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Energetinių augalų auginimo ir ruošimo kurui technologijų vertinimas 
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Lietuvos žemės ūkio universitetas 

 
 Apžvelgtos gluosnių ir kitų energetinių augalų auginimo, nuėmimo ir ruošimo kurui technologijos Lietuvoje ir užsienio šalyse, aptarta naudojama 
technika, apžvelgti technologijų energetinio vertinimo metodai. 
 Atlikus technologijų energetinį vertinimą nustatyta, kad bendrosios gluosnių stiebų auginimo ir derliaus nuėmimo energijos sąnaudos – 
15241 MJ·ha-1. Didžiausią energijos sąnaudų dalį sudaro tiesioginės ir netiesioginės energijos sąnaudos (įskaitant energijos sąnaudas trąšoms ir sėklai). 
Nustatytos bendrosios varpinių ir ankštinių žolių mišinių auginimo ir derliaus nuėmimo energijos sąnaudos – 8518 MJ·ha-1, atitinkamai topinambų stiebų 
– 14378 MJ·ha-1, saulėgrąžų stiebų – 11324 MJ·ha-1.  
 Mažiausias energijos sąnaudų skirtumas augalams auginti ir nupjauti yra žolių (auginti sunaudojama 5,1 GJ·ha-1, nupjauti – 3,4 GJ·ha-1), o didžiau-
sias – gluosnių (auginti sunaudojama 11,6 GJ·ha-1, o nupjauti – 3,6 GJ·ha-1). Apskaičiuotas kietajam kurui naudojamų gluosnių energijos efektyvumo 
koeficientas yra 9,2. 
 Energetiniai augalai, gluosniai, technologijos, energetinis vertinimas, energijos sąnaudos. 

 
Įvadas 
  

Energetinėms reikmėms gali būti naudojami pašariniai 
žoliniai augalai ir stambiastiebiai žoliniai augalai. Tradici-
nių pašarui naudojamų žolinių augalų biomasės derliui nu-
imti ir kurui ruošti tinka tos pačios technologijos ir techni-
ka kaip ir šiaudams bei pašarinėms žolėms. Kurui ruošiamą 
žolę reikia nupjauti, išdžiovinti iki 17–20% drėgnio, supre-
suoti į ritinius arba ryšulius ir laikyti dengtoje saugykloje 
(Lietuvos..., 2007; Pramoninės..., 2006; Žaltauskas ir kt., 
2002). Stambiastiebiams žoliniams augalams nuimti ir pa-
ruošti kurui galima naudoti keletą technologinių variantų 
(Jasinskas, Liubarskis, 2005):  

– stiebus nupjauti motorine pjaunamąja vėlai rudenį, 
surišti į ryšulius ir laikyti daržinėje. Išdžiūvusius iki 20% 
drėgnio stiebus smulkinti stacionariais smulkintuvais ir 
pjaustinį kūrenti specialiose kūryklose; 

– stambiastiebių augalų stiebus, lauke išdžiūvusius iki 
20–25% drėgnio, anksti pavasarį nupjauti kukurūzų kom-
bainais, susmulkintą masę pakrauti į automobilines arba 
traktorines priekabas, transportuoti į saugyklas ir deginti 
žaizdro tipo kūryklose. 

Panašios nuėmimo technologijos gali būti naudojamos 
ir ruošiant kurą iš trumpos rotacijos sumedėjusių energeti-
nių augalų – gluosnių, jų 2008 m. Lietuvoje buvo augina-
ma per 400 ha (Jasinskas, Scholz, 2008): 
– derlių nuimant viso ilgio stiebais arba juos rišant į 

ryšulius ir susmulkinant vėliau; 
– derliaus nuėmimas ir smulkinimas vienu metu. 
Praktiškai tikslinga naudoti antrąjį technologinį varian-

tą, tuomet minimaliai naudojamas rankų darbas, visas te-
chnologines operacijas galima mechanizuoti. Siekiant pa-
lyginti kuro ruošimo iš skirtingų energetinių augalų te-
chnologijas, tikslinga atlikti šių technologijų energetinį 
įvertinimą. 

