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PIKTŽOLIŲ KONKURENCIJOS KRITINIS PERIODAS KUKURŪZŲ IR VASARINIŲ MIEŽIŲ 
AGROCENOZĖSE 
 
Ona Auškalnienė  
 

Lietuvos žemdirbystės institute Dotnuvoje buvo daromi piktžolių ir kultūrinių augalų konkurencijos su piktžo-
lėmis kritinio periodo tyrimai miežių bei kukurūzų pasėliuose.  

Piktžolių sudygimas ir kukurūzų, ir miežių pasėliuose priklausė nuo meteorologinių sąlygų, ypač nuo kritulių 
kiekio pavasarį. Pasėlyje vyravo vienametės dviskiltės piktžolės. Miežiams su piktžolėmis augus 40 dienų nuo mie-
žių sėjos ir ilgiau, grūdų derliaus sumažėjimas buvo esminis. Agrotechnika turėjo įtakos miežių ir piktžolių konku-
rencijos kritinio periodo trukmei. Patręšus retą miežių pasėlį, konkurencija su piktžolėmis paankstėjo, ir esminis der-
liaus sumažėjimas buvo nustatytas jau tuose laukeliuose, kur piktžolės su miežiais augo 30 dienų nuo miežių sėjos. 

Jautriausi piktžolėms kukurūzai buvo apie vieną mėnesį, praėjus nuo 30 dienų po jų sudygimo. Piktžolės, kurios 
sudygo 10 dienų vėliau nei kukurūzai, jų žaliosios masės derlių sumažino trečdaliu. 

Konkurencijos su piktžolėmis kritinio periodo trukmė kukurūzų ir miežių pasėliuose iš esmės nesiskyrė. Labai 
skirtingai šie augalai reagavo į piktžoles. Miežių grūdų derlius dėl piktžolių sumažėjo 10-15 %, ir tam tikrais metais 
priklausomai nuo piktžolėtumo buvo neesminis, o kukurūzų derlius dėl piktžolėtumo kiekvienais metais mažėjo iš 
esmės, ir šis sumažėjimas priklausomai nuo metų meteorologinių sąlygų siekė 2-10 kartų. 

Vasariniai miežiai, kukurūzai, piktžolės, konkurencija, kritinis periodas. 
 
Ona AUŠKALNIENĖ. Lietuvos žemdirbystės instituto Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, daktarė. 
Adresas: Instituto alėja 1, Akademija, Dotnuvos sen. LT-58344 Kėdainių r. Tel. 8 347 37275, el. paštas ona@lzi.lt 
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VASARINIŲ MIEŽIŲ PASĖLIŲ AKĖJIMO LAIKAS IR DAŽNUMAS  
 
Albinas Auškalnis, Ona Auškalnienė 
 

Vasarinių miežių, augintų pagal ekologinę technologiją, piktžolių naikinimo pasėlių akėčiomis tyrimai atlikti 
Lietuvos žemdirbystės institute 2001-2002 ir 2005 m. karbonatingame, giliau glėjiškame lengvo priemolio rudžemy-
je. Tirta akėjimo laiko ir dažnumo įtaka piktžolių skaičiui ir masei bei vasarinių miežių ‘Luokė‘ grūdų derliui. Vasa-
rinius miežius nuakėjus piktžolių dygimo metu, bendrasis piktžolių skaičius po dešimties dienų sumažėjo vidutiniš-
kai 70%, o vasarinių miežių pieninės brandos tarpsnyje – 42 %. Du ir tris kartus akėtuose vasariniuose miežiuose 
piktžolių skaičius, palyginus su neakėtais, pieninės brandos tarpsnyje buvo nuo 67 iki 83 % mažesnis. Esminių der-
liaus skirtumų tarp akėtų ir neakėtų vasarinių miežių nenustatyta. 
 Vasariniai miežiai, akėjimas, piktžolės, akėčios.  
 
Albinas AUŠKALNIS. Lietuvos žemdirbystės instituto Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas, biome-
dicinos mokslų daktaras. Adresas Instituto al. 1, Akademija, LT-58344, Kėdainių r., tel. 8 347 37 275; el. paštas albinas@ lzi.lt 
Ona AUŠKALNIENĖ. Lietuvos žemdirbystės instituto Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, biomedi-
cinos mokslų daktarė. Adresas Instituto al. 1, Akademija, LT-58344, Kėdainių r., tel. 8 347 37 275; el. paštas ona@ lzi.lt 
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TAUSOJANČIŲJŲ ŽEMĖS DIRBIMO BŪDŲ IR AUGALINIŲ LIEKANŲ ĮTAKA PASĖLIŲ PIKT-
ŽOLĖTUMUI IR ŽEMĖS ŪKIO AUGALŲ DERLINGUMUI 
  
Gintautas Cesevičius, Virginijus Feiza, Dalia Feizienė 
 

Lietuvos žemdirbystės institute 2003-2005 m. atlikti du lauko bandymai, kurių tikslas – nustatyti skirtingo inten-
syvumo bearimio žemės dirbimo sistemų ir įterpiamų šiaudų (augalinių liekanų) įtaką pasėlių piktžolėtumui bei že-
mės ūkio augalų derlingumui sėjomainos rotacijoje vasariniai miežiai-vasarinai rapsai- žieminiai kviečiai. 

