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 Tirta grikių atskirtinio nuėmimo būdo, tradicinės (bazinės) ir nušukavimo 
technologijų energetiniai – ekonominiai rodikliai, apskaičiuota vieno hektaro grikių 
nuėmimo kaina įvairiomis technologijomis. Nustatyta produkcijoje sukaupta 
energija (įvertinant faktinius produkcijos nuostolius kiekvienoje technologijoje), 
degalų sunaudojimas, energetinio efektyvumo koeficientai. Energetiniu požiūriu, 
efektyviausia iš tirtų, yra grikių nušukavimo-kūlimo technologija, kuri, lyginant su 
bazine, yra beveik dvigubai našesnė, sutaupanti apie 40 % degalų, 1 ha grikių 
nuėmimo savikaina yra 138 Lt (apie 39,5 EUR) mažesnė už tradicinės 
technologijos. Šios grikių nuėmimo technologijos energetinio efektyvumo 
koeficientas vienai tonai grikių grūdų yra 5,04, t.y. įdėjus 1 MJ energijos, gauname 
per 5MJ energijos. 
 Grikiai, javų kombainas, nušukavimas, našumas, energijos sąnaudos, 
energetinė vertė, degalų sąnaudos, energetinio efektyvumo koeficientas. 
 

Įvadas 
 
 Grikių derlių galima nuimti dviem būdais: atskirtiniu ir tiesiog kombainu. 
Kanadoje, JAV, Rusijoje, Baltarusijoje ir kai kuriose kitose valstybėse pagrindinis 
derliaus dorojimo būdas yra atskirtinis. Pjaunant atskirtiniu būdu, reikia turėti 
javapjoves, agreguojamas su kombainais bei traktoriais arba savaeigėmis 
mašinomis. Naudojamos NVS šalių bei Vakarų valstybių pjaunamosios, tačiau jų 
šalyje tėra labai mažai.Grikius į pradalges pjauna, kai 70 – 75 % sėklų yra visiškai 
subrendę, jeigu augalai bręsta tolygiai, į pradalges juos galima pjauti subrendus 80 
– 90 % grūdų [1, 2]. Jeigu grikių aukštis tik apie 60 cm, pjaunant paliekama 15 – 
20 cm aukščio ražiena, kai augalai aukštesni ir nepagulę, ražiena paliekama apie  

