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Grikių biometrinių rodiklių ir aerodinaminių savybių tyrimas 
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Lietuvos žemės ūkio universitetas 

 
 Tirti veislių ’Vokiai’ ir ’Smuglianka’ grikių biometriniai rodikliai ir technologinės savybės, turinčios įtakos kombainų darbo rodikliams dorojant 
grikių grūdų derlių. Atsižvelgiant į augalų pagulimą ir grikių biometrinius rodiklius nustatytas racionalus grikių ražienos aukštis, – veislės ‘Vokiai’ grikių 
40 cm, o veislės ‘Smuglianka’ – 50 cm. Grikių pjovimas paliekant aukštą ražieną, sumažina kombaino kuliamosios apkrovą 43 – 45 %. Tai leidžia padi-
dinti kombaino darbinį greitį, kartu ir našumą.  
 Tirtas grikių drėgnio ir masės kitimas pagal augalų aukščio zonas kas 10 cm. Tyrimams naudoti glifosu desikuoti ir nedesikuoti veislės ‘Smuglian-
ka’ grikiai. Piktžolėtumas įvertintas nustatant desikuotų ir nedesikuotų grikių grūdų švarumą kombaino SR 500 grūdų bunkeryje. Tirtos grikių aerodina-
minės savybės, nustatant kritinį sėklų greitį, skrajumo koeficientą, oro srauto greičio įtaką 1000 sėklų masei, dygimo energijai ir daigumui. 
 Grikiai, biometriniai rodikliai, aerodinaminės savybės, kombainas, ražiena. 

 
Įvadas 
 
 Grikiai (Fagopyrum esculentum) pagal maistingumą 
vertingesni už varpinių javų grūdus, turi daug geležies ir 
organinių rūgščių, jų baltymai ir angliavandeniai gerai pa-
sisavinami, grikių kruopos pagal maistinės savybes nusi-
leidžia tik ryžiams (Eфименко, 1990). Grikiai yra nereik-
lūs augalai, jų šaknys pasiima maisto medžiagų iš mažai 
tirpių junginių, todėl juos auginant nereikia didelių išlaidų. 
Jie sėkmingai stelbia kai kurias piktžoles, kas svarbu augi-
nant ekologišką grikių derlių. Grikiai – daug nektaro turin-
tys augalai, iš vieno hektaro bitės gali prinešti iki 100 kg 
medaus (Фесенко, 1983). Bičių dėka grikių grūdų derlius 
gali padidėti 30 – 40 proc. (Нехаев, 1998). 
 Nors grikiai yra vertingi maistiniai augalai, tačiau dau-
gelyje šalių jų plotai mažėja, nes jie laikomi antraeiliais. 
Pagrindinė priežastis – mažas derlius, kurį nulemia biolo-
ginės šių augalų ypatybės ir klimato sąlygos. Pavyzdžiui, 
Lenkijoje per 40 metų grikių derlius padidėjo tik 20 proc., 
o kitų javų – 3 kartus. JAV, Kanadoje, Japonijoje vidutinis 
grikių derlius neviršija 1,2 t ha-1. Tačiau šių augalų poten-
cinės galimybės yra didelės. Ukrainos veislių tyrimų punk-
tuose kai kurių grikių veislių grūdų derlius siekia 4,5 t ha-1 
(Алексеева и др., 1988). 
 Lietuvoje grikiai auginami nuo seno. Daugiausia jų au-
ginta 1954 m. – 40400 ha. Tačiau dėl mažo derlingumo, ne-
didelių supirkimo kainų bei kitų priežasčių grikių plotai ėmė 
mažėti, kol vėliau beveik visai išnyko. Pastaruoju metu dėl 
palyginti didelių supirkimo kainų (700 – 950 Lt t-1) grikių 
plotai Lietuvoje pradėjo didėti: 2004 m. jų auginta 22260 ha, 
2005 m. – 20830 ha (deklaruotas pasėlių plotas) (Ekologinės 
..., 2007). Paskutiniais metais grikių plotai šalyje sudaro apie 
30 tūkst. ha, jie turi tendenciją didėti, nes grikiai jau auginami 
visoje Lietuvoje, ypač lengvose dirvose. Auginama Lietuvoje 
rajonuota tetraploidinė grikių veislė ‘Astra’ (Ukraina) bei 
diploidinės baltarusiškos ’Smuglianka’ (Анохина, 1993), 
’Anita Beloruskaja’ ir šalyje sukurta ‘Vokiai’ veislė (Nacio-
nalinis.., 2008). Tetraploidinės grikių veislės reiklesnės ap-
linkos sąlygoms ir dirvos derlingumui nei diploidines. Dip-
loidinių veislių grikių grūdų ląstelių branduoliai turi dvigubą 
(diploidinį) homologinių chromosomų rinkinį, o tetraploidi-
nių – keturgubą. Derliaus nuėmimo metu diploidinių veislių 
grikių grūdai jau būna rudos arba juodos spalvos, jų augimas 

