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Lapuočių miškų žolinių augalų sezoninė kaita šiltų orų sąlygomis Kamšos botaniniame-
zoologiniame draustinyje  
 
Jolita Abraitienė, Vitas Marozas 
 

Augalai prisitaikę gyventi tam tikromis aplinkos sąlygomis. Jie priklauso nuo sezoninių aplinkos temperatūros, drėgmės, 
dienos ilgumo kitimų. Šis reiškinys ypač aiškus plačialapių medžių rūšių miškuose. Šio darbo tikslas – nustatyti lapuočių 
miškų žolinių augalų kitimą 2007 m. vegetacijos sezono metu Kamšos botaniniame-zoologiniame draustinyje. Stebėjimai at-
likti būdingame plačialapių lapuočių medyne. Kas savaitę buvo registruojamos bareliuose augusių augalų rūšių fenologinės 
fazės, projekcinis padengimas bei aukštis. Iš stebėjimo duomenų sudaryti vegetacijos ir žydėjimo spektrai, projekcinio paden-
gimo ir aukščio kitimo paveikslai. Siekiant išaiškinti mikroklimatinių sąlygų įtaką augalijos augimui ir vystymuisi vegetacijos 
laikotarpiu, išanalizuoti temperatūrų ir kritulių duomenys. Atlikus tyrimus nustatyta, kaip vegetacijos laikotarpiu kinta augalų 
rūšių aukštis, fenologinės fazės ir projekcinis padengimas. Dauguma rūšių pradėjo augti balandžio pradžioje. Balandžio vidu-
ryje intensyviai augo efemeroidai: Anemone emorosa, Anemone ranunculoides, Ranunculus ficaria, Corydalis solida; gegu-
žės pradžioje - Aegopodium podagraria, Polygonatum multiflorum ir Ranunculus cassubicus. Gegužės viduryje didžiausią 
aukštį pasiekė Dryopteris carthusiana. Daugumos augalų intensyvus augimas vyko iki žydėjimo pabaigos. Vegetacijos laiko-
tarpiu kito augalų rūšių projekcinis padengimas. Didžiausias projekcinis padengimas buvo šių rūšių: Mercurialis perennis, 
Aegopodium podagraria, Asarum europaeum, Pulmonaria obscura, Polygonatum multiflorum, o mažiausias – Phyteuma spi-
catum, Convallaria majalis, Ranunculus ficaria, Corydalis solida. Daugiausia augalų žydėjo pavasarį, kai medžiai dar nesu-
lapoję. Anksčiausiai žydėti pradėjo efemeroidai: Anemone nemorosa, Anemone ranunculoides, o vėliausiai žydėti pradėjo 
Aegopodium podagraria. 2007 m. šiltų orų sąlygomis augalai vystėsi greičiau ir jų atitinkamos fazės truko trumpiau. 

Efemeroidai, aukštis, projekcinis padengimas, fenologija. 
 
Jolita ABRAITIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekologijos katedros biomedicinos mokslų (miškotyra) doktorantė. Adresas: 
Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 24, el. paštas: jolitosss@gmail.com.  
Vitas MAROZAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekologijos katedros biomedicinos mokslų (miškotyra) daktaras, docentas. Adre-
sas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. 752224, el. paštas: vitas.marozas@nora.lzuu.lt. 
 
 

ISSN 164-116X LŽŪU MOKSLO DARBAI. 2008. Nr. 79 (32) 
BIOMEDICINOS MOKSLAI 

 
Tarpinių pasėlių ir šiaudų panaudojimo įtaka trumpaamžių piktžolių plitimui vasariniuose mie-
žiuose  
 
Aušra Arlauskienė, Stanislava Maikštėnienė 
 

Lietuvos žemdirbystės instituto Joniškėlio bandymų stotyje sunkaus priemolio glėjiškame rudžemyje 2003–2007 m. 
atlikti fitocenologiniai tyrimai sėjomainos grandyje su javais. Tikslas – įvertinti po žieminių kviečių augintų skirtingų tar-
pinių pasėlių, jų sėjos bei šiaudų panaudojimo įtaką trumpaamžių piktžolių plitimui 2 metus po jų biomasės įterpimo augi-
nant vasarinius miežius. Tarpinių pasėlių auginimo metais įsėlinės daugiametės ankštinės žolės ar jų mišiniai su varpinė-
mis po žieminių kviečių pjūties užėmė ekologines nišas ir stabdė piktžolių plitimą. Raudonasis dobilas (Trifolium pratense 
L.) bei baltojo dobilo (Trifolium repens L.) ir gausiažiedės svidrės (Lolium multiflorum Lamk.) mišinys piktžolių skaičių 
sumažino 62,9–71,4%, palyginus su laukeliu be tarpinių pasėlių. Iš posėlinių augalų, augintų tarpiniame pasėlyje, didžiau-
sią įtaką piktžolių stelbimui turėjo baltoji garstyčia (Sinapis alba L.), kuri greičiau sudygo ir vystė antžeminę masę negu 
siauralapis lubinas (Lupinus angustifolius L.). Kitais metais po smulkintų šiaudų įterpimo vasariniuose miežiuose esmingai 
sumažėjo (vidutiniškai 13 vnt. m-2, arba 21,0%) piktžolių skaičius. Dėl šiaudų ir tarpinių pasėlių (išskyrus baltąsias garsty-
čias, sėtas pakrikai į žieminius javus) antžeminės masės kaip žaliosios trąšos įterpimo vasarinių miežių piktžolėtumas su-
mažėjo iš esmės 18,3–28,3%, palyginus su kontroliniu variantu. Ryškus tirtų priemonių poveikis piktžolių sudygimui va-
sariniuose miežiuose išliko ir antrais metais. Pagal poveikio efektyvumą piktžolių plitimui mažinti tirtos priemonės vertin-
tinos tokia seka: baltosios garstyčios, šiaudai, įterpti kaip trąša, raudonieji dobilai ar baltųjų dobilų mišinys su gausiažie-
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dėmis svidrėmis, ražienų skutimas. Tiek pirmais, tiek antrais vasarinių miežių auginimo metais javų krūmijimosi tarpsnyje 
tarprūšinės konkurencijos nebuvo. 

Trumpaamžės piktžolės, tarpiniai pasėliai, šiaudai, javai.  
 
Aušra ARLAUSKIENĖ. Lietuvos žemdirbystės instituto Joniškėlio bandymų stotis, biomedicinos (agronomija) mokslų daktarė. Adre-
sas: Joniškėlis, LT-39301 Pasvalio r. Tel. (8 451) 38224, el. paštas: joniskelio_lzi@post.omnitel.net 
Stanislava MAIKŠTĖNIENĖ. Lietuvos žemdirbystės instituto Joniškėlio bandymų stotis, biomedicinos (agronomija) mokslų daktarė. 
Adresas: Joniškėlis, LT-39301 Pasvalio r. Tel. (8 451) 38224, el. paštas: joniskelio_lzi@post.omnitel.net 
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Akėjimo intensyvumo įtaka žieminių kviečių piktžolėtumui ekologinės žemdirbystės sąlygomis 
 
Albinas Auškalnis, Ona Auškalnienė 
 

Akėjimo žieminių kviečių pasėlyje efektyvumui nustatyti lauko bandymai buvo daryti 2005 – 2007 m. Lietuvos žem-
dirbystės instituto ekologinės sėjomainos laukuose. Žieminiai kviečiai pavasarį buvo akėjami pasėlių akėčiomis atsinauji-
nus vegetacijai (BBCH 22–24), stiebo augimo pradžioje (BBCH 31) ir paskutiniojo lapo tarpsnyje BBCH- 35. Žieminių 
kviečių pasėlyje vyravo vienmetės dviskiltės piktžolės: apskritalapės notrelės, baltosios balandos, dirvinės našlaitės, triker-
tės žvaginės, bekvapiai šunramuniai, veronikos. Piktžolių skaičius ir masė dėl akėjimo visais metais iš esmės sumažėjo 
žieminių kviečių pasėlį nuakėjus tris kartus. Trikartinis žieminių kviečių akėjimas dvejus metus iš esmės mažino grūdų 
derlių. Priklausomai nuo meteorologinių sąlygų, ypač sausais metais, efektyvus buvo ir vienkartinis akėjimas tik atsinauji-
nus kviečių vegetacijai BBCH 22–24. Labai sausais, nepalankiais augalų augimui metais esminės akėjimo įtakos kviečių 
grūdų derliui nebuvo nustatyta. Akėjant anksti pavasarį, atsinaujinus žieminių kviečių vegetacijai, dvejus metus pastebėta 
grūdų derliaus didėjimo tendencija. 

