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5 . 1 .  L A U K I N I N K Y S T Ė S 
M E C H A N I Z A C I J A

5.1.1. TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS SAUGŲ DARBĄ 
SU ŽEMĖS ŪKIO MAŠINOMIS, ĮRENGIMAIS IR ĮRENGINIAIS

Metodinėje medžiagoje trumpai apžvelgiama dirvos dirbimo, sėjos, tręšimo, augalų apsaugos, grūdų džio-
vinimo, lauko daržovių nuėmimo ir kraštovaizdžio tvarkymo mašinos, įrengimai ir įrenginiai. 

Sparčiai vystantis technologijoms nuolat keičiasi ir tobulėja mašinų, įrengimų ir įrenginių konstrukcijos, 
jos pritaikomos prie naujų techninių ir technologinių sprendimų. Šiuo metu dažnai darbo procesą kontroliuoja 
ir reguliuoja kompiuteriai, kuriuos valdyti reikia kruopščiai ir atsakingai. Mašinos, įrengimai ir įrenginiai gali 
ilgus metus dirbti, jeigu bus tinkamai eksploatuojami ir prižiūrimi. Svarbu, kad pats darbuotojas, vykdantis veiklą 
mašinos, įrengimo ar įrenginio pagalba, visada galvotų apie tinkamą ir saugų darbą.

Reikėtų įsidėmėti!
Bendrieji patarimai eksploatuojant mašinas, įrengimus ir įrenginius dažniausiai yra tokie:
• Prieš pradėdami technikos eksploataciją būtinai skirkite laiko susipažinti su mašinos, įrengimo ar 

įrenginio eksploatavimo instrukcijoje pateikta informacija apie saugaus darbo aplinką ir sąlygas, mechanizmų 
reguliavimą, valdymą, konstrukciją ir pan. 

• Kartu su technikos eksploatacijos nurodymais laikykitės ir visuotinai galiojančių saugos taisyklių ne-
laimingiems atsitikimams išvengti. 

• Prieš technikos eksploatacijos pradžią visi apsauginiai įrenginiai bei gaubtai privalo būti sumontuoti. 
• Prieš pradėdami darbą būtina patikrinkite, ar jūsų technika saugi naudoti. 
• Technikos tvarkingumui ir ilgaamžiškumui išlaikyti būtinai vadovaukitės mašinos priežiūros ir tech-

ninio aptarnavimo patarimais. 
• Remonto, techninės priežiūros ir valymo darbus vykdykite tik išjungę pavarą bei variklį ir kai visos 

judančios bei besisukančios dalys ir mazgai yra visiškai sustoję. 
• Tinkamai utilizuokite tepalus, alyvas, techninius skysčius bei filtrus.

Ūkininkas kaip darbdavys yra atsakingas už savo ir savo ūkio darbuotojų sveikatą, todėl organizuodamas 
veiklą visada turėtų atsižvelgti į teisės aktų reikalavimus.

Siūlome susipažinti su Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtintu 
Saugaus žemės ūkio darbų vykdymo patikrinimo kontroliniu klausimynu. Patikrų metu specialistai, vykdantys 
priežiūrą, vertina 5 sričių veiklos kokybę atsakydami į klausimus, kuriuos turėtų žinoti ir ūkininkas. Numatyti 
vertinimai šiose srityse:

• Darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinių priemonių organizavimas.
• Mokymas, instruktavimas, kvalifikaciniai reikalavimai.
• Darbuotojų aprūpinimas apsaugos priemonėmis.
• Reikalavimai dirbant su cheminėmis medžiagomis.
• Bendrieji techniniai reikalavimai traktoriams ir žemės ūkio mašinoms. 

Su suformuluotais keturių sričių klausimais galėsite susipažinti įdėmiau perskaitę visą dokumentą.
5 srities ,,Bendrieji techniniai reikalavimai traktoriams ir žemės ūkio mašinoms“ 9 klausimus patartume 

įsidėmėti. 
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Ar traktoriai ir savaeigės žemės ūkio mašinos atitinka darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų 
reikalavimus? 

1. Ar besisukantys traktorių bei žemės ūkio mašinų jėgos perdavimo pavaros velenai (kardanai) ar kiti 
mechanizmai apsaugoti apsaugais? ([7.] 1 priedo 2.8 p.)

2. Ar laikomasi draudimo, kad atlikti žemės ūkio technikos aptarnavimą ar einamąjį remontą galima tik 
tada, kai įrenginys išjungtas? ([7.] 1 priedo 2.13 p.)

3. Ar žemės ūkio mašinos, kurioms važiuojant dirba darbuotojai (pvz., bulviakasės, sėjamosios ir pan.), 
įrengtos taip, kad darbuotojams važiavimo metu nekiltų pavojus susižeisti, iškristi? ([7.] 1 priedo 3.1.1 p.)

4. Ar numatytos atsargos priemonės (sudarant saugias sąlygas ir nustatant tinkamą greitį) mobiliais darbo 
įrenginiais darbuotojus vežti tik tada, kai važiavimo metu bus dirbama? ([7.] 2 priedo 2.4 p.)

5. Ar traktoriai, savaeigės ir žemės ūkio mašinos bei jų priekabos, kurių variklio galia didesnė nei 8 kW, 
taip pat jų priekabos ir puspriekabės nustatyta tvarka įregistruoti ir turi valstybinius numerius? ([13.] 7 p., 15 p., 
19 p., 28 p.)

6. Ar purkštuvai techniškai tvarkingi, prižiūrėti, atliekami jų techniniai patikrinimai ir kalibravimas 
(išpurškimo normos nustatymas) bei kiti būtini techninės priežiūros darbai, numatyti naudojimo instrukcijose? 
([10.] 6 p., 16 p., 17 p., 19 p., 2 priedas)

7. Ar žolės dorojimo mašinų darbinių dalių, mazgų (pjovimo, smulkinimo, plaušinimo, rišimo aparatų, 
presavimo kamerų ir kt.) keitimo, valymo ir reguliavimo darbai atliekami išjungus traktoriaus variklį ir visiškai 
nustojus judėti mašinos darbinėms dalims bei jas nuleidus į žemutinę padėtį (ant žemės) ir/ar užfiksavus  
specialiomis atramomis? ([7.] 1 priedo 2.13 p., 3.1.3 p.)

8. Ar traktoriai, jų sistemos, sudėtinės dalys ir atskiri techniniai junginiai turi ES tipo patvirtinimą? ([12.] 
4 p., 5 p.)

9. Ar ant traktorių ir mašinų (purkštuvų, beicavimo mašinų ir kt.) yra užrašai, perspėjantys apie riziką? 
([7.] 1 priedo 2.11 p.)

Detalią informaciją rasite teisės aktuose:
• Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 

V89 (2017 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. EV-82 redakcija) patvirtintas Saugaus žemės ūkio darbų vykdymo  
patikrinimo kontrolinis klausimynas.

• Saugaus žemės ūkio darbų vykdymą reglamentuojantys teisės aktai (teisės aktai pažymėti  
klausimuose): 

1. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.
2. Profesinės rizikos vertinimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-457/V-961.
3. Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos  

socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymu 
Nr. 971/406.

4. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respub-
likos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331.

5. Pavojingų darbų sąrašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu 
Nr. 1386.

6. Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrieji nuostatai, patvirtinti 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-276.

7. Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 
ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102.

8. Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos so-
cialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 2 d. 
įsakymu Nr.A1-55/V-91.



9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl Pro-
filaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ patvirtintas 13 priedas – Asmenų, dirbančių darbo 
aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo 
sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas. 

10. Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 199. 

11. Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo ir teisės vairuoti šias transporto 
priemones įgijimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 10 d. įsaky-
mu Nr. 3D-498.

12. Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Res-
publikos žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 3D-770.

13. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministro  2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384.
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5.1.2. ŽEMĖS ŪKYJE NAUDOJAMI TRAKTORIAI IR KITOS 
SAVAEIGĖS MAŠINOS

Žemės ūkyje naudojamų traktorių ir kitų savaeigių mašinų klasifikacija

Traktoriai klasifikuojami pagal paskirtį, važiuoklės konstrukciją ir liemens tipą.
1. Pagal paskirtį traktoriai skirstomi į:
• Bendruosius – jie skirti arti, kultivuoti, sėti, nuimti derliui ir kitiems bendriesiems darbams.
• Universaliuosius – jie naudojami ne tik bendriesiems, bet ir transporto darbams, taip pat kaupiamųjų 

kultūrų tarpueiliams įdirbti. Šių traktorių aukštis ir tarpuvėžio plotis yra keičiami, kad būtų galima pritaikyti prie 
augalų aukščio ir tarpueilių pločio. 

• Specialiuosius – jie skirti dirbti specifinėmis sąlygomis: pelkėtose dirvose, kalnuose ar specialioms 
kultūroms auginti (medvilnei, cukriniams runkeliams ir kt.).

2. Pagal važiuoklės konstrukciją traktoriai skirstomi į:
• Ratinius – jie pagal pravažumą būna normalaus pravažumo, kuriuose yra du varantieji ratai, ir geresnio 

pravažumo, kuriuose įtaisyti visi keturi (ar šeši) ratai. Žemės ūkyje daugiausia naudojami geresnio pravažumo 
traktoriai.

• Vikšrinius – juos brangu eksploatuoti, todėl žemės ūkio darbams naudojami rečiau, tačiau labai naudin-
gi ten, kur dirvos purios ir šlapios.

3. Pagal liemens tipą traktoriai skirstomi į:
• Rėminius – jų visi agregatai sumontuojami specialiame rėme, sudarytame iš išilginių ir skersinių sijų. 

Galingi traktoriai dažniausiai būna rėminiai.
• Pusiau rėminius – kurių tik priekinė rėmo dalis sudaryta iš dviejų sijų. Užpakalinę liemens dalį sudaro 

transmisijos dalių korpusai. Tokia liemens konstrukcija dažniausiai būna mažos ir vidutinės galios traktorių.
• Berėmius – šių traktorių liemenį sudaro sujungti variklio ir transmisijos korpusai. Tokia yra mažųjų 

traktorių konstrukcija.
Traktoriai dirba našiai ir ekonomiškai esant tam tikrai traukos jėgai. Tačiau įvairių žemės ūkio mašinų pa-

sipriešinimas yra labai skirtingas, todėl žemės ūkio darbams naudojami daugelio tipų traktoriai, kurių kiekvienas 
pritaikytas dirbti tam tikra traukos jėga. Ši traukos jėga vadinama  vardine. Ji artima didžiausiai traukos jėgai, 
kurią gali išvystyti traktorius normaliai drėgnoje  ražienoje, tačiau kai jo buksavimas nėra didesnis už leistinąjį 
(vikšriniams traktoriams 5 proc., o  ratiniams – 16 proc.). Taigi vardinę traukos jėgą riboja ne tik variklio sukimo 
momentas, bet ir leistinas buksavimo dydis, kuris priklauso nuo traktoriaus masės. Todėl NVS šalyse traktoriai 
dar skirstomi pagal vardinę traukos jėgą (t. y. pagal tą jėgą, su kuria jie turėtų dirbti) į 2, 6, 9, 14, 20, 30, 40, 50 
ir  60 kN klasės traktorius.

Pagal SAE ir ISO standartus traktoriai skirstomi į 3 klases:
• pirmajai klasei priskiriami traktoriai, kurių galia 20–50 AG;
• antrajai klasei – traktoriai, kurių galia 55–80 AG;
• trečiajai klasei – traktoriai, kurių galia 82–228 AG.

Žemės ūkyje naudojamų traktorių veikimo principai

Bendra traktoriaus sandara. Traktoriai sudaryti iš variklio, transmisijos, važiuoklės, valdymo ir darbinių 
įrenginių.

Variklis reikalingas tam, kad sudegančių degalų šiluminę energiją paverstų mechanine  energija, kurią 
alkūninis velenas perduoda transmisijai. Transmisija variklio sukimą perduoda ratams. Ji sudaryta iš sankabos, 
pavarų dėžės ir užpakalinio tilto. Važiuoklė ratų judesį paverčia slenkamuoju judesiu. Tai vežimėlis, kuriame su-
montuoti visi mechanizmai. Valdymo renginius sudaro vairavimo ir stabdžių sistemos.