 29 

mailto:Anicetas.Straksas@lzuu.lt


25 cm aukščio. Pradalgės džiovinamos 7 – 10 dienų [3], nes, esant grikių grūdams 
20 – 25 % drėgnio, jų vegetatyvinės masės drėgnis siekia 70 – 85 % [4]. Esant 
sausiems orams, per šį laikotarpį sunoksta dar ne visiškai pribrendę grūdai, jų 
drėgnis sumažėja iki 16 % [5], o šiaudų – iki 25 – 30 % [4, 5,]. Tokio drėgnio masė 
tinkama rinkti ir kulti. Grikiai iš pradalgių renkami būgniniais arba juostiniais- 
transporteriniais rinktuvais. SK-5 tipo kombainams naudojami 54-102A būgniniai ir 
PPT-3A juostiniai-transporteriniai rinktuvai. Kombainai Don-1500 
komplektuojami su RSM-10.08.07 rinktuvais, kurie montuojami ant specialios 
platformos arba 6 m darbinio pločio kombaino pjaunamosios. JAV grikiai iš 
pradalgių renkami ir kuliami John Deer tipo kombainais su specialiais rinktuvais, 
kurie tvirtinami ne ant kombaino pjaunamosios, bet jungiami tiesiai prie 
nuožulniosios kameros [3].  
 Atskirais metais derlius lengviau nuimamas, kai grikius pakanda 
ankstyvosios šalnos (rugsėjo mėn.), tačiau tai būna retai. Po pirmųjų šalnų grikių 
derlių reikia nuimti kuo greičiau – per savaitę laiko [3], nes po šalnų dažnai 
prasideda lietūs, be to šalnų pakąsti augalai gali išgulti. Atskirtinio grikių derliaus 
nuėmimo būdo privalumai – dėl papildomai subrendusių grūdų padidėja derlius, 
nubyra lapai, išdžiūsta stiebai (sumažėja jų drėgnis), nėra didelio pavojaus 
pradalgėms rinkti ir kulti, kai oras vėjuotas ar dėl nedidelio lietaus drėgnas [3]. Šio 
derliaus nuėmimo būdo trūkumai – didesnės darbo sąnaudos ir rizika patirti grūdų 
nuostolius dėl galimo ilgalaikio lietaus. 
  Grikių derliaus nuėmimą kombainais ir ypač kūlimą tyrė LŽŪU 
mokslininkai [6,7]. Grikių derliaus nuėmimas tiesiog kombainais, nenaudojant 
desikantų, taikomas tik esant sausam orui, kai stiebai paruduoja, o sėklos tolygiai 
subręsta. Tuo atveju net 90 – 100 % [8] grikių grūdų turi būti juodos arba rudos 
spalvos, tai duoda net 13 – 31 % (0,14 – 0,28 t ha-1) derliaus priedą, maždaug 1/3 
sumažėja grūdų nuostoliai ir 10 % energijos sąnaudos [9]. Šiam derliaus nuėmimo 
būdui naudojami visų tipų turimi javų kombainai. Grikiams kulti kombainų kūlimo 
būgnų sukimosi dažnis apie 30 % mažesnis negu reikalingas kuliant kviečius ir 
avižas, ir, priklausomai nuo būgno skersmens, nustatomas 600 – 800 min-1 ribose 
[8, 9, 10]. Tarpai tarp būgno ir pobūgnio lysčių 18 – 4 mm kai grikiai drėgni ir 24 – 
10 mm – kai sausi. Tarpai tarp sietų žvynų (arba skylučių skersmuo) 10 – 20 ir  
3 – 10 cm [9]. Ašiniais kombainais su standartiniais rotoriais grikių derliaus nuimti 
negalima, todėl naudojami rotoriai, skirti sojoms kulti. Jeigu kuliami grikiai su 
žaliais lapais, šio tipo kombainuose pobūgniai šiek tiek nuleidžiami žemyn (negu 
kuliant varpinius javus), o rotorių sukimosi dažnis sumažinamas iki 550 min-1 [3]. 
 Atskirtinę derliaus nuėmimo technologiją ( kai oro sąlygos palankios ) 
galima pakeisti priešpjūtine desikacija ir po jos grikius nuimti tiesiog kombainu. 
Tačiau vien desikantų kaina padidins grikių auginimo išlaidas per 100 Lt ha-1 [11]. 
Be to, grikiai dažnai auginami kaip ekologinis maisto produktas, todėl jokių 
cheminių preparatų tuo atveju naudoti negalima. 
 Žemės ūkio augalų grūdinės arba sėklinės dalies nušukavimo – kūlimo 
tyrimai pradėti praeito šimtmečio devintajame dešimtmetyje [12], tebetęsiami iki 
šiol [13, 14, 15]. LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos institute tirtos kviečių, miežių, 
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žirnių, sėmeninių linų, raudonųjų dobilų ir grikių nušukavimo  tecnologijos, pagal 
gautus rezultatus paruoštos rekomendacijos gamybai. Tačiau grikių nušukavimo – 
kūlimo tyrimų rezultatų mokslinėje- techninėje literatūroje nerasta. Todėl šį grikių 
derliaus nuėmimo būdą reikėjo tirti [16], nes nuo 1990 metų Lietuvoje grikių plotai 
kasmet padvigubėja [4,17]. Grikių plotų didėjimą lemia ir pastoviai didėjančios jų 
supirkimo kainos. Pasaulinės grikių kainos nuo 210 USD 1999 metais pakilo iki 
300 USD 2005 metais, o 2008 metais kai kur (Kinija, Japonija, Australija, Naujoji 
Zelandija, JAV ir kt.) siekė per 400 USD už 1 toną . Lietuvoje iki šiol už grikius 
buvo mokama 700-950 Lt t-1, o šiais metais dėl grikių stokos supirkimo kaina 
padidėjo beveik dvigubai. Materialinė bazė minėtai technologijai diegti gamyboje 
yra, nes kai kurie Kauno, Kėdainių, Pakruojo, Biržų, Kupiškio rajonų ūkininkai turi 
įsigiję Didžiosios Britanijos Shelbourne Reynolds Engineering Ltd arba Argentinos 
Mainero firmų naujas arba naudotas šukuotuves. 
 Tyrimų tikslas – nustatyti grikių atskirtinės ir nušukavimo technologijų 
energetinį-ekonominį efektyvumą, palyginant su bazinės (įprastinės) grikių 
nuėmimo technologijos rodikliais. Tikslui pasiekti spręsti visoms tirtoms 
technologijoms uždaviniai: 
 - nustatyti mašinų energoimlumą, produkcijoje sukauptą energiją ir 
energetinio efektyvumo koeficientą; 

- nustatyti degalų sąnaudas; 
- apskaičiuoti vieno hektaro grikių auginimo bei nuėmimo savikainą ir 

minimalią grikių supirkimo kainą.  
 

