštinių priešsėlių biomasės įtaka javų pasėlių piktžolėtumui 

 
Aušra Arlauskienė, Stanislava Maikštėnienė 
 

Straipsnyje analizuojama 1997-2002 metais atlikti kompleksiniai tyrimai sunkios granuliometrinės sudėties giliau 
karbonatinguose giliau glėjiškuose rudžemiuose Lietuvos žemdirbystės instituto Joniškėlio bandymų stotyje. Tyrimų 
tikslas: ištirti ankštinių priešsėlių, jų biomasės, įterptos žaliajai trąšai, ir kraikinio mėšlo įtaką piktžolių plitimui 
skirtinguose javų pasėliuose. Pirmais metais po ankštinių priešsėlių, auginant žieminius kviečius, daugiausia piktžolių 
sudygo po liucernų – 27,6 % daugiau negu po dobilų. Ši tendencija išliko ir antrais tyrimo metais auginant javus. Visos 
organinės trąšos didino javų pasėlio piktžolėtumą, labiau – mėšlas negu ankštinių augalų biomasė, įterpta žaliajai trąšai. 
Iš žaliųjų trąšų labiau trumpaamžių piktžolių populiaciją pagausino įterpta vikių ir avižų mišinio negu daugiamečių 
ankštinių žolių biomasė. Trejus metus auginant įvairias žieminių ir vasarinių javų sekas, piktžolėtumas buvo daug 
mažesnis negu vienus ar kitus atsėliuojant. 

Priešsėliai, žalioji trąša, dirva, javai, piktžolėtumas. 
 
Stanislava MAIKŠTĖNIENĖ. Lietuvos žemdirbystės instituto Joniškėlio bandymų stoties biomedicinos mokslų daktarė, Adresas: 
Lietuvos žemdirbystės instituto Joniškėlio bandymų stotis, LT-39301 Joniškėlis, Pasvalio raj. Tel.: (8451)38224, el. paštas: 
joniskelio_lzi@post.omnitel.net 
Aušra ARLAUSKIENĖ. Lietuvos žemdirbystės instituto Joniškėlio bandymų stoties biomedicinos mokslų daktarė, Adresas: 
Lietuvos žemdirbystės instituto Joniškėlio bandymų stotis, LT-39301 Joniškėlis, Pasvalio raj. Tel.: (8451)38324, el. paštas: 
joniskelio_lzi@post.omnitel.net 
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Kai kurių Nemuno užliejamų pievų fitosociologinė apžvalga ir praktinis įvertinimas 

 
Ligita Baležentienė, Evaldas Klimas 
 

Lietuvos žemės ūkiui pievos, užimančios 47 % pasėlių,  yra ekonomiškai svarbios naudmenos, kaip viena iš sąlygų 
sėkmingai gyvulininkystės plėtrai. Užliejamos pievos dar svarbios kaip didelės ir specifinės biologinės įvairovės 
teritorijos. Nuo 1990 m. prasidėjo polderių sistemos priežiūros strigimas ir pasikeitė agroekologinės sąlygos Nemuno 
žemupio pievose, todėl aktualu įvertinti salpinių fitocenozių pokyčius. Straipsnyje  nagrinėjamas kai kurių Nemuno 
užliejamų pievų bendrijų sintaksonominis statusas, rūšinė įvairovė 2002 – 2004 m. vasaromis, įvertinant žolynų 
produktyvumą, pašarinę vertę ir numatant optimalų jų tvarkymo kompleksą. Nustatyta, kad Alopecuretum pratensis v. 
Bromus inermis bendrijos yra derlingiausios (4,21 t ha–1 šieno), nes susiformuoja derlinguose aliuviniuose 
dirvožemiuose. Jų šienas geros pašarinės vertės. Šių pievų panaudojimą apsunkina dažnai dirvos paviršių apsemiantis 
vanduo. Šienavimo sąlygos geresnės sausesnėse pievose, kur aptinkamos produktyvios (3,41 t ha-1 šieno) ir geros 
pašarinės vertės  Arrhenatheretum elatioris bendrijos. Phalaridetum  arundinacea bendrijos produktyvios, tačiau šienas 
sunkiai virškinamas, o dėl dažno apsėmimo jų naudojimas ribotas. Deschampsietum caespitosae pievų produktyvumas 
nustatytas mažiausias – tik 2,15 t ha -1 šieno. Dėl prastos šieno kokybės ir kupstuotumo šias pievas geriausiai tiktų 
palikti kaip natūralias laukinių gyvūnų ganyklas. 

Augalų bendrijos, užliejamos pievos, 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 
Evaldas KLIMAS.  Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Augalininkystės  katedros biomedicinos mokslų 
daktaras, docentas. Adresas: Studentų g.11, LT–53347 Akademija, Kauno raj. Tel. 8 37 75 23 14, el. paštas au@nora.lzuu.lt  
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Klimato šiltėjimo įtaka augalų sezoniniam vystymuisi Lietuvoje 1961 - 2003 metais 
 
Valerija Baronienė, Danuta Romanovskaja 

 
Šiltėjant klimatui, keičiasi sumedėjusių augalų sezoninis vystymasis bei augimo sezono trukmė. Šių kitimų tyrimai 

atlikti Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sode (1978-2003 m.) ir Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės 
filiale (1961-2000 m.).  

