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Ultravioletinės spinduliuotės (UV-B) poveikis vasariniams miežiams (Hordeum vulgare L.) kont-
roliuojamomis sąlygomis  
  
Kristina Dėdelienė, Romualdas Juknys 
 

Kontroliuojamomis aplinkos sąlygomis tirta septynių vasarinių miežių veislių reakcija į ultravioletinės spinduliuotės 
(UV-B) poveikį. Kiekvienos veislės augalai buvo padalinti į dvi dalis. Viena dalis augalų šešias dienas buvo švitinama 8 
kJ m-2 d-1 UV-B doze. Kita dalis tų pačių veislių augalų tuo metu augo kontrolinėje kameroje. Ištirtas UV-B poveikis skir-
tingų miežių veislių aukščiui, sausajai biomasei, fotosintezės pigmentų (chlorofilų a ir b, karotinoidų) kiekiui augalų la-
puose. 

Nustatyta, kad 8 kJ m-2 d-1 UV-B dozė mažino augalų augimą, slopino biomasės akumuliaciją ir sutrikdė fotosintezės 
pigmentų sistemos pusiausvyrą. Skirtingų miežių veislių atsparumas UV-B spinduliuotei buvo nevienodas. Jautriausiai į 
UV-B spinduliuotės poveikį reagavo ‘Aura’, ‘Annabell’ ir ‘Tolar’ veislės augalai. Tolerantiškesni UV-B poveikiui buvo 
‘Henni’ ir ‘Jersey’ miežiai. 

Aukštis, biomasė, fotosintezės pigmentai, vasariniai miežiai, UV-B spinduliuotė. 
 

Kristina DĖDELIENĖ. Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedros doktorantė. Adresas: Vileikos 
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Romualdas JUKNYS. Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedros profesorius. Adresas: Vileikos g. 
8, LT-44246 Kaunas, Lietuva. Tel. +370 37 327902, el. paštas r,juknys@gmf.vdu.lt 
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Vandens užterštumas geležimi ir manganu bei kiti rizikos veiksniai ir įgimtos širdies ydos 
 
Virginija Dulskienė  

 
Straipsnyje analizuojama, ar vandens tarša geležimi ir manganu bei kiti aplinkos veiksniai turi įtakos įgimtų širdies 

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

Atlikus daugiaveiksnę analizę paaiškėjo, kad vandens tarša geležimi ir manganu turėjo tendenciją didinti įgimtų šir-
dies anomalijų riziką, o jų formavimąsi lėmė motinos rūkymas (RS = 1,98; 95 proc. PI 1,32-2,97), kontaktas su cheminė-
mis medžiagomis motinos darbe (RS = 1,58; 95 proc. PI 0,92-2,72), kenksmingi veiksniai gyvenamojoje aplinkoje (RS = 
1,23; 95 proc. PI 0,84-1,81) bei motinos amžius gimdymo metu (RS = 1,2; 95 proc. PI 0,80-1,90) ir šeimos padėtis (RS = 
1,49; 95 proc. PI 0,90-2,56). Nustatėme, kad kuo daugiau veiksnių veikė vienu metu, tuo rizika buvo didesnė. 

Geležis, manganas, kenksmingi aplinkos veiksniai, įgimtos širdies ydos, rizika. 
 

Virginija DULSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekologijos katedros m. dr., doc. Adresas: Studentų g. 11, LT-53361 Akade-
mija, Kaunas. Kauno medicinos universiteto Kardiologijos instituto Aplinkos epidemiologijos laboratorijos vyr. mokslo darbuotoja, la-
boratorijos vedėja. Adresas: Sukilėlių 17, LT- 3007 Kaunas. Tel.: 8 37 30 28 88. El-paštas: v.dulskiene@med.kmu.lt 
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Veiksniai įtakojantys bulvių gruzdžių kokybę 

Elvyra Jarienė, Barbara Sawicka, Honorata Danilčenko 

Tirtos vidutinio ankstyvumo ‘Mirta’, ‘Vokė’ ir ‘Nida’ veislių bulvės, išaugintos 2001–2003 m. Lietuvos žemdirbystės 
instituto Vokės filialo bandymų stotyje (Vilniaus r.). Standartiniais metodais tirta bulvių gumbų žaliavos cheminė sudėtis, 
technologinės savybės, taip pat blanširavimo tirpalų įtaka pagamintų gruzdžių kokybės rodikliams.  

