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Straipsnyje nagrinėjama žalotų (skaldytų ar kitaip žalotų) kvietrugių grūdų atskyri-

mas transporterinio separatoriaus vainikinio išlydžio lauke. Pateiktas analitinis atskyrimo 

proceso aprašymas, priklausantis nuo veikiančių faktorių: elektros lauko stiprio, transporte-

rio juostos greičio ir grūdų drėgnio. Atskyrimo procesas aprašomas taikant aktyvaus ekspe-

rimento planavimo metodą. Atskyrimui aprašyti naudojamas atskyrimo rodiklis, įvertinantis 

grūdų išeigą į frakcijas ir žalotų grūdų kiekio atskirose frakcijose santykį su tų pačių grūdų 

kiekiu kontrolinėje medžiagoje. Nustatyti optimalūs separatoriaus darbo ir grūdų drėgnio 

parametrai: lauko stipris 3,510
5
 Vm

-1
, juostos greitis 0,6 ms

-1
 ir grūdų drėgnis 14 %. Esant 

optimalioms darbo sąlygoms, žalotų grūdų, patekusių į atskiras frakcijas, kiekis skiriasi 5 

kartus. Skirtumas tarp į frakcijas partekusių grūdų pažeistumo ligų sukėlėjais yra patikimas. 

Kvietrugių grūdai, atskyrimas, žaloti grūdai, pažeistumas ligų sukėlėjais, transpor-

terinis separatorius, vainikinio išlydžio laukas. 

 
Įvadas 

 

Ekologinė žemdirbystė yra augantis žemės ūkio sektorius. 2009 m. pasaulyje 

ekologiškai ūkininkaujama buvo apie 37,2 milijonų ha. ES šalyse ekologinei žem-

dirbystei skirti plotai 2009 m. buvo 156 tūkst. ha [1]. 

Nuo 2004 m. gegužės 1 d. ekologiniai ūkiai turi laikytis Europos Sąjungos 

reglamento Nr. 2092-91/EEB, kurio vienas punktas reglamentuoja tik ekologinių 

sėklų naudojimą. Nuo 2006 m. sausio 1 d. ši taisyklė privaloma ir Lietuvai. 2009 m. 

Lietuvoje buvo sertifikuota 2600 ekologinių ūkių, kurie užima 156 tūkst. ha [1]. Į 

ekologiškai auginamos sėklos kainą įeina daug elementų tokių kaip:  kasmetinė 

registracija fitosanitariniame registre, sėklinių plotų aprobacija, sėklinių plotų ravė-

jimas, sėklinės medžiagos frakcionavimas, pagaliau beicavimas ekologiniams 

ūkiams leistinais nepigiais biologiniais beicais, taip pat daug didesnių sandėliavimo 

patalpų poreikis [2]. Išauginti ekologinę sėklą sudėtinga dar ir dėl to, kad cheminių 

priemonių nuo ligų ir kenkėjų naudoti negalima, tačiau ekologinei sėklai nuolaidų 
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nėra – ji turi būti neužkrėsta patogeniniais mikroorganizmais, sveika ir gyvybinga. 

Žmogaus darbo sąnaudos ekologinio ūkio bendrose energijos sąnaudose sudaro  

7,6 %, o tradicinio – 2,6 % [3]. Tie patys autoriai teigia, kad sąnaudos augalų ap-

saugai ekologiniame ūkyje sudaro 37, o tradiciniame – 72 % bendrų energijos są-

naudų. 

Technologinių procesų eigoje grūdai yra spaudžiami, daužomi, trinami. 

Valstybės standartas [4] griežtai riboja sėkloje esančių piktžolių ir grūdinių (žalotų, 

traiškytų, nulukštentų) priemaišų kiekį. Vien tik grūdų transportavimas norijomis 

padidina rugių žalojimą 2,6, kviečių 1,9, o avižų 1,6 karto [5]. Skiriant žieminių 

kviečių sėklas nustatyta, kad daugiausiai skaldytų grūdų lieka ant 2,0–1,6 mm sie-

tų, kas sudaro 6,46–11,8 % [6]. Šių sėklų laboratorinis daigumas 15 % mažesnis 

nei stambių ant 3,2 mm sieto likusių sėklų. Bendras stambių sėklų užkrėstumas 

patogenais po 1 mėn. saugojimo sudaro 34,6, o po 10 mėn. 40,3 %. Skaldytų grūdų 

užkrėstumas patogenais siekė 69,1–74,7 % [6]. Autorius pažymi, kad pagrindinė 

mikroorganizmų dauginimosi terpė yra smulkios šiukšlės, skaldyti ir sužaloti grū-