Tiriamu laikotarpiu fenologinio pavasario sezono bioindikatoriaus paprastojo lazdyno pražydimo datų pokyčiai 
Lietuvoje buvo didesni, nei fenologinės vasaros sezono bioindikatoriaus darželinio jazmino ir fenologinio rudens 
sezono bioindikatoriaus paprastojo klevo fenofazių pasireiškimo datų. Pastebimai ankstyvesnis tapo tirtų 8 rūšių 
sumedėjusių augalų pumpurų išsiskleidimo ir žydėjimo pradžios laikas. Sumedėjusių augalų augimo sezonas, pailgėjus 
fenologinio pavasario trukmei, Lietuvos teritorijoje per paskutinius dešimtmečius pailgėjo vidutiniškai 8-16 dienų. 
Tyrimai atskleidė augalų vystymosi fazių priklausomybę nuo temperatūros kitimo. Dėl klimato šiltėjimo augalai 
anksčiau sprogsta ir žydi, pailgėjo vegetacijos periodas ir augimo sezonas. 

Fenoindikatorius, fenologinis sezonas, sumedėję augalai, klimatas. 
 
Valerija BARONIENĖ. Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo Mokslo skyriaus mokslo darbuotoja, biomedicinos 
mokslų daktarė. Adresas: Ž. E. Žilibero g. 6, LT- 46324 Kaunas. Tel.: (8 37) 42 03 89, 8 678 12 578, el. paštas valerija@bs.vdu.lt, 
potentilla@xxx.lt.  
Danuta ROMANOVSKAJA. Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialo Dirvožemio chemijos skyriaus mokslo darbuotoja, 
biomedicinos mokslų daktarė. Adresas: Žalioji a. 2, Trakų Vokė, LT- 02232 Vilnius. Tel. (8 5) 264 54 39, el. paštas 
danuta.romanovskaja@voke.lzi.lt. 
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Lietuvos miškų smėlžemių sąsaja su senąja miško dirvožemių klasifikacija, miško tipais ir 
augavietėmis 
 
Ričardas Beniušis, Mečislovas Vaičys 
 

Detalūs smėlžemių (Arenosols) tyrimai Lietuvos miškuose pagal naująją dirvožemių klasifikaciją (LTDK - 99) 
vykdyti 2001 - 2004 metais. Tyrimų metu Lietuvos miškuose nustatyti visi 5 naujojoje Lietuvos dirvožemių 
klasifikacijoje išskirti antrojo lygio smėlžemių pogrupiai. Iš 24 trečiojo lygio sistematinių dirvožemio vienetų buvo 
aptikta tik 11. Daugiausia rasta paprastų pajaurėjusiųjų , nepasotintų paprastųjų ir giliai glėjiškų pajaurėjusių smėl-
žemių. Šie smėlžemiai Lietuvos miškuose yra vyraujantys. Nustatyti trys trečiojo lygio į naująją Lietuvos dirvožemio 
klasifikaciją neįtraukti smėlžemiai. Tai raudoni paprastieji, pseudofibriškieji pajaurėję ir rudžemiški karbonatingieji 
smėlžemiai. Ieškant sąsajų tarp senosios (1979 m.) ir naujosios (LTDK - 99) dirvožemių klasifikacijų paaiškėjo, kad 
turint tik dirvožemio pavadinimą pagal minėtas klasifikacijas, jų atitikmenų paprastai neįmanoma rasti. Atitikmenų 
radimui reikia detalaus dirvožemių profilių aprašymo ir kai kurių cheminių analizių. Didžiausia miško augaviečių (Nae, 
Nal, Nbl, Ncp) ir miško tipų serijų (Cladoniosa (cl), Vacciniosa (v), Vaccinio-myrtillosa (vm), Oxalidosa (ox)) įvairove 
pasižymi paprastieji pajaurėję smėlžemiai. 

Dirvožemių klasifikacijos, miško augaviečių tipai, miško tipai, smėlžemiai. 
 
Ričardas BENIUŠIS. Lietuvos miškų instituto Ekologijos skyriaus doktorantas. Adresas: Liepų g. 1, LT-53001 Girionys, Kauno raj. 
Tel. 8 614 24 660, el. paštas ricardasben@yahoo.com  
Mečislovas VAIČYS. Lietuvos miškų instituto Ekologijos skyriaus biomedicinos mokslų habilituotas daktaras, profesorius. Adresas: 
Liepų g. 1, LT-53001 Girionys, Kauno raj. Tel. 8 37 54 72 24, el. paštas dirvo@mi.lt 
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Dygminų (Carthamus tinctorius L.) išspaudų panaudojimo galimybės melžiamų karvių 
šėrimui 
 
Stasys Juknevičius, Stanislovas Baranauskas, Stanislovas Būdvytis, Ana Žilinskienė 
 

Siekiant nustatyti dygminų (Carthamus tinctorius L.) išspaudų panaudojimo galimybes ir jų įtaką pieno kiekiui bei 
kokybei, analogų principu buvo sudarytos 3 Lietuvos juodmargių karvių grupės: viena kontrolinė ir 2 bandomosios. 
Kontrolinės grupės karvės gavo fiksuotą racioną. Antrosios grupės karvėms su esamu racionu kasdien papildomai buvo 
duodama po 1 kg dygminų išspaudų, o trečiosios grupės karvėms 1 kg koncentruotų pašarų pakeistas išspaudomis. 

Tyrimais nustatyta, kad melžiamų karvių (2 gr.) racionus papildžius vienu kilogramu dygminų išspaudomis pieno 
išmilžis padidėjo 1,4 %, pieno riebumas - 0,37 % (p<0,05), lyginant su kontrolinės grupės karvėmis. Panaši tendencija 
nustatyta ir trečios grupės karvių produktyvumo, kai jų racionuose vienas kilogramas koncentruotųjų pašarų buvo 
pakeistas tokiu pačiu kiekiu dygminų išspaudų. Bandomųjų grupių karvių pieno riebumas padidėjo 0,37%, lyginant su 
kontroline grupe, esant pieno kiekio neesminiam padidėjimui (p>0,2). 

