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KALKINIMO IR TRĘŠIMO MĖŠLU ĮTAKA SĖJOMAINOS PASĖLIŲ PIKTŽOLĖTUMUI 
RŪGŠČIUOSE DIRVOŽEMIUOSE 
 
Steponas Čiuberkis 
 

Kalkinimas ir tręšimas organinėmis trąšomis yra pagrindinės priemonės, pagerinančios rūgščių dirvožemių savybes. 
Tam Lietuvos žemdirbystės instituto Vėžaičių filiale buvo įrengti ilgamečiai stacionarūs bandymai. Į rūgštų dirvožemį 
(pHKcl 4,1-4,4) 1976 m. įterpus skirtingus kalkinių trąšų kiekius buvo suformuoti šeši dirvožemio rūgštumo lygiai. Kitų il-
gamečių bandymų metu nuo 1959 m. buvo tiriama didėjančių nuo 20 iki 120 t ha-1 mėšlo normų įtaka dirvožemio savy-
bėms, sėjomainos pasėlių produktyvumui. Straipsnyje pateikiami šeštų sėjomainos rotacijų pasėlių piktžolėtumo tyrimų 
duomenys. Dėl kalkinimo dirvožemio rūgštumui keičiantis nuo pHKcl 4,1 iki pHKcl 6,6 penkianarės (2001-2005 m.) sėjo-
mainos pasėlių piktžolėtumas sumažėjo 48% bei pasikeitė piktžolių rūšinė sudėtis. Sistemingas ilgalaikis mėšlo normos 
didinimas septynlaukėje sėjomainoje turėjo nevienodą įtaką šeštos rotacijos pasėlių piktžolėtumui rūgščioje ir kalkintoje 
dirvose. Didėjant mėšlo normai, nustatytas tiesinis piktžolių sėklų skaičiaus mažėjimas rūgščioje (r =–0,94) ir pakalkintoje 
(r =–0,77) dirvose. Didinant mėšlo normą nuo 20 iki 120 t ha-1, rūgščioje dirvoje nuosekliai mažėjo visų sėjomainos pasė-
lių piktžolėtumas dėl vienamečių klėstenių, dirvinių kežių, smulkiųjų rūgštynių mažesnio skaičiaus, kurias nustelbė geriau 
augdami kultūriniai augalai. Pakalkintoje dirvoje mėšlo normos neturėjo įtakos pasėlių piktžolėtumui, nes sumažėjo acido-
filinių ir padaugėjo nitrofilinių piktžolių. 

Sėjomaina, piktžolės, dirvožemis, kalkinimas, mėšlas. 
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FERMENTŲ AKTYVUMAS DAIGINTUOSE IR NEDAIGINTUOSE KVIEČIŲ GRŪDUOSE 

 
Ingrida Kraujutienė, Elvyra Jarienė, Honorata Danilčenko, Paulina Aleknavičienė, Dainius Steponavičius, 
Skaidra Kordušienė 
 

Tirti nedaiginti ir daiginti maistiniai dviejų žieminių veislių ‘Širvinta-1’ ir ‘Zentos’ kviečių grūdai. Mėginiai tyrimams 
sudaryti iš 2004 m. Lietuvos Žemės ūkio universiteto Agroekologijos centre išauginto derliaus. Nedaigintų kviečių grūdų 
cheminė sudėtis nustatyta standartiniu artimosios infraraudonosios spinduliuotės metodu, panaudojant Infratec 1229 prie-
taisą, pagal šiuo metu galiojantį LST 1593. Ksilanazės, celulazės, maltazės, α– ir β–amilazės aktyvumas fermentiniuose 
preparatuose nustatytas pagal Bailey M.J. ir kt., katalazės aktyvumas – pagal Aebi H., fermento proteazės aktyvumas – pa-
gal Tomarelli R.M. et al. metodikas. Glitimo kiekis pagal įprastinę technologiją augintuose ‘Širvinta-1’ ir ‘Zentos’ kviečių 
veislės grūduose buvo atitinkamai 8,2 proc. ir 17,3 proc., o sedimentacijos skaičius 18,6 proc. ir 14,5 proc. didesni nei eko-
logiškuose. Daigintuose kviečių grūduose fermentų α , β amilazės, celulazės, ksilanazės, proteazės ir maltazės aktyvumas 
buvo didesnis nei nedaigintuose grūduose, išskyrus fermentą katalazę, kurios aktyvumas dėl daiginimo sąlygų sumažėjo ~ 
20 proc. Tiek nedaigintuose, tiek daigintuose grūduose, augintuose taikant ekologinę technologiją, fermentų aktyvumas 
buvo didesnis nei grūduose, augintuose taikant įprastinę technologiją, išskyrus fermentą celulazę, kurios aktyvumas ekolo-
giškai augintuose nedaigintuose grūduose buvo 15 proc. mažesnis. Pagal abi auginimo technologijas augintuose ‘Zentos’ 
veislės kviečių grūduose nustatytas statistiškai patikimas didesnis katalazės aktyvumas. 

