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Lietuvoje auginamų vasarinių miežių lapų ligų įtaka grūdų derliui ir kokybei 
 
Zita Brazienė, Vytas Mašauskas, Daiva Janušauskaitė, Audronė Mašauskienė, Regina Repšienė,  
Regina Skuodienė 
 

Dviejų veislių vasarinių miežių (Hordeum vulgare L.) bandymai daryti trijose vietovėse, besiskiriančiose dirvožemiu ir 
meteorologinėmis sąlygomis: Vidurio Lietuvoje, Dotnuvoje, Vakarų Lietuvoje, Vėžaičiuose, ir Pietvakarių Lietuvoje, Rumo-
kuose. Tyrimų metais vasarinių miežių pasėlius labiausiai pažeidė tinkliškoji dryžligė (Drechslera teres (Sacc.) Shoem. Ito), 
septoriozė (Septoria sp.) ir rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis (Oud.) Davis). Visose vietovėse vasarinių miežių lapų 
ligų intensyvumas labiausiai priklausė nuo kritulių kiekio vegetacijos laikotarpiu bei bendrojo augalų stiebų skaičiaus pasėly-
je. Grybinės lapų ligos sumažino vasarinių miežių grūdų derlių, 1000 grūdų masę bei padidino baltymų kiekį grūduose. Lapų 
ligų įtaka vasarinių miežių grūdų derliui buvo 21,9 – 37,5 % (priklausomai nuo genotipo), 1000 grūdų masei – 10,8 – 35,2 %, 
baltymų kiekiui grūduose – 21,9 – 26,3 %. 

Vasariniai miežiai, grybinės ligos, derlius, derliaus kokybė. 
 

Zita BRAZIENĖ. Lietuvos žemdirbystės instituto Rumokų bandymų stotis, biomedicinos mokslų daktarė, tyrėja. Adresas: Klausučių k. 
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Miško sklypų geografinių duomenų bazės geometrinio tikslumo tyrimai 
 
Alfredas Galaunė, Ina Bikuvienė, Gintautas Mozgeris 
 

Šiame straipsnyje pristatomos miško sklypų geografinių duomenų bazių sudarymo technologijos, naudotos vykdant 
1-ąjį Lietuvos miškotvarkos darbų GIS pagrindu ciklą bei aptariamas pasiektas šių duomenų bazių geometrinis tikslumas. 
Devyniose šalies miškų urėdijose, kurių miškai inventorizuoti bei miško sklypų geografinių duomenų bazės sudarytos 
naudojant penkis darbų technologijos variantus, nustatyta daugiau kaip 2500 aiškių objektų padėtis miško sklypų geografi-
nių bei georeferencinio pagrindo GDB10LT duomenų bazėse. Aiškių miško sklypų geografinių duomenų bazės objektų 
padėties vidutinė kvadratinė paklaida mažėjo tobulėjant miškų inventorizacijoje naudojamoms technologijoms nuo 16,5 iki 
2,8 m. Įdiegus naują miško sklypų geografinių duomenų bazių sudarymo technologijos variantą, pasiekiamo geometrinio 
tikslumo skirtumai buvo esminiai. Taip pat nustatyta, kad miško sklypų geografinės duomenų bazės sudarymo, naudojant 
vasarą gautas spektrines zonines aerofotonuotraukas, geometrinį tikslumą riboja santykinai žemesnis hidrografijos objektų 
dešifravimo tikslumas. Ši problema pašalinta, kai sudarant miško sklypų geografinių duomenų bazes pradėta naudoti geo-
referencinio pagrindo duomenų bazė GDB10LT. 

Miškų inventorizacija, GIS, geometrinis tikslumas. 
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buotojas, biomedicinos (miškotyra) mokslų daktaras. Adresas: Studentų g. 13, Akademija, LT-53362, Kauno r. Tel. 37 752291, el. paštas: gin-
tautas.mozgeris@gmail.com 
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Rapsų augimo kūgelio raida ir reproduktyvinių organų formavimasis 
 
Virgilija Gavelienė, Danguolė Kazlauskienė, Leonida Novickienė 
 

 Tirtas auksino fiziologinio analogo TA-14 (4 mM) (1-naftiletano rūgšties ω-trialkilamonioalkil esteris) poveikis vasa-
rinių rapsų (Brassica napus L. ssp. oleifera annua Metzg.) ’Mascot’ veislės augimo kūgelio apikalinės meristemos ląstelių 
mitotiniam aktyvumui, augimo kūgelio vystymuisi ir reproduktyvinių organų formavimuisi.  

 Citologinė augimo kūgelių analizė parodė, kad augalų, paveiktų tiriamuoju junginiu, apikalinės meristemos ląstelės 
buvo metafazės būklės, o kai kurios – ir anafazės, kontrolinių augalų dauguma – profazės. Apskaičiavus ląstelių mitotinį 
indeksą (MI) nustatyta, kad augalų, paveiktų TA-14 junginiu, MI buvo 63% didesnis, palyginus su kontroliniu variantu. 
Rapsų vegetatyvinių ir generatyvinių organų formavimosi anatominių tyrimų dinamika parodė, kad dėl junginio TA-14 
poveikio suaktyvinamas augimo kūgelio meristeminių ląstelių dalijimasis, žiedinės meristemos vystymasis, inicijuojamas 
tam tikrų žiedo dalių susidarymas, paankstinamas žydėjimas, sėklų formavimasis ir raida. Auksino fiziologinis analogas 
TA-14, modifikuodamas vasarinių rapsų žydėjimo procesą, skatino produktyvumo elementų formavimąsi – dėl  jo povei-
kio padidėjo ankštarų skaičius viršūninėse ir šoninėse šakelėse. 

Rapsai, augimo kūgelis, reproduktyviniai organai, auksino fiziologinis analogas TA-14. 
 