Tyrimų rezultatais nustatyta, kad dygminų išspaudos teigiamai veikė karvių produktyvumą. 
Dygminų išspaudos, karvių šėrimas, pieno kokybė. 

 
Stasys JUKNEVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros 
biomedicinos mokslų daktaras, e. prof. p. Adresas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija. Tel. (8-37) 75 23 61, el. paštas 
paslab@noralzua.lt 
Stanislovas BARANAUSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Augalininkystės ir gyvulininkystės 
katedros profesorius, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras. Adresas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija. Tel. (8-37) 76 23 
61, el. paštas: GaV@nora.lzua.lt 
Stanislovas BŪDVYTIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros 
biomedicinos mokslų daktaras. Adresas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija. Tel. (8-37) 75 23 61, el. paštas: gy@nora.lzua.lt 
Ana ŽILINSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros asistentė. 
Adresas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija. Tel. (8-37) 75 23 61, el. paštas: gy@nora.lzua.lt 
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Tręšimo įtaka cukrinių runkelių produktyvumui, kalio kiekiui ir jo įsisavinimui 
 
Urszula Prośba-Białczyk 
 

1997- 2000 m. Žemutinėje Silezijoje buvo tirta dirvos, klimatinių sąlygų. Žaliąsias trąšas- lauko pupų, facelijos, 
garstyčių ražienų, įterptų į dirvą azoto trąšų (0,60, 120 ir 180kg N/kg) įtaka kalio kiekiui ir įsisavinimui Kristal, Atair ir 
PN Mono 4 cukrinių runkelių veislių lapuose ir šakniavaisiuose. Nustatytas tiesinis ryšys tarp K koncentracijos  šaknyse 
bei lapuose vegetacijos tarpsniu ir cukraus kiekio bei išeigos. Organinės trąšos neturėjo esminės įtakos K koncentracijos 
kitimui cukriniuose runkeliuose. Dėl azoto trąšų poveikio K koncentracija lapuose kinta. Nustatyta neigiama koreliacija 
tarp K koncentracijos šaknyse ir baltojo cukraus kiekio bei išeigos. Nustatytas teigiamas koreliacinis ryšys tarp K 
lapuose ir technologinės cukraus išeigos, o neigiamas – tarp K kiekio lapuose ir jų derliaus. 

Cukriniai runkeliai, kalis sėjomaina, azotas, cukrus. 
 

Urszula PROŚBA-BIAŁCZYK. Prof. habil. dr., Augalininkystės katedra, Vroclavo žemės ūkio universitetas, Lenkija. Adresas: 50-
375 Wrocław, ul. Norwida 25. El. p. prosba@ekonom. ar.wroc.pl  
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Nitratų koncentracijos vandenyje nustatymo metodų palyginamoji analizė 
 
Vida Rutkovienė, Violeta Gražulevičienė, Laima Česonienė 
 

Nitratų koncentracija vandeniniuose tirpaluose nustatoma spektrometriniu, nitratų redukcijos į nitritus, jonų mainų 
chromatografijos, potenciometriniu ir kitais metodais. Kiekvienas jų skiriasi analizei naudojamų operacijų skaičiumi, jų 
sudėtingumu, aparatūra, reikalauja atitinkamos analizuotojo kvalifikacijos. Pasirenkant tyrimo metodą reikia atsižvelgti 



ir į kitų jonų koncentraciją tiriamajame vandenyje. Tai ypač aktualu analizuojant gamtinius vandenis, kuriuose pašalinių 
jonų koncentracijos yra gana didelės ir gali turėti įtakos rezultatų tikslumui.  

Šio darbo tikslas – palyginti skirtingų metodų tikslumą nustatant nitrato jonų koncentraciją vandeniniuose 
tirpaluose. Tyrimams pasirinkti trys metodai: nitratų koncentracijos nustatymas spektrometriniu metodu su natrio 
salicilatu, nitratų, koncentracijos nustatymas spektrometriniu metodu, vartojant 4-fluorfenolį, po distiliavimo ir nitratų 
koncentracijos nustatymas potenciometriniu metodu. Tyrimams naudoti modeliniai tirpalai, kuriuose nitrato jonų 
koncentracijos yra artimos jų koncentracijoms šachtinių šulinių vandenyje. 

Nustatyta atskirų rizikos veiksnių, būdingų konkrečiam metodui, faktorių, susijusių su mėginio paruošimu, prietaisų 
darbo ypatumais, įtaka matavimų tikslumui. Tyrimo rezultatų statistinis įvertinimas  atliktas naudojant statistinio 
apdorojimo programą “Statistica”.  

Vanduo, nitratai, nustatymo metodai, palyginimas. 
 
Vida RUTKOVIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Aplinkos instituto direktorė, einanti Ekologijos katedros profesorės 
pareigas, technikos mokslų daktarė. Adresas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno raj. (8-37) 75 22 02. el. paštas 
ai@nora.lzuu.lt 
Violeta GRAŽULEVIČIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Chemijos katedros docentė, technikos mokslų daktarė. Adresas: 
Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno raj. (8- 37) 75 22 15. el. paštas ch@nora.lzuu.lt 
Laima ČESONIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekologijos katedros asistentė, technikos mokslų daktarė. Adresas: Studentų 
g. 11, Akademija, LT-53361 Kauno raj. (8- 37) 75 22 02. el. paštas cesonis@dokeda.lt  
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Mikrobiologinio užterštumo rizika kiaušinių gamyboje 
 
Ina Skurdenienė, Vytautas Ribikauskas, Gediminas Vaičionis,  Audronė Benediktavičiūtė-Kiškienė, 
Robertas Juodka 
 

