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Sėklų spalvos paveldėjimas vasarinių rapsų dvigubų haploidų populiacijose  
 
Natalija Burbulis 
 

Įvairių šalių mokslininkai atlieka tyrimus siekdami sukurti geltonsėklius rapsų genotipus, nes jie sukaupia daugiau 
riebalų ir baltymų bei mažiau ląstelienos nei juodasėkliai genotipai. Be to, geltonos spalvos sėklose mažiau susikaupia 
lignino ir polifenolių, todėl iš jų gaunami vertingi, gerai virškinami pašarai. Geltonos sėklos spalvos paveldėjimas 
sąlygojamas tėvinių genotipų, sudėtinio paveldimumo bei aplinkos sąlygų. Sėklų luobelės spalvos paveldėjimas tirtas 
geltonsėklių rapsų dvigubų haploidų (DH) populiacijose. F1 hibridai, gauti kryžminant geltonsėklę rapsų linijos veisles 
DH268-2 su juodasėklėmis rapsų veislėmis ‘Star’ ir ‘Bolero’, naudoti izoliuotų mikrosporų kultūroje. Priklausomai nuo 
genotipų, naudojamų genetiniuose tyrimuose, daugeliu atvejų siūlomas trigeninis paveldėjimo modelis. Nustatytas skilimo 
pagal sėklų spalvą dažnumas palygintas su įvairių modelių prognozuojamu skilimo dažnumu naudojant χ2 (chi) kvadrato 
metodą. Nustatytas tirtų DH populiacijų skilimo dažnumas neatitinka trigeninių modelių prognozuojamo dažnumo.  

DH populiacijos, sėklų spalva, paveldėjimas. 
 
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 r. 
Tel. (8 37) 75 22 64, el. paštas: natalija@nora.lzua.lt 
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Sėklos beicavimo ir pasėlio tankumo įtaka linų stiebelių morfologinėms savybėms bei ilgojo pluošto 
išeigai 
 
Elvyra Gruzdevienė, Mindaugas Bastys, Albinas Šiuliauskas, Algimantas Endriukaitis 

 
Analizuoti pluoštinių linų veislių ‘Ariane’ ir ‘Baltučiai’ stiebeliai. Bandymai buvo atlikti 1998-2000 m. Šakių rajono 

Kriūkų ŽŪB ir 1999-2001 m. Lietuvos žemdirbystės instituto Upytės bandymų stotyje. Linai nurauti ankstyvosios 
geltonosios brandos. Nustatyti linų biometriniai rodikliai - po 50 augalų iš laukelio. Augalų aukštis matuotas liniuote, 
stiebelio diametras – mikrometru. Pluošto išeiga nustatyta stiebelius išmirkius ir išmynus staklėmis SMT-200M. 

‘Ariane’ veislės linų pasėlyje, tankumui esant iki 12,5 mln. ha-1 augalų, linų stiebeliai buvo stori – 2,0-2,61 mm. 
Ploniausi stiebeliai (0,98 mm) buvo ten, kur augo daugiau kaip 20,0 mln. ha-1 augalų. Iš storų, reto pasėlio augalų stiebelių, 
bendrojo pluošto išeiga (15,8 proc.) buvo iš esmės mažesnė nei iš plonesnių tankesnio pasėlio linų (34,0 proc.). Kuo 
stiebeliai buvo plonesni, tuo didesnė buvo ilgojo pluošto išeiga: iš 2,41 mm storio stiebelių gauta 6,65 proc. ilgojo pluošto, 
o iš 1,33-0,99 mm diametro stiebelių – atitinkamai 21,15-25,78 proc. ilgojo pluošto. 

Pasėjus nebeicuotą veislės ‘Baltučiai‘ sėklą 22 mln. ha-1, iki rovimo išliko 15,1 mln. ha-1 stiebelių; apdorojus sėklą 
efektyviais beicais, augalų išliko 16,5-17,0 mln. ha-1. Beicuota sėkla apsėtuose laukeliuose linų stiebeliai buvo 0,1-0,2 mm 
plonesni nei kontrolinio varianto linų. Geriausias stiebelio aukščio ir diametro santykis (542) buvo linų, išaugusių sportaku 
0,8 l t-1 ir maksimu star 1,5 l t-1 apdorota sėkla apsėtuose laukeliuose. 

Apibendrinę bandymų, atliktų Kriūkuose ir Upytėje duomenis, galime teigti, kad kuo tankesnis buvo pasėlis, tuo linų 
stiebeliai išaugo plonesni. Plonesni stiebeliai buvo tinkamesni pluoštui išgauti. 

Linai, tankumas, stiebeliai, aukštis, diametras, pluošto išeiga. 
 