Virgilija GAVELIENĖ. Botanikos institutas, Augalų fiziologijos laboratorija, biomedicinos mokslų daktarė, vyr. m. d. Adresas: Žalių-
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Danguolė KAZLAUSKIENĖ. Botanikos institutas, Augalų fiziologijos laboratorija, biomedicinos mokslų daktarė, m. d. Adresas: Ža-
liųjų ežerų g. 49, LT-08406 Vilnius, Lietuva. Tel. (8 5) 2729839, e-paštas danguole.kazlauskiene@botanika.lt  
Leonida NOVICKIENĖ. Botanikos institutas, Augalų fiziologijos laboratorija, biomedicinos mokslų habil. daktarė, neetatinė m.d. 
Adresas: Žaliųjų ežerų g. 49, LT-08406 Vilnius, Lietuva. Tel. (8 5) 2729839, e-paštas leonida.novickiene@botanika. 
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Grūdinimo trukmės ir sacharozės kiekio įtaka Brassica napus L. šalčio atsparumui  
 
Ramunė Kuprienė, Natalija Burbulis, Aušra Blinstrubienė, Rima Juozaitytė, Regina Malinauskaitė 
 

Pagrindinis veiksnys, lemiantis žieminių rapsų (Brassica napus L.) derlingumą Lietuvoje, yra atsparumas žemai tem-
peratūrai, kuris gali būti padidinamas grūdinimo metu. Tirta endogeninių ir egzogeninių veiksnių įtaka žieminių rapsų dai-
gų šalčio atsparumui in vitro. Maitinamojoje terpėje su skirtinga sacharozės koncentracija tirtos aštuonios žieminių rapsų 
veislės esant trims grūdinimo režimams bei trims šaldymo temperatūroms. Dviejų savaičių amžiaus daigai grūdinti 14, 28 
ir 42 dienas +4 ºC temperatūroje. Augalai šaldyti -7, -9 ir -11°C temperatūroje 24 valandas, o po to auginti 30 dienų augi-
nimo kameroje. Įvertinus po šaldymo išlikusių daigų kiekį procentais nustatyta, kad kiekvieno genotipo optimali grūdini-
mo trukmė yra savita. Tirtas biometrinių parametrų kitimas skirtingu atsparumu šalčiui pasižyminčiose rapsų veislėse 
(‘Valesca’ ir ‘Silvia’) in vitro. Didinant sacharozės koncentraciją maitinamojoje terpėje rapsų daigų atsparumas šalčiui 
didėjo. 

Žieminiai rapsai, atsparumas šalčiui, grūdinimas, sacharozė. 
 
Ramunė KUPRIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universitetas, Agronomijos fakultetas, Agrobiotechnologijos laboratorija, biomedicinos 
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(+370 37) 75 22 64, el. paštas: natalija.burbulis@lzuu.lt. 
Aušra BLINSTRUBIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universitetas, Agronomijos fakultetas, Agrobiotechnologijos laboratorija, biomedici-
nos mokslų daktarė, vyresnioji mokslo darbuotoja. Adresas: Studentų g. 9, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (+370 37) 75 22 64, el. 
paštas: ausra.blinstrubiene@lzuu.lt. 
Rima JUOZAITYTĖ. Lietuvos žemės ūkio universitetas, Agronomijos fakultetas, Agrobiotechnologijos laboratorija, jaunesnioji moks-
lo darbuotoja. Adresas: Studentų g. 9, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (+370 37) 75 22 64, el. paštas: rima.juozaityte@lzuu.lt. 
Regina MALINAUSKAITĖ. Lietuvos žemės ūkio universitetas, Agronomijos fakultetas, Botanikos katedra, biomedicinos mokslų 
daktarė, docentė. Adresas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (+370 37) 75 27 85, e-mail: bo@lzuu.lt. 
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Vienanarių, kompleksinių ir lapų trąšų įtaka vasarinių miežių maisto medžiagų balansui ir der-
liaus pelningumui 
 
Aistė Pečkytė, Gediminas Staugaitis 
 

Vasarinių miežių įvairios sudėties mineralinių trąšų tyrimai vykdyti 2004 – 2006 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto 
Bandymų stotyje limnoglacialinio priemolio ant moreninio priemolio karbonatingame, sekliau glėjiškame išplautžemyje 
(Idg8–k). Tyrimų tikslas – ištirti vienanarių, kompleksinių ir lapų trąšų bei jų kompleksinio veikimo įtaką salyklinių mie-
žių grūdų ir šiaudų derliui, azoto, fosforo ir kalio susikaupimui produkcijoje, maisto medžiagų balansui ir trąšų panaudo-
jimo ekonominiam efektyvumui.  

Vidutiniais trejų metų tyrimų duomenimis, didžiausias esminis grūdų ir šiaudų derlius gautas miežius kompleksinių trąšų 
fone papildomai patręšus kompleksinėmis azoto-kalio trąšomis Cropcare 13-0-13 (DK 24 pagal BBCH skalę) derinant su 
lapų trąšomis Delfan ir Aton AZ (DK 28–31) bei Fainal K (DK 61). Tiek pagrindinio, tiek papildomo tręšimo metu naudotos 
kompleksinės trąšos bei papildomas augalų tręšimas lapų trąšomis didino fosforo ir kalio susikaupimą miežių grūduose ir 
šiauduose. Maisto medžiagų susikaupimą miežių derliuje lėmė ne tik derliaus dydis ir skirtingų elementų kiekis jame, bet ir 
dirvožemyje esančių mineralinio azoto, judriųjų fosforo ir kalio kiekiai. Fosforo ir kalio miežių derliuje, palyginus su azotu, 
priklausomai nuo tręšimo varianto atitinkamai sukaupta 2,2 – 2,8 ir 1,2 – 1,4 karto mažiau. Dėl įvairios sudėties mineralinių 
trąšų ir jų derinių gautas neigiamas azoto balansas ir su trąšomis kompensuotas tik 67,8 – 77,8 %. Augalai sukaupė mažiau 
fosforo negu buvo išberta su trąšomis, ir visuose bandymo variantų laukeliuose gautas teigiamas balansas, išskyrus kontrolinį 
variantą, kur augalai netręšti minėtomis trąšomis. Augalus papildomai tręšiant trąšomis Delfan, Aton AZ ir Fainal K, gautas 
neigiamas kalio balansas ir, palyginus su variantais, netręšiant augalų minėtomis lapų trąšomis, vidutiniškai sumažėjo 4,9 
kg ha-1. Ekonomiškas buvo tik salyklinių miežių pagrindinis ir papildomas tręšimas vienanarėmis trąšomis bei kompleksines 
trąšas derinant su amonio salietra. Papildomas bendrasis pelnas šių variantų laukeliuose atitinkamai sudarė 203 ir 229 Lt ha-1. 