Nustatyta, kad daugiausia sausųjų medžiagų ir krakmolo buvo ‘Mirta’, o mažiausiai – ‘Nida’ gumbuose. Suminių ir 
redukuojančiųjų sacharidų visos tirtos veislės sukaupė panašiai ir neviršijo standarto reikalavimų. Mažiausiai po pirmos 
stebėjimo valandos patamsėjo veislės ‘Vokė’ minkštimas, po 4 ir 24 valandų mažiau linkę tamsėti ‘Nida’ veislės bulvių 
gumbai. Daugiausia sausųjų medžiagų nustatyta ‘Vokės’ gruzdėse (54,7%), o įvertinus blanširavimo tirpalų efektyvumą 
šiam rodikliui, optimaliausias jo kiekis nustatytas panaudojus karštą vandenį (51,5 %). Riebalų kiekis gruzdėse nepriklau-
somai nuo to, iš kokios bulvių veislės buvo gamintos ir koks blanširavimo tirpalas buvo naudotas, neviršijo standarto rei-
kalavimų. Nustatyta, kad sausųjų medžiagų ir krakmolo kiekis, esantys bulvių gumbuose, mažino absorbuotų riebalų kiekį 
gruzdėse atitinkamai 40% ir 39%. Apibendrintais duomenimis, geriausios kokybės gruzdes galima pagaminti iš ‘Nida’ 
veislės bulvių, prieš tai jų neblanširavus. Blanširavimo tirpalais galima pakoreguoti tam tikrus gruzdžių kokybės rodiklius. 

Blanširavimo tirpalai, bulvės, cheminė sudėtis, gruzdės, kokybė. 
 
Elvyra JARIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros biomedicinos (ag-
ronomijos) mokslų daktarė, docentė. Adresas: Studentų g. 11, Lt – 53361Akademija, Kauno r. Tel. (837) 75 23 26. el. paštas elvy-
ra.jariene@lzuu.lt 
Barbara SAWICKA. Liublino žemės ūkio universiteto Augalininkystės katedros biomedicinos mokslų (agronomijos) mokslų daktarė, 
profesorė. Adresas: Akademijos g. 15, 20-033 Lublinas, Lenkija. El paštas: barbara.sawicka@ar.lublin.pl 
Honorata DANILČENKO Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros biomedi-
cinos (agronomijos) mokslų daktarė, HP, profesorė. Adresas: Studentų g. 11, Lt–53361 Akademija, Kauno r. Tel. (837) 75 23 26. el. 
paštas: honotara.danilcenko@lzuu.lt 
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Humuso trąšų įtaka dirvožemio biologiniam aktyvumui ir vasarinių rapsų produktyvumui 

Irena Pranckietienė, Romas Mažeika, Gvidas Šidlauskas, Viktoras Pranckietis, Ilona Vagusevičienė, Rū-
ta Dromantienė, Aldona Cigienė, Tatjana Tranavičienė 

Biologinis dirvožemio aktyvumas yra svarbus derlingumo veiksnys agronominiu ir ekologiniu požiūriais, taip pat jis 
yra jautrus antropogeninio poveikio indikatorius. Šiuo laikmečiu, intensyvėjant žemės ūkio gamybai ir dėl netinkamo ūki-
ninkavimo, blogėja dirvožemio fizikinės ir cheminės savybės. Dalinis problemos sprendimas gali būti humuso trąšų pa-
naudojimas augalų tręšimo sistemoje. Tyrimų tikslas – ištirti humuso trąšų įtaką dirvožemio biologinio aktyvumo, judriųjų 
P2O5 ir K2O ir vasarinių rapsų produktyvumo pokyčiams, nustatyti jų tarpusavio ryšius. Bandymais nustatyta, kad humuso 
trąšos esmingai (0,03–0,07 mg NH3 per 24 h) didino ureazės aktyvumą. Sacharazės aktyvumas esmingai (4,5 mg gliukozės 
per 48 h) padidėjo naudojant 2,2 kg, o dehidrogenazių (1,8 mg formazano per 24 h) –4,4 kg huminių rūgščių. Vasarinių 
rapsų sėklų derliaus priedas esmingai padidėjo (0,32–0,46 t ha-1) dėl šių trąšų įtakos. Gausiausias derlius (2,72 t ha-1) ir 
derliaus priedas (0,46 t ha-1) gautas humuso trąšomis rapsus nupurškus butonizacijos tarpsnyje. Nustatyta tiesinė priklau-
somybė tarp vasarinių rapsų sėklų derliaus ir judriojo fosforo pokyčių per augalų vegetaciją (koreliacijos koeficientas r = 
0,88* patikimas esant 95 % tikimybės lygiui). Humuso trąšos esmingai didino (0,94 t ha-1) žaliųjų riebalų išeigą, gausiau-
sias jų kiekis gautas šiomis trąšomis vasarinius rapsus patręšus butonizacijos tarpsnyje. 