Elvyra GRUZDEVIENĖ. Lietuvos žemdirbystės instituto Upytės bandymų stoties jaunesnioji mokslo darbuotoja, biomedicinos 
mokslų daktarė. Adresas: Linininkų 3, Upytė, LT-38294, Panevėžio r. tel. 8 45 555423; el. paštas upyte@upyte.lzi.lt 
Mindaugas BASTYS. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, žemės ūkio ministro patarėjas. Adresas: Gedimino pr. 19, LT- 
01103 Vilnius-25. Tel. 8-5 2391010; el. paštas MBastys@zum.lt 
Albinas ŠIULIAUSKAS. Lietuvos žemės ūkio universitetas. Augalininkystės ir gyvulininkystės katedra, biomedicinos mokslų habil. 
dr. profesorius. Adresas: Studentų g. 11. LT-53361 Akademija, Kauno raj. Tel. 8-37 752226; el. paštas: vytas@nora.lzuu.lt 
Algimantas ENDRIUKAITIS. Lietuvos žemdirbystės instituto Upytės bandymų stoties direktorius, vyresnysis mokslo darbuotojas, 
technologijos mokslų daktaras. Adresas: Linininkų 3, Upytė, LT-38294, Panevėžio r. tel. 8 45 555573; el. paštas upyte@upyte.lzi.lt 

 



 7 

ISSN 1648-116X LŽŪU MOKSLO DARBAI. 2005. Nr. 67 (20) 
BIOMEDICINOS MOKSLAI 

 
Augalinės kilmės produktų, skirtų vaikų mitybai, kokybės tyrimai 
 
Elvyra Jarienė, Sabina Mikulionienė, Vitalija Jurevičienė, Vaida Jonytienė 
 

Augalinės kilmės produktų, skirtų vaikų mitybai, kokybės tyrimai atlikti 2003-2004 m. LŽŪU Sodininkystės ir 
daržininkystės katedros žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo, Aplinkos instituto Chemijos katedros bei 
Agronominių ir zootechninių tyrimų „TEMPUS” laboratorijose. Atrinkta 20 mėginių: obuolių sultys (5 mėginiai), obuolių 
sultys su priedais (5 mėginiai), obuolių tyrelės (5 mėginiai) ir obuolių tyrelės su priedais (5 mėginiai). Kokybė vertinta 
jusliškai 5 balų sistema, nustatyta jų cheminė sudėtis: tirpios sausosios medžiagos, titruojamasis rūgštingumas, cukraus, 
vitamino C ir nitratų kiekiai. Duomenys apdoroti statistiškai. 

Jusliškai geriausiai įvertintos ‘Legenda’ obuolių sultys be priedų, ‘Nestle’ obuolių sultys su abrikosais ir obuolių tyrelė 
be priedų bei ‘Semper’ obuolių tyrelė su juodaisiais serbentais. Priedai gerino jų savybes. Daugiausia tirpių sausųjų 
medžiagų nustatyta ‘HiPP’ obuolių sultyse be priedų ir su vynuogėmis, ‘Nestle’ obuolių tyrelėje be priedų ir ‘Semper’ 
obuolių tyrelėje su juodaisiais serbentais. Visų ‘HiPP’ firmos produktų – obuolių sultys be priedų ir su vynuogėm, obuolių 
tyrelė be priedų ir su kriaušėm – titruojamasis rūgštingumas buvo per mažas ir neatitiko standarto. Didžiausias mineralinių 
medžiagų kiekis rastas ‘Uzla’ obuolių tyrelėje be priedų ir ‘TOP-TOP’ obuolių tyrelėje su vyšniom. Vitamino C 
gausiausios ‘HiPP’ obuolių sultys be priedų, ‘TOP-TOP’ obuolių sultys su morkom ir obuolių tyrelė be priedų bei 
‘Semper’ obuolių tyrelė su juodaisiais serbentais. Obuolių tyrelėse ‘Mažas’ be priedų ir su morkomis, skirtų kūdikiams 
nuo 4 mėnesių, sudėtyje yra citrinos rūgšties (E 330) konservanto. Didžiausia nitratų kiekio koncentracija nustatyta ‘Aura’ 
obuolių sultyse – 424 mg 100 g-1. Pasiūlymai: būtina riboti maisto priedų, skirtų vaikų mitybai leistinąsias normas; 
rekomenduotina nustatyti, koks nitratų kiekis leistinas, nes dabartiniuose ES standartų reikalavimuose nėra nustatyta, kiek 
nitratų gali būti kūdikių ir vaikų maisto produktuose. 

Vaikiškų tyrelių rodikliai, atitikmuo, standartai. 
 