Darbiniai įrenginiai varo žemės ūkio mašinas. Juos sudaro prikabinimo įtaisas, pakabinimo sistema, darbi-
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nis velenas ir darbinis skriemulys. Alkūninis mechanizmas stūmoklių slankiojamąjį judesį paverčia alkūninio 
veleno sukamuoju judesiu. Dujų skirstymo mechanizmas įleidžia į variklio cilindrus oro arba degųjį mišinį  ir 
išleidžia iš jų panaudotas dujas.

1 pav. Bendra traktoriaus sandara: 
1 – priekinis varantysis tiltas; 2 – hidropniaumatinė priekinio tilto pakaba; 3 – priekinis pakabinimo mechanizmas; 4 – priekinis darbinis 
velenas; 5 – galinė pavara; 6 – oro aušinimo sistema; 7 – aušinimo modulis su paduodamo oro nukreiptuvu; 8 – variklis; 9 – oro filtras; 
10 – hidrosiurblys ir hidrovariklis; 11 – planetinė pavara; 12 – pavarų dėžė; 13 – degalų bakas; 14 – amortizacinė sistema; 15 – kabinos 
amortizaciniai elementai; 16 – diskiniai galinių ratų stabdžiai; 17 – diskiniai priekinių ratų stabdžiai; 18 – galinis tiltas; 19 – kabina; 20 
– papildomi žibintai; 21 – sėdynė; 22 – valdymo svirtelė; 23 – judėjimo, hidrosistemos ir elektrovožtuvų valdymo pultas; 24 – stabilumo 

valdymo posūkiuose sistema (Matiušinas, 2006). 

Tepimo sistema tiekia tepalą tarp besitrinančių detalių paviršių, mažina trintį ir prailgina  variklio eksp-
loatavimo laiką.

Aušinimo sistema reikalinga šilumai nuvesti nuo labiausiai įkaitusių variklio detalių ir  optimaliai jų tem-
peratūrai palaikyti. Varikliai daugiausia aušinami skysčiu.

Dyzelinio maitinimo sistema tiekia išvalytą orą ir degalus į variklio cilindrus. Maitinimo sistema sudaryta 
iš oro tiekimo, degalų tiekimo, atidirbusių dujų išmetimo ir reguliavimo sistemų.

Varikliai gali būti paleidžiami naudojant žmogaus raumenų jėgą, elektros srovę, suslėgto oro energiją ir 
mažos galios vidaus degimo variklius. Labiausiai paplitęs paleidimo būdas yra starterinis.

Elektros įrenginiai. Traktoriuose elektros energija naudojama alkūniniam velenui, paleidžiant variklį bei 
vėdinimo ir šildymo ventiliatoriams sukti, mišiniui cilindruose uždegti, apšvietimui ir signalizacijai, vandens 
temperatūrai, alyvos slėgiui ir degalų kiekiui kontroliuoti.

Transmisijos paskirtis – perduoti variklio sukamąjį judesį varantiesiems ratams arba žvaigždutėms, keisti 
ratų sukimosi kryptį, nekeičiant variklio sukimosi krypties, sukti darbinius velenus ir kitus mechanizmus.

Sankaba skirta trumpam laikui atjungti transmisiją nuo veikiančio variklio ir po to sklandžiai juos sujung-
ti. Sankaba slopina sukamuosius švytavimus ir saugo transmisiją, kad nesulūžtų, kai perduodamas labai didelis 
sukimo momentas.

Pavarų dėžė keičia traktoriaus traukos jėgą, važiavimo greitį ir kryptį bei ilgesnį laiką atjungia transmisiją 
nuo variklio. Pagal perdavimo skaičiaus keitimo būdą pavarų dėžės būna laipsninės, belaipsnės, mišriosios. Trak-
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torių pavarų dėžės dažniausiai būna laipsninės ir krumpliaratinės.
Skirstymo dėžė paskirsto variklio sukimo momentą priekiniam ir užpakaliniam varantiesiems tiltams  

pagerinto pravažumo traktoriuose.
Kardaninės pavaros paskirtis – sukamąjį judesį perduoti iš vieno mechanizmo kitam tam tikru kampu, kai 

kinta šių mechanizmų tarpusavio padėtis arba nesutampa jų velenų ašys.
Varantieji tiltai didina iš pavarų dėžės gaunamą sukimo momentą ir jį perduoda varantiesiems ratams 

arba žvaigždutėms. Posūkių metu jie leidžia kairiesiems ir dešiniesiems ratams suktis skirtingais greičiais neap-
kraunant transmisijos.

Ratinių mašinų važiuoklės paskirtis – perduoti traktoriaus svorio jėgą kelio paviršiui, sušvelninti smūgius, 
gaunamus dėl kelio nelygumų, ir ratų sukamąjį judesį pakeisti mašinos  slenkamuoju judesiu.

Važiuoklę sudaro rėmas, pavara ir pakaba.
Pakaba jungia liemenį su pavara, sušvelnina smūgius, gautus dėl kelio nelygumų, slopina  kėbulo švy-

tavimus. Pakabą sudaro glaudūs elementai (lingės, spyruoklės),  jungiantys  liemenį  su tiltu, amortizatoriai ir 
stabilizatoriai.

Pagal pakabinimo schemą pakaba gali būti elastinga, pusiau elastinga ir standi.
Ratai ir padangos. Ratai laiko visą traktoriaus masę, sukibdami su dirva, išvysto traukos jėgą, švelnina 

smūgius, gaunamus dėl kelio nelygumų. Ratas sudarytas iš padangos, ratlankio, disko ir stebulės. Ratų konstruk-
cija turi įtakos traktorių traukai, pravažumui.

Pneumatinės padangos klasifikuojamos pagal paskirtį, hermetizavimo būdą, oro slėgį, protektoriaus 
piešinį, kordo rūšį ir išdėstymą karkase.

Padanga sudaryta iš karkaso, brekerio, protektoriaus, šonų ir bortų su žiedais.
Vairavimo įrenginiai skirti ratinių mašinų vairavimo krypčiai keisti ir tiesiaeigiam judesiui palaikyti. 

Pagrindinis vairavimo įrenginys yra vairo pavara. Tai įtaisai, jungiantys vairą  su  pasukamais vairuojamaisiais 
ratais, kurių pasukimu keičiama mašinos vairavimo kryptis. Vairavimo sistemos pavaros paskirtis – perduoti vairo 
judesį vairuojamiesiems ratams.

Vairavimui palengvinti dažnai mechaninėje pavaroje įtaisomi vairo stiprintuvai. Pagal naudojamos  
energijos rūšį jie būna hidrauliniai, pneumatiniai, pneumatiniai-hidrauliniai, vakuuminiai, mechaniniai. Hidrau-
liniai stiprintuvai yra mažų gabaritų, greitai veikia, sklandžiai įsijungia, todėl jie plačiai naudojami.

Stabdžių sistema reikalinga važiuojančių mašinų greičiui sumažinti arba visiškai jas sustabdyti ar laikyti 
stovinčias.

Pagal paskirtį stabdžiai būna darbiniai, atsarginiai, stovėjimo, pagalbiniai ir saviridos.  Dažnai  jie turi tuos 
pačius elementus, tačiau jie veikia nepriklausomai vienas nuo kito.

Stabdymo mechanizmai būna trinkeliniai, diskiniai ir juostiniai. Stabdžių pavara būna mechaninė, hi-
draulinė, pneumatinė, elektrinė ir kombinuota.

Hidraulinis keltuvas. Visi traktoriai turi distancinius darbinių padargų ir atskirų jų darbinių  dalių valdymo 
įtaisus. Jais iš kabinos pakeliama ir nuleidžiama prie traktoriaus prijungtas darbinis mechanizmas arba atskiros jo 
dalys. Keltuvas susideda iš hidraulinės pavaros ir pakabos mechanizmo.

Pagrindinės keltuvo dalys. Hidrauliniai cilindrai – tai slenkamojo judesio hidrauliniai varikliai, kurie aly-
vos slėgį paverčia jėga, veikiančia stūmoklį ir prie jo tvirtinamus padargus. 

Jėgos cilindruose paprastai įrengiami lėtinimo vožtuvas ir stūmoklio eigos ribotuvas. Lėtinimo vožtuvas 
pailgina alyvos ištekėjimo laiką iš cilindro kėlimo ertmės ir pakabinta mašina lėtai nusileidžia ant žemės.

Alyvos filtrai atskiria iš sistemoje cirkuliuojančios alyvos mechanines priemaišas. Hidraulinėje sistemoje 
būna hidraulinių ir mechaninių energijos nuostolių, dėl kurių alyva šyla, kadangi sistemoje nėra specialaus aušin-
tuvo, alyva aušta bake.

Hidraulinės sistemos agregatų sujungimo detalės: nejudami sistemos agregatai jungiami besiūliais plo-
nasieniais vamzdžiais. Vamzdžiai su žarnomis jungiami jungimo movomis su savaime užsidarančiais vožtuvais, 
kurie automatiškai uždaro žarnas jas atjungus nuo vamzdžių ir neleidžia ištekėti alyvai. Žarnos, einančios į kilno-
jamuosius jėgos cilindrus, esančius prikabinamosiose mašinose, jungiamos pertraukimo movomis.

Pakabos mechanizmo detalės jungiamos prie traktoriaus dviejose arba trijuose taškuose.
Hidraulinis keltuvas pakabintą mašiną iškelia tarpinėmis kėlimo svirtimis, kurios paspyriais sujungtos su 
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išilginėmis traukėmis.
Prikabinimo įtaisai skirti prikabinamosioms mašinoms sujungti su traktoriumi.
Mašinoms, kurių visą svorį laiko jų pačių ratai, prikabinti gali būti naudojamas prikabinimo įtaisas; jis 

tvirtinamas prie traktoriaus užpakalinio tilto korpuso. Prikabinimo įtaise prikabinimo taško padėtį galima keisti.
Traktorių darbo velenai. Judesys nuo traktoriaus variklio padargo sukamosioms darbinėms dalims per-

duodamas darbo velenu. Veleno pavara gali būti mechaninė, kai judesys perduodamas krumpliaračiais ir velenais, 
ir hidraulinė, kai judesiui perduoti naudojama suslėgta alyva.

Esant mechaninei pavarai, darbo veleno sukimas gali būti valdomas viena sankaba kartu su važiuokle. 
Tokia pavara laikoma priklausoma. Ji yra paprastos konstrukcijos.

Darbo veleno pavara yra pusiau priklausoma, kai veleną suka atskiras sankabos varomasis diskas, bet jis 
valdomas pagrindinės sankabos pedalu.

Darbo veleno pavara gali būti sinchroninė ir nesinchroninė.
Sinchroninė – kai darbo veleno sukimosi dažnis yra proporcingas traktoriaus varančiųjų ratų sukimosi 

dažniui.
Nesinchroninė – kai darbo veleno sukimosi dažnis priklauso tik nuo traktoriaus variklio sukimosi dažnio 

ir nepriklauso nuo traktoriaus važiavimo greičio.
Kai kurie traktoriai turi abi pavaras. Hidraulinę darbo veleno pavarą sudaro traktoriaus variklio sukamas 

alyvos siurblys ir sukamo judesio hidrovariklis bei pagalbinės šios pavaros dalys.

Detalią informaciją apie traktorius rasite: 
• Šišlavas, D. Traktoriai. Vilnius, 2010.
• Giedra, K., Labeckas, G., Kirka, A., Jučas, P., Grašys, V. Traktoriai ir automobiliai: vadovėlis aukštųjų 

mokyklų inžinerinių specialybių studentams. Vilnius: Akademija, 1995. 
• Matiušinas, K. Žemės ūkio mechanizavimas. Vilnius, Kauno kolegijos želdinių ir Agrotechnologijų 

katedra, 2006. 
Prieiga per internetą: https://www.ktvm.kretinga.lm.lt/images/doc/Zemes_ukio_mechanizavimas.pdf

Savikontrolės klausimai
5.1.2.1. Kokios yra traktorių pagrindinės sudedamųjų mazgų dalys ir kokia jų paskirtis?
5.1.2.2. Kokius žinote pavarų dėžių tipus, naudojamus traktoriuose?
5.1.2.3. Išvardykite hidraulinių sistemų tipus.

https://www.ktvm.kretinga.lm.lt/images/doc/Zemes_ukio_mechanizavimas.pdf
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Plūgai

Arimas apverčiant dirvos rieke kol kas yra pagrindinio dirvos dirbimo esmė. Šis dirvos dirbimo būdas kol 
kas ne tik neužleidžia savo pozicijų, bet sulaukia naujų šalininkų, kadangi jis yra ekologiškai saugių technologijų, 
leidžiančių atsisakyti cheminių priemonių ir mineralinių trąšų naudojimo, pagrindas. 