Tyrimų metodika 
 
 Tyrimai atlikti Instituto bandymų lauke, Biotechnologijų inžinerijos 
skyriaus ir Chemijos laboratorijose pagal standartinę metodiką [18]. Tirtos 
atskirtinio nuėmimo [19], nušukavimo ir bazinės grikių nuėmimo technologijos. 
Pastarosios tirti du variantai: kai grikių pasėlis desikuotas glifosu [20] ir kai 
nedesikuotas. Tyrimams naudoti „ Smuglianka“ veislės [21, 22] grikiai.   
 Atskirtinėje nuėmimo technologijoje grikiams į pradalges pjauti naudotas 
traktorius MTZ – 80 ir žoliapjovė KS – 2,1 [19]. Grikiams kulti naudotas javų 
kombainas SR – 500 su serijinės gamybos pjaunamąja arba su eksperimentine 
šukuotuve, kurios techninė charakteristika pateikta lentelėje [15].  
 Kombaino SR 500 pagrindinių darbinių dalių reguliavimo rodikliai pateikti 
1 lentelėje. Kombaino našumui įvertinti nustatytas jo vidutinis darbinis greitis, 
matuojant užuoganos ilgį ir kombaino važiavimo trukmę. Degalų sąnaudos 
nustatytos savos gamybos prietaisu, veikiančiu susisiekiančių indų principu, 
matavimo tikslumas ± 5 ml. 
 Energijos sąnaudos ir produkcijoje sukaupta energija apskaičiuota vienam 
hektarui. Energetiniam įvertinimui nustatyti vidutinis grūdų derlingumas, jų 
nuostoliai, faktinis įprastinės, atskirtinės ir naudojant šukuotuvę technologijos 
našumas, degalų sąnaudos ir kiti duomenys paimti iš mūsų tyrimų rezultatų. 
Mašinų energoimlumas ir technologijų energetinis efektyvumas apskaičiuotas 
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pagal metodinio leidinio rekomendacijas [23]. Apskaičiuojant tiesiogines energijos 
sąnaudas, imtos tik degalų sąnaudos (elektros ir šiluminė energija nereikalinga). 
 
 1 lentelė. Kombaino SR 500 darbinių dalių reguliavimo rodikliai 
 Table 1. The adjusment of combine SR 500 working parts 
 

Reguliuotės pavadinimas Įvertis 
Kūlimo būgno sukimosi dažnis, min-1 650 
Tarpai tarp būgno ir pobūgnio (priekyje/ gale), mm 16/8 
Ventiliatoriaus sparnuotės sukimosi dažnis, min-1 2500 
Tarpai tarp viršutinio sieto žvynų, mm 18 
Tarpai tarp viršutinio sieto ilgintuvo plokštelių, mm 14 
Apatinio sieto skylučių skersmuo, mm 10 
Ventiliatoriaus sklendžių trauklė, padėtis 6 
Ventiliatoriaus oro srauto nukreipimo skydelių trauklė, padėtis 6 
 
 Energijos efektyvumo koeficientas αe, energijos sąnaudos Me, tiesioginės 
degalų energijos sąnaudos, žmogaus darbo sąnaudos, mašinų ir įrengimų 
energoimlumas, produkcijos sukaupta energija Pe apskaičiuoti anksčiau aprašyta 
metodika [24].Energetinio efektyvumo koeficientas αe apskaičiuotas pagal lygtį: 
 

 αe
e

e

P
M

= ,       (1) 

 
čia:  Pe – produkcijoje sukaupta energija, MJ ha-1; 
 Me – produkcijai gauti sunaudota visa energija, MJ ha-1.   
  

 Ekonominiai rodikliai apskaičiuoti vidutinėms šalies sąlygoms, įvertinant 
išlaidas amortizacijai, remontui, techniniam aptarnavimui, saugojimui, degalams 
bei tepalams, darbo užmokesčiui. [25, 26]. Pastoviosios išlaidos skaičiuotos taip: 

 
 drlkapnp IIIII +++= , Lt metus-1,   (2)   
čia: In – traktoriaus, mašinos arba padargo nusidėvėjimo išlaidos, Lt metus-1; 
 Ikap – kapitalo išlaidos, Lt metus-1; 
 Il – technikos laikymo išlaidos, Lt metus-1; 
 Idr – technikos draudimo išlaidos, Lt metus-1. 