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 r. Tel. (837) 75 23 26. el. paštas: 
ns@nora.lzuu.lt 
Sabina MIKULIONIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Agronominių ir zootechninių tyrimų laboratorijos 
vedėja, biomedicinos mokslų daktarė, docentė. Studentų g. 11, Akademija, LT – 53067 Kauno r. Tel. (837) 75 2359. el. paštas: 
sabina@nora.lzuu.lt 
Vitalija JUREVIČIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros lektorė. 
Adresas: Studentų g. 11, LT – 53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 23 26. el. paštas: ns@nora.lzuu.lt 
Vaida JONYTIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros doktorantė. 
Adresas: Studentų g. 11, LT – 53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 23 26.  
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BSB grupės stilitų įtaka raudonžiedžio šalavijo augimui 
 
Regina Malinauskaitė, Elena Jakienė 
 

Tyrimai atlikti LŽŪU Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros Genetikos ir biotechnologijos laboratorijoje. Tirta 
stilitų BSB-50, BSB-54 ir BSB-55 įtaka ‘Rocket’ veislės raudonžiedžio šalavijo (Salvia splendens L.) augalų augimui. 
Tyrimais nustatytas inicijuojantis stilitų poveikis šalavijo augalų vegetatyviniam augimui - aukščiui, žaliosios ir sausosios 
masės prieaugiui - bei žydėjimo indukcijai, t.y. žydėjimo indukcija ir vegetatyvinis augimas vyko vienu metu. Augalų 
žydėjimo indukciją labiausiai inicijavo stilitas BSB-50. Šalavijo augalai pražydo 7 dienomis anksčiau, žaliosios ir sauso-
sios masės kiekiai buvo 4,15 ir 1,05 karto didesni nei kontrolinio varianto augalų.  

Augalų asimiliacinis paviršius dėl stilitų poveikio, lyginant su kontrolinio varianto, padidėjo nuo 3,96 (stilitas BSB-
55) iki 4,7 karto (stilitas BSB-50), o chlorofilų a ir b kiekis lapuose - atitinkamai nuo 1,5 (stilitas BSB-55) iki 2,14 karto 
(stilitas BSB-50). 

Raudonžiedis šalavijas, stilitai, augimo parametrai. 
 

 
Regina MALINAUSKAITĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Botanikos katedros biomedicinos mokslų 
daktarė, docentė. Adresas: Studentų g.1, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 27 85, el. paštas: Rmalinauskaite @ one. lt 
Elena JAKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros biomedicinos 
daktarė, asistentė. Adresas: Studentų g.1, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 23 14, el. paštas: Elenajak @ info. lzuu. lt. 
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Žieminių kviečių sėklinių grūdų užkrėstumas mikromicetais 
 
Jolanta Sinkevičienė, Zenonas Dabkevičius, Egidija Venskutonienė 
 

Straipsnyje apibendrinti 2002 - 2004 m. atlikti žieminių kviečių sėklinių grūdų užkrėstumo mikromicetais tyrimai. 
Kasmet atitinkamai ištirti 74, 58 ir 71 sėklų mėginiai. Mėginiai surinkti iš Kauno, Marijampolės, Šiaulių ir Panevėžio 
apskričių, įvairių sėklininkystės ūkių. Tirta įvairių veislių  sėklų kategorijos drėgnio, masės ir gyvybingumo įtaka grūdų 
užkrėstumui mikromicetais. Tyrimuose nustatyta, kad žieminių kviečių sėkliniuose grūduose dominavo Alternaria, 
Fusarium ir Penicillium genčių grybai. Jų plitimas daugiausiai priklausė nuo metų meteorologinių sąlygų ir nuo sėklos 
drėgnio. Labiausiai Fusarium genties grybais buvo užkrėstos sėklos 2002 ir 2004 m., kuomet grūdų formavimosi pradžioje 
vyravo drėgnesni ir vėsesni orai ir kai saugomų sėklų drėgnis viršijo 14 proc. Sėklos gyvybingumui turėjo įtakos 
mikromicetų kiekis - daugiau Alternaria ir Fusarium genčių grybais buvo užkrėstos mažesnio gyvybingumo sėklos. 
Sėklinių grūdų užkrėstumas mikromicetais mažiausiai priklausė nuo kviečių veislės, kategorijos ir masės. 

Žieminiai kviečiai, mikromicetai, Fusarium spp., Alternaria spp., Penicillium spp. 
 

