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Sunkiasvorių ir vietinių kalakutų mišrinimo įtaka palikuonių vislumui, auginimui ir mėsingu-
mui  
 
Stasys Juknevičius, Jolanta Stankevičiūtė 
 

Atlikti bandymai siekiant nustatyti sunkiasvorių ir vietinių kalakutų mišrinimo įtaką palikuonių vislumui, auginimui ir 
mėsingumui. Buvo auginami vietinių kalakutų ir BUT-9 kroso pirmos kartos mišrūnai, kurių patelės toliau mišrinamos su 
BIG-6 patinais, taip pat mišrinamos pateles su vietiniais ir pirmos kartos mišrūnai su vietinių kalakutų patinais. Prieš pra-
dedant bandymus buvo atlikta ekspedicija, po kurios konstatuota, kad intensyvėjant pramoninės kalakutienos gamybai, 
vietinių kalakutų populiacija, lyginant 2004 ir 2005 m., sumažėjo 78 proc., todėl reikia skatinti ūkininkus išlaikyti jų geno-
fondą. Tyrimų duomenimis, netradicinių ūkių sąlygomis BIG-6 krosų kalakutus natūraliai mišrinti su vietiniais kalakutais 
nerentabilu dėl mažo kiaušinių apvaisinimo. Nustatyta, kad BUT-9 kroso patelės geriausiai apsivaisina su Lietuvos vieti-
nių kalakutų patinais. Jų apvaisintų kiaušinių kiekis siekė iki 36,4 proc. BUT-9 kroso ir Lietuvos vietinių kalakutų 20 mėn. 
amžiaus mišrūnų skerdenos svėrė 14,88-39,67 proc. daugiau, atitinkamai jų skerdenų išeigos buvo 0,62-1,78 proc. dides-
nės nei Lietuvos vietinių kalakutų. Siekiant gauti didesnio svorio natūraliai besiveisiančias kalakutų populiacijas, tikslinga 
veisti antros ir trečios kartos mišrūnus.  

Kalakutų krosai, mišrinimas, vislumas, mėsingumas. 
 

Stasys JUKNEVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto prof., dr. Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r.; tel. (8-37) 75 23 
61; el. paštas stasys.juknevicius@lzuu.lt. 
Jolanta STANKEVIČIŪTĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto dr. Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r.; tel. (8-37) 75 23 61, 
el. paštas jolanta.stankeviciute@lzuu.lt. 
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Moliūgų sėklų aliejaus riebalų rūgščių sudėties palyginimas 
 
Jurgita Kulaitienė, Elvyra Jarienė, Honorata Danilčenko, Živilė Tarasevičienė, Virginija Dulskienė 

 
Tirtas ‘Miranda’, ‘Golosemiannaja’, ‘Herakles’ veislės moliūgų sėklų aliejus, išskirtas iš moliūgų, išaugintų pagal 

skirtingas technologijas. Lietuvos žemės ūkio universiteto (LŽŪU) Bandymų stotyje 2005 – 2006 m. auginti aliejiniai mo-
liūgai. Tyrimo tikslas – įvertinti organinių ir mineralinių trąšų poveikį riebalų rūgščių kiekiui moliūgų sėklų aliejuje. Mo-
liūgams tręšti naudotos skirtingos trąšos: humuso rūgščių (kiekis skaičiuotas pagal reikiamą Humistar kiekį) – 30 l ha-1; 
kompleksinės (N:P:K – 10:10:20) – 500 kg ha-1; kompostas (70% mėšlo + 30% augalinių liekanų) – 40 t ha-1; kompleksi-
nės (N:P:K – 10:10:20) + humuso rūgščių – 500 kg ha-1+ 30 l ha-1.Aliejinių moliūgų sėklų aliejuje riebalų rūgštys ekstra-
huotos Folčo metodu.  

