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Mikotoksinai ir jų detoksikavimo galimybės maistui skirtose daigintose sėklose 
 
Skaidra Kordušienė, Honorata Danilčenko, Elvyra Jarienė, Pranciškus Pranaitis, Živilė Tarasevičienė,  
Ingrida Kraujutienė 
 
 
 Mityba turi įtakos žmonių sveikatai, taigi šiandienos uždavinys – pateikti vartotojui saugesnį ir maistingesnį pro-
duktą. Sėklų daiginimas – alternatyvus perdirbimo būdas. Tačiau dėl optimalaus šilumos bei drėgmės režimo šio proce-
so metu daigintos sėklos yra labai palanki terpė mikroorganizmams augti bei vystytis. Tai gali turėti įtakos galutinės 
produkcijos padidėjusiam mikrobiniam užterštumui. Mikroorganizmai sukelia ne tik maisto produktų kokybės pakiti-
mus, bet ir sintetina juose toksiškus junginius. Siekiant to išvengti, jau daug metų mokslininkai tyrinėja fungicidinį po-
veikį turinčias dezinfekavimo medžiagas. 2004-2005 m. LŽŪU buvo atlikti tyrimai su kviečiais ‘Zentos’, ridikėliais 
‘Warta’ ir liucernomis ‘Europa’. Tirti mikotoksinai T-2, aflatoksinas, ochratoksinas ir zearalenonas nedaigintų ir daigin-
tų nedetoksikuotų bei detoksikuotų sėklų paviršiuje. Detoksikavimui buvo naudotas 6% vandenilio peroksido tirpalas. 
Tiriant šiuos labiausiai paplitusius mikotoksinus ant įvairių augalų rūšių sėklų gavome skirtingus rezultatus. Daugiau-
siai ant nedaigintų sėklų paviršiaus aptikta zearalenono, tuo tarpu aflatoksino buvo mažiausiai. Tirta detoksikavimo 
priemonė (vandenilio peroksidas) buvo neefektyvi detoksikuojant mikotoksinus. Dygimo proceso metu tirtų mikotoksi-
nų, išskyrus aflatoksiną, kiekis mažėjo.  
 Maistui daigintos sėklos, mikotoksinai, detoksikacija. 
 
Skaidra KORDUŠIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros doktorantė. Adresas: 
Studentų g. 11, LT – 53361 Akademija, Kauno r. Tel. (837) 75 23 26. el. paštas ns@lzuu.lt 
Honorata DANILČENKO. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros biomedicinos (agro-
nomijos) mokslų daktarė, e. prof. p. Adresas: Studentų g. 11, LT – 53361 Akademija, Kauno r. Tel. (837) 75 24 31. el. paštas hd@lzuu.lt 
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@lzuu.lt 
Pranciškus PRANAITIS Lietuvos žemės ūkio universiteto Botanikos katedros docentas, biomedicinos (agronomijos) mokslų daktaras. Adresas: 
Studentų g. 11, LT – 53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 23 85. el. paštas: bo@lzuu.lt 
Živilė TARASEVIČIENĖ. 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. el. paštas: hd@lzuu.lt 
Ingrida KRAUJUTIENĖ. 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. el. paštas: ns@lzuu.lt 
 
 

ISSN 1648-116X LŽŪU MOKSLO DARBAI. 2006. Nr. 73 (26) 
BIOMEDICINOS MOKSLAI 

 
Ąžuolų lapų irimo intensyvumas ir įtaka dirvožemiui  

 
Lina Straigytė, Dalia Janušauskaitė, Edmundas Bartkevičius 

 
Introdukuotų medžių rūšių invazija kelia grėsmę gamtai pasauliniu mastu, keisdama rūšinę augalų bendrijų sudėtį. 