Kviečiai, daiginimas, fermentai, auginimo technologijos. 
 

Ingrida KRAUJUTIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros doktoran-
tė. Adresas: Studentų g. 11, Akademija, LT-53361 Kauno r. Tel. (8 37) 75 23 26. El. paštas: ns@lzuu.lt 
Elvyra JARIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros biomedicinos (agronomi-
jos) mokslų daktarė, docentė. Adresas: Studentų g. 11, Akademija, LT- 53361 Kauno r. Tel. (8 37) 75 23 26. El. paštas: ns@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, Akademija, LT-53361 Kauno r. Tel. (8 37) 75 24 31. El. paštas hd@lzuu.lt 
Paulina ALEKNAVIČIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros ma-
gistrė. Adresas: Studentų g. 11, Akademija, LT – 53361 Kauno r. Tel. (8 37) 75 23 26. El. paštas: ns@lzuu.lt 



 3 

Dainius STEPONAVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Žemės ūkio mašinų katedros technolo-
gijos mokslų (mechanikos inžinerijos) daktaras, lektorius. Adresas: Studentų g. 11, Akademija, LT-53361 Kauno r. Tel. mob. 8 674 27 
721. El. paštas: dainius.steponavicius@lzuu.lt 
Skaidra KORDUŠIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros doktorantė. 
Adresas: Studentų g. 11, Akademija, LT-53361 Kauno r. Tel. (8 37) 75 23 26. El. paštas ns@lzuu.lt 

 
 

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

 
ALIEJINIŲ MOLIŪGŲ TRĘŠIMO OPTIMIZAVIMAS 
 
Jurgita Kulaitienė, Elvyra Jarienė, Honorata Danilčenko, Aurelija Paulauskienė,  Pranas Viškelis 

 
Buvo tirta įvairių veislių aliejinių moliūgų, išaugintų naudojant skirtingų formų trąšas, sėklų cheminė sudėtis. LŽŪU serti-

fikuotame ekologiniame pomologiniame sode 2004-2005 metais auginti trijų veislių aliejiniai moliūgai: ‘Miranda‘, ‘Golose-
miannaja‘, ‘Herakles‘. Tyrimo tikslas – įvertinti organinių ir mineralinių trąšų poveikį cheminės sudėties kitimui įvairių veislių 
aliejinių moliūgų sėklose. Moliūgams tręšti naudotos skirtingos trąšos: humuso rūgščių trąšos (kiekis apskaičiuotas pagal rei-
kiamą Humistar kiekį) – 30 l ha-1; kompleksinės (N:P:K - 10:10:20) – 500 kg ha-1; kompostas (70% mėšlo + 30% augalinių lie-
kanų) – 40 t ha-1; kompleksinės (N:P:K – 10:10:20) + humuso rūgščių – 500 kg ha-1+ 30 l ha-1. Standartiniais metodais tirta 
aliejinių moliūgų sėklų cheminė sudėtis: sausosios medžiagos, žalieji riebalai, proteinai, ląsteliena, pelenai. Tyrimų duomenys 
įvertinti dispersinės analizės ANOVA Excel metodu. 

Esmingo trąšų poveikio sausųjų medžiagų kaupimuisi ir žaliųjų pelenų kiekiui moliūgų sėklose nenustatyta. Nežymiai 
didesni vidutiniai žaliųjų riebalų kiekiai nustatyti kontrolinio varianto (be trąšų) moliūgų sėklose. Kompostas, humuso 
rūgščių bei kompleksinės trąšos žaliųjų riebalų sintezei esmingo poveikio nepadarė, tačiau žaliosios ląstelienos kiekį mo-
liūgų sėklose padidino. Didžiausi vidutiniai kiekiai rasti humuso rūgščių ir kompleksinėmis trąšomis tręštų moliūgų sėklo-
se. Kompleksinės trąšos ir trąšų mišinys skatino žaliųjų proteinų kaupimosi procesą moliūgų sėklose. 