Kintamosios žemės ūkio technikos eksploatavimo išlaidos 
apskaičiuotos taip: 

 
 umrtdk IIIIII ++++= , Lt ha-1 ,  (3)   
čia: Id – išlaidos degalams, Lt ha-1; 
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 It – išlaidos tepalams, Lt ha-1; 
 Ir – remonto išlaidos, Lt ha-1; 
 Im – išlaidos darbo medžiagoms, Lt ha-1 ; 
 Iu – traktorininko darbo užmokestis su socialinio draudimo 
įmokomis, Lt ha-1. 

Darbų savikaina apskaičiuota taip: 

 k
p I

A
I

S +=  , Lt ha-1,    (4)   

čia:  A – metinė darbų apimtis, ha (mūsų atveju A = 1); 
 Ip – pastoviosios išlaidos, Lt metus-1; 
 Ik – kintamosios išlaidos, Lt ha-1. 

  
Eksperimentinių tyrimų duomenys apdoroti statistiniais metodais [27, 28]. 

Rezultatuose pateikiamos vidutinės duomenų reikšmės bei jų pasikliautinas 
intervalas ( xStx ×± 05 ). 
 

Rezultatai ir jų analizė 
  

 Meteorologinių sąlygų grikių desikacijos (džiovinimo) bei jų nuėmimo 
metu grafinis vaizdas parodytas 1 ir 2 paveiksluose. Iš jų matome, kad grikių 
džiovinimo metu oro sąlygos buvo nepalankios. Nes, jeigu, pavyzdžiui, imtume 
desikacijai pakankamą laiko tarpą iki rugsėjo 15 dienos (2 pav.), matytume, kad net 
7 dienos buvo lietingos, o kritulių kiekis buvo 12,5 mm. Tuo pačiu laikotarpiu, 
ypač džiovinimo pabaigoje vidutinė paros oro temperatūra buvo žemiau +10 oC 
(1pav.), o santykinis oro drėgnis dažnai viršydavo 80 %. Esant tokioms sąlygoms, 
grikių branda (ir džiovinimas glifosu) užsitęsia. 
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 1 pav. Vidutinė paros oro temperatūra (1) ir santykinis oro drėgnis (2) 
 Fig. 1. Average air temperature (1) and relative humidity (2) by day 
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 2 pav. Paros bendrasis kritulių kiekis 
 Fig. 2. Total rainfall by day 
  
  ‘Smuglianka‘ veislės grikių technologinės savybės, betarpiškai lemiančios 
kombaino darbo rodiklius, parodytos 2 lentelėje. Grikių pjovimo į pradalges dieną 
pilnoji branda buvo 86,09 ± 0,52%, grūdų drėgnis – 31,80 ± 0,13%, bendrosios 
masės drėgnis – 74,13 ± 0,53%. Jeigu pagal 2 lentelės duomenis palyginsime 
augančių ir į pradalges nupjautų grikių grūdų drėgnį, matysime, kad pastarasis 
sumažėjo beveik dvigubai, t.y. 15 % absoliutiniu dydžiu. Tai didžiulis šiluminės ar 
elektros energijos efektas, kuris būtų reikalingas drėgniems grikių grūdams 
išdžiovinti. 
 Apskaičiuojant grikių auginimo ir nuėmimo technologijų tiesiogines 
energijos sąnaudas, imtos tokios technologinės operacijos: pavasarinis dirvos 
lyginimas, dirvos kultivavimas, trąšų išbarstymas, vėl kultivavimas, sėja, pesticidų 
išpurškimas, priešpjūtinė desikacija (tik vienam technologiniam variantui),derliaus 
nuėmimas, ražienos skutimas (po derliaus nuėmimo) ir rudeninis arimas (3 lentelė). 
  Minėtiems darbams atlikt naudota technika traktoriai T – 25A (trąšų 
barstymui ir purškimui), MTZ – 80 (dirvos lyginimui, kultivavimui, sėjai ir ražienų 
skutimui), MTZ – 82 (rudeniniam arimui), kultivatorius KL – 3,5, trąšų barstytuvas 
TB – 0,5, sėjamoji Hassia purkštuvas Hardi, lėkštinės akėčios BDT – 3, plūgas 
PLN – 3 – 35. Visi energetiniai rodikliai skaičiuoti vienam hektarui. 
 Tiesioginių energijos sąnaudų dalis sėklai, trąšoms, pesticidams ir 
desikantui glifosui pateikta 4 lentelėje.  