Tyrimai parodė, kad aliejinių moliūgų sėklų aliejuje dominavo riebalų rūgštys: palmitino C16:0 – nuo 11,48 iki 14,05 
%, oleino C18:1 – nuo 16,35 iki 22,06 % ir linolo C18:2 – nuo 61,33 iki 65,57 %. Sočiųjų riebalų rūgščių kiekį moliūgų sėklų 
aliejuje ‘Miranda’ veislės moliūguose didino kompostas, ‘Herakles’ – komleksinės ir humuso rūgščių mišinys, ‘Golose-
miannaja’ – humuso rūgščių trąšos. Daugiausia mononesočiųjų riebalų rūgščių nustatyta ‘Miranda’ veislės sėklų aliejuje, 
išskirtame iš moliūgų, augintų kontrolinio varianto laukelyje, ‘Herakles’ ir ‘Golosemiannaja’, tręštuose humuso rūgščių 
trąšomis. Polinesočiųjų riebalų rūgščių kiekį moliūgų sėklų aliejuje ‘Miranda’ veislės moliūguose didino humuso rūgščių 
trąšos, ‘Herakles’ ir ‘Golosemiannaja’ – kompostas. 

Moliūgų sėklų aliejus, riebalų rūgštys, trąšos. 
 

Jurgita KULAITIENĖ. 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 Jurgita.Kulaitiene@lzuu.lt  
Elvyra JARIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros biomedicinos (ag-
rarinių) mokslų daktarė, docentė. Adresas: Studentų g. 11, LT – 53361 Akademija, Kauno r. Tel. (837) 75 23 26. El. paštas 
Elvyra.Jariene@lzuu.lt 
Honorata DANILČENKO. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros biomedi-
cinos (agrarinių) mokslų daktarė, prof. Adresas: Studentų g. 11, LT – 53361 Akademija, Kauno r. Tel. (837) 75 24 31. El. paštas Hono-
rata.Danilcenko@lzuu.lt 
Živilė TARASEVIČIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros biomedi-
cinos (agrarinių) mokslų daktarė. Adresas: Studentų g. 11, LT – 53361 Akademija, Kauno r. Tel. (837) 75 23 26. El. paštas zrt@takas.lt 
Virginija DULSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškų fakulteto Ekologijos katedros biomedicinos (medicinos) mokslų dak-
tarė, docentė. Adresas: Studentų g. 11, LT – 53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 24. El. paštas v.dulskiene@med.kmu.lt 
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Prolino koncentracijų poveikis žieminių rapsų veislių augalams po terminio režimo pokyčio 
 
Regina Malinauskaitė, Vytautas Šlapakauskas, Natalija Burbulis 
 

Tyrimai atlikti LŽŪU Genetikos ir biotechnologijos laboratorijoje. Tirtos trys žieminių rapsų veislės: ‘Alasca’, ‘Am-
ber’ ir ‘Attila’. Augalai buvo auginti programuojamoje auginimo kameroje ‘MLR-350’, fotoperiodas – 16 h. Iki 1,06 auga-
lų vystymosi potarpsnio temperatūra buvo palaipsniui mažinama ( dieną pasiekė +100 C, o naktį – +80 C ). Po to augalai 
buvo pernešti į auginimo patalpą, kur temperatūra siekė nuo + 200 iki 220 C. Po keturių dienų augalai pirmą kartą, vėliau – 
pakartotinai buvo nupurkšti α-prolino skirtingų (5, 10 ir 20 mM l-1 ) koncentracijų tirpalais, t.y. buvo siekta susilpninti ne-
gatyvų terminio režimo pokyčių sukeltą poveikį. Buvo nustatyta skirtinga tirtų veislių reakcija į terminio režimo pokyčių 
sukeltą stresą ir jį mažinantį prolino poveikį. Po reparacijos ‘Amber’ veislės kontrolinio varianto augalų buvo didesnė ža-
lioji antžeminės ir požeminės dalių masė, bet lėtesnis sausųjų medžiagų kaupimasis šaknyse, lyginant su kitomis veislėmis. 
Dėl prolino poveikio šios veislės augaluose suintensyvėjo žaliosios masės ir sausųjų medžiagų kaupimasis šaknyse. Fluo-
rometriniai parametrai į temperatūros pokyčių sukeltą stresą skyrėsi. Ypač ryškūs svyravimai buvo būdingi momentinei 
(Ft) ir maksimaliai (Fm’) fluorescencijai. Pagal visų fluorescencijos parametrų pokyčius dėl prolino poveikio išsiskyrė 
’Attila’ veislės augalų reakcija. 