Aliejiniai moliūgai, veislės, trąšos, cheminė sudėtis. 
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JAVŲ STELBIAMOSIOS GEBOS ĮTAKA SUNKIUOSE PRIEMOLIUOSE PLINTANČIOMS 
PIKTŽOLĖMS 

 
Stanislava Maikštėnienė, Aleksandras Velykis, Aušra Arlauskienė, Antanas Satkus  

 
Kompleksiniai tyrimai atlikti Lietuvos žemdirbystės instituto Joniškėlio bandymų stotyje sunkaus priemolio glėjiškame 

rudžemyje (Gleyic Cambisol), siekiant nustatyti įvairių ankštinių priešsėlių, sėjomainų su skirtinga žieminių ir vasarinių auga-
lų dalimi, tarpinių pasėlių ir jų biomasės, įterptos žaliajai trąšai, sėklų guolio sandaros bei javų pasėlio tankumo įtaką piktžolių 
plitimui. Ankštinių priešsėlių - raudonųjų dobilų, mėlynžiedžių liucernų bei vikių ir avižų mišinio įtaką javų piktžolėtumui 
nulėmė dėl priešsėlių poveikio susiformavusi javų stelbiamoji geba ir buvęs piktžolėtumas. Sėjomainose didinant žieminių 
augalų dalį, javuose mažiau išplinta žalingiausios daugiametės piktžolės. Įsėliniai tarpinių pasėlių augalai (Trifolium pratense 
L., Lolium multiflorum Lamk., Dactylis glomerata L.), užimdami ekologines nišas pagrindiniuose pasėliuose, mažino piktžo-
lių plitimą (13,9%), palyginus su pasėliais be įsėlių. Auginant įsėlinius tarpinius pasėlius, geriausiai piktžoles stelbė raudonieji 
dobilai, kurių teigiamas poveikis išliko ir kitais metais. Posėlinių tarpinių pasėlių (Raphanus sativus L., Sinapis alba L.) įtaka 
javų piktžolėtumui buvo mažesnė, nes šių augalų sudygimą ir vystymąsi lėmė meteorologinės sąlygos. Žieminių javų stel-
biamosios gebos įtaka piktžolėms priklausė nuo pasėlio tankumo, kurį labiau lėmė sėjos laikas negu sėklos normos. Sėklų 
guolio sandara yra svarbus veiksnys didinant vasarinių javų konkurencinę gebą stelbti trumpaamžes piktžoles. 

Sunkūs priemoliai, javai, piktžolės. 
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ŽEMĖJANČIŲ TEMPERATŪRŲ ĮTAKA KAI KURIEMS ŽIEMINIŲ RAPSŲ VEISLIŲ 
ADAPTACINIAMS RODIKLIAMS 

 
Regina Malinauskaitė, Vytautas Šlapakauskas, Natalija Burbulis 

 
Tyrimai atlikti 2002-2003 m. LŽŪU Genetikos ir biotechnologijos laboratorijoje ir Botanikos katedroje. Buvo tirti ke-

turių žieminių rapsų veislių ‘Valesca’, ‘Alasca’, ‘Amber’ ir ‘Atilla’ kai kurių biometrinių parametrų (fluorometrinių, šak-
nies kaklelio storio, augalo antžeminės ir požeminės masės, asimiliacinio augalo ploto bei chlorofilų a ir b kiekių) kitimai, 
žemėjant jų auginimo temperatūroms dirbtinėse sąlygose. Buvo nustatyta, kad stresinėje situacijoje susiformavo mažiau-
sias asimiliacinis plotas, lėčiausiai storėjo šaknies kaklelis ‘Valesca’, kaip ankstesnės selekcijos veislės, augalų. Žemėjant 
temperatūrai nuo 1,04 vystymosi potarpsnio pabaigos iki 1,06 potarpsnio pradžios didžiausias chlorofilų a ir b kiekių su-
mažėjimas nustatytas ‘Valesca’ ir ‘Alasca’ veislių augalų lapuose. 

Žemėjant temperatūrai, jau po dviejų dienų nuo eksperimento pradžios pastebima visų tirtų rapsų veislių antrosios fo-
tosintezės sistemos (FS II) efektyvaus kvantų našumo (Y) ir elektronų transporto greičio (ETR) lygio žemėjimas. Šis proce-
sas po augalų adaptacijos stabilizavosi po dviejų savaičių, – elektronų transporto našumas grįžo į pradinį lygį. 

Rapsai, fluorescencija, biometrija, chlorofilas. 
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PIKTŽOLIŲ ŽALA SIAURALAPIŲ LUBINŲ PRODUKTYVUMUI 
 
Irena Petrovienė 
 

Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filiale priesmėlio dirvožemyje 2003-2005 m. buvo atlikti tyrimai, kurių metu 
nustatyta piktžolių biologinių grupių – vienamečių dviskilčių ir paprastųjų varpučių – žala siauralapių lubinų ‘Derliai’ pro-
duktyvumui bei ištirta paprastųjų varpučių augimo dinamika lubinų pasėliuose. 