sustojęs, o tetraploidinių veislių grikių viršūnėse vis dar būna 
žydinčių kekių. Netolygi grikių branda trukdo juos pjauti ir 
didina  grūdų nuostolių dydį.  
 Sėklai skirtų grikių netolygią grūdų brandą galima pa-
spartinti desikacija (Глазова и др., 1992). Įvairių tyrėjų 
duomenimis, reglonu desikavus grikius, jų grūdų derlius 
padidėja 220 kg ha-1 (Немченко и др., 1990). Tokie grikių 
biometriniai rodikliai, kaip augalų aukštis, šoninių šakų 
skaičius ant vieno augalo, atstumas nuo dirvos paviršiaus 
iki pirmos kekės su grūdais ir kiti, pirmiausiai priklauso 
nuo pačių augalų biologinių savybių, agrotechnikos ir me-
teorologinių sąlygų grikių vegetacijos metu. Tokios te-
chnologinės grikių savybės kaip drėgnis, augalų pagulimas 
(liūtys ar audra gali padidinti augalų pagulimą) daugiausia 
priklauso nuo meteorologinių sąlygų grikių grūdų derliaus 
nuėmimo metu. Nors grikių išgulimas priklauso ir nuo ag-
rotechnikos (pavyzdžiui, augalų tankis ploto vienete) bei 
augalų biologinių savybių (veislių, tetraploidiniai bei dip-
loidiniai), grikių pasėlių piktžolėtumas daugiausia priklau-
so nuo agrotechnikos, tačiau įtakos turi ir meteorologinės 
sąlygos augalų vegetacijos metu. Nuo kombainu kuliamos 
grikių masės piktžolėtumo bei kombaino darbinių dalių re-
guliavimų priklauso grikių grūdų švarumas kombaino bun-
keryje. Jis turi būti ne mažesnis kaip 95 proc., kai nuėmi-
mo sąlygos palankios, ir ne mažesnis kaip 90 proc., esant 
nepalankioms derliaus nuėmimo sąlygoms. Kitos techno-
loginės grikių savybės, tokios kaip drėgnis ir augalų pagu-
limas (pasvirimas), turi įtakos pagrindiniam kombainų dar-
bo rodikliui – laidumui (kg�s-1), kartu ir jų našumui. 
 Ruošiant grikius sėklai, jie po valymo rūšiuojami į frak-
cijas pagal stambumą, tankį bei kitas savybes. Sėklai palie-
kami stambiausi, turintys didžiausią daigumą grikių grūdai, 
o smulkesni bei mažesnio daigumo grikiai gali būti vartoja-
mi kruopoms, miltams gaminti. Grikiai gali būti rūšiuojami 
trijeriais (Rawa et al., 1998), elektroseparatoriais (Šapailaitė 
ir kt., 2007), aukštos įtampos laukais (Požėlienė et al., 
2008), fotoelektriniu metodu (Choszoz  et al., 2003) ir kitais 
būdais. Be to, grikių sėklų daigumui padidinti jos prieš sėją 
gali būti stimuliuojamos įvairiais būdais (Romanovska ir kt., 
2006). Grikių sėklas rūšiuojant pagal tankį išcentriniais se-
paratoriais, pneumatiniais stalais, reikia žinoti jų aerodina-
mines savybes: atskirų frakcijų sėklų kritinį (vertikalųjį) 
greitį, skrajumo koeficientą bei aerodinaminių savybių įtaką 



93 

grikių sėklų kokybiniams rodikliams (1000 sėklų masei, 
daigumui, dygimo energijai). Be to, sukamas kombaino kū-
limo būgnas sudaro oro srautą, kurio judėjimo greitis tarp 
būgno ir pobūgnio turi būti mažesnis už grikių sėklų kritinį 
greitį. Priešingu atveju dalis iškultų grikių nespėja prabyrėti 
pro pobūgnį, jie būna nupučiami ant kombaino kratiklių, dėl 
to gali padidėti grikių kratymo grūdų nuostoliai.  
 Tyrimų objektas – ‘Vokiai’ ir ‘Smuglianka’ veislių 
grikių biometriniai rodikliai, glifosu desikuotų ir nedesi-
kuotų grikių technologinės savybės bei sėklų aerodinami-
nės savybės. 
 Tyrimų tikslas – įvertinus pagrindinius grikių biomet-
rinius rodiklius ir technologines savybes, pagrįsti racionalų 
grikių ražienos aukštį bei nustatyti aerodinaminių grikių 
savybių įtaką sėklų kokybiniams rodikliams. 
 