dai. Dažnai grūdų deformacija neatsispindi jų paviršinių sluoksnių apvalkale. At-

likti tyrimai [7] rodo, kad sėklinėje medžiagoje yra apie 10 % sėklų su pažeistu 

gemalu (jų daigumas 60,6 %), 14,3 % sėklų su pažeista endosperma ir gemalo ap-

valkalu (jų daigumas 83,4 %). Taip pat sėkloje yra apie 10 % skaldytų grūdų, kurie 

sudaro palankią terpę mikroorganizmų vystymuisi, bet negali būti panaudoti sėklai. 

Sveikų, be pažeidimų, grūdų, kurių daigumas 99 % yra tik 34 %. Žalotų sėklų su-

mažinimas 10 % duoda 1 cnt ha
-1

 derliaus priedą [8]. Tie patys autoriai teigia, kad 

vienas valymas technologinėje linijoje padidina mikrožalotų sėklų kiekį 5–20 %. 

Valymo mašinose sėklos patiria dinaminius poveikius kelis kartus viršijančius lei-

džiamus. Vienas sėklų valymas technologinėje linijoje 32–45 % padidina išorinių ir 

45–65 % vidinių traumų kiekį priklausomai nuo sėklų rūšies ir savybių [9]. S. Ro-

dimcevas pažymi, kad dėl sužalojimo labai mažėja sėklų daigumas, o popjūtinis 

žirnių ir pupelių apdorojimas padidina sužalojimą 7–43 % [10].  

Su sėkla plinta didelė dalis varpinių augalų ligų sukėlėjų. Tai Fusarium, 

Drechslera, Alternaria genčių mikromicetai [11, 12]. Su sėkla plintantys grybai 

gali sumažinti sėklos daigumą. Kai kurie patogeniški grybai sunaikina jaunus dai-

gus greičiau nei jie pasirodo dirvos paviršiuje, kiti grybai per sėklą gali išplisti į 

daigus ir sukelti dideles ligų epidemijas [11]. Pastaruoju metu plačiai išplito grūdų 

pelėjimas, atsirandantis dėl užkrėstumo Meukor, Alternaria, Penicillium genčių 

grybais [12]. 

Pagrindinė mikroorganizmų buvimo ir vystymosi terpė sėklose yra šiukšlių, 

ypač smulkių, o taip pat skaldytų ir žalotų sėklų buvimas [13, 6]. Todėl sėklas rei-

kia nedelsiant valyti išskiriant stambias ir smulkias priemaišas, o taip pat menkus, 

skaldytus ir biologiškai menkaverčius grūdus. Kaip pažymi V. Drinča [13] pelėsių 

pažeistų sėklų (Penicillium genčių grybų) nevalytoje medžiagoje po trijų parų buvo 

25 %, valytoje – tas kiekis išliko pastovus – 3 %. 

Ekologiniuose ūkiuose išaugintų sėklų specialiam valymui galima būtų pa-

naudoti elektroseparatorius, kuriuose realizuojamas skirtingos fizinės prigimties 

jėgų superpozicijos principas. Sėklos skiriamos pagal mechaninių ir elektrinių sa-
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vybių visumą, o tai įgalina atskirti biologiškai vertingą sėklą [14]. Separatoriai, 

kurių rūšiavimo principai pagrįsti elektrinio lauko panaudojimu, leidžia išskirti ne 

tik biologiškai pilnavertę, bet ir išsaugoti atskirtą mažesnio produktyvumo sėklą. 

Tokiuose separatoriuose sėklos nepažeidžiamos, nes jie neturi aštrių dalių, kampų, 

o darbiniai paviršiai dažniausiai padengti izoliacine medžiaga. Separatoriai su 

elektros lauku atlieka keletą funkcijų: rūšiuoja ir stimuliuoja sėklą bei dalinai paša-

lina nuo jų paviršiaus mikroorganizmus [15]. Šie separatoriai yra labai universalūs, 

nes jais galima rūšiuoti įvairių augalų sėklas, pasižyminčias formos, paviršiaus, 

masės ir matmenų įvairove [16, 17] 

Tyrimų tikslas – nustatyti elektrinio lauko panaudojimo galimybes žalotų 

kvietrugių grūdų atskyrimui. 