Įveisus Lietuvos miškuose svetimžemį raudonąjį ąžuolą (Quercus rubra L.), nebuvo žinoma, kokį poveikį jis daro ap-
linkai. Šiame tyrime siekta nustatyti dirvožemio mikroorganizmų aktyvumą, makroelementų kiekio skirtumus dirvože-
myje ir lapuose, lyginant dvi vietines ąžuolų rūšis (paprastąjį ir bekotį) su introdukuotu raudonuoju ąžuolu. Bandymo 
metu tirtas visų trijų ąžuolų rūšių lapų irimo greitis, keičiant dirvožemio substratą. Gauti rezultatai parodė, kad raudono-
jo ąžuolo lapų nuokritas vienodžiausiai ardo mikroorganizmai, iš visų trijų ąžuolų dirvožemių. Intensyviausiai skaidomi 
buvo bekočio ąžuolo lapai, o raudonojo ąžuolo lapų skaidymasis nežymiai intensyvėjo bėgant laikui. Silpniausiai mik-
roorganizmai skaidė paprastojo ąžuolo lapus. Nepasitvirtino hipotezė, kad lapų nuokritas greičiausiai suardo mikroor-
ganizmai, gyvenantys tą medį supančiame dirvožemyje. Nustatytas azoto, fosforo, kalio, kalcio ir magnio procentinis 
kiekis sausoje lapų medžiagoje. Raudonojo ąžuolo lapuose visų šių elementų, išskyrus kalcį, yra mažiau nei vietinių 
ąžuolų rūšių lapuose.  

Raudonasis ąžuolas, makroelementai, dirvožemio mikroorganizmai, lapų irimas. 
 
Lina STRAIGYTĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškų fakulteto Miškininkystės katedros doktorantė. Adresas: Studentų g. 11 LT – 53361 
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Instituto al. 1 LT – 58344 Akademija, Kėdainių r. Tel. 8 347 37 263, el. paštas daliaj@lzi.lt. 
Edmundas BARTKEVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškų fakulteto dekanas, Miškininkystės katedros docentas. Adresas: Studentų g. 
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Įmonės investicijų kapitalo kainos nustatymo metodiniai aspektai 
 
Vilija Aleknevičienė, Dalia Jatkūnaitė 

 
Straipsnyje analizuojamos įmonių nuosavo kapitalo kainos nustatymo galimybės pateikiant įvairius nuosavo kapitalo 

kainos nustatymo metodus – ilgalaikio turto įkainojimo modelį (CAPM), arbitražinio įkainojimo modelį (APM), suminį 
metodą, diskontuotų pinigų srautų (DCF) metodą, apskaičiavimo pagal obligacijų kainą metodą bei grynojo pelningumo 
metodą – ir išskiriant jų privalumus bei trūkumus. Atsižvelgdamos į atitinkamų metodų taikymą ribojančiąsias sąlygas, 
straipsnio autorės Lietuvos įmonėms nuosavo kapitalo kainai skaičiuoti siūlo koreguotą grynojo pelningumo metodą: pra-
monės šakos vidutinį nuosavo kapitalo pelningumą koreguojant pagal įmonės dydį, kapitalo struktūrą ir atsižvelgiant į nau-
jo investicijų projekto riziką. Straipsnio autorės taip pat sprendžia skolinto kapitalo kainos nustatymo problemas, siūlyda-
mos į skolinto kapitalo kainą įtraukti visas jo tvarkymo išlaidas. 

Kapitalas, kapitalo kaina, rizika, pelningumas, palūkanų norma.   

Vilija ALEKNEVIČIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros socialinių (ekonomi-
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vilija.alekneviciene@lzuu.lt 
Dalia JATKŪNAITĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros socialinių (ekonomikos) 
mokslų daktarė, docentė. Adresas: Universiteto g. 10, Akademija, LT-53361 Kauno r. Tel. 8 (37) 75 23 18, el. paštas dalia.jatkunaite@lzuu.lt 
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Grikininkystės raida ir perspektyvos Pietryčių Lietuvoje 
 
Lina Batulevičiūtė  
 

Grikiai jau seniai auginama Lietuvos ūkiuose žemės ūkio grūdinė kultūra. Iš grūdinių kultūrų jų auginimas labiau-
siai paplitęs Pietryčių Lietuvoje. Tai svarbi mažo našumo žemių grūdinė kultūra, teikianti ne tik produktus ūkio vidaus 
poreikiams tenkinti, bet ir rinkai. Grikių auginimo ekonomikos klausimai Pietryčių Lietuvoje mažai nagrinėti. Gvilde-
namas klausimas, ar grikių auginimas (grikininkystė) gali tapti viena iš alternatyvios veiklos verslo šakų. Pateikta grikių 
auginimo raida Lietuvoje, jų pasėlių pasiskirstymas pagal Lietuvos gamtines zonas, grikių auginimo svarba ir perspek-
tyvos Pietryčių Lietuvoje. Pateikti atliktos ūkininkų ūkių apklausos rezultatai Varėnos rajono kaimuose. Analizuojamas 
mažo našumo žemių grikių auginimas, ne tik ūkių vidaus vartojimo svarba, bet ir pajamingumas.  