 Darbo tikslas – apžvelgti technologijų energetinio ver-
tinimo metodus ir tyrimus, atlikti gluosnių ir kitų energeti-
nių augalų auginimo, nuėmimo ir ruošimo kurui technolo-
gijų energetinį vertinimą. 

Technologijų energetinio vertinimo metodų ir tyrimų 
apžvalga 
 
 Atliekant technologijų energetinį vertinimą, Lietuvoje 
dažniausiai apskaičiuojamos energijos sąnaudos ploto viene-
tui – hektarui. Auginant ir ruošiant energetinius augalus ku-
rui, aptinkamas supaprastintas gamybos technologijų ener-
getinis vertinimas (Sirvydis, 2001). Skaičiuojant energijos 
sąnaudas šiuo metodu, neįvertinamos žmogaus darbo ener-
getinės sąnaudos gamybos operacijoms bei energijos sąnau-
dos, sunaudotos mašinų gamybai: 

 Ei = Eo + E1,       (1) 

čia    Ei – energijos sąnaudos kuro gamybai MJ·ha-1; 
 Eo – tiesioginės energijos sąnaudos (sunaudoti dega-

lai, elektros energija, šiluma) MJ·ha-1; 
 E1 – netiesioginės energijos sąnaudos (trąšos, herbi-

cidai, sėkla, kt.) MJ·ha-1. 
 

Atliekant tikslesnį technologijų energetinį vertinimą, 
papildomai įvertinamas ir kiekvienai technologinei operaci-
jai atlikti naudojamų mašinų gamybos energetinis imlumas 
ir žmogaus darbo energijos sąnaudos (Sirvydis, 2001; Ja-
sinskas, 2003). Mechanizuotų darbų įkainiai, degalų sąnau-
dos, agregatų našumas, žmogaus darbo sąnaudos apskai-
čiuojamos, remiantis naujausia informacija (Mechanizuo-
tų..., 1, 2 ir 3 dalys, 2007).  

 Pagal šią gamybos technologijų energetinio vertinimo 
metodiką, 2003 – 2006 m. LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos 
instituto ir Lietuvos žemdirbystės instituto bandymų bazėje 
tirti ir vertinti energetiniai augalai – tradiciniai pašarui 
naudojami žoliniai augalai (varpinių ir ankštinių žolių mi-
šinys) ir stambiastiebiai žoliniai augalai (topinambai ir sau-
lėgrąžos), įvertintos jų nuėmimo ir ruošimo kurui techno-
logijos ir parinkta technika. Vertinant technologijas koky-
biniu požiūriu, nustatyti kuro ruošimo nuostoliai, gaunami 
augalus nuimant, kraunant ir pervežant. 

 Atlikus technologijų energetinį vertinimą buvo nusta-
tyta, kad bendrosios tradicinių žolių auginimo ir kuro ruo-
šimo energijos sąnaudos siekia 8518 MJ·ha-1. Didžiausią 
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energijos sąnaudų dalį (per 80%) sudaro tiesioginės ir ne-
tiesioginės energijos sąnaudos. Produkcijoje sukaupta 
energija siekia iki 140 GJ·ha-1, ji yra apie 16 kartų didesnė 
už energijos sąnaudas kurui pagaminti. 

Skaičiuojant kurui paruoštų energetinių augalų laiky-
mo energijos sąnaudos neįvertintos, nes visų lyginamų te-
chnologijų jos panašios. Bendrosios topinambų stiebų au-
ginimo ir derliaus nuėmimo energijos sąnaudos lygios 
14378 MJ·ha-1. Didžiausią energijos sąnaudų dalį (apie 
85%) sudaro tiesioginės energijos sąnaudos (įskaitant ne-
tiesiogines energijos sąnaudas trąšoms ir sėklai). Produkci-
joje sukaupta energija siekia iki 170 GJ·ha-1, ji yra apie 12 
kartų didesnė už energijos sąnaudas kurui pagaminti. 

Bendrosios saulėgrąžų stiebų auginimo ir derliaus nuė-
mimo energijos sąnaudos – 11324 MJ·ha-1. Didžiausią ener-
gijos sąnaudų dalį (apie 88%) sudaro tiesioginės energijos 
sąnaudos (įskaitant netiesiogines energijos sąnaudas trąšoms 
ir sėklai). Produkcijoje sukaupta energija siekia iki 150 
GJ·ha-1, ji yra apie 13 kartų didesnė už energijos sąnaudas. 

