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TAUSOJANČIŲJŲ ŽEMĖS DIRBIMO BŪDŲ IR AUGALINIŲ LIEKANŲ ĮTAKA DIRVOŽEMIO 
FIZIKINĖMS SAVYBĖMS IR VASARINIŲ MIEŽIŲ DERLIUI 
  
Gintautas Cesevičius, Virginijus Feiza, Dalia Feizienė  
 

Lietuvos žemdirbystės institute 2002 m. pradėti tyrimai, norint ištirti įvairaus intensyvumo žemės dirbimo ir augalinių 
liekanų įtaką dirvožemio fizikinėms savybėms ir vasarinių miežių derlingumui. Nustatyta, kad dirvožemio fizikinės 
savybės priklausė nuo dirvos purenimo gylio ir būdo. Mažiausias kietumas buvo dirvą dirbant įprastu būdu (skutimas + 
arimas, priešsėjinis purenimas kombinuotuoju žemės dirbimo agregatu), o didžiausias – nedirbtoje dirvoje. Kuo seklesnis 
buvo žemės dirbimo gylis ir mažesnis intensyvumas, tuo blogesnis dirvožemio laidumas orui, didesnis tankis. Tausojan-
čiųjų žemės dirbimo sistemų taikymas sąlygojo dirvožemio agregatų, > 5 mm, pagausėjimą sėklos guolio sluoksnyje. Dėl 
augalinių liekanų susidarė optimalus sėklos guolio gylis visose žemės dirbimo sistemose. Sėjant tiesiai į ražieną, grūdų 
prikulta 4,32 t/ha, t.y. vidutiniškai 8,5 % mažiau nei taikant mechaninio žemės dirbimo sistemas. Laukeliuose su 
augalinėmis liekanomis grūdų prikulta tik vidutiniškai 2 % mažiau nei laukeliuose, kuriuose augalinės liekanos buvo 
pašalintos. Kietumas turėjo tiesioginės reikšmės vasarinių miežių grūdų derlingumui. Tiek oro laidumas, tiek tankis 
vasarinių miežių derlingumą sąlygojo ne tiesiogiai, bet per sąveiką su dirvožemio kietumu. Dirvožemio oro laidumo 
tyrimai padėjo atskleisti svarbaus reiškinio pradžią – dirvos „skutimo pado“ formavimąsi 5-10 cm dirvožemio sluoksnyje. 
Vien dirvožemio tankio ir kietumo rodiklių analizė buvo nepakankama ir neleido nustatyti „skutimo pado“ formavimosi 
pradžios. Gilusis purenimas sunkiuoju kultivatoriumi arba arimas neleido jam formuotis. 

Žemės dirbimas, dirvožemio fizikinės savybės, vasariniai miežiai. 
 
Gintautas CESEVIČIUS. Lietuvos žemdirbystės instituto neakivaizdinės doktorantūros (agronomija) doktorantas. Adresas: Instituto 
alėja 1, Akademija, LT-58344 Kėdainių r. Tel. (8 347) 37275, el. paštas: virgis@lzi.lt
Virginijus FEIZA. Lietuvos žemdirbystės instituto Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus vedėjas, vyresnysis mokslo darbuotojas, 
biomedicinos mokslų daktaras. Adresas: Instituto alėja 1, Akademija, LT-58344 Kėdainių r. Tel. (8 347) 37275, el. paštas: virgis@lzi.lt
Dalia FEIZIENĖ. Lietuvos žemdirbystės instituto Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, 
biomedicinos mokslų daktarė. Adresas: Instituto alėja 1, Akademija, LT-58344 Kėdainių r. Tel. (8 347) 37193, el. paštas: daliaf@lzi.lt
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DIRVOŽEMIO TARŠA SUNKIAISIAIS METALAIS KAUNO MIESTE IR JŲ ĮTAKA ĮGIMTŲ 
ŠIRDIES ANOMALIJŲ RIZIKAI 
 
Virginija Dulskienė  

 
Straipsnyje analizuojama, ar dirvožemio tarša sunkiaisiais metalais bei kiti aplinkos veiksniai turi įtakos įgimtų širdies 

anomalijų vystymuisi. Duomenims sukaupti buvo sudarytas patikslintas minėtų anomalijų registras. Atlikta 
epidemiologinė „atvejis-kontrolė“ studija. Tirti galimi įgimtų širdies ydų rizikos veiksniai, nustatyta jų priskirtinė rizika. 