Pasėlyje vyravo vienametės dviskiltės piktžolės – baltosios balandos (Chenopodium album L.), dirvinės aklės (Gale-
opsis tetrakit L.), trikertės žvaginės (Capsela bursa pastoris (L.) Medik.), vijokliniai pelėvirkščiai (Fallopia convolvulus 
(Merat) M. Laínz), bekvapiai šunramuniai (Tripleurospermum perforatum (Merat) M. Laínz), kibieji lipikai (Galium apa-
rine L.) bei paprastieji varpučiai (Elytrigia repens (L.) Nevski). Paprastųjų varpučių šakniastiebių kiekis dirvos ariamaja-
me sluoksnyje siauralapių lubinų pasėlyje nuo sėjos iki lubinų žiedyno susidarymo tarpsnio didėjo, ypač esant nepalan-
kioms lubinų augimui meteorologinėms sąlygoms. Šakniastiebiai ilgėjo, jų orasausė masė kito mažiau. Nuo lubinų žiedyno 
susidarymo tarpsnio iki jų vegetacijos pabaigos šakniastiebių kiekis mažėjo. Pasėlyje su įvairiomis piktžolėmis jie sutrum-
pėjo 45%, pasėlyje su varpučiais – 36%. Orasausė masė sumažėjo iki – 36%. Nuėmus lubinų derlių, varpučių šakniastiebių 
kiekis dirvoje didėjo. Praėjus 30 d. po nukūlimo šakniastiebiai pailgėjo 1,7, orasausė masė svėrė 2,0 karto daugiau. Lubinų 
pasėlyje augančios įvairios piktžolės turėjo daugiausia įtakos vieno augalo šaknų masei. Pasėlyje be piktžolių ji buvo iš 
esmės, t. y. 23%, didesnė. Pasėlyje kartu su lubinais augančios vienametės dviskiltės piktžolės, palyginus su paprastaisiais 
varpučiais, turėjo tendenciją labiau mažinti vieno augalo grūdų ir 1000 grūdų masę. Be piktžolių augančių lubinų derlin-
gumas padidėjo 24%. 

Siaurapiai lubinai, vienametės dviskiltės piktžolės, paprastieji varpučiai, šakniastiebiai, 
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Irena PETROVIENĖ. Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialo Selekcijos ir regioninės augalininkystės skyriaus mokslo darbuoto-
ja, daktarė. Adresas: Žalioji aikštė 2, Vilnius, LT – 02232, tel. 8 5 2645 439, el. paštas: irena.petroviene@voke.lzi,lt 
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PIKTŽOLIŲ IŠDYGIMO IR IŠLIKIMO DINAMIKA VASARINIŲ MIEŽIŲ PASĖLYJE  
 
Vytautas Pilipavičius 
 

Tyrimai atlikti 1997-1999 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje vasarinių miežių ‘Roland’ pasėlyje. 
Darbo tikslas - nustatyti piktžolių išdygimo ir išlikimo dinamiką šiame pasėlyje. Piktžolių išdygimo ir išlikimo apskaita at-
likta kas 10-14 dienų tam įrengtose nuolatinėse aikštelėse. Nustatytas masinis piktžolių išdygimo periodas pavasarį ir suin-
tensyvėjimas vasaros antroje pusėje - rugpjūčio mėn., nepasiekiantis pavasarinio lygio. Vertinant piktžolių išlikimą, nusta-
tyta, kad didelė dalis pavasarinio dygimo piktžolių žūva iki javų vegetacijos pabaigos. Tai lemia natūralus trumpaamžių 
piktžolių nunykimas subrandinus ir išbarsčius sėklas bei nepalankios meteorologinės sąlygos pradiniuose augimo tarps-
niuose. Daugiausia piktžolių iki javų derliaus nuėmimo išlieka iš vėlyvesnio dygimo periodų, tačiau dažniausiai vėlyves-
nio dygimo piktžolės nespėja subrandinti ir išbarstyti sėklų. Apibendrinę konstatuojame, kad daugiausia dėmesio piktžolių 
kontrolei turi būti skiriama intensyvaus jų dygimo metu pavasarį, kadangi šio dygimo periodo piktžolės subrandina dau-
giausia sėklų, užteršiančių dirvas. Be to, tuo metu žemės ūkio augalai dar nebūna užpavėsinę dirvos ir patys būna nepajė-
gūs stelbti piktžolių. 