Žieminiai kviečiai, akėjimas, piktžolės, grūdų derlius. 
 

Albinas AUŠKALNIS, Lietuvos žemdirbystės instituto Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas, biome-
dicinos mokslų daktaras. Adresas Instituto al. 1, Akademija, LT-58344, Kėdainių r., tel. 8 347 37275; el. paštas albinas@ lzi.lt 
Ona AUŠKALNIENĖ, Lietuvos žemdirbystės instituto Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, biomedi-
cinos mokslų daktarė. Adresas Instituto al. 1, Akademija, LT-58344, Kėdainių r., tel. 8 347 37275; el. paštas ona@ lzi.lt 
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Ekologinės ir intensyviosios žemdirbystės įtaka fitoįvairovės kitimui 
 

Ligita Baležentienė 
 

Tausojantis žemės naudojimas, siekiant išsaugoti bioįvairovę, yra vienas iš svarbiausių kraštovaizdžio egzistavimo 
elementų vertinant vietiniu ir aukštesniu lygmeniu. Darbe apžvelgiama floristinė įvairovė nevienodai antropogenizuotose 
buveinėse priklausomai nuo ūkininkavimo sistemos. Svarbiausias tyrimo tikslas buvo nustatyti ir palyginti ekologinės ir 
tradicinės intensyviosios žemdirbystės poveikį floristinei sudėčiai ir įvairovei. Tyrimai buvo vykdyti 2006–2007 m. įvai-
rioje agrarinėje aplinkoje: Lietuvos žemės ūkio universiteto ekologinės gamybos ir intensyvios gamybos Mokomojo ūkio 
bei Bandymų stoties pasėliuose ir palaukėse. Gausiausia rūšinė sudėtis nustatyta pusiau natūraliose buveinėse – palaukėse, 
pasėliuose nustatyta mažesnė dėl pasireiškiančio didelio auginamų pasėliuose augalų konkurencingumo. Didžiausia augalų 
rūšių įvairovė (71 rūšis) nustatyta ekologinės gamybos ūkio palaukėse, mažiausia (9 ir 13 rūšių) – intensyviosios žemdir-
bystės palaukėse ir pasėliuose. Intensyvioji žemdirbystės sistema pasireiškė kaip neigiamai veikianti floristinę įvairovę dėl 
naudojamų mineralinių trąšų ir įvairių pesticidų augalų vegetacijos metu. Tirtose teritorijose užregistruota augalų rūšių 
įvairovė buvo atstovaujama 21 Magnoliophyta (Angiospermae) ir vienai Equisetophyta šeimoms priklausomai nuo ūkinin-
kavimo sistemos ir buveinės antropogeniškumo lygmens.  

Fitoįvairovė, ekologinė ir intensyvioji žemdirbystė, Shannon koeficientas. 
 

Ligita BALEŽENTIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Aplinkos instituto Agroekologijos centro (biomedicinos) mokslų daktarė, 
docentė. Adresas: Studentų g.11, LT–53347 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 02, el. paštas ligita.balezentiene@lzuu.lt 
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Tradicinio ir supaprastinto rudeninio žemės dirbimo įtaka sėjomainos pasėlių piktžolėtumui 
 
Steponas Čiuberkis 
 

Tyrimai atlikti Lietuvos žemdirbystės instituto Vėžaičių filiale 2004–2007 m. Dirvožemis – lengvas priemolis. Tyrimų 
tikslas – nustatyti ir įvertinti giliojo (22–25 cm) ir sekliojo arimo (10–12 cm) bei sekliojo – supaprastinto žemės dirbimo 
(8–10 cm) ir jų derinių su organinėmis trąšomis (šiaudai, žalioji trąša, mėšlas) įtaką pasėlių piktžolėtumui. Sėjomainos ro-
tacija: žieminiai kvietrugiai–vasariniai rapsai–vasariniai miežiai–raudonieji dobilai. Supaprastinto žemės dirbimo lauke-
liuose ketvirtaisiais tyrimų metais piktžolių sėklų viršutiniame 10–12 cm dirvos sluoksnyje buvo 35% daugiau, palyginus 
su apatiniu sluoksniu. Plastikinius grūdelius išbėrus dirvos paviršiuje, imituojant piktžolių sėklas, jų sekliojo žemės dirbi-
mo laukeliuose viršutiniame sluoksnyje rasta 4 kartus daugiau nei apatiniame 10–20 cm sluoksnyje. Sekliai suartoje bei 
sekliai įdirbtoje dirvoje pasėliai buvo piktžolėtesni ir didesnė piktžolių sausųjų medžiagų masė. Dirvos neariant, o ją dir-
bant sekliai, trečiaisiais tyrimų metais išplito paprastasis varputis, ir jo plitimas pristabdytas panaudojus raundapą. Organi-
nės trąšos neturėjo esminės įtakos sėjomainos pasėlių piktžolėtumui, išskyrus mėšlą-šiaudus. Dėl jų poveikio vasariniuose 
rapsuose buvo daugiau piktžolių, kadangi paprastojo varpučio buvo daugiau. 

Sėjomaina, žemės dirbimo būdai, piktžolės. 
 
Steponas ČIUBERKIS. Lietuvos žemdirbystės instituto Vėžaičių filialo vyriausiasis mokslo darbuotojas, profesorius, habilituotas dak-
taras, biomedicinos mokslai, agronomija. Adresas: Gargždų 29, Vėžaičiai, LT–96216, Klaipėdos r. Tel. 8 615 37692, el. paštas: 
stepas@vezaiciai.lzi.lt 
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Ankštinių augalų stelbiamosios gebos įtaka piktžolėms ekologinio ūkininkavimo sąlygomis 
 
Irena Deveikytė, Žydrė Kadžiulienė, Lina Šarūnaitė, Dalia Feizienė 
 

Lietuvos žemdirbystės institute atlikti žirnių (Pisum sativum L.) ir vasarinių miežių (Hordeum vulgare L.), auginant 
juos kaip daugiamečių žolių (Trifolium pratense L., Medicago sativa L., Lolium perenne L.) antsėlį, ir ankštinių augalų 
(žirnių, lubinų (Lupinus angustifolius L.), pupų (Vicia faba L.), vikių (Vicia sativa L.)) monopasėlių bei jų mišinių su va-
sariniais kviečiais (Triticum aestivum L.) piktžolėtumo tyrimai. Nustatyta, kad pasėliuose dominavo vienametės piktžolės 
(6–16 rūšių), o daugiametės užėmė recesyvinę padėtį (2–6 rūšys). Žirnių antsėlio įtaka piktžolių sausųjų medžiagų masei 
buvo mažesnė negu miežių. Daugiamečių žolių, augusių su žirnių antsėliu, piktžolėtumas buvo vidutiniškai 4,7 karto di-
desnis negu augusių su vasariniais miežiais. Piktžolių sausųjų medžiagų masė daugiamečių žolių pasėliuose priklausė nuo 
ankštinio augalo rūšies mišinyje. Raudonieji dobilai piktžoles slopino vidutiniškai 36% silpniau negu liucernos. Žirnių, 
pupų ir lubinų pasėlio piktžolėtumas buvo patikimai mažesnis negu vasarinių kviečių pasėlio. Iš ankštinių augalų vikiai 
efektyviausiai slopino piktžoles. Vikių pasėlio piktžolėtumas buvo iš esmės mažesnis lyginant su kitais ankštiniais auga-
lais. Vasarinių kviečių mišinių su ankštiniais augalais piktžolėtumas buvo 1,2–9,4 karto mažesnis negu monopasėlių. 