Biologinis aktyvumas, humuso trąšos, rapsai.  

Irena PRANCKIETIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Dirvotyros ir agrochemijos katedros biomedicinos 
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Romas MAŽEIKA. AB „Achema“, NPC mokslinės eksperimentinės laboratorijos vadovas, gamtos mokslų daktaras. Adresas: Lands-
bergio-Žemkalnio 36-52, LT 49266 Kaunas. Tel. (8 37) 31 05 47, el. paštas: romas@achema.com  
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Guoliavietės gylio ir kietumo įtaka cukrinių runkelių sėklų sudygimui  

 
Kęstutis Romaneckas, Regina Romaneckienė, Egidijus Šarauskis, Natalija Pakulytė, Andrius Tamulionis 
 

Tyrimai atlikti 2004, 2005 ir 2007 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje giliai glėjiško karbonatingo 
išplautžemio lengvo priemolio dirvožemyje (Bathihypogleyi-Calc(ar)ic Luvisol). Bandymo tikslas buvo nustatyti, kokia 
yra priešsėjinio ir posėjinio dirvos volavimo įtaka dirvos drėgnumui, cukrinių runkelių guoliavietės rodikliams, sėklų lau-
ko daigumui formuojant sėklų guoliavietes skirtinguose gyliuose. Lauko bandymas darytas pagal schemą: I. Priešsėjinio 
dirvos dirbimo gylis (faktorius A): 1) 2,1–3,0 cm (seklusis) (kontrolinis variantas); 2) 3,1–4,0 cm (vidutinis); 3) 4,1–5,0 
cm (gilusis). II. Volavimo metodai ir laikas (faktorius B): 1) nevoluota (N) (kontrolinis variantas); 2) voluota prieš sėją 
žiediniu (Kembridžo) volu (PRŽ); 3) voluota prieš sėją pentininiu volu (PRP); 4) voluota po sėjos žiediniu (Kembridžo) 
volu (PŽ); 5) voluota po sėjos pentininiu volu (PP). 

Tyrimai parodė, kad įdirbus dirvą sekliai, sėklų guoliavietės viršutinių sluoksnių storis volavimo metu kito mažiau nei įdir-
bus giliau. Labiausiai guoliavietės viršutinių sluoksnių storį sumažino dirvos volavimas žiediniu volu. Dirvos sutankinimas pen-
tininiu volu mažiau keitė guoliavietės viršutinių sluoksnių storį. Didėjant įdirbimo gyliui, dirvos paviršiaus gūbriuotumas irgi di-
dėjo. Dažniausiai lygiausias dirvos paviršius buvo suformuojamas voluojant žiediniu volu, gūbriuotesnis – nevoluojant arba vo-
luojant pentininiu volu. Dirvos įdirbimo gylis ir jos sutankinimo metodai neturėjo esminės įtakos sėklų guoliavietės dugno gūb-
riuotumui, tačiau didėjant dirvos drėgnumui sėklų įterpimo zonoje nuo 8 iki 19 proc., guoliaviečių dugno gūbriuotumas nuosek-
liai mažėjo (r=-0,778). Didėjant įdirbimo gyliui, drėgmės kiekis sėklų įterpimo zonoje esmingai mažėjo. Drėgmė iš privoluotų 
guoliaviečių garavo greičiau nei iš nevoluotų.  

Priešsėjinio dirvos įdirbimo gylio didėjimas dažniausiai turėjo esminės neigiamos įtakos cukrinių runkelių sėkloms 
sudygti. Dirvos volavimo įtaka cukrinių runkelių sėklų sudygimui nebuvo nuosekli ir priklausė nuo dirvos drėgnumo sąly-
gų volavimo ir sėklų dygimo metu. Dirvos volavimas laiku, ypač po sėjos, sausą pavasarį gerino sėklų sudygimą, drėgną – 
blogino. Suvėlintas perdžiūvusios dirvos sutankinimas taip pat buvo žalingas. Tarp guoliavietės gilesnių sluoksnių drėg-
numo ir cukrinių runkelių sėklų sudygimo nustatytas patikimas teigiamas vidutinio stiprumo ir stiprus ryšys.  