Jolanta SINKEVIČIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Augalų apsaugos katedros doktorantė. Adresas: 
Studentų g. 11, Akademija, LT-53361 Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 65, el. paštas: sjolanta@info.lzua.lt 
Zenonas DABKEVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Augalų apsaugos katedros profesorius, habilituotas 
mokslų daktaras. Adresas: Studentų g. 11, Akademija, LT-53361 Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 65, el. paštas:dabkevicius@lzi.lt 
Egidija VENSKUTONIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros mokslų daktarė, docentė. 
Adresas: Studentų g. 11, Akademija, LT-53361 Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 03, e-mail: af@nora.lzuu.lt 
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Vienanarių, kompleksinių ir lapų trąšų įtaka vidutinio vėlyvumo bulvių 'Cosmos' derliui 
 

Gediminas Staugaitis, Jonas Kučinskas, Renata Petrauskienė, Asta Dalangauskienė 
 

2001-2003 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje atlikti bandymai, įvertinantys vidutinių ir didelių 
NPK normų, įterpiamų su vienanarėmis ir kompleksinėmis trąšomis, bei lapų trąšų įtaką vidutinio vėlyvumo bulvių 
derliui, kokybei, maisto medžiagų balansui, energetiniam efektyvumui, pelningumui. Gerai sukultūrintose, fosforingose ir 
vidutiniškai kalingose dirvose vidutinio vėlyvumo bulves tikslingiau tręšti kompleksinėmis trąšomis, turinčiomis azoto, 
fosforo, kalio bei mikroelementų, nei vienanarėmis azoto, fosforo ir kalio trąšomis. Vegetacijos metu bulvių tręšimas du 
kartus per lapus kompleksinėmis trąšomis, turinčiomis azoto, fosforo, kalio bei mikroelementų, gumbų derlių didino 
sausringais ir normalaus drėgnumo metais. Naudotos trąšos dėsningai mažino krakmolo kiekį gumbuose, tačiau didino 
cukrų ir nitratų kiekį. Daugiau cukrų ir mažiau sausųjų medžiagų gumbuose buvo patręšus vienanarėmis trąšomis ir 
vegetacijos metu - papildomai per lapus. 

Vienanarių trąšų energetinės sąnaudos sudarė maždaug ketvirtadalį bendrojo bulvėms išauginti sunaudoto energijos 
kiekio, o kompleksinių trąšų didesnė norma – net trečdalį visų bulvėms išauginti reikiamų energijos sąnaudų. Geriausias 
energijos efektyvumo rodiklis gautas, bulves patręšus vienanarėmis trąšomis. Vidutinio vėlyvumo bulvių gamybinis 
pelnas, tiek tręšiant vidutine N90P90K180, tiek ir  didele kompleksinių trąšų norma N120P120K240 papildomai patręšiant 
vegetacijos metu amonio salietra N30 norma bei lapų trąšomis, tam tikrais metais buvo nevienodas, tačiau trejų metų 
vidurkis buvo panašus. Bulves patręšus vienanarėmis trąšomis, pelnas, lyginant su kompleksinėmis trąšomis, gautas 
mažesnis. 

Bulvės, įvairios trąšos, bulvių kokybė.  
 
Gediminas STAUGAITIS. Lietuvos žemdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų centro direktorius, biomedicinos mokslų habilituotas 
daktaras. Adresas: Savanorių pr.287, LT–50128, Kaunas. Tel. (8 37) 31 15 61 , el. paštas: staugaitis@agrolab.lt  
Jonas KUČINSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Dirvotyros ir agrochemijos katedros docentas, biomedicinos mokslų daktaras. 
Adresas: Studentų g. 11, LT–53067 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 22 79, el. paštas: DA@nora.lzua.lt 
Renata PETRAUSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Dirvotyros ir agrochemijos katedros doktorantė. Adresas: Studentų g. 11, 
LT–53067 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 37) 75 22 79. 
Asta DALANGAUSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Dirvotyros ir agrochemijos katedros magistrantė. Adresas: Studentų g. 3 
– 325, LT–53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8 610) 12 880. 
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Lietuvos mokesčių sistemos problemos 
 
Albina Novošinskienė, Astrida Slavickienė 
 

Straipsnyje analizuojama Lietuvos mokesčių sistema, jos reformos, atskleidžiami kiekvienam reformos etapui būdingi 
bruožai, pateikiami pagrindinių mokesčių trūkumai, mokesčių nemokėjimo priežastys, analizuojama mokesčių našta, šešė-
linės ekonomikos egzistavimo priežastys bei įtaka mokesčių naštai ir pajamų surinkimui. Atlikta užsienio šalių ir Lietuvos 
mokesčių sistemos ir mokesčių naštos analizė. Straipsnyje numatytos gyventojų pajamų, pelno mokesčių ir socialinio 
draudimo įmokų tobulinimo galimybės, atkreipiant dėmesį į gyventojų pajamų mokesčio bei socialinio draudimo įmokų  
tarifo mažinimą. Gyventojų pajamų mokesčio sumažinimas skatintų ekonominį efektyvumą - skatintų dirbti, padidėtų 
darbo pajamos, nuo didesnių pajamų butų mokami mokesčiai ir tai užtikrintų reikiamas biudžeto pajamas.  