Vasarinių miežių pasėlis, piktžolių išdygimas ir išlikimas. 
 
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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PIKTŽOLIŲ SĖKLŲ DYGIMAS, ŠAKNŲ IR DAIGŲ FORMAVIMAS PRIKLAUSOMAI 
NUO AUGINIMO TERPĖS RŪGŠTUMO  
 
Vytautas Pilipavičius, Regina Romaneckienė, Asta Ramaškevičienė, Algirdas Sliesaravičius 
 

Laboratoriniai ir vegetaciniai tyrimai atlikti dviem etapais vertinant 4 piktžolių rūšių bekvapio šunramunio Tripleu-
rospermum inodorum (L.) Sch. Bip., baltosios balandos Chenopodium album L., Rumex crispus L. rauktalapės rūgštynės ir 
dirvinės usnies Cirsium arvense L. sėklų dygimą ir daigelių augimą. Tyrimo tikslas – įvertinti skirtingo rūgštumo augini-
mo terpės (tirpalo ir substrato) poveikį piktžolių sėklų dygimui, šaknelių ir daigelių formavimuisi. Nustatyta, kad piktžolių 
dygimas, išskyrus rauktalapę rūgštynę, labiausiai buvo slopinamas kritinio pH 3,5 ir 9,5 tirpaluose. Sudygo tik labai nedi-
delė dalis sėklų ir dalis daigų buvo nevisiškai išsivystę. Rauktalapės rūgštynės sėklų daigumas labiausiai buvo slopinamas 
tik tirpale, kurio pH 7,5, tačiau palyginus tirtų rūšių (bekvapio šunramunio, dirvinės usnies, baltosios balandos) daigų au-
gimą, jos daigai augo geriausiai, nors ir bekvapis šunramunis, dirvinė usnis ir baltoji balanda adaptavosi prie kintančio tir-
palo rūgštingumo. Vertinant piktžolių sėklų dygimo priklausomumą nuo tirpalo rūgštumo, patikimi stiprūs priklausomu-
mai būdingi bekvapiam šunramuniui, rauktalapei rūgštynei ir dirvinei usniai bei silpnas priklausomumas – baltajai balan-
dai. Kvadratine regresijos lygtimi y = 86,53 – 10,57 x + 0,55 x2; r2 = 0,92** aprašytas bekvapio šunramunio sėklų dygimo 
priklausomumas nuo tirpalo rūgštumo pH. Jų sėklų dygimas progresyviai mažėjo didėjant tirpalo pH reikšmei, analogiškas 
priklausomumas būdingas ir baltosios balandos sėkloms y = 19,08 – 1,37 x; r2 = 0,22**. Daugiametės piktžolės rauktalapė 
rūgštynė ir dirvinė usnis reagavo į tirpalo rūgštumą priešingai nei trumpaamžės piktžolės – bekvapis šunramunis ir baltoji 
balanda. Rauktalapės rūgštynės sėkloms būdingi du dygimo maksimumai – pH 3,5 ir pH 8,5 – 9,5; y = 77,59 – 16,59 x + 
1,28 x2, r2 = 0,50**. Dirvinės usnies sėklos, priešingai nei rauktalapės rūgštynės, intensyviausiai dygo esant vidutinėms pH 
reikšmėms, o dygimo minimumai pasireiškė labai rūgščioje ir šarmingoje aplinkose; y = – 31,24 + 12,49 x – 0,88 x2, r2 = 
0,57**. Piktžolių daigelių formavimasis, vertinant jų ilgį, labiausiai sulėtėjo tirpaluose pH 3,5 ir pH 9,5, kaip ir sėklų dy-
gimas esant pH 9,5, išskyrus rauktalapę rūgštynę. Bekvapio šunramunio, dirvinės usnies ir baltosios balandos daigelių ilgis 
šiomis sąlygomis tesiekė iki 1 mm ir buvo mažesnis už pačios sėklos ilgį. Aptariamuose kritinio rūgštingumo tirpaluose 
dalis daigelių teturėjo tik šakneles ar ūgliukus. Rauktalapės rūgštynės daigeliai buvo gerai prisitaikę, ir daigelių ilgis tirpa-
luose pH 4,5-8,5 iš esmės nesiskyrė. Tačiau ir kitos tirtos piktžolės buvo pakankamai gerai prisitaikiusios dygti ir augti 
plataus diapazono rūgštumo aplinkose. Bekvapio šunramunio ir dirvinės usnies daigeliai geriausiai augo esant pH 6,5, bal-
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tosios balandos – pH 7,5, o rauktalapės rūgštynės – pH 4,5–8,5. Antrame tyrimo etape vertintas piktžolių daigelių – šaknų 
ir ūglių augimas ir biomasės akumuliavimas vegetacinio eksperimento metu – kvarcinio smėlio substrate. Nustatyta, kad 
trumpaamžės vasarinės piktžolės baltosios balandos daigai visose sąlygose intensyviau formavo šaknis nei ūglius (50%). 
Trumpaamžė žiemojanti piktžolė bekvapis šunramunis reagavo priešingai, – kaip ir daugiametė rauktalapė rūgštynė. Ta-
čiau aplinkai šarmėjant skirtumas tarp šaknų ir ūglių ilgio esmingai mažėjo. Vertinat bendrą orasausę biomasę (šak-
nys+daigeliai), nustatyta, kad rauktalapės rūgštynės biomasė visuomet buvo didžiausia, lyginant su kitomis tirtomis pikt-
žolėmis.  