Ankštiniai augalai, antsėlis, piktžolės, ekologinė žemdirbystė. 
 
Irena DEVEIKYTĖ. Lietuvos žemdirbystės instituto Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, biomedici-
nos (agronomija) mokslų daktarė. Adresas: Instituto alėja 1, Akademija, Dotnuvos sen. LT – 58344 Kėdainių r. Tel.8 347 37275, el. paš-
tas: irenad@lzi.lt 
Žydrė KADŽIULIENĖ. Lietuvos žemdirbystės instituto Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, 
biomedicinos (agronomija) mokslų daktarė. Adresas: Instituto alėja 1, Akademija, Dotnuvos sen. LT – 58344 Kėdainių r. Tel.8 347 
37275, el. paštas: zkadziul@lzi.lt 
Lina ŠARŪNAITĖ. Lietuvos žemdirbystės instituto Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja, biome-
dicinos (agronomija) mokslų daktarė. Adresas: Instituto alėja 1, Akademija, Dotnuvos sen. LT – 58344 Kėdainių r. Tel.8 347 37275, el. 
paštas: lina@lzi.lt 
Dalia FEIZIENĖ. Lietuvos žemdirbystės instituto Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, biomedici-
nos (agronomija) mokslų daktarė. Adresas: Instituto alėja 1, Akademija, Dotnuvos sen. LT – 58344 Kėdainių r. Tel.8 347 37275, el. paš-
tas: daliaf@lzi.lt 
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Organinių mulčių įtaka galinsogoms (Galinsoga spp.) dygti  
 
Darija Jodaugienė, Rita Pupalienė, Marytė Urbonienė, Aušra Sinkevičienė, Kristina Žebrauskaitė  

 
2004 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Pomologiniame sode dviejų veiksnių lauko bandyme pradėta tirti įvairių or-

ganinių mulčių ir jų sluoksnio storio įtaka piktžolių dygimo dinamikai. Dirvožemis – vidutinio sunkumo priemolis ant 
priesmėlio, pakloto ant moreninio molio, karbonatingas giliau glėjiškas išplautžemis – Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol, 
kurio armuo vidutiniškai fosforingas ir vidutiniškai kalingas, pH KCl – 6,3.  

Tyrimų schema: veiksnys A – organiniai mulčiai: 1) nemulčiuota, 2) smulkinti žieminių kviečių šiaudai, 3) durpės, 4) 
spygliuočių pjuvenos, 5) dažnai pjaunama vejų žolė, 6) 8 m. laikytos pjuvenos (tik 2005 m.); veiksnys B – mulčio sluoks-
nio storis: 1) 5 cm, 2) 10 cm.  

Tyrimų tikslas – 1) lauko bandyme nustatyti įvairių organinių mulčių ir skirtingo jų sluoksnio storio įtaką galinsogoms 
(Galinsoga spp.) dygti; 2) laboratorinėmis sąlygomis ištirti įvairių organinių mulčių skirtingų koncentracijų ištraukų įtaką 
smulkiažiedės galinsogos sėkloms dygti, daigelių bei šaknelių ilgiui. 

Visi tirti organiniai mulčiai esmingai mažino galinsogų dygimą. Mažiausiai galinsogų 2004 – 2007 m. sudygo šiaudais 
mulčiuotuose laukeliuose. 

Esmingai daugiau galinsogų sudygo plonesniu (5 cm storio) mulčio sluoksniu padengtuose laukeliuose, lyginant su 
storesniu (10 cm storio) sluoksniu padengtais laukeliais. Mulčių ištraukos nevienodai veikė smulkiažiedės galinsogos sėk-
lų dygimą. Didžiausios koncentracijos žolės mulčio ištraukoje (1:10) galinsogos nesudygo. Įvairių koncentracijų šiaudų 
mulčio ištrauka slopino smulkiažiedės galinsogos sėklų dygimą. Šiaudų mulčias ir mažesnės koncentracijos (1:250; 
1:1250; 1:6250) žolės mulčias skatino galinsogų daigelių augimą. Didžiausią neigiamą įtaką galinsogų šaknelių augimui 
turėjo didelės koncentracijos žolės mulčio ištrauka (1:10 ir 1: 50).  

Organiniai mulčiai, mulčiavimas, dygimas, Galinsoga spp. 
 

Darija JODAUGIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros biomedicinos mokslų daktarė, doc. Adresas: Studentų 
11, LT- 53076 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 11, el. paštas: Darija.Jodaugiene@lzuu.lt 
Rita PUPALIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros biomedicinos mokslų daktarė, lektorė. Adresas: Studentų 
11, LT- 53076 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 11, el. paštas: Rita.Pupaliene@lzuu.lt 
Marytė URBONIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros biomedicinos mokslų daktarė, docentė. Adresas: Stu-
dentų 11, LT- 53076 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 11, el. paštas: afze@lzuu.lt 
Aušra SINKEVIČIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros doktorantė. Adresas: Studentų 11, LT- 53076 Aka-
demija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 11, el. paštas: afze@lzuu.lt 
Kristina ŽEBRAUSKAITĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto magistrantė. Adresas: Studentų 11, LT- 53076 
Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 11, el. paštas: afze@lzuu.lt 
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Piktžolių sėklų byrėjimas vasariniuose miežiuose naudojant skirtingas herbicidų normas 
 
Algis Kadžys, Ona Auškalnienė, Albinas Auškalnis  
 

Lietuvos žemdirbystės institute 2003 – 2005 m. Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus sėjomainų laukuose buvo da-
romi lauko bandymai vasarinių miežių ‘Luokė’ pasėliuose. Priešsėlis – 2003 ir 2005 metais buvo žieminiai, o 2004 metais 
– vasariniai kviečiai. Visais tyrimo metais miežiai buvo pasėti balandžio antroje pusėje, sėklos norma 4,5 mln. ha-1. Vasa-
riniai miežiai buvo purškiami herbicidu „mustang“ (v.m. 3,75 g ha-1 florasulamo ir 271,5 g ha-1 2,4D esterio gamyklinis 
mišinys) trijų lapelių tarpsnyje, dviratiniu purkštuvu, išpurkšto tirpalo kiekis – 200 l ha-1. Piktžolių sėklų byrėjimas nusta-
tytas pagal S.A. Rabotnovo metodiką.  

Vasarinių miežių pasėlyje vyravo trumpaamžės dviskiltės piktžolės, jos sudarė 96 – 99 procentus bendro piktžolių 
skaičiaus, buvo aptinkama 10 – 15 piktžolių rūšių. Labiausiai paplitusios buvo baltosios balandos, daržinės žliūgės, rau-
donžiedės notrelės. Didžiausia piktžolių sėklų dalis išbyrėjo miežiams esant kietosios brandos tarpsnyje. Ši dalis dar padi-
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dėjo miežius purškiant didesnėmis herbicido normomis. Piktžolių sėklų byrėjimo dinamika priklausė nuo miežių pasėlio 
piktžolėtumo (piktžolių skaičiaus bei rūšinės sudėties), piktžolių kontrolės bei meteorologinių sąlygų. 

Vasariniai miežiai, piktžolės, piktžolių sėklos, herbicidai.  
 