Mokesčių sistema, reformos, mokesčių našta,  tarifai,  pajamos. 
 

Albina NOVOŠINSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros 
socialinių mokslų daktarė, docentė. Adresas: Universiteto g. 10, LT – 53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8-37) 75 23 18, el. 
paštas: albinan@info.lzuu.lt 
Astrida SLAVICKIENĖ.  Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros 
socialinių mokslų daktarė, docentė. Adresas: Universiteto g.10, LT – 53361 Akademija, Kauno raj. Tel. (8-37) 75 22 84, el. 
paštas astrasl@mail.lt 
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Vidaus audito Lietuvoje raidos įvertinimas 

 
Stasė Palubinskienė, Jelena Makara 
 
      Vidaus auditas Lietuvoje atsirado palyginti neseniai. Tai galima paaiškinti tuo, kad Lietuva dar tik prieš 15 metų atkūrė 
Nepriklausomybę, o transformacijos procesas iš komanditinės-kontrolinės sistemos į rinkos ekonomiką dar nėra visiškai 
baigtas. Straipsnyje yra pateikti 22 įmonių, atliekančių vidaus auditą, apklausos duomenys. Atlikus apklausą, nustatyta, 
kad įmonės, turėdamos mažai patirties auditą atlieka ne visada efektyviai, nes dalis įmonių nesudaro planų, kyla 
nesklandumų bendraujant su vadovybę, ne visada atsižvelgiama į vidaus auditorių pateiktas rekomendacijas. Antra vertus, 
teigiamai galima vertinti tai, kad dalis didelių ir vidutinių įmonių įkūrė vidaus audito tarnybą (pareigybę). Tai gali reikšti, 
kad dalis vadovų jau suprato vidaus auditorių teikiamą naudą ir skyrė lėšų šiai pareigybei įmonėje atsirasti. 
      Vidaus auditas, organizavimas, įmonės, apskaita. 
 
Stasė PALUBINSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakulteto apskaitos ir finansų katedros docentė, 
socialinių mokslų daktarė. Adresas: Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r., Lietuva. Tel. 8 37 75 22 49, el. paštas: 
AFK@nora.lzuu.lt. 
Jelena MAKARA. Lietuvos žemės ūkio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakulteto žemės ūkio buhalterinės apskaitos ir audito 
specializacijos, magistrantė. Adresas: Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r., Lietuva. Tel. 8 683 62192. El. paštas: 
ekf22@one.lt. 
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Šiuolaikinių žemės ūkio kooperatyvų klasifikacija 
 
Julius Ramanauskas, Jadvyga Ramanauskienė 
 

Lietuvoje (kaip ir visame pasaulyje) yra labai daug įvairių kooperatyvų tipų, kurie turi savo ypatumų, tačiau iki šiol 
nėra visuotinai pripažintos kooperatyvų klasifikacijos. Dažniausiai jie tik išvardijami, nepaisoma visos kooperatyvų 
sistemos. Straipsnyje apibūdinta kooperatyvų esmė ir jų formos, išnagrinėti įvairūs šalies kooperatyvų veiklos ekonominiai 
aspektai ir pateikta autorių parengta šiuolaikinių žemės ūkio kooperatyvų klasifikacija, kurios svarbiausias požymis – 
įvairios paskirties kooperatyvų ir jo narių ekonominiai santykiai. Ši klasifikacija sudaro galimybę orientuotis įvairių 
kooperatyvų ir sąvokų sistemose, nustatyti ryšius ir dėsningumus, įvertinti kooperatyvų plėtrą, numatyti prioritetus, 
parengti plėtros strategiją, pasirinkti konkretaus kooperatyvo apskaitos ir atskaitomybės tvarkymo politiką. 

Kooperatyvas, klasifikavimas, ekonominiai santykiai. 
 