 

Tyrimų objektas ir metodika 

 

Tyrimams naudoti ekologiniame ūkyje išauginti kvietrugių grūdai, kuriuose 

yra pk = 15,2 % skaldytų ir kk = 5 % kitaip žalotų grūdų. Grūdų vidutinis drėgnis 

10,2 %. Grūdų atskyrimas vykdomas transporterinio tipo elektro-separatoriuje su 

vainikinio išlydžio lauku. Bandymai atlikti pagal antros eilės aktyvaus eksperimen-

to planą [18, 19]. Skaičiavimo schema pateikta [20] straipsnyje. Veikiančiais fakto-

riais pasirinkta: lauko stipris, transporterio juostos greitis ir grūdų drėgnis. 

Atskyrimo procesą veikiantys faktoriai, jų lygiai ir kitimo intervalai pateikti   

1 lentelėje. 

 

1 lentelė. Atskyrimo procesą veikiantys faktoriai, lygiai ir kitimo intervalai 

Table  1. The separating process acting factors, levels and ranges of variation 

Faktoriai 
Žymė- 

jimas 

Lygiai Kitimo 

Viršutinis 

(+1) 

Pagrindinis 

(0) 

Apatinis    

(-1) 

intervalas 

Elektrinio lauko stipris 

E, 10
5
 Vm

-1 
 

x1 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Transporterio juostos 

greitis v, m s
-1

 

 

x2 

 

0,9 

 

0,6 

 

0,3 

 

0,3 

Drėgnis W, % x3 15 13 11 2 

 

Grūdai dirbtinai drėkinami. Reikalingas vandens kiekis apskaičiuojamas pa-

gal [21] pateiktą formulę. 

Skaitiniam žalotų grūdų atskyrimo proceso įvertinimui siūlome taikyti atsky-

rimo rodiklį. Rodiklis įvertina grūdų išeigą į frakciją, skaldytų bei kitaip žalotų 

grūdų kiekio skirtumus palygintus su tais pačiais neskirtos (kontrolinės) medžiagos 

rodikliais. Atskyrimo rodiklis 
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čia:  Q  – išeiga į frakciją , %; 

        pf, pk   –  skaldytų grūdų kiekis frakcijoje ir kontrolėje, %; 

        kf, kk – kitaip žalotų grūdų kiekis frakcijoje ir kontrolėje, %. 

Atskyrimo rodiklio reikšmė lygi nuliui, kai visi grūdai patenka į vieną frak-

ciją ir joks atskyrimas nevyksta. Esant frakcijoje žalotų grūdų kiekiui mažesniam 

nei kontrolėje, atskyrimo rodiklis būna didesnis už nulį. Mažesnis už nulį atskyri-

mo rodiklis gaunamas kai žalotų grūdų kiekis frakcijoje didesnis nei kontrolėje. 

Kiekvienam bandymui imama 0,5 kg kvietrugių grūdų. Nustatoma: grūdų iš-

eiga į elektroseparatoriaus frakcijas; žalotų grūdų kiekis atskirose frakcijose ir 

kontrolėje; žalotų ir sveikų grūdų pažeistumas ligomis. Remiantis standartu LST 

1402-2:1995 „ Tarptautinės sėklų tyrimo taisyklės. 2 dalis. Bandinių atrinkimas, 

apibrėžimai, metodai“ žalotų grūdų kiekis nustatomas iš dviejų svėrinių po 50 g. 

Grūdų pažeistumas ligomis nustatomas drėgno filtro popieriaus rulonuose pagal 

LŽI paruoštą metodiką [22]. Atskyrus grūdus nustatytu optimaliu režimu abiejų 

frakcijų grūdų pažeistumas ligomis stebimas kas mėnesį 6 mėn. laikotarpyje.  

Atskirti grūdai laikomi popieriniuose maišuose kambario temperatūroje. 

 

Tyrimų rezultatai 

 

Atlikus tyrimus pagal pilną aktyvaus eksperimento planą, gauti rezultatai pa-

teikti 2 lentelėje. 

Iš bandymų rezultatų matome, kad į pirmą frakciją pateko grūdai, kuriuose 

žalotų sėklų kiekis mažesnis negu kontrolėje. 