Ariant viršutinis (ariamasis) dirvos sluoksnis įverčiamas į vagos dugną, o apatinis – iškeliamas į paviršių. 
Šiuo procesu vyksta ariamojo sluoksnio sumaišymas, apverčiama velėna, į gilesnius sluoksnius įterpiamos ant 
dirvos paviršiaus išbyrėjusios piktžolių sėklos, vienodžiau paskirstomos sluoksnyje trąšos ir sudaromos sąlygos 
mikroorganizmams vienodžiau pasiskirstyti armens sluoksnyje, sudygti iš gilesnių sluoksnių išverstoms į paviršių 
piktžolių sėkloms. Velėnines dirvas rekomenduotina arti plūgais su priešplūgiais, kad augalinės liekanos geriau 
įsiterptų į gilesnius sluoksnius.

Plūgų klasifikacija. Pagal paskirtį plūgai skirstomi į bendrosios ir specialiosios paskirties. Bendrosios 
paskirties plūgai yra tokie:

• paprastieji (varsniniai);
• abipusio vertimo (lygiojo arimo).

Lygiojo arimo plūgai yra tokie:
• verstuviniai:
• pasukamieji;
• paverčiamieji;
• apverčiamieji;
• skersai išdėstytais korpusais;
• kastuviniai.

Specialiosios paskirties plūgai, skirti darbui ypatingomis sąlygomis, yra tokie:
• miškų;
• sodų;
• krūmų;
• plantažiniai.

Pagal sujungimą su traktoriumi plūgai yra tokie:
• pakabinamieji;
• pusiau pakabinamieji;
• prikabinamieji.

Paprastaisiais verstuviniais plūgais (2 pav.) dirva verčiama tik į vieną pusę, todėl galima paprastesnė 
konstrukcija, nedidelė masė ir kaina, nesudėtingas reguliavimas. Paprastaisiais verstuviniais plūgais ariama su-
metimu ir išmetimu, suartame lauke lieka išmetimų vagos, kurios trukdo tolesniems darbams.

5.1.3. PAGRINDINĖS ŽEMĖS DIRBIMO MAŠINOS 
(PLŪGAI, KULTIVATORIAI, VOLAI)
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2 pav. Pakabinamasis paprastasis verstuvinis plūgas: 1 – rėmas; 2 – pakabinimo įtaisas; 3 – korpusas;
 4 – atraminis  ratas; 5 – diskinis peilis; 6 – kamparaižis (Sakalauskas, 2013)

Konstrukcija. Paprastasis verstuvinis plūgas sudarytas iš: rėmo (1), pakabinimo įtaiso (2), korpusų (3), 
atraminio rato (4), diskinio peilio (5) ir kamparaižio (6). Prie plūgo gali būti montuojamos ir kitos dalys – tai ar-
mens gilintuvai, saugikliai ir t. t. Korpusas (3 pav.) – pagrindinė plūgų darbinė dalis.

3 pav. Plūgų korpusai: a, b, c, d ir e – verstuviniai; f – beverstuvis; g – kombinuotasis; h – rombinio arimo;
 i – lėkštinis; 1 – noragas; 2, 4 – verstuvės; 3 – stovas; 5 – verstuvės keičiamas priekis; 6 – plunksna; 

7 – kaltas; 8 – iltinis peilis; 9 – kamparaižis; 10 – rotorius; 11 – šoninis noragas; 12 – lėkštė; 
13 – žemių valytuvas; 14 – pavaža (Sakalauskas, 2013)

Kultivatoriai

Ištisinio dirbimo kultivatoriais purenama dirva, įterpiamos į dirvą mineralinės trąšos, naikinamos pik-
tžolės, ruošiama dirva sėjai. Tarpueilių kultivatoriais išpjaunamos piktžolės, lokaliai įterpiamos trąšos, purenami 
augalų tarpueiliai ir kaupiami augalai.

Agrotechnikos reikalavimai ištisiniam kultivavimui. Dirva ištisai kultivuojama prižiūrint juodąjį 
pūdymą ir purenant dirvą prieš sėją. Sukultivuotas dirvos paviršius turi būti smulkiagrūdės struktūros, o piktžolės 
visiškai sunaikintos. Dirvos paviršiaus banguotumas leidžiamas ne didesnis kaip 3–4 cm, todėl dažniausiai kartu 
kultivuojama ir akėjama.

Agrotechnikos reikalavimai tarpueilių kultivavimui. Tarpueiliai purenami 4–12 cm gyliu. Leidžiamas 
nukrypimas nuo duoto purenimo gylio ne daugiau kaip ± 1 cm, o nuo trąšų įterpiamos normos ± 10 proc. Tar-
pueiliai pirmą kartą purenami 6–8 cm gyliu, paliekant 10–12 cm apsauginę zoną, antrą kartą – 8–10 cm gyliu, 
apsauginę zoną paliekant ne mažiau kaip 12 cm, o trečią kartą – purenama ne sekliau kaip 10 cm, paliekant ap-
sauginę zoną 12–18 cm. Tarpueilių priežiūros agregato važiavimo greitis 5–6 km·h-1. Purenant tarpueilius turi būti 
sunaikinta ne mažiau kaip 95 proc. piktžolių.

Kultivatorių klasifikacija. Kultivatoriai skirstomi į ištisinio dirvų dirbimo, sunkiuosius ir tarpueilių. Jie 
būna su pasyviomis ir su sukamomis darbinėmis dalimis. Darbinės dalys gali būti sukamos priverstinai (rotoriniai 
kultivatoriai) ir gali suktis darbinėms dalims kontaktuojant su dirva (rotaciniai). Tiek vieni, tiek antri gali suktis 
ir apie vertikalią, ir apie horizontalią ašį. Pagal sujungimą su energine priemone skirstomi į prikabinamuosius ir 
pakabinamuosius
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Kultivatorių konstrukcija. Ištisinio dirbimo kultivatoriai su pasyviomis darbinėmis dalimis (4 pav.). Šie 
kultivatoriai sudaryti iš rėmo (4), prie kurio tvirtinamos darbinės dalys – noragėliai, atraminiai ratai (3), prikabin-
imo (1) arba pakabinimo įtaisas ir akėčių pakabinimo įtaisas (7). Noragėlis yra sudarytas iš koto (6) ir antgalio 
(5). Kotas būna standus, standus su spyruokliniu saugikliu arba spyruoklinis.

4 pav. Ištisinio dirbimo kultivatorius: a – bendras vaizdas; b – šarnyriškas noragėlio tvirtinimas; 
1 – prikabinimo įtaisas; 2 – atrama; 3 – atraminis ratas; 4 – rėmas; 5 – antgalis; 6 – kotas; 

7 – akėčių pakabinimo įtaisas; 8 – hidraulinis cilindras; 9 – strypelis; 10 – kaištis; 
11 – spyruoklė; 12 – pavadėlis (Sakalauskas, 2013)

Daugiausia paplitę noragėliai su spyruokliniu kotu ir jie vadinami spyruokliniais noragėliais.  
Spyruokliniai kotai būna S arba C formos. S formos kotai tinka dirbti akmenuotose dirvose, kadangi jie yra  
elastingi ir nelūžta užkliuvę už kliūties.

Volai

Volais sutrupinami arba įspaudžiami į dirvą grumstai, išlyginami dirvos paviršiaus mikronelygumai ir 
suslegiamas (sutankinamas) viršutinis dirvos sluoksnis. Dirvos suslėgimas yra aktyvi dirvos drėgmės regulia-
vimo priemonė. Suslėgimas rekomenduojamas puriose, puveningose dirvose, kuriose sausringais metais būtina  
sudaryti kapiliarų tinklą drėgmei iš gilesnių sluoksnių kilti į viršų.

Voluoti verta tuo atveju, kai prieš sėją žemės dirbimo mašinos įdirba dirvą per giliai (6–7 cm ir giliau) arba 
išverčiama daug grumstų. Dirva voluojama, kai jos paviršiuje randama daugiau nei 5 proc. grumstų, didesnių kaip 
50 mm, arba norima priverstinai išsaugoti daugiau drėgmės dirvoje. 

Akmenuotoms dirvoms voluoti rekomenduojama geriau naudoti atsparesnius smūgiams plieninius ar 
modifikuoto ketaus žiedus, drėgnoms ir sunkesnėms dirvoms – dantinius ar pleištinius volus su valikliais.

Volais taip pat išlyginamas dirvos paviršius, įspaudžiami nedideli akmenys. Volai gali būti naudojami ir 
smulkioms sėkloms įterpti, ypač jei yra pavojus, jog sėjant sėjamosiomis jos bus per giliai įterptos.

Volų klasifikacija. Dirvos paviršiui sutankinti, grumstams sutrupinti ir akmenims į dirvą įspausti plačiau-
siai naudojami cilindriniai, žiediniai, pentiniai, spiraliniai, dantytieji, lysteliniai (ardeliniai) kombinuotieji, gumu-
oti, padanginiai ir kt. volai (5 pav.). Cilindrinių volų paviršius būna lygus ir su įvairiais gumbais, kumšteliais ar 
spygliais. Volai gali būti sudaryti iš vienodų arba skirtingų žiedų. Volų masė labai įvairi, vienam darbinio pločio 
metrui tenka nuo 100 kg iki 400 kg. Slėgis į žemę gali būti padidintas uždedant balastą.



5 pav. Volai: a – cilindrinis lygusis; b – žiedinis; c – pentininis; d – spiralinis; e – dantytasis; f – lystelinis (ardelinis); 
g – kombinuotasis (Sakalauskas, 2013)

Detalią informaciją apie žemės dirbimo mašinas rasite: 
• Sakalauskas, A., Šarauskis, E., Šniauka, P., Vaiciukevičius, E., Zinkevičius, R. Augalininkystės tech-

nologijų inžinerija: mokomoji knyga, Akademija, 2012.
• Šniauka, P., Sakalauskas, A., Bareišis, R. Žemės ūkio mašinos: mokomoji knyga LŽUU Agronomijos 

fakulteto studentams, Akademija, 2006.
• Poettinger LION 3000 / 3001 [elektroninis išteklius]: Betriebsanleitung. 42 S. Prieiga per internetą: 

http://www.poettinger.at/download

Savikontrolės klausimai
5.1.3.1. Iš kokių dalių sudarytas plūgas?
5.1.3.2. Kokios yra plūgo korpuso dalys ir kokia jų paskirtis?
5.1.3.3. Kaip klasifikuojami kultivatoriai?
5.1.3.4. Kaip nustatomas ištisinio dirbimo kultivatoriaus purenimo gylis?
5.1.3.5. Kokia volų paskirtis?
5.1.3.6. Iš kokių dalių sudaryti kombinuotieji volai?
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http://www.poettinger.at/download
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Sėjamosios mašinos

Sėjamųjų paskirtis – išbrėžti vagutes dirvos paviršiuje, reikiamu gyliu įterpti į jas vienodą sėklų kiekį, 
užžerti puriu dirvos sluoksniu ir prispausti.

Sėjamųjų mašinų darbo procesas. Iš sėkladėžės sėklos byra į sėjamuosius aparatus, kurie jas dozuoja ir 
tolygiai išberia į sėklavamzdžius. Sėklavamzdžiais sėklos krenta į noragėlių išbrėžtas vagutes, jose užžertuvais 
užžeriamos puriu dirvos sluoksniu ir prispaudžiamos prispaudimo voleliais.

Sėja yra viena iš svarbiausių technologinių operacijų, nuo kurios tinkamo įvykdymo labai priklauso sėklų 
sudygimas, augalų vegetacija, derlius ir kokybiniai rodikliai.

Sėjos būdai skirstomi pagal dirvos įdirbimą sėjai ir pagal sėklų išdėstymą dirvoje. Pagal dirvos įdirbimą 
sėja būna įprastinė, į minimaliai įdirbtą dirvą ir tiesioginė.