Tyrimai atlikti 2002-2003 metais Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės institute, Zoohigienos ir 
Ekologijos skyriuje,  ir dviejuose vištas dedekles laikančiuose ūkiuose: pirmame –vištos laikomos narveliuose, antrame 
- palaidai. Tyrimų tikslas – nustatyti, kokį poveikį kiaušinių gamyboje turi skirtingos laikymo sistemos. Mikromicetai 
buvo išskirti ir identifikuoti paukštynuose iš skirtingų substratų: lesalų, pakratų, patalpų oro ir vandens. Paukštyne, 
kuriame taikoma narvelinė vištų dedeklių laikymo sistema, bakterijų koncentracija ore buvo penkis kartus mažesnė (P< 
0,05) nei paukštyne, kur vištos laikomos palaidai. Dvigubai mažesnės buvo Echerichia coli bei pelėsinių grybų 
koncentracijos (11.88 tūkst. KSV m-3 ir 0.43 tūkst. KSV m-3). Išskirta ir identifikuota trylika mikromicetų rūšių 
kiaušinio lukšto paviršiuje. Visuose tirtuose substratuose vyravo Aspergillus, Penicillium, Alternaria ir Mucor genčių 
pelėsiniai grybai. Tarp jų dominavo Aspergillus genties grybai (38,5-49,3%). Tyrimų rezultatai parodė, kad 
mikrobiologinė rizika kiaušinių gamyboje yra didesnė laikant vištas dedekles palaidai, nei taikant narvelinę laikymo 
sistemą. 

Maisto sauga, paukščiai, laikymo sistemos, kiaušiniai, užterštumas, mikroorganizmai. 
 
Ina SKURDENIENĖ. Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės instituto Higienos ir ekologijos skyriaus vyresnioji 
mokslo darbuotoja, biomedicinos mokslų daktarė. Adresas: R. Žebenkos g.12, LT-82317 Baisogala, Radviliškio raj. Tel. (8 422) 65 
383, el. paštas ineda@freemail.lt 
Vytautas RIBIKAUSKAS. Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės instituto Higienos ir  ekologijos skyriaus vyresnysis 
mokslo darbuotojas, biomedicinos  mokslų daktaras. Adresas: R. Žebenkos g.12, LT-82317 Baisogala, Radviliškio raj. Tel. (8 422) 
65 383, el. paštas vytautas@lgi.lt 
Gediminas VAIČIONIS. Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės instituto Higienos ir ekologijos skyriaus vedėjas, 
biomedicinos mokslų daktaras. Adresas: R. Žebenkos g.12, LT-82317 Baisogala, Radviliškio raj. Tel. (8 422) 65 383, el. paštas  
zoohigiena@lgi.lt 
Audronė BENEDIKTAVIČIŪTĖ-KIŠKIENĖ. Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės instituto paukštininkystės  
skyriaus vyresnioji  mokslo darbuotoja, biomedicinos  mokslų daktarė. Adresas: R. Žebenkos g.12, LT-82317 Baisogala, Radviliškio 
raj. Tel. (8 422) 65 383, el. paštas  arel@takas.lt 
Robertas JUODKA. Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės instituto Paukštininkystės skyriaus vyresnysis mokslo 
darbuotojas, biomedicinos mokslų daktaras. Adresas: R. Žebenkos g.12, LT-82317 Baisogala, Radviliškio raj. Tel. (8 42) 65383, 
el.paštas lgi@lgi.lt 
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Silosuotų cukrinių runkelių griežinių įtaka karvių produktyvumui ir pieno kokybei 
 
Danguolė Urbšienė 
 

Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės instituto Bandymų skyriuje atlikti du bandymai su Lietuvos 
juodmargių veislės karvėmis. Darbo tikslas – nustatyti karvių produktyvumą ir pieno kokybę, maksimaliai panaudojant 
karvių šėrimui silosuotus cukrinių runkelių griežinius. 

Tyrimų rezultatai parodė, kad karvių, gavusių racione kelių rūšių (kukurūzų ir cukrinių runkelių griežinių ar žolių ir 
cukrinių runkelių griežinių) silosą, vidutiniai natūralaus riebumo pieno primilžiai buvo atitinkamai 15,1 ir 0,5 % didesni 
negu gavusių vienos rūšies (kukurūzų ar žolės) silosą. Karvių racione dalį kukurūzų siloso pakeitus cukrinių runkelių 
griežinių silosu, jų piene rasta 0,19 % (P<0,05) daugiau baltymų, 0,22 % (P<0,05) - kazeino, 0,03% - mineralinių 
medžiagų, o urėjos rasta 3 mg % (P<0,05) mažiau. Tuo tarpu cukrinių runkelių griežinių siloso šėrimas karvėms, 
keičiant juo dalį žolės siloso ir kombinuotojo pašaro davinio, neturėjo esminės įtakos pieno maistingumui, jo 
technologinei vertei.  

Silosuoti cukrinių runkelių griežiniai gali būti sėkmingai naudojami melžiamų karvių racionuose, keičiant jais dalį 
(50-60 %) kukurūzų, žolės siloso, mažinant (apie 30%) kombinuotojo pašaro davinį ir nebijant neigiamos įtakos nei 
produktyvumui, nei pieno sudėčiai ir  technologinėms savybėms. 

Karvių produktyvumas, pieno kokybė, cukrinių runkelių griežiniai, kukurūzai, žolės silosas. 
 

Danguolė URBŠIENĖ. Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės instituto Chemijos laboratorijos biomedicinos mokslų 
daktarė, vyresnioji mokslo darbuotoja. Adresas: R. Žebenkos g. 12, LT-82317 Baisogala, Radviliškio raj. Mob. tel. +370 611 14 902, 
el. paštas Danguole@lgi.lt 
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Įvairių rūšių medaus kokybės rodiklių palyginimas 
 
Jūratė Žvirzdinaitė, Elvyra Jarienė, Honorata Danilčenko, Egidija Venskutonienė 
 

2003 – 2004 m. LŽŪU atlikti kokybiniai medaus, surinkto iš įvairių Lietuvos regionų skirtingo medunešio metu, 
tyrimai.  