Atlikus daugiaveiksnę analizę paaiškėjo, kad dirvožemio tarša sunkiaisiais metalais turėjo tendenciją didinti įgimtų širdies 
anomalijų riziką, o jų formavimąsi lėmė motinos rūkymas (ŠS = 1,94; 95 proc. PI 1,23-3,04), motinos kenksmingi veiksniai 
darbe (ŠS = 2,71; 95 proc. PI 1,81-4,07) ir cheminių medžiagų poveikis tėvo darbe (ŠS = 3,17; 95 proc. PI 1,90-5,29). 
Nustatėme, kad kuo daugiau veiksnių veikė vienu metu, tuo rizika buvo didesnė. 

Sunkieji metalai, kenksmingi aplinkos veiksniai, įgimtos širdies anomalijos, rizika. 
 

Virginija DULSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekologijos katedros, mokslų daktarė, e.doc.p. Adresas: Studentų g. 11, LT-
53361 Akademija, Kaunas Kauno medicinos universiteto Kardiologijos instituto Aplinkos epidemiologijos laboratorijos vyr. mokslo 
darbuotoja, laboratorijos vedėja. Adresas: Sukilėlių 17, LT- 3007 Kaunas. Tel.: 8 37 30 28 88. El-paštas: v.dulskiene@med.kmu.lt
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VAISTINIŲ SMIDRŲ (ASPARAGUS OFFICINALIS L.) INTRODUKUOTŲ VEISLIŲ BIOLOGINIŲ 
IR ŪKINIŲ SAVYBIŲ ĮVERTINIMAS  
 
Liudmila Kmitienė, Aleksandras Kmitas, Audronė Žebrauskienė, Evaldas Klimas, Renata Mikalauskienė 
 

Vaistinių smidrų introdukuotų veislių biomorfologinių savybių, produktyvumo ir kenksmingų organizmų paplitimo 
tyrimai atlikti 2003 – 2005 m. LŽŪU Sodininkystės ir daržininkystės katedros mokomajame darže.  

Buvo tiriamos vaistinių smidrų standartinių veislių ‘Mary Washington’ – kontrolinė, ‘D’Argenteuil Primaticcio’, 
‘Schwetzinger Meisterschub’, ‘Eposs’; ‘Schneekopf’, ‘Rambo’, ‘Gartner Saat’ ir vyriškų ‘Ravel’, ‘Ramos’, ‘Ramada’, 
‘Rally’, ‘Ranger’ biologinės ir ūkinės savybės, nustatyta smidrų kenkėjų ir ligų rūšinė sudėtis, gausumas, introdukuotų 
veislių atsparumas kenksmingiems organizmams. 

Nustatyta, kad vyriškų veislių kerų vegetacija prasidėjo vėliau, tačiau jų derėjimo trukmė  ilgesnė (vidutiniškai 20 - 24 d). 
Derliaus dydžiui esminės įtakos turėjo veislės savybės, ekologinės sąlygos (temperatūros ir drėgmės svyravimai) smidrų ūglių 
formavimo ir augimo metu. 2004 m. didžiausią ūglių derlių suformavo vyriškų veislių ‘Ramos’ ir ‘Ranger’ kerai, o 2005 m. – 
standartinių veislių ‘D’Argenteuil Primaticcio’, ‘Schwetzinger Meistersschub’, ‘Eposs’ ir ‘Rambo’ kerai. 

Smidrų lauke aptikti 411 vabzdžiai, priklausantys 17 rūšių. Aptiktas Chrysomelidae šeimos vaistinių smidrų kenkėjas 
smidrinis lapgraužis (Crioceris duodecimpuntata L.). Standartinių (mišrių) veislių laukeliuose šių kenkėjų buvo 63,9 %. 
Ant vyriškų veislių augalų kenkėjų buvo mažiau, mažiausiai kenkė ‘Rally’ veislės augalams. 