Per visą trejų metų sėjomainos rotaciją augalinės liekanos lėmė trumpaamžių piktžolių skaičiaus pagausėjimą vidu-
tiniškai 38 %, o fone be liekanų jų kiekis sumažėjo vidutiniškai 18 %. Skirtingas žemės dirbimas neturėjo esminės įta-
kos trumpaamžių piktžolių skaičiaus pokyčiui per sėjomainos rotaciją, tačiau daugiamečių piktžolių skaičiaus pokyčiai 
skyrėsi iš esmės. Dirvą skutant ir ariant, prieš sėją sekliai purenant kombinuotuoju žemės dirbimo agregatu, taip pat 
dirvą purenant universaliuoju skutikliu bei purškiant glifosatų grupės herbicidu ir prieš sėją sekliai supurenant kombi-
nuotuoju žemės dirbimo agregatu, šių piktžolių skaičius sumažėjo vidutiniškai 77 %. Dirvas skutant ir purškiant glifo-
satų grupės herbicidu, o prieš sėją sekliai supurenant freza, daugiamečių piktžolių sumažėjo 57 %. Rudenį dirvos visiš-
kai nedirbant, bet purškiant glifosatų grupės herbicidu ir sėjant tiesiogiai į nedirbtą dirvą, šių piktžolių sumažėjo 56 %. 
Rapsų, miežių ir kviečių pasėlyje esminis daugiamečių piktžolių žaliosios masės padidėjimas, palyginus su kontrolinio 
varianto, gautas tiesioginės sėjos laukeliuose. Trumpaamžių piktžolių žaliosios masės skirtumai taikant nevienodas že-
mės dirbimo sistemas buvo nedėsningi. Augalų derlingumas iš esmės mažėjo taikant tiesioginę sėją. Sėjant tiesiai į ra-
žieną, prikulta vidutiniškai 8,5 % miežių, 17 % žieminių kviečių ir 15,5 % vasarinių rapsų mažiau nei taikant mechani-
nio žemės dirbimo sistemas. Augalinių liekanų įtaka derlingumui buvo neesminė. Vasarinių miežių derlingumas pradė-
jo mažėti, kai trumpaamžių piktžolių skaičius buvo 25 ir daugiamečių piktžolių – 12 vnt. m-2, o vasarinių rapsų bei žie-
minių kviečių paseliuose atitinkamai – 30 ir 9 bei 19 ir 7 vnt. m-2. 

Žemės dirbimas, piktžolės, miežiai, rapsai, kviečiai. 
 
Gintautas CESEVIČIUS. Lietuvos žemdirbystės instituto neakivaizdinės doktorantūros (agronomija) doktorantas. Adresas: Instituto 
al. 1, Akademija, LT-58344 Kėdainių r. Tel. (8 347) 37 275, el. paštas: virgis@lzi.lt 
Virginijus FEIZA. Lietuvos žemdirbystės instituto Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas, 
biomedicinos mokslų daktaras. Adresas: Instituto alėja 1, Akademija, LT-58344 Kėdainių r. Tel. (8 347) 37 275, el. paštas: virgis@lzi.lt 
Dalia FEIZIENĖ. Lietuvos žemdirbystės instituto Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, biomedici-
nos mokslų daktarė. Adresas: Instituto alėja 1, Akademija, LT-58344 Kėdainių r. Tel. (8 347) 37 193, el. paštas daliaf@lzi.lt 
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ĮVAIRIŲ ORGANINIŲ MULČIŲ ĮTAKA TRUMPAAMŽIŲ IR DAUGIAMEČIŲ PIKTŽOLIŲ DY-
GIMUI  
 
Darija Jodaugienė, Rita Pupalienė, Marytė Urbonienė 
 

2004 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Pomologiniame sode įrengtas dviejų veiksnių lauko bandymas, sie-
kiant ištirti įvairių organinių mulčių ir jų sluoksnio storio įtaką piktžolių dygimo dinamikai. Dirvožemis vidutinio 
sunkumo priemolis ant priesmėlio, pakloto ant moreninio molio, karbonatingas giliau glėjiškas išplautžemis – 
Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol, kurio armuo vidutiniškai fosforingas ir vidutiniškai kalingas, pH KCl – 6,3.  

Tyrimų schema: veiksnys A – organiniai mulčiai: 1) nemulčiuota, 2) smulkinti žieminių kviečių šiaudai, 3) dur-
pės, 4) spygliuočių pjuvenos, 5) smulkinta žolė, 6) 8 m. laikytos pjuvenos (nuo 2005 m.); veiksnys B – mulčio 
sluoksnio storis: 1) 5 cm, 2) 10 cm.  

