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Pomidorų atsparumo rudajai dėmėtligei lokuso Cf-6 nustatymas, naudojant SSR žymenis 
 
Zoja Grušeckaja, Valentina Lemeš, Valentina Poliksenova, Liubov Chotyleva 
 

Pomidorų rudoji dėmėtligė, arba kladosporiozė, sukeliama grybo Cladosporium fulvum Cke., visame pasaulyje 
laikoma viena iš žalingiausių pomidorų, auginamų šiltnamiuose, ligų. Pomidorų genas Cf-6, lemiantis atsparumą 
baltarusiškai kladosporiozės sukėlėjo populiacijai, nustatytas chromosomos srityje, esančioje 2,2 ir 3,4 cM nuo 
mikrosatelitinių žymenų SSR128 ir SSR48 atitinkamai. Genas Cf-6, kaip ir klasteris Cf-2/Cf-5, nustatytas pomidorų 
chromosomos 6 trumpajame petyje, tačiau Cf-6 skiriasi nuo minėtų genų fitopatologiniais ir molekuliniais požymiais. 
Pagal Cf-2 geno nukleotidų seką buvo sukurtas molekulinis žymuo 2-2C, galintis indentifikuoti lokusus Cf-6, Cf-2 ir Cf-5. 

Pomidorai, atsparumas, kladosporiozė, rasės, Cf-6, SSR-žymenys. 
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Linų genotipų identifikavimas naudojant RAPD ir SSR žymenis  
 
Valentina Lemeš  
 

RAPD (atsitiktinai amplifikuota polimorfinė DNR) ir SSR (paprastų pasikartojančių sekų žymenys) analizė buvo 
taikyta nustatyti genetinį kintamumą linų rūšių kolekcijoje. Buvo nustatyta, kad kiekviena rūšis turi savo tam tikrą RAPD 
spektrą, besiskiriantį fragmentų skaičiumi, jų dydžiu ir ekspresijos laipsniu. Naudojant RAPD, sunku nustatyti kintamumą 
tarp artimai susijusių kolekcijos pavyzdžių, todėl atlikti detalesni linų kolekcijos pavyzdžių tyrimai, naudojant SSR. 
Nustatyta, kad selekcijos metodai nulemia genetinės įvairovės sumažėjimą. Tiriant sėmeninius linus panašių tendencijų 
nebuvo nustatyta. Kita vertus, buvo nustatytas vidutinis šiuolaikinių pluoštinių linų veislių RAPD lokuso kintamumas.  

Linai, RAPD, SSR, polimorfizmas. 
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Rapsų (Brassica napus L.) sėklų derlių ir kokybę sąlygojantys veiksniai 
 
Leonida Novickienė, Laimutė Miliuvienė, Virgilija Gavelienė, Lina Pakalniškytė, Irena Brazauskienė, 
Bronislava Butkutė, Eglė Petraitienė 

 
Darbo tikslas buvo tirti žieminių rapsų ‘Accord’, ‘Casino’, ‘Kasimir’ sėklų derlių ir kokybę, panaudojant auksino 

fiziologinius analogus. Aptariant  gautus duomenis nustatyta, kad auksino fiziologiniai analogai TA-12 ir TA-14 turėjo 
teigiamą poveikį rapsų išsivystymui rudenį, augalų pasiruošimui žiemoti, peržiemojimui, augalų augimui ir vystymuisi 
pavasarį, skatino ankštarų formavimąsi viršūninėse ir šoninėse šakelėse. Paveikus TA-12 junginiu  sėklų ‘Accord’  derlius 
padidėjo 0,40 t ha-1, TA-14 – 0,38 t ha-1, esant kontrolinių augalų derliui 2,42 t ha-1, ‘Casino’  veislės sėklų derlius 
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padidėjo atitinkamai 0,45 ir 0,64 t ha-1, esant kontrolinių augalų derliui vidutiniškai 3,53 tha-1. Sėklų ‘Kasimir’ derlius 
padidėjo atitinkamai 0,42 ir 0,67 t ha-1, kontrolinių sėklų derlius sudarė 3,47 t ha-1. Stabiliam sėklų derliui užtikrinti 
pirmumas teikiamas junginiui TA-14. Labai svarbūs yra sėklų kokybės parametrai. Dėl tiriamų junginių poveikio nežymiai 
pakito žaliųjų riebalų ir žaliųjų baltymų kiekis sėklose. Gliukozinolatų  kiekis visų tirtųjų veislių sėklose dėl TA-12 ir TA-
14 įtakos sumažėjo, o ‘Kasimir’ sėklose atitinkamai  7 ir 12%, lyginant su kontrolinių augalų sėklomis. Riebalų dinamikos 
tyrimai bręstančiose sėklose parodė, kad TA-12 ir TA-14 junginiai turėjo teigiamos įtakos riebalų kaupimuisi šoninių 
ankštarų pirmą savaitę bręstančiose sėklose. Taigi, auksino fiziologiniai analogai stabiliai padidina sėklų derlių ir turi 
nežymios įtakos sėklų kokybei. 