Vasariniai miežiai, trąšų deriniai, maisto medžiagų balansas, pelningumas. 
 
Aistė PEČKYTĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Dirvotyros ir agrochemijos katedros doktorantė. Adresas: 
Studentų g. 11, LT–53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 79, el. paštas debeselis1979@yahoo.com 
Gediminas STAUGAITIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Dirvotyros ir agrochemijos katedros profesorius, 
biomedicinos mokslų habil. daktaras. Adresas: Studentų g. 11, LT–53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 79, el. paštas: staugai-
tis@agrolab.lt 
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Skirtingo tankumo ekologiškai ir intensyviai auginamų žieminių kviečių pasėlių piktžolėtumo 
tyrimai 
 
Juozas Pekarskas, Vidmantas Spruogis 
 

2003–2007 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agroekologijos centro ekologinės gamybos ir Mokomajame ūkiuose at-
likti ekologiškai ir intensyviai augintų žieminių kviečių pasėlių tyrimai. Ekologiškai auginant žieminius kviečius esmingai 
mažesnis piktžolių skaičius nustatytas žieminių kviečių pasėlyje nei išmirkusiuose ir neapsėtuose plotuose, piktžolių masė 
buvo žymiai didesnė neapsėtuose ir išmirkusiuose plotuose nei kviečių pasėlyje. Neapsėtuose ir išmirkusiuose plotuose pikt-
žolių skaičius esmingai sumažėjo – 39,2 vnt. m-2, arba 1,6 karto, o piktžolių masė esmingai padidėjo – 61,55 g m-2, arba 25,6 
karto. Piktžolių skaičius žymiai mažėjo tankėjant pasėliui. Mažiausias piktžolėtumas nustatytas tankiausiame žieminių kvie-
čių pasėlyje. Iš esmės daugiau piktžolių rasta ekologiškai augintame ‘Širvinta 1’ nei intensyviai augintų žieminių kviečių 
‘Bussard’ ir ‘Meunier’ veislių pasėliuose. Išmirkusiuose plotuose esmingai daugiau piktžolių rasta intensyviai nei ekologiškai 
augintuose kviečiuose. Žieminių kviečių pasėlyje, kuriame augo mažiau nei 250 vnt. m-2 produktyvių stiebų, esmingai padi-
dėjo piktžolių masė, lyginant su tankesniais pasėliais. Išmirkusiuose plotuose išaugo esmingai didesnė piktžolių masė nei 
ekologiškai ir intensyviai augintų žieminių kviečių pasėliuose. Ekologiškai auginant žieminius kviečius, išmirkusiuose plo-
tuose nustatyta žymiai mažesnė išaugusių piktžolių masė nei intensyviai auginant žieminius kviečius.  

Žieminiai kviečiai, pasėlio tankumas, piktžolės. 
 

Juozas PEKARSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Dirvotyros ir agrochemijos katedros docentas, Agroekologijos centro vadovas, 
biomedicinos mokslų daktaras. Adresas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. 8 671 03749, el. paštas: juo-
zas.pekarskas@lzuu.lt 
Vidmantas SPRUOGIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Agroekologiojos centro vyresnysis mokslo darbuotojas, biomedicinos moks-
lų daktaras, docentas. Adresas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. 8 652 47387, el. paštas: vidman-
tas.spruogis@lzuu.lt. 
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Medžių – gamtos paminklų būklė Kauno apskrityje 

 
Jurgita Sasnauskienė, Slavomiras Mirinas, Vitas Marozas 

 
Medžiai – gamtos paminklai išsiskiria kultūrine, istorine, estetine verte, amžiumi ir dydžiu. Jų būklė svarbi išsaugojant 

kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę. Kauno apskrityje 2006 – 2007 m. tirta medžių – gamtos paminklų būklė ir ją sąlygo-
jantys veiksniai. Medžio būklė vertinta fiziologiniu ir biomechaniniu atžvilgiu. Fiziologiniam gyvybingumui įvertinti buvo 
tiriama pagal tris rodiklius, biomechaninis gyvybingumas vertintas pagal devynis rodiklius ir pagal aplinkinių sumedėjusių 
augalų artumą nuo saugomo objekto.  