Tyrimais nustatyta, kad bendrosios tradicinių žolių au-
ginimo ir derliaus nuėmimo energijos sąnaudos yra 1,7 karto 
mažesnės už topinambų stiebų ir 1,3 karto mažesnės už sau-
lėgrąžų stiebų kurui paruošti reikalingas energijos sąnaudas.  

Energetinių augalų produkcijoje sukaupta energija 
įvertinama nustatant šilumingumą juos deginant. Atliktais 
tyrimais nustatyta, kad žolinių augalų biomasės šiluminė 
vertė prilygsta šiaudų vertei, degios masės žemutinė degi-
mo šiluma 17,0–17,6 MJ·kg-1. Varpinių žolių ir jų mišinių 
degimo temperatūra žaizdro kūrykloje buvo 740–750oC, 
topinambų ir saulėgrąžų – 680–700oC (Dagys ir kt., 1998; 
Žaltauskas, 2002). Nustačius augalų derlingumą (kg) ir ži-
nant jų šiluminę vertę (MJ·kg-1), galima apskaičiuoti pro-
dukcijoje sukauptą energiją (MJ·ha-1). 

Technologijų energetinis vertinimas atliekamas ir Vo-
kietijoje, Potsdam Bornim institute, pagal specialią meto-
diką, kurios pagrindiniai vertinimo kriterijai panašūs į Lie-
tuvoje naudojamus energetinio vertinimo kriterijus (Scholz 
et al., 2004). Vertinant technologijos energetinį efektyvu-
mą, buvo nustatomos ir palyginamos energetinių augalų 
auginimo ir nuėmimo technologijų energijos sąnaudos 
(sumuojant energijos sąnaudas atskiroms technologinėms 
operacijoms atlikti) ir gaunama energija, sukaupta užaugin-
tuose energetiniuose augaluose (šilumos energija, kurią ga-
lima gauti sudeginus augalus). Nustatant technologines 
energijos sąnaudas, šalia pagrindinių ir papildomų techno-
loginių operacijų nustatomas ir technologinėms operaci-
joms atlikti naudojamų mašinų energetinis imlumas bei 
trąšų energijos sąnaudos (Scholz et al., 2004). Vertinant ir 
lyginant skirtingas technologijas energetiniu požiūriu, atsi-
žvelgiama į skirtingų energetinių augalų rūšių pagrindines 
ir papildomas technologines operacijas – nuo plantacijų 
įveisimo ir auginimo iki jų nuėmimo ir kuro paruošimo. 

Atlikus tyrimus Vokietijoje, nustatytos energijos sąnau-
dos augalus intensyviai tręšiant (A variantas) kinta nuo 10 iki 
14 GJ·ha-1 (per metus) priklausomai nuo energetinių augalų 
rūšies ir naudojamų technologijų ir mašinų (Hofmann, 1999; 
Maier et al., 1997; Scholz, 1998; Kaltschmitt, 1997). Mažiau-
sios energijos sąnaudos per metus gaunamos auginant tuopas 
ir gluosnius – apie 10 GJ·ha-1, o didžiausios – auginant rugius, 

kvietrugius ir kanapes – nuo 13 iki 14 GJ·ha-1. Nustatyta, kad 
daugiamečių augalų derlių nuimant retai, kartą per metus, au-
galų auginimo ir derliaus nuėmimo sąnaudos nėra didelės, o 
nuimant šiuos augalus du kartus per metus, energijos sąnau-
dos padidėja nuo 2 iki 6 GJ·ha-1 (Scholz et al., 1997).  

Naudojant azoto trąšas, žymiai padidėja augalų augini-
mo ir nuėmimo energijos sąnaudos. Augalus tręšiant inten-
syviai, naudojant metinę azoto trąšų normą – 150 kg N·ha-1 
(A variantas), gaunamos didelės energijos sąnaudos – apie 
9,4 GJ·ha-1, o trąšų nenaudojant (D variantas), energijos są-
naudos būna tik 0,5 – 4,5 GJ·ha-1. Nedidelės metinės energi-
jos sąnaudos gaunamos auginant sumedėjusius energetinius 
augalus (tuopas, gluosnius) ne mažiau kaip 20 metų vienoje 
vietoje ir nuimant derlių kas 4 metai.  