Piktžolių sėklos, dygimas, pH, biomasė.  
 
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. 
Regina ROMANECKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros doktorantė. Adresas: Studentų g. 11, LT-53067 
Akademija, Kauno r. Tel. (8-37) 75 22 11, Faks. (8-37) 75 22 93, el. paštas: romanr@one.lt. 
Asta RAMAŠKEVIČIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros lektorė, biomedicinos 
mokslų daktarė. Adresas: Studentų g. 11, LT-53067 Akademija, Kauno r. Tel. (8-37) 75 23 14, Fax. (8-37) 75 22 93, el. paštas: 
astara@info.lzuu.lt 
Algirdas SLIESARAVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros profesorius, biomedicinos 
mokslų habilituotas daktaras. Adresas: Studentų g. 11, LT-53067 Akademija, Kauno r. Tel. (8-37) 75 23 14, Fax. (8-37) 75 22 93, el. 
paštas: algis.sliesaravicius@lzuu.lt. 
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BALTŲJŲ DOBILŲ (TRIFOLIUM REPENS L. ) VEISLIŲ BEI SELEKCINIŲ POPULIACIJŲ 
DERLIAUS STABILUMO ĮVERTINIMAS 
 
Pavelas Tarakanovas, Algirdas Sprainaitis 
 

Lietuvos žemdirbystės institute (Dotnuva) 2001-2003 m. įvertintas 6 baltųjų dobilų (Trifolium repens L.) veislių ir 4 
selekcinių numerių derliaus stabilumas. Tyrimams panaudota dispersinė, stabilumo ir klasterinės analizės. Nustatyta didelė 
šių veiksnių įtaka derliui (P ≤ 0,01): pjūčių, bandymo metų, genotipų bei jų sąveikos. Geriausiai integraliniu būdu, pagrįstu 
rangų suma vertinant metinį SMD, įvertinti perspektyviniai numeriai – 1123 (12+) ir 1124 (9+). Jų derlius buvo didžiau-
sias (5,80-5,89 t ha1) ir stabilumas varijavo mažai (0,139-0,333). Veislės 'Bitūnai', 'Rivendel' ir Nr. 1435, sukurtos iš lauki-
nių ekotipų, pagal analizės rezultatus buvo įvertinta mažiausiu integraliniu rodikliu. Klasterinė analizė išryškino 3 grupes 
genotipų, besiskiriančių panašia genotipas – aplinka reakcija. Šios analizės rezultatai sutampa su genotipų vertinimo pagal 
derlių stabilumo analizę.  

Baltasis dobilas, stabilumas, integralinis vertinimas. 
 

Pavelas TARAKANOVAS. Biomedicinos mokslų daktaras. Lietuvos žemdirbystės instituto Žolių selekcijos skyriaus vyresnysis moks-
lo darbuotojas. Adresas: Stoties 2, Akademija, LT-58344, Kėdainių r. Tel. 8-610-07043, e-paštas pavelas@lzi.lt. 
Algirdas SPRAINAITIS. Biomedicinos mokslų daktaras. Lietuvos žemdirbystės instituto Žolių selekcijos skyriaus vyresnysis mokslo 
darbuotojas. Adresas: Stoties 2, Akademija, LT-58344, Kėdainių r. Tel. 8-347-37179, e-paštas selekcentras@lzi.lt.  
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KAIMO DEMOGRAFINĖS SITUACIJOS POKYČIŲ VERTINIMAS 
 