Kauno apskrityje medžiai – gamtos paminklai buvo 50% patenkinamos, 31% geros ir 19% blogos būklės. Daugiausia 
jai turėjo įtakos entomofitų pažaidos, medžio svorio centro pokrypis bei ertmės (drevės, puvinio) buvimas. Mažesnę įtaką 
turėjo šakų ir liemeninis išsišakojimas su įaugusia žieve, kaimyniniai augalai, sausų šakų kiekis bei antropogeninės pažai-
dos. Tirtoms rūšims būdingas medžio svorio centro pokrypis, taip pat ąžuolams ir pušims – entomofitų pažaidos, išskirtinai 
ąžuolams – ertmės, liepoms – plyšiai ir išsišakojimas su įaugusia žieve, pušims – aplinkiniai sumedėję augalai. Tarp lajos 
gyvybingumo ir lapuotumo bei lajos gyvybingumo ir sausų šakų kiekio nustatytas vidutinis koreliacinis ryšys. Aukščiausi 
ir didžiausi pagal lajos aukštį ir kamieno apimtis buvo liepos, pagal lajos projekciją – ąžuolai. Tarp lajos aukščio ir medžio 
svorio centro nustatytas vidutinis neigiamas koreliacinis ryšys. Medžių – gamtos paminklų būklę lemia tiek vidiniai, tiek 
išoriniai veiksniai, visas kompleksas veiksnių – visų medžių būklę. 

Gamtos paminklai, medžių būklė, veiksniai. 
 
Jurgita SASNAUSKIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekologijos katedros magistrė (ekologija ir aplinkotyra). Adresas: Univer-
siteto g. 11, LT- 53361 Akademija, Kauno r. Tel. +37037752224, el. paštas: jurgitgr@gmail.com. 
Slavomiras MIRINAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekologijos katedros biomedicinos mokslų (miškotyra) daktaras, docentas. 
Adresas: Universiteto g. 11, LT- 53361 Akademija, Kauno r. Tel.. +37037752224, el. paštas: slavomiras.mirinas@lzuu.lt 
Vitas MAROZAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekologijos katedros biomedicinos mokslų (miškotyra) daktaras, docentas. Adre-
sas: Universiteto g. 11, LT- 53361 Akademija, Kauno r. Tel.. +37037752224, el. paštas: vitas.marozas@lzuu.lt. 
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Ozono poveikis karpotojo beržo (Betula pendula Roth.) sodinukų fotosintetiniam aparatui 
 
Brigita Serafinavičiūtė, Vidas Stakėnas, Jurga Sakalauskaitė 
 

Tyrimo metu tyrinėta karpotojo beržo (Betula pendula Roth.) sodinukų reakcija į poveikį ozonu kontroliuojamomis-
modeliuojamomis sąlygomis. Persodinti į vazonėlius keturių metų sodinukai buvo sudėti į kontroliuojamos aplinkos kame-
ras ir vieną mėnesį (2005 m. birželio 1–28 d.) 5 valandas per dieną ir 5 dienas per savaitę veikiami trimis ozono koncent-
racijomis: 80 µg m-3, 120 µg m-3 ir 240 µg m-3. Po eksperimento sodinukai buvo suskirstyti į frakcijas ir nustatyta jų sauso-
ji masė. Didėjant ozono koncentracijai padaugėjo matomų lapijos pažeidimų ir lapuose sumažėjo pigmentų koncentracijos, 
tačiau statistiškai patikimo ryšio tarp matomų lapijos pažeidimų ir lapijos pigmentų koncentracijos nenustatyta. Ozonu 
paveiktų sodinukų stiebų, šakų ir visos antžeminės sodinukų dalies masė, lyginant su kontroliniais sodinukais, buvo ma-
žesnė. Ozonu veiktų beržų lapijos masė buvo statistiškai patikimai mažesnė nei kontrolinių sodinukų. 

Klimatinės kameros, poveikis ozonu, beržų sodinukai, augimas, pigmentai.  
 
Brigita SERAFINAVIČIŪTĖ. Lietuvos miškų instituto Ekologijos skyriaus biomedicinos mokslų daktarė. Adresas: Liepų g. 1, LT-
53101 Girionys, Kauno r. Tel . (8 37) 54 73 27, el. paštas: brigitos@gmail.com 
Vidas STAKĖNAS. Lietuvos miškų instituto Ekologijos skyriaus biomedicinos mokslų daktaras. Adresas: Liepų g. 1, LT-53101 Girio-
nys, Kauno r. Tel. (8 37) 54 73 27, el. paštas v.stakenas@mi.lt 
JURGA SAKALAUSKAITĖ. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto doktorantė. Kauno g. 30, LT -  4335, Babtai, Kauno r. 
(8~37) 555 210. 
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Priešsėlių įtaka žieminių javų produktyvumui ir jų fitopatologinei būklei Vakarų Lietuvoje 
 
Regina Skuodienė, Rita Nekrošienė  

 
Lietuvos žemdirbystės instituto Vėžaičių filiale pajaurėjusiame giliau glėjiškame išplautžemyje tirta skirtingų priešsė-

lių: mėlynžiedžių liucernų, baltųjų ir raudonųjų dobilų bei pašarinių motiejukų fitomasės, naudojamos žaliajai trąšai, che-
minė sudėtis ir įtaka žieminių javų produktyvumui bei ligotumui. Tyrimai atlikti 2002 – 2006 metais. Nustatyta, kad dau-
giausia visų maisto medžiagų liko dirvožemyje po žaliajai trąšai augintų mėlynžiedžių liucernų fitomasės užarimo, o ma-
žiausiai – po baltųjų dobilų užarimo. Su mėlynžiedžių liucernų fitomase į dirvožemį pateko 303,6 kg ha-1 azoto, fosforo – 
74,0 kg ha-1 ir kalio 199,9 kg ha-1. Geresnė augalų mityba, įterpus liucernų fitomasę, turėjo teigiamos įtakos žieminių javų 
produktyvumui. Nenaudojant mineralinių trąšų, vidutinis žieminių kvietrugių grūdų derlius buvo 2,85 t ha-1, o žieminių 
rugių – 3,03 t ha-1, arba 0,84; 0,63 ir 0,69; 0,89 t ha-1 derliaus priedas, palyginus su raudonųjų ir baltųjų dobilų priešsėliais. 