Rapsai, junginiai TA-12 ir TA-14, sėklų derlius ir kokybė. 
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Miežių produktyvumo modeliavimo pagal modelį DSSAT v4 galimybės  
 
Virmantas Povilaitis, Sigitas Lazauskas, Pavelas Duchovskis 

 
Modelio DSSAT v4.0.2.0 pritaikymo galimybės modeliuoti miežių derlių buvo tikrinamos remiantis Lietuvos 

žemdirbystės institute, lengvo priemolio dirvožemiuose, atliktų lauko bandymų rezultatais. Trys skirtingos vasarinių 
miežių veislės ‘Roland‘, ‚Aidas‘ ir ‚Auksiniai III‘ buvo auginamos dviejų skirtingų sėjos normų (3,0 ir 4,5 mln. sėklų ha-1) 
bei skirtingų auginimo intensyvumo (purkštą pesticidais ir tręšta, bei nepurkšta ir netręšta) sąlygomis. Modelio įvestims 
buvo panaudoti eksperimentiniai duomenys, būdingus Vidurio Lietuvai. 

Pagal modelį DSSAT v4.0.2.0 pakankamai gerai buvo sumodeliuota laikotarpio trukmė nuo miežių sėjos iki brandos bei 
produktyvių stiebų skaičius m-2. Grūdų derlių pagal modelį pakankamai gerai skaičiuotas drėgnais metais ir prasčiau – 
sausringais metais. Reikia atlikti išsamesnius tyrimus, ir sumažinti neatitiktis tarp modelio skaičiuotų ir faktinių eksperimento 
rezultatų, daugiau dėmesio skiriant dirvožemio bei augalų genetinės informacijos įvestims. 

Vasariniai miežiai, biomasė, grūdų derlius, modelis DSSAT v4. 
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Pavėsinimo priemonių įtaka daigynuose augantiems paprastosios eglės sėjinukams  
 
Jonas Račinskas, Saulius Grybas 
 

Tyrimai atlikti VĮ Šiaulių miškų urėdijos daigyne. Tirta daigų pavėsinimo priemonių – medinių skydų, tunelinio ir 
maskuojamojo tinklų bei agroplėvelės – įtaka paprastosios eglės (Picea abies (L.) H.Karst.) sėjinukų augimui, vystymuisi, 
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išlikimui, kokybei, išeigai iš ploto vieneto, apskaičiuotas ekonominis efektyvumas. Pavėsinimo priemonės panaudotos tuoj 
po sėjos ir piktžoles nupurškus raundapu. 

Nustatyta, kad iš visų pavėsinimo priemonių sėjinukų augimą ir vystymąsi labiausiai skatino agroplėvelės 
panaudojimas – labiausiai padidėjo eglaičių aukštis, šaknies kaklelio skersmuo, masė (spyglių, ūglių, šaknų), šoninių ūglių 
skaičius ir jų ilgis, spyglių skaičius ir jų ilgis, pirmos eilės šoninių šaknų skaičius, pagrindinės šaknies ilgis, šoninių 
pumpurų skaičius, sėjinukų su šoniniais ūgliais bei šoniniais pumpurais skaičius. Daugiausia sėklų sudygo bei vegetacijos 
sezono pabaigoje daugiausia sėjinukų išliko pavėsinant agroplėvele ir kiek mažiau – panaudojant tunelinį tinklą. Sėjinukų 
išeigą iš ploto vieneto taip pat labiausiai padidino agroplėvelės panaudojimas, o po jos – tunelinis tinklas. Didžiausios 
papildomos pajamos iš 1 ha gautos naudojant agroplėvelę, žymiai mažesnės – pavėsinant tuneliniu tinklu, o skydai ir 
maskuojamasis tinklas ekonomiškai neefektyvios priemonės. 

Taigi, tiek po sėjos, tiek po piktžolių nupurškimo raundapu daigams pavėsinti perspektyvu naudoti agroplėvelę. 
Daigų pavėsinimo priemonės, paprastosios eglės sėjinukai. 
 