Julius RAMANAUSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Verslo vadybos katedros socialinių mokslų habilituotas daktaras, 
profesorius. Adresas Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 78, el. paštas julram@info.lzuu.lt 
Jadvyga RAMANAUSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Verslo vadybos katedros socialinių mokslų daktarė, docentė. Adresas 
Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija., Kauno r. Tel. (8 37) 75 328, el. paštas jraman@eko.lzuu.lt 
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Lenkiamų gelžbetonio elementų stipris įvertinant betono ir armatūros deformacijas 
 

Mindaugas Augonis, Vytautas Kargaudas, Algirdas Augonis 
 

SNiT (СНиП) normos lenkiamų gelžbetonio elementų skaičiavimuose, skirtingai nei EC2 normos, neapibrėžia ribinių 
betono deformacijų. СНиП normose ribinės deformacijos centriškai gniuždant įvertinamos skaičiuojant ribinį santykinį 
gniuždomos zonos aukštį. Siekiant išnagrinėti galimą tokių elementų įtempimų būvių pakitimą skaičiuojant elementus 
pagal СНиП metodiką, buvo įvertinamos ne ribinės betono, o armatūros takumo deformacijos. Toks skaičiavimo būdas 
pasirinktas darant prielaidą, kad lenkiamo elemento irimas prasideda tempiamos zonos armatūrai pasiekus takumo 
įtempimus. Tuo būdu išvengiama ribinių betono deformacijų taikymo lenkiamiems elementams skaičiuoti, kurios СНиП 
normose nėra apibrėžtos. Minėta metodika apskaičiuojami tie lenkiamų elementų atvejai, kai santykinis gniuždomos zonos 
aukštis neviršija ribinio. Šiame straipsnyje pateikiama lenkiamų gelžbetonio elementų stiprio, įvertinant armatūros 
deformacijas, skaičiuojamoji ir palyginamoji analizė. 

Deformacijos, ribinis būvis, takumo įtempimai. 
 

Mindaugas AUGONIS. Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto Statybinių konstrukcijų katedros mokslų 
daktaras, lektorius. Adresas: Studentų 48, LT-51367, Kaunas. Tel. (8 37) 300478, el.paštas: mindaugas.augonis@ktu.lt.  
Vytautas KARGAUDAS. Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto Statybinių konstrukcijų katedros mokslų 
daktaras, profesorius. Adresas: Studentų 48, LT-51367, Kaunas. Tel. (8 37) 300473, el.paštas: vkargau@mf.ktu.lt.  
Algirdas AUGONIS. Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto Statybinių medžiagų katedros technologijos 
mokslų magistras, asistentas. Adresas: Studentų 48, LT-51367, Kaunas. Tel. (8 37) 300469, el.paštas: algirdas.augonis@ktu.lt.  
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Sapropelio kilmės ir šaldymo įtaka jo fizikinėms, cheminėms savybėms ir panaudojimui 
 
Dalia Marija Brazauskienė, Ramunė Lazarevičiūtė, Nomeda Sabienė 
 

Darbe tirtos kalkinio ir organinio sapropelio fizikinės ir cheminės savybės priklausomai nuo jo prigimties ir šalčio 
poveikio, siekiant įvertinti šio natūralaus produkto tinkamumą dirvožemio kokybės gerinimui bei tręšimui. Nustatyta 
skirtingos prigimties sapropelių cheminė sudėtis, šaldyto ir nešaldyto sapropelio pasisotinimo vandeniu eiga ir trukmė, 
vandentalpa, higroskopinė drėgmė, katijonų mainų talpa, vario jonų sorbcija ir desorbcija jame. Organinis sapropelis turi 
daugiau azoto ir kalio, todėl gali būti naudojamas kaip trąša. Kalkinis sapropelis, turintis daug mineralinių medžiagų, 
pasižymi dideliu peleningumu, didesne fosforo junginių koncentracija, taip pat didesniu pH, todėl gali būti naudojamas 
kaip agromelioracinė medžiaga. Organinis sapropelis pasižymi didesne higroskopine drėgme ir vandentalpa, nors vandenį 
sorbuoja lėčiau nei kalkinis. Todėl jis gali teigiamai veikti sausų dirvožemių drėgmės balansą. Darbe nustatyta, kad 
organinio sapropelio katijonų mainų talpa apie 100 kartų didesnė už tipiškų Lietuvos dirvožemių ir kalkinio sapropelio 
katijonų mainų talpą, todėl jis gali būti panaudotas sunkiųjų metalų judriesiems jonams surišti užterštuose dirvožemiuose. 
Nustatyta, kad nuo 1997-1998 m. tirtuose sapropeliuose dvigubai padidėjo vario jonų koncentracija. Tai rodo, kad šie 
sapropeliai teršiami vario junginiais iš ežerų aplinkos. Cu jonų adsorbcijos-desorbcijos procesų tyrimas parodė, kad 
organinis sapropelis juos efektyviai suriša į netirpius junginius. Sapropelio mėginių šaldymas kalkinio sapropelio 
prisotinimą vandeniu nežymiai sumažino, o organinio – padidino. Abiejų sapropelių vandentalpa, higroskopinė drėgmė po 
šaldymo padidėjo. Šaldymas skirtingai veikė kalkinio ir organinio sapropelio katijonų mainų talpą ir Cu2+adsorbcijos-
desorbcijos procesus. Pakitimai aiškinami šaldymo metu suardyta sapropelio koloidine būsena, kuri būdingesnė 
organiniam sapropeliui. 