Tyrimų metodika 
 
 Tyrimai atlikti 2007–2008 metais LŽŪU ŽŪI Instituto 
bandymų laukuose ir LŽŪU Žemės ūkio mašinų katedros 
laboratorijoje. 
 Grikių biometriniai rodikliai, technologinės savybės 
tirtos matuojant ir sveriant. 
 Grikių pagulimas I (proc.) apskaičiuotas pagal formulę: 

1 100,
l l

l
l

−
= ⋅   (1) 

čia l – vidutinis ištiesinto augalo ilgis cm; 

1l  – vidutinis atstumas nuo dirvos paviršiaus iki palin-

kusio augalo viršaus cm. 
  

Matuojant vieną iš biometrinių grikių rodiklių – atstu-
mą nuo augalo šaknies (dirvos paviršiaus) iki pirmos kekės 
su grūdais (hm), šis minimalus aukštis matuojamas augalui 
esant vertikalioje padėtyje, t.y. ištiesinus pasvirusį augalą. 
Todėl, įvertinus grikių pagulimą, tikrasis atstumas nuo dir-
vos paviršiaus iki pirmos kekės su grūdais (maksimalus ra-
žienos aukštis) hr yra toks: 

cosr mh h α= ⋅ ,  (2) 

čia  α – kampas tarp vertikalės ir palinkusio augalo stiebo 
laipsniais. 

   
 Grikių piktžolėtumas P (proc.) nustatytas pagal lygtį: 

100,p

k p

M
P

M M
= ⋅

+

  (3) 

čia 
pM – piktžolių masė virš pjovimo linijos g; 

 
kM  – kultūrinių augalų (grikių) masė virš pjovimo li-

nijos g. 
  
 Augalų, grūdų, kūlenų drėgnis nustatytas džiovinimo 
metodu, ėminius kaitinant 105oC temperatūroje iki pasto-
vaus drėgnio. Grikių sėklų ėminiai imti pagal standarto 
reikalavimus (LST 1402.2: 1995). Grūdų švarumas kom-
baino SR 500 bunkeryje nustatytas penkiais pakartojimais. 
Kiekvieno bandinio (ėminio) masė – 100 g. Bandiniai va-
lyti klasifikatoriumi K 293, rankiniu laboratorinių sietų 
komplektu ir galiausiai rankiniu būdu atskirtos priemaišos 
nuo grūdų. 1000 grikių grūdų masė nustatyta juos skaičiuo-
jant ir pasveriant.  
 Grikių grūdų derlius Dg (t�ha-1) apskaičiuotas pagal (4) 
lygtį (pakartojimų skaičius – 10 vnt.): 

,04,0 gg MD =   (4) 

čia 
gM – grūdų masė 0,25  m2 plotelyje g. 

  
 Desikacijos glifosu efektyvumas vertintas drėgnio po-
kyčiu, t.y. augalų masės sumažėjimo koeficientu 

mK , 

skaičiuojamu pagal lygtį: 
100

100
d

m

n

w
K

w

−
=

−

,  (5) 

čia dw – desikuotų grikių drėgnis proc.;  

 nw – nedesikuotų grikių drėgnis proc. 
  
 Aerodinamines sėklų savybes įvertina į atskiras frakci-
jas surūšiuotų grikių kritinis greitis bei apskaičiuotas skra-
jumo koeficientas. Aerodinaminės grikių savybės tirtos pa-
gal Vokietijos Hohenheimo universiteto Žemės ūkio tech-
nikos instituto metodiką (Beck, 1997). Klasifikatoriaus  
K 293 aerodinaminiame vamzdyje oro srauto greitis keistas 
nuo 5 iki 11 m·s-1. ’Smuglianka’ veislės grikių sėklų ėmi-
nio masė - 1000 g. Tirta trim pakartojimais. Skirtingų surū-
šiuotų grikių frakcijų oro srauto judėjimo greitis vi aerodi-
naminiame vamzdyje buvo išmatuotas prietaisu ALEMO 
2290-8 V5 ir jutikliu ALEMO FV A915-S120. 
 Vidutinis grikių sėklų skrajumo koeficientas .s vidK  

apskaičiuotas pagal lygtį: 

Ks vid.=  
2
nvidv

g  ,  (6) 

čia g – laisvojo kritimo pagreitis m·s-2. 

 vn vid.– vidutinis kritinis oro srauto greitis m·s-1. 
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čia 
am – pirmosios frakcijos kritinio greičio grikių sėklų 

masė g; 
 n – surūšiuotų grikių frakcijų skaičius vnt. 
 