Energijos sąnaudų ir augaluose sukauptos energijos san-
tykis apibūdinamas kaip tam tikro technologinio proceso ar 
augalo energetinio efektyvumo koeficientas. Tirtų energeti-
nių augalų naudojant skirtingas trąšų normas energetinio 
efektyvumo koeficientas kito nuo 0,01 iki 0,18. Vadinasi, 
lyginant su augaluose sukaupta energija, tik nuo 1 iki 18% 
energijos sunaudojama jiems auginti ir nupjauti bei smulkin-
ti. Nustatyta, kad mažiausios energijos sąnaudos gaunamos 
auginant tuopas Japan 105, nenaudojant trąšų ir jokio įsėlio.  

Vertinant technologijas energetiniu požiūriu, dažnai nau-
dojamas vadinamas teigiamas energijos balansas – skirtumas 
tarp sukauptos energijos ir energijos sąnaudų. Vokietijoje at-
liktų tyrimų rezultatai rodo, kad didžiausias metinis teigiamas 
energijos balansas – daugiau kaip 144 GJ·ha-1, gaunamas au-
ginant kanapes ir tuopas Japan 105 be įsėlio. Ypatingai dide-
lis teigiamas energijos balansas gaunamas auginant tuopas jų 
netręšiant – siekia net 166 GJ·ha-1 (1 pav.). Šiame paveiksle 
ordinačių ašyje žemiau 0 pažymėtos energijos sąnaudos, o 
virš 0 – augalų sukaupta energija. 

 
 
1 pav. Energijos sąnaudos ir sukaupta energija auginant įvairius energetinius 
augalus ir naudojant skirtingas trąšų normas Vokietijoje (Scholz et al., 2004) 
A variantas – augalai tręšiami intensyviai, naudojant metinę azoto trąšų 

normą – 150 kg N·ha-1; B variantas – augalai tręšiami vidutiniškai, naudo-
jant metinę azoto trąšų normą – 75 kg N·ha-1; C variantas – sukauptos 

energijos skirtumas tręšiant intensyviai ir vidutiniškai; D variantas – au-
galai netręšiami 

Fig. 1. Energy input and accumulated energy from different energy plant 
under application of different fertilization rates in Germany (Scholz et al., 

2004) 
Variant A –intensive fertilization with annual norm of nitrogenous fertili-
zers (150 kg N·ha-1);  Variant B –average fertilization with annual norm 

of nitrogenous fertilizers (75 kg N·ha-1); Variant C – difference of the 
energy accumulated under intensive and average fertilization; Variant D 

– no fertilization 
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Išskyrus šiuos minėtus augalus, sukaupta energija net-
ręšiant (D variantas) ir intensyviai tręšiant (A variantas) 
skiriasi nuo 15 iki 28%. Sukauptos energijos skirtumas trę-
šiant intensyviai ir vidutiniškai (variantas C = A – B) gau-
namas dar mažesnis. Tad galima teigti, kad pakankamai 
daug energijos sukaupia augalai, tręšiami mažesne azoto 
trąšų norma. Be to, azoto trąšų normos didinimas nėra 
efektyvus, nes didinant trąšų normą, žymaus sukauptos 
energijos padidėjimo nepastebima. 
  