Įprastinė sėja, kai sėklos įterpiamos į dirvą, kuri prieš sėją buvo arta, kultivuota, akėta arba voluota. Tai 
labiausiai paplitęs sėjos būdas. Pagrindiniai šio būdo privalumai, lyginant su kitas būdais, yra šie:

• organinės trąšos ir derliaus liekanos įterpiamos giliai į dirvą, todėl netrukdo sėjai;
• sėklos įterpiamos įprastinėmis sėjamosiomis;
• šiuo būdu galima sėti visus augalus visose dirvose;
• piktžolės gali būti naikinamos mechaninėmis priemonėmis;
• galima vykdyti ekologinę žemdirbystę.
Sėja į minimaliai įdirbtą dirvą – tai, kai sėklos įterpiamos į dirvą, kuri prieš sėją nebuvo arta, tačiau 

buvo kultivuota. Tai tarpinis būdas tarp įprastinės ir tiesioginės sėjos. Šiuo metu sparčiai plintantis sėjos būdas, 
nes jis jungia daugumą įprastinės ir tiesioginės sėjos privalumų.

Tiesioginė sėja, kai sėklos įterpiamos į neartą ir nuo praėjusio derliaus neįdirbtą dirvą. Tai naujas sėjos 
būdas, kuris tik paskutiniaisiais metais pradėtas taikyti. Tiesioginė sėja gali būti sėja į ražieną, sėja į pievą ir sėja 
po kaupiamųjų augalų.

Pagal sėklų išdėstymą dirvoje sėja skirstoma į pakrikąją, eilinę (paprastąją, siauraeilę, plačiaeilę, juostinę, 
punktyrinę, lizdinę) ir ruožinę.

Pakrikoji sėja – sėklos išbarstomos dirvos paviršiuje rankomis arba barstomosiomis mašinomis ir  
įterpiamos akėčiomis. Sėklos pasiskirsto dirvos paviršiuje netolygiai ir įterpiamos nevienodu gyliu.

Eilinė sėja – sėklos išberiamos eilutėmis. Sunaudojama mažiau sėklų negu sėjant pakrikai. Sėklos įter-
piamos vienodu gyliu, todėl vienodžiau sudygsta. Tai labiausiai paplitęs sėjos būdas. Paprastoji eilinė sėja, kai 
tarpueiliai nuo 12 iki 20 cm, siauraeilė – nuo 6,5 iki 8,5 cm, plačiaeilė – nuo 45 iki 70 cm.

Juostinė sėja – kelios eilutės sėjamos arti viena kitos (nuo 8 iki 20 cm tarpueiliais), tada paliekamas nuo 
50 iki 70 cm tarpueilis ir vėl kelios eilutės sėjamos arti viena kitos.

Punktyrinė sėja – sėja eilutėmis, kai sėklos išberiamos vienodais atstumais viena nuo kitos. Tai pats tik-
sliausias sėjos būdas.

Lizdinė sėja – eilutėje išberiama po kelias sėklas į vieną vietą – lizdą. Atstumai tarp lizdų vienodi. Kai 
atstumai tarp eilučių yra tokie pat kaip ir atstumai tarp lizdų, tokia sėja vadinama kvadratine-lizdine.

Ruožinė sėja – tarpinė tarp eilinės ir pakrikosios. Nuo eilinės skiriasi tuo, kad sėklos išbarstomos pakrikai 
per visą noragėlio plotį. Gaunama ne sėklų eilutė, o platesnis ruožas. Tarp ruožų paliekami tarpueiliai.

Sėjamųjų klasifikacija. Sėjamosios pagal dirvos įdirbimą skirstomos į įprastinės ir tiesioginės sėjos sė-
jamąsias (6 pav.). Įprastinės sėjamosios skirtos sėti į įprastiniu būdu įdirbtą dirvą. Taip pat dažnai šiomis sėjamo-
siomis gali būti sėjama į minimaliai įdirbtą dirvą, kurios paviršiuje nėra derliaus liekanų.

5.1.4. SĖJAMOSIOS, SODINAMOSIOS, 
TRĘŠIAMOSIOS MAŠINOS
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6 pav. Sėjamųjų mašinų klasifikacija (Sakalauskas, 2013)

Sėjamųjų mašinų konstrukcija. Sėjamųjų konstrukcija, priklausomai nuo paskirties ir sėjos būdo, būna 
skirtinga. Eilinę javų sėjamąją (7 pav.) sudaro rėmas, sėkladėžė, sėjamasis aparatas, sėklavamzdžiai, noragėliai, 
užžėrimo įtaisai, gylio reguliatorius, perdavos ir kitos dalys.

7 pav. Javų eilinės sėjamosios konstrukcija: 1 – prikabinimo valdas; 2 – hidraulinis cilindras; 3 – sėkladėžė; 
4 – perdavos; 5 – sėjamasis aparatas; 6 – ratas; 7 – lenta; 8 ir 13 – atramos; 9 – noragėlių pavadėlių laikiklis; 

10 – spyruoklė; 11 – sėklavamzdis; 12 – noragėliai; 14 ir 15 – užžertuvai (Sakalauskas, 2013)
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Sėjamųjų mašinų reguliavimas. Prieš darbą rūpestingai patikrinama atskirų sėjamosios darbinių dalių 
techninė būklė: apžiūrimi noragėliai, sėkladėžė, sėjamieji aparatai, sėklavamzdžiai, patikrinami judesio perdavi-
mo mechanizmai, hidraulinė įranga. Atstumai tarp noragėlių tikrinami liniuote arba specialia sėjamosios nustaty-
mo lenta, ant kurios sužymėtos būsimos augalų eilutės. Jei noragėliai su žymėmis lentoje nesutampa, juos reikia 
perstatyti. Leidžiamas nesutapimas gali būti ne didesnis kaip 2–5 mm.

Išsėjamų sėklų kiekio nustatymas. Kiekvienos sėjamosios instrukcijoje, dažnai ir ant pačios sėjamosios 
yra lentelės, pagal kurias galima parinkti sėjamojo aparato sūkių dažnį, ritės darbinį ilgį (ritininiams rievėtiems 
sėjamiesiems aparatams), dugnelio padėtį (ritininiams krumpliniams) arba diskus (duobėtiesiems), atsižvelgiant į 
sėjamų augalų rūšį ir norimą sėklų normą. Nustačius sėjamąjį aparatą reikia patikrinti, kiek sėklų sėjamoji išsėja 
iš tikrųjų.

Sodinamosios mašinos

Bulviasodės naudojamos bulvių sodinimui lygiame arba suvagotame lauke, po sodinimo paliekant lygų 
arba vagotą lauką. Didesnis bulvių derlius gaunamas sodinant jas į iš anksto suvagotą lauką.

Dirva bulvėms sodinti turi būti gerai supurenta. Bulvės gali būti sodinamos į lygų arba iš anksto suvagotą 
lauką.

Mūsų šalyje bulvės sodinamos 0,60–0,70 m tarpueiliais. Atstumas tarp bulvių eilėse turi būti 0,30–0,35 
m, sodinimo gylis – 60–80 mm. Prieš sodinimą bulvių sėkla surūšiuojama pagal masę 30–50, 50–80 ir 80–100 
g ir kiekviena rūšis sodinama atskirai. Sunkesni negu 100 g gumbai supjaustomi ir apdžiovinami. Sėklos kiekis 
priklauso nuo sodinimo tankumo ir nuo bulvių stambumo. Vienam hektarui apsodinti reikia 3,5–5,5 t bulvių sėk-
los.

Sodinant bulves leidžiamos tokios nuokrypos: nuo sodinimo normos – 10 proc., nuo pasirinkto sodinimo 
gylio – ± 40 mm, sandūrinių tarpueilių nukrypimai – ± 50 mm ir praleidimų eilutės – ne daugiau kaip 3 proc.

Sodinamųjų mašinų klasifikacija. Bulviasodės yra paprastos, pusiau automatinės ir automatinės. Pa-
prastos bulviasodės padaro vagutę, į vagutę bulves išmėto ant mašinos važiuojantis darbininkas ir ją užžeria. 
Pusiau automatinė bulviasodė padaro vagutę, pasodina bulves ir ją užžeria. Bulves į sodinamąjį aparatą deda ant 
mašinos sėdintis darbininkas. Šios sodinamosios yra pranašesnės už paprastas, nes bulvės eilutėse pasodinamos 
vienodais atstumais. Paprastomis ir pusiau automatinėmis bulviasodėmis galima sodinti daigintas bulves. Auto-
matinėse bulviasodėse visos bulvių sodinimo operacijos mechanizuotos. Pagal tiektuvų tipą bulviasodės skirsto-
mos į būgnines, diskines ir kaušines, pagal sujungimą su traktoriumi – į prikabinamąsias ir pakabinamąsias. Bul-
viasodės būna dviejų, keturių, šešių ir aštuonių eilių. Plūginės bulviasodės turi ant plūgo įtaisytus tiektuvus. Kai 
kuriose bulviasodėse sumontuoti tręšimo aparatai sodinamoms bulvėms patręšti mineralinėmis arba organinėmis 
trąšomis. Dabar gaminamos bulviasodės su tiektuvais, kurie pasodina bulves į noragėlių daromas vagutes 0,22–
0,40 m atstumais, palikdamos tarp vagų 0,60 m, 0,70 m, 0,75 m ar net didesnius tarpus.

Sodinamųjų mašinų konstrukcija. Bulviasodės pagrindinės dalys yra šios: sėkladėžės, noragėliai, tiek-
tuvai (būgniniai, diskiniai arba kaušiniai) ir užžėrimo įtaisai. Bulvės supilamos į sėkladėžes. Iš sėkladėžių jos  
patenka į tiekiamąsias dėžes. Tiektuvas pasemia po vieną bulvę ir įmeta į noragėlio padarytą vagutę. Bulves va-
gutėse užžeria žertuvai (kaupikai).

Bulviasodės su kaušiniu tiektuvu būna pusiau  automatinės  ir  automatinės.  Kaušinis  bulvių  tiektuvas (8 
pav.) sudarytas iš grandinės ar gumoto diržo, prie kurio tam tikrais atstumais pritvirtinti šaukšteliai (4). Šaukšte-
liai montuojami dviem eilėmis, tada tarp šaukštelių būna didesnis atstumas, todėl jie geriau užsipildo bulvėmis ir 
būna mažiau praleidimų. Į pusiau automatinių bulviasodžių šaukštelius bulves deda darbininkai, o automatinėse 
– šaukšteliai semia bulves iš tiekiamosios dėžės. Kad šaukštelyje būtų tik po vieną bulvę, šiuose tiektuvuose būna 
horizontalios eigos korektorius, kratiklis arba į šaukštelius dedami įdėklai atitinkantys sodinamų bulvių dydį.
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8 pav. Kaušinė bulviasodė su horizontalios eigos korektoriumi:
a – bulviasodė, b – šaukštelis, 1 – sėkladėžė, 2 – sklendė, 3 – horizontalios eigos korektorius, 4 – šaukštelis, 
5 – noragėlis, 6 – atraminis ratas, 7 – užžertuvas, 8 ir 10 – šaukštelio dalys, 9 – įdėklas (Sakalauskas, 2013) 

Sodinamųjų mašinų reguliavimas. Pirmiausia paruošiami darbui bulvių tiektuvai. Sėkladėžės sklendė 
nustatoma taip, kad bulvių sluoksnio storis tiekiamojoje dėžėje būtų 0,15–0,20 m. Kai bulvių tiekiamojoje dėžėje 
per mažai, būna praleidimų, kai per daug – daugiau sužaloja. Bulvių sodinimo tankumas priklauso nuo tiektu-
vo sukimosi greičio ir nuo atstumo tarp šaukštelių. Jei tiektuvai varomi traktoriaus galios velenu, kuris sukasi 
pastoviu greičiu, bulvių sodinimo tankumas priklauso nuo sodinamosios važiavimo greičio. Kai tiektuvai sukami 
bulviasodės rato arba traktoriaus galios veleno, kurio sukimosi greitis priklauso nuo važiavimo greičio, bulvių 
sodinimo tankumas keičiamas keičiant tiektuvo pavaros žvaigždutes.