Skirtingos žiemkenčių auginimo sąlygos, t. y. skirtingi šių javų priešsėliai bei pasėlių tankumas turėjo reikšmingos 
įtakos rinchosporiozės, rudųjų rūdžių išplitimui ir intensyvumui: vidutiniškai 1,1 karto intensyvesnis šių ligų plitimas nu-
statytas žieminių rugių ir žieminių kvietrugių pasėliuose, kurių priešsėliai buvo raudonieji ir baltieji dobilai, palyginus su 
javais, kurių priešsėliai – mėlynžiedės liucernos ir pašariniai motiejukai.  

Priešsėliai, produktyvumas, žieminiai rugiai, žieminiai kvietrugiai, ligos.  
 
Regina SKUODIENĖ. Lietuvos žemdirbystės instituto Vėžaičių filialo biomedicinos mokslų daktarė. Adresas: Gargždų g. 29, LT-
96126, Vėžaičiai, Klaipėdos r. Tel. (8 46) 45 82 33, el. paštas: rskuod@vezaiciai.lzi.lt  
Rita NEKROŠIENĖ. Klaipėdos universiteto Botanikos sodo biomedicinos mokslų daktarė. Adresas: Kretingos g. 92, LT-92327 Klai-
pėda. Tel (8 46) 39 88 33, el. paštas: rita.nekrosiene@mail.ru 
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Avinio eraičino (Festuca ovina L.) paplitimas ir polimorfizmas Lietuvoje 

 
Vaclovas Stukonis, Nijolė Lemežienė, Juozas Kanapeckas 

 
Tyrimai atlikti 2006–2007 m. Lietuvos žemdirbystės institute. Tirtas 11 Festuca ovina L. laukinių populiacijų morfo-

anatominių požymių ir biologinių savybių polimorfizmas. Nustatyta, kad rūšies populiacijos pagal šiuos požymius yra 
mažai arba vidutiniškai (išskyrus 1000 žvynagrūdžių masę) polimorfiškos. Populiacijos mažiausiai varijuoja pagal anksty-
vumą – variacijos koeficientas (CV) 1,38%. Apatinio ir viršutinio varpažvynių bei varpučių ilgio CV kinta nuo 8 iki 9%. 
Labiausiai varijuojantys požymiai: 1000 žvynagrūdžių masė, šluotelių ir akuotų ilgis (CV atitinkamai taip: 24,58; 19,93; 
19,10%). Festuca ovina būdinga žalia augalų lapų spalva. Lapų anatominiai požymiai: sklerenchimos išsidėstymas, indų 
kūlelių bei vidinio lapo paviršiaus briaunų skaičius taip pat gana pastovūs, mažai varijuojantys (sklerenchima išsidėsčiusi 
ištisiniu žiedu, 7 indų kūleliai, viena vidinio lapo paviršiaus briauna). Šių požymių variacija didesnė tik tose populiacijose, 
kuriose yra F. ovina var. firmulacea augalų. Festuca ovina paplitusi visoje Lietuvoje. Dažniausiai ir gausiausiai auga pu-
šynų išplitimo zonoje ir žemyninėse natūraliose pievose, ypač briedgaurynuose. Nereta ji ir smėlynų bendrijose, rečiausia 
– Vidurio Lietuvos derlingų dirvožemių rajonuose.  

Festuca ovina, populiacija, variacijos koeficientas, polimorfizmas. 
 
Vaclovas STUKONIS. Lietuvos žemdirbystės instituto Žolių selekcijos skyriaus doktorantas. Adresas: Instituto al. 1, LT-58344 Aka-
demija, Kėdainių r. Tel.: (8 347) 37293, el. paštas: vaclovas@lzi.lt 
Nijolė LEMEŽIENĖ. Lietuvos žemdirbystės instituto Žolių selekcijos skyriaus agronomijos mokslų daktarė. Adresas: Instituto al. 1, 
LT-58344 Akademija, Kėdainių r. Tel.: (8 347) 37293, el. paštas: nijole@lzi.lt  
Juozas KANAPECKAS. Lietuvos žemdirbystės instituto Žolių selekcijos skyriaus agronomijos mokslų daktaras. Adresas: Instituto al. 
1, LT-58344 Akademija, Kėdainių r. Tel.: (8 347) 37293, el. paštas: kanapeckas@lzi.lt  
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Egzogeninių veiksnių ir kapitalo struktūros formavimo sąveika Lietuvos įmonėse 
 

Vilija Aleknevičienė, Vaida Stulpinienė 

 
Kapitalo struktūros formavimo moksliniai tyrimai pastaruoju metu yra nukreipti į priežasčių ir veiksnių, sąlygojančių 

skirtingas kapitalo struktūras įvairių šalių ir įvairių pramonės šakų įmonėse, paiešką. Daugiausia mokslinių tyrimų yra at-
likta pasirinkimo eilės požiūriui ir kompromisiniam požiūriui testuoti, informacijos asimetriškumo ir finansinio sverto pri-
klausomybei nustatyti, endogeninių ir egzogeninių veiksnių bei kapitalo struktūros sąveikai identifikuoti. Egzogeninių 
veiksnių ir finansinio sverto sąveikos tyrimų kol kas stokojama, iki šiol jie orientuoti į tam tikrų šalių konkrečių pramonės 
šakų įmones. Be to, ankstesni moksliniai tyrimai buvo atlikti testuojant to paties laikotarpio rezultato ir veiksnių priklau-
somybes. Strateginiai įmonės finansavimo sprendimai yra priimami atsižvelgiant į esamą situaciją, todėl tikslinga testuoti 
kapitalo struktūros rodiklio priklausomybę nuo ankstesnio laikotarpio egzogeninių veiksnių. 