Algis KADŽYS. Lietuvos žemdirbystės instituto Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas. Adresas: Ins-
tituto al. 1, Akademija, LT-58344 Kėdainių r. Tel. (8 347) 37 275, el. paštas: algis@lzi.lt 
Ona AUŠKALNIENĖ. Lietuvos žemdirbystės instituto Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, biomedi-
cinos mokslų daktarė. Adresas: Instituto al. 1, Akademija, LT-58344 Kėdainių r. Tel. (8 347) 37 275, el. paštas: ona@lzi.lt 
Albinas AUŠKALNIS. Lietuvos žemdirbystės instituto Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas, biome-
dicinos mokslų daktaras. Adresas: Instituto al. 1, Akademija, LT-58344 Kėdainių r. Tel. (8 347) 37 275, el. paštas: albinas@lzi.lt 
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Augimo reguliatorių Stilito-85 ir Penergetic-p įtaka žolių, skirtų vejoms, sėklų dygimui ir vys-
tymuisi 
 
Evaldas Klimas, Elena Jakienė, Zigmuntas Jonas Beresnevičius 
 

Tyrimai atlikti 2005 – 2006 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agrobiotechnologijos laboratorijoje ir LŽŪU Ban-
dymų stotyje. Tirta Kauno technologijos universiteto Organinės chemijos katedroje susintetinto augimo reguliatoriaus Sti-
lito-85 bei augimo reguliatoriaus Penergetic-p įtaka varpinių žolių: daugiamečių svidrių (Lolium perenne L.), raudonųjų 
eraičinų (Festuca rubra L.) ir pievinių miglių (Poa protensis L.) – dygimui ir vystymuisi. Atliekant matavimus nustatyta 
tirtų varpinių žolių augimo dinamika. 

Nustatyta teigiama tirtų augimo reguliatorių įtaka pievinių miglių sėklų dygimui. Sudrėkinus pievinių miglių sėklas 90 
mg l-1 koncentracijos tirtų reguliatorių tirpalais, daigai po 10 parų daiginimo užaugo 0,1 – 0,2 cm didesni, lyginant su kontro-
liniu variantu, kur sėklos buvo sudrėkintos distiliuotu vandeniu. Dėl augimo reguliatorių įtakos intensyviai augo daiginamų 
sėklų šaknys. Daugiamečių svidrių ir raudonųjų eraičinų šaknys, daiginant sėklas stilito-85 ir Penergetic-p 90 mg l-1 koncent-
racijos tirpaluose, išaugo 0,1 – 0,2 cm ilgesnės, o pievinių miglių – 0,4 cm ilgesnės, lyginant su kontroliniu variantu. 

Lauko bandymuose, pasėjus augimo reguliatorių tirpaluose sudrėkintas varpinių žolių sėklas nustatyta, kad tirti augi-
mo reguliatoriai skatino žolių augimą. Daugiametės svidrės tiriamu laikotarpiu dėl augimo reguliatorių įtakos išaugo 1 – 
1,6 cm aukštesnės nei kontrolinio varianto augalai. Pievinės miglės dėl stilito-85 ir Penergetic-p įtakos tiriamu laikotarpiu 
išaugo 0,5 – 1,5 cm aukštesnės lyginant su kontroliniu variantu. 

Augimo reguliatoriai, varpinės žolės, dygimas, augimo dinamika.  
 

Evaldas KLIMAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros docentas. Adresas: Studentų g. 11, 
53067 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 23 14, el. paštas AU@nora.lzua.lt  
Elena JAKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros docentė. Adresas: Studentų g. 11, 
53067 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 23 14, el. paštas Elena.Jakiene@lzuu.lt  
Zigmuntas Jonas BERESNEVIČIUS. Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto dekanas, prof. habil. dakta-
ras. Adresas: Radvilėnų plentas 19, 50270 Kaunas. Tel (8 37) 45 65 61, el. paštas dekctf@adm.ktu.lt  
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Salotinės cikorijos (Cichorium intybus L., var. foliosum Besch.) pasodų dydžio ir laikymo sąlygų 
įtaka sėklų derliui ir kokybei 

 
Liudmila Kmitienė, Audronė Žebrauskienė 

 
2001–2003 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Sodininkystės ir daržininkystės katedroje tirta salotinės cikorijos 

‘Pumpuras’ pasodų, laikytų per žiemą skirtingose sąlygose, produktyvumas ir sėklų kokybė. 
 Salotinės cikorijos pasodų, laikytų šaldytuve, masė buvo didesnė už laikytų daržovių saugykloje. Ypač gerai išsilaikė 

didesni (40–60 mm skersmens) pasodai, jų masė siekė 222,0–264,0 g. Iš šių pasodų išaugę sėklojai suformavo daugiau 
žiedynų ir subrandino didžiausią sėklų derlių (458,4–536,0 kg ha-1).  
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 Salotinių cikorijų sėklų kokybei esminės įtakos turėjo pasodų laikymo sąlygos. Geriausias daigumas buvo sėklų, iš-
augintų iš 40–50 mm skersmens pasodų, laikytų šaldytuve (76 %), 1000 sėklų masė – 1,75 g, skaičius viename grame – 
678 vnt.  

Salotinė cikorija, pasodai, sėklos, kokybė, švarumas, daigumas. 
 
Liudmila KMITIENĖ.  Lietuvos žemės ūkio universiteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros docentė, biomedicinos mokslų dak-
tarė. Adresas: Studentų g. 11, Lt –53356 Akademija, Kaunas. Tel. (8 37) 75 23 41. El. paštas: kmitiene@one.lt  
Audronė ŽEBRAUSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros docentė, biomedicinos mokslų 
daktarė. Adresas: Studentų g. 11, Lt – 53356 Akademija, Kaunas. Tel. (8 37) 75 23 41. El. paštas: ns@lzuu.lt 
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Pasėlių tankumo įtaka vasarinių rapsų piktžolėtumui 
 
Aušra Marcinkevičienė, Rimantas Velička, Robertas Kosteckas 
 

Tyrimai atlikti 2004 – 2005 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje karbonatingame giliau glėjiškame 
išplautžemyje (Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol). Tyrimų tikslas – ištirti ir įvertinti piktžolių plitimą skirtingo tankumo 
vasarinių rapsų (Brassica napus L.) ‘Sponsor’ pasėliuose (50.1 – 100, 100.1 – 150, 150.1 – 200, 200.1 – 250, 250.1 – 300, 
300.1 – 350, 350.1 –  400, 400.1 – 450 vnt. m-2). Tyrimais nustatyta, kad vasarinių rapsų pasėlio tankumas piktžolių rūšių 
skaičiui, piktžolių daigų skaičiui ir piktžolių skaičiui prieš nuimant derlių esminės įtakos neturėjo. Didėjant vasarinių rapsų 
pasėlio tankumui, piktžolių sausųjų medžiagų masė mažėjo (r = -0,82, P < 0,05). Vasarinių rapsų pasėlyje daugiausia rasta 
terofitų, vasarą ir ištisus metus (indiferentinių) dygstančių ir barochorijos būdu platinamų piktžolių rūšių. Pastarųjų piktžo-
lių gausumas pavasarį nustatytas didesnis negu prieš nuimant derlių. Piktžolės į biologines, ekofiziologines grupes ir būdus 
pagal paplitimą skirtingo tankumo rapsų pasėliuose 3 – 4 lapelių tarpsnyje ir prieš nuimant derlių kokybiniu požiūriu pasi-
skirstė vienodai, kiekybiniu požiūriu – 2004 m. vienodai, o 2005 m. – nevienodai dėl didelio indiferentinių rūšių gausumo 
pavasarį. 

Piktžolių grupės, plitimo tipas, pasėlio tankumas. 
 