Bulvių sodinimo gylis reguliuojamas noragėlių sekcijos atraminiu ratu. Norint patikrinti bulvių  
sodinimo gylį bei tankumą, pakeliamas užžertuvas ir su bulviasode važiuojama apie 10 m. Sustojus išmatuojamas  
nuvažiuotas atstumas, suskaičiuojamos kiekvienoje vagutėje esančios bulvės ir apskaičiuojamas vidutinis atstu-
mas tarp jų. Jei neatitinka numatyto, keičiama tiektuvo pavaros žvaigždutė.

Tręšiamosios mašinos

Tręšiamųjų paskirtis – tiksliai ir tolygiai skleisti trąšas dirvos paviršiuje, įterpti jas į žemės dirbimo padar-
go padarytas vagutes arba apipurkšti augalus skystosiomis trąšomis.

Tręšiamosiomis mašinomis skleidžiamos arba įterpiamos mineralinės ir organinės trąšos. Mineralinės 
trąšos (azoto, fosforo, kalio) būna gabalinės, granuliuotos, kristalinės, miltinės, dulkinės ir skystosios. Organinės 
trąšos (mėšlas, kompostas, srutos) – biriosios, pusiau skystosios ir skystosios. Atsižvelgiant į trąšų agregatinį būvį 
ir fizines bei mechanines savybes, yra konstruojamos mašinos joms skleisti.

Tręšimo būdai. Tręšimo būdai yra skirstomi pagal trąšų skleidimo arba įterpimo pobūdį ir laiką.  
Labiausiai paplitęs pakrikasis trąšų skleidimo būdas. Birios trąšos yra skleidžiamos visame dirvos paviršiaus 
plote. Sėjant arba sodinant trąšos įterpiamos lokaliuoju (vietiniu) būdu. Trąšos beriamos į eilutes, vagas ar juostas 
tokiu gyliu, kad patektų arčiau sėklų ar sodinamų augalų. Pagrindinis šio tręšimo tikslas – tiekti augalui maisto 
medžiagas augimo pradžioje.

Pagal tręšimo laiką yra pagrindinis, lokalusis ir papildomas tręšimo būdai. Pagrindinis tręšimas atliekamas 
rudenį arba ankstyvą pavasarį. Šio tręšimo metu įterpiamos visos arba didžioji dalis trąšų. Sėjant arba sodinant 
augalus (lokalusis tręšimo būdas) augalus aprūpiname maisto medžiagomis pirmuoju augimo tarpsniu. Papildo-
mas tręšimas atliekamas vegetacijos metu (įdirbant tarpueilius kultivatoriais) arba skleidžiant trąšas pakrikai, kai 
reikia papildomai tręšti augalus atskirais jų augimo tarpsniais.

Agrotechniniai reikalavimai mineralinių trąšų barstomosioms. Mineralinių trąšų barstomosios turi 
tolygiai skleisti dirvos paviršiuje įvairias mineralines trąšas. Netolygiai paskleidus trąšas užauga nevienodo der-
lingumo pasėlis. Todėl trąšų pasiskirstymo netolygumas, nepriklausomai nuo dirvos tipo ir reljefo, nustatytos 
skleidimo normos (maža 35 kg ha-1, didelė 1200 kg ha-1) skersine kryptimi neturi viršyti 10 proc. Tręšiamieji 
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aparatai turi gerai skleisti ir šiek tiek sudrėkusias trąšas.
Mineralinių trąšų barstomosios turi būti našios, paprastai ir tiksliai nustatomos reikiamai trąšų skleidimo 

normai, pritaikytos įvairaus aukščio pasėliams tręšti, su minimaliais nuostoliais skleisti trąšas lauko pakraščiuose. 
Jeigu trąšos yra įterpiamos, jos turi būti įterptos nustatytu gyliu ir užžertos žemėmis. Trąšų skleidimo diskai ir 
mentelės turi būti pagaminti iš nerūdijančio, atsparaus dilimui plieno, baigus darbą lengvai nuplaunami.

Mineralinių trąšų barstomųjų klasifikacija. Biriosios mineralinės trąšos skleidžiamos mineralinių trąšų 
barstomosiomis. Mineralinių trąšų barstomosios skirstomos į tiesioginio byrėjimo, išcentrines ir tiksliąsias (9 
pav.).

9 pav. Išcentrinės mineralinių trąšų barstomosios: a – vienadiskė; b – dvidiskė; c – su švytuojančiu vamzdžiu; 
1 – trąšadėžė; 2 – svirtis; 3 – rėmas; 4 – sklaidomasis diskas arba švytuojantis

Išberiamų trąšų kiekis reguliuojamas keičiant išbyrėjimo angos dydį, barstomosios važiavimo greitį ir  
skleidimo plotį. Mineralines trąšas viendiskėmis barstomosiomis, priklausomai nuo trąšų patekimo ant disko  
vietos, galima skleisti į kairę arba dešinę pusę, nepriklausomai nuo traktoriaus važiavimo krypties.

Tręšimo reguliavimas. Išcentrinių mineralinių trąšų barstomosios reikiamam išberti trąšų kiekiui nusta-
tomos pagal lenteles, keičiant trąšų išbyrėjimo angų dydį, važiavimo greitį bei darbinį plotį. Trąšų išbyrėjimo an-
gos dydis nustatomas atsižvelgiant į trąšų rūšį, barstomosios darbinį plotį, važiavimo greitį, tręšimo normą. Trąšų 
išbyrėjimo angos dydžio keitimo sklendės rankenėlės padėtis randama lentelėse. Pagal lenteles trąšų barstomąsias 
nustatome apytikriai. Būtina nustatyti faktinį išberiamų trąšų kiekį. Faktinis trąšų barstomosios išberiamų trąšų 
kiekis nustatomas aikštelėje arba lauke.

Detalią informaciją apie sėjamąsias, sodinamąsias, tręšiamąsias mašinas ir technologijas rasite: 
• Sakalauskas A., Šarauskis E., Šniauka P., Vaiciukevičius E., Zinkevičius R., Augalininkystės tech-

nologijų inžinerija. Mokomoji knyga, Akademija, 2012. Prieiga per internetą:
http://www.marko.lt/wp_content/uploads/2016/02/Augalinink_technologiju_inziner_mokomoji_kny-

ga.pdf
• Šarauskis E., Sakalauskas A. Sėjamosios: mokymo priemonė. Kaunas-Akademija, 2004.
• Šniauka P., Sakalauskas A., Bareišis R. Žemės ūkio mašinos: mokomoji knyga LŽŪU Agronomijos 

fakulteto studentams [Elektroninis išteklius]. Akademija, 2006. Prieiga per internetą: http://asu.lt/wp-content/
uploads/2015/02/mokomoji_knyga_1.pdf

• Pažangaus ūkininkavimo taisyklės ir patarimai. Azoto trąšų naudojimas.  Antrasis pataisytas ir papildy-
tas leidimas. Sudarytojas Šileika, A. S., Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio institutas, Vilainiai, 
2017.

Savikontrolės klausimai
5.1.4.1. Kokie sėjos agrotechnikos reikalavimai?
5.1.4.2. Kaip sėjamoji paruošiama darbui?
5.1.4.3. Kokie yra bulviasodžių bulvių tiektuvų tipai?
5.1.4.4. Kaip reguliuojamas bulvių sodinimo tankumas?
5.1.4.5. Kokius žinote tręšimo būdus?
5.1.4.6. Kaip klasifikuojamos mineralinių trąšų barstomosios?

http://www.marko.lt/wp_content/uploads/2016/02/Augalinink_technologiju_inziner_mokomoji_knyga.pdf
http://www.marko.lt/wp_content/uploads/2016/02/Augalinink_technologiju_inziner_mokomoji_knyga.pdf
http://www.marko.lt/wp_content/uploads/2016/02/Augalinink_technologiju_inziner_mokomoji_knyga.pdf
http://asu.lt/wp-content/uploads/2015/02/mokomoji_knyga_1.pdf
http://asu.lt/wp-content/uploads/2015/02/mokomoji_knyga_1.pdf
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Augalų apsaugos mašinos yra šios:
• purkštuvai, apipurškiantys dirvą arba augalus smulkiais nuodingo skysčio lašeliais;
• dulkintuvai, paskleidžiantys nuodingus miltelius ant medžių ir augalų, kurie yra apsėsti kenkėjų;
• fumigatoriai, naudojami įšvirkšti į žemę greitai garuojantį nuodingą skystį;
• beicavimo mašinos, skirtos sausam arba drėgnam sėklų beicavimui.

Purkštuvai

Netinkamai naudojami pesticidai kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. Mūsų šalyje galima naudoti 
tik Lietuvoje registruotus augalų apsaugos produktus. Augalų apsaugos produktus registruoja ir jų naudojimą 
prižiūri Valstybinė augalininkystės tarnyba. Registracija vyksta itin kruopščiai – visada įvertinant galimą neigiamą  
poveikį žmogui ir aplinkai. Registruojant augalų apsaugos produktus taip pat nustatomi naudojimo reikalavimai, 
jei būtina – naudojimo apribojimai, rizikos mažinimo priemonės, t. y. asmeninės apsaugos priemonės, saugus 
purškimo laikas, apsaugos zonos iki vandens telkinių ir kitos saugos priemonės, kurių reikia laikytis augalų ap-
saugos produktų naudojimo metu. Šiuolaikinėmis augalų apsaugos technologijomis siekiama mažinti pesticidų 
sąnaudas naudojant kokybišką ir techniškai tvarkingą purškimo techniką. Siekiant nustatyti pesticidų purkštuvų 
kokybę pagal ES reikalavimus, visi šalyje naudojami purkštuvai turi būti patikrinti kvalifikuotų specialistų ir 
išduoti pažymėjimai, patvirtinantys jų kokybę. Purkštuvų tikrinimo veikla griežtai reglamentuota pagal tarptau-
tinio standarto LST EN 13790 ir purkštuvų tikrinimo taisyklių reikalavimus. Vadovaujantis Lietuvos Respub-
likos žemės ūkio ministro patvirtintomis Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros 
taisyklėmis: 

• stacionariai, naudojamai gamybinėse patalpose, technologiniuose procesuose, rankinei ir ant nugaros 
nešiojamai apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangai techninė apžiūra neatliekama (tiekėjas, gamintojas 
arba jo įgaliotasis atstovas, tiekdamas šią įrangą rinkai, turi užtikrinti, kad būtų pateikta detali informacija apie 
riziką, susijusią su šia įranga, naudojimo instrukcijose, pateikta informacija apie šios įrangos techninę priežiūrą ir 
būtinumą reguliariai keisti priedus, filtrus ir kitas techninės priežiūros metu keičiamas detales); 

• augalų apsaugos produktų purkštuvo (didesnio kaip 3 m darbinio pločio mašinai ar įtaisui, profesiona-
liajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų tirpalui purkšti ant laukų arba augalų) techninė apžiūra turi 
būti atliekama kas penkeri metai (iki 2020 m., o vėliau – kas treji metai, išskyrus naujus purkštuvus, kurie po jų 
įregistravimo be techninės apžiūros gali būti naudojami ne ilgiau kaip penkerius metus).

Purkštuvų klasifikacija. Purkštuvai pagal jėgos šaltinį būna:
• rankiniai;
• motoriniai;
• traktoriniai;
• automobiliniai;
• savaeigiai;
• aviaciniai.

Pagal paskirtį jie skirstomi į:
• lauko;
• sodo;
• universalius.

5.1.5. AUGALŲ APSAUGOS MAŠINOS 
(PURKŠTUVAI, FUMIGATORIAI, 

BEICAVIMO MAŠINOS)
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Pagal purškimo būdą purkštuvai skirstomi į:
• hidraulinius;
• pneumohidraulinius;
• aerozolinius.

Traktoriniai purkštuvai būna pakabinamieji, prikabinamieji ir uždedamieji. Aerozoliniai purkštuvai dar 
skirstomi į šalto ir karšto rūko. Motoriniai purkštuvai gali būti nešiojami ant nugaros arba vežiojami. Motoriniai 
nugariniai purkštuvai dažniausiai būna pneumohidrauliniai, vežiojamieji – hidrauliniai. Rankinį purkštuvą žmo-
gus gali nešiotis rankoje arba ant nugaros. Rankoje nešiojami purkštuvai gali būti su siurbliu ir be, su purškiamuo-
ju vamzdžiu ir be jo. Nugariniai purkštuvai būna su stūmokliniu arba membraniniu siurbliu. Rankiniai purkštuvai 
dažniausiai būna hidrauliniai.