Įvairūs organiniai mulčiai turi didesnę įtaką trumpaamžių piktžolių dygimui negu daugiamečių, kurios lengviau 
įveikia tiek 5 cm, tiek 10 cm mulčio sluoksnį. 5 cm ir 10 cm sluoksniu paskleistas mulčias mažino trumpaamžių ir 
daugiamečių piktžolių dygimą pasėlyje, ypač pirmoje vasaros pusėje. 10 cm storio mulčio sluoksnis labiau mažina 
trumpaamžių ir daugiamečių piktžolių dygimą nei 5 cm storio mulčio sluoksnis. Mulčiavimas smulkinta žole sudaro 
palankesnes sąlygas trumpaamžių ir daugiamečių piktžolių dygimui antroje vasaros pusėje, nes didžioji dalis šio 
mulčio suyra. Mulčias gali tapti piktžolių sėklų šaltiniu, todėl labai svarbu mulčiuojant naudoti medžiagas, kuriose 
nebūtų subrendusių piktžolių sėklų.  

Organiniai mulčiai, mulčiavimas, trumpaamžės ir daugiametės piktžolės. 
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Darija JODAUGIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros biomedicinos mokslų daktarė, doc. Adresas: Studentų 
g. 11, LT- 53076 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 11, el. paštas Darija.Jodaugiene@lzuu.lt 
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Marytė URBONIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros biomedicinos mokslų daktarė, docentė. Adresas: Stu-
dentų g. 11, LT- 53076 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 11, el. paštas afze@lzuu.lt 
 
 

ISSN 1648-116X LŽŪU MOKSLO DARBAI. 2006. Nr. 72 (25) 
BIOMEDICINOS MOKSLAI 

 
SINTETINIŲ AUGIMO REGULIATORIŲ-STILITŲ POVEIKIS SALVIA VIRIDIS L. IR SALVIA FA-
RINACEA L. AUGALŲ MORFOLOGINIAMS YPATUMAMS 
 
Regina Malinauskaitė 
 

Tyrimai atlikti LŽŪU Botanikos katedroje ir Genetikos ir biotechnologijos laboratorijoje. Buvo tirta stilitų BSB-50, 
BSB-54 ir BSB-55 įtaka mėlynžiedžio (Salvia farinacea L.) ir dailiojo (Salvia viridis L.) šalavijo daigumui, augalų au-
gimui ir žydėjimo skatinimui. Buvo nustatytas skirtingas stilitų poveikis šalavijams. Visi tirti stilitai didino dailiojo ša-
lavijo sėklų daigumą, o mėlynžiedžio šalavijo sėklų daigumą skatino stilitai BSB-50 ir BSB-54. Stilitai turėjo įtakos ša-
lavijų augalų aukščiui, žaliosios masės (antžeminės ir požeminės) formavimuisi, sausosios masės kaupimui. Dėl stilitų 
įtakos dailiojo šalavijo augalai žydėjimo pradžioje sukaupė daugiau sausųjų medžiagų nei kontrolinio varianto augalai, 
o mėlynžiedžio šalavijo – kontrolinio varianto augalai. Tam turėjo įtakos vegetacijos trukmė iki žydėjimo pradžios, nes 
stilitai inicijavo mėlynžiedžio šalavijo augalų žydėjimą ir neturėjo įtakos dailiojo šalavijo augalų žydėjimui. Anksčiau-
siai – 80 vegetacijos dieną – pražydo mėlynžiedžio šalavijo augalai, paveikti stilitu BSB-54. 

Šalavijai, stilitai, daigumas, augimas, žydėjimo pradžia. 
 

Regina MALINAUSKAITĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Botanikos katedros biomedicinos mokslų dakta-
rė, docentė. Adresas: Studentų g. 1, LT-5331 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 27 85, el. paštas Rmalinauskaite@one.lt. 
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PIKTŽOLĖTUMO KONTROLĖ ŽEMĖS DIRBIMU IR TARPINIAIS PASĖLIAIS 
 