Jonas RAČINSKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto Miškininkystės katedros biomedicinos mokslų 
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Miežių (Hordeum vulgare L.) fotosintezės aparato aktyvumas kintančiomis aplinkos sąlygomis  
 
Jana Repkova, Marian Brestic 
 

Augalų vegetacijos metu labai kinta šviesos intensyvumas ir jos spektrinė sudėtis. Grūdinių augalų, tokių kaip ryžiai, 
kviečiai ir miežiai, fotosintezės prisitaikymas prie šviesos priklauso nuo saulės šviesos intensyvumo ir jos kiekio, 
tenkančio apatiniams lapams.  Vidurdienį apšvita ties augalų viršūnėmis būna 1200 µmol·m-2·s-1, o žemesnius lapus 
pasiekia mažiau negu 100 µmol·m-2·s-1. Nustatyta, kad visiško saulės apšvietimo metu žiotelės užsidaro ir sumažėja 
neapsaugotų ir pavėsyje esančių lapų neto fotosintezė. Pirmos fazės OJIP kreivės sulaikymas ir maksimalios 
fluorescencijos sumažėjimas lapuose, prisitaikiusiuose prie mažesnio apšvietimo, parodė, kad fotocheminių reakcijų 
efektyvumas sumažėja. Fotocheminius ir nefotocheminius procesus dienos metu slopino stiprios šviesos poveikis ir 
padidino neaktyvių reakcijos centrų dalį neapsaugotuose ir pavėsyje esančiuose lapuose. Lapų jautrumui turėjo įtakos jų 
išsidėstymas ir prisitaikymas prie skirtingo šviesos režimo. 

Miežiai, fotosintezė, prisitaikymas, šviesa, fluorescencija. 
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Lapų trąšų poveikis cukrinių runkelių derliui ir kokybei 
 

Kęstutis Romaneckas, Regina Romaneckienė 
 

Tyrimai atlikti 2004–2006 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje giliai glėjiško karbonatingo 
išplautžemio lengvo priemolio dirvožemyje. Bandymo tikslas – nustatyti Lietuvoje naudojamų lapų trąšų įtaką cukrinių 
runkelių derlingumui, šakniavaisių kokybei bei įvertinti papildomo patręšimo lapų trąšomis ekonominį efektą. Lauko 
bandymas darytas pagal tokią schemą: 1) papildomai lapų trąšomis netręšta (kontrolė); 2) Delfan (1,5 l ha-1); 3) Tradecorp AZ 
(0,5 kg ha-1); 4) Kemira ferticare (2 kg ha-1) + Tradebor (1,5 l ha-1); 5) Atgaiva – 1 (40 l ha-1); 6) Atgaiva – 2 (70 l ha-1).  

Tyrimais nustatyta, kad vienkartinis lapų trąšų poveikis cukrinių runkelių derlingumui ir kokybei nebuvo dėsningas ir 
esminis. Lapų trąšų panaudojimas cukrinių runkelių pasėliuose ekonomiškai nepasitvirtino, nes teigiamą minimalų 57,63 Lt 
ha-1 ekonominį efektą sąlygojo tik mikroelementinės trąšos Tradecorp AZ panaudojimas. 

Cukriniai runkeliai, lapų trąšos, derlius, kokybė, ekonominis efektas. 
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Piktžolių dygimo dinamika nesėtoje dirvoje ir skirtingo tankumo vasarinių miežių pasėlyje  
 
Regina Romaneckienė, Vytautas Pilipavičius, Kęstutis Romaneckas, Inga Aliukonienė  
  

Tyrimai atlikti 2004–2006 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje. Darbo tikslas – lauko sąlygomis ištirti 
įvairių piktžolių rūšių dygimo dinamiką suformavus skirtingo tankumo vasarinių miežių pasėlius ir nesėtoje dirvoje. Tyrimo 
objektas – vasarinių miežių agrofitocenozė – Hordeum vulgare L. – paprastojo miežio vasarinės veislės ‘Aura’ pasėlis ir jame 
augančios piktžolės. Pieninės brandos vasarinių miežių pasėlyje vyravo trumpaamžės piktžolės. Jos rečiausiame vasarinių 
miežių pasėlyje 2,7 mln. ha-1  (120 kg ha-1) sudarė apie 90%, o daugiametės apie 10% Pasėlį tankinant iki 6,2 mln. ha-1 (280 
kg ha-1) vasarinių miežių, trumpaamžių piktžolių sumažėjo iki 88%, o daugiametės piktžolės užėmė jų vietą ir sudarė apie 
12% pasėlio piktžolių, išskyrus 2006 m., – tuomet rečiausiame vasarinių miežių pasėlyje 2,7 mln. ha-1 (120 kg ha-1) 
daugiametės piktžolės sudarė vos 0,8% Įvairių rūšių piktžolių dygimo dinamika nustatyta įrengus 0,25 m2 pastovias apskaitos 
aikšteles, išdėstytas šachmatine tvarka. Apskaita atlikta kas 10 – 14 dienų. Piktžolių dygimas stebėtas ir nesėtoje dirvoje 
keturiose 0,25 m2 ploto aikštelėse. Vasarinių miežių vegetacijos pradžioje piktžolės dygo intensyviausiai, – tai atitinka jų 
biologines savybes. Krūmijimosi tarpsnyje piktžolės dygo intensyviai, o dėl vidinių ir tarprūšinių konkurencinių sąlygų 
bamblėjimo tarpsnyje piktžolių dygimo intensyvumas palaipsniui ėmė mažėti. Vėlesniuose tarpsniuose jis iš esmės sumažėjo. 
Piktžolių dygimas bamblėjimo, plaukėjimo, pieninės brandos ir kietosios brandos tarpsniuose išryškino vasarinių miežių ir 
piktžolių tarprūšinį konkurencingumą. Nustatyta, kad vasarinių miežių krūmijimosi ir plaukėjimo metu intensyviausiai ir 
gausiausiai dygo baltosios balandos ir daržinės žliūgės, intensyviai, tik ne taip gausiai dygo ir kibieji lipikai, dirvinės 
veronikos, smalkiniai tvertikai, trikertės žvaginės bei garstukai. Vėlesniuose vasarinių miežių vystymosi tarpsniuose 
suintensyvėjo vijoklinių pelėvirkščių, dirvinių pienių ir dirvinių usnių dygimas. Visų rūšių piktžolių dygimas tankinant pasėlį 
bei augant ir vystantis miežiams mažėjo.  