Ant smidrų ūglių ir augalų aptikta Alternaria, Fuzarium, Penicillium ir kitų genčių grybų. Stipriai reiškėsi smidrų 
cerkosporozė (Cercospora asparagi Fres.). 

Smidrai, veislės, ūgliai, derlius, agrobiocenozė.  
 
Liudmila KMITIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros docentė, biomedicinos mokslų 
daktarė. Adresas: Studentų g. 11, LT –  53356 Akademija, Kaunas. Tel. (8 37) 75 23 41. El. paštas: ns@nora.lzua.lt  
Aleksandras KMITAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros docentas, biomedicinos mokslų 
daktaras. Adresas: Studentų g. 11, LT – 53356 Akademija, Kaunas. Tel. (8 37) 75 23 41. El. paštas: ns@nora.lzua.lt
Audronė ŽEBRAUSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros lektorė, biomedicinos mokslų 
daktarė. Adresas: Studentų g. 11, LT – 53356 Akademija, Kaunas. Tel. (8 37) 75 23 41. El. paštas: ns@nora.lzua.lt
Evaldas KLIMAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Augalininkystės ir katedros docentas, biomedicinos mokslų daktaras. Adresas: 
Studentų g. 11, LT – 53356 Akademija, Kaunas. Tel. (8 37) 75 22 26. El. paštas: au@nora.lzua.lt   
Renata MIKALAUSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Augalų apsaugos katedros doktorantė. Adresas: Studentų g. 11, LT – 
53356 Akademija, Kaunas. Tel (8 37) 752293. El. paštas: af@nora.lzuu.lt
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LIETUVIŠKOS BULVIŲ VEISLĖS PASAULINIAME KULTŪRINIŲ AUGALŲ GENŲ FONDE 
 
Almantas Ražukas, Juozas Jundulas 
 

Bulvės auginamos 130 pasaulio valstybių ir užima daugiau kaip 20 mln. ha ploto. Kasmet pasaulyje užauginama apie 
300 mln. tonų bulvių. Iš jų apie 52 % yra suvartojama žmonių maistui. Po ryžių, kviečių ir kukurūzų bulvės yra 
svarbiausias žmonijos maisto produktas. 

Bulvės Lietuvoje pradėtos auginti XVII a. Iš pradžių jos buvo daržo augalai, vėliau sparčiai plito ir XIX-XX a. užėmė 
net 9 % visų ariamųjų žemių. 

Bulvių selekcija Lietuvoje pradėta 1922 m. Nuo 1922 iki 2004 m. Lietuvos selekcininkai sukūrė 23 veisles, kurios 
masiškai buvo ir yra auginamos Lietuvoje. Šios veislės yra Lietuvos selekcininkų įnašas į pasaulinį bulvių veislių genų 
fondą. 

Bulvės, genetiniai resursai.  
 
Almantas RAŽUKAS. Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialo vyriaus. mokslo darbuotojas, biomedicinos mokslų daktaras. 
Adresas: Žalioji a. 2, LT-02232. Tel. (8 5) 264 54 38, el. paštas: almantas.razukas@voke.lzi.lt
Juozas JUNDULAS. Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialo vyr. mokslo darbuotojas, biomedicinos mokslų daktaras. Adresas: 
Žalioji a. 2, LT-02232. Tel.(8 5) 264 54 39. 
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ĮMONIŲ VIDAUS KONTROLĖS SISTEMOS ASPEKTAI 
 
Aurelija Kustienė 
 

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, Lietuvos įmonėms tapo gyvybiškai svarbu sukurti savo konkurencinį pranašumą, 
kuris gali būti pasiekiamas įmonėje įdiegus tinkamą vidaus kontrolės sistemą (VKS). Kadangi nėra aiškios ir konkrečios 
VKS sampratos ir aiškios jos sąsajos su vidaus auditu, iškyla nemažai problemų Lietuvos įmonėse kuriant vidaus kontrolės 
sistemą.  