Atskirų frakcijų atskyrimo rodiklių lygtys, atmetus nereikšmingus koeficien-

tus, atrodys taip: 

 

323121321 164,0221,0709,0434,0711,0985,07,1 xxxxxxxxxRI  ,    

(2)           

 

)xx,

xx,xx,x,x,x,,(RII

32

3121321

3680

108070076106711344507262




.            (3) 

 

Atkodavimas atliekamas pagal eksperimento planavimo metodiką [18]. 

 

Wv,WE,vE,W,v,E,,RI 2340111002622550091763739986  ,    (4) 

 

)Wv,WE,vE,W,v,E,,(RII 5260054002097094315404471  .   (5) 
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2 lentelė. Bandymų sąlygos ir rezultatai 

Table  2. Experimental conditions and results 

Ban-

dy- 

mo 

Nr. 

Bandymo 

 sąlygos 

Atskyrimo  

rodiklis 

Išeiga, 

% 
Žalotų grūdų, % 

E, 10
5
 

Vm
-1 

v, 

ms
-1 

W, 

% 
RI RII. QI QII pI kI pII kII 

1 4 0,9 11 1,82 -2,6 56 44 0,82 0,28 2,41 0,78 

2 4 0,9 15 0,37 -5,84 80 20 1,38 0,40 2,08 0,90 

3 4 0,3 11 4,08 -1,29 36 64 0,20 0,20 2,26 0,67 

4 4 0,3 15 3,59 -1,6 40 60 0,25 0,20 2,37 0,70 

5 2 0,9 11 0,46 -5,73 78 22 1,34 0,38 2,16 0,92 

6 2 0,9 15 0,2 -7,08 95 5 1,48 0,42 2,28 2,02 

7 2 0,3 11 0,19 -0,16 45 55 1,40 0,49 1,62 0,51 

8 2 0,3 15 0,28 -1,497 88 12 1,45 0,40 2,03 1,23 

9 4 0,6 13 2,56 -1,84 46 54 0,52 0,24 2,37 0,72 

10 2 0,6 13 1,02 -2,29 60 40 1,20 0,30 2,00 0,80 

11 3 0,9 13 1,32 -2,39 57 43 1,04 0,28 2,16 0,80 

12 3 0,3 13 3,45 -1,67 41 59 0,28 0,20 2,38 0,71 

13 3 0,6 11 3,16 -1,65 42 58 0,35 0,22 2,37 0,70 

14 3 0,6 15 0,74 -3,35 68 32 1,30 0,32 1,99 0,88 

15 3 0,6 13 2,25 -1,9 48 52 0,64 0,25 2,33 0,73 

Opt. 3,5 0,6 14 1,9 -3,0 70 30 0,38 0,21 2,00 0,79 

Pastaba: RI  –  separatoriaus pirmoje frakcijoje esančių grūdų atskyrimo rodiklis;  

      RII  –  separatoriaus antroje frakcijoje esančių grūdų atskyrimo rodiklis; 

      QI  – išeiga į pirmą frakciją;  QII  – išeiga į antrą frakciją; 

       pI , pII  –  skaldytų grūdų kiekis separatoriaus pirmoje ir antroje frakcijose, %; 

      kI, kII  – kitaip žalotų grūdų kiekis separatoriaus pirmoje ir antroje frakcijose, %. 

 
Lygčių (4, 5) įvertinimo parametrai pateikti 3 lentelėje. 

 

3 lentelė. Lygčių (4, 5) įvertinimo parametrai 

Table 3. Evaluation parameters equations (4 and 5) 

Rūšiavimo Dispersija Fišerio kriterijus 

charakteristika bandymų s
2 

adekvatumo 2
ads  skaičiuotas teorinis 

RI 1,919 0,299 0,156 2,68 

RII 3,825 0,776 0,203  

Pastaba: s
2
 –bandymų dispersija; s

2
ad –adekvatumo dispersija, charakterizuojanti 

nuokrypį tarp eksperimentinių ir pagal matematinį modelį gautų duomenų; teorinis 

Fišerio kriterijus surandamas prie υ1 = 8, υ2=15 laisvės laipsnių. 
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Optimalūs atskyrimo proceso parametrai pasirinktose faktorių kitimo ribose 

nustatomi ieškant dalinių atskyrimo rodiklių lygčių išvestinių pagal veikiančius 

faktorius ir sprendžiant gautą lygčių sistemą [18]. Nustatyti optimalūs atskyrimo 

proceso parametrai ir rezultatai pateikti 2 lentelėje. Vykdant atskyrimą pagal tokius 

proceso parametrus, pirmoje frakcijoje žalotų grūdų kiekis penkis kartus mažesnis 

nei antroje frakcijoje ir keturis kartus mažesnis nei kontrolėje. 