Vida Čiulevičienė 
 
 Straipsnyje analizuojami pagrindiniai kaimo demografinę situaciją ir jos pokyčius apibūdinantys rodikliai. Išanali-
zuoti gyventojų skaičiaus ir jų sudėties pagal įvairius požymius rodikliai. Gyventojų skaičiaus ir kitimo tendencijai nusta-
tyti taikytas mažiausiųjų kvadratų, gyventojų amžiaus ir lyties struktūrai įvertinti – amžiaus piramidžių metodas. Išanali-
zuoti kaimo gyventojų absoliutūs ir santykiniai gimstamumo, mirtingumo, natūralaus judėjimo rodikliai, atlikta jų palygi-
namoji su miesto rodikliais ir dinaminė analizė. Pokyčiams įvertinti taikytas duomenų analizės posistemio Data analysis 
uždavinys Regression. Ištirti gyventojų senėjimo rodikliai bei jų dinamika. Įvertinta kaimo gyventojų migracija.  
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 Kaimo demografinė situacija Lietuvoje negerėja. Pastebimi regioniniai demografinės situacijos skirtumai. Pagal 
EUROSTAT duomenis, Lietuvoje tarp Europos Sąjungos valstybių 2004 m. pats didžiausias gyventojų natūralus sumažė-
jimas yra - 6%0.  
 Demografinė situacija, kaimas, Lietuva, pokyčiai, įvertinimas. 
 
Vida ČIULEVIČIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros socialinių 
mokslų daktarė, docentė. Adresas: Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 23 65, el. paštas: 
ciulvida@gmail.com 
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KULTŪROS CENTRO REIKŠMĖ BENDRUOMENEI: KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 
KULTŪROS CENTRO PAVYZDYS 

 
Stasė Navasaitienė, Dalia Perkumienė, Kristina Škėmienė 
 

Kultūra – žmogaus išsivystymo parametrus atskleidžianti sfera. Žmogus nekultūrinėje terpėje neegzistuoja. Kultūra, 
kaip veiksminga socialinė jėga, visada buvo labai svarbi. Konkrečiuose tyrimuose kultūros būklė dažniausiai fiksuojama 
per kūrybinę veiklą, tačiau gali būti tiriama ir bendruomeniškumo ugdymo, skatinimo ir raiškos aspektu. Visuomenės pa-
žangos kriterijus – tai klausimas, kokia kultūra palankiau formuoja žmogaus, kaip biosocialinės būtybės, galimybes vysty-
tis, realizuoti savo kūrybines, inovacines galias. Svarbiausią kultūros, kaip sintezuočiausio ir integraliausio reiškinio, krite-
rijaus lygmenį rodo biologinės ir sociokultūrinės programų ar pradų sąveika žmoguje. 

Šiame straipsnyje siekiama atskleisti kultūros centrų reikšmę bendruomenei bei jos narių kultūrinei veiklai. Taip pat 
analizuojama, kaip kultūros centras įgyvendina savo funkcijas bei iškilusius uždavinius. 

Kultūra, etninė kultūra, kultūros centras, bendruomenė. 
 
Stasė NAVASAITIENĖ. Socialinių mokslų daktarė, Lietuvos žemės ūkio universiteto Administravimo ir kaimo plėtros katedros lekto-
rė. Tel. 8 37 75 22 14, el. paštas: stase.navasaitiene@gmail.com 
Dalia PERKUMIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Administravimo ir kaimo plėtros katedros asistentė; tel. 8 37 75 22 14, el. paš-
tas: perkum@one.lt 
Kristina SKĖMIENĖ. Vytauto Didžiojo Universiteto Gamtos mokslų fakulteto asistentė; 8 37 22 76 18, el.paštas: 
skemiene@yahoo.com  
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LIETUVOS MĖSOS PERDIRBIMO ĮMONIŲ KONKURENCINGUMO DIDINIMAS, TAI-
KANT EKOLOGINĖS RINKODAROS KONCEPCIJĄ 
 
Jadvyga Ramanauskienė, Eglė Ivanauskienė  

 
Pastaruoju metu pastebimas didėjantis organizacijų aktyvumas jų santykių su aplinka gerinimo veiklos srityje. Galima da-

ryti prielaidą, jog ši tendencija bus stabili, kadangi ją sąlygoja veiksniai, susiję su organizacijų konkurencingumu. Darniosios 
plėtros nuostatų realizacija, būtent ,,teršėjas moka” nuostata, netrukus taps esmine verslo plėtojimo determinante, siejančia or-
ganizacijos konkurencingumą su jos realizuojamų procesų pasekmėmis. Ši nuostata neapsiriboja tik aplinkos naudojimo ir bau-
dų mokėjimo už normų nesilaikymą sąnaudomis, –  kaskart dažniau organizacijos dėl taršos praranda realizacijos rinkas. Didė-
jantis ekologinis pirkėjų sąmoningumas tampa įtakos šaltiniu organizacijoms, ieškančioms naujų rinkos pozicijų sustiprinimo 
būdų. Straipsnyje autorės analizuoja ekologinės rinkodaros koncepcijos realizacijos svarbą didinant mėsos perdirbimo įmonių 
konkurencingumą. 