 Meteorologinių sąlygų grikių desikacijos (džiovinimo) 
metu grafinis vaizdas pateiktas 1 ir 2 paveiksluose.  
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1 pav. Vidutinė paros oro temperatūra (1) ir santykinis oro drėgnis (2) 

Fig. 1. Average day air temperature (1) and relative humidity (2) 
 

Iš jų matyti, kad grikių džiovinimo metu oro sąlygos buvo 
nepalankios. 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 pa-
čiu laikotarpiu, ypač džiovinimo pabaigoje, vidutinė paros oro 
temperatūra buvo žemesnė nei +10 oC (1 pav.), o santykinis 
oro drėgnis dažnai viršydavo 80 %. Esant tokioms sąlygoms, 
grikių branda (ir džiovinimas glifosu) užsitęsia. 
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2 pav. Paros suminis kritulių kiekis 
Fig. 2. Total precipitation per day 

 
 Tyrimų duomenys apdoroti matematiniais statistiniais 
metodais (Stancevičius, 1981; Tarakanovas, 1999). Pateik-
tos vidutinės duomenų reikšmės bei jų pasikliautinasis in-
tervalas (

05 xX t S± × ). Dviejų faktorių tarpusavio ryšiams 

nustatyti sudarytos regresijos lygtys ir apskaičiuotas de-
terminacijos koeficientas 2R . Jo patikimumas įvertintas, 
kai tikimybė  Pt = 95 %.  
 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

‘Vokiai’ ir ‘Smuglianka’ veislių grikių biometriniai ro-
dikliai pateikti 1 lentelėje.  
 

1 lentelė. Grikių biometriniai rodikliai 
Table 1. The biometric indicators of buckwheat 

 

Rodikliai ir jų matavimo vie-
netai 

Indicators and measurement 
units 

Įvertis/Value 
’Vokiai’ ‘Smuglian-

ka’ 

Pasėlių tankis vnt.·m-2 
Plant density, unit·m-2 

200,0±1,62 
224,36±0,7

7 
Augalo aukštis cm 
Height of plant, cm 

99,03±0,20 
118,45±0,3

0 
Šoninių šakų skaičius ant pa-
grindinio stiebo vnt. 
Number of side branches per 
plant, unit 

2,19±0,03 1,86±0,02 

Kekių su grūdais skaičius ant 
vieno augalo vnt. 
Number clusters with  grains 
per plant, unit 

7,24±0,08 9,59±0,08 

Grūdų skaičius kekėje vnt. 
Number of grains in the clus-
ter, unit 

7,03±0,06 6,44±0,07 

Atstumas nuo augalo šaknies 
(dirvos paviršiaus) iki pirmo-
sios kekės su grūdais cm 
Distance from ground surface 
to the first cluster with the 
grains, cm 

47,76±0,23 60,14±0,48 

Grūdų ir visų grikių masės 
santykis 
Grain and straw proportion 

1:6,42 1:7,94 

1000 grūdų masė g 
1000 grain mass, g 

21,89±0,02 26,68±0,03 

Grūdų derlius t·ha-1 
Grain yield,  t·ha-1 

1,661±0,01
5 

2,353±0,01
1 

   

Nors abiejų veislių grikiai auginti toje pačioje priemo-
lio dirvoje, 1 lentelės duomenys rodo, kad grikių ‘Smug-
lianka’, lyginant su lietuviška veisle ‘Vokiai’, grūdų derlius 
apie 30 proc. didesnis. Jų grūdai stambesni, 1000 grūdų 
masė apie 18 proc. didesnė už veislės ‘Vokiai’, daugiau 
kekių su grūdais yra ant vieno augalo. Be to, veislės 
‘Smuglianka’ grikiai užaugo gerokai (19 cm) aukštesni už 
veislės ‘Vokiai’ grikius, jų produktyviųjų stiebų skaičius 
ploto vienete taip pat buvo 11 proc. didesnis. 

Vertinant grikių biometrinius rodiklius vien tik pagal 
atstumą nuo dirvos paviršiaus iki pirmos kekės su grūdais, 
iš 1 lentelės duomenų matyti, kad maksimalus ‘Vokiai’ 
grikių pjovimo aukštis galėtų būti 47 cm, o ‘Smuglianka’ 
veislės – net 59 cm. Pagrindžiant racionalų grikių ražienos 
aukštį, reikia įvertinti dirvos nelygumus, grikių technolo-
gines savybes (augalų pagulimą), kombainų techninius 
duomenis.  