Cukriniai runkeliai, guoliavietės gylis, dirvos sutankinimas, sėklų sudygimas. 
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Natalija PAKULYTĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros magistrantė. Adresas: Studentų g. 11, 53067, Akademi-
ja, Kauno r. Tel. +370 684 17550, el. paštas: afze@lzuu.lt. 
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demija, Kauno r. Tel. +370 689 05553, el. paštas: afze@lzuu.lt. 
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Azoto trąšų normų įtakos cukrinių runkelių derliaus formavimuisi tyrimai mažo humusingumo 
dirvožemyje 

Albinas Šiuliauskas, Vytautas Liakas, Virgilijus Paltanavičius, Vytautas Rauckis 
 

 
2002–2004 m. LŽŪU Bandymų stotyje karbonatingame sekliai glėjiškame išplautžemyje (IDg8-k (LVg-p-w-cc)) da-

ryti tyrimai, siekiant nustatyti didėjančių azoto trąšų normų įtaką cukrinių runkelių šakniavaisių masės formavimosi dina-
mikai, derliui ir jo kokybei. Dirvožemio agrocheminės savybės: dirvožemio pH – 6,9– 7,3, fosforingumas – 165– 321, ka-
lingumas – 119 – 174 mg kg-1, humuso kiekis – 14 – 17 g kg-1. Cukrinių runkelių veislė – ‘Anna’ (diploidinė NZ). 

Nustatyta, kad sparčiausiai cukrinių runkelių šakniavaisiai augo birželio– rugpjūčio mėnesiais ir per šį laikotarpį jų 
masė vidutiniškai padidėjo net 5,7– 8,4 karto, arba 421–598 g. Runkelių tręšimas azoto trąšomis visais bandymų metais 
greitino šakniavaisių masės didėjimą vegetacijos metu. Cukrinių runkelių tręšimas didėjančiomis azoto trąšų normomis iš 
esmės mažino pasėlių retėjimą, ir derliaus nuėmimo metu optimalaus tręšimo varianto pasėlių tankumas buvo net 14,0–
18,0 tūkst. ha-1 didesnis nei kontrolinio varianto. Visos naudotos azoto trąšų normos iš esmės didino runkelių šakniavaisių 
derlingumą. Saikingo tręšimo (N80-120) variantų šakniavaisių derlius, lyginant su kontroliniu variantu, padidėjo: 2002 m. – 
12,5–17,9, 2003 m. – 13,8– 16,3, 2004 m. – 11,4–15,2 t ha-1. Patręšus maksimalia tręšimo norma (N200) šakniavaisių der-
lius padidėjo net 20,9–24,5 t ha-1, tačiau iš esmės sumažėjo jų cukringumas. 

Cukrinių runkelių variantų be azoto trąšų šakniavaisių cukringumas buvo toks: 2002 m. – 18,7,  2003 m. – 18,74,  
2004 m. – 17,76%, o optimalaus tręšimo variantų (N120) – 17,19–18,02%. Labiausiai šakniavaisių cukringumą mažino 
maksimali azoto trąšų norma. Šio varianto šakniavaisių cukringumas sumažėjo 1,84– 2,89 procentiniais vienetais. 

Cukriniai runkeliai, azoto trąšos, šakniavaisių derlius, cukringumas. 
__________________________________________________________________________________________________ 
Albinas ŠIULIAUSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros biome-
dicinos mokslų habil. dr., prof., emeritas. Adresas: Studentų g. 11, LT-53067 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 26, el. paštas 
albinas.siuliauskas@gmail.com. 
Vytautas LIAKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros biomedicinos 
mokslų daktaras, docentas. Adresas: Studentų g. 11, LT-53067 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 26, el. paštas 
vytautas.liakas@gmail.com. 
Virgilijus PALTANAVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros 
biomedicinos mokslų daktaras. Adresas: Studentų g. 11, LT-53067 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 26, el. paštas virgis@arvi.lt. 
Vytautas RAUCKIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto žemės ūkio mokslo ir technologijų parkas, biomedicinos mokslų daktaras, 
mokslo darbuotojas. Adresas: Universiteto g. 8a, LT-53067 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 26, el. paštas mtp@lzuu.lt. 
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Lapų trąšų įtaka cukrinių runkelių derliui, kokybei ir pelningumui 
 
Gediminas Staugaitis, Renata Laurė  
 

2002–2004 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje vykdyti tyrimai, kurių tikslas buvo ištirti lapų trąšų 
su įvairiomis maisto medžiagomis įtaką cukrinių runkelių derliui, šakniavaisių kokybei, cukraus išeigai, pelningumui. 
Bandymai atlikti karbonatingame sekliai glėjiškame išplautžemyje, lengvame priemolyje ant vidutinio sunkumo bei sun-
kaus priemolio. 