Vasarinių miežių pasėlis, nesėta dirva, piktžolės, rūšinė sudėtis, dygimas.  
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Cukrinių runkelių, skirtų bioetanolio gamybai, tręšimo normų tyrimai 
 
Albinas Šiuliauskas, Vytautas Liakas, Elena Liakienė, Vytautas Rauckis, Virgilijus Paltanavičius 
 

2002 – 2004 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje (Kauno r.) ir 2005 – 2007 m. Ėriškėse (Panevėžio 
r.) buvo daromi cukrinių runkelių, skirtų bioetanolio gamybai, tręšimo bandymai, siekiant nustatyti galimus gauti jų 
šakniavaisių derlius. Taip pat buvo įvertinti ir Kauno augalų veislių tyrimo stotyje darytų veislių palyginimo bandymų 
duomenys. Bandymų lauko (Kauno rajonas) dirvožemis – IDg8–k (LVg–p–w–cc) karbonatingas sekliai glėjiškas 
išplautžemis (Calci – Epihypogleic Luvisols). Granuliometrinė sudėtis – vidutinio sunkumo priemolis. Dirvožemio mainų 
rūgštingumas – pHKCL 7,0–7,2, humusas – 2,2–2,5%. Dirvožemio fosforingumas 165–173, kalingumas 119–174 mg kg-1. 
Panevėžio rajone Ėriškėse daryto bandymo lauko dirvožemis – giliau karbonatingas, giliau glėjiškas rudžemis (CMg-p-w-
can) (Endocalcari-Endohypogleyic Cambisols), granuliometrinė sudėtis – lengvas priemolis. Dirvožemio pHKCL – 7,4–7,6. 
Dirvožemis – didelio fosforingumo bei kalingumo. Humuso kiekis – 2,4–2,8 %. 2002 – 2004 m. bandymų laukeliuose 
buvo auginami veislės ‛Anna’, o 2005 – 2007 m. – ‛Belmonte’ veislės cukriniai runkeliai.  

Bandymų duomenys parodė, kad nesant cukrinių runkelių šakniavaisių kokybės apribojimų, tokių kaip α amino azoto, 
kalio bei natrio kiekiai šakniavaisiuose, cukrinių runkelių tręšimo normas galima padidinti net du ir daugiau kartų, lyginant su 
nustatytomis cukraus gamybai skirtiems augalams. 2002 – 2004 m. maksimali tręšimo norma – N200P150K300 cukrinių runkelių 
šakniavaisių derlių padidino 30,5–41,8 t ha-1, lyginant su netręštu variantu ir 18,4 t ha-1, lyginant su optimalia tręšimo norma 
(N80P60K120) runkeliams, skirtiems cukraus gamybai. 2005 – 2007 m. lauko bandymų duomenimis, palankiais cukrinių 
runkelių augimo metais, maksimali tręšimo norma buvo dar efektyvesnė: maksimalaus tręšimo laukelio – N200P80K190 – 
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cukrinių runkelių šaknų buvo prikasta per 20 t ha-1 daugiau nei patręšus N80P80K190. Nors dėl tręšimo normų didinimo iš 
esmės mažėjo šakniavaisių cukringumas, tačiau ir cukraus kiekis šio varianto buvo 1,97–3,78 t ha-1 didesnis. 

Kad cukrinius runkelius auginti bioetanolio gamybai tikslinga, rodo ir faktiniai šakniavaisių (67,0–87,8 t ha-1) arba 
cukraus (11,7–16,5 t ha-1) išeigos rodikliai Kauno augalų veislių tyrimo stotyje. 