Tyrimų metodika          
   
 2007–2009 m. LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos instituto 
bandymų bazėje tirti energetiniai augalai – gluosniniai žil-
vičiai (Salix viminalis), įvertintos jų nuėmimo ir ruošimo 
kurui technologijos ir parinkta technika. Vertinant techno-
logiją kokybiniu požiūriu, buvo atsižvelgta į kuro ruošimo 
nuostolius, gaunamus augalus nuimant, kraunant ir perve-
žant (Sirvydis, 2001). Skaičiuojant kurui paruoštų energe-
tinių augalų laikymo energijos sąnaudos nebuvo vertina-
mos, nes lyginamų technologijų jos yra panašios. 
 Gamybos technologijų energetinis įvertinimas atliktas 
pagal jau aprašytą metodiką (Jasinskas, Scholz, 2008; Sir-
vydis, 2001; Jasinskas, 2003; Mechanizuotų..., 1, 2 ir 3 da-
lys, 2007). Įvertinant augalų auginimo, nuėmimo ir kuro 
ruošimo technologines operacijas, apskaičiuojami šie ener-
getinio vertinimo rodikliai: 

– tiesioginės energijos sąnaudos; 
– netiesioginės energijos sąnaudos; 
– mašinų gamybos energetinis imlumas; 
– žmogaus darbo energijos sąnaudos. 

 Susumavus šiuos rodiklius, gaunamos bendrosios ener-
gijos sąnaudos kurui paruošti iš hektaro (MJ·ha-1). Pagal šias 
apskaičiuotas bendrąsias energijos sąnaudas palyginamos 
skirtingos technologijos (tradicinių žolių ir stambiastiebių 
žolinių augalų), įvertinama energijos sąnaudų dalis tenkanti 
augalams auginti ir derliui nuimti. Energijos sąnaudų skai-
čiavimo tikslumas – 0,1 MJ·ha-1. Šių energetinių žolinių au-
galų auginimo ir nuėmimo technologijos ir technika plačiau 
pateikta kitame straipsnyje (Jasinskas et al., 2008). 

 Vertinant technologijas energetiniu požiūriu naudotas ir 
vienas iš energetinio vertinimo rodiklių – energijos efekty-
vumo koeficientas. Tai kietajam kurui naudojamuose auga-
luose sukaupto energijos kiekio santykis su energija, reika-
linga tam kurui paruošti. Energijos efektyvumo koeficientas:  

 d g
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,                           (2) 

čia  Hd – derlingumas (sausoji masė) kg·ha-1; 
       Qg – sausosios masės grynasis šilumingumas (degimo 

šiluma) MJ·kg-1; 
       Σ⋅Ei – energijos sąnaudos kurui paruošti MJ·ha-1. 
 
 Ištirta ir nustatyta įvairių energetinių augalų degimo ši-
luma (Jasinskas, Zvicevičius, 2008). Šios lentelės duome-
nys tinka prognoziniams skaičiavimams. Nustatytas gluos-
nių sausosios masės grynasis šilumingumas – 17,6 MJ·kg-1.  
 
Tyrimų rezultatai          
  
 Atliekant gluosnių stiebų auginimo, nuėmimo ir kuro 
ruošimo technologijų energetinį vertinimą,  
technologinėms operacijoms siūloma technika pateikta 1 
lentelėje, joje apskaičiuotos gluosnių stiebų auginimo ir 
nuėmimo tiesioginės energijos sąnaudos.  
 Be tiesioginių energijos sąnaudų, įvertinamos ir netie-
sioginės energijos sąnaudos trąšoms ir sėklai.  
 Pirmųjų metų gluosniai: 

– trąšų barstymas – trąšos amonio salietra – 200 kg × 
27,6 = 5520 MJ·ha-1; 

– sodinimas – gluosnių gyvašakės – 280 kg × 3,0 = 
840 MJ·ha-1. 

Iš viso 6360 MJ·ha-1. 
Antrųjų metų gluosniai: 
– trąšų barstymas – trąšos amonio salietra – 100 kg × 

27,6 = 2760 MJ·ha-1. 
Iš viso 2760 MJ·ha-1. 
Bendrosios energijos sąnaudos (su trąšomis, gyvaša-

kėmis): 3843,8+ 9120 = 12963,8 MJ·ha–1; 
iš jų auginimas + trąšos, gyvašakės = 10622,2 MJ·ha-1; 
nuėmimas = 2341,6 MJ·ha-1. 