Tyrimais nustatyta, jog tręšiant cukrinius runkelius lapų trąšomis gautos 2,6–4,9% šakniavaisių derliaus didėjimo ten-
dencijos, tačiau nė vienais metais gauti derliaus priedai nebuvo statistiškai patikimi. Lapų trąšos šiltesniais ir sausesniais 
metais didino cukraus kiekį šakniavaisiuose, o normalaus drėgnumo ar drėgnesniais ir vėsesniais – jo kiekį mažino arba 
įtaka buvo neesminė. Mikroelementinės Aton AZ trąšos didino šakniavaisiuose natrio kiekį, o amidinio azoto bei amino 
rūgščių turinčios lapų trąšos Delfan – alfa amino azoto kiekį. Biologinio ir baltojo cukraus išeigą naudotos lapų trąšos di-
dino 1,7–5,7%. Daugiausia biologinio ir baltojo cukraus, taip pat ir didžiausias auginimo pelningumas gautas cukrinius 



 6 

runkelius patręšus kalio-azoto trąšomis Fainal K, mikroelementinėmis Aton AZ trąšomis ir amidinio azoto bei amino rūgš-
čių turinčiomis lapų trąšomis Delfan.  

Cukriniai runkeliai, lapų trąšos, šakniavaisių kokybė, pelningumas. 
 
Gediminas STAUGAITIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Dirvotyros ir agrochemijos katedros biomedicinos mokslų habilituotas 
daktaras, profesorius. Adresas: Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel (8-37) 75 22 79, el. paštas da@lzuu.lt 
Renata LAURĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Dirvotyros ir agrochemijos katedros doktorantė, Universiteto g. 10, LT-53361 Aka-
demija, Kauno r. Tel (8-37) 75 22 79, el. paštas da@lzuu.lt 
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Mineralinių elementų kiekis ir jo pokytis daiginamose maistui sėklose 

 
Živilė Tarasevičienė, Honorata Danilčenko, Petras Serapinas, Elvyra Jarienė,  Aurelija Paulauskienė, 
Jurgita Kulaitienė 

 
Sėklų daiginimas – tai paprastas ir sąlyginai pigus minimalus perdirbimo būdas, pagerinantis produktų maistinę vertę. 

Tokiu būdu perdirbamos tiek ankštinių (sojų, lęšių, pupų, žirnių), tiek grūdinių (rugių, kviečių, miežių, avižų), o pastaruoju 
metu − ir kitų rūšių augalų (liucernų, ridikėlių, garstyčių, bastutinių šeimos augalų) sėklos. Įvairių rūšių augalų sėklose ap-
tinkamas skirtingas mineralinių elementų kiekis ir, sėkloms dygstant, nustatytas skirtingas statistiškai esminis mineralinių 
medžiagų kiekio pokytis. Makro- ir mikroelementų kiekio pokytis per 120 daiginimo valandų visose tirtose sėklose statis-
tiškai esmingai keitėsi mažai. Lęšiuose, žirniuose ir ridikėliuose nustatytas kalio kiekio sumažėjimas, o kviečiuose − jo pa-
didėjimas po 120 daiginimo valandų, lyginant su nedaigintomis sėklomis. Kalio kiekio sumažėjimas gali būti siejamas su 
jo pasiskirstymu tarp sėklos dalių ir jo išsiplovimu. Taip pat nustatytas statistiškai esminis mangano kiekio padidėjimas 
liucernose, kalcio kiekio – lęšiuose ir fosforo kiekio – ridikėliuose. Sėklų dygimas (kaip procesas) neturi įtakos jų minera-
linės sudėties kitimui, tačiau pati daiginimo technologija gali turėti įtakos kai kurių mineralinių medžiagų išsiplovimui bei 
absorbavimui iš mirkyti bei drėkinti naudojamo vandens. 

Daigintos sėklos, maistas, makro- ir mikroelementai. 
 

Živilė TARASEVIČIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros biomedicinos (agronomijos) 
mokslų daktarė, lektorė. Adresas: Studentų g. 11, LT – 53361 Akademija, Kauno r. Tel. 8 – 37 75 23 26, el. paštas 
zivile.taraseviciene@lzuu.lt 
Honorata DANILČENKO. Lietuvos žemės ūkio universiteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros biomedicinos (agronomijos) 
mokslų daktarė, HP, profesorė. Adresas: Studentų g. 11, LT – 53361 Akademija, Kauno r. Tel. 8 – 37 75 23 26, el. paštas 
honorata.danilcenko@lzuu.lt 
Petras SERAPINAS. Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto Plazmos spektroskopijos laboratorijos vedėjas, ha-
bilituotas daktaras, profesorius. Adresas: A. Goštauto g. 12, Vilnius. Tel. 8 – 52 61 99 30, el. paštas pserapin@itpa.lt. 
Elvyra JARIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros biomedicinos (agronomijos) mokslų dak-
tarė, docentė. Adresas: Studentų g. 11, LT – 53361 Akademija, Kauno r. Tel. 8 – 37 75 23 26, el. paštas elvyra.jariene@lzuu.lt 
Aurelija PAULAUSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros biomedicinos (agronomijos) 
mokslų daktarė, lektorė. Adresas: Studentų g. 11, LT – 53361, Akademija, Kauno r. Tel. 8 – 37 75 23 26, el. paštas aureli-
ja.paulauskiene@lzuu.lt. 
Jurgita KULAITIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros doktorantė. Adresas: Studentų g. 11, 
Akademija, LT – 4324, Kauno r. Tel. 8 – 37 75 23 26, el. paštas jurgita.kulaitiene@lzuu.lt. 
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Audito kokybės kontrolės aktualumas Lietuvoje 