Aušra Marcinkevičienė, Vaclovas Bogužas 
 

1983-2001 m. tirta žemės dirbimo ir įvairių tarpinių pasėlių (Trifolium pratense L., Lolium multiflorum Lam., 
Sinapis alba L., Brassica napus L., Raphanus sativus L.) įtaka piktžolių plitimui javų pasėliuose įprastinės, tausojan-
čiosios ir ekologinės žemdirbystės sąlygomis. Nustatyta, kad taikant įprastinę žemdirbystę ražienų skutimas kartu 
įterpiant šiaudų derlių (2,5-6,0 t ha-1) arba mėšlą 40 t ha-1, palyginus su auginimu neskustose ražienose, žieminių 
kviečių piktžolėtumą javų sėjomainoje sumažino 62,7 proc., miežių – 71,4 proc., avižų – 58,0 proc. Pavasarį į javus 
įsėta gausiažiedė svidrė gerai stelbė daugelį piktžolių, tačiau skatino paprastojo varpučio išplitimą. Ražienų skutimas 
ir ražienų purškimas herbicidais kviečių, miežių ir avižų piktžolėtumą mažino vienodai. Šių priemonių poveikis buvo 
toks pats, kaip ir bastutinių tarpinių pasėlių, augintų pašarui ar žaliajai trąšai. Taikant tausojančiąją žemdirbystę tar-
pinių pasėlių ir mėšlo seklus įterpimas kultivatoriumi su horizontaliu velenu pavasarį, lyginant su giliu užarimu ru-
denį, didino piktžolių sausųjų medžiagų masę. Tarpinių pasėlių, išskyrus dobilus ir svidres, purškimas raundapu pa-
vasarį, lyginant su giliu užarimu rudenį, stabdė piktžolių plitimą miežių pasėlyje. Dobilų ir svidrių tarpinius pasėlius 
efektyviau žaliajai trąšai užarti rudenį. Ekologinės žemdirbystės sąlygomis tarpinius pasėlius žaliajai trąšai ir mėšlą 
sekliai įterpus kultivatoriumi su horizontaliu velenu pavasarį daugiamečių piktžolių sausųjų medžiagų masė, lyginant 
su giliu užarimu rudenį, padidėjo nuo 2,4 iki 7,6 kartų, o užarus sekliai pavasarį – daugiametės piktžolės miežių pa-
sėlyje neplito ar net esmingai sumažėjo. 

Žemės dirbimas, tarpiniai pasėliai, mėšlas, piktžolės, javai. 
 
Aušra MARCINKEVIČIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stoties vyresnioji mokslo darbuotoja, Žemdirbystės kated-
ros lektorė, biomedicinos mokslų daktarė. Adresas: Studentų g. 11, LT-53067 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 11, el. paštas: 
lzuustotis@hotmail.com  
Vaclovas BOGUŽAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros docentas, biomedicinos mokslų daktaras. Adresas: Stu-
dentų g. 11, LT-53067 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 33, el. paštas: vaclovas.boguzas@lzuu.lt  
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TARPINIŲ PASĖLIŲ ĮTAKA JAVAMS EKOLOGINIO ŪKININKAVIMO SĄLYGOMIS LENGVOSE 
DIRVOSE 
 
Teresė Laimutė Nedzinskienė 
 

Straipsnyje apibendrinti 1997-2002 m. LŽI Vokės filiale atliktų tyrimų duomenys. Tyrimų tikslas buvo nustatyti, 
kokie tarpiniai pasėliai daugiausiai užaugina žaliosios masės, kokią įtaką turi žalioji masė, aparta žaliajai trąšai žie-
miniams rugiams ir vasariniams miežiams. Kaip tarpiniai pasėliai žaliajai trąšai buvo auginami sideraciniai ir pašari-
niai lubinai, aliejiniai ridikai, baltosios garstyčios ir vasariniai rapsai. Nustatyta, kad iš visų ekologiškai augintų tar-
pinių pasėlių daugiausia žaliosios masės ir sausųjų medžiagų užaugino lubinai, o iš kryžmažiedžių augalų – aliejiniai 
ridikai. Užaugusioje antžeminėje masėje ir šaknyse lubinai hektaro derliuje sukaupė 119 kg azoto ir apie 124 kg ka-
lio. Aparus lubinų žaliąją masę, žieminių rugių grūdų derlius buvo 33,3 %, po aliejinių ridikų žaliosios trąšos 22 % 
didesnis, lyginant su derliumi, gautu po juodojo pūdymo. 

Aliejiniai ridikai, pasėti liepos mėnesį po nukastų ankstyvųjų bulvių ir miežių, užaugino atitinkamai 29,5 ir 11,8 
t ha-1 žaliosios masės, kurią aparus trąšai, kitais metais pasėtų miežių grūdų derlius buvo atitinkamai 18,6 ir15,5 % 
didesnis kaip bulvių ar miežių be tarpinio pasėlio. 

Tarpiniai pasėliai, žieminiai rugiai, vasariniai miežiai. 
 