Bioetanolis, cukriniai runkeliai, tręšimo normos. 
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Geros kokybės pluoštinių linų veislių identifikacija pagal stiebo proteinų izoformų 
elektroforegramą  
 
Vladimir Titok, Svetlana Kubrak, Viktor Leontjev, Svetlana Jurenkova 
 

Atlikti pluoštinių linų stiebo proteinų tyrimai ontogenezės metu naudojant elektroforezę, skysčių chromatografiją ir 
masių spektrometriją. Gauta naujos informacijos apie genotipų proteinų sudėtį bei nustatyta, kad struktūrinė funkcinė 
sandara augalų ląstelių sienelėse susijusi su pluošto kokybės parametrais. Nustatyta, kad genotipai pasižymi specifiniais 
proteinų komponentais. Aptikta polipeptidų, kurių nerandama blogos kokybės linų pluošte. 

Pluoštiniai linai, stiebo proteinai, elektroforezė, masių spektrometrija. 
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Azoto trąšų įtaka kviečių augimui ir derliaus formavimui 
 
Tatjana Tranavičienė, Ilona Vagusevičienė, Algirdas Sliesaravičius, Akvilė Urbonavičiūtė 

 
2006–2007 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje atlikti bandymai, kuriuose tirta įvairių azoto normų 

įtaka žieminių kviečių veislių vystymuisi, fotosintetzės produktyvumui bei grūdų derliui. Buvo atlikti dviejų lietuviškų 
žieminių kviečių veislių tyrimai: labai gerų kepimo savybių ‘Ada’ ir patenkinamų kepimo savybių ‘Seda’. Nustatyta, kad 
didesnės azoto trąšų normos teigiamai veikė balansą tarp augimo ir vystymosi procesų bei abiejų veislių fotosintetinį 
produktyvumą. BBCH 34-39 etape ‘Ada’ veislės kviečių fotosintetinis produktyvumas buvo 43% didesnis tręšiant N150, 
lyginant su kontroliniu variantu (N90). ‘Seda’ veislės kviečiams azoto trąšos tokios didelės įtakos neturėjo. Tirtų veislių 
grūdų derlingumas yra susijęs su azoto trąšų normomis ir augalų fotosintezės produktyvumu.  

Žieminiai kviečiai, azotas, fotosintezės produktyvumas. 
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Aliejaus ir proteinų kiekio ekologinis kintamumas sėmeniniuose linuose  
 
Svetlana Vakula, Viktor Leotjev, Lidija Koren, Vladimir Titok 

 
Buvo atlikti 25 įvairios genetinės ir geografinės kilmės sėmeninių linų veislių proteinų ir aliejaus kiekio tyrimai. 

Pavyzdžiai buvo surinkti iš vienos vietos per du vegetacijos sezonus, pasižymėjusius kontrastingomis oro sąlygomis. 
Aliejaus kiekis sėklose neigiamai koreliavo su proteinų kiekiu. Šaltais ir drėgnais metais sėklose buvo didesnis aliejaus 
kiekis ir mažiau proteinų.  Dispersinės analizės būdu įvertintas komponentų kaupimasis įvairių genotipų sėklose esant 
skirtingoms aplinkos sąlygoms. Pagrindinių komponenčių analizės (PKA) metodas naudotas klasifikuojant individus į 
kategorijas ir nustatant bendras tirtų pavyzdžių struktūros charakteristikas.  

Linai, aliejus, proteinai, kintamumas.   
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Chlorofilo fluorescencijos pritaikymas nustatant kviečių (Triticum aestivum L.) genotipų 
jautrumą sausrai ir aukštai temperatūrai  
 