  
Koleta Petraitienė, Aurelija Kustienė 
 

Straipsnyje nagrinėjama audito kokybės kontrolės būklė Lietuvos audito įmonėse, tiriamos nekokybiško audito prie-
žastys, siūlomos audito kokybės kontrolės gerinimo priemonės. Empirinio tyrimo metu nustatyta, kad nekokybiško audito 
priežastys yra vienodos ir mažose, ir stambiose audito įmonėse. Analizuojant audito kokybės kontrolės problemas pastebė-
ta, jog jos visgi ryškesnės mažose audito įmonėse, kuriose dirba vienas arba du auditoriai. Atsižvelgiant į tai, straipsnio au-
torės siūlo diferencijuoti audito kokybės vadovo reikalavimus pagal audito įmonės dydį. Straipsnyje taip pat nagrinėjamas 
audito kokybės kontrolės komiteto vaidmuo atliekant audito įmonių ir auditorių veiklos kokybės priežiūrą, siūlomos audito 
kokybės aplinkos Lietuvoje gerinimo priemonės tobulinant audito kokybės kontrolės sistemą. 

Audito kokybė, audito kokybės kontrolė. 
 

Koleta PETRAITIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto žemės ūkio buhalterinės apskaitos ir audito 
specializacijos magistrantūros 2 kurso studentė. Adresas: Universiteto 10, LT-53361 Akademija, Kauno r., Lietuva. Tel. 8 652 69102, 
el. paštas: koleta@takas.lt. 
Aurelija KUSTIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros socialinių 
mokslų daktarė, docentė. Adresas: Universiteto 10, LT-53361 Akademija, Kauno r., Lietuva Tel. +370 37 39 70 49, e-mail: 
aurum20@centras.lt 
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Lenkiamų betono elementų, sustiprintų anglies plaušo kompozitais, normalinio pjūvio pleišėjimas 

 
Algirdas Augonis, Mindaugas Augonis, Arminas Štuopys  

 
Pastaruoju metu gelžbetonio konstrukcijas pradėjus stiprinti anglies plaušo kompozitais (CFRP) iškilo poreikis išanali-

zuoti tokio stiprinimo privalumus ir galimus trūkumus. Tam racionalu naudoti nedidelius bandinius modelius. Straipsnyje 
aprašyti lenkiamų betono elementų, sustiprintų anglies plaušo kompozito juostelėmis, bandymo rezultatai ir teoriniai plei-
šėjimo momento skaičiavimai. Atlikus pirmuosius tyrimus paaiškėjo, kad juostelių pločio ir aukščio santykis yra svarbus 
siekiant užtikrinti pakankamą adheziją tarp anglies plaušo kompozito ir betono paviršiaus. Kadangi betono ir CFRP juoste-
lės deformacijų moduliai labai skiriasi, kompozito kontakto zonoje atsiradę įtempiai gali suardyti betono paviršių, dėl to 
elementas tampa nebevientisas. 

Anglies plaušas, kompozitai, įtempiai, deformacijos, pleišėjimo momentas. 
 