Traktorinių hidraulinių lauko purkštuvų sandara. Augalų apsaugos produktams išpurkšti ant lauko 
augalų dažniausiai naudojami traktoriniai hidrauliniai lauko purkštuvai. Pagrindinės traktorinio hidraulinio lauko 
purkštuvo dalys yra rezervuaras, siurblys, valdymo  įrenginiai, filtrai, sija, purkštukai, įranga preparatams į rezer-
vuarą supilti, įranga purkštuvų išorei plauti bei rėmas.

Traktorinis hidraulinis lauko purkštuvas veikia taip (10 pav.): jungtimi (32) prie hidranto prijungus prip-
ildymo žarną ir atidarius čiaupą (27), į purkštuvo rezervuarą (1) 3/4 jo talpos pripilama vandens. Augalų apsaugos 
produktai supilami į preparatų bakelį (34) ir, atidarius čiaupą (35) reikiamas preparato kiekis supilamas į purkštu-
vo rezervuarą.

10 pav. Traktorinio hidraulinio lauko purkštuvo schema:
1 – rezervuaras; 2 – švaraus vandens bakas; 3 – jungtis siurbimo žarnai prie siurblio prijungti; 4 – jungtis siurbimo žarnai prie inžek-
toriaus prijungti; 5 – siurbimo linijos filtras; 6 – siurblys; 7 – redukcinis vožtuvas; 8 – išsivalantis slėgio linijos filtras; 9 – sijos sekcijų 
valdymo čiaupai; 10 – manometras; 11 – sijos sekcijos su purkštukais; 12 – čiaupas skysčio maišymo intensyvumui reguliuoti; 13 – 
inžektorius; 14 – inžektoriaus valdymo čiaupas; 15 – bakelis miltelių pavidalo preparatams ištirpinti; 16 – čiaupai; 17 – lanku išdėstyti 
purkštukai; 18 – besisukantis purkštukas; 19 – čiaupas rezervuaro plovimui įjungti ir išjungti; 20 – besisukantis purkštukas rezervuarui 
išplauti; 21 – koštuvas; 22 – įpylimo angos dangtis;  23 – distancinio valdymo pultas traktoriaus kabinoje (purškimo kompiuteris); 24 
– švaraus vandens bakelis; 25 ir 26 – dėtuvės; 27 – pripildymo linijos čiaupas; 28 – čiaupas plovimo šepečiui įjungti ir išjungti; 29 – bū-
gnas plovimo žarnai susukti; 30 – šepetys purkštuvo išorei plauti; 31 – skysčio lygio skalė; 32 – jungtis pripildymo žarnai prie hidranto 

prijungti; 33 – hidraulinis maišiklis; 34 – preparatų bakelis su besisukančiu purkštuku; 35 – uždarymo čiaupas (Sakalauskas, 2013)
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Miltelių pavidalo preparatai ar didesnis karbamido kiekis ištirpinamas bakelyje (15), vienu iš čiaupų (16) 
įjungus lanku išdėstytus purkštukus (17). Čiaupu (12) įjungiamas hidraulinis maišiklis (33). Čiaupu (14) įjungus 
inžektorių (13), ištirpinti preparatai supilami į purkštuvo rezervuarą. Tušti preparato indai plovimo purkštuku (18) 
tris kartus išplaunami vandeniu, o nuoplovos supilamos į purkštuvo rezervuarą. Jeigu rezervuare iki žymės trūksta 
skysčio, įpilama dar vandens. Skysčio maišymo intensyvumą galima keisti čiaupu (12). Paruošus reikiamą kiekį 
purškiamo skysčio, siurblys (6) siurbia tirpalą iš rezervuaro (1) per filtrą (5) ir per išsivalantį slėgio linijos filtrą 
(8) tiekia į valdymo pultą. Redukciniu vožtuvu (7) nustačius reikiamą slėgį, tirpalas iš valdymo pulto tiekiamas 
į hidraulinį maišiklį (33), inžektorių, preparatų bakelius bei purkštuvo sijos sekcijas (11) su purkštukais. Ant 
purškiamų paviršių skystį išpurškia purkštukai. Tirpalo perteklius grįžtamosiomis linijomis grįžta į rezervuarą. 
Baigus darbą, purškiamo skysčio likučius reikia atskiesti vandeniu mažiausiai 10 kartų ir išpurkšti purškiamame 
lauke. Tuščio purkštuvo vidų besisukančiu purkštuku (20) reikia praplauti du kartus, iš bako (2) įpylus švaraus 
vandens (apie  10 proc. rezervuaro talpos). Po kiekvieno skalavimo turinį reikia išpurkšti purškiamame lauke. 
Purkštuvo išorė plaunama šepečiu (30). Tai patartina daryti purškiamame lauke arba specialioje plovimo aukštelė-
je. Rankoms nusiplauti patogioje vietoje būna įmontuotas nedidelis bakelis švariam vandeniui (24).

Nuo purkštukų labai priklauso augalų apsaugos preparatų paskleidimo tolygumas. Jie taip pat skirstomi į 
daugelį rūšių:

• pagal veikimo principą purkštukai skirstomi į hidraulinius, pneumohidraulinius ir rotacinius;
• pagal išpurškiamo skysčio srauto formą hidrauliniai purkštukai skirstomi į plokščiasraučius, kūgiško 

srauto ir čiurkšlinius, o pneumohidrauliniai – į plokščiasraučius ir kūgiško srauto;
• pagal konstrukciją rotaciniai purkštukai skirstomi į lėkštinius ir būgninius, o pneumohidrauliniai – į 

slėginius ir inžektorinius;
• pagal konstrukciją plokščiasraučiai purkštukai skirstomi į plyšinius ir deflektorinius;
• pagal paskirtį plokščiasraučiai purkštukai skirstomi į ištisinio ir juostinio purškimo bei plovimo;
• pagal purškimo kampą: 25, 40, 60, 65, 80, 90, 110, 120, 130, 150 °;
• pagal našumą: 01, 015, 02, 025, 03, 04, 05, 06, 08, 09.
Norint teisingai ir tiksliai nustatyti purkštuvą reikia žinoti šiuos veiksnius:
• važiavimo (darbinį) greitį km h-1;
• purkštuvo užgriebio plotį m arba purkštukų skaičių vnt. m-1;
• augalų apsaugos preparato išpurškimo normą l ha-1;
• visų purkštukų našumą l min-1.
Baigus darbą, kol augalų apsaugos produktai nepridžiūvo prie purkštuvo mazgų, rekomenduojama papra-

stai išplauti jo vidų. Augalų apsaugos produktai patenka ir ant purkštuvų išorės, todėl laikas nuo laiko juos reikia 
pašalinti. Išoriškai purkštuvai valomi neapipurkštoje lauko dalyje arba specialioje aikštelėje. Plaunama specialiu 
šepečiu, į kurį vandenį iš švaraus vandens bako nedideliu slėgiu tiekia purkštuvo siurblys.

Po darbo nenuplautus purkštuvus rekomenduojama laikyti po stogu, kad lietus nenuplautų prilipusių au-
galų apsaugos produktų ir nebūtų teršiama gamta.

Purkštuvų valymas purškiamame lauke:
• yra saugus gamtai, nes į dirvą patenka nedidelis augalų apsaugos produktų kiekis, be to, jų elgesys dir-

voje būna ištirtas registruojant preparatus;
• yra naudingas ir pageidaujamas, nes nuplautos veikliosios medžiagos patenka ten, kur mes ruošiamės 

purkšti augalų apsaugos produktus;
• yra pigesnis būdas, nes specialių technikos plovimo aikštelių įrengimas kainuoja brangiai;
• yra mažiau rizikingas ir nesukuria papildomų išlaidų, nes pavojingų likučių nebereikia saugoti ir utili-

zuoti.
Be plovimo, purškimo įrangą reikia nuolat prižiūrėti: keisti tepalus, sutepti, saugoti nuo rūdžių.

Fumigatoriai

Fumigatoriai naudojami norint įšvirkšti į dirvą greitai garuojantį nuodingą skystį. Jie būna rankiniai ir 
traktoriniai. Rankinį fumigatorių (11 pav.) sudaro specialus švirkštas su kelių litrų talpos rezervuaru. Apatinėje 
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rezervuaro dalyje yra vamzdelis (4) su siurbimo vožtuvu, pro jį skystis iš rezervuaro patenka į žemiau esančią 
slėgio kamerą. Pakoja (7) fumigatoriaus antgalis (6) spaudžiamas į dirvą. Nuspaudus rankenėlę (1), skystis, esan-
tis slėgio kameroje, pro antgalį įšvirkščiamas į dirvą. Skysčio kiekis reguliuojamas žiedu (2), įšvirkštimo gylis 
– perstatant ribotuvą (5). Rezervuaras (3) užpildomas nuėmus viršuje esantį dangtelį. 

11 pav. Rankinis fumigatorius: 1 – rankenėlė; 2 – žiedas; 3 – korpusas-rezervuaras; 4 – vamzdelis su slėgio kamera; 
5 – ribotuvas; 6 – antgalis; 7 – pakoja (Šarauskis, 2012)

Detalią informaciją apie fumigatorius rasite: 
Šarauskis, E. Želdynų įrengimo ir priežiūros mašinos. Akademija, 2012.

Beicavimo mašinos

Beicavimo mašinų klasifikacija. Beicavimas būna sausasis, drėgnasis, šlapiasis ir terminis. Sėkliniai 
grūdai beicuojami sausais ir skystais preparatais. Sėklas galima sudrėkinti, kad prie jų geriau priliptų nuodingieji 
milteliai. Sausais preparatais sėklos apibarstomos ir apveliamos, o skystais – apipurškiamos. Dažniausiai beicuo-
jama drėgnuoju būdu, t. y. mašinomis, kuriose sėklos apibarstomos sausais preparatais, sudrėkinamos vandeniu 
arba apipurškiamos skystais beicais.

Beicavimo mašinos skirstomos į:
• sausojo;
• drėgnojo;
• skystojo beicavimo;
• universalias.
Pagal darbo principą yra periodinio ir tolydaus veikimo beicavimo mašinos.
Beicavimo mašinų sandara. Drėgnojo beicavimo mašinoje (12 pav.) diskas (4) sėklas paskleidžia bei-

cavimo kameroje. Krintantys grūdai tolygiai padengiami beicu, kurį labai smulkiais lašeliais paskleidžia diskas 
(5). Beicavimo skystį dozuoja siurblys (10). Sėklos atsargiai maišomos mentiniu maišikliu (8).
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12 pav. Drėgnojo beicavimo mašinos schema: 1 – sėklų įpylimo anga; 2, 12 – sėklų lygio matuokliai; 3, 7 ir 9 – elektros varikliai; 
4 – sėklų paskleidimo diskas; 5 – skysto beico paskleidimo diskas; 6 – valytuvas; 8 – maišiklis; 

10 – beicų dozavimo siurblys; 11 – valdymo spinta; 13 – beicų maišymo talpa; 14 – sėklų dozatorius (Sakalauskas, 2012)

Universalioje savaeigėje beicavimo mašinoje sraigė su transporteriu tiekia sėklas į bunkerį, iš kurio jos 
byra į beicavimo kamerą. Sėklų kiekis reguliuojamas rankenėle. Iš rezervuaro per dozatorių į beicavimo kamerą 
teka paruoštas skystas beicas, kurį ištaško besisukantis diskas. Išbeicuotos sėklos patenka į sraigę, ji nuneša jas 
į iškrovimo sraiges ir. Chemikalais užterštas oras nuo iškrovimo angos nusiurbiamas ventiliatoriumi ir kanalu 
patenka į dulkių rinktuvą su filtru. Kai bunkeryje nėra sėklų, nutrūksta nuodingo skysčio tiekimas ir įsijungia 
mašinos pavaros mechanizmas.