Aušra MARCINKEVIČIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros docentė, biomedicinos mokslų daktarė. Adre-
sas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 33, el. paštas: afze@lzuu.lt 
Rimantas VELIČKA. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros profesorius, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras. 
Adresas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 23 17, el. paštas: rimantas.velicka@lzuu.lt 
Robertas KOSTECKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros doktorantas. Adresas: Studentų g. 11, LT-53361 
Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 23 71, el. paštas: afze@lzuu.lt 
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Tuščiavidurio (Corydalis cava (L.) Schweigg. et Korte) ir tarpinio rūtenių (Corydalis intermedia 
(L.) Merat) paplitimas ir jų augaviečių ypatumai Kauno marių regioniniame parke 
 
Vitas Marozas, Slavomiras Mirinas, Jurgita Pačengaitė  
 

Įgyvendinant Europos Sąjungos buveinių direktyvos nuostatas Lietuvoje, vienas iš svarbiausių uždavinių yra nustatyti 
buveinių ir rūšių įvairovę,  kokios iš jų aptinkamos šalyje ir įvertinti jų būklę.  Šių tyrimų tikslas – įvertinti tuščiavidurio 
rūtenio (Corydalis cava (L.) Schweigg. et Korte) ir tarpinio rūtenio (Corydalis intermedia (L.) Merat) paplitimą, gausumą, 
bendrijų rūšinę įvairovę Kauno marių regioniniame parke. Tyrimai atlikti 2006 ir 2007 m. balandžio pabaigoje – gegužės 
pradžioje. Gausumui nustatyti buvo išskirta 10 tyrimo barelių, kiekvieno iš jų plotas 1 m2. Suskaičiuoti visi tiriamos rūšies 
augalai (vnt.) ir įvertinti šie morfometriniai požymiai: augalo aukštis (cm) ir žiedų skaičius (vnt). Apskaičiuoti kiekvienos 
populiacijos vidurkiai ir standartinės paklaidos. Bendrijos buvo įvertintos registruojant visas augalų rūšis, nustatant gau-
sumą balais pagal Braun-Blanquet skalę. Buvo nustatytos 2 tuščiavidurio rūtenio (Pravienos hidrografiniame draustinyje ir 
Karčiupio hidrografiniame draustinyje) ir 2 tarpinio rūtenio (Pravienos hidrografiniame draustinyje) radimvietės. Bendrijo-
se su tuščiaviduriu ir tarpiniu rūteniais vyrauja plačialapių lapuočių  žolinė augalija, išskyrus vieną tarpinio rūtenio auga-
vietę  Pravienos hidrografiniame draustinyje, kur daugiau auga atvirų vietų augalų. Tiek tuščiavidurio rūtenio, tiek tarpinio 
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rūtenio abiejose radavietėse individų skaičius 2007 m. sumažėjo. Tuščiavidurio rūtenio vidutiniai aukščiai  ir žiedų skai-
čius skirtingais metais bei skirtingose augavietėse iš esmės nesiskyrė. Tarpinio rūtenio vidutiniai aukščiai  skirtingais me-
tais bei skirtingose augavietėse iš esmės nesiskyrė, o žiedų skaičius skirtingose augavietėse skyrėsi. Siekiant išsaugoti tuš-
čiavidurio ir tarpinio rūtenių augavietes Kauno Marių regioniniame parke, augalų augimo vietose nereikia vykdyti plynųjų 
kirtimų, riboti rekreacinę veiklą, nuolat stebėti šių augalų populiacijų būklę.  

Augalų bendrija, Kauno marių regioninis parkas, retieji augalai. 
 
Vitas MAROZAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekologijos katedros biomedicinos mokslų (miškotyra) daktaras, docentas, tel. 752 
224, e-paštas: vitas.marozas@lzuu.lt. 
Slavomiras MIRINAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekologijos katedros biomedicinos mokslų (miškotyra) daktaras, docentas, tel. 
752 224, e-paštas: slavomiras.mirinass@lzuu.lt. 
Jurgita PAČENGAITĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekologijos katedros magistrė (ekologija ir aplinkotyra), tel. 752 224, e-
paštas: jurgita.pacengite@gmail.com. 
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Grikių auginimas ekologinės ir intensyvios žemdirbystės sąlygomis priesmėlio  dirvoje  
 
Teresė Laimutė Nedzinskienė, Eugenija Bakšienė 
 

Norint nustatyti ir įvertinti grikių auginimą ekologinės ir intensyvios žemdirbystės sąlygomis, 2003 −2006 metais LŽI 
Vokės filiale atlikti lauko bandymai, kurių sėjomainų pasėlių rotacija buvo tokia: 1) lubinai žaliajai trąšai, žieminiai rugiai, 
bulvės, grikiai; 2) žirniai, žieminiai rugiai, lubinai, grikiai. Kontrolinėje sėjomainoje visi auginami augalai netręšti, piktžo-
lės nenaikintos. Ekologinės žemdirbystės sėjomainos visi augalai tręšti kalio magnezija ir kaulamilčiais. Grikiai tręšti P20 
K60. Pasėlis prieš sudygstant ir sudygęs nuakėtas. Intensyvios žemdirbystės sėjomainos augalai tręšti mineralinėmis trąšo-
mis, grikiai tręšti N30 P60 K80, po sėjos nupurkšti herbicidu gezagardu 2 kg ha-1. Nustatytas grikių piktžolėtumas  − skai-
čius, masė, rūšinė sudėtis, grikių biometriniai duomenys ir derlius.  

Nustatyta, kad grikių pasėlį nuakėjus prieš sudygstant ir sudygus, vidutinis piktžolių skaičius buvo 55,0 −61,8 %, o jų 
masė 34,8 − 43,2 % mažesnė nei netręšto ir neakėto pasėlio. Grikių pasėlio akėjimas sunaikino 62,3 −72,3 % vienamečių 
dviskilčių piktžolių. Nupurškus grikių pasėlį herbicidu piktžolių skaičius buvo 51,1 −73,3 %, o jų masė 47,6 −64,5 % ma-
žesnė, palyginus su neakėtu, netręštu ir nepurkštu herbicidu pasėliu. Piktžolių rūšinė sudėtis buvo labai panaši, kai grikių 
priešsėlis buvo bulvės ir kai lubinai. Pasėlio akėjimas ir herbicido panaudojimas esmingai padidino grūdų derlių.  

Grikiai, piktžolėtumas, ekologinė ir intensyvi žemdirbystė, sėjomainos. 
 
Teresė Laimutė NEDZINSKIENĖ. Biomedicinos mokslų daktarė, Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialo mokslo darbuotoja. 
Adresas: Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialas, Žalioji aikštė 2, Trakų Vokė, LT-02232 Vilnius. Tel. (8-5) 2 64 54 30, el. paš-
tas: terese.nedzinskiene@voke.lzi.lt 
Eugenija BAKŠIENĖ. Biomedicinos mokslų daktarė, Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialo mokslo darbuotoja. Adresas: Lietu-
vos žemdirbystės instituto Vokės filialas, Žalioji aikštė 2, Trakų Vokė, LT-02232 Vilnius. Tel. (8-5) 2 64 54 30, el. paštas: 
eugenija.baksiene@voke.lzi.lt 
 

ISSN 1648-116X LŽŪU MOKSLO DARBAI. 2008. Nr. 79 (32) 
BIOMEDICINOS MOKSLAI 

 
Vasarinių miežių pasėlį ir piktžoles pasiekianti FAR ir UV-B spinduliuotė  
 
Regina Romaneckienė, Vytautas Pilipavičius, Vytautas Šlapakauskas, Kęstutis Romaneckas 
 