Straipsnyje pateikiama egzogeninių veiksnių – realiojo BVP augimo, infliacijos, palūkanų normos likvidumo paskoloms 
ir tiesioginių užsienio investicijų – bei Lietuvos įmonių finansinio sverto sąveikos tyrimo rezultatai 2003–2007 metais. Jie 
parodė, kad visi egzogeniniai veiksniai, išskyrus infliaciją, yra esminiai formuojant kapitalo struktūrą Lietuvos įmonėse tiria-
mu laikotarpiu. Reikšmingiausias veiksnys buvo tiesioginės užsienio investicijos. Šio veiksnio ir finansinio sverto sąveika 
buvo labai stipri ir teigiama tiek tiriant to paties laikotarpio reikšmių priklausomybę, tiek tiriant skirtingo laikotarpio reikšmių 
priklausomybes: pasireiškia tiek neuždelsta, tiek uždelsta tiesioginių užsienio investicijų ir finansinio sverto sąveika. Reikš-
mingiausia sąveika buvo tarp t-4 ketvirčio tiesioginių užsienio investicijų ir t ketvirčio finansinio sverto. Visais atvejais, iš-
skyrus trečiąjį laiko lagą, sudaryti vienmatės regresijos modeliai. Formuojant kapitalo struktūrą Lietuvos įmonėse, realiojo 
BVP augimas ir palūkanų norma likvidumo paskoloms yra reikšmingi tik t-3 ketvirčio veiksniai. 

Atlikti tyrimai patvirtino hipotezę, jog pasireiškia uždelsta egzogeninių veiksnių ir finansinio sverto sąveika. Ši sąveika 
yra stipriausia, tiriant t-3 ketvirčio egzogeninių veiksnių ir t ketvirčio finansinio sverto tarpusavio priklausomybę. Pagal suda-
rytą daugiamatės regresijos modelį, egzistuoja tiesioginė finansinio sverto priklausomybė nuo realiojo BVP augimo ir tiesio-
ginių užsienio investicijų ir atvirkštinė – nuo palūkanų normos likvidumo paskoloms. 

Kapitalo struktūra, finansinis svertas, egzogeniniai veiksniai. 
 

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 752318. El. paštas: vili-
ja.alekneviciene@lzuu.lt 
Vaida STULPINIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto vadybos ir verslo administravimo magistrė. Kauno apskrities VMI vyr. spe-
cialistė. Adresas: A.Juozapavičiaus g. 57, Kaunas, LT-45262. Tel. 8 37 405335. El. paštas: v.stulpiniene@vmi.lt 
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Duomenų gaubtinės analizės metodo taikymas žemės ūkio verslo projektų efektyvumui vertinti 
 
Daiva Rimkuvienė, Linas Stabingis, Eligijus Laurinavičius  
 

Įgyvendinant žemės ūkio verslo, kaip ir bet kokius kitus projektus, svarbu pasiekti norimų rezultatų racionaliai naudo-
jant esamus išteklius ir atsižvelgiant į daugelį palankiai arba nepalankiai šių projektų efektyvumą sąlygojančių veiksnių. 
Siekiant padidinti komercinių bankų kredituojamų arba valstybės subsidijuojamų žemės ūkio verslo projektų atrankos ko-
kybę, šių projektų efektyvumo vertinimui būtina naudoti daugiaaspekčio vertinimo metodus. Tačiau projektus įgyvendi-
nantiems ūkio subjektams svarbu ne tik gauti paskolą ir (arba) paramą, bet ir pasiekti norimų rezultatų racionaliai naudo-
jant esamus visada ribotus išteklius. Šio straipsnio autorių atliktas tyrimas parodė, kad naudojant duomenų gaubtinės ana-
lizės metodą galima ne tik atlikti šių projektų efektyvumo vertinimą atsižvelgiant į daugelį įvairiais matavimo vienetais 
išreikštų kriterijų, bet ir atlikti vertinimo rezultatų analizę, leidžiančią patobulinti projektus. Straipsnyje yra pateikti žemės 
ūkio verslo projektų efektyvumo vertinimo, taip pat tam tikrų kriterijų ir išteklių bei jų derinio įtakos bendram projektų 
efektyvumo rodikliui ir pavieniams rezultatų bei išteklių elementams analizės rezultatai. 

Efektyvumo vertinimas, verslo projektas, žemės ūkis. 
 
Eligijus LAURINAVIČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Fundamentinių mokslų studijų instituto Matematikos katedros lektorius. 
Adresas: Universiteto g.10, LT – 53361, Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 75, el. paštas eligijus.laurinavicius@lzuu.lt  
Daiva RIMKUVIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Fundamentinių mokslų studijų instituto Matematikos katedros lektorė, socia-
linių mokslų daktarė. Adresas: Universiteto g.10, LT – 53361, Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 75, el. paštas dai-
va.rimkuviene@lzuu.lt. 
Linas STABINGIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros lektorius, socialinių 
mokslų daktaras. Adresas: Universiteto g.10, LT – 53361, Akademija, Kauno r. Tel. (8 37) 75 22 77, el. paštas linas.stabingis@lzuu.lt. 
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Privačios žemės ūkio paskirties žemės perleidimų analizė  