Detalią informaciją apie augalų apsaugos mašinas rasite: 
• Čepelė, A., Jonas Grigaliūnas, J., Kazakevičius, V. [ir kt.]; sudarytoja Pilipavičienė, V. Augalų purški-

mo pagrindai: mokomoji knyga. Vilnius, 2001. 
• Sakalauskas, A., Šarauskis, E., Šniauka, P., Vaiciukevičius, E., Zinkevičius, R., Augalininkystės tech-

nologijų inžinerija: mokomoji knyga, Akademija, 2012.
• Zinkevičius, R. Miškų ūkio mašinos. Kaunas, 2003. 

Savikontrolės klausimai
5.1.5.1. Kokias žinote augalų apsaugos mašinas?
5.1.5.2. Kokius žinote purkštuvų tipus pagal paskirtį?
5.1.5.3. Kas daro įtaką augalų apsaugos produktų išpurškimo kokybei?
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5.1.6. PAŠARŲ RUOŠIMO TECHNIKA 
(SMULKINTUVAI, ŽOLIAPJOVĖS)

Lietuvoje didžiąją žalienų plotų dalį užima ganyklos, daugiametės žolės ir pievos. Gyvulių pašarui nau-
dojamas šienas, žolių ir kukurūzų silosas, javainis ir kiti pašarai. Žoliniai pašarai – daugiametės ir vienmetės 
pašarinės žolės, kukurūzai ir kiti silosiniai augalai. Pašarams auginami dobilai ir jų mišiniai, liucerna ir kiti  
silosiniai augalai. Kukurūzai auginami siloso gamybai, dalis suvartojama kaip žaliasis pašaras, vis didesni jų 
plotai paliekami iki vėlyvo rudens. Pertvarkytais javų kombainais nuskabomos ir iškuliamos burbuolės, grūdai 
surenkami į bunkerį, o stiebai susmulkinami. Pjaustinys paskleidžiamas dirvos paviršiuje arba surenkamas ir 
naudojamas biodujų gamyboje. Pašarų ruošimo technikos paskirtis yra apvytintos žolės sangrėboms surinkti, 
kukurūzams, energetiniams augalams nupjauti, susmulkinti bei supūsti į greta traktoriaus traukiamą priekabą arba 
ant smulkintuvo važiuoklės uždėtą kėbulą arba ant vikšrinės važiuoklės uždėtą konteinerį.

Smulkintuvai

Smulkintuvai yra pakabinamieji, prikabinamieji ir savaeigiai. Važiuoklės priekiniai ratai varantieji,  
varomi hidrauline pavara. Varančiuose ratuose nekeičiamas arba keičiamas oro slėgis padangose. Smulkini-
mo aparatas diskinis arba būgninis. Smulkintuve gali būti sumontuotas grūdų maigiklis, susmulkintos žolės ar 
kukurūzų kiekio ir kokybės nustatymo prietaisai arba be jų.

Pakabinamieji ir prikabinamieji smulkintuvai dažniausiai naudojami mažuose ūkiuose. Juos sudaro  
pakabinimo ar prikabinimo prie traktoriaus mechanizmas, rinktuvas arba kukurūzų pjovimo aparatas, tiekimo 
volai, diskinis arba būgninis smulkinimo aparatas, susmulkintos masės transportavimo į priekabą latakas. Prie 
traktoriaus pakabinti smulkintuvai pjauna vieną, dvi arba tris kukurūzų eilutes. Susmulkinta masė supučiama į 
prie to paties traktoriaus prikabintos arba greta kito traktoriaus traukiamos priekabos kėbulą. Vietoj kukurūzų pjo-
vimo aparato gali būti pritvirtintas rinktuvas apvytintos žolės sangrėboms surinkti. Susmulkinta žolė dažniausiai 
supučiama į šalia kito traktoriaus traukiamą priekabą.

Savaeigius smulkintuvus sudaro: variklis, važiuoklė, pjaunamoji arba rinktuvas, technologinio proceso 
dalys ir kiti papildomi įrenginiai (13 pav.).

13 pav. Savaeigių smulkintuvų klasifikacija pagal variklį, važiuoklę, pjaunamąja ir rinktuvą (Butkus, 2012)
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14 pav. Savaeigio smulkintuvo technologinio proceso dalių klasifikacija (Butkus, 2012)

Tiekimo būgnai. Rinktuvas, arba pjaunamoji, tiekia žolę bei kukurūzus smulkintuvo dviejų arba trijų 
porų tiekimo būgnams (1) (14 pav.), kurie suspaudžia masę, pakeičia jos slinkimo greitį ir stumia į tarpą tarp 
priešpeilio (2) ir smulkinimo būgno peilių (3). Peiliai meta žolės kapojus metikliui (7), o kukurūzų kapojus – 
maigikliui (6), kad būtų sumaigyti visi grūdai. Sukamas metiklis (7) padidina kapojų judėjimo greitį ir sudaro oro 
srautą, kuris susmulkintą masę nuneša į transporto priemonę.

Priešpeilis. Būgnų suspaustą tiekiamą žolės arba kukurūzų sluoksnį, patekusį ant priešpeilio (2) (15 pav.), 
perpjauna peiliai. Tarp priešpeilio briaunos ir peilių ašmenų turi būti leistinas minimalus tarpas. Kai tarpas per 
didelis, pjaunamas sluoksnis yra glemžiamas, daugiau reikia galios jam perpjauti, didėja vidutinis gabaliukų ilgis. 
Darbo metu smulkinimo peiliai dyla, galandant jų ašmenys siaurėja, todėl didėja tarpas tarp priešpeilio ir peilių. 
Tarpo dydis matyti kompiuterio ekrane. Tarpas sumažinamas neišlipant iš kabinos, t. y. elektromechanine pavara 
pastumiant priešpeilį arčiau peilių.

15 pav. Augalų tiekimo, smulkinimo ir kapojų transportavimo priemonės: 1 – tiekimo būgnai; 2 – priešpeilis; 
3 – peiliai; 4 – smulkinimo būgnas; 5 – dugnas; 6 – maigiklis; 7 – metiklis (Butkus, 2012)
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Smulkinimo būgnas. Tai svarbiausia smulkintuvo technologinio proceso darbinė dalis. Jis turi ne tik 
pjaustyti tiekiamą augalų sluoksnį, bet ir tolygiai mesti pjaustinį maigikliui arba metikliui (smulkinant žolę). 
Būgnai yra atviri su ištisais peiliais (16 pav., a), vienam peiliui baigiant pjauti augalų sluoksnį – kitas pradeda.

16 pav. Smulkinimo būgno peiliai ir jų išdėstymas: a – plokšti, ištisi; b – išdėstyti dviejose eilėse eglute;
c – dviejose eilėse eglute, gaubti (Butkus, 2012)

Maigiklis. Jis naudojamas nuimant kukurūzus silosui. Maigiklis turi sumaigyti arba sutrupinti visus grū-
dus, kad juos įsisavintų gyvulių organizmas. Maigiklį sudaro skirtingu dažniu sukami cilindrai 1 ir 2 (17 pav.).

17 pav. Maigiklis: 1 ir 2 – dantyti cilindrai (Butkus, 2012)

Maigiklio cilindrų paviršiuje esantys dantys panašūs į pjūklo dantis. Skirtingu dažniu sukamų cilindrų 
dantys sužaloja grūdus. Juos labiau žaloja didesnio skersmens cilindrų dantys, nes jie ilgesnį laiką liečiasi su 
susmulkintais kukurūzais. Cilindrus vieną prie kito spaudžia spyruoklės.

Metiklis ir latakas. Jis (18 pav.) sudaro oro srautą, padidina pjaustinio judėjimo greitį ir jį meta į lenktą 
300–340 mm pločio lataką, kuriuo masė patenka į transporto priemonės kėbulą arba į konteinerį. Metiklį sudaro 
rotorius ir apačioje jo esantis dugnas. Dugno padėtis keičiama iš kabinos arba jo padėtį valdo automatinė sistema. 
Dugno padėtis priklauso nuo tiekiamos masės srauto ir jo sudėties.

18 pav. Metiklis: 1 – pavaros diržas; 2 – smulkinimo būgno peiliai; 3 – velenas; 
4 – mentės; 5 – diskai (Butkus, 2012)
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Rotorių sudaro velenas (3), prie kurio pritvirtinti diskai (5), o prie jų – mentės (4). Rotorių suka diržinė 
pavara (1), sujungta su smulkinimo būgno skriemuliu. 

Žoliapjovės

Žolynus sudaro miglinės ir pupinės žolės. Jų mišinyje gali būti iki 6 skirtingų žolių. Žolynai yra  
trumpalaikiai (raudonieji dobilai), vidutinės trukmės (tikrieji eraičinai, pašariniai motiejukai) ir ilgalaikiai  
(liucernos, rytiniai ožiarūčiai). Pašaras turi būti baltymingas, kad gyvulių organizmas jį geriau įsisavintų.  
Svarbiausias visų pašarų kokybės rodiklis yra apykaitinė energija. Tai energijos dalis, kurią gyvulio organizmas 
naudoja medžiagų apykaitos procese. Neto energija laktacijai – tai apykaitos energijos dalis, kurią organizmas 
naudoja gyvybinėms funkcijoms ir produkcijos gamybai. 

Žoliapjovių paskirtis – žolei nupjauti, sumaigyti ir suguldyti į pradalges. Pradalgės būna vientisos, dvi 
suglaudintos, sudvigubintos (viena ant kitos).

Žoliapjovių klasifikacija. Žoliapjovės skirstomos į tris grupes: dalginės, rotacinės diskinės ir rotacinės 
būgninės (19 pav.).

19 pav. Žoliapjovių klasifikacija (Butkus, 2012)

Žoliapjovės-smulkintuvai yra specialios paskirties mašinos. Jos ne tik pjauna žolę, bet ir ją smulkina, 
supučia į transporto priemonę. Nenaudojama žolė išdraikoma dirvos paviršiuje. Gaminamos specialios paskirties 
žoliapjovės vejoms, griovių ir kalnų šlaituose augančiai žolei nupjauti.
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Detalią informaciją apie pašarų ruošimo mašinas rasite: 
• Butkus V., Domeika R., Jasinskas A., Martinkus M., Špokas L., Vaiciukevičius E. Derliaus dorojimo 

technologijų inžinerija: mokomoji knyga. Akademija, 2012.
• Žemės ūkio technikos gamintojas [elektroninis išteklius]. Prieiga per internetą: www.claas.com ir 

http://www.newholland.com/Pages/index.html

Savikontrolės klausimai
5.1.6.1. Kaip klasifikuojami smulkintuvai?
5.1.6.2. Kaip keičiamas augalų pjaustinio ilgis?
5.1.6.3. Kokia maigiklio paskirtis?

www.claas.com
http://www.newholland.com/Pages/index.html


5.1.7. DERLIAUS DOROJIMO TECHNIKA (JAVŲ 
IR BULVIŲ DOROJIMO KOMBAINAI)

Grūdinių augalų nuėmimo technika

Grūdinių augalų nuėmimo technikos paskirtis – nupjauti grūdinius augalus, iškulti varpas, rapsų ankštaras, 
kukurūzų burbuoles, iš šiaudų ir nuokulų atskirti grūdus, juos suberti į bunkerį, iš jo sukrauti į transporto priemonę. 
Šiaudus suguldyti į pradalges arba susmulkintus paskleisti ražienoje kartu su pelais ar atskirai.

Lietuvoje javai tiesiogiai nuimami kombainais. Grūdinių augalų drėgniui sumažinti kartais pasėliai prieš 
pjūtį nupurškiami glifosato dariniais. Dėl nepalankių meteorologinių sąlygų pradalginis javų nuėmimo būdas, kai 
nupjauti javai guldomi į pradalges ir jos renkamas prie kombaino pritvirtintu juostiniu rinktuvu, nenaudojamas. 
Pradalginis nuėmimo būdas dažniau taikomas rapsams nuimti.

Agrotechnikos reikalavimai. Savaeigiais kombainais nuimami pribrendę javai, kai grūdų drėgnis yra 
apie 14 proc. Jeigu meteorologinės sąlygos pjūčiai nepalankios ir javapjūtė vėluoja, javus reikia pjauti nedelsiant, 
nors grūdų drėgnis siekia 18 proc., nes suvėlinta pjūtis – tai papildomi grūdų nuostoliai ir prarasta jų kokybė. 
Kiekviena javų rūšis turi būti nupjauta per 3–5 dienas, o rapsų – per 2–3 dienas. Leistini bendri kombaino grūdų 
nuostoliai < 1 proc., pjaunamosios – 0,5 proc.