Marek Zivcak, Marian Brestic, Katarina Olsovska 
 

Sausra, dažnai lydima aukštos temperatūros, yra vienas iš pagrindinių augalų produktyvumą mažinančių veiksnių. 
Selekcija tolerancijos sausrai kryptimi yra santykinai sudėtinga – reikia pagalbinių metodų, spartinančių selekcijos 
procesą. Vienas iš perspektyviausių metodų yra greitas chlorofilo fluorescencijos matavimas ir jos analizė naudojant JIP 
testą. Pabandyta pritaikyti šį metodą, įvertinant jos galimybes registruoti skirtumus tarp genotipų jautrumo abiotiniam 
stresui. Tirti du skirtingi žieminių kviečių (Triticum aestivum L.) genotipai ir įvertinta sausros ir aukštos temperatūros 
įtaką jų FS II efektyvumui. Nustatytas skirtumas tarp genotipų FS II jautrumo lyginant vandens deficitą lapuose. Nors 
klasikinis fluorescencijos parametras FV/FM kito mažiau net esant dideliam vandens deficitui, ypač mažiau tolerantiškų 
genotipų, kai kurie kiti parametrai, tokie kaip produktyvumo rodiklis (PIABS), geriau atspindi sausros streso lygį ir pasirodė 
daug naudingesni nustatant toleranciją sausrai. Karščio stresas, sukeltas aukštesnės negu 40 °C temperatūros, stipriai 
paveikė svarbiausius fotosintezės procesus – tai rodė žymus FV/FM maksimumo sumažėjimas ir žymus minimalios 
fluorescencijos F0 padidėjimas, rodantis kokybinius pokyčius šviesą surenkančioje sistemoje. Tirtų genotipų lapai, pažeisti 
ribinės temperatūros (40 °C), rodė skirtingą II fotosistemos jautrumą pagal matuotus parametrus. Chlorofilo 
fluorescencijos matavimo metodas yra greitas ir jautrus, todėl perspektyvus atrenkant geresnės tolerancijos sausrai ir 
aukštai temperatūrai genotipus. 

Kviečiai, sausros stresas, karščio stresas, chlorofilo fluorescencija. 
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Geofiltracijos modeliavimas įvairiomis programomis 
 
Eimantas Dargenis, Albinas Kusta, Žydrūnas Vyčius 
 

Naudojantis apytiksliais hidrauliniais, hidromechaniniais ar EHDA geofiltracijos skaičiavimo ir modeliavimo 
metodais negalima tiksliai išspręsti sudėtingesnių ir svarbesnių geofiltracijos uždavinių, o jų vystantis ir tobulėjant 
šiuolaikinėms technologijoms daugėja. Tokiems uždaviniams spręsti reikia didelių galimybių ir tikslių skaičiavimo 
modelių ir programų. Šiuos reikalavimus gali atitikti vis plačiau taikomi bei nuolat tobulinami skaitiniai geofiltracijos 
modeliai ir šiuolaikinės kompiuterinės geofiltracijos modeliavimo programos. Geofiltracijos skaičiavimai kompiuteriais 
yra pagrįsti skaitiniais diferencialinių lygčių, aprašančių požeminio vandens judėjimo modelį, sprendimo metodais. 
Kompiuterinės geofiltracijos modeliavimo programos gali įvertinti visus geofiltracijos procesą sąlygojančius veiksnius ir 
lemia tikslius modeliavimo rezultatus. 

Šiame straipsnyje apžvelgiami skaitiniai geofiltracijos modeliai ir jų modeliavimas įvairiomis geofiltracijos 
modeliavimo programomis Lietuvos sąlygomis. Analizuotos šios geofiltracijos procesams modeliuoti skirtos programos: 
PLAFI, MODFLOW, FEFLOW, MIKE, GEOSLOPE. Padaryta išvada, kad Lietuvos sąlygomis sprendžiant nedidelės 
apimties uždavinius priimtiniausia naudoti kompiuterinę geofiltracijos modeliavimo programą PLAFI.  

Geofiltracija, modeliavimas, skaitinis modeliavimas. 
 

Eimantas DARGENIS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Hidrotechnikos katedros doktorantas. Adresas: Universiteto g. 10, 
Akademija, LT–53361 Kauno r. Tel (8–37) 75 23 93; el. paštas Eimantas.Dargenis@lzuu.lt 
Albinas KUSTA. Lietuvos žemės ūkio universiteto Hidrotechnikos katedros profesorius, habilituotas daktaras. Adresas: Studentų g. 11, 
Akademija,  LT–53361 Kauno r. Tel. (8–37) 75 23 03; el. paštas Albinas.Kusta@lzuu.lt 
Žydrūnas VYČIUS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Statybinių konstrukcijų katedros doktorantas. Adresas: Universiteto g. 10, 
Akademija, LT–53361 Kauno r. Tel (8–37) 397722; el. paštas Zydrunas.Vycius@lzuu.lt 
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Nedegto molio bandinių termofizikinės savybės 
 
Dalia Kasperiūnaitė, Feliksas Mikuckis, Juozas Navickas  
 

Nedegtas molis gali būti naudojamas kaip statybinė medžiaga ūkinių pastatų ir netgi gyvenamųjų namų statybai. Tai 
ypač aktualu kaimo vietovėse, nes tokiu būdu taupoma energija, didėja vietinių gyventojų užimtumas ir sumažėja statybos 
kainos. 

Ištirta nedegto molio bandinių tankio priklausomybė nuo jų gamybos technologijos: presavimo slėgio ir formavimo 
masės absoliutinio drėgnio, nedegto molio bandinių šilumos laidžio ir vandens garų absorbcijos gebos priklausomybę nuo 
formavimo masės absoliutinio drėgnio juos slegiant 40 MPa slėgiu; taip pat šilumos laidžio priklausomybė nuo bandinių 
absoliutinio drėgnio šilumos laidžio matavimo metu.  