Rapsai, stresas, prolinas, chlorofilo fluorescencija. 
 

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. 
Vytautas ŠLAPAKAUSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Botanikos katedros biomedicinos mokslų dak-
taras, profesorius. Adresas: Studentų g. 1, LT-5331 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 27 85, el. paštas: bo@lzuu.lt. 
Natalija BURBULIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Agrobiotechnologijos laboratorijos mokslinė vadovė, 
biomedicinos mokslų daktarė, docentė. Adresas: Studentų g. 1, LT-5331 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 64, el. paštas Natali-
ja.Burbulis@lzuu.lt. 
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Vokiškų siauralapių lubinų veislių introdukcinio adaptyvumo Lietuvoje įvertinimas 
 
Liudmila Tripolskaja, Gvidas Šidlauskas 
 

2005–2006 m. LŽI Vokės filiale atlikti vokiškų siauralapių pašarinių lubinų veislių adaptavimo Lietuvos klimato ir 
dirvožemio sąlygomis tyrimai. Bandymai atlikti vidutinio rūgštumo, fosforingame ir kalingame priesmėlio išplautžemyje. 
Buvo tirtos 5 siauralapių lubinų veslės: ‘Boltensija’‚ ‘Bora’, ‘Borlu’, ‘Boruta’ ir ‘Borweta’. Tyrimų duomenimis, Pietryčių 
Lietuvos sąlygomis didesnį grūdų derlių užaugino lubinai ‘Boltensija’, ‘Borweta’. Jos taip pat pasižymėjo dideliu balty-
mingumu ir mažu alkaloidų kiekiu, todėl gali būti rekomenduotos auginti Lietuvoje. Žaliajai trąšai geriau tinka auginti 
‘Boltensija’ ir ‘Boruta’ lubinus. Šių veislių žaliosios masės derlingumas vasaros laikotarpiu buvo vidutiniškai 25,0 ir 25,8 t 
ha-1, rudens laikotarpiu – 20,2 ir 22,0 t ha-1. 

Lubinai, genotipas, veislė. 
 

Liudmila TRIPOLSKAJA. Lietuvos Žemdirbystės instituto Vokės filialo Dirvožemio chemijos skyriaus vedėja, biomedicinos mokslų 
habilituota daktarė. Adresas: Žalioji aikštė 2, Vilnius. Tel. (8 5) 2645439, el. paštas: liudmila.tripolskaja@voke.lzi.lt. 
Gvidas ŠIDLAUSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Dirvotyros ir agrochemijos katedros profesorius bio-
medicinos mokslų habilituotas daktaras. Adresas: Universiteto g. 10, LT- 5361 Akademija, Kauno r. Tel. (837) 752279. el. paštas: 
da@lzuu.lt. 
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Įmonės piniginių lėšų ir atsiskaitymų apskaitos informacinės sistemos formavimas 
 
Povilas Domeika 
 

Piniginių lėšų apyvartos ir su ja susijusi atsiskaitymų apskaita teikia 4,8 proc. žemės ūkio įmonės apskaitinės informa-
cijos ekonominių rodiklių. Nepaisant to, šio apskaitos baro informacija pakankamai vertinga, leidžianti įmonės vadovams 
ir specialistams priimti pagrįstus valdymo sprendimus, ypač tada, kai reikia kontroliuoti pinigų srautų judėjimą, atsiskai-
tymų su kitomis įmonėmis ar asmenimis būklę. Šios informacijos kokybę (operatyvumą, patikimumą, analitiškumą ir kt.) 
tiesiogiai sąlygoja kompiuterių, jų programinės įrangos ir komunikacijos priemonių naudojimas darbuotojų darbo vietose. 
Šiame straipsnyje ištirtas įmonės pinigų ir atsiskaitymų apskaitos informacinės sistemos (AIS) formavimas ir naudojimas: 
informacijos klasifikatorių ir pastoviųjų žinynų sudarymas; pradinės informacijos laikmenų paruošimas; rezultatinės in-
formacijos formavimas kompiuterizuotoje duomenų bazėje (KDB); operаtyvi įmonės finansinės būklės kontrolė ir analizė. 

Apskaita, informacinė sistema, informacijos klasifikatoriai, pastovūs žinynai, mašinogramos. 
  