Organizacija, aplinka, ekologinė rinkodara, konkurenciniai pranašumai.  
 

Jadvyga RAMANAUSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Verslo vadybos katedros socialinių 
mokslų daktarė, einanti profesorės pareigas. Adresas: Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 78, el.paštas: Jad-
vyga.Ramanauskiene@lzuu.lt.  
Eglė IVANAUSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto magistrantė. Adresas: Universiteto g. 10, LT-
53361 Akademija, Kauno r. tel (8 37) 75 22 78, el. paštas: vadyba@lzuu.lt 
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APLINKOS IŠORINIAI EFEKTAI IR JŲ PAŠALINIMO PRIEMONĖS UKRAINOS ŽEMĖS 
ŪKYJE 
 
Natalija Zinovčiuk 
 

Atskleista aplinkos išorinių efektų žemės ūkyje esmė. Pateikti ekologiniai ir ekonominiai išorinių efektų aspektai bei 
jų apraiškos algoritmas. Parodytas valstybės vaidmuo užkertant kelią arba pašalinant šiuos efektus. Pagrįstas administraci-
nių reguliavimo priemonių taikymo būtinumas. Išanalizuoti administraciniai reguliavimo dokumentai (standartai, norma-
tyvai, limitai), taikomi Ukrainos žemės ūkio ekologinėms problemoms spręsti. Parengta administracinių priemonių regu-
liatorių sistema, kurią įgyvendinus pašalinamas dirvožemio užteršimo efektas arba jo išvengiama. Pasiūlytas įstatymų pro-
jektas, skirtas organiniam šalies žemės ūkiui vystyti. 

Išoriniai efektai augalininkystėje, administraciniai reguliatoriai, organiškas žemės ūkis. 
 
Natalia ZINOVCHUK. Candidate of sciences (Economics), Lviv State Agriculture University. Lermontova St. 4, Apt. 20, Zhytomyr, 
Ukraine, 10014, tel. 380 412 37 95 16, zinovchuk@yahoo.com 
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MINERALINĖS VATOS PLOKŠČIŲ SU VENTILIACINIAIS KANALAIS PANAUDOJIMAS 
STOGO KONSTRUKCIJOSE 
 
Valdas Paukštys, Vitoldas Vaitkevičius, Vidas Kerševičius 
 

Plokščiojo stogo termoizoliacinio sluoksnio vėdinimas ypač aktualus papildomai apšiltinant renovuojamų pastatų stogus, 
kadangi juose esanti garo izoliacija visiškai arba iš dalies susidėvėjusi ir neatlieka savo funkcijos. Esant nepakankamai garo izo-
liacijai arba tam tikrų jos defektų, gali žymiai sumažėti termoizoliacinio sluoksnio šiluminė varža, susidaryti dangos pūs-
lės, atsiverti siūlės ir stogo konstrukcija gali toliau drėkti. Šiuo metu naudojamos dvi plokščiųjų stogų vėdinamų konstruk-
cijų schemos. Tai plokštieji stogai su grioveliais (su ventiliaciniais kanalais) termoizoliacinės medžiagos sluoksnyje ir be jų. 

Šio tyrimo tikslas – nustatyti drėgmės ir temperatūros laukų pasiskirstymą stogo konstrukcijoje naudojant mineralinės 
vatos plokštes su ventiliaciniais kanalais. 

Storis, temperatūra, ventiliaciniai kanalai, drėgmė, šiluminė varža. 
 
Dr. Valdas PAUKŠTYS. Statybinės šiluminės fizikos laboratorija, Architektūros ir statybos institutas, Kauno Technologijos Universite-
tas. Adresas: Tunelio 60, LT–3035 Kaunas. El. p. valdas.paukstys@ktu.lt 
Dr. Vitoldas VAITKEVIČIUS. Statybinių medžiagų katedra, Kauno technologijos universitetas. Adresas: Studentų g. 48, LT – 3031 
Kaunas. El. p. vitoldas.vaitkevicius@ktu.lt 
Dr. Vidas KERŠEVIČIUS. Statybinių medžiagų katedra, Kauno technologijos universitetas. Adresas: Studentų g. 48, LT – 3031 Kau-
nas. El. p. vidas.kersevicius@ktu.lt 
 
 