 
1 lentelė. Gluosnių auginimo ir nuėmimo technologijų tiesioginės energijos sąnaudos 

Table 1. Direct energy input of willow growing and harvesting technologies 
 

Darbų pavadinimas 
Operations 

Agregato sudėtis  
(mašinos markė) 

Machinery 

Faktinis našumas,
Factual efficiency

ha·h-1 

Degalų sąnaudos,  
Fuel expenditure 

kg·ha-1 

Energijos sąnau-
dos, 

Energy 
expenditure 

MJ·ha-1 
1. Dirvos arimas Belarus 820+TUR–3 0,7 13,48 575,6 
2. Ištisinis dirvos kultivavimas Belarus 820+KLL–4 1,94 5,1 217,8 
3. Gyvašakių sodinimas Salix–4B 0,8 9,2 392,8 
4. Trąšų barstymas (amonio salietra) VTZ–2048+TB–0,5 4,0 1,4 59,8 
5.Tarpueilių kultivavimas Belarus 820+PVK–3,2 0,9 6,0 256,2 
    Σ =1502,2 
6. Gluosnių savaeigis smulkintuvas Jaguar 870 1,8 14,2 606,3 
7. Smulkintų stiebų transportavimas Belarus 820+WF6S 0,15 32,64 1393,7 
8. Stiebų pjaustinio sukrovimas sau-
gykloje 

Belarus 820+PKU–
0,8A 0,5 8,0 341,6 

    Σ =2341,6 
    Iš viso: 3843,8 

Pastabos:  1) dyzelino perskaičiavimo į MJ koeficientas: kk=42,7 MJ·kg-1 (Sirvydis, 2001); 2) gluosnių stiebų derlingumas – 8 t·ha-1 s.m. 
Notes:  1) diesel transfer to MJ coefficient;  2) willow stem productivity 
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Gluosnių auginimo ir nuėmimo mašinų gamybos ener-
getinis imlumas pateiktas 2 lentelėje. 

Gautos bendrosios energijos sąnaudos: 
1010,7+1239,2=2249,9 MJ ha-1 

Gluosnių auginimo ir stiebų nuėmimo žmonių darbo 
energijos sąnaudos pateiktos 3 lentelėje. 

Siūlomos technologijos bendrųjų energijos sąnaudų, 
įvertinus mašinų energetinį imlumą ir žmonių darbo są-
naudas, suvestinė pateikta 4 lentelėje. Bendrosios gluosnių 
stiebų auginimo ir stiebų nuėmimo energijos sąnaudos – 
15241 MJ·ha-1. Didžiausią energijos sąnaudų dalį sudaro 
tiesioginės ir netiesioginės energijos sąnaudos (įskaitant 
netiesiogines energijos sąnaudas trąšoms ir gyvašakėms). 

 
2 lentelė. Gluosnių auginimo ir nuėmimo mašinų gamybos energetinis imlumas 

Table 2. Energy recipiency of willow growing and harvesting machinery production 

 

Eil. 
Nr. 

Mašinos markė 
Machinery 

Kiekis,  
Units 
vnt. 

Masė,  
Mass 

kg 

Energijos sąnaudos, 
Energy expenditure MJ·h-1 

Energijos sąnaudos,  
Energy expenditure MJ·ha-1 

1 Belarus 820 5 16850 54 658,5 
2 TUR–3 1 522 27,96 39,9 
3 KLL–4 1 820 46,82 24,4 
4 Salix-4B 1 360 160 200 
5 VTZ–2048 1 1780 42,48 10,6 
6 TB-0,5 1 340 45 11,2 
7 PVK–3,2 1 885 59,46 66,1 
     Σ = 1010,7 

8 Jaguar 870 1 8700 316,05 395 
9 Belarus 820 2 6320 37,05 494 
10 WF6S 1 1755 41,96 279,7 
11 PKU-0,8 A 1 1160 35,24 70,5 
     Σ 1239,2 
     Iš viso/total: 2249,9 

 
3 lentelė. Gluosnių auginimo ir nuėmimo technologijų žmonių darbo energijos sąnaudos 

Table 3. Human labour energy input in willow growing and harvesting technologies 

 

Eil. 
Nr. 

Technologija, darbo 
operacija 

Technology, operation 

 Mašinos markė 
Machinery  

Darbo sunkumo 
laipsnis, 

Labour heaviness 
degree 

Darbo sąnaudos, 
Labour 

expenditure 
žm.d.h./ha 

Energetinis ekvi-
valentas, 

Energetical 
equivalent  
MJ/žm.d.h. 