Grikių nuėmimo technologijų energijos sąnaudos. Grikių nuėmimo visi 
technologiniai variantai sąlyginai pažymėti raidėmis (5 lentelė): A – desikuotų 
(skirtų sėklai) grikių nuėmimas tiesiog kombainu SR 500; B – nedesikuotų grikių 
nuėmimas tiesiog kombainu SR 500; C – atskirtinis grikių nuėmimo būdas; D – 
grikių nušukavimas-kūlimas kombainu SR 500 su eksperimentine šukuotuve.  
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 2 lentelė. ‘Smuglianka‘  veislės grikių technologinės savybės  
 Table 2. The technological characteristics of ‘Smuglianka’ variety 
buckwheat 

 
Rodikliai ir jų matavimo vienetai Įvertis 

Pasėlių tankis, vnt.m-2 224,36±0,77 
Augalo aukštis, cm 118,45±0,30 
Grūdų ir visų grikių masės santykis 1:7,94 
1000 grūdų masė, g 26,68±0,03 
Grūdų derlius, t ha-1 2,438±0,020 
Augalų pagulimas (pasvirimas), proc. 7,01±0,23 
Piktžolėtumas, proc.:  
 nuo dirvos paviršiaus  4,71±0,18 
 nuo pjovimo linijos 5,51±0,24 
Drėgnis, proc.: ( kuliant pradalges)  
 grūdų 16,65±0,30 
 šiaudų 42,94±0,05 
 pelų 30,06±0,12 
Drėgnis augančių (kontrolė), proc.:  
 grūdų 31,73±0,93 
 piktžolių 63,93±0,12 
 bendrosios masės 73,18±0,02 

  
 3 lentelė. Grikių auginimo energijos sąnaudos degalams  
 Table 3. Energy consumption of buckwheat growing 
 

Darbų 
pavadinimas 

Faktinis agregato 
našumas, ha h-1

Degalų sąnaudos, 
l ha-1/ kg ha-1

Energijos 
sąnaudos 

degalams, MJ ha-1

Dirvos lyginimas 6,3 1,8/1,44 75,89 
Kultivavimas  
(2 k.) 

1,5 4,5/3,60 379,44 

Trąšų barstymas 3,8 0,7/0,56 59,02 
Sėja 1,8 5,3/4,24 223,45 
Purškimas (2k.) 6,9 0,3/0,24 25,30 
Ražienų skutimas 1,5 6,7/5,36 564,94 
Rudeninis arimas 0,7 18,6/14,88 784,18 

      ∑ = 2112,22  
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 4 lentelė. Energijos sąnaudos sėklai, trąšoms ir chemikalams  
Table 4. Energy consumption for seeds, fertilisers and chemicals 

 
Medžiagų pavadinimas Kiekis (norma),  

kg ha-1, l ha-1
Energijos sąnaudos, 

 MJ ha-1

Sėkla 90 1788,9 
Trąšos: Arvi (NPK 15 – 15 – 
15) 

350 2870,0 

Pesticidai : MCPA – 750 
Super 

1,0 138,5 

Fostakas (2 k. purkšta) 0,2 70,5 
Desikantas : glifosas 3,5 600,6 

     ∑ = 5468,5 (4867,5 be desikanto) 
 

5 lentelė. Grikių nuėmimo technologijų energijos sąnaudos  
Table 5. Energy consumption of buckwheat harvesting technologies 

 
Technologijos 

žymėjimas 
Našumas, 

ha h-1
Degalų 

sąnaudos, 
l ha-1/ MJ ha-1

Mašinų 
energoimlumas, 

MJ/ha 

A 0,53 (3,45 
desikavimo) 

19,65 / 1020,82 1464,24 

B 0,53 19,50 / 1013,03 1417,29 
C 0,44 25,30 / 1314,34 1606,47 
D 1,00 11,00 / 571,45 1181,93 

 
Apskaičiuojant produkcijoje sukauptą energiją, imtas faktinis vidutinis 

grikių grūdų derlius 2,02 t ha-1, šiaudų (jie smulkinti arba „augantys“ po 
nušukavimo įterpiami į dirvą rudeninio arimo metu – čia grikiai kaip sideraliniai 
augalai) vidutinis derlius – 17,55 t ha-1. Įterpti grikių šiaudai prilyginti organinei 
trąšai – mėšlui, kurio energetinis ekvivalentas yra 0,4 MJ ha-1 [23]. Iš viso 
vidutinio grūdų derliaus atimti kiekvieno grikių nuėmimo technologinio varianto 
(mūsų tirtų) faktiniai visuminiai grūdų nuostoliai. Apskaičiuojant žmonių darbo 
energijos sąnaudas, visi atliekami darbai prilyginti vidutinio sunkumo laipsniui, 
kurio energetinis ekvivalentas yra 1,26 MJ (žm. d. h)-1 [23].  
 Energetinių rodiklių suvestinė pateikta 6 lentelėje. Lentelės duomenys 
rodo, kad pagal energijos sąnaudas  efektyviausia yra grikių nušukavimo-kūlimo 
technologija, kurios energetinio efektyvumo koeficientas yra 10,18 , t.y. įdėjus  
1 MJ energetinių sąnaudų, gauname 10 MJ energijos. 