Teresė-Laimutė NEDZINSKIENĖ. Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialo Selekcijos ir regioninės augalininkystės skyriaus 
mokslo darbuotoja, biomedicinos mokslų daktarė. Adresas: Žalioji a. 2, LT-02232 Vilnius. Tel. (8 5) 264 54 39, el. p.: al-
gis.nedzinskas@voke.lzi.lt 
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PIKTŽOLIŲ SĖKLŲ KIEKIS GRŪDUOSE PRIKLAUSOMAI NUO VASARINIŲ MIEŽIŲ BRAN-
DOS TARPSNIO 
 
Vytautas Pilipavičius 
 

Tyrimai atlikti 1997-1999 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje vasarinių miežių ‘Roland’ pasė-
lyje. Vasariniams miežiams bręstant išbyrančių piktžolių sėklų kiekis didėjo, atitinkamai sumažindamas piktžolių 
sėklų skaičių, galinčių patekti į grūdus. Tyrimo objektas – vasarinių miežių agrofitocenozė. Tyrimo tikslas – ištirti, 
kiek piktžolių sėklų patenka į vasarinių miežių grūdus priklausomai nuo jų derliaus nuėmimo vaškinės ir kietosios 
brandos tarpsniuose. Bręstant vasariniams miežiams, nuo vaškinės iki kietosios brandos, į nukuliamus jų grūdus pa-
tenka vis mažesnis piktžolių sėklų ir kitų priemaišų kiekis. Tyrimais nustatytos statistiškai patikimos tiesinės neigia-
mos priklausomybės tarp į grūdus patenkančių piktžolių sėklų skaičiaus ir vasarinių miežių brandos tarpsnio r = - 
0,74* (P = 0.04), tarp į grūdus patenkančių sėklų piktžolių masės ir vasarinių miežių brandos tarpsnio r = - 0,81** (P 
= 0,01), ir tarp į grūdus patenkančių piktžolių sėklų skaičiaus ir masės r = - 0,95** (P < 0.01). Mažiau piktžolių sėk-
lų patenka į grūdus vėlinant pjūtį, dėl intensyvėjančio savaiminio piktžolių sėklų išbirimo ant dirvos. Šis dėsningumas 
pagrindžia būtinybę nevėlinti vasarinių miežių pjūties ne tik dėl dažnai patiriamų grūdų nuostolių, bet ir dėl piktžolių sėklų 
plitimo apribojimo. 

Vasariniai miežiai, branda, piktžolėtumas, sėklos.  
 
Vytautas PILIPAVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros docentas, biomedicinos mokslų daktaras, Agrono-
mijos fakulteto prodekanas. Adresas: Studentų g. 11, LT-53067 Akademija, Kauno r. Tel. (8-37) 75 22 66, Fax. (8-37) 75 22 93, el. paš-
tas: vytautas.pilipavicius@lzuu.lt. 
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AGROCHEMINIAI DETOKSIKACIJOS METODAI MAŽINANTYS VELĖNINIŲ-JAURINIŲ SMĖ-
LINGO PRIEMOLIO DIRVOŽEMIŲ UŽTERŠTUMĄ VARIU IR CINKU  
 
Alexander Tsyganov, Igor Vildflush, Marina Shagytova 
 

1996-2000 metais, pirmą karta šiaurės-vakarinėje Baltarusijos Respublikos dalyje, velėniniame-jauriniame dir-
vožemyje vykdyti tyrimai, kuriose dirbtinai sudarytuose fonuose tirtos skirtingos sunkiųjų metalų - vario ir cinko 
koncentracijos. Tyrimo tikslas - nustatyti minėtų elementų įtaka dirvožemiui bei vasarinių miežių, vasarinių kvietru-
gių, bulvių ir žirnių-avižų mišinio derliui. Nustatyta, kad siekiant sumažinti dirvų užterštumą Cu ir Zn, efektyviausia 
buvo pakalkinti dirvas dviguba kalkių norma (pagal hidrolizinį rūgštingumą (HR)), arba dirvas kalkinti viena kalkių 
norma (pagal HR) kartu tręšiant dirvas mėšlu (50 t ha-1). 

Esant dideliam variu dirvožemio užteršimo lygiui, tinkamiausia yra tokia augalų auginimo seka: žirnių-avižų miši-
nys < vasariniai kviečiai < bulvės < vasariniai kvietrugiai. Esant dideliam cinku dirvožemio užteršimo lygiui, tinka-
miausia yra tokia augalų auginimo seka: bulvės < vasariniai kviečiai < vasariniai kvietrugiai < žirnių-avižų mišinys. 

Esant dideliam variu dirvožemio užteršimo lygiui, rekomenduojama auginti žirnių-avižų mišinį, bulves, vasari-
nius kvietrugius ir kviečius, kadangi šie augalai kaupia nedidelius šio elemento kiekius maistui vartojamose augalo 
dalyse. Esant dideliam cinku dirvožemio užteršimo lygiui, rekomenduojama auginti žirnių-avižų mišinį bei vasari-
nius kviečius. Prieš sėjant šiuos augalus, dirvožemį reikia pakalkinti dviguba kalkių norma (pagal hidrolizinį rūgš-
tingumą (HR)), arba dirvas kalkinti tik viena kalkių norma (pagal HR), bet kartu tręšiant ir mėšlu (50 t ha-1). Abu 
minėti dirvos detoksikacijos metodai yra tinkamai auginant bulves. 