Straipsnyje nagrinėjamos įvairios vidaus kontrolės sistemos sampratos. Pagrindinis aspektas, kuriuo tiriama vidaus 
kontrolės sistema, – jos ir vidaus audito santykis įmonėje. Išanalizavus įvairių pasaulio šalių mokslininkų darbus paaiškėjo, 
kad vidaus kontrolės sistemos ir su ja susijusios sąvokos skirtingai interpretuojamos priklausomai nuo autoriaus ir kalbos 
regiono. Ištyrus konceptualias mokslininkų nuomones dėl vidaus kontrolės sistemos sampratos, nustatyta, kad įvairios 
vidaus kontrolės sistemos termino interpretacijos ne visuomet reiškia skirtingą sistemos turinį.  

Atliktas teorinis tyrimas pagrįstas sisteminės mokslinės, ekonominės ir normatyvinės literatūros analizės ir sintezės bei 
loginės analizės  metodais; atliekant empirinį tyrimą naudoti sociologinių tyrimų organizavimo elementai. 

Kontrolės sistema, įmonė, stebėjimas, vidaus auditas. 
__________________________________________________________________________________________________ 
Aurelija KUSTIENĖ.Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros socialinių 
mokslų daktarė, lektorė. Adresas: Universiteto g. 10, LT-4324 Akademija, Kauno r., Lietuva Tel. +370 37 39 70 49, e-mail: 
aurum20@centras.lt
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VERSLO CIKLŲ IR UŽIMTUMO LYGIO SĄRYŠIO VERTINIMAS  
 
Eglė Šarkinienė, Vaida Kvainauskaitė 
 

Straipsnyje autoriai susistemina ekonominėje literatūroje pateiktas verslo ciklo sampratas, jo fazes ir atsiradimo 
priežastis, analizuoja verslo ciklo ir gyventojų užimtumo lygio sąryšį. Nagrinėjami du pagrindiniai ekonominiai rodikliai, 
pagal kuriuos galima nustatyti verslo ciklo pokyčius bei kitimo tendencijas, t.y. BVP ir užimtumo lygis. Straipsnyje 
naudojami statistiniai duomenys (1992-2003 m.) siekiant išanalizuoti verslo ciklų ir užimtumo lygio sąryšį pagal žemės 
ūkio sektoriaus pavyzdį Lietuvoje. Ekonomikos cikliškumo įtaka žemės ūkio sektoriui nustatoma analizuojant bendruosius 
žemės ūkio produkcijos apimties pokyčius. Darbe padarytos išvados leidžia teigti, kad verslo ciklai tiesiogiai veikia žemės 
ūkio sektorių bei užimtumo lygį jame. Numačius tikslias verslo ciklų kitimo tendencijas, galima prognozuoti būsimus 
pokyčius žemės ūkio sektoriuje. 

Verslo ciklas, užimtumo lygis, žemės ūkis.  
 
Eglė ŠARKINIENĖ. PhD student of social sciences, Department of Economics, Economics and Management Faculty, Lithuanian 
University of Agriculture. Address: Studentų g. 11, Lt-53361 Akademija, Kaunas distr. Tel. (8 37) 75 22 59, el-mail 
egle.sarkiniene@info.lzuu.lt
Vaida KVAINAUSKAITĖ. Doctor of social sciences, associated professor at the department of Economics and International Trade, 
Economics and Management Faculty, Kaunas University of Technology. Address: Laisvės al. 55-506 , LT-44309  Kaunas. Tel (8 37) 30 
05 76,  e-mail vkvain@ktu.lt
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KAUNO AUKŠTŲJŲ UNIVERSITETINIŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ POŽIŪRIS Į RŪKYMĄ  
 

Mindaugas Škėma, Rūta Brazienė, Dalia Perkumienė 

 
Rūkymo problema – viena iš Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau PSO), Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos 