 
 
 

 36 



 6 lentelė. Grikių auginimo ir derliaus nuėmimo technologijų energetinių 
rodiklių suvestinė  
 Table 6. Summary of energetic indices of buckwheat growing and 
harvesting 

 
Technologijų variantai Rodikliai ir jų matavimo vienetai 

A B C D 
Mašinų energoimlumas, MJ ha-1 2009,7 1934,0 2123,2 1698,7 
Našumas nuimant derlių, ha h-1 0,53 0,53 0,44 1,00 
Degalų sąnaudos: 
l ha-1

MJ ha-1

 
57,55 

2989,7 

 
57,25 

2974,1 

 
63,05 

3275,4 

 
48,75 

2532,5 
Darbo sąnaudos: 
(žm. d. h) ha-1 

MJ ha-1

 
6,87 
8,65 

 
6,58
8,29

 
6,98 
8,79 

 
5,71 
7,19 

Visuminės energijos sąnaudos, MJ 
ha-1

5008,05 4916,3
9 

5407,3
9 

4238,39 

Produkcijoje sukaupta energija, MJ 
ha-1

45422 45422 43232 43156 

Energetinio efektyvumo koeficientas 
αe

9,07 9,24 7,99 10,18 

αe vienai tonai grikių grūdų  
 

4,49 4,57 3,96 5,04 
 

 
 Atsižvelgiant į grikių grūdų derlių (kuris kinta ir priklauso nuo daugelio 
faktorių) ir perskaičiavus energetinio efektyvumo koeficientą vienai tonai grikių 
grūdų, gauname, kad jis nušukavimo technologijoje yra 5,04. Kiek mažiau efektyvi 
yra grikių nuėmimo technologija tiesiog kombainu SR 500. Mažiausiai efektyvi iš 
mūsų tirtų grikių nuėmimo technologijų yra atskirtinė, kurios energetinio 
efektyvumo koeficientas yra 21,5 % mažesnis už nušukavimo technologijos ir yra 8 
(įdėtas 1 MJ duoda 8 MJ energijos). Tačiau šiuo atveju neįvertintas grikių 
popjūtinis dorojimas, konkrečiai – džiovinimas, kuris atskirtinėje technologijoje 
dažnai gali būti nereikalingas.  
 Ekonominiai rodikliai skaičiuoti vidutinėms šalies sąlygoms, įvertinant 
visas išlaidas – amortizaciją, remontą, techninį aptarnavimą, saugojimą, degalus 
bei tepalus, darbo užmokestį su soc. draudimu, kuris lygus 13,51 Lt h-1. Šios 
išlaidos apskaičiuotos vadovaujantis Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto ir 
Žemės ūkio ministerijos Darbo ekonomikos ir mokymo metodikos tarnybos 
parengtomis metodikomis, vidutinėmis mašinų rinkos kainomis bei vidutiniais 
atskaitymų normatyvais. Išlaidos dyzeliniams degalams apskaičiuotos taikant 
kompleksinę degalų kainą – 2,30 Lt l-1 [29]. Apskaičiuojant įkainius, prie 
tiesioginių išlaidų pridėta 20 % valdymo, patalpų ir įrengimų išlaikymo išlaidoms. 
Valandinis įkainis apskaičiuotas prie savikainos pridėjus 20 % pelno. Pridėtinės 
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vertės mokestis neįskaičiuotas. Grikių nuėmimo vieno hektaro kainos skaičiuotė 
pateikta 7 lentelėje.  
 
 7 lentelė. Grikių 1 ha nuėmimo kainos skaičiuotė  
 Table 7. The costs of one hectare buckwheat harvesting 
 

Technologijų variantai Rodikliai ir jų 
matavimo vienetai  

 A B C D 

Kaina, Lt 135000 130000 134000 145000 
Metinis naudojimas, 
h 

140 140 140 140 

Našumas, ha h-1 0,53 0,53 0,44 1,00 
Pastoviosios išlaidos, 
Lt h-1 ,  
tarp jų:  
amortizacija; 
laikymas; 
draudimas. 