Varis, cinkas, dirvožemio užterštumas, detoksikacija.  
 
Alexander TSYGANOV. Baltarusijos valstybinės žemės ūkio akademijos rektorius, žemės ūkio mokslų habilituotas daktaras, profeso-
rius. Adresas: Mičiurino g. 5, Gorki, 213407 Mogiliovo apskritis, Baltarusija 
Igor VILDFLUSH. Baltarusijos valstybinės žemės ūkio akademijos Agrochemijos katedros vedėjas, žemės ūkio mokslų daktaras, pro-
fesorius. Adresas: Mičiurino g. 5, Gorki, 213407 Mogiliovo apskritis, Baltarusija 
Marina SHAGYTOVA. Baltarusijos valstybinės žemės ūkio akademijos Chemijos katedros vyresnioji lektorė, žemės ūkio mokslų dak-
tarė. Adresas: Mičiurino g. 5, Gorki, 213407 Mogiliovo apskritis, Baltarusija 
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LIETUVOS MAISTO ŪKIO KONKURENCINGUMO ANALIZĖ PAGAL SISTEMINIO VERTINIMO 
MODELĮ 
 
Valentinas Dubinas 
 

Straipsnyje nagrinėjamos maisto ūkio konkurencingumo nustatymo metodologinės prielaidos ir konkurencingu-
mo įvertinimo reikšmė pagrindžiant Lietuvos valstybės žemės ūkio politiką jos integracijos į ES kontekste. Patei-
kiamas konkurencingumo sisteminio vertinimo modelis, leidžiantis priimti vadybinius sprendimus remiantis strate-
gine rinkodara, kurios poveikis maisto ūkio konkurencingumui yra itin svarbus. Strateginė rinkodara, viena vertus, 
yra vienas iš svarbiausių konkurencingumo įvertinimo instrumentų, kita vertus, ja vadovaujantis galima parengti 
tikslesnius konkurencingumo įvertinimo normatyvus ir jais remiantis formuoti pagrįstesnes žemės ūkio krypties stra-
tegijas. Parengtas konkurencingumo sisteminio vertinimo modelis gali būti taikomas ne tik bet kurios šalies maisto, 
bet ir kitų ūkio šakų ar net viso ūkio plėtros konkurencingumui įvertinti.  

Konkurencingumas, vertinimas ,maisto sektorius, rodikliai. 
 
Valentinas DUBINAS. Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Verslo vadybos fakulteto socialinių mokslų daktaras, docentas. Ad-
resas: Saulėtekio alėja 11, Vilnius. Tel. 8674388469, el. paštas Valentas@post.vtvk.lt  
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ATLYGINIMO UŽ DARBĄ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKYJE RAIDA IR DABARTIES AKTUALIJOS 
 
Feliksas Klupšas  

    
       Straipsnyje, panaudojus ekonominės literatūros ir šalies žemės ūkio įmonių bei ūkininkų ūkių darbo apmokėjimo 
sistemų analizės rezultatus įvertinta atlyginimo už darbą Lietuvos žemės ūkyje raida įvairiais istorijos laikotarpiais ir 
nustatytos dabarties aktualijos bei pagrįsti esamų problemų sprendimo būdai. 

Tarpukario Lietuvoje atlyginimo už darbą žemės ūkyje dydis priklausė nuo dirbto laiko, atlikto darbo kiekio, 
darbininko pareigų ūkyje, jo lyties, šalies ekonominės būklės ir kitų veiksnių. Metinių darbininkų, kuriuos ūkininkas 
išlaikė, atlyginimo būdas buvo įvairus ir priklausė nuo vietos papročių ir susitarimo tarp samdinio ir ūkininko. Padieniai 
darbininkai algas gaudavo priklausomai nuo darbo sezono. Paprastai buvo duodama maisto ir atlyginama pagal dar-
bų svarbą ir sunkumą. 

Planinės ekonomikos sąlygomis valstybinis reguliavimas darbo apmokėjimo srityje apėmė darbo užmokesčio plana-
vimą ir normavimą, institucijų, reguliuojančių darbo užmokestį, veiklos tvarkos ir funkcijų reglamentavimą ir teisinį 
darbo apmokėjimo reguliavimą. Valstybinėse įmonėse (tarybiniuose ūkiuose) buvo mokamas darbo užmokestis. Kolū-
kiuose darbas buvo mokamas paskirstant bendrąsias pajamas. Darbo užmokestis valstybinėse įmonėse ir darbo apmo-
kėjimas kolūkiuose, turėjo savo ypatumų, kylančių dėl valstybės ir kolūkinės nuosavybės formų skirtingumų. Straipsnyje 
atlyginimo už darbą žemės ūkyje ypatumai planinės ekonomikos sąlygomis aptariami šių dviejų sąvokų požiūriu.  