Tyrimai atlikti 2004–2006 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje vasarinių miežių ‘Aura’ pasėlyje. Dar-
bo tikslas – nustatyti fotosintetiškai aktyvios (FAR) ir UV-B (ultravioletinės) spinduliuotės panaudojimą skirtingo tankumo 
vasarinių miežių pasėlyje. Pasiekiančios vasarinių miežių pasėlį fotosintetiškai aktyvios (FAR) ir UV-B (ultravioletinės) 
spinduliuotės apskaita atlikta kas 10-14 dienų tam įrengtose nuolatinėse aikštelėse. Stebėjimai atlikti keturiuose vasarinių 
miežių augimo ir vystymosi tarpsniuose: bamblėjimo, plaukėjimo, pieninės ir kietosios brandos. Spinduliuotė nustatyta skir-
tingame miežių aukštyje: 2004 m. matuota prie pat žemės, 10, 40, 70, ir 90 cm aukštyje, 2005 ir 2006 m. – prie pat žemės, 30, 
50 ir 80 cm aukštyje. Vertinant pasiekiančios FAR ir UV-B spinduliuotės kiekį nustatyta, kad intensyviausiai saulės spindu-
liuotė (FAR ir UV-B) sulaikoma vasarinių miežių plaukėjimo ir pieninės brandos tarpsniuose, tai yra atitinkamai intensyvaus 
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augimo – sausųjų medžiagų masės kaupimosi metu. Tuo metu labai sumažėja piktžolių dygimas ir padidėja jų sunykimas. 
Šiuose tarpsniuose dėl mažesnės FAR ir UVB saulės spinduliuotės buvo didžiausias procentinis sunykusių piktžolių kiekis. 
Kai stinga šviesos, piktžolės dygsta ir auga silpniau, jų lapai greičiau gelsta ir sunyksta. Formuojant tankesnį vasarinių miežių 
pasėlį (6,2 mln. ha-1 sėklos) nustatyta dėsningai intensyvesnė sulaikyta saulės spinduliuotė dėl didėjančio lapų ploto.  

Vasarinių miežių pasėlis, fotosintetiškai aktyvi spinduliuotė, ultravioletinė spinduliuotė.  
 
Regina ROMANECKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros biomedicinos mokslų daktarė. Adresas: Studentų g. 
11, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8-37) 75 22 11, Fax. (8-37) 75 22 93, el. paštas: regina.romaneckiene@lzuu.lt.  
Vytautas PILIPAVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros profesorius, biomedicinos mokslų daktaras, habilitaci-
jos procedūra. Adresas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8-37) 75 22 11, Fax. (8-37) 75 22 93, el. paštas: 
vytautas.pilipavicius@lzuu.lt. 
Vytautas ŠLAPAKAUSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Botanikos katedros profesorius, biomedicinos mokslų daktaras. Adresas: 
Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8-37) 75 23 85, Fax. (8-37) 75 22 93, el. paštas: bo@lzuu.lt.  
Kęstutis ROMANECKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemdirbystės katedros docentas, biomedicinos mokslų daktaras. Adresas: 
Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8-37) 75 22 11, Fax. (8-37) 75 22 93, el. paštas: kestas.romaneckas@lzuu.lt.  
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Žemės ūkio paskirties žemės valdymo ir naudojimo pertvarkos 1991–2007 m. laikotarpiu teisi-
niai aspektai  

 
Pranas Aleknavičius 

 
Šiame straipsnyje analizuojami teisės aktai, kurių pagrindu Lietuvos Respublikoje nuo 1991 m. vykdomas žemės nuosa-

vybės bei naudojimo santykių pertvarkymas – nuosavybės teisių į žemę atkūrimas, valstybinės žemės ūkio paskirties žemės 
privatizavimas, žemės ūkio struktūrų transformacija. Šių esminius ekonominius ir socialinius pokyčius sukėlusių įstatymų 
tarpusavio suderinimas išnagrinėtas atsižvelgiant į jų atitiktį pagrindiniams agrarinės reformos uždaviniams. Įstatymų įgyven-
dinimo pasekmės apibūdintos pagal dvi alternatyvas – agrarinės krypties įstatymų nuostatas (galiojusias 1991–1996 m.) ir res-
titucinės krypties įstatymų nuostatas (galiojančias nuo 1997 m.). Analizuojant žemės ūkio paskirties žemės pertvarkymą įver-
tinta tai, kaip buvo derinami skirtingi pretendentų gauti žemę interesai, kaip teisės aktai sudarė sąlygas pažangioms žemės 
ūkio struktūroms formuoti, kaip buvo užtikrinamas racionalus žemės naudojimas. Agrarinės krypties įstatymai daugiau atitiko 
valstybės interesus pertvarkyti žemės ūkio paskirties žemės naudojimą, o restitucinės krypties įstatymai leido patenkinti di-
desnio skaičiaus pretendentų prašymus įsigyti žemės sklypus kaip nekilnojamojo turto objektus. Tačiau tai pablogino žemės 
naudojimo būklę. Tolesnis valstybinis privačios žemės valdymo ir naudojimo reguliavimas galimas tik tada, jeigu tai bus pa-
grįsta viešojo intereso poreikiu. 

Nuosavybės teisės, žemės reforma, ūkių žemėnaudos. 
 
Pranas ALEKNAVIČIUS. Socialinių mokslų daktaras. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemėtvarkos katedros docentas. Adresas: 
Universiteto g.10, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel (837) 75 23 72, el. paštas: pranas.aleknavicius@lzuu.lt 
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Lietuvos bankų sektoriaus efektyvumas: empirinis tyrimas 
 
Vilija Aleknevičienė, Vilma Deltuvaitė 
 

Pastaraisiais metais vis daugiau finansines paslaugas teikiančių institucijų, paskatintos klientų finansinių poreikių, fi-
nansinės inžinerijos inovacijų, dereguliacijos ir kitų veiksnių, išplėtė savo tradicinės veiklos ribas ir pradėjo teikti finansi-
nes paslaugas ne tik bankininkystės srityje, tačiau ir draudimo, investavimo į vertybinius popierius bei kitose srityse. Viena 
iš reikšmingiausių šių tendencijų pavyzdžių yra finansinių konglomeratų, t.y. finansinių institucijų grupių, kurios teikia vi-
są finansinių paslaugų spektrą, plėtra. Pastaraisiais metais finansiniai konglomeratai sulaukia vis daugiau dėmesio dėl jų 
spartaus augimo ir plėtros bei jų veiklos globalizacijos. Tokia sparti finansinių konglomeratų plėtra kelia finansų sekto-
riaus stabilumo ir efektyvumo problemas, sąlygojamas pačių finansinių konglomeratų prigimties, kai viena finansinė grupė 
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teikia visą finansinių paslaugų spektrą, susidurdama su skirtingų rūšių rizikomis. Finansinių grupių formavimosi tendenci-
jos pastebimos ir Lietuvos bankų sektoriuje. 

Šiame kontekste autorės nagrinėja Lietuvos bankų sektoriaus kaštų ir pelno efektyvumą 2000–2006 m. laikotarpiu. 
Dvi svarbiausios efektyvumo koncepcijos – kaštų ir pelno efektyvumas – tiesiogiai siejasi su dviem svarbiausiais ekono-
miniais tikslais – kaštų minimizavimu ir pelno maksimizavimu. Kaštų ir pelno efektyvumas leidžia įvertinti konkretaus 
banko pasiektą efektyvumo lygį, lyginant su bankų sektoriuje veikiančių bankų pasiektomis optimaliomis efektyvumo 
reikšmėmis. Šiame straipsnyje Lietuvos bankų sektoriaus kaštų ir pelno efektyvumui įvertinti pasitelkiamos dvi metodi-
kos: neparametrinė DEA metodika ir santykinių finansinių rodiklių analizė. 