 
92,19 

 
80,33 
1,45 
10,41 

 
89,15 

 
77,35 
1,39 

10,41 

 
92,30 

 
79,73 
1,44 

11,13 

 
95,26 

 
82,71 
1,55 
11,00 

Netiesioginės 
išlaidos, Lt h-1 
(20 %) 

 
18,44 

 
17,83 

 
18,46 

 
19,05 

Kintamosios išlaidos, 
Lt h-1, 
tarp jų: 
remontas, Lt h-1; 
darbo užmokestis ir 
socialinis draudimas, 
Lt h-1 ; 
degalai,tepal.,Lt h-1

 
52,78 

 
15,32 

 
 

13,51 
23,95 

 
52,14 

 
14,86 

 
 

13,51 
23,77 

 
54,32 

 
15,21 

 
 

13,51 
25,60 

 
55,38 

 
16,57 

 
 

13,51 
25,30 

Iš viso pastoviųjų, 
kintamųjų ir netiesioginių 
išlaidų (1 ha grikių derliaus 
nuėmimo savikaina): 
Lt h-1  
Lt ha-1

 
 
 
 
 

163,41 
308,32 

 
 
 
 
 

159,12 
300,23 

 
 
 
 
 

165,08 
375,18 

 
 
 
 
 

169,69 
169,69 

Pelnas, Lt ha-1 
(20 %) 

61,66 60,05 75,04 33,94 

Grikių 1 ha nuėmimo 
įkainis, Lt ha-1

 
369,98 

 
360,28 

 
450,22 

 
203,63 
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 7 lentelės duomenys rodo, kad didžiausia grikių nuėmimo savikaina yra 
atskirtinėje technologijoje. Ji 2,21 karto didesnė už nušukavimo-kūlimo 
technologijos ir apie 18 % didesnė už grikių nuėmimo 1 ha savikainą tiesiog 
kombainu SR 500. 
 Grikių auginimo (dirvos dirbimo, sėjos, tręšimo, pasėlių priežiūros, 
desikacijos), derliaus nuėmimo, ražienų skutimo ir rudeninio arimo savikainos 
struktūra parodyta 9 lentelėje. Žemės dirbimo darbų vidutiniai įkainiai parinkti 
pagal 8 lentelės duomenis. 
 8 lentelė. Žemės ūkio darbų įkainiai, Lt ha-1 [29] 
 Table 8. The costs of žemės dirbimo, Lt ha-1 

Darbų įkainiai Darbų pavadinimas 
mažiausi didžiausi vidutiniai 

Arimas 50 200 126 
Skutimas 40 150 82 
Dirvos ruošimas sėjai 25 150 80 
Lėkščiavimas 40 180 83 
Volavimas 12 80 35 
 
 9 lentelė. Grikių auginimo ir derliaus nuėmimo kainos struktūra  
 Table 9. The structure of costs of buckwheat growing and harvesting 
Darbų, medžiagų kaina, Lt ha-1 Grikiai 
Dirvos lyginimas 35 
Kultivavimas (2 k.) 160 
Trąšų barstymas 30 
Sėja 55 
Purškimas 40 
Desikacija (purškimas) 40 
Ražienų skutimas 82 
Arimas 126 
Medžiagos:  
               sėkla ir trąšos 254 
               glifosas ir kiti pesticidai 272 
Derliaus nuėmimo technologijos variantas:  
              A 308,32 
              B  300,23 
              C 375,18 
              D 169,69 
Iš viso: (vienam ha / vienai tonai grikių grūdų)  
     grikiai desikuoti, tiesiog kombainu SR 500 1402,32/ 694,22 
     grikiai nedesikuoti, tiesiog kombainu SR 500 1194,23/ 591,20 
     atskirtinė 1269,18/ 628,31 
     nušukavimo-kūlimo, grikiai nedesikuoti 1063,69/ 526,60 
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 9 lentelės duomenys rodo, kad auginant grikius didžiausią dalį piniginių 
lėšų sudaro trąšos ir pesticidai. Desikantas glifosas ir pati desikacija kainuoja per  
200 Lt ha-1. Pažymėtina, kad grikių galima ir netręšti, ypač tai net būtina ekologinei 
produkcijai. Be to, galima nenaudoti ir desikacijos. Jeigu oro sąlygos palankios, 
pigiau už desikaciją yra atskirtinė grikių nuėmimo technologija. Šios lentelės 
duomenys taip pat įrodo, kad grikių supirkimo kaina turėtų būti ne mažesnė kaip 
700 Lt už 1 toną (tuomet žemdirbys gautų ir pelno), priešingu atveju grikių 
auginimas būtų nuostolingas. Grikių auginimo ir derliaus nuėmimo 1 ha savikaina 
su šukuotuve yra apie 11 % mažesnė negu grikius nuimant tiesiog kombainu  
SR 500, ir 12 % mažesnė už 1 ha atskirtinės technologijos savikainą. 
  