Gauti tyrimų duomenys svarbūs teoriškai nagrinėjant 
kūlimo būgno spragilo ir grikių kekės su grūdais sąveiką. 
Jie taip pat gali būti panaudoti pagrindžiant kombaino kū-
limo aparato technologinius parametrus.  

Technologinės veislių ‘Vokiai’ ir ’Smuglianka’ grikių 
savybės, turinčios įtakos kombaino darbo rodikliams, apra-
šytos 2 lentelėje. 

  
2 lentelė. Grikių technologinės savybės 

Table 2. The technological characteristies of buckwheat 
 

Rodikliai ir jų matavimo vie-
netai 
Indicators and measurement 
units 

Įvertis/Value 
‘Vokiai’ ‘Smuglianka’ 

Augalų pagulimas (posvyris) 
proc. 
Plant lodging, percentage 

6,88±0,12 7,01±0,23 

Piktžolėtumas proc.: 
Weed infestation, percentage: 

  

       nuo dirvos paviršiaus  
       from soil surface 

5,11±0,25 4,71±0,18 

       nuo pjovimo linijos 
       from line of cutting 

3,36±0,16 5,51±0,24 

Desikuotų augalų drėgnis 
proc.: 
Moisture content of desicca-
ted plants, percentage: 

  

       grūdų /grain - 21,57±0,04 
       šiaudų /straw - 63,28±0,09 
       pelų /chaff - 37,60±0,19 
Nedesikuotų augalų drėgnis 
proc.: 
Moisture content of not desic-
cated plants, percentage: 

  

       grūdų /grain 24,41±0,07 30,62±0,05 
       šiaudų /straw 71,78±0,05 69,26±0,04 
       pelų /chaff 48,46±0,14 63,96±0,14 

 
 Desikuotų bei nedesikuotų grikių drėgnis nustatytas 
nuimant grikių derlių kombainu SR 500.  
 Iš lentelės duomenų pagal (5) lygtį vertindami veislės 
‘Smuglianka’ grikių desikacijos efektyvumą nustatome, 
kad grikių grūdų Km yra 1,13; šiaudų – 1,19; pelų – 1,73. 
Glifosu desikuotų grikių grūdų drėgnis, lyginant su nedesi-
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kuotais, sumažėjo absoliutiniu dydžiu 9 %. Tai gerokai 
sumažina energijos sąnaudas grikiams džiovinti. Grikių 
bendrosios masės drėgnio kitimas skirtingose augalų vieto-
se pagal jų aukštį pateiktas 3 paveiksle. 
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3 pav. Veislės ’Smuglianka’ grikių drėgnio kitimas skirtingose jų aukščio 

zonose: 1 – desikuoti grikiai; 2 – nedesikuoti grikiai 
Fig. 3. The change of humidity in different zones of height of ’Smuglian-

ka’ variety buckwheat:  
1 – desiccated buckwheat; 2 – not desiccated buckwheat 
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Iš 1 lentelės grikių biometrinių rodiklių ir 2 lentelės 
grikių technologinių savybių galima nustatyti racionalų 
grikių pjovimo (ražienos) aukštį pagal 2 lygtį. Įvertinę ne-
didelį grikių pagulimą (2 lentelė) ir posvyrio kampų pasi-
kliautinius intervalus, nustatėme, kad veislės ‘Vokiai’ gri-
kių posvyrio kampas yra 6o 18‘, o veislės ‘Smuglianka’ 
grikių – atitinkamai 6o 30‘. Tad, vien tik pagal biometrinius 
rodiklius, esant nedideliam (apie 6o) grikių posvyrio kam-
pui vertikalės atžvilgiu, veislės ‘Vokiai’ grikių maksimalus 
ražienos aukštis galėtų būti 47,19 cm, o veislės ‘Smuglian-
ka’ – net 59,23 cm. Reikia įvertinti ir dirvos nelygumus, 
javų kombaino pjaunamosios galimą skersinį posvyrį dėl 
laukų kalvotumo, kombainų technines ypatybes ir kitus 
faktorius. Tuomet galima teigti, kad veislės ‘Vokiai’ gri-
kius, kai jų pagulimas ne daugiau kaip 7 %, galima pjauti 
paliekant 40 cm aukščio ražieną, o veislės ‘Smuglianka’ – 
50 cm (grikių pagulimas taip pat ne didesnis kaip 7 %). 