Pagrindinės Lietuvos bankų sektoriaus efektyvumo tyrimo išvados yra šios: Lietuvos bankų sektoriaus pelno efekty-
vumas per nagrinėjamą laikotarpį didėjo (SPE padidėjo nuo 1.37 % iki 21.90 %, atitinkamai APE – nuo 32.01 % iki 36.72 
%), tačiau kaštų efektyvumas (CE) sumažėjo 29 procentiniais punktais (nuo 79.14 % iki 49.18 %). Mažesnis Lietuvos 
bankų sektoriaus pelno efektyvumo lygis lyginant su kaštų efektyvumo lygiu leidžia teigti, kad Lietuvos bankai efektyviau 
kontroliuoja kaštus nei generuoja pelnus. Aukštą Lietuvos bankų sektoriaus kaštų efektyvumą lemia didelė sektoriaus kon-
centracija ir didelė užsienio kapitalo dalis bankų akciniame kapitale. Vertinant Lietuvos bankų pogrupių efektyvumą, ga-
lima teigti, kad efektyviausiai šalies bankų sektoriuje veikia dideli bankai – finansinės grupės, mažiausio efektyvumo lygio 
yra maži bankai, kuris yra mažesnis už bankų sektoriaus efektyvumo vidurkį. Lietuvos bankų sektoriuje efektyviausiai 
veikia keturi bankai: AB SEB bankas, AB bankas „Hansabankas“, AB bankas „Snoras“ ir AB Šiaulių bankas, mažiausiai 
efektyvūs yra šie: Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, AB Sampo bankas ir AB „Parex“ bankas. Lietuvos bankų 
sektoriaus efektyvumo tyrimas parodė, kad efektyvumo vertinimas, naudojant skirtingas tyrimo metodikas, sąlygoja pana-
šius tyrimo rezultatus. Analizuojant banko dydžio įtaką jo efektyvumui, nebuvo rasta tiesioginio ryšio tarp banko dydžio ir 
efektyvumo rodiklių. Apibendrinant Lietuvos bankų sektoriaus efektyvumo tyrimus, galima teigti, kad Lietuvos bankų 
sektoriaus atveju bankų efektyvumą labiau lemia bankų teikiamų paslaugų spektras, jų taikoma kaštų taupymo politika, o 
ne banko dydis. 

Tyrimo objektas – kaštų ir standartinio bei alternatyvaus pelno efektyvumas Lietuvos bankų sektoriuje 2000–2006 m. 
Tyrimo tikslas – įvertinti kaštų ir pelno efektyvumą Lietuvos bankų sektoriuje 2000–2006 m. laikotarpiu. 
Tyrimo uždaviniai – apžvelgti efektyvumo koncepcijas ir įvertinimo metodus, taikomus bankų sektoriuje; įvertinti Lie-

tuvos bankų ir finansinių grupių kaštų ir pelno efektyvumą 2000–2006 m. laikotarpiu; palyginti Lietuvos bankų sektoriaus 
efektyvumo įvertinimo rezultatus, gautus naudojant skirtingas efektyvumo įvertinimo metodikas: neparametrinę DEA me-
todiką ir tradicinių finansinių santykinių rodiklių analizę. 

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė ir sintezė, statistiniai metodai (koreliacinė analizė, aprašomoji statistika, 
rangavimo metodas), empirinis tyrimas, taikant neparametrinę Duomenų gaubiamosios analizės (DEA) techniką ir santy-
kinių finansinių rodiklių analizę. 

Kaštų efektyvumas, standartinis ir alternatyvus pelno efektyvumas, finansinės grupės, Duomenų gaubiamoji analizė (DEA). 
 

Vilija ALEKNEVIČIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros socialinių 
(ekonomikos) mokslų daktarė, profesorė. Adresas: Universiteto g. 10. Akademija. LT-53361 Kauno r. Tel. 8 (37) 75 23 18. El. paštas: 
vilija.alekneviciene@lzuu.lt 
VILMA DELTUVAITĖ. Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Finansų katedros doktorantė. Adresas: 
Laivės al. 55. LT-44309 Kaunas. Tel. (837) 30 05 61. El. paštas: vilma.deltuvaite@ktu.lt 
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Auditorių etikos problemos  
 
Aurelija Kustienė 

 
Straipsnyje nagrinėjama auditorių etikos būklė Lietuvoje. Siekiant nustatyti praktinėje veikloje kylančias etikos pro-

blemas, atlikta auditorių ir audito įmonių klientų anketinė apklausa bei išanalizuotos Audito kokybės kontrolės komiteto 
ataskaitos apie atliktus auditorių ir audito įmonių veiklos kokybės patikrinimus. Ištyrus etikos problemas nustatyta, jog jos 
susijusios su pagrindinių auditorių etikos principų, tokių kaip nepriklausomumas, sąžiningumas ir objektyvumas bei profe-
sinė kompetencija pažeidimais. Straipsnyje siūlomi tokie etikos problemų prevencijos būdai: etikos kodeksų rengimas, 
įgyvendinimas ir tobulinimas; etikos normų laikymosi kontrolė ir etinis švietimas. 

Auditorių profesinė etika, etikos normos. 
 

Aurelija KUSTIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros socialinių mokslų dak-
tarė, docentė. Adresas: Universiteto 10, LT-53361 Akademija, Kauno r., Lietuva Tel. +370 37 39 70 49, el p. aurum20@centras.lt 
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Profesijos pedagogo rengimas ir jo asmenybės tapsmas 
 
Rima Adamonienė 
 
 Apibendrinama autorės atlikta ilgametė profesijos pedagogų rengimo nepedagoginiame universitete moksliniais tyri-
mais pagrįsta sistema. Sukurta profesijos edukologijos studijų programa, skirta edukologijos magistrams kaimo plėtros ug-
dymo institucijų profesijos pedagogo mokslinės ir pedagoginės veiklos karjerai. Nuolat atliekami tyrimai profesinio ug-
dymo sistemoje edukologiniu (funkciniu ir asmenybiniu) aspektu leidžia fiksuoti naujos kokybės – profesijos pedagogo at-
siradimą ir raidą. Tyrimų rezultatai originalūs (Tarptautinės ekspertų grupės vertinimas, 2008-02-28), plečiamoji studijų 
programa nuolat tobulinama. Rengiant lygiagrečiai tenkinami studentų poreikiai toliau stiprinti jų pedagoginį pašaukimą, 
nepedagoginiame universitete trumpiausiu keliu integruojama profesinė ir padagoginė bei psichologinė informacija, lanks-
čiai tenkinami profesinio ugdymo institucijų poreikiai realaus profesinio kryptingumo pedagogams rengti.  

Straipsnyje pateikiama Lietuvos profesinio ugdymo sistemos trumpa apžvalga komentuojama profesijos pedagogo 
rengimo schema ir tirtos profesinės sąmonės raidos pavyzdžiu, fiksuojamas profesijos pedagogo asmenybės tapsmas ren-
gimo procese. 
 Profesijos pedagogas, lygiagretus rengimas, asmenybės tapsmas. 
 
Rima ADAMONIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Profesinės pedagogikos ir psichologijos katedros socialinių (edukologija) 
mokslų docentė daktarė. Adresas: Universiteto g. 10. LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. 8 615 18447, el. paštas: rima.ad@centras.lt 
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Kintamojo skerspjūvio konstrukcinių elementų virpėjimo vyksmo matematinis modeliavimas  

 
Algimantas Bartaševičius, Eglė Jotautienė, Stanislovas Merkevičius  
 

Nagrinėjami mašinų ir mechanizmų darbo priemonių kintamojo skerspjūvio detalių ar jų konstrukcinių elementų 
skersinių ir išilginių virpėjimų procesai. Šių svyravimų matematiniam modeliui sudaryti panaudojamos tamprumo teorijos 
pagrindinės lygtys. Gautos diferencialinės su dalinėmis išvestinėmis lygtys kintamojo skersmens mechaninių elementų 
virpėjimo procesui aprašyti. Panaudojus šioms lygtims apytikslį sprendimo metodą, gautos paprastos ir praktiškos formu-
lės tokių detalių savųjų virpėjimų dažniams skaičiuoti. Pateikti įvairių matmenų kintamųjų skerspjūvių detalių virpėjimų 
savųjų dažnių nustatymo metodikos taikymo praktikoje pavyzdžiai ir sudaryti jų dviejų kintamųjų funkcijos grafikai. 