Medaus pagrindiniai cheminiai rodikliai buvo įvertinti remiantis Lietuvoje galiojančiu medaus standartu (LST 
1466:1997; ISC 65.140; 67.180.10 “Medus” (techninės sąlygos)). Medaus jusliniai rodikliai (spalva, konsistencija, 
kvapas, skonis) vertinti 5 balų sistema. Medaus kokybės priklausomumas nuo meteorologinių sąlygų (efektyvių 
temperatūrų sumos, kritulių kiekio) buvo tirtas skirtingais medunešio periodais.  

Nustatyta, kad klimatinės sąlygos Lietuvoje neturi didelės įtakos medaus kokybei. Nustatytas stiprus neigiamas 
koreliacinis ryšys tarp drėgmės ir invertuoto cukraus meduje, tarp invertuoto cukraus ir sacharozės kiekių. Teigiamas 
koreliacinis ryšys nustatytas tarp drėgmės ir bendro rūgštingumo kiekių. Įvertinus tirto medaus cheminius kokybinius 
rodiklius ir palyginus su LST 1466:1997; ISC 65.140; 67.180.10 “Medus” (techninės sąlygos) nustatyta, kad visas tirtas 
medus buvo kokybiškas. Geriausiomis juslinėmis savybėmis pasižymėjo kiaulpienių ir liepų medūs. Prasčiausiais 
jusliniais balais įvertintas grikių medus. 

Medus, kokybės rodikliai. 
 
Elvyra JARIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros biomedicinos 
(agronomijos) mokslų daktarė, docentė. Adresas: Studentų g. 11, LT – 53361 Akademija, Kauno raj. Tel. 8 37 75 23 26, el. paštas 
ns@nora.lzuu.lt 
Honorata DANILČENKO. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros 
biomedicinos (agronomijos) mokslų daktarė, e. prof. p. Adresas: Studentų g. 11, LT – 53361 Akademija, Kauno raj. Tel. 8 37 75 24 
31, el. paštas hd@nora.lzuu.lt 
Jūratė ŽVIRZDINAITĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Ekonomikos ir vadybos katedros 
magistrantė. Adresas: Parko g. 20, Ringaudai, LT-4324 Kauno raj. Tel. (8 37) 56 31 47, el. paštas zvirz@one.lt  
Egidija VENSKUTONIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros 
biomedicinos (agronomijos) mokslų daktarė, doc.dr. Adresas: Studentų g. 11, LT – 53361 Akademija, Kauno raj. Tel. 8 37 75 22 03. 
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Strateginė verslininkystė: tendencijos ir perspektyvos 
 
Jonas Andriuščenka 
 

Straipsnyje nagrinėjami strateginės vadybos plėtotės etapai, svarbiausieji veiksniai ir jų įtaka ekonominės veiklos, iš jų ir 
žemės ūkio subjektams. Atskleidžiama strateginės vadybos koncepcijų kilmė, jų skirtumai ir kaitos priežastys. Pateikiama ir 
įvertinama strateginės verslininkystės teorinė esmė, analizuojamos verslininkystės formos, jų skiriamosios savybės. 
Aptariama mažosios verslininkystės plėtotės Lietuvoje vizija, strateginiai tikslai, svarbiausieji strateginių krypčių formavimo 
principai.  Gauti tyrimo rezultatai leidžia teigti, jog strateginė verslininkystė jungia savyje strateginį planavimą, strateginį 
valdymą ir kokybinius verslininkystės ypatumus, numatančius ilgalaikę perspektyvą, reagavimą į išorinės aplinkos pokyčius 
bei darbuotojų strateginį orientavimąsi. 

Strateginis planavimas, vadyba, verslininkystė.  
 

Jonas ANDRIUŠČENKA. LŽŪU Ekonomikos ir vadybos fakulteto Verslo vadybos katedros docentas, daktaras. Adresas: LT - 53361 
Universiteto g. 10, Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 27 27, mob. tel. (686) 40 363. Faks. (37) 39 70 78. El.paštas: ajonas@ eko.lzuu.lt 
 
 

ISSN 1648-116X LŽŪU MOKSLO DARBAI. 2005. NR. 66 (19) 
TECHNOLOGIJOS MOKSLAI 

 
Funkciškai pasenusių gamybinių statinių lokalinės pažeidos ir jų renovacijos variantai 

 
Goaras Andriušis, Igoris Cypinas, Valerijus Keras, Milda Motiejaitytė 

 
Pastaruoju metu tiek Lietuvoje, tiek ir visoje didžiulėje posovietinėje erdvėje yra daug neveikiančių gamyklų, 

žemės, vandens, miškų ūkių pastatų bei įrengimų. Dauguma jų palikti visai be priežiūros ir apsaugos. Dėl ūkio 
pertvarkos vykusių nepalankių įmonių veiklai peripetijų, statinių eksploatavimo tvarkos neprognozuotų veiksmų ir kitų 
aplinkybių daugelis pramonės statinių dabar kelia pavojų jų aplinkoje dirbantiems žmonėms ir jų galimo poveikio 
zonoje esančiam turtui, todėl verta ištirti jų dabartinę tikrąją būklę, apibendrinti rezultatus, aptarti renovacijos poreikius 
bei galimybes, saugos resursą bei galimą riziką rekonstrukcijos metu. 