3 pav. kreivės parodo, kad virš dirvos paviršiaus iki 
40–50 cm grikių stiebų drėgnis mažėja nežymiai tiek desi-
kuotų, tiek nedesikuotų pasėlių. Grikių bendrosios masės 
drėgnis gerokai ima mažėti nuo tos stiebų vietos, kur pra-
sideda augalų kekės su grūdais. Grikius desikavus glifosu  
nustatyta, kad augalų masė sumažėjo koeficientu Km dėl 
drėgnio pokyčio, Km=1,30±0,002, (V=4,21 %), t.y. visose 
tirtose augalų zonose pagal aukštį desikuotų grikių masė 
sumažėjo gana tolygiai - 1,3 karto.  
 Desikuotų ir nedesikuotų veislės ‘Smuglianka’ grikių 
masės m (proc.) kitimas skirtingose jų aukščio zonose pa-
rodytas 4 paveiksle. 
Grikius pjaunant biometriniais rodikliais ir technologinėm 
savybėm pagrįstu racionaliu 50 cm ražienos aukščiu, fak-
tiškai augalų masė mf (kg�m-2) sumažėja, nes dirvoje vidu-
tiniškai lieka 58,19 % desikuotų ir 56,86 % nedesikuotų 
augalų masės. Ražienos aukštį padiddinus nuo agrotechni-
kos reikalavimų leidžiamo 20 cm ražienos aukščio iki ra-
cionalaus rekomenduojamo 50 cm, gaunamas faktinės au-
galų masės mf sumažėjimas yra 45,16 % desikuotų ir 43,75 
% nedesikuotų augalų. Kadangi grikiai gali būti panaudoti 
kaip sideraliniai augalai, o grūdų derliaus nuėmimo metu 

tiek nedesikuotų, tiek ir desikuotų grikių stiebai dar būna 
žali, todėl dirvoje likusią aukštą grikių ražieną galima užar-
ti kaip organinę trąšą. 
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4 pav. Veislės ‘Smuglianka’ grikių masė m skirtingose augalų aukščio 

zonose:   
1 – nedesikuoti grikiai; 2 – desikuoti grikiai 

Fig. 4. The mass of ‘Smuglianka’ variety buckwheat in different zones of 
the plants: 1 –  not desiccated buckwheat; 2 – desiccated buckwheat 
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Padidinus grikių pjovimo aukštį, kartu sumažinamas 

kombaino kuliamosios apkrovimas, dėl to galima padidinti 
kombaino darbinį greitį, kartu ir našumą. 

Tokios grikių technologinės savybės kaip drėgnis, pikt-
žolėtumas, lemia ne tik kombaino našumą, bet ir kokybinius 
rodiklius – grikių grūdų švarumą kombaino grūdų bunkeryje 
(nes į jį, esant vienodiems kombaino valytuvo reguliavi-
mams, kartu su grūdais galima surinkti skirtingą kiekį pikt-
žolių sėklų ir smulkių kūlenų dalelių). Kombainu SR 500 ku-
liant nedesikuotus ‘Vokiai’ veislės grikius, grūdų švarumas 
kombaino grūdų bunkeryje buvo 92,68±0,14 % (V=1,80 %), 
veislės ‘Smuglianka’ – 90,70 ± 0,07 % (V=0,95 %). Kuliant 
desikuotus veislės ‘Smuglianka’ grikius grūdų švarumas bu-
vo 94,48 ± 0,17 % (V=2,21 %), t.y. kombaino SR 500 grūdų 
bunkeryje priemaišų buvo   4 % mažiau. 

Tiriant grikių sėklų aerodinamines savybes vidutinis 
grikių drėgnis buvo 13,02 ± 0,03 % (V=2,11 %). Grikių 
sėklos buvo skirstomos į 6 frakcijas kritinį oro srauto greitį 
vn keičiant nuo 5,3 iki 10,2 m·s-1. Iš histogramos (5 pav.) 
matyti, kad daugiausia grikių sėklų aerodinaminiame 
vamzdyje (per 83 %) nusiurbiama, kai kritinis oro srauto 
greitis nuo 6,7 iki 8,6 m·s-1. Grikių sėklų kiekybinės sklai-
dos mg integralinė priklausomybė (procentais) nuo kritinio 
oro srauto greičio vor pateikta 6 pav. Pagal (8) lygtį apskai-
čiuotas vidutinis grikių sėklų kritinis greitis vn vid. = 8,30 
m·s-1, o sėklų skrajumo koeficientas  Ks vid. = 0,142 s-1. 
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5 pav. Grikių sėklų masės mg pasiskirstymas pagal kritinio oro srauto 