Konstrukciniai elementai, matematinis modelis,  svyravimai, dažnis. 
 
Algimantas BARTAŠEVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Fundamentinių mokslų studijų instituto Matematikos katedros ma-
tematikos mokslų daktaras, docentas. Adresas: Studentų g. 11, LT - 53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 75, el. paštas 
MA@lzuu.lt  
Eglė JOTAUTIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Mechanikos katedros docentė. Adresas: Stu-
dentų g. 11, LT - 53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 04, el. paštas Egle.Jotautiene@lzuu.lt. 
Stanislovas MERKEVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Profesinės saugos ir inžinerijos vadybos katedros technikos mokslų 
daktaras, docentas. Adresas: Studentų 15b, LT - 53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8-37) 75 23 76, el. paštas IFPS.katedra@lzuu.lt . 
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Skrotelinių piktžolių terminės kontrolės ypatumai 
 
Povilas Algimantas Sirvydas, Regina Vasinauskienė, Paulius Kerpauskas, Rasa Čingienė,  
Jolanta Sinkevičienė, Rasa Staniulienė 
 
Lietuvos žemės ūkio universitetas 
 

Ekologinėje žemdirbystėje vis plačiau taikomas terminis piktžolių naikinimas. Piktžolių terminio naikinimo technolo-
ginio proceso drėgnuoju vandens garu tyrimai leidžia teigti, kad ši technologija gali tapti svarbiu piktžolių kontrolės meto-
du ekologiniuose ūkiuose. Tyrimų metu išryškėjo, kad efektyvią terminę piktžolių kontrolę lemia daugelis veiksnių: dirvos 
paruošimas, sėjos būdai, skirtingi augalų vystymosi tarpsniai ir augalų lapų išsidėstymo padėtis dirvos paviršiuje. Nagrinė-
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jant trikertės žvaginės (Capsella bursa-pastoris (L.) Medik) terminio sunaikinimo procesą, paaiškėjo esminiai šilumos 
mainų skirtumai, kuriuos sąlygoja augalo biologinės savybės (skrotelinio, stiebinio). Trikertės žvaginės sunaikinimą pikt-
žolių terminės kontrolės metu, taikant tą pačią terminio poveikio trukmę 1,2 s drėgnuoju vandens garu kaip ir kitoms pikt-
žolėms, lemia augalo lapelių skaičius. Didėjant trikertės žvaginės lapelių skaičiui, sunaikinimo tikimybė mažėja. Trikertė 
žvaginė, turinti nedaugiau kaip dešimtį lapelių terminės kontrolės metu, 100% sunaikinama. Kai lapelių skaičius nuo 
11−15, sunaikinama 70%, o esant 16−20 lapelių sunaikinama tik 26%.  

Trikertė žvaginė, drėgnas vandens garas.  
 

Algimantas Povilas SIRVYDAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedros profesorius, techno-
logijos mokslų habilituotas daktaras. Adresas: Universiteto g. 15 LT-53361, Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 23 17, el p. 
Algimantas.Sirvydas@lzuu.lt 
Paulius KERPAUSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedros docentas, technologijos 
mokslų (HP) daktaras. Adresas: Universiteto g. 15, LT-53361, Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 23 17, el p. 
Paulius.Kerpauskas@lzuu.lt 
Regina VASINAUSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedros vyresnioji mokslo dar-
buotoja, technologijos mokslų daktarė. Adresas: Universiteto g. 15, LT-53361, Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 23 17, el p. 
Regina.Vasinauskiene@lzuu.lt 
Rasa ČINGIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedros doktorantė. Adresas: Universiteto 
g. 15, LT-53361, Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 23 17, el p. Rasa.Cingiene@lzuu.lt 

Jolanta SINKEVIČIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Augalų apsaugos katedros lektorė, biomedicinos mokslų daktarė. Adresas: 
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Akvakultūros įmonių vandens kėlimo stočių techninės būklės analizė 

 
Juozapas Vyčius, Algirdas Radzevičius 
 

Akvakultūros įmonėse (AĮ) žuvininkystės tvenkiniams užpildyti vandeniu, jo nuostoliams padengti ir apytakai tvenki-
niuose palaikyti reikalingas vanduo dažniausiai tiekiamas vandens kėlimo stotyse (toliau siurblinėse) įrengtais siurbliais, 
rečiau savitaka iš aukščiau tvenkinių pastatytos užtvankos vandens talpyklos, nes toks vandens tiekimas dažniausiai pro-
jektuojant tvenkinius nebuvo numatytas. 

AĮ žuvininkystės tvenkiniai daugiausia buvo suprojektuoti ir įrengti sovietmečiu 1965–1985 m., kai energetinių išteklių 
kainos buvo dirbtinai mažos, neatitiko jų tikrosios rinkos vertės. Šiuo metu žuvų auginimas tuose tvenkiniuose, kurie užpil-
domi vandeniu ir vandens apykaita juose palaikoma beveik visur mechaniniu būdu keliant vandenį, susijęs su didelėmis ener-
getinėmis išlaidomis, nes elektros energijos kainos pastaraisiais dviem dešimtmečiais labai padidėjo, be to, vandeniui tiekti 
naudojami 20–40 metų senumo siurbliai. Jie neekonomiški, dažnai genda, sumažėję jų darbo parametrai: naudingumo koefi-
cientas, tiekiamas debitas, pilnutinis slėgio aukštis, – visa tai mažina žuvininkystės verslo konkurencingumą.  

Siekiant įvertinti žuvininkystės tvenkinių siurblinių ir jų įrangos realią techninę būklę pagal Lietuvos Žemės ūkio mi-
nisterijos užsakymą ir pageidavimus 2000–2006 m. buvo atliekami 9 AĮ 12 siurblinių natūriniai tyrimai. Šių tyrimų tikslas 
buvo įvertinti tyrinėtų objektų hidromechaninių (pagrindinių ir pagalbinių siurblių) ir energetinių (pagrindinių ir pagalbi-
nių elektros variklių) agregatų susidėvėjimą, jų tinkamumą ir tikslingumą naudoti toliau bei pasiūlyti racionalius variantus 
susidėvėjusiems agregatams pakeisti naujais. 

Siurblių susidėvėjimui pailiustruoti sudarytos 23 metų senumo Raseinių žuvininkystės įmonės siurblinės siurblio charak-
teristikos ir palygintos su to paties siurblio gamyklinėmis charakteristikomis. Nustatyta, kad siurblio debitas optimaliausiame 
taške sumažėjo 21 %, naudingumo koeficientas ir pilnutinis slėgio aukštis atitinkamai pažemėjo 19 % ir 6 %. Dėl to elektros 
energijos sąnaudos vandeniui tiekti į tvenkinius padidėjo 20–25 %. Dalies tyrinėtų siurblinių siurblių naudojimo laikas yra dar 
ilgesnis ir jų detalės dar labiau susidėvėjusios, todėl įrengus esamose siurblinėse naujus šiuolaikiškus siurblius išlaidos elekt-
ros energijai sumažėtų iki trečdalio. Straipsnyje pateikti pasiūlymai siurblinių įrangai atnaujinti ir esamų siurblių naudojimui 
optimizuoti.  

Siurblinės, agregatų techninė būklė, siurblių charakteristikos. 
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