Turint tai omenyje, buvo tiriama vienaaukščių didžiangių pramonės, žemės ūkio, miškų ūkio ir kt. apleistų statinių 
gelžbetoninių denginio konstrukcijų būklė. Nustatyta nemažai pažeidų ir defektų. Atsižvelgiant į tai, nagrinėtos galimos 
jų gyvybingumo sumažėjimo prielaidos, chemiškai ar fiziškai nepalankioje aplinkoje eksploatuojamų gelžbetoninių 
santvarų korozijos bruožai, tolesnės eksploatacijos galimybės, patikimumas. 

Gelžbetonis, santvaros, susidėvėjimas, įtempimų – deformacijų koncentracija, patikimumas. 
 
Goaras ANDRIUŠIS. Kauno technologijos universiteto statybinių konstrukcijų katedros lektorius. Adresas: SAF, Studentų g. 48, 
LT-49154 Kaunas. 
Igoris CYPINAS. Kauno technologijos universiteto statybinių konstrukcijų katedros docentas. Adresas: SAF, Studentų g. 48, LT-
49154 Kaunas. 
Valerijus KERAS. Kauno technologijos universiteto statybinių konstrukcijų katedros docentas. Adresas: SAF, Studentų g. 48, LT-
49154 Kaunas. 
Milda MOTIEJAITYTĖ. Statybos inžinerijos magistrė, projektuotoja. Tel.  40 00 13. 
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Temperatūros dinamika šaltos karvidės boksuose  
 
Rolandas Bleizgys, Jonas Čėsna, Ernesta Liniauskienė 
 

Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, karvės laikomos lengvų konstrukcijų, šaltuose tvartuose, todėl ypač svarbu 
užtikrinti šiltą ir švarų gyvulio guolį. Tai pats svarbiausias aspektas karvę supančioje aplinkoje, kurio tinkamai 
neįvertinus sutrinka normali karvės organizmo veikla. Tyrimais nustatėme, kad šalto tipo karvidėje oro temperatūrai 
kintant nuo – 9,4 oC iki 11,6 oC, tvarte oras buvo vidutiniškai 4,3±0,9oC šiltesnis bei 4,1±1,1% sausesnis  nei lauke, o 
mikroklimatas neigiamo poveikio gyvulių produktyvumui neturėjo. Tiriant temperatūrų kitimą boksų grindyse nustatėme, 
kad karvės labiau renkasi boksą su guminiu kilimėliu, nei boksą su 2  cm storio šiaudų sluoksniu. Tačiau  karvės per 
trumpai ilsisi abiejų tipų boksuose. Bokse su guminiu kilimėliu guli vidutiniškai 8,69±1,09 val. per parą, bokse, 
pakreiktame 2 cm storio šiaudais – 7,50±1,08 val., o turėtų gulėti apie 12 val. per parą. Norint sudaryti geresnes poilsio 



sąlygas karvėms eksperimentinėje karvidėje rekomenduotina geriau apšiltinti galvijų guolį: padidinant šiaudų sluoksnio 
storį nuo 2 cm iki  ne mažesnio kaip 10 cm.  

Galvijas, boksas, temperatūra, poilsis. 
 
Rolandas BLEIZGYS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos 
katedros technologijos mokslų daktaras,  docentas. Adresas: Studentų g. 15, LT - 53361 Akademija, Kauno raj. Tel. 37 75 22 40, el. 
paštas bleizgys@tech.lzuu.lt. 
Jonas ČĖSNA. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedros 
technologijos mokslų daktaras, e. docento p. Adresas: Studentų g. 15, LT - 53361 Akademija, Kauno raj. Tel. 37 75 22 40, el. paštas 
jonasc@tech.lzuu.lt 
Ernesta LINIAUSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos 
katedros doktorantė. Adresas: Studentų g. 15, LT- 53361 Akademija, Kauno raj. Tel. 37 75 22 40, el. paštas: erli@delfi.lt 
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Nuotekų paskirstymo konstrukcijų taikymas anaerobinio hibridinio reaktoriaus tūrio 
panaudojimui padidinti 
 
Midona Dapkienė, Albinas Kusta 
 

Tiriant mažų Lietuvos gyvenviečių nuotekas valančius anaerobinius hibridinius reaktorius nustatyta, kad jų 
neefektyvaus veikimo priežastis yra nepakankamas įrenginio tūrio panaudojimas. Tyrimų rezultatai, gauti gamybiniuose 
objektuose, nėra tikslūs, todėl atliktas anaerobinio hibridinio reaktoriaus hidraulinis modeliavimas. Nustatyta, kad 
tiekiant vandenį į reaktorių klasikine paskirstymo konstrukcija - centriniu vamzdžiu - vidutiniškai panaudojama 23 % 
įrenginio tūrio. Siekiant pagerinti nuotekų susimaišymą ir padidinti anaerobinio reaktoriaus tūrio panaudojimo 
koeficientą, talpykloje įrengtos ir išbandytos dvi paskirstymo konstrukcijos: tiekimo vamzdis su kryžmės formos 
paskirstymo antgaliu ir hidraulinė maišyklė. 

Straipsnyje pateikti tyrimų rezultatai rodo, kad geriausiai talpyklos tūris panaudojamas įrengus hidraulinę maišyklę. 
Šiuo atveju talpyklos tūris vidutiniškai panaudojamas 1,4 karto geriau, negu naudojant kryžiaus formos antgalį, ir 2 
kartus geriau, negu tiekiant vandenį centriniu vamzdžiu. Nustatyta tūrio panaudojimo koeficiento priklausomybė nuo 
tiekiamo debito. 

Norint padidinti anaerobinių hibridinių reaktorių tūrio panaudojimą, nuotekų paskirstymui gamybiniuose 
objektuose siūloma pritaikyti hidraulinę maišyklę. Atlikus šią minimaliai išlaidų reikalaujančią konstrukcinę korekciją, 
būtų panaudojama 50% įrenginio tūrio.  