Nuo kolektyvizacijos pradžios iki 1966 m. kolūkiuose buvo įteisintas „likutinis“ apmokėjimo už darbą principas. Jo 
laikantis pirmiausia turėjo būti atsiskaitoma su valstybe, padengiamos bankų paskolos, sudaromi fondai gamybai plėtoti ir, 
kas likdavo, būdavo skirstoma kolūkiečiams už darbą proporcingai jų išdirbtų darbadienių skaičiui. 1966 m. buvo pradėtas 
taikyti garantuotas kolūkiečių darbo apmokėjimas. Per garantuoto kolūkiečių darbo apmokėjimo 1966-1990 m. laikotarpį 
galima išskirti keletą esminių dalykų – tai garantuoto darbo apmokėjimo įvedimas ir kolektyvinės rangos diegimas. Pa-
grindinio darbo apmokėjimo lėšos buvo naudojamos pagal atlikto darbo apimtį, dirbtą laiką taikant nustatytus tarifinius at-
lygius ir pareiginius atlyginimus, priedams mokėti mechanizatoriams už kvalifikaciją, nenutrūkstamą darbo stažą ir kt. Pa-
pildomo darbo apmokėjimo lėšos buvo naudojamos už laiku ir kokybiškai atliktus ypač svarbius darbus. 

Šiandien atlyginant už darbą žemės ūkyje neužtikrinamas reikalavimas, kad atlyginimas atitiktų kiekvieno žemės 
ūkio darbuotojo indėlį siekiant įmonės ar ūkininko tikslų. Dėl to būtini objektyvūs darbo vertinimo kriterijai, detali 
darbo analizė.  

Atlyginimas už darbą, ūkininkas, samdinys, kolūkis, tarybinis ūkis. 
 
Feliksas KLUPŠAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Verslo vadybos katedros socialinių mokslų daktaras, docentas. Adresas: Univer-
siteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 23 28, el. paštas feliksas.klupsas@lzuu.lt 
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EUROPOS SĄJUNGOS PIENO KVOTŲ SISTEMOS ADMINISTRAVIMAS LIETUVOJE 
 
Liudas Mažylis, Kristina Karbonskytė, Jovita Tirvienė 
 

Straipsnyje pateikta pieno kvotų sistemos – pagrindinio Europos Sąjungos pieno rinkos reguliavimo instrumento 
– analitinė apžvalga, pabrėžiant šios sistemos administravimo ypatumus Lietuvoje. Gamybos kvotų sistema pieno 
sektoriuje, įvesta 1984 m. ir galiosianti iki 2015 m., paremta baudomis už suteiktos kvotos viršijimą, leidžia suderinti 
pasiūlą su paklausa bei užtikrinti pakankamas ir stabilias pajamas pieno gamintojams. Lietuvoje pieno gamybos kvo-
tų sistema laikantis Europos Sąjungos teisės aktų taikoma nuo 2003-2004 metų. Įdiegus pieno kvotų sistemą, šio sek-
toriaus valdymas Lietuvoje pereina į viršvalstybinį (supranacionalinį) lygmenį, sukeldamas ligi šiol nepatirtas politi-
nes, teisines, administracines pasekmes. Straipsnyje analizuojamos Nacionalinės mokėjimų agentūros, skirstančios 
kvotas bei administruojančios papildomą mokestį už viršytą kvotą, taip pat nacionalinį rezervą, savivaldybių žemės 
ūkio skyrių, kitų sistemos dalyvių funkcijos, paskirstant kvotas gamintojams.  

Pieno gamybos kvotų sistemos administravimas Lietuvoje yra sudėtingiausias palyginus su kitų žemės ūkio sekto-
rių produkcijos kvotų sistemomis. Jos diegimas tapo būdingu pavyzdžiu, kai Lietuvos žemės ūkio politika, daugiau pa-
remta būdinga rinkos liberalizavimu nei žemės ūkio sektoriaus rėmimu, privalėjo perimti Europos Sąjungos vykdomos 
bendrosios žemės ūkio politikos principus ir kurti integruotą administravimo ir kontrolės sistemą, atitinkančią reikala-
vimus, keliamus ūkių apskaitos duomenų bazėms, kartu įgyvendinant žemės ūkio rinkos reguliavimo priemones.  