Povilas DOMEIKA. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros profesorius, so-
cialinių (ekonomikos) mokslų habilituotas daktaras; tel. 837 75 22 49; el. paštas Povilas.Domeika@lzuu.lt  
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Ekologiškų grūdų ir jų produktų rinkos Lietuvoje formavimasis ir ypatumai 

 
Gerda Garliauskienė, Vida Rutkovienė 

 
Javų auginimas yra vienas svarbiausių žemės ūkio verslų, tačiau Lietuvos mokslinėje literatūroje mažai nagrinėjami 

ekologiškų grūdų produktų gamybos ir rinkos ypatumai, kurie yra labai aktualūs. Palyginus ekologinės gamybos pasėlių 
struktūros pokyčius 2003–2006 m. nustatyta, kad varpinių ir ankštinių javų pasėlių plotas ekologinės gamybos pasėlių 
struktūroje didėja. Ekologinės gamybos javų auginimą skatina tinkamos klimatinės sąlygos, tiesioginės išmokos, geros 
produkcijos realizavimo sąlygos, ekologiškų grūdų paklausa. Pagal vidutinių ekologiškų grūdų supirkimo kainų 2003–
2005 m. analizę nustatyta, kad ekologiškų grūdų vidutinės svertinės supirkimo kainos mažėja. Ekologiškų grūdų supirkimo 
kainos buvo didesnės nei įprastinių grūdų 19%. Palyginus ekologiškų grūdų produktų kainas tiriamuoju laikotarpiu, nusta-
tytos ekologiškų grūdų produktų, kaip ir grūdų, kainų mažėjimo tendencijos. Pagal vartotojų apklausą, ekologiški grūdų 
produktai užima ketvirtą vietą po vaisių ir daržovių bei pieno produktų paklausiausių ekologiškų produktų grupėje. 

Ekologinė gamyba, ekologiški grūdai, supirkimas, rinka, kaina. 
 
Gerda GARLIAUSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Aplinkos instituto doktorantė. Adresas: Studentų g. 11, LT – 53361 
Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 02. El. paštas gerdab2000@yahoo.com 
Vida RUTKOVIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Aplinkos instituto direktorė, Ekologijos katedros profesorė, technologijos 
mokslų daktarė. Adresas: Studentų g. 11, LT – 53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 02. El. paštas vida.rutkoviene@lzuu.lt. 
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„Hinterlando“ vietovių nuosmukio vertinimo metodika  
 
Laura Lazarevaitė, Asta Raupelienė  
 
 Nuosmukio problema „hinterlando“ vietovėse nėra pakankamai ištirta, nors aktuali visam Baltijos jūros šalių regionui, 
todėl straipsnio objektu ir pasirinktas nuosmukio procesas „hinterlando“ vietovėse. Nepaisant to, dar labai trūksta literatū-
ros, elementarių žinių apie šį dinamišką socialinį procesą, straipsnyje pirmiausia apibrėžtos pagrindinės sąvokos, išanali-
zuota nuosmukio samprata, užsienio šalių – Vokietijos bei Karelijos, Pskovo regiono, Rusijos patirtis tiriant nuosmukį. 
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Tai, kad nebuvo visuotinai priimtų kriterijų ir nustatytos rodiklių sistemos nuosmukiui vertinti, lėmė būtinybę sukurti me-
todiką nuosmukiui „hinterlando“ vietovėse tirti.  

Siekiant įvairiais aspektais įvertinti nuosmukį, siūloma naudoti metodiką, paremtą daugiakriterės analizės metodais.  
„Hinterlandas“, „vorderlandas“, nuosmukis, metodika. 