Nuotekų valymas, anaerobinis hibridinis reaktorius, tūrio panaudojimas. 
 

Midona DAPKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Hidrotechnikos katedros asistentė, technologijos mokslų daktarė. Adresas: 
Universiteto 10, LT - 53361 Akademija, Lietuva. Tel. 8 37 75 23 93. El.p. Dmidona@info.lzuu.lt. 
Albinas KUSTA. Lietuvos žemės ūkio universiteto Hidrotechnikos katedros profesorius, technologijos mokslų habilituotas daktaras.  
Adresas: Universiteto 10, LT – 53361 Akademija, Lietuva. Tel. 8 37 75 23 93. El.p. KUSTA@nora.lzuu.lt. 
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Elektros energijos imtuvų sistemos, turinčios baigtinį būsenų skaičių, tikimybinės 
charakteristikos 

 
Algirdas Didžiulis 
 

Elektros energijos imtuvai (EEI), turintys tam tikrą (baigtinį) būsenų kiekį, dažni elektrifikuotuose žemės ūkio 
objektuose: tai paukštynai, karvių ir kiaulių fermos. Šiuose objektuose įrengti ir dirba kaitinimo, apšvietimo ir švitinimo 
įrenginiai, elektros varikliai, kurių apkrova darbo proceso metu mažai kinta. Tokios EEI sistemos darbas turi savo 
ypatumų, o jos tikimybinės charakteristikos yra svarbios elektrinių apkrovų skaičiavimams. 

Straipsnyje nagrinėjamas elektros energijos imtuvų, turinčių baigtinį būsenų skaičių, tikimybinės charakteristikos. 
Pasinaudojant orientuotais būsenų grafais įrodoma, kad elektrinių apkrovų formavimosi dėsningumai atitinka Markovo 
procesą, yra stacionarūs, apibūdinami tiesinėmis diferencialinėmis lygtimis. Išvedama lygtis, rodanti asimptotinį 
dirbančių EEI pasiskirstymą pagal Erlango dėsnį, leidžiantį apskaičiuoti vieną iš pagrindinių EEI sistemos 
funkcionavimo kriterijų – bet kurio skaičiaus EEI įsijungimo tikimybę technologinio proceso metu. 

Elektrinės apkrovos, elektros energijos imtuvai,sistemos būsenos. 
 

Algirdas DIDŽIULIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agroenergetikos katedros docentas, technikos mokslų daktaras. Adresas: 
Studentų g. 15, LT-53067 Akademija, Kauno raj., tel. 8682 56 949, el. paštas: algis@tech.lzua.lt. 
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Augalinio aliejaus stabilumo tyrimai 

 
Maija Strele, Rasma Serzane, Kristine Zihmane, Emilija Gudriniece 
 

Rapsų aliejus yra labiausiai ištirtas augalinis aliejus Latvijoje. Be rapsų, yra daug augalų (svarainiai, aliejinis 
ridikas, kanapės, kalendra, kmynai, česnakai, moliūgai, lazdynai, linai, aguonos, slyvų sėklos, raudonieji dobilai, 
vynuogių sėklos, gudobelės vaisiai), iš kurių sėklų ar vaisių galima išgauti aliejų, skirtą įvairiausioms reikmėms.  

Darbo tikslas – įvertinti Latvijoje pagaminto augalinio aliejaus atsparumą oksidacijai ir siūlyti efektyvius 
antioksidantus jai didinti.  

Linų sėmenų, kanapių, rapsų ir rapsiukų aliejų atsparumas oksidacijai buvo tirtas naudojant antioksidantus: BHT 
(2,6-ditertbutilo 1-4 metilfenolį), askorbilo palmitatą ir askorbo rūgštį kaip sinergentą. Antioksidantų buvo dedama 0,02 
% aliejaus masės.  

Nustatyta, kad naudojant 0,02 % BHT priedą, sėmenų aliejaus atsparumas oksidacijai padidėja 1,3 karto, rapsų 
aliejaus – 1,8 karto. 0,02 % askorbilo palmitato priedas padidina rapsų aliejaus atsparumą oksidacijai 1,8 karto, sėmenų 
aliejaus 2,3 karto, kanapių aliejaus 1,8 karto. Naudojant 0,02 %  askorbo rūgšties priedą, rapsų aliejaus atsparumas 
oksidacijai padidėja 4 kartus, rapsiukų aliejaus – 1,5 karto, sėmenų aliejaus- 2,9 karto, o kanapių aliejaus 1,5 karto.     

Augalinis aliejus, antioksidantai, BHT, askorbilo palmitatas. 
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Žemės ūkio produktų elektrinės dažninės charakteristikos 
 
Rimantas Vėjelis, Audrius Zajančkauskas, Vygantas Petrauskas 

 
Laikant žemės ūkio produktus sandėliuose, parinkus atitinkamą mikroklimatą, neišvengiama energijos nuostolių. 