greičio 
orv  grupes 

Fig. 5. The distribution of buckwheat seeds mass mg in relation to air flow 

velocity 
orv  
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6 pav. Vertikaliojo (kritinio) oro srauto greičio 

orv  įtaka grikių sėklų 

kiekybinei sklaidai 
grm  

Fig. 6. The influence 
orv  of air flow velocity on buckwheat seed mass 

dispersion 
grm  

 
Surūšiuotų į frakcijas grikių 1000 sėklų masės mt pri-

klausomybė nuo kritinio oro srauto greičio vor parodyta 7 
pav. Lengvesnes, ne visiškai subrendusias grikių sėklas, 
išpučia mažesnio greičio oro srautas. Šių sėklų mažesnė 
dygimo energija bei daigumas (8 pav.). 
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7 pav. Vertikaliojo oro srauto greičio 

orv  įtaka į frakcijas surūšiuotų gri-

kių 1000 sėklų masei mt 
Fig. 7. The influence of air flow velocity 

orv  on  sorted buckwheat 1000 

seed mass  mt 

 

Kai 5,3<
orv 10,2 (m·s-1) ir grikių drėgnis w=13 %,  

mt=-1,26 2
orv +25,44 

orv -96,09;   R2=0,96 
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8 pav. Vertikaliojo oro srauto greičio 

orv  įtaka į frakcijas surūšiuotų gri-

kių sėklų dygimo energijai De ir daigumui D: 1 – dygimo energija; 2 – 
daigumas 

Fig. 8. The influence of air flow velocity 
orv  on the germination energy 

De and viability D of buckwheat seed: 1 –  germination energy; 2 – viabi-
lity 

Kai 5,3<
orv <10,2 (m·s-1) ir grikių drėgnis w=13 %; 

De =-2,26 2
orv +44,61

orv -121,87; 2
1 0,99R =  

D=-2,01 2
orv +39,91

orv -98,63;     2
2 0,99R =  

 Iš 8 pav. 2 kreivės matome, kad surūšiuotų grikių sėk-
lų daigumas atitinka minimalius B, C1 ir C2 kategorijų sėk-
los reikalavimus (daigumas ne mažesnis kaip 80 %), kai 
kritinis oro srauto greitis yra 6,7 m·s-1 arba didesnis – iki 
10,2 m·s-1. Siekiant gauti kokybišką grikių sėklą, į tai rei-
kia atsižvelgti grikius rūšiuojant oro srove, pavyzdžiui, 
pneumatiniais rūšiavimo stalais. 
 
Išvados 
 
 1. Esant nedideliam iki 7 % grikių pagulimui, raciona-
lus veislės ‘Vokiai’ grikių ražienos aukštis yra 40 cm, veis-
lės ‘Smuglianka’ – 50 cm. Paliekant aukštą ražieną kom-
baino kuliamosios apkrovimas kuliamąja mase sumažėja 
43 – 45 %.  
 2. Veislės ‘Smuglianka’ grikiai, lyginant su veisle ‘Vo-
kiai’, užaugo 19 cm aukštesni, 1000 grūdų masė buvo 18 
% didesnė, grūdų derlius – apie 30 % didesnis. Tirti grikių 
biometriniai rodikliai gali būti panaudoti kombaino kūlimo 
aparato technologiniams parametrams pagrįsti. 
 3. Desikuotų grikių bendrosios masės sumažėjimo 
koeficientas Km dėl drėgnio pokyčio lygus 1,3. Grikių grū-
dų šis koeficientas yra 1,13, šiaudų – 1,19, pelų – 1,73. 
Glifosu desikuotų grikių grūdų drėgnis, lyginant su nedesi-
kuotais, sumažėjo absoliutiniu dydžiu 9 %. Įvertinus drėgnį 
ir augalų piktžolėtumą, grikių grūdų švarumas kombaino 
bunkeryje nustatytas  4 % didesnis negu nedesikuotų.  
 4. Vidutinis grikių sėklų kritinis greitis – 8,30 m·s-1, o 
skrajumo koeficientas – 0,142 s-1. Rūšiuojant grikius oro 
srove, daigiausios sėklos, atitinkančios B, C1 ir C2 katego-
rijų reikalavimus, gaunamos, kai oro srauto greitis 6,7–
10,2 m·s-1. 
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Anicetas Strakšas, Edvardas Vaiciukevičius 
 

Research on Biometric Indicators and Aerodynamic Characteristics of Buckwheat Plants and Seeds 
 