 
Laura LAZAREVAITĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Administravimo ir kaimo plėtros katedros 
Kaimo socialinių tyrimų laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja. Adresas: Universiteto g. 10, Lt-53361 Akademija, Kauno r. Tel.: 
(8 37) 75 22 36, el. paštas: LLAZZA@one.lt 
Asta RAUPELIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Administravimo ir kaimo plėtros katedros so-
cialinių mokslų daktarė, lektorė. Adresas: Universiteto g. 10, Lt-53361 Akademija, Kauno r. Tel.: (8 37) 75 22 14, el. paštas: asta-
raup@yahoo.com 
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Lietuvos grūdų intervencinių pirkimų sistemos pokyčiai ir jų įtaka grūdų augintojams 
 
Daiva Makutėnienė 
 

Dėl gamtinių ir klimatinių sąlygų, gamybos cikliškumo ir kitų veiksnių grūdų auginimas nėra ta verslo šaka, kur pasi-
ūlą ir paklausą sureguliuotų laisvoji rinka, kartu užtikrindama grūdų augintojų pajamas. Todėl valstybė pasitelkia įvairius 
gamybos ir pajamų reguliavimo svertus. Straipsnyje nagrinėjama viena iš svarbiausių valstybės intervencijos į grūdų vi-
daus rinką priemonių – intervencinių pirkimų sistema. Ji suteikia galimybę grūdų augintojams, esant nepalankiai situacijai 
rinkoje, parduoti juos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai, šalyje vykdančiai intervenci-
nius pirkimus, už nustatytą intervencinę kainą.  

Lietuvoje grūdų intervencinių pirkimų sistema, pradėta taikyti 1998 m., nuolat buvo pertvarkoma. Iki narystės ES bu-
vo siekiama adaptuoti ES taikytą grūdų intervencinių pirkimų modelį, o Lietuvai tapus ES nare, – taikoma tokia pati, kaip 
ir kitose sąjungos šalyse. Straipsnyje išnagrinėti grūdų intervencinių pirkimų sistemos pokyčiai ir jų priežastys šalyje iki 
narystės ES ir tapus ES nare leido įvertinti šios sistemos taikymo reikšmingumą, siekiant stabilizuoti grūdų kainas ir palai-
kyti grūdų augintojų pajamas, identifikuoti problemas ir pasiūlyti jų sprendimo būdus.  

Grūdų intervencinių pirkimų sistema, sistemos pokyčiai. 
 
Daiva MAKUTĖNIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Ekonomikos katedros socialinių mokslų 
daktarė, docentė. Adresas: Universiteto g. 10, LT–53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 752259, el. paštas daiva.makuteniene@lzuu.lt 
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Lietuvos mokesčių sistemos vertinimas 
 
Albina Novošinskienė, Astrida Slavickienė 
 

 Kiekviena šalis siekia sukurti tokią mokesčių sistemą, kuri skatintų šalies ekonomikos augimą ir užtikrintų reikiamas 
pajamas. Įvertinti šalies mokesčių sistemą yra sudėtinga, nes nėra sukurtos mokesčių sistemos vertinimo metodikos. Tyri-
mų tikslas yra įvertinti Lietuvos mokesčių sistemą ir pateikti jos tobulinimo kryptis. Daugelis autorių pateikia pavienius 
skirtingus vertinimo kriterijus – mokesčių naštą, apmokestinimo ribą bei apmokestinimo uždavinių ir principų suderina-
mumo problemas. Straipsnyje charakterizuoti ir išskirti pagrindiniai apmokestinimo ir mokesčių sistemos principai: teisin-
gumo, ekonominio efektyvumo ir elastingumo, administracinio paprastumo ir aiškumo, vienkartinio apmokestinimo, mo-
kesčių viešumo. Įvertinus Lietuvos mokesčių sistemą nustatyta, kad pažeidžiami teisingumo, ekonominio efektyvumo ir 
elastingumo, vienkartinio apmokestinimo principai ir laikomasi administracinio paprastumo bei viešumo principų. Pateikti 
mokesčių sistemos tobulinimo pasiūlymai.  

Mokesčių sistema, vertinimas, apmokestinimo ir mokesčių sistemos principai. 
 