Nuo mikroklimato parametrų pokyčių priklauso sandėliuojamų produktų kokybė. Šiuos mikroklimato parametrus tenka 
operatyviai kontroliuoti, norint išvengti sandėliuojamų produktų nuostolių. Patalpos mikroklimato parametrai tiesiogiai 
turi priklausyti nuo laikomų produktų kokybės parametrų bei pasirinktos sandėliavimo technologijos. Sandėliuojamų 
produktų kokybės parametrus galima kontroliuoti įvairiais būdais. Siūloma produktų parametrus kontroliuoti 
elektriniais matavimo metodais, matuojant biologinių objektų dažninių charakteristikų parametrus. Remiantis 
eksperimentinių tyrimų rezultatais nustatyta, kad obuolio, bulvės ir morkos dažninės perdavimo funkcijos labai skiriasi. 
Taip pat skiriasi dažninės perdavimo funkcijos realiosios ir menamosios dedamosios. Nustatyta, kad koreliacijos 
koeficientai tarp bulvės ir obuolio dažninių perdavimo funkcijų realiųjų dedamųjų yra 0,94, menamųjų dedamųjų – 
0,37, tarp bulvės ir morkos – 0,987 bei 0,698, tarp morkos ir obuolio – 0,905 bei 0,015. Atitinkami yra ir Naikvisto, 
Bode, Nicholso diagramų hodografų koreliacijos koeficientai. Koreliacijos koeficientai tarp obuolio dažninių perdavimo 
funkcijų realiųjų ir menamųjų dedamųjų, matuojant skirtingose obuolio vietose, yra 0,993 bei 0,883. Tuo remiantis 
galima identifikuoti tiriamo biologinio objekto rūšį (bulvė, obuolys, morka). Tolesniais tyrimais bus siekiama nustatyti 
priklausomybę tarp biologinių objektų kokybės parametrų ir jo dažninių charakteristikų parametrų. 

Dažninės charakteristikos, dažninė perdavimo funkcija, hodografai, biologinis objektas. 
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Saulės energijos panaudojimas šildymui  
 
Imants Ziemelis, Juozas Navickas, Uldis Iljins 
 

Saulės energija daugelyje šalių yra plačiai naudojama produktų džiovinimui, patalpų šildymui ir elektros gamybos 
gamybai, taip pat ir vandens pašildymui įvairiems poreikiams. Latvijos ž.ū. universiteto Umbroko moksliniame centre 
vykdomi teoriniai tyrimai siekiant išaiškinti Saulės spinduliuotės panaudojimo vandens pašildymui tikslingumą ir 
galimybes, esant  dabartinėms ekonominėms ir klimatinėms Latvijos sąlygoms. Dabar Latvijoje yra pastatyta ir veikia 
Saulės kolektoriai, jų bendras plotas yra apie 300 m2. Šios sistemos našumo koeficientas, priklausomai nuo sistemos 
konstrukcijos ir pašildyto vandens naudojimo reguliarumo, yra 35-40%. Nustatyta, kad naudoti šitokias sistemas 
ekonomiškai tikslinga tiktai tokiu atveju, jeigu sistemos pagaminimas ir pastatymas vykdomas paties fermerio jėgomis, 
o perkamos tik medžiagos ir komplektuojančios dalys. Paskaičiuota, kad įdiegiant Saulės spinduliuote vandens šildomą 
sistemą, bendra išlaidų suma visai sistemai, esant dabartinei elektroenergijos savikainai 0,067 euro už 1 kW, 
perskaičiuojant 1 m2 kolektorinio ploto, neturi viršyti 230 euro. 

Saulė, vanduo, šildymas, kolektorius, efektyvumas. 
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Biodyzelino fizikinių ir cheminių rodiklių nustatymas dyzeliniame variklyje 
 
Kristine Zihmane, Ansis Grundulis , Vilnis Gulbis, Emilija Gudriniece  
 

Biodyzelinas tampa populiariais alternatyviais degalais, kuriais galima visiškai ar iš dalies pakeisti mineralinį 
dyzeliną. Biodyzelinas yra aplinkai nekenksmingi degalai dyzeliniams varikliams. Jis dažnai vartojamas mišiniuose su  
mineraliniu dyzelinu, gali būti vartojamas ir grynas.  

Biodyzelinas gaminamas iš augalinio aliejaus: sojų, saulėgrąžų, linų sėmenų, garstyčių, rapsų ir rapsiukų. Vis 
daugiau šalių, siekiančių apsirūpinti savais energijos ištekliais, plėtoja šios rūšies alternatyvios energijos išteklių 
vartojimą. Manoma, kad biodyzelinas yra lygiavertis ar net geresnis nei mineralinis dyzelinas.  

Tai, iš kokios aliejaus rūšies gaminti biodyzeliną, priklauso nuo geografinės šalies padėties. Latvijoje tiek maistui, 
tiek techniniams tikslams dažniausiai naudojamas  rapsų aliejus. Jis dažniausiai naudojamas biodyzelino gamybai ir 
Europoje.  

Mes tyrimams naudojome rapsų aliejaus metilesterius (RME), pagamintus SIA „Delta Riga“ ” (Naukšēni) ir rapsų 
aliejaus etilesterius (REE), pagamintus Rygos technikos universiteto Medžiagotyros ir taikomosios chemijos fakultete. 
Šiame fakultete buvo pagaminti ir biodyzelino mišiniai su mineraliniu dyzelinu. Rapsų aliejaus metilesteriai (RME) yra 
rapsų aliejaus peresterinimo metanoliu produktas, tačiau rapsų aliejaus etilesteriai gaunami kaip reagentą naudojant 
etanolį. Reakcijos šalutinis produktas yra žalias glicerolis, kuris chemijos pramonėje gali būti naudojamas gryno 
glicerolio gamybai.   

Darbo tikslas buvo įvertinti minėtų degalų poveikį variklio dinaminiams (galia, sūkio momentas), ekonominiams 
rodikliams (degalų sąnaudos, specifinės degalų sąnaudos) ir ekologiniams (CO, NOX, SO2 kiekiui išmetamosiose 
dujose) rodikliams. 

Taikytas eksperimentinis metodas, numatantis visą kiekvienos rūšies degalų tyrimų ciklą. Tyrimų rezultatai 
patvirtino, kad gali būti efektyviai naudojamos atskiros degalų rūšys. Vartojant biodyzeliną vietoje mineralinio 
dyzelino, labai pagerėja ekologinė būklė.  

Biodyzelino rodikliai: dinaminiai, ekonominiai, ekologiniai. 
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