Summary 
 

 The biometric indicators and technological characteristics of buckwheat varieties ’Vokiai’ and ’Smuglianka’, which have influence on harvesters 
working indicators during buckwheat harvesting, were analysed. Such biometric indicators as the height of the plants, the number of side branches of one 
plant, the distance from ground surface to the first cluster with the grain and other indicators first of all depend on the biological characteristics of the 
plants and the agrotechnical and meteorological conditions during buckwheat vegetation period. However, such technological characteristics of buck-
wheat as humidity, lodging of plants (downpours or storms lay down more plants) depend mainly on meteorological conditions during buckwheat har-
vesting. Buckwheat lodging is also affected by agrotechnics (for example, plants density in unit of area) and plant biological characteristics (variety; te-
traploidic and diploidic). The weed quantity of buckwheat crops mostly depends on agrotechnics but also meteorological conditions during plants vegeta-
tion period also have influence on it. 
 The rational buckwheat stubble height was determined with respect to the plant lodging and biometric indicators of buckwheat. Buckwheat harvest-
ing when leaving the stubble height of 40–50 cm reduces the loading of combine harvesters thresher by 43–45 per cent. 
 The humidity of buckwheat and mass changes were analysed according to the plants height zones. Desiccated and not desiccated buckwheats of 
’Smuglianka’ variety were used for this research. Under the influence of buckwheat desiccation, total mass reduction coefficient of plants mass was 1.3 
(for grain of buckwheat this coefficient was 1.13, for straw – 1.19 and for chaff - 1.79). The humidity of desiccated buckwheat grain decreased by 9 % in 
comparison with that of not desiccated grain of buckwheat.  
 Buckwheat seeds sorting by air flow is one of the main factors which increase yield when preparing the seeding material of buckwheat. Therefore, 
an aerodynamic characteristics have were tested with ’Smuglianka’ variety buckwheat seeds, using the separator K 293. Average velocity of vertical air 
flow for buckwheat seeds was determined to be 8.30 m·s-1 and average flying coefficient – 0.142 s-1. According to the viability of buckwheat seeds cor-
responding to the requirements of B, C1 and C2 categories, the velocity of vertical air flow is 6.7–10.2 m·s-1.  
 Buckwheat, biometric indicators, aerodynamic characteristics, combine harvester, stubble 
 
 
Аницетас Стракшас, Эдвардас Вайцюкевичюс 
 

Исследование биометрических показателей и аэродинамических свойств гречихи 
 

Резюме 
 
 С целью обоснования рациональной высоты среза гречихи при ее уборке, исследованы некоторые биометрические показатели, агробио-
логические и технологические свойства гречихи сортов ’Vokiai’ и ’Smuglianka’. Биометрические показатели гречихи, такие как высота расте-
ний, количество вторичных побегов на одном растении, расстояние от корневой шейки до первой (низшей) ветви с зерном гречихи и др., в ос-
новном зависят от биологических свойств растений. Однако влияние оказывают и агротехника, и метеорологические условия во время вегета-
ции. Технологические свойства гречихи, такие как полеглость, влажность, засоренность растений, урожайность зерна гречихи и др., в основ-
ном зависят от агротехники, а также от погодных условий во время выращивании и уборки урожая. 
 Установлено, что при полеглости растений гречихи до 7 %, рациональная высота стерни гречихи – 40 см для сорта ’Vokiai’ и 50 см для 
сорта ’Smuglianka’. Нагрузка молотилки зерноуборочного комбайна при этом снижается на 43–45 %. 
 Исследовано снижение влажности и массы растений гречихи сорта ’Smuglianka’, подверженного и неподверженного десикации глифосом, 
по зонам высоты растений. Коэффициент снижения общей массы семенников гречиха Км при этом составляет 1,3 (для зерна гречихи Км   равен 
1,13; для соломы – 1,19; для половы – 1,73). Снижение влажности зерна гречихи, подверженной десикации, в сравнении с неподверженной, со-
ставляет 9%. С учетом влажности обмолачиваемой массы, а также засоренности посевов, определена чистота бункерного зерна гречихи при 
уборке ее комбайном SR 500.  
 Выделение и посев крупно-зерновых семян гречихи является залогом большего урожая. Сортирование семян по удельному весу проводи-
лось на классификаторе К 293 при изучении аэродинамических свойств семян гречихи сорта ’Smuglianka’. В ходе исследований установлено, 
что средняя скорость витания семян гречихи 8,30 м·с-1, коэффициент витания – 0,142 с-1. Сортирование семян гречихи вертикальным воздуш-
ным потоком, скорость которого 6,7–10,2 м·с-1, позволяет получить семенной материал гречихи, соответствующий требованиям категорий В, 
С1 и С2. 
 Гречиха, биометрические показатели, аэродинамические свойства, комбайн, стерня. 
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