Energijos 
sąnaudos, 

Energy 
expenditure 

MJ·ha-1 
1 Dirvos arimas Belarus 820+TUR–3 vidutinis 1,43 1,26 2,0 

2 
Ištisinis dirvos kultiva-
vimas 

Belarus 820+KLL–4 -‘’- 0,52 -‘’- 0,26 

3 Gyvašakių sodinimas Salix–4B -‘’- 1,43 -‘’- 1,8 

4 
Trąšų barstymas (amo-
nio salietra) 

VTZ–2048+TB–0,5 -‘’- 0,25 -‘’- 0,1 

5 Tarpueilių kultivavimas Belarus 820+PVK–3,2 -‘’- 1,11 -‘’- 1,2 
      Σ 5,36 

6 
Stiebų pjovimas, smul-
kinimas 

Jaguar 870 -‘’- 0,77 -‘’- 1,3 

7 
Smulkintų stiebų trans-
portavimas 

Belarus 820+WF6S -‘’- 6,67 -‘’- 16,6 

8 
Stiebų pjaustinio suk-
rovimas saugykloje 

Belarus 820+PKU–
0,8A 

-‘’- 2,0 -‘’- 4,0 

      Σ 21,9 
     Iš viso: 27,26 
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4 lentelė. Gluosnių auginimo ir nuėmimo technologijų energijos sąnaudos (energetinių rodiklių suvestinė) 
Table 4. Energy expenditure of willow growing and harvesting technologies (the summary of energetic indices) 

 

Energetinių rodiklių pavadinimas  
Energetic indices 

Auginimo energijos są-
naudos, 

Energy expenditure of 
growing 

Nuėmimo energijos są-
naudos, 

Energy expenditure of 
harvesting 

Bendrosios energijos 
sąnaudos, 

Total energy 
expenditure  

1.Tiesioginės energijos sąnaudos MJ·ha-1 1502,2 2341,6 3843,8 
2. Netiesioginės energijos sąnaudos (trąšos, 
gyvašakės) MJ·ha-1 

9120 – 9120 

3. Mašinų energoimlumas MJ·ha-1 1010,7 1239,2 2249,9 
4. Žmonių darbo sąnaudos MJ·ha-1 5,4 21,9 27,3 
5. Bendrosios energijos sąnaudos MJ·ha-1 11638,3 3602,7 15241 

 
Skaičiuojant energijos efektyvumo koeficientą nustaty-

ta, kad gluosniuose sukauptos energijos kiekis lygus apie 
140 GJ·ha-1 (remiantis atliktų daugiamečių eksperimentinių 
tyrimų rezultatais, vidutinį gluosnių derlingumą sausąja 
mase – 8 t·ha-1 padauginame iš gluosnių sausosios masės 
šilumingumo – 17,6 MJ·kg-1). Apskaičiuotas kietajam ku-
rui naudojamų gluosnių energijos efektyvumo koeficientas, 
arba sukauptos energijos kiekio santykis su energija, reika-
linga tam kurui paruošti, yra 9,2.  
 Kurui naudojamų įvairių rūšių energetinių augalų au-
ginimo ir nuėmimo energijos sąnaudos pateiktos 2 pav. 
Norint palyginti imti ir ankstesnių mūsų atliktų žolinių au-
galų technologijų energetinio vertinimo rezultatai, aptarti 
šio straipsnio apžvalgoje ir plačiau pateikti kitame straips-
nyje (Jasinskas et al., 2008). 

 
2 pav. Energetinių augalų auginimo ir nuėmimo technologijų energijos 

sąnaudos 
Fig 2. Energy expenditure of energy plants growing and harvesting te-

chnologies 

 
  Iš pateikto grafiko matyti, kad mažiausias energijos 
sąnaudų skirtumas augalams auginti ir nupjauti yra žolių 
(auginti sunaudojama 5,1 GJ·ha-1, nupjauti – 3,4 GJ·ha-1), o 
didžiausias – gluosnių (auginti sunaudojama 11,6 GJ·ha-1, 
nupjauti – 3,6 GJ·ha-1). Gluosnių auginimo ir stiebų nuė-
mimo bendrosios energijos sąnaudos – 15,2 GJ·ha-1. 
 