Algirdas AUGONIS. Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto Statybinių medžiagų katedros technologijos 
mokslų magistras, asistentas. Adresas: Studentų 48, LT-51367, Kaunas. Tel. (8 37) 300469, el. paštas algirdas.augonis@ktu.lt.  
Mindaugas AUGONIS. Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto Statybinių konstrukcijų katedros mokslų 
daktaras, lektorius. Adresas: Studentų 48, LT-51367, Kaunas. Tel. (8 37) 300478, el. paštas mindaugas.augonis@ktu.lt.  
Arminas ŠTUOPYS. Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakulteto Statybinių medžiagų katedros mokslų dakta-
ras. Adresas: Studentų 48, LT-51367, Kaunas. Tel. (8 37) 300473, el. paštas arminas.stuopys@ktu.lt.  
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Sumedėjusios augalijos paplitimo ir rūšinės sudėties tyrimai reguliuotuose Pietryčių Lietuvos 
upeliuose 
 
Oksana Barvidienė, Valentinas Šaulys 

 
Straipsnyje pateikti reguliuotų Pietryčių Lietuvos upelių apaugimo sumedėjusia augalija kiekybiniai bei kokybiniai ro-

dikliai ir jų analizė. Tyrimai atlikti Neries upės baseino dalyje esančiose Baltijos aukštumose parodė, kad tiriamajame 
areale, reguliuotų upelių šlaituose, tarp labiausiai paplitusių medžių rūšių buvo blindė (Salix caprea), stebėta 25 (22,7 %) 
radvietėse, baltalksnis (Alnus incana) ir juodalksnis (Alnus glutinosa), stebėti atitinkamai 22 (20,0 %) ir 16 (14,5 %) rad-
viečių, o labiausiai paplitusiais krūmais reikia laikyti juosvąjį karklą (Salix myrsinifolia) – 15 (14,3 %) ir pilkąjį karklą 
(Salix cineria), rastą net 47 (42,7 %) radvietėse. 

Gauta labai stipri (koreliacijos koeficientai r = 0,91–0,94) sumedėjusios augalijos (medžių ir krūmų) ir atskirai medžių 
bei krūmų rūšių skaičiaus priklausomybė nuo radviečių reguliuotų upelių šlaituose atstumo iki miško. Nustatyta, kad ben-
drasis visų sumedėjusios augalijos rūšių dažnumas reguliuotų upelių šlaituose siekia 78,2 %, krūmų išplitimo dažnumas – 
67,3, o medžių – 51,8 %. Tarp visų čia augančių augalų rūšių didžiausia tikimybė rasti pilkąjį karklą (Salix cineria), blindę 
(Salix caprea) ir baltalksnį (Alnus incana). Miškų ir pamiškių reguliuotose upeliuose labiausiai paplitęs juodalksnis (Alnus 
glutinosa), paprastasis lazdynas (Corylus avellana) ir baltalksnis (Alnus incana), o laukų upeliuose – pilkasis karklas (Salix 
cineria), blindė (Salix caprea) ir baltalksnis (Alnus incana). 

Bendrasis sumedėjusios augalijos stiebų tankumo vidurkis tirtuose reguliuotų upelių ruožuose siekė 
TB=0,347±0,044 vnt. m-2, medžių tankumo vidurkis TM=0,064±0,014, o krūmų TK=0,283±0,042 vnt. m-2. Gauta stipri (ko-
reliacijos koeficientai r=0,78–0,86) sumedėjusios augalijos (medžių ir krūmų) ir atskirai medžių bei krūmų tankumo pri-
klausomybė nuo reguliuotų upelių šlaitų atstumo iki miško. 

Reguliuoti upeliai, šlaitų apaugimas, sumedėjusi augalija. 
 

Valentinas ŠAULYS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio instituto vyr. mokslo darbuotojas, Eksploatacijos laboratorijos 
vedėjas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Hidraulikos katedros mokslų daktaras, docentas. Adresas: Parko g. 6, Vilainiai, LT–
58102 Kėdainių r. Tel. (8–347) 6 81 09. El. p. valentinas@water.omnitel.net. 
Oksana BARVIDIENĖ. Vilniaus Gedimino technikos universiteto doktorantė. Adresas: Saulėtekio av. 11, LT-10223 Vilnius – 40. Tel. 
(+8 52) 74 47 15. El. p. hk@ap.vtu.lt. 
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Gyvenviečių nuotekų valyklų dumblo tvarkymo galimybių įvertinimas 
 
Eimantas Dargenis, Albinas Kusta, Alvydas Žibas 
 

Straipsnyje nagrinėjamos nuo 2000 iki 10000 gyventojų ekvivalentinio skaičiaus (GE) gyvenviečių nuotekų dumblo 
panaudojimo galimybės. Lietuvoje 2004 m. susidarė 506805 tonos nuotekų dumblo. Nagrinėjamo dydžio 42 aglomeracijo-
se susidarė 12383 tonos. 