Taikant tiesinę regresiją, atliktas šilumos laidžio prognozavimas pagal nedegto molio bandinių formavimo masės ir šių 
bandinių absoliutinį drėgnį. Nustatytas bandinių formavimo masės ir bandinių absoliutinių drėgnių reikšmingumas šilumos 
laidžiui. 

Molio tankis, šilumos laidis, absorbcija. 
 

Dalia KASPERIŪNAITĖ. Lietuvos žemės ūkio universiteto Fundamentinių mokslų studijų instituto Fizikos katedros doktorantė. 
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technologijos (technikos) mokslų daktaras, docentas. Universiteto g.10, Akademija, LT-53361 Kauno r. Tel. (8-37) 752322, el. paštas: 
Feliksas.Mikuckis@lzuu.lt 
Juozas NAVICKAS. Lietuvos žemės ūkio universiteto Fundamentinių mokslų studijų instituto Fizikos katedros gamtos mokslų 
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Sausinimo sistemų būklės tyrimo Lietuvoje rezultatų analizė 
 
Liudas Kinčius, Alma Pocienė, Feliksas Mikuckis, Skirmantas Pocius 
 

Lietuvos Respublikoje yra 2,6 mln.ha drenažu nusausintų žemių. Visos melioracijos infrastruktūros vertė sudaro apie 
22 milijardus litų. Lėšos, skiriamos drenuotų žemių ir statinių priežiūrai ir remontui, yra nepakankamos ir neužtikrina jų 
normalaus darbo. Melioracijos statiniai kasmet nusidėvi 2 procentais arba jų vertė kasmet sumažėja 100 milijonų litų. 
Vidutinis melioracijos sistemų nusidėvėjimas siekia 55 procentus.  

Straipsnyje analizuojami melioracijos sistemų ir statinių būklės įvertinimo rezultatai. 2006 m. atlikta melioruotų žemių 
ir melioracijos statinių būklės analizė valstybės, apskričių ir savivaldybių mastu, nustatyti drenuoti plotai, nenaudojami 
žemės ūkyje, drenažo sistemoms, kurioms reikia remonto, rekonstrukcijos yra nebeapskaitomos, paruošti pasiūlymai joms 
transformuoti į kitos paskirties žemes. 

 Nustatyta, kad iš 2981,6 tūkst.ha melioruotų žemių ploto 220,153 tūkst.ha (7,4%yra blogos būklės. Iš jų 77% yra 
užmirkusios, 7% virtę pelkėmis, 9% – užstatyta, 1% – užsodinta mišku. Iš apskaitos siūloma išbraukti 35,39 tūkst.ha 
melioruotų žemių. Norint melioracijos priemonėmis sudaryti geras sąlygas augalams augti, esamas melioracijos fondas turi 
būti nuolat ir tinkamai prižiūrimas, atnaujinamas bei modernizuojamas, atsižvelgiant į naujo ūkininkavimo ypatumus. 
Melioracijos sistemų gedimai dažniausia pasireiškia apleistuose žemės ūkio plotuose.   

Sausinamos žemės, būklės įvertinimas, drenažo gedimai. 
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(technikos) mokslų daktaras, docentas. Adresas: Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37)  75 23 80, el. paštas 
ml@lzuu.lt 
Feliksas MIKUCKIS. Lietuvos žemės ūkio universitetas Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Statybinių konstrukcijų katedros 
technologijos (technikos) mokslų daktaras, docentas. Adresas: Universiteto g. 10, LT-53361 Akademija, Kauno r. Tel. (8 37)  75 23 22, 
el. paštas sk@lzuu.lt 
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Kaimo kraštovaizdžio apsauginių želdynų erdvinės sistemos formavimosi istoriniai aspektai 

Romualdas Misius, Jurgis Bučas 

Lietuvos kaimo kraštovaizdžio formavimosi istorinėje raidoje permainoms įtaką darė gamtinės sąlygos, žemdirbystės 
įrankiai, technika ir technologija, politiniai, ekonominiai ir socialiniai veiksniai bei žemės ūkio reformos. Socialinių ir 
žemės ūkio reformų veiksniai iš esmės keitė agrarinio kraštovaizdžio formas. Keičiantis žemės ūkio struktūroms, 
gyvenviečių ir kelių tinklui, keitėsi ir apsauginių želdynų struktūra. Kiekviename permainų laikotarpyje besiformuodamos 
savitos apsauginių želdynų erdvinės sistemos iš buvusios perimdavo gyvybingiausius elementus adaptuodamos naujomis 
sąlygomis. Vykdant visuotinę žemių melioraciją, nebuvo įvertinta apsauginių želdynų formavimosi istorinė raida, jų tipų ir 
formų perimamumas, želdinimo tradicijos ir pritaikymo galimybės. 