 
Pranas Aleknavičius, Marius Aleknavičius, Antanas Tumelionis  
 

Straipsnyje nagrinėjami ir apibendrinami privačios žemės ūkio paskirties žemės perleidimo (pardavimo ir dovanojimo) 
statistiniai duomenys bei žemės masinio vertinimo duomenys. Nustatytos priežastys, turinčios įtakos žemės rinkos aktyvumui 
ir žemės kainos dydžiui. Žemės rinka aktyvesnė geros ūkinės vertės žemėse, priemiestiniuose rajonuose ir rekreacinėse terito-
rijose. Žemės perleidimo apimtys 2004 – 2007 m. laikotarpiu didėjo dėl valstybės paramos ūkių ekonomikai stiprinti ir suda-
rytos galimybės įsigyti žemę juridiniams asmenims, taip pat siekiant gauti pelno iš disponavimo privačia žeme bei dėl jos 
paskirties pakeitimo. Žemės, perkamos ilgalaikiam ūkininkavimui, kainos dydis priklauso nuo žemės našumo. Žemė prie-
miestinėse teritorijose kainuoja 10 – 100 kartų brangiau, o rekreacinėse teritorijose – 2 – 20 kartų brangiau, nei kitose vieto-
vėse, kur nenumatoma gyvenamoji, ūkinė komercinė, pramoninė ir rekreacinė statyba. Siekiant reguliuoti žemės rinkos pro-
cesus, siūlomas teritorijų planavimo dokumentų sistemos įgyvendinimas ir įstatymų pataisos, numatančios privalomą kom-
pensaciją už žemės ūkio gamybos nuostolius, susijusius su pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimu. 

Žemės rinka, žemės ūkio naudmenos, 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 
Marius ALEKNAVIČIUS. Socialinių mokslų daktaras. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, UAB „Almidėjus“. Tel: 
(+370) 685 47788, el. paštas: amarius@takas.lt. 
Antanas TUMELIONIS. Turto vadybos magistras. VĮ Registrų centras, vyr. specialistas žemės vertinimui. Tel: (+370) 614 13038, el. 
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Valstybės dotacijų panaudojimo Vakarų Lietuvos polderiams analitiniai tyrimai 
 
Nijolė Bastienė, Valentinas Šaulys, Alvyda Šaulienė, Laima Berankienė 

 
Nemuno žemaslėnio polderiai yra unikalūs tiek ūkiniu, tiek gamtosaugos ir socialiniu požiūriais. Jų gerai būklei palai-

kyti kasmet skiriamos nemažos valstybės dotacijos. Straipsnyje pateikta 1996 – 2006 m. Šilutės r. polderių priežiūros iš-
laidų analizė ir statistinis įvertinimas. Nustatyta, kad statistinis išlaidų vidurkis polderių sistemoms siekia 2,34 ± 0,48 mln. 
Lt per metus. Apskaičiuota, kad daugiausia lėšų skiriama siurblinių veikimui palaikyti – 42%, trečdalis (31%) sunaudoja-
ma pylimų remontui, rekonstravimui ir priežiūrai, penktadalis (21%) – griovių ir jų įrenginių remontui ir tik 6% – vieti-
niams keliams ir prievažoms prie siurblinių remontuoti. Lėšos, skirtos kiekvienam polderiui prižiūrėti, nepriklauso nuo jo 
užimamo ploto. Nustatytas vidutinio stiprumo koreliacinis ryšys (r=0,64) tarp aukščiausio vandens lygio Nemune ties 
Smalininkais ir kasmetinių polderių eksploatavimo išlaidų. Polderių nusidėvėjimui atstatyti kasmet reikia vidutiniškai 2,49 
mln. Lt. Finansavimo didinimas turi būti pagrįstas ekonominiu būtinumu. Lėšų perskirstymo prioritetus, atsižvelgdama į 
ūkio subjektų poreikius, nustato ir įteisina rajono savivaldybė. 

Polderių sistemos, valstybės dotacijos, priežiūros išlaidų pasiskirstymas. 
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kos) mokslų habilituotas daktaras, docentas. Adresas: Parko g. 6, Vilainiai, Kėdainiai. Tel (8-347) 68109, el. paštas: valenti-
nas@water.omnitel.net 
Alvyda ŠAULIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja. Adresas: Parko g. 6, Vi-
lainiai, Kėdainiai. 
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Oro taršos mažinimas galvijų fermose 
 
Rolandas Bleizgys, Jonas Čėsna, Bronius Kavolėlis 

 
Atlikus eksperimentinius tyrimus nustatyta, kad tvartuose labiausia aplinkos oras teršiamas amoniako dujomis. Kitų 

kenksmingų dujų iš mėšlo išsiskiria sąlyginai mažai. Intensyviau vėdinant patalpą, dujų koncentracija ore mažėja greitai. 
Tačiau didėjant vėdinimo intensyvumui, pagal tiesinę priklausomybę didėja amoniako emisija. Padidėjus vėdinimo inten-
syvumui du kartus, amoniako emisija į aplinką padidėja apie 26 %. Didžiausia amoniako emisija pusiau gilioje karvidėje 
yra nuo paviršių, užterštų skystesniu mėšlu (216 mg/(m2·h)), o boksinėje karvidėje – virš mėšlo tako (170 mg/(m2·h)), kai 
iš jo mėšlas stumiamas skreperiniu transporteriu. Mažėjant temperatūrai tvarte, ženkliai mažėja amoniako koncentracija, 
mažėja ir emisija. Oro temperatūrai tvarte nukritus iki 0oC, amoniako koncentracija būna artima 0 ppm. Kompostuojamo 
mėšlo rietuvėje temperatūra kinta lėtai: jo temperatūra padidėja vidutiniškai 0,51oC per parą. Mėšlas įkaista iki temperatū-
ros, artimos 60oC. Todėl siekiant sumažinti amoniako emisiją, geriausia būtų mėšlą, įkaitusį iki tokios temperatūros, atau-
šinti. Norint sumažinti atmosferos taršą amoniaku iš tvarto, rekomenduotina mažinti tvartų vėdinimo intensyvumą, iš tvar-
to reikia kuo greičiau pašalinti gyvulių mėšlą, ypač srutas, mažinti vaikščiojimo takų plotą, šalinant mėšlą iš tvarto į mėšli-
dę, reikia siekti, kad šviežio mėšlo kontaktas su aplinkos oru būtų kuo mažesnis ir mėšlą kuo mažiau maišyti.  