(toliau SAM) bei Kauno miesto savivaldybės veiklos prioritetinių sričių. Tabako rūkymo priežastis sąlygoja biologiniai, 
psichologiniai bei socialiniai veiksniai. Jie turi įtakos pradedant rūkyti, šiam žalingam įpročiui susiformuoti, jo raidai. 
Rūkymo, kaip sveikatą žalojančios elgsenos, formavimąsi taip pat lemia įvairūs požiūriai, įsitikinimai, vertybės, 
psichologinis – socialinis stresas, tarpasmeninės sąveikos ypatumai ir kt. Rūkymą sąlygojantys veiksniai veikia vienas kitą, 
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sustiprindami intensyvumą, todėl rūkymo problemą reikia analizuoti įvairiais aspektais. Kiekvienas rūkalius turi 
susiformavusį požiūrį į rūkymą, todėl jo keitimas yra labai sudėtingas sveikatos ugdymo sistemos uždavinys. 

Šiame straipsnyje siekiama atskleisti Kauno aukštųjų universitetinių mokyklų studentų požiūrį į tabako rūkymą. 
Rūkymas, tabakas, studentai, požiūris, motyvacija . 

 
Mindaugas ŠKĖMA. Kauno medicinos universiteto Visuomenės sveikatos magistras; tel. 8 611 22066, el. paštas: 
skeminis@yahoo.com
Rūta BRAZIENĖ. Socialinių mokslų daktarė, Kauno technologijos universiteto Sociologijos katedros docentė. Tel. 8 37 30 01 44, el. 
paštas: ruta.braziene@ktu.lt 
Dalia PERKUMIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Administravimo ir kaimo plėtros katedros asistentė; tel. 8 37 75 22 14, el. 
paštas: perkum@one.lt
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APSKAITOS METODIKA IR METODOLOGIJOS SĄVEIKOS TYRIMAI 
 
Kostas Valužis, Milda Genienė 
 

Apskaitos organizavimas ir atskaitomybės sudarymas visada susiję dviem kriterijais: apskaitos metodologija ir 
apskaitos metodika. Apskaitos metodologijai galima priskirti visą teisinę bazę, kuri nustato atskaitomybės rūšis, jų sudėtį, 
rodiklius ir atsiskaitymo tvarką. Apskaitos metodikos sistemai galima priskirti ūkinių operacijų dokumentavimą, piniginį 
įvertinimą, dvejybinio įrašo pritaikymą bei tų ūkinių operacijų įregistravimą atitinkamuose apskaitos registruose. Šiame 
straipsnyje yra siekiama išanalizuoti ir apibendrinti apskaitos metodologijos ir metodikos sąveiką, nukreiptą į visų rūšių at-
skaitomybės sudarymą. Problema iškyla dėl to, kad skirtingos atskaitomybės rūšys – finansinė ir mokestinė bei vadinamoji 
valdymo apskaita (valdymo atskaitomybės nėra) yra susiję su skirtinga teisine baze, t.y. turi skirtingą metodologiją. 
Apskaitos metodikos uždavinys – suderinti skirtingas teisines nuostatas ir sukaupti duomenis skirtingoms atskaitomybės 
rūšims sudaryti. 

Metodika, metodologija, atskaitomybė, teisinė bazė. 
 

Kostas VALUŽIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros socialinių mokslų 
habilituotas daktaras, profesorius. Adresas: Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 752249, el. paštas: 
afk@nora.Lzuu.lt
Milda GENIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros socialinių mokslų 
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ĮMONĖS FINANSINĖS ANALIZĖS METODIKOS MODELIS 
 
Nijolė Žaltauskienė, Milda Genienė, Rasa Patašienė 
 

Rinkos sąlygomis ūkio subjektams nelengva prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios verslo aplinkos, kvalifikuotai 
suformuoti ir priimti veiklos valdymo sprendimus, vertinti finansinę būklę. Ūkinė veikla yra susijusi su finansine veikla, 
kitaip tariant, jos sąlygoja viena kitą. Ūkinės veiklos sėkmė priklauso nuo ūkio subjekto finansinės būklės. Analizė yra tam 
tikro dalyko ar proceso pažinimo metodas. Ji leidžia laiku pastebėti ūkio subjekto veiklos trūkumus, neigiamus pokyčius, 
padeda ieškoti būdų šiai veiklai gerinti. Todėl analizė gali padėti kvalifikuotai suformuoti valdymo sprendimus. 