Straipsnyje analizuojama Lietuvos kaimo kraštovaizdžio apsauginių želdynų erdvinės sistemos istorinė raida, jos 
komponentų kaita, apsauginių želdynų tipų ir formų perimamumas kaimo kraštovaizdžio istorinių tipų atžvilgiu. 
Nustatytos apsauginių želdynų erdvinės sistemos ir jos komponentų formavimosi tradicijos, pasiūlytos jų panaudojimo 
galimybės atliekant agrarinio kraštovaizdžio ekologinę melioraciją, optimizuojant kaimo kraštovaizdžio erdvinę struktūrą 
bei atstatant jos ekologinį stabilumą, vaizdinę kokybę, estetinį patrauklumą ir nacionalinį savitumą. 

Apsauginių želdynų tipai, formos, erdvinė sistema, istorinis perimamumas. 

Romualdas MISIUS. Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų katedros docentas, Kauno technologijos 
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krypties doktorantas. Adresas: Vaidoto g. 241, Kaunas, LT-45395. Tel. (8-37) 745089; el. paštas: rmisius@takas.lt 
Jurgis BUČAS. Kauno technologijos universiteto Architektūros ir kraštotvarkos katedros profesorius, Kraštotvarkos centro direktorius. 
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Fotoplanų, sudarytų ultralengvu orlaiviu atliktos aeronuotraukos pagrindu, geometrinis 
tikslumas 
 
Gintautas Mozgeris, Alfredas Galaunė, Donatas Jonikavičius 
 

Šiame straipsnyje yra pristatomi fotoplanai, sudaryti ultralengvu orlaiviu atliktos aerofotonuotraukos pagrindu. 
Aptariami du aerofotografavimo (i) esant 1600 m altitudei, vaizdų gardelės dydis 50 cm ir (ii) esant 900 m altitudei, vaizdų 
gardelės dydis 30 cm bei keturi fotoplanų gamybos technologijos variantai – (i) naudojama tik aerofotografavimo metu 
užfiksuota informacija, (ii) papildomai naudojami vietovėje prieš aerofotografavimą paženklinti ir išmatuoti atramos 
taškai, (iii) pagal topografinius žemėlapius M1:10000 sukuriamas skaitmeninis vietovės reljefo modelis, kuris papildomai 
naudojamas aerotrianguliacijos bei ortotransformavimo procese, ir (iv) atramos taškai bei atskirai sukurtas reljefo modelis, 
papildomai naudojami kartu. Įvertintas gaunamų fotoplanų geometrinis tikslumas. Ryškių vietovės objektų padėties 
vidutinė kvadratinė paklaida ORT10LT atžvilgiu mažėja pasitelkiant papildomą informaciją nuo 5,53 m iki 2,82 m, tačiau 
šis sumažėjimas nustatytas tik atvirose vietovėse. Fotoplanų geometrinis tikslumas atvirose vietovėse esmingai pagerėja, 
jei aerofotografavimo altitudė sumažinama nuo 1600 m iki 900 m bei fotoplanų gamyboje panaudojami atramos taškai – 
vidutinė kvadratinė paklaida mąžta iki 1,39 m. Sudarant fotoplanus panaudojant atramos taškų informaciją, praktiškai 
pašalinama sisteminė paklaida. Daroma apibendrinanti išvada, kad fotoplanai, pagaminti ultralengvo orlaivio atliktu 
aerofotonuotraukos pagrindu esant 1600 m altitudei, gali būti naudojami sprendžiant šiuolaikinės sklypinės miškų 
inventorizacijos ar panašius uždavinius.  

Miškų inventorizacija, aerofotografavimas, ultralengvas orlaivis, fotoplanas, geometrinis tikslumas. 
 

Gintautas MOZGERIS. Dr. of Biomedical Sciences, Forestry, Researcher of GIS Education and Research Centre. Institute of 
Environment, Lithuanian University of Agriculture. Address: Studentų str. 13, Kaunas-Akademija, LT-53362. Tel. +370 37 752291; e-
mail: gintas@hydrogis.lt 
Alfredas GALAUNĖ. Director of State Forest Inventory and Management Planning Institute, Forest engineer. Address: Pramonės pr 
11a, LT-51327, Kaunas. Tel. +370 37 490222; e-mail: alfredas@lvmi.lt 
Donatas JONIKAVIČIUS. Master of Sciences, Forestry, Phd student at GIS Education and Research Centre, Institute of Environment, 
Lithuanian University of Agriculture. Address: Studentų str. 13, Akademija, LT-53362. Tel. +370 37 752291; e-mail: 
djonikavicius@gmail.com 