Pieno kvotos, administravimas, Europos Komisija, Nacionalinė mokėjimų agentūra. 
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Liudas MAŽYLIS. Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos instituto direktoriaus pavaduotojas, dr., docentas (socialiniai 
mokslai), Adresas: S.Daukanto g. 28, Kaunas, Lietuva. Tel. (37) 22 30 90. Faksas (37) 20 38 58. El. paštas liudas_mazylis@fc.vdu.lt  
Kristina KARBONSKYTĖ. Diplomuota Europos institucijų administravimo magistrė (Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir dip-
lomatijos institutas). El. paštas kristina_karbonskyte@fc.vdu.lt    
Jovita TIRVIENĖ. Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos instituto doktorantė. Tel. (37) 20 67 02. Faks. (37) 20 38 58. 
El. paštas jovita tirviene@fc.vdu.lt  
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AGRARINĖS POLITIKOS FORMAVIMAS IR JOS EFEKTYVUMO ĮVERTINIMAS 
 
Olegas Skidanas 
 

Agrarinė politika yra svarbi skirtingų politinių santvarkų bei ekonominių sistemų šalių socialinės ekonominės 
politikos sudedamoji dalis. Ekonomikos agrarinio sektoriaus būklę sąlygoja daug priežasčių ir aplinkybių. Kai kurių 
iš jų šaknys glūdi pačiame žemės ūkyje, kitų – jo išorėje, o sąsaja ir įtakos agrarinės politikos socialiniam ekonomi-
niam rezultatyvumui lygis kol kas praktiškai netyrinėjami. Atitinkami tyrimai galėtų padėti nuosekliau ir visapusiš-
kiau apibrėžti agrarinio sektoriaus atgimimo kryptis, būdus ir mechanizmus.  

Straipsnyje apibrėžtos agrarinės politikos pagrindinės kategorijos bei efektyvumo kriterijų grupės. Pagrįstas ag-
rarinės politikos parengimo ir jos praktinio įgyvendinimo organizacijos būtinumas, remiantis holistinio požiūrio 
principais. Išdėstytos kai kurių diskutuotinų klausimų pažiūros. Išnagrinėta galimybė panaudoti reitingines vertina-
mąsias  sistemas, nukreiptas į šalies regionų agrarinės sferos vystymosi būklės įvertinimą ir palyginamąją analizę.   

Agrarinė politika, maisto produktų saugumas, efektyvumas. 
 
Олег СКИДАН. Кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры анализа и статистики экономического 
факультета Государственного агроэкологического университета. Адрес: Старый Бульвар, 7. Житомир, Украина. Тел. 380 (412) 
41 40 74, адрес эл. почты KAS@academy.zt.ua  
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KALCIO JONŲ POVEIKIS KADMIO JONŲ JUDRUMUI DIRVOŽEMYJE  
 
Nomeda Sabienė 
 

Cd yra vienas iš toksiškiausių ir judriausių sunkiųjų metalų. Cd jonų judrumas dirvožemyje priklauso nuo jų ad-
sorbcijos ir desorbcijos dirvožemyje procesų pusiausvyros, kurią lemia daugelis veiksnių. Ypač svarbi katijonų mai-
nų sorbcija. Vienas labiausiai dirvožemyje paplitusių katijonų, aktyviai dalyvaujančių mainų procese, yra Ca. 

Darbo tikslas buvo ištirti Ca jonų koncentracijos poveikį Cd2+ adsorbcijos ir desorbcijos procesams ir Cd jonų 
judrumui skirtingos granuliometrinės sudėties dirvožemyje.  

Tyrimai buvo atlikti modelinėse dirvožemio, Cd(NO3)2 ir Ca(NO3)2 tirpalų sistemose, modeliuojant Cd2+ kon-
centracijas (8 ir 40 mg/kg) ir Ca2+ koncentracijas (10-40 g/kg) pastoviomis joninės jėgos ir rūgštingumo (pH 8) sąly-
gomis. Atliktų tyrimų rezultatai parodė, kad sistemoje visais atvejais didėjant Ca2+ koncentracijai, Cd2+ adsorbcija 
dirvožemyje mažėjo. Padidinus Cd2+ koncentraciją, Ca2+ poveikis Cd2+ adsorbcijos sumažėjimui, kartu ir judrumo 
padidėjimui molio dirvožemyje buvo didesnis nei smėlio dirvožemyje. Cd2+ desorbcija iš molio dirvožemio didėjant 
Ca2+ koncentracijai sistemoje didėjo, o iš smėlio dirvožemio - kito nežymiai.  

Apibendrinant padaryta išvada, kad Ca jonai iš esmės didina Cd jonų judrumą dirvožemyje, bet šį poveikį riboja 
dirvožemio sorbcinės savybės ir katijonų mainų talpa, priklausančios nuo dirvožemio granuliometrinės sudėties. 
Kalkinant dirvožemį dėl padidėjusios Ca jonų koncentracijos gali padidėti ir kadmio bei kitų sunkiųjų metalų judru-
mas, tačiau koks bus galutinis šių elementų judrumas, priklausys nuo netirpių junginių susidarymo ir galutinio ad-
sorbcijos ir desorbcijos procesų pusiausvyros nusistovėjimo. 

Dirvožemis, granuliometrinė sudėtis, kadmis, kalcis, katijonų mainai. 
 

Nomeda SABIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Aplinkos instituto Ekologijos katedros technologijos mokslų daktarė, lektorė. 
Adresas: Studentų g., 11, LT-53361, Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 24, el. Paštas: Nomeda.Sabiene@lzuu.lt  