Išvados  
  
 1. Energetiniu požiūriu, pagal našumą, degalų ir darbo energijos sąnaudas, 
efektyviausia iš mūsų tirtų yra grikių nušukavimo-kūlimo technologija, kurios 
energetinio efektyvumo koeficientas yra 10,18, t.y. įdėjus 1 MJ energetinių 
sąnaudų, gauname 10 MJ energijos. Kiek mažiau efektyvi yra grikių nuėmimo 
technologija tiesiog kombainu SR 500. Mažiausiai efektyvi iš mūsų tirtų grikių 
nuėmimo technologijų yra atskirtinė, kurios energetinio efektyvumo koeficientas 
yra 21,5 % mažesnis už nušukavimo technologijos ir yra 8.  
 2. Pagal ekonominius rodiklius grikių auginimo ir derliaus nuėmimo javu 
kombainu SR 500 su šukuotuve 1 ha savikaina yra apie 11 % mažesnė negu grikių 
nuimant tiesiog kombainu, ir 12 % mažesnė už 1 ha atskirtinės technologijos 
savikainą (vien tik nuėmimo atžvilgiu, nušukavimo technologija yra 43 % pigesnė 
už tiesioginį grikių kombainavimą ir net 2,21 karto pigesnė už atskirtinę 
technologiją). 
 3. Ekonominiai skaičiavimai rodo, kad dabarties ekonominėmis sąlygomis,  
grikių supirkimo kaina turėtų būti ne mažesnė kaip 700 Lt už 1 toną (tuomet 
žemdirbys gautų ir pelno), priešingu atveju grikių auginimas yra nuostolingas.  
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Anicetas Strakšas, Vytautas Kučinskas 
 

ANALYSIS OF ENERGETIC AND ECONOMICS INDEXES OF 
BUCKWHEAT HARVESTING TECHNOLOGIES 

 
Abstract 

 
 This article presents energetic and economics parameters, the costs of 
harvesting one hectare, the actual fuel consumption, total energy of buckwheat 
yield and coefficient of the energetic efficiency while windrow harvesting, 
stripping-threshing and direct combining (conventional technology) the crop of 
buckwheat. 
 From the energetic point the stripping-threshing technology of buckwheat 
harvesting has the following coefficient of energy efficiency for one ton of 
buckwheat grain is 5.04, i.e. 1 MJ energy input generates over 5 MJ of energy. 
Compared with traditional buckwheat harvesting technology, the output of a 
combine SR 500 in the stripping-threshing technology increases twice, fuel 
consumption decreases round 40 %, harvesting costs declines 39.5 EUR per 
hectare (138 Lt).  

Buckwheat, combine harvester, output , energy costs, energy value, fuel 
consumption, cofficient of energy efficiency.  
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А. Стракшас, В. Кучинскас 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ УБОРКИ ГРЕЧИХИ 

 
Резюме 

 
 В статье приведены энергетические и экономические параметры 
раздельной уборки, очесывающей технологии и прямого комбайнирования 
гречихи. Определена себестоймость уборки одного гектара гречихи 
комбайном SR 500. Определен фактический расход дизельного топлива 
упомянутого зернового комбайна при уборке гречихи обычной (базовой) 
технологией, также методом очеса и раздельным способом уборки. 
 Определены энергетические затраты технологий выращивания и 
уборки гречихи , также коэффицент энергетической эффективности. 
 По сравнению с базовой, в очесывающей технологии 
производительность зерноуборочного комбайна SR 500 увеличивается в  
2 раза, расход горючего снижается около 40%, себестоимость уборки одного 
гектара  гречихи снижается на 39,5 ЭВР. (на 138 литов), а коэффициент 
энергетической эффективности на одну тонну зерна гречихи составляет 5,04 
(или 1 MJ энергии генерируют 5 MJ энергии). 
 Гречиха, зерноуборочный комбайн, технология очеса, 
производительность, энергетические затраты, энергосодержание, расход 
горючего, коэффицент энергетической эффективности. 
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