Grikininkystės ekonomika, verslo objektas, vidinis vartojimas. 
 
Lina BATULEVIČIŪTĖ. Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto jaunesnioji mokslinė bendradarbė. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, LT-
03105 Vilnius, Kudirkos 18; tel. 8 5 262 45 24; el. paštas linab@laei.lt 
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Kaimo namų ūkių pajamų nelygybės statistinio vertinimo tobulinimas  
 
Vida Čiulevičienė, Jonas Čiulevičius, Danguolė Šiuliauskienė  
 

Remiantis moksline literatūra ir empirinio tyrimo duomenimis, ištirta ir įvertinta Lietuvos kaimo namų ūkių pajamų 
nelygybė. Darbe aptariami pagrindiniai šių vertinimų informacijos šaltiniai, analizuojami nelygybės metodai ir rodikliai. 
Gyventojų pajamų nelygybei matuoti taikyti įvairūs metodai ir rodikliai: struktūriniai koeficientai, specialieji koeficien-
tai – Gini, Lorenzo, grafinis metodas (Lorenzo kreivė). Atskleista kiekvieno vertinimo metodo ar rodiklio pranašumai ir 
trūkumai. 

Rašant darbą remtasi Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atliekamų namų ūkių biudže-
tų tyrimų informacija. Siekiant įvertinti kaimo namų ūkių pajamų nelygybės kitimą atlikta dinaminė analizė. Atskleistos 
pagrindinės pajamų nelygybės statistinio vertinimo problemos.  
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Atlikti vertinimai leidžia tvirtinti, kad nėra vieno geriausio pajamų nelygybės mato, o faktiškų duomenų analizė ro-
do, kad per 2003-2005 metus kaimo namų ūkių pajamų nelygybė padidėjo.  

Kaimo namų ūkiai, pajamų nelygybė, statistinis matavimas ir vertinimas. 
 
Vida ČIULEVIČIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros socialinių mokslų daktarė, 
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taras. profesorius. Adresas: Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 752259 el. paštas:ekokat@lzuu.lt 
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Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 752365, el. paštas:dansiu@info.lt  
 
 

ISSN 1648-116X LŽŪU MOKSLO DARBAI. 2006. Nr. 73 (26) 
SOCIALINIAI MOKSLAI 

 
Įmonės apskaitos rezultatinės informacijos kompiuterizuotas tvarkymas  
 
Povilas Domeika 
 

Ekonominės informacijos struktūroje didžiąją dalį (iki 80 proc.) sudaro apskaitos informacija. Pagal susidarymo 
stadijas ji klasifikuojama į pirminę ir antrinę informaciją. Pirminė informacija susidaro ten, kur vyksta ūkiniai procesai 
ir finansinės bei įmonės valdymo operacijos. Antrinė informacija yra pradinės informacijos apdorojimo produktas (re-
zultatas). Praktikoje ir teorinėse diskusijose ji vadinama tiesiog rezultatine informacija, padedančia priimti ir kontroliuo-
ti įvairiausius valdymo sprendimus. Rezultatinės informacijos kokybė (tikslumas, patikimumas ir kiti rodikliai) priklau-
so nuo pradinių duomenų išmatavimo, registravimo, perdavimo ir apdorojimo operacijų vykdymo priemonių ir būdų. 
Pradinės ekonominės informacijos kompiuterizavimo galimybės jau buvo analizuotos (Domeika, 2003). Todėl šiame 
straipsnyje apibendrinti apskaitos rezultatinės informacijos kompiuterizuoto tvarkymo bei naudojimo teoriniai aspektai. 
Naudojant Lietuvos ir užsienio šalių tyrinėtojų bei straipsnio autoriaus paskelbtus tyrimų rezultatus, analizuojami įmo-
nės apskaitos rezultatinės informacijos tvarkymo procesai; rezultatinės informacijos išdavimo vartotojui formos; maši-
nogramų (videogramų) turinio ir formos projektavimas; kompiuterizuotos duomenų bazės (KDB) formavimo ir raciona-
laus naudojimo būdai.  