Sapropelis, dirvožemis, varis, adsorbcija, desorbcija. 
 

Dalia Marija BRAZAUSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Aplinkos instituto Chemijos katedros gamtos mokslų daktarė, 
profesorė. Adresas:  Studentų g. 11, Akademija, LT-53352 Kauno r., tel (8-27) 75 22 15, el. paštas: dabra@takas.lt 
Ramunė LAZAREVIČIŪTĖ Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto magistrantė. Adresas: Studentų g. 11, 
Akademija, LT-53352 Kauno r. 
Nomeda SABIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Aplinkos instituto Ekologijos katedros technologijos mokslų daktarė, lektorė. 
Adresas: Studentų g. 11, Akademija, LT-53352 Kauno r., tel (8-27) 75 22 24, el. paštas: NSabiene@yahoo.com 
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Šieno, pagaminto iš plaušintos žolės demblių, kokybės ir mechaninių nuostolių analizė 
 
Algirdas Jasinskas, Darius Ferevičius  
 

Darbe įvertinti svarbūs šieno kokybę charakterizuojantys rodikliai - jo drėgnis ir karotino kiekis. Nustatyta, kad iš 
plaušintų raudonųjų dobilų demblių pagamintas šienas, esant palankioms aplinkos oro sąlygoms, išdžiūsta iki kondicinio 
drėgnio per dvi dienas. Karotino kiekis iki 15-17 % drėgnio išdžiovintuose žolės dembliuose ir neapdorotoje žolėje skyrėsi 
nedaug, jo sumažėjo 1,2-1,3 karto. 

Ištyrus pašaro virškinamumą nustatyta, kad šieno, pagaminto iš žolės demblių, organinių medžiagų virškinamumas ir 
apykaitos energijos rodikliai buvo šiek tiek didesni už šieno, pagamino iš neapdorotos žolės: organinių medžiagų 
virškinamumas skyrėsi  2-5 %, apykaitos energija - 3-6 %. Tai rodo, kad suplaušintą, suplėšytą, sumaigytą žolę gyvuliai 
geriau įsisavina. Žolės demblių ir neapdorotos žolės siloso organinių medžiagų virškinamumas ir apykaitos energijos 
kiekis skyrėsi nedaug, šie rodikliai siekė atitinkamai 75 % ir 10 MJ/kg OM. 

Palyginti žolės demblių ir kontrolinių pavyzdžių mechaniniai rinkimo nuostoliai. Nustatyta, kad 22-25 mm storio žolės 
demblių rinkimo nuostoliai siekė 2,4-5,3 %. Žolės demblių ir natūralios žolės rinkimo nuostoliai skyrėsi šiek tiek, o 
plaušintos nepresuotos žolės, lyginant su žolės dembliais, rinkimo nuostoliai buvo 2,1-2,9 karto didesni. Dėl to plaušintą 
žolę tikslinga presuoti. 

Dembliai, plaušinimas, dobilai, kokybė, nuostoliai. 
 
Algirdas JASINSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos instituto Derliaus dorojimo ir gyvulininkystės skyriaus 
vyresnysis mokslo darbuotojas, technikos mokslų daktaras. Adresas: Instituto g. 20, LT-54132 Raudondvaris, Kauno raj. Tel. 8 37 54 93 
17, el. paštas aljas@mei.lt. 
Darius FEREVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos instituto Derliaus dorojimo ir gyvulininkystės skyriaus 
mokslo darbuotojas, technikos mokslų daktaras. Adresas: Instituto g. 20, LT-54132 Raudondvaris, Kauno raj. Tel. 8 37 54 93 17, el 
paštas darius@mei.lt. 
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Gyvulių laikymo technologijų ir raidos tendencijų tyrimas 
 
Bronius Kavolėlis  

 
Darbe analizuoti gyvulių laikymo technologijų pastarųjų metų tyrimų rezultatai ir raidos tendencijos Europos 