Išvados 
             
 1. Atlikus technologijų energetinį vertinimą nustatyta, 
kad bendrosios gluosnių stiebų auginimo ir nuėmimo ener-
gijos sąnaudos yra 15241 MJ·ha-1. Didžiausią energijos są-
naudų dalį sudaro tiesioginės ir netiesioginės energijos są-
naudos. Analizuojant ankstesnių tyrimų rezultatus, gautos 
bendrosios varpinių ir ankštinių žolių mišinių auginimo ir 
derliaus nuėmimo energijos sąnaudos yra 8518 MJ·ha-1, 

atitinkamai topinambų stiebų – 14378 MJ·ha-1, saulėgrąžų 
stiebų – 11324 MJ·ha-1.  
 2. Mažiausias energijos sąnaudų skirtumas augalams au-
ginti ir nupjauti yra žolių (auginti sunaudojama 5,1 GJ·ha-1, 
nupjauti – 3,4 GJ·ha-1), o didžiausias – gluosnių (auginti su-
naudojama 11,6 GJ·ha-1, nupjauti – 3,6 GJ·ha-1).  
 3. Apskaičiuotas kietam kurui naudojamų gluosnių 
energijos efektyvumo koeficientas, arba sukauptos energi-
jos kiekio santykis su energija, reikalinga tam kurui pa-
ruošti, yra 9,2. 
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Algirdas Jasinskas 
 

The Evaluation of Energy Plants Growing and Fuel Preparation Technologies 
 

Abstract 
 
 The paper evaluates technologies of growing, harvesting and preparation for fuel of willows and other energy plants in Lithuania and foreign count-
ries, discusses operational techniques and reviewes the methods of energetic technology evaluation .  

Energetic evaluation of technologies established the total energy input for growing and harvesting of willow stems to be equal to 15241 MJ·ha-1. Di-
rect and indirect energy input (including energy input for fertilizer and seed) makes the greatest percentage of energy input. Total energy input for 
growing and harvesting mixes of cereal and legume grasses has been established to be 8518 MJ·ha-1, topinambour stems – 14378 MJ·ha-1, sunflower 
stems – 11324 MJ·ha-1, respectively. 

The least difference of energy input for plant growing and harvesting is that of grasses (5.1 GJ·ha-1 _ for growing, 3.4 GJ·ha-1 – for harvesting) and 
the greatest one is that of willows (actually 11.6 GJ·ha-1 are used for growing and 3.6 GJ·ha-1 – for harvesting). The calculations have determined the 
coefficient of energy efficiency of willows to be equal to 9.2. 
 Energy plants, willows, technologies, energetic evaluation, energy input. 
 
А. Ясинскас 
 

Оценка технологий выращивания и заготовки топлива  из энергетических растений 
 

Резюме 
 
 Проведена оценка технологий выращивания, уборки и подготовки на топливо ивы и других энергетических растений в Литве и 
зарубежных странах, а также обзор используемой техники и анализ методов энергетической оценки технологий. 
 В результате исследования установлено, что общие затраты энергии на выращивание и уборку стеблей ивы составляют 15241 МДж·га-1. 
Самую большую часть составляют прямые и косвенные затраты энергии, включая затраты на удобрения и семена. Также установлено, что 
общие затраты энергии на выращивание и уборку смесей злаковых и бобовых трав составляют 8518 МДж·га-1, стеблей топинамбура – 
14378 МДж·га-1 и стеблей подсолнечника – 11324 МДж·га-1.  

Наименьшая разница между затратами энергии на выращивание и на уборку получена для травяных растений (на выращивание 
используется 5,1 ГДж·га-1, на уборку – 3,4 ГДж·га-1), а наибольшая разница – для ивы (на выращивание используется 11,6 ГДж·га-1, на уборку – 
3,6 ГДж·га-1). Подсчитанный коэффициент энергетической эффективности ивы составил 9,2.  
 Энергетические растения, ива, технологии, энергетическая оценка, затраты энергии. 
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