Apskaita, pradinė informacija, rezultatinė informacija, mašinogramų projektavimas, rezultatinės informacijos nau-
dojimas. 
 
Povilas DOMEIKA. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros profesorius, socialinių (eko-
nomikos) mokslų habilituotas daktaras; tel. 837 75 22 49; el.paštas: Povilas.Domeika@lzuu.lt  
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Mokesčių naštos mažinimo galimybės 
 
Albina Novošinskienė, Astrida Slavickienė 
 

Straipsnio tikslas – ištyrus mokesčių naštą, šešėlinę ekonomiką ir jos egzistavimo priežastis, pasiūlyti suvienodinti 
darbo pajamų ir pelno apmokestinimą – tarifą palaipsniui sumažinti iki 15 proc. Atlikus mokesčių sistemos analizę ir ty-
rimus nustatyta, kad egzistuoja daugkartinis apmokestinimas, – ypač didelė gyventojų mokesčių našta, egzistuoja šešė-
linė ekonomika. Darbo pajamos yra tiesioginių ir netiesioginių mokesčių bazė, kuri apmokestinama dviem lygiais: gy-
ventojai moka gyventojų pajamų mokestį ir įmokas valstybiniam socialiniam draudimui, įmonės – įmokas socialiniam 
draudimui. Pats gyventojas nuo jau apmokestintų pajamų moka akcizų, muitų, pridėtinės vertės mokesčius. Apmokesti-
nant gyventojų pajamas siūlome atsižvelgti į BVP, tenkantį 1 gyventojui. Tai parodo gebėjimą mokėti mokesčius. 
Straipsnyje numatytas gyventojų pajamų mokesčio tarifo mažinimas iki 15 proc., siekiant darbo pajamų ir pelno apmo-
kestinimo lygybės bei mokesčių naštos mažinimo.  

Gyventojų pajamų mokestis, mokesčių našta, tarifai, apmokestinimas. 
 
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 r. Tel. (8-37) 75 23 18, el. paštas: albina.novosinskiene@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 r. Tel. (8-37) 75 22 84, el. paštas astrida.slavickiene@lzuu.lt 
 

 
 



 

 5  

ISSN 1648-116X LŽŪU MOKSLO DARBAI. 2006. Nr. 73 (26) 
TECHNOLOGIJOS MOKSLAI 

 
Karvių šiluminio komforto zonos valdymo galimybės šaltuosiuose tvartuose 

 
Rolandas Bleizgys, Ernesta Liniauskienė 
 

Šiuolaikinės karvidės yra neapšiltintos, todėl žiemą temperatūra jose nukrenta žemiau -10oC. Norint šaltoje patal-
poje išplėsti karvių šiluminio komforto zoną, t.y. sumažinti žemų temperatūrų neigiamą poveikį gyvūnui, tikslinga ma-
žinti šilumos perdavimą per guoliaviečių grindis. Atlikę teorinius tyrimus nustatėme, kad esant aplinkos temperatūrai 
artimai 0 oC, laisvosios šilumos srautas nuo karvės sudaro daugiau kaip 70 % bendrojo šilumos perdavimo. Svarbiausias 
veiksnys, lemiantis karvės šilumos išskyrimą, yra aplinkos temperatūra. Temperatūrai nukritus nuo 32 oC iki -20 oC, 
laisvosios šilumos srauto tankis padidėjo nuo 19 W/m2 iki 250 W/m2. Temperatūrai nukritus vienu laipsniu, srautas pa-
didėja vidutiniškai 4,5 W/m2. Esant oro temperatūrai žemiau 0 oC, gerai apšiltinus guoliavietės grindis, yra teorinė ga-
limybė sumažinti karvės perduodamos į aplinką šilumos nuostolius 250 W ir išplėsti šiluminio komforto zoną iki de-
šimčia laipsnių žemesnės temperatūros. Esant dideliems šalčiams laisvosios šilumos perdavimas nepadidės karvei atsi-
gulus, jeigu guoliavietės grindų šilumos perdavimo koeficientas bus ne didesnis kaip 4,6 W/(m2 K). Šilumos perdavimo 
koeficientą sumažinus iki 0,9 W/(m2 K), šilumos mainai per guoliavietės grindis bus nedideli, todėl šalčių metu aplin-
kos kritinė temperatūra galės būti mažesnė daugiau kaip aštuoniais laipsniais.  