Abiejų frakcijų grūdų pažeistumas ligomis, nustatytas drėgno filtro popie-

riaus rulonuose, parodytas 1 pav. 
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1 pav. Grūdų pažeistumas ligomis saugojimo metu 

Fig.  1. Fungal infection of grains in storage period 

 

Įvertinant grūdų  kiekį, pažeistų ligų sukėlėjais, nustatyta, kad I frakcijoje 

pažeistų ligomis grūdų vidutinė reikšmė 29,672,28, vidutinis kvadratinis nuokry-

pis 5,57, o  II frakcijoje vidutinė reikšmė 51,02,52, vidutinis kvadratinis nuokry-

pis 6,16. Skaičiuota Stjudento reikšmė 6,29, o Stjudento reikšmė iš lentelių prie 5 

laisvės laipsnių ir patikimumo p = 0,05 yra 2,57, tai rodo, kad skirtumas tarp ligų 

sukėlėjais pažeistų grūdų atskirose frakcijose yra esminis. Skaldyti ir kitaip žaloti 

grūdai, atskiri į antrą frakciją yra labiau pažeisti ligų sukėlėjais. 

 

Išvados 

 

1. Analitiškai aprašyta žalotų grūdų atskyrimo proceso priklausomybė nuo 

veikiančių faktorių: elektrinio lauko stiprio, transporterio juostos greičio ir grūdų 

drėgnio. 

2. Nustatytas optimalus žalotų grūdų atskyrimo režimas: lauko stipris 

3,510
5
Vm

-1
, juostos greitis 0,6 ms

-1
 ir grūdų drėgnis 14 %. 

3. Atskyrus grūdus optimaliu režimu, gauta 70 % grūdų, kurių pažeistumas 

ligų sukėlėjais yra patikimai mažesnis nei likusių 30 % grūdų. 
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Aušra Požėlienė,  Stefa Lynikienė 

 

THE SEPARATING OF TRAUMATISE TRITICALE GRAINS IN  

ELECTRIC FIELD 

 

Abstract 

 

The paper presents data on a separating of traumatize triticale grains with the 

help of corona discharge field. Presented an analytical description of the separating 

process, depending on the operating factors: strength of electric field, conveyor belt 

speed and moisture of grains. The active experiment planning method used for 

description of separating process. Test of separating were made in conveyor sepa-

rator. The propose function is the index of separating, which estimated the output 

in to fraction and difference between the quantity of traumatize grains in fraction 

and control. The optimal parameters of separator work and  seed moisture are esti-

mated: the strength of field 3.510
5 
Vm

-1
:; the speed of belt 0.6 m s

-1
; the moisture 

of grain 14 %. In the optimal conditions, the difference between the quantity of 

traumatize grains in single fractions conclude five occasions. The difference 

between the grains touch with fungal infection in single fractions are reliable. 
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Triticale grain, separating, traumatize grains, fungal infection, conveyor se-

parator, corona discharge field. 

А. Пожелене, С. Линикене 

 

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРАВМИРОВАННЫХ ЗЕРЕН ТРИТИКАЛЕ В ЭЛЕКТРИ-

ЧЕСКОМ ПОЛЕ 

 

Резюме 

 

В статье приведены результаты исследовании процесса отделения 

травмированных зерен тритикале на транспортерном сепараторе с наложе-

ным полем коронного разряда. Приведены аналитические зависимости пока-

зателя отделения от действующих факторов: напряженности электрического 

поля, скорости движения транспортера и влажности зерна. Процесс отделе-

ния травмированных зерен исследуется с применением метода активного 

планирования эксперимента. Отделение характеризует показатель учитыва-

ющий выход зерна в фракции и разницу количества травмированных зерен во 

фракции и в контроле. Определены оптимальные параметры действующих 

факторов при которых количество травмированных зерен с отдельных фрак-

циях отличается в пять раз. Оптимальные значения факторов: 3.510
5 

Вм
-1

; 

скорость транспортера  0.6 м с
-1

; влажность зерна 14 %.  Разница между коли-

чеством зерен, пораженных возбудителями болезней, в отдельных фракциях 

является  достоверной. 

Зерна тритикале, отделение, травмированные зерна, пораженность 

возбудителями болезней, транспортерный сепаратор, поле коронного разря-

да. 
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