Sąjungos valstybėse. Surinkti duomenys apie pastaraisiais metais Lietuvoje pastatytų bei modernizuotų būdingų karvidžių 
ir penimių kiaulidžių techninius, technologinius rodiklius. Tirta karvių ir kiaulių būdingų laikymo technologijų ir 
aplinkosaugos reikalavimų atitiktis gamybos sąlygomis matuojant amoniako koncentraciją ir emisijos intensyvumą. Per 
220 d. tvartinį laikotarpį iš karvės vietos išgaruoja apie 3,7 kg amoniako neapšiltintoje karvidėje (vidutinė patalpos oro 
temperatūra 3 oC), o apšiltintoje (10 oC) – apie  6,4 kg. Tai mažiau negu Vakarų valstybių standartas (8,8 kg per 190 d.). 
Mažiausia amoniako emisija (2,0 kg per metus iš penimos kiaulės vietos) buvo laikant kiaules ant kas savaitę keičiamo 
kraiko (per parą kiaulei teko 2,0 kg šiaudų); didesnė (2,5 kg) – laikant kiaules ant ištisinių grotelinių grindų ir didžiausia 
(2,8 kg) – laikant kiaules ant vientisų lygaus betono nekreikiamų grindų. Visais atvejais amoniako emisija neviršijo 
Vakarų valstybių standarto – 3 kg per metus iš penimos kiaulės vietos. 

Karvidės, kiaulidės, grotelinės grindys, kraikas, amoniako emisija. 

Bronius KAVOLĖLIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas ir LŽŪU 
Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedros profesorius, technologijos (technikos) mokslų habil. 
daktaras. Adresas: Instituto g. 20, LT-54132 Raudondvaris, Kauno r. Tel. (8 37) 54 93 56, el. paštas bkavolelis@mei.lt 
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Kalkinio ir organinio sapropelio įtaka nedegto molio bandinių savybėms 
  
Juozas Navickas, Vincas Gurskis  
 

Pasaulyje vis daugiau dėmesio skiriama ekologinei statybai. Šia tema atliekami tyrimai, organizuojamos mokslinės, 
mokslinės– praktinės konferencijos, publikuojami straipsniai. Ekologinė statyba neatsiejama nuo ekologiškų, sveikas 
gyvenimo sąlygas užtikrinančių medžiagų naudojimo. Viena iš pagrindinių šiuos reikalavimus atitinkančių medžiagų yra 
molis (molingas gruntas). Tačiau pagrindinis molio, kaip statybinės medžiagos pastatų sienoms trūkumas, – mažas 
atsparumas drėgmei bei didelis tankis ir šilumos laidis. Šiems trūkumams sumažinti naudojami įvairūs priedai> kaip priedą 
nedegtam moliui bandoma naudoti ežerų dumblą – sapropelį, kuris pasižymi klijuojančiomis, hidrofobinėmis savybėmis. 
Platesnis sapropelio naudojimas padėtų spręsti ežerų senėjimo problemą. Atlikus nedegto molio su kalkinio ir organinio 
sapropelio priedais tyrimus nustatytas nevienodas šių priedų poveikis fizikinėms ir mechaninėms savybėms.  

Šio darbo tikslas – paaiškinti skirtingą kalkinio ir organinio sapropelio įtaką bandinių tankiui jiems džiūvant ir ištirti 
organinio sapropelio įtaką nedegto molio bandinių šilumos laidžiui, nustatyti sapropelio kiekio ir bandinių drėgnio 
reikšmingumo šilumos laidžiui  priklausomybę nuo sapropelio rūšies. 

Straipsnyje iškelta hipotezė, paaiškinanti skirtingą kalkinio ir organinio sapropelio įtaką bandinių tankiui jiems 
džiūvant. Ištirta organinio sapropelio įtaka nedegto molio bandinių šilumos laidžiui, esant skirtingiems bandinių 
drėgniams. Atlikta organinio sapropelio kiekio įtakos nedegto molio bandinių šilumos laidžiui analizė.  

Taikant tiesinę regresiją atliktas šilumos laidžio prognozavimas pagal nedegto molio bandinių drėgnį ir kalkinio ir 
organinio sapropelio kiekį. Nustatyta sapropelio kiekio ir bandinių drėgnio reikšmingumo šilumos laidžiui priklausomybė 
nuo sapropelio rūšies. 

Molis, sapropelis, šilumos laidis, tankis, tiesinė regresija. 
 
Juozas NAVICKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Fizikos katedros vedėjas, gamtos mokslų 
daktaras,docentas. Adresas: Universiteto g.10, Akademija, LT – 53067 Kauno raj. Tel.(8-37) 752363, el.paštas:juozasn@info.lzuu.lt 
Vincas GURSKIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Statybinių konstrukcijų katedros 
technologijos (technikos) mokslų daktaras, docentas. Adresas: Universiteto g.10, Akademija, LT – 53067 Kauno raj. Tel.(8-37) 752337, 
el.paštas: vgurskis@hidro.lzuu.lt 