Karvė, šiluminis komfortas, žema temperatūra.   
 
Rolandas BLEIZGYS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedros technologi-
jos mokslų daktaras, docentas. Adresas: Studentų g. 15, Akademija, LT 53361 Kauno r. Tel. (37) 75 22 40, el. paštas rolandas.bleizgys@lzuu.lt. 
Ernesta LINIAUSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedros dokto-
rantė. Adresas: Studentų g. 15, Akademija, LT 53361 Kauno r. Tel. (37) 75 22 40, el. paštas erli@one.lt 
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Jonų švitinimu sukurtų įtempių įtaka šiltnamių, oranžerijų ir kvarcinių lempų stiklams 

 
Dalia Girdauskienė, Ignas Požėla 

 
Ištirti įtempiai, kuriuos sukelia didelės energijos (0,27-4 MeV) Xe jonai. Pasiūlyti trys galimi įtempių susidarymo 

SiO2 – Si bandinyje būdai. Pirmasis siejamas su švitinamojo oksido sutankėjimu, antrasis – su deguonies molekulių su-
sidarymu, trečiasis – su patekusiais į bandinį jonais. Sutankėjimas ir deguonis sukelia tempiančius, jonai – gniuždančius 
įtempius. Deguonis sukelia įtempius tik paviršiniame apšvitintame sluoksnyje, jonai – gilesniame, o oksido sutankėji-
mas – abiejuose. 

Švitinimo sukelta deformacija yra plastinė. Jai aprašyti pasirenkame Boltzmann’o ir Volter’o bei Maxwell’o įtempių 
relaksacijos modelį. Iš jungtinio modelio išplaukia, kad esant mažoms apšvitoms (Φ < 1013 Xe / cm2) vyrauja sutankėjimo 
sukelti įtempiai, o kai Φ > 1013 Xe / cm2, – jonų ir deguonies. Pastarieji, kai Φ > 5⋅1013 Xe / cm2, įsisotina. Soties vidutiniai 
įtempiai priklauso nuo jonų energijos E0 ir lygūs nuliui, kai E′0 = 3,5 MeV. Kai E0 < E′0 , vyrauja pirmojo sluoksnio tem-
piantys, o kai E0 > E′0, – antrojo sluoksnio gniuždantys įtempiai. Šios iš teorinio modelio išplaukiančios išvados sutam-
pa su eksperimentų rezultatais. 

Įtempiai, deformacijos, švitinimas, gniuždymas, tempimas. 
 
Dalia GIRDAUSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto fizinių mokslų daktarė. Adresas: Universiteto g. 
10, LT – 53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8-37) 75 23 63, el.paštas daliag@info.lzuu.lt 
Ignas POŽĖLA. Kauno technologijos universiteto Fundamentaliųjų mokslų fakulteto fizinių mokslų daktaras, docentas. Adresas: Studentų g. 50, LT 
– 51368 Kaunas. Tel. (8-37) 30 03 24. 
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Braškių drėkinimo režimas Lietuvos vidurio zonoje 
 