 Iš kiekvienos apskrities pasirinkta po vieną nuo 2000 iki 10000 GE dydžio aglomeraciją: Simnas, Rusnė, Gelgau-
diškis, Akmenė, Eišiškės, Ariogala, Ramygala, Kvėdarna, Zarasai ir Rietavas. Svarstyti šie panaudojimo būdai: nuotekų 
dumblo panaudojimas žemės ūkyje, šalinimas į sąvartynus (dumblo aikšteles) ir deginimas. Visose nagrinėjamose aglome-
racijose galimi visi trys dumblo panaudojimo būdai. Tačiau dėl mažiausių kaštų labiausiai skatintinas yra nuotekų dumblo 
panaudojimas žemės ūkyje. Nuotekų dumblo deginimas – brangiausias panaudojimo būdas, kuris yra vienuolika kartų 
brangesnis už panaudojimą laukams tręšti ir daugiau kaip du kartus – o už šalinimą ilgo saugojimo aikštelėse. 

 Nuotekų valyklos, dumblas, aglomeracijos, nuotekų dumblo panaudojimas. 
 

Eimantas DARGENIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto hidrotechnikos katedros doktorantas. Adresas: LT-53361 Universiteto g. 10, 
Akademija. Kauno r. tel. (8-37) 75 23 93, el. p. Eimantas.Dargenis@lzuu.lt. 
Albinas KUSTA. Lietuvos žemės ūkio universiteto hidrotechnikos katedros profesorius, habilituotas daktaras. Adresas: LT-53361 Stu-
dentų g. 11, Akademija. Kauno r. tel. (8-37) 75 23 03, el. p. Albinas.Kusta@lzuu.lt. 
Alvydas ŽIBAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto hidrotechnikos katedros lektorius. Adresas: LT-53361 Universiteto g. 10, Akademi-
ja. Kauno r. tel. (8-37) 75 23 93, el. p. Alvydas.Zibas@lzuu.lt. 
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Cinko šalinimas iš nuotekų dumblo ir dumblo-dirvožemio mišinių naudojant chelatinančius 
kompleksodarius 
 
Ernestas Zaleckas, Klaus Fischer, Valdas Paulauskas, Nomeda Sabienė 
 

Šiame darbe tirta galimybė šalinti cinką iš nuotekų dumblo bei jo mišinių su dirvožemiu naudojant chelatinius komp-
leksus sudarančius reagentus – citrinų rūgšties (CA), S-karboksimetil-L-cysteino (SCLC), etilendiaminodigintaro rūgšties 
(EDDS), metilglicildiacto rūgšties (MGDA) bei etilendiamintetraacto rūgšties (EDTA) vandeninius tirpalus. Nustatyta, 
kad daugiausia cinko pašalinama naudojant EDTA (84 %), o silpniausiomis cinko šalinimo savybėmis pasižymi SCLC, kai 
didžiausias ekstrakcijos efektyvumas tesiekia 27 %. Lengviau nei EDTA biodegraduojantys chelatinius junginius sudaran-
tys ekstrahentai EDDS bei MGDA pasižymi geromis cinko ekstrahavimo savybėmis, ir ekstrakcijos efektyvumas iš visų 
tirtų bandinių siekia 60 % suminio metalo kiekio. Ekstrahuojant Zn, pH turi didžiausią įtaką citrinų rūgšties efektyvumui, – 
esant mažiausiai tirtai pH reikšmei (pH 4), išekstrahuota keliasdešimt kartų dideni Zn kiekiai nei esant didžiausiai pH (pH 
10) reikšmei. Kitiems tyrime naudotiems ekstrahentams pH įtaka mažesnė. Atliktus 0,1 M MGDA tirpalo kinetinius tyri-
mus, paaiškėjo kad intensyviausiai ekstrakcija vyksta pirmas 4 valandas. 

Cinkas,  ekstrakcija, nuotekų dumblas, dirvožemis,  chelatiniai kompleksai. 
 
Ernestas ZALECKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Aplinkos instituto Aplinkotyros laboratorijos jaunesnysis mokslo darbuotojas, 
Chemijos katedros doktorantas. Adresas: Studentų g. 11, Akademija, Kauno r., e-mail:ernestas.zaleckas@gmail.com 
Klaus FISCHER. Triero Universiteto (Vokietija) Analitinės ir ekologinės chemijos katedros vedėjas, profesorius. Adresas: Campus II, Be-
hrings. 21, 54296 Trier, Vokietija, e-mail: fischerk@uni-trier.de. 
Valdas PAULAUSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Chemijos katedros vedėjas, docentas. Adresas: Studentų g. 11, Akademija, 
Kauno r., e-mail: Valdas.Paulauskas@lzuu.lt. 
Nomeda SABIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Aplinkos instituto Aplinkotyros laboratorijos vadovė, docentė.. Adresas: Studentų g. 
11, Akademija, Kauno r., e-mail: nsabiene@yahoo.com. 
 