Priklausomai nuo analizės tikslo yra pasirenkama viena ar kita analizės rūšis arba jų derinys. Finansinės analizės 
duomenys gali būti pateikti skaitmenine, grafine ar aprašymo forma.    

Viena iš svarbiausių priemonių finansinės analizės priemonių yra informacijos paieška, jos rinkimas ir sisteminimas. 
Kitai priemonių grupei priklauso analizės apimties, periodiškumo, procedūrų nuoseklumo nustatymas. Juos lemia 
finansinės analizės tikslas. Trečiai priemonių grupei priskiriamos techninės analizės priemonės.       

Per kelis dešimtmečius ekonominėje literatūroje yra pateikta daugiau kaip 100 tyrimo metodų. Taip atsitiko todėl, kad 
buvo sutapatintos sąvokos metodas ir būdas. Iki šiol nepakankamai ištirta finansinės analizės metodikos esmė. Šiame 
straipsnyje tiriama, ką apima finansinė analizė, kokios jos rūšys, kokių laimėjimų pasiekta atliekant teorinius tyrimuos. 
Taip pat yra diskutuojama dėl terminų analizės metodas ir analizės būdas tapatumo (netapatumo). Straipsnyje yra 
išryškinta ekonominės kategorijos „finansinės analizės metodika” esmė, pateiktas metodikos modelis. 

Finansinė analizė, rūšys, rodikliai, metodai, būdai, priemonės. 
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DAUGIAMEČIŲ ŽOLIŲ PANAUDOJIMAS BIODUJOMS GAMINTI 
 
Aldona Kryževičienė, Kęstutis Navickas, Vidmantas Župerka 
 

Straipsnyje pateikti skirtingos sudėties daugiamečių žolynų auginimo ir jų biomasės naudojimo dujoms gaminti tyrimų 
rezultatai. 

Lauko bandymai atlikti 2001 - 2004 m. Lietuvos žemdirbystės institute Dotnuvoje. Žolės buvo pasėtos 2000 m. lengvo 
priemolio giliau karbonatiniame, sekliai glėjiškame rudžemyje (Endocalcari – Endohypogleyic Cambisols), kuriame buvo 
apie 2 % humuso. Auginti skirtingos rūšinės sudėties žolynai: grynų varpinių šakniastiebinių žolių – nendrinių dryžučių 
(Phalaris arundinacea L.) ir beginklių dirsių (Bromus inermis Leyser.) ir jų dvinariai mišiniai su ankštinėmis žolėmis. 
Azoto trąšomis buvo tręšti tik gryni varpiniai žolynai. Žolynai pjauti du kartus. Nustatytas žolynų sausųjų medžiagų 
biomasės derlius ir ląstelienos dalis joje. 

Žalia daugiamečių žolių biomasė buvo perdirbama laboratoriniuose biodujų reaktoriuose Lietuvos žemės ūkio 
universitete. Tyrimai atlikti anaerobinėje aplinkoje, nuolatos palaikant 39 oC temperatūrą. 

Nustatyta, kad žolynų energinį potencialą lėmė jų derlingumas, priklausęs nuo žolynų rūšinės sudėties, pjūties laiko ir 
meteorologinių sąlygų. Palankiomis žolėms augti sąlygomis žolynų rūšinė sudėtis mažai sąlygojo biomasės derlių – jis 
buvo pastovus ir pakankamai didelis, iki dešimties t ha-1 sausųjų medžiagų.. Nepalankiais metais žolynų derlingumas buvo 
žymiai mažesnis, ypač mišinių. Vidutiniais trejų derliaus metų duomenimis, nendrinių dryžučių žolynai ir gryni, ir jų 
mišiniai su daugiamečiais lubinais bei rytiniais ožiarūčiais buvo derlingesni už beginklių dirsių žolynus. 