Liudas Kinčius, Laima Taparauskienė, Benius Bendaravičius 
 

Eksperimentinių drėkinimo režimo tyrimų metu drėkinimo norma 2001-2004 m. kito nuo 0 (2001 m.) iki 2600 
m3/ha (2002 m.). Nustatyta, kad net ir drėgnais metais buvo sausringų laikotarpių, turinčių neigiamos įtakos braškių 
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vystymuisi. Norint išvengti dirvožemio drėgmės deficito įtakos uogų dydžiui ir bendrajam derliui, šiais laikotarpiais 
braškes reikėjo papildomai lieti. Įvertinus aktyviojo sluoksnio (0-30 cm) dirvožemio drėgmės dinamiką braškyne, taip 
pat pagal nustatytą derliaus prieaugį ir vienos uogos masę, braškės turi būti liejamos dirvožemio drėgmei esant 80% 
LDI, tokiu atveju paviršinis dirvos sluoksnis geriau apsaugomas nuo sausėjimo. Sodinant braškes liejimo norma turi bū-
ti 10 mm, po vieno mėnesio – 15 mm, o dar po mėnesio – 20 mm. Tokio dydžio (20 mm) liejimo norma taikytina visą 
tolesnį braškių auginimo laikotarpį. Pagal Biržų, Kauno, Panevėžio, Dotnuvos ir Kybartų 46-49 metų meteorologijos 
stočių duomenis, taikant vandens balanso lygtį apskaičiuotos braškių drėkinimo normos. Nustatyta, kad 50% tikimybės, 
gegužės - rugsėjo mėn. laikotarpio skaičiuojamoji braškių drėkinimo norma Lietuvos vidurio zonoje kinta nuo 104 mm 
(Kaune) iki 115 mm (Dotnuvoje), o 25% – nuo 153 (Kaune) iki 171 mm (Dotnuvoje). 

Liejimo norma, drėkinimo norma, dirvožemio drėgmės atsargos. 
 
Liudas KINČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Melioracijos katedros technologijos mokslų daktaras, 
docentas. Adresas: Universiteto g. 10. Akademija, LT-53361 Kauno r. tel. (8 37) 75 23 80, el.paštas ml@lzuu.lt. 
Laima TAPARAUSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Melioracijos katedros technologijos mokslų 
daktarė, lektorė. Adresas: Universiteto g. 10. Akademija, LT-53361 Kauno r. tel. (8 37) 75 23 80, el.paštas ltlaima@hotmail.com . 
Benius BENDARAVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Melioracijos katedros technologijos mokslų 
daktaras, docentas. Adresas: Universiteto g. 10. Akademija, LT-53361 Kauno r. tel. (8 37) 75 23 80, el.paštas ml@lzuu.lt. 
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Melioracija kaip agrokraštotvarkos priemonė 

 
Romualdas Misius 
 

Intensyvūs žemės kultūrinimo darbai XX a. antroje pusėje iš esmės pakeitė vieną pagrindinių Lietuvos kaimo kraš-
tovaizdžio komponentinių struktūrų – agrostruktūrą (žemėvaldos ir žemėnaudos sklypų sanklodą). Žemės ūkio gamybos 
intensyvinimas sukėlė prieštaravimų tarp žemės ūkio produktyvumo didinimo priemonių ir veiksmų, palaikančių 
agrokraštovaizdžio natūralumą, regioninį savitumą ir ekologinį stabilumą. Agromelioracija paveikė agrokraštovaizdžio 
tarpkomponentinius erdvinius, funkcinius ir ekologinius ryšius. Agrokraštovaizdis tapo šviesesnis, sukultūrintas, tačiau 
ekologiškai nuskurdintas ir erdviškai hipertrofuotas. 

Straipsnyje nagrinėjamas vienas iš žemės ūkio pagrindinių veiksnių, sukėlusių esmines agrokraštovaizdžio 
permainas, – agromelioracija. 

Melioracija, agrokraštovaizdis, ekologinis stabilumas, agroželdinių erdvinė sistema. 
 
Romualdas MISIUS. Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų katedros docentas, Kauno technologijos universiteto 
Statybos ir architektūros fakulteto Architektūros ir kraštotvarkos katedros Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslo krypties doktorantas. 
Adresas: Vaidoto g. 241, LT-45395 Kaunas, tel. (8~37) 745089, el. paštas: rmisius@takas.lt. 
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Pieno laikymo temperatūros įtaka jo technologinėms savybėms 
 
Sigita Urbienė, Aurelija Dubauskaitė 
  

Pieno laikymo temperatūra turi įtakos pieno savybėms, taip pat ir vėliau vykstantiems technologiniams perdirbimo 
procesams bei pagamintų produktų kokybei. 