Galvijų ferma, dujų koncentracija, emisija.  
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Paviršinių vandenų taršos komunalinėmis nuotekomis mažėjimo prognozė Nemuno vidurupio 
baseine  

 
Algis Radzevičius, Midona Dapkienė, Laima Česonienė  

 
Visos urbanizuotos šalys susiduria su paviršinių vandenų tarša komunalinėmis nuotekomis, Lietuva taip pat nėra išimtis. 

Straipsnyje nagrinėjamas Nemuno vidurupio baseino taršos komunalinėmis nuotekomis mažinimas nuotekų šalinimo sistemų 
plėtros kontekste. Pagal parengtą Strateginį planą įgyvendinant centralizuotų nuotekų šalinimo sistemų plėtrą, Nemuno vidu-
rupio baseino teritorijoje galima likviduoti 51 taršos šaltinį. Siekiant nustatyti, kiek sumažės Nemuno vidurupio baseino upių 
tarša, palyginti į aplinką išleistų teršalų kiekiai 2005 m. su prognozuojamais teršalų kiekiais 2010 m. ir 2020 m., kai prie nuo-
tekų tinklų prisijungs visos baseino gyvenvietės, turinčios daugiau kaip 500 gyventojų. Nustatyta, kad, įgyvendinus baseino 
Strateginiame plane numatytus projektus, Nemuno vidurupio baseino upių tarša komunalinėmis nuotekomis iki 2020 m. su-
mažės 87 %, pagal BDS7, bendrąjį azotą, bendrąjį azotą ir bendrąjį fosforą – 51 % ir 67 % atitinkamai. Siekiant įvertinti nuo-
tekų sektoriaus valdymo schemos įgyvendinimo poveikį aplinkai, buvo nagrinėtos trys gyvenviečių nuotekų valymo atvejai. 
Nustatyta, kad bendras taršos kiekis į paviršinius vandenis yra mažesnis valant nuotekas jungtinėse sistemose. 

Komunalinės nuotekos, taršos mažėjimo prognozė. 
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Laima ČESONIENĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekologijos katedros docentė. Adresas: Studentų g. 11, Akademija, LT-53361 
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Medžio skersmens tikimybinių modelių tinkamumo testai 
 
Petras Rupšys, Janina Kaminskienė, Edmundas Petrauskas, Danutė Raškinienė 

 
Šiame straipsnyje tiriame skersmens tankių įverčių tinkamumo testus. Lorenco kreivė plačiai naudojama biologiniuose 

tyrimuose augalų nevienodo augimo ir derlingumui įvertinti. Darbe greta žinomų Kolmogorovo-Smirnovo, Kramerio von 
Mizes, Andersono-Darlingo, hi kvadratu testų analizuojamas naujas testas, kuris pagrįstas Lorenco kreivės savybėmis. Šis 
testas leidžia analizuoti imtis, kuriose stebėjimai X1, X2, …, Xn  yra nepriklausomi, tačiau nebūtinai turi vienodus skirstinius. 
Suformuluotas testas gali būti naudojamas difuzinių procesų tankių analizei. Naudodami šį testą, galime įvertinti ar du medy-
nai yra vienodai pasiskirstę. Medyno medžių skersmens skirstiniui testuoti naudojami duomenys surinkti pušies medynų pas-
toviuose bareliuose Dubravoje. Matematiniai skaičiavimai atlikti naudojant simbolinę algebros sistemą MAPLE 11. 

Tikimybė, testas, skersmuo, Kolmogorovas, Lorencas. 
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Garingumo apskaičiavimo metodų palyginimas, įvertinant Lietuvos klimatines sąlygas  
 
Laima Taparauskienė, Inga Adamonytė 
 

Straipsnyje analizuojama 13 skirtingų garingumo skaičiavimo priklausomybių ir garomačio duomenys. Darbo tikslas – 
nustatyti šių priklausomybių taikymo galimybes Lietuvos klimatinėmis sąlygomis, jų tarpusavio ryšius ir skaičiavimų paklai-
das, kartu palyginti daugelį metų naudojamą priklausomybę garingumui skaičiuoti pagal oro drėgmės deficitą su Maisto ir 
žemės ūkio organizacijos prie Jungtinių Tautų (FAO) bei Tarptautinės sausinimo ir drėkinimo komisijos (ICID) rekomenduo-
jama Penman – Monteith priklausomybe. Didžiausi garingumo, apskaičiuoto pagal analizuotas priklausomybes, nuokrypiai 
nustatyti skaičiuojant jį pagal temperatūrines (išskyrus Hargreaves) priklausomybes. Iš radiaciniams metodams priskiriamų 
priklausomybių garingumas, apskaičiuotas pagal Turc priklausomybę, tiksliausiai atitiko garingumą, apskaičiuotą pagal ki-
tiems metodams priskirtas priklausomybes. Glaudžiausias ryšys nustatytas taikant kompleksinio tipo priklausomybes. Pagal 
Lietuvos klimatinėmis sąlygomis išvestą priklausomybę nuo oro drėgmės deficito (LT – m) garingumo reikšmių mažiausias 
procentinis skirtumas buvo taikant temperatūrinę Hargreaves ir kompleksinę FAO – 56 PM priklausomybes, o didžiausias – 
taikant Ivanov. Garingumas, apskaičiuotas pagal empirines priklausomybes, yra didesnis už išgaravimą nuo vandens pavir-
šiaus.  

Išgaravimas, priklausomybė, Penman – Monteith metodas. 
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mokslų daktarė, docentė. Adresas: Universiteto g. 10. Akademija, LT – 53361 Kauno r. tel. (8 37) 752380, el. p. ltlaima@yahoo.com. 
Inga ADAMONYTĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Vandentvarkos katedros technologijos 
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