Didžiausia biodujų išeiga – 0,797 m3 iš 1 kg sausųjų medžiagų – gauta iš daugiamečių žolių atolo biomasės. Išgautos 
iš daugiamečių žolių ir jų mišinių biodujos turėjo didelę metano koncentraciją – iki 70 %. Iš skirtingos sudėties žolynų, 
kurių biomasė panaudota dujoms gaminti, didžiausią energinį potencialą turėjo nendriniai dryžučiai ir jų mišiniai su 
rytiniais ožiarūčiais – 130-138 GJ ha-1. 

Daugiametės žolės, biomasė, biodujos, energinis potencialas. 
 
Aldona KRYŽEVIČIENĖ. Lietuvos žemdirbystės instituto Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, 
biomedicinos (agrarinių) mokslų daktarė. Adresas: Instituto al. 1, LT-58344 Akademija, Kėdainių r. Tel. 8 687 16959, el. paštas: 
akryzeviciene@lzi.lt
Kęstutis NAVICKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agroenergetikos katedros docentas, technologijos (technikos) mokslų daktaras. 
Adresas: Studentų g. 11, LT - 53361 Akademija, Kauno r. Tel. 8 37 75 22 19, el. paštas: Kestutis.Navickas@lzuu.lt
Vidmantas ŽUPERKA. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agroenergetikos katedros doktorantas. Adresas: Studentų g. 11, LT - 53361 
Akademija, Kauno r. Tel. 8 37 75 22 19, el. paštas: Vidmantas.Zuperka@lzuu.lt
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HIDRODINAMINIS NITRIFIKUOJANČIO BIOFILTRO SU NEJUDANČIA PANARDINTA 
ĮKROVA ĮVERTINIMAS 
 
Viktoras Mongirdas, Albinas Kusta 
 

Naudojantis žymeklio buvimo reaktoriaus tūryje laiko pasiskirstymo teorija nustatyti naujai sukonstruoto 
nitrifikuojančio biofiltro su nejudančia panardinta įkrova hidrodinaminiai parametrai. Biofiltro talpos turinys buvo 
maišomas erliftų į įkrovą tiekiamu vandens srautu. Ištirti du biofiltro darbo režimai – lygiagretusis ir nuoseklusis. 

Nustatyti vandens išbuvimo biofiltro talpos tūryje trukmė ir talpos maišymo efektyvumas parodė, kad biofiltro darbo 
režimas atitinka maišomojo reaktoriaus charakteristikas. Idealiojo maišymo reaktorių skaičius modelyje, esant įvairiems 
maišymo intensyvumams ir darbo režimams, svyravo nuo 2 iki 4. Maišymo rodiklis buvo geresnis, esant nuosekliajam 
darbo režimui negu esant lygiagrečiajam (atitinkamai 0,636-0,798 ir 0,517-0,677). 

Esant nuosekliajam darbo režimui, biofiltro talpos konstrukcija pasirodė esanti neefektyvi, nes tūrio panaudojimo 
nuostoliai siekė 31%. Dirbant lygiagrečiai pagrindiniam srautui ir tiekiamam į įkrovą debitui esant artimam biofiltro talpos 
debitui, tūrio panaudojimo nuostoliai sudarė tik 5-8% dėl nedidelės parazitinės vidinės cirkuliacijos. Neigiama parazitinės 
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vidinės cirkuliacijos įtaka sustiprėdavo erliftų tiekiamo debito ir biofiltro talpai tiekiamo debito santykiui viršijus reikšmę, 
lygią 1,5. 

Vandens išbuvimo laikas, biofiltras, vandens valymas. 
 
Viktoras MONGIRDAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto hidrotechnikos katedros doktorantas. Adresas: LT-53361 Universiteto g. 10, 
Akademija. Kauno raj. tel. (8-37) 75 23 93, el. paštas:aduta.vm@is.lt 
Albinas KUSTA. Lietuvos žemės ūkio universiteto hidrotechnikos katedros profesorius, habilituotas daktaras. Adresas: LT-53361 
Studentų g. 11, Akademija. LT-53361 Kauno raj. tel. (8-37) 75 23 03, el. paštas:Albinas.Kusta@lzuu.lt 
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LATVIJOJE STATOMŲ ŠALTŲJŲ TVARTŲ EKONOMINIS ĮVERTINIMAS   
 