Straipsnyje pateikiama pieno savybių priklausomybė nuo pieno laikymo sąlygų. Vieni pieno pavyzdžiai buvo lai-
komi 24 h +10 oC temperatūroje, kiti lėtai užšaldomi -14 oC temperatūroje ir lėtai atšildomi esant temperatūrai +10 oC. 
Tokios pieno laikymo sąlygos iki jo pristatymo į perdirbimo įmonę pasitaiko pieno ūkiuose šaltuoju metu.  

Nustatyta, kad pieną laikant +10  oC temperatūroje per 24 h vyksta kazeino komplekso skilimas, kuris žymiai stip-
riau pasireiškia, kai pienas lėtai užšaldomas (-14  oC) ir lėtai atšildomas (+10  oC) taip pat per 24 h.  

Pokyčiai, per šį laikotarpį įvykę baltyminėje sistemoje, pailgina pieno fermentinės struktūros susidarymo procesą. 
Lyginant su šviežiu pienu, išlaikyto pieno (+10  oC) struktūros formavimasis vyksta 28 % ilgiau, o iš sušaldyto ir atšil-
dyto pieno fermentinė struktūra formuojasi net 44 % ilgiau. Nustatyta, kad pieno laikymo sąlygos turi įtakos fermenti-
nės struktūros kokybei. Iš fermentinės struktūros, gautos naudojant pieną, išlaikytą 24 h +10 oC temperatūroje, blogiau 
skiriasi išrūgos, jose daugiau baltyminių dalelių, lyginant su fermentine struktūra, gauta iš šviežio pieno. Šios neigiamos 
fermentinės struktūros savybės dar labiau išryškėja, kai naudojamas pienas, kuris laikymo metu buvo užšaldytas ir atšil-
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dytas. Tyrimo rezultatai parodė, kad terminis pieno apdorojimas po jo išlaikymo šiek tiek pagerina technologines savy-
bes, tačiau nepakeičia technologinių savybių pokyčio tendencijos priklausomybės nuo laikymo sąlygų. 

Pienas, laikymas, užšalimas, technologinės savybės. 
 

Sigita URBIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedros habilituota mokslų daktarė, profesorė. Adresas: 
Studentų g. 15, LT-53362 Akademija, Kauno r., tel. (8-37) 75 22 07, el. paštas Sigita.Urbiene@lzuu.lt 
Aurelija DUBAUSKAITĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedros magistrantė. Adresas: Studentų g. 15, 
LT-53362 Akademija, Kauno r., el. paštas Ajiler@one.lt 
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Geostatistinių metodų taikymas sudarant hidrologinių charakteristikų izolinijų žemėlapius 
 
Gitana Vyčienė 
 

Šiuolaikinės technologijos leidžia panaudoti erdvinį modeliavimą hidrologinėms charakteristikoms analizuoti ir 
izolinijų žemėlapiams sudaryti. Izolinijų metodas yra vaizdžiausias geografinės interpoliacijos būdas. Geografinės in-
formacinės technologijos turi didelį kiekį puikių įrankių, leidžiančių atlikti erdvinę duomenų analizę, valdymą ir vizua-
lizaciją. Straipsnyje analizuojamas geostatistinių metodų tinkamumas hidrologinių charakteristikų izolinijų žemėla-
piams sudaryti. Analizei panaudotas Krigingo metodas. Sudarant izolinijų žemėlapį būtina naudoti geostatistinius meto-
dus, kurie leidžia matematiškai pagrįsti šį procesą, o ne vien pasikliauti tyrėjo nuojauta. Pavasario potvynio 1 % tikimy-
bės elementaraus maksimalaus debito moduliui ir pavasario potvynio vidutiniam aukščiui interpoliuoti geriausiai tinka 
supaprastintas Krigingo metodas naudojant eksponentinį pusvariogramos išlyginimo modelį. Didžiausia problema, kilu-
si interpoliuojant, – tai nepakankamas vandens matavimo postų skaičius. 

Geostatistinis modeliavimas, Krigingo metodas, variograma, izolinijų žemėlapis. 
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teto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 86, el. paštas gitana@hydrogis.lt. 
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