Albina NOVOŠINSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros sociali-
nių mokslų daktarė, docentė. Adresas: Universiteto g. 10, LT – 53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8-37) 75 23 18, el. paštas albi-
na.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: astri-
da.slavickiene@lzuu.lt 
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Žemės ūkio viešųjų gėrybių teikimo ekonominis reguliavimas 
 
Bernardas Vaznonis, Gražina Startienė 
 

Pastaruoju metu keičiasi Europos visuomenės požiūris į kaimą ir žemės ūkį. Kaimas – jau nebe gamybos, bet ir varto-
jimo erdvė, o žemės ūkis – ne tik prekinių gėrybių kūrėjas, bet ir atviros erdvės, aktyvaus kultūrinio kraštovaizdžio for-
muotojas, etnokultūros paminklų ir jos gyvosios raiškos puoselėtojas. Besikeičiantis visuomenės požiūris į žemės ūkį, kai 
vietoje „kiekybės žemiausia kaina“ svarbiausi tampa kiti dalykai – maisto kokybė, vartotojų sveikata ir gyvulių gerovė, 
biologinės įvairovės, kaimo kraštovaizdžio bei aplinkos išteklių vertės, taip pat šeimos ūkių, vietinių kultūrų bei kaimo tra-
dicijų išsaugojimas. Mokslininkai bei politikai ėmė ieškoti naujų instrumentų, leidžiančių internalizuoti išorės efektus že-
mės ūkyje, užtikrinančių optimalią žemės ūkio teikiamų viešųjų gėrybių pasiūlą. Per paskutinius du dešimtmečius Europos 
šalių mokslininkai vis plačiau nagrinėja žemės ūkio išorės efektų ekonominio reguliavimo ir viešųjų gėrybių teikimo klau-
simus. Susidomėjimą žemės ūkio išorės efektų ekonominiu reguliavimu ir viešųjų gėrybių teikimo skatinimu lėmė neigia-
ma intensyvaus produktyvistinio žemės ūkio įtaka aplinkai, maisto kokybei, gyventojų sveikatai, kaimų gyvybingumui 
(sunyko tradiciniai kaimo amatai, dėl didėjančio darbo našumo sumažėjus darbuotojų poreikiui atsirado migracijos iš kai-
mo vietovių problema). Tarptautinės prekybos liberalizacijos sąlygomis iškyla problema, kaip suderinti žemės ūkio viešųjų 
gėrybių teikimo ekonominį reguliavimą su laisvosios prekybos reikalavimais.  

Žemės ūkis, išorės efektai, viešosios gėrybės, ekonominis reguliavimas. 
 

Bernardas VAZNONIS. Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Įmonių ekonomikos katedros doktoran-
tas. Adresas: Universiteto g. 10, LT-53361, Akademija, Kauno r., tel. (8 37) 75 22 59, el. paštas bernardasv@gmail.com 
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Betono atsparumo šalčiui nustatymas netiesioginiu būdu 

 
Kazys Aleksandras Vaišvila, Feliksas Mikuckis, Antanas Vaitiekūnas 
 

Išanalizuoti tankaus, cementinio, stambiagrūdžio be priedų, skirto hidrotechnikos statinių gelžbetoninėms konstrukci-
joms, betono atsparumo šalčiui bandymų rezultatai. Tyrinėto betono stipris gniuždant 13,5-45 MPa, vandens įgėris pagal 
masę 3,5-13,5 %, tankis 1800-2600 kg/m3. 

Nustatytos betono, paveikto užšaldymo-atšildymo ciklais, susilpnėjimo ir betono tankio tarpusavio priklausomybės. 
Betono susilpnėjimui veikiant šalčio ciklams įtakos turi tankis, – tankesnis betonas yra mažiau silpninamas šalčio. 

Pagal betono atsparumo šalčiui bandymų rezultatus bei žinomas naudojamų hidrotechnikos statinių konstrukcijų beto-
no stiprio gniuždant, vandens įgėrio bei tankio sąsajas, nustatytos betono atsparumo šalčiui, tankio, vandens įgėrio ir stip-
rio gniuždant tarpusavio priklausomybės. Pagal šias priklausomybes, žinant tyrinėjamų hidrotechnikos statinių konstrukci-
jų betono tankį, vandens įgėrį ir stiprį gniuždant, galima apytiksliai apskaičiuoti betono atsparumą šalčiui. 

Minėtos priklausomybės naudotinos vertinti hidrotechnikos statinių gelžbetoninių konstrukcijų būklę, prognozuoti jų 
ilgaamžiškumą, sudaryti kompiuterines programas gelžbetoninių konstrukcijų betono savybėms nustatyti. 

Betonas, stipris gniuždant, vandens įgėris, tankis, atsparumas šalčiui. 
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