Juris Priekulis, Jānis Latvietis 
 

Straipsnyje yra apibendrinamas šalto tipo karvidžių ekonominis efektyvumas. Tokio tipo karvidės Latvijoje pradėtos 
intensyviai statyti tik pastarajame dešimtmetyje. Esminis šių tvartų pranašumas – 3-4 kartus mažesnis jų statybų kapitalo 
poreikis. Be to, jie greitai pastatomi. Tačiau šiuose tvartuose gyvuliai turi būti laikomi palaidi, užtikrinant ne tik gerą 
gyvulių laikymo technologiją, bet ir efektyvų mechanizavimo lygį, valdant pagrindines operacijas. Taip pat pastebėta, kad 
įstojus Latvijai į ES, pieno savikaina pradėjo didėti ir palaipsniui susivienodinti su Europos Sąjungos senųjų šalių. 
Šaltosios karvidės gali tapti vienos iš naudingiausių nustatant pieno savikainos lygį ES šalyse. Be to, apšiltinti tvartai, 
kuriuose laikoma mažiau nei 50 karvių, ekonomiškai nenaudingi. 

Šaltos karvidės, ekonominis įvertinimas. 
 
Juris PRIEKULIS.  Dr. sc. ing., professor, Department of Animal Husbandry Mechanization, Latvia University of Agriculture. 
Address: J.Čakstes bulv.5-325 Jelgava, LV 3001, Latvia. Phone: (371) 3080691, Fax.: (371) 3020762, Email: jurisp@cs.llu.lv 
Jānis LATVIETIS. Dr.habil.sc.agr., professor, Institute of Agrobiotechnology, Latvia University of Agriculture. Address: Lielā iela 2-
204 Jelgava, LV 3001, Latvia. Phone: (371) 3005696, Fax.: (371) 3027238. 
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STIKLO DUŽENŲ UTILIZAVIMAS PANAUDOJANT JĮ BETONUI GAMINTI 
 
Vitoldas Vaitkevičius, Vidas Kerševičius 

 
Šiame darbe nagrinėjama stiklo taros utilizavimas panaudojant betonui gaminti.. Naudojant  stiklo  atliekas kaip 

užpildus betonui, betono  šarminėje  aplinkoje stiklas tampa nepatvaria medžiaga ir gali sukelti žalingų šarmo ir silicio 
dioksido reakcijų problemų. Ši problema buvo išspręsta sumalant stiklo duženas į smulkų stiklą, kuris vėliau kaip 
pucolaninė medžiaga sumaišomas su cementu. Smulkiai maltas stiklas dalyvauja hidratacijos procese, padidindamas 
betono stiprumą ir kai kuriuose betono mišiniuose gali pakeisti iki 30% cemento. Naudojant optimalų smulkiai malto 
stiklo kiekį betono stiprumas nežymiai padidėja.  

Stiklo duženos, užpildai, pucolanai, perdirbimas, utilizavimas. 
 

Vitoldas VAITKEVIČIUS. Doctor, Dept. of Building Materials, Kaunas University of Technology. Address: Studentų g. 48, LT – 
3031 Kaunas, Lithuania. Doctor (2001). E-mail: Vitoldas.Vaitkevicius@ktu.lt 
Vidas KERŠEVIČIUS. Doctor, Dept. of Building Materials, Kaunas University of Technology. Address: Studentų g. 48, LT – 3031 
Kaunas, Lithuania. Doctor (2003). E-mail: Vidas.Kersevicius@ktu.lt 
Vitoldas VAITKEVIČIUS. Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto Statybinių medžiagų katedros 
technikos (technologijos) mokslų daktaras, lektorius. Adresas: Studentų g. 48, LT – 3031 Kaunas. el.paštas: 
Vitoldas.Vaitkevicius@ktu.lt 
Vidas KERŠEVIČIUS. Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto Statybinių medžiagų katedros technikos 
(technologijos) mokslų daktaras, lektorius. Adresas: Studentų g. 48, LT – 3031 Kaunas. el.paštas: Vidas.Kersevicius@ktu.lt 
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