Javų kombainų klasifikacija. Savaeigiai javų kombainai skirstomi į tris pagrindines grupes (20 pav.): 
1 – kombainai su klavišiniais kratikliais (klavišiniai); 2 – su ašiniais rotoriniais šiaudų separatoriais (hibridiniai); 
3 – su ašiniu kūlimo-separavimo būgnu (vienu ar dviem). 
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20 pav. Javų kombainų klasifikacija (Butkus, 2012)



30

Ū K I N I N K AV I M O P R A D M E N Y S  Ž E M Ė S Ū K I O M E C H A N I Z AV I M A S I R  S TAT Y B A

Pagal kūlimo aparatą jie yra: vienbūgniai, dvibūgniai; daugiabūgniai. Pagal važiuoklę: ratiniai, pusiau 
vikšriniai ir vikšriniai. Pagal paskirtį: lygumų ir kalvotų dirvų.

Svarbiausias javų kombainų vertinimo rodiklis yra jo laidumas, t. y. leistinas tiekiamas javų (kg s-1) arba 
šiaudų (t h-1) srautas, kai dar neviršijama leistinoji grūdų nuostolių riba.

Javų kombainų darbo procesas. Kombainas su klavišiniais kratikliais. Skirtuvai (2) (21 pav.) atskiria 
pjaunamus javus nuo nepjautų. Lenktuvai (1) javus palenkia prie pjovimo aparato (3), palaiko pjovimo metu ir 
nupjautus nustumia prie sraigės (4), kuri javus sustumia į pjaunamosios vidurį. Sraigės pirštai javus nustumia 
pjaunamosios dugnu tarpiniam būgnui (5), o pastarojo pirštai – nuožulniajam transporteriui (6). Jis tiekia javus 
kūlimo aparatui, sudarytam iš spragilinio būgno (8) ir ardelinio pobūgnio (9). Jeigu ant pjaunamosios dugno 
patenka akmuo, tai nuožulniajam transporteriui nešant javus jis dažniausiai slenka dugnu ir nukrenta į akmenų 
gaudyklę (7). Sukant kūlimo būgną (8) spragilai daužo ir traukia javus pro tarpus tarp būgno spragilų ir po-
būgnio. Iškulti grūdai kartu su smulkiomis priemaišomis byra pro pobūgnio (9) ardelius ant kratomosios lentos 
(10). Tai nuokulos. Pro pobūgnį prabyra nuo 80 iki 90 proc. visų iškultų grūdų. Grūduose būna nuo 10 iki 25 
proc. priemaišų. Kūlimo būgnas (8) ir atmušimo būgnas (11) šiaudus su nespėjusiais išbyrėti grūdais nukreipia 
ant klavišinių kratiklių (18) pradžios. Slenkantį klavišų paviršiumi šiaudų sluoksnį suardo šakiniai arba būgninis 
šiaudų purentuvas (19). Šiaudai nuo kratiklių klavišų krenta ant pasukamos sienelės (20) (punktyrinė linija), ja 
slysta ir krenta ant ražienos. Pasukus sienelę į dešinę kraštinę padėtį, šiaudai nuo klavišų krenta į šiaudų smulkin-
tuvą (21). Rotoriaus sudarytas oro srautas ir skleistuvas (22) su kreipikliais paskleidžia šiaudų pjaustinį ražienoje 
visame pjaunamosios plotyje.

21 pav. Kombaino technologinio proceso schema:
1 – lenktuvai; 2 – skirtuvai; 3 – pjovimo aparatas; 4 – sraigė; 5 – tarpinis būgnas; 6 – nuožulnusis transporteris; 7 – akmenų gaudyklė; 8 
– kūlimo būgnas; 9 – pobūgnis; 10 – kratomoji lenta; 11 – atmušimo būgnas; 12 – signalinis žibintas; 13 – jutikliai; 14 – bunkerio grūdų 
sraigė; 15 – grūdų elevatorius; 16 – grūdų iškrovimo sraigė; 17 – bunkeris; 18 – klavišiniai kratikliai; 19 – būgninis šiaudų purentuvas; 
20 – keičiamos padėties sienelė; 21 – šiaudų smulkintuvas; 22 – skleistuvas; 23 – pelų skleistuvai; 24 – švytuojantis dugnas; 25 – ilgintu-
vas; 26 – viršutinis žvyninis sietas; 27 – apatinis žvyninis sietas; 28 – varpų kultuvė; 29 – varpų sraigė; 30 – ventiliatorius (Butkus, 2012)

Pro kratiklių (18) sietinius dangalus prabyrėję grūdai, pelai ir šiaudgaliai krenta ant po klavišais švy-
tuojančio laiptuoto dugno (24) ir nubyra ant kratomosios lentos (10) galo. Kratomosios lentos paviršius yra  
laiptuotas. Jai švytuojant visos nuokulos slenka sietų link. Pasvirus kombainui, kad nuokulos nesikauptų krato-
mosios lentos šone, prie jos paviršiaus yra pritvirtintos išilginės dantytos juostos.

Kratomosios lentos gale yra pirštiniai ardeliai, kurie prilaiko nuokulas, kad jos ne visos iš karto  
subirtų ant viršutiniojo žvyninio sieto (26) pradžios. Jo apačioje yra kitas žvyninis sietas (27). Abu sietai  
švytuoja priešingomis kryptimis. Viršutiniojo sieto gale pritvirtintas ilgintuvas (25). Abu sietus ir ilgintuvą prapučia  
ventiliatoriaus (30) oro srautas, kuris kedena nuokulas. Grūdų tankis yra didesnis negu pelų, todėl jie byra per 
supurentas nuokulas ir per sietą žemyn. Pelai ir šiaudgaliai nupučiami nuo viršutinio sieto ir ilgintuvo. Jie krenta 
ant dviejų diskinių pelų skleistuvų (23). Neiškultos varpos slenka viršutinio sieto paviršiumi. Varpos byra pro 
tarpus tarp ilgintuvo (25) plokštelių į varpų sraigę, kuri jas nustumia į kultuvę (28). Iš varpų kultuvės grūdai ir 
priemaišos supučiamos į virš kratomosios lentos galo esančią atvirą sraigę. Sraigė stumia nuokulas ir beria jas per 
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Detalią informaciją apie javų derliaus dorojimo techniką rasite:
• Butkus, V., Domeika R., Jasinskas A., Martinkus M., Špokas L., Vaiciukevičius, E. Derliaus dorojimo 

technologijų inžinerija. Mokomoji knyga. Akademija, 2012.
• Špokas, L., Juostas, A. CLAAS javų kombainų valdymas ir priežiūra: mokomoji knyga. Akademija, 

2014.
• Špokas, L. Javų kombainų technologiniai reguliavimai ir optimalių parametrų lentelės / Žemės ūkio 

ministerija. Akademija, 2001.

gaubto kraštus ant kratomosios lentos. Sraigės gaubto viršus nupjautas įstrižai, kad nuokulos tolygiai birtų per 
visą kratomosios lentos plotį. Kituose kombainuose varpų sraigė neiškultas varpas ir dalį grūdų su priemaišomis 
nustumia varpų elevatoriui. Jis mišinį sumeta į virš kūlimo būgno esančią sraigę, kuri jį paskleidžia visame kūli-
mo būgno plotyje.

Ventiliatoriaus (30) oro srovė išpučia iš grūdų skrajų priemaišų likučius, kai jos byra nuo viršutiniojo (26) 
sieto ant apatiniojo (27) ir nuo apatiniojo – ant valytuvo dugno. Kuo mažesni tarpai tarp apatiniojo sieto žvynų, 
tuo švaresni grūdai patenka į bunkerį. Nuo apatiniojo sieto į varpų sraigę byra ir dalis grūdų. Kai tarpai tarp sieto 
žvynų paliekami mažesni, grūdų į sraigę byra daugiau.

Pro žvyninius sietus prabirę grūdai krenta ant valytuvo dugno, juo slenka ir byra į grūdų sraigę (29). Ši 
sraigė grūdus tiekia grandikliniam elevatoriui (15), kuris juos beria į bunkerį (17). Kai bunkeris pripildomas grūdų 
ir jie pasiekia viršutinį jutiklį (13), kabinoje užsidega piktograma ir pradeda veikti garsinis signalas. Užpildžius 
0,75 bunkerio talpos (grūdai liečia apatinį jutiklį 13), įjungiamas signalinis žibintas (12). Grūdų padėtį bunkeryje 
galima stebėti per bunkerio sienelėje esanti langelį. Bunkerio dugne yra grūdų iškrovimo sraigė (14). Įjungus 
pavarą, ji grūdus tiekia grūdų iškrovimo sraigei (16).

Bulvių derliaus dorojimo technika

Lietuvoje bulvės pradėtos auginti XVII a. Bulvės naudojamos sėklai, maistui, pašarui ir kaip pramonės 
žaliava. Daugiausia bulvių sunaudojama maistui, maistingumo atžvilgiu 400 kg bulvių prilygsta 100 kg grūdų.

Tinkamiausias laikas bulvių derliui doroti yra rugsėjo mėnuo ir spalio mėnesio pirmoji pusė. Pirmiausia 
kasamos sėklinės bulvės, vėliau bulvės maistui, perdirbimui ir pašarui. Bulvių derlius priklauso nuo dirvos, veis-
lės, jų priežiūros, meteorologinių sąlygų ir pasėlio tankumo. Gamybinio pasėlio hektare turėtų augti 50–55 tūkst., 
o sėkliniuose 60–70 tūkst. kerų. Dažniausiai bulvės auginamos vagutėmis su 0,7 m pločio tarpueiliais. 

Pagrindiniai agrotechniniai reikalavimai bulvių derliaus dorojimui yra:
• mašinų universalumas – galimybė kasti skirtingo pločio tarpueiliais pasodintas bulves;
• leistinasis gumbų sužalojimas kasimo metu – iki 3 proc.;
• leistinieji bulvių kasimo nuostoliai – iki 3 proc.;
• laikomose bulvėse gali būti ne daugiau kaip 3 proc. priemaišų, o rūšiuojamose iki 20 proc.;
• nukastos bulvės rūšiuojamos bent į tris frakcijas: maistinės (bulvių gumbų masė daugiau kaip 80 g), 

sėklinės (bulvių gumbų masė nuo 50 iki 80 g), pašarinės (bulvių gumbų masė nuo 30 iki 50 g).
Bulvių nuėmimo būdą lemia turima technika ir derliaus nuėmimo sąlygos. Bulvių derliaus nuėmimo tech-

nologinės operacijos pateiktos 22 pav.
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22 pav. Bulvių derliaus nuėmimo technologinės operacijos (Butkus, 2012)

Bulvės gali būti kasamos sąvalkiniu, kombaininiu ir mišriuoju būdu.
Sąvalkiniu būdu bulvės kasamos bulviakasėmis. Bulvės iškasamos ir supilamos į sąvalkas dirvos pa-

viršiuje ir joms pradžiūvus renkamos rankomis, rinktuvais-krautuvais ar kombainais ir pakraunamos į transporto 
priemonę.

Bulvių derliaus dorojimo mašinos yra šios:
• bulvienojų smulkintuvai;
• bulviakasės;
• kombainai;
• rūšiuoklės ar rūšiavimo-valymo punktai.
Bulviakasės pagal vienu metu kasamų vagų skaičių skirstomos į vienaeiles, dvieiles, trieiles ir ketureiles 

(23 pav.).

23 pav. Bulviakasių klasifikacija (Butkus, 2012)

Pagal darbinių dalių tipą būna elevatorinės, vibracinės (grotelinės), svaidytuvinės ir verstuvinės. 
Elevatorinės bulviakasės dar skirstomos į tiesiasrautes, sąvalkines, krautuves ir perrinktuves, o vibracinės 

– į tiesiasrautes ir sąvalkines. Gali būti elevatorinė-vibracinė bulviakasė, turinti tiek elevatorinės, tiek vibracinės 
bulviakasės pagrindinių darbinių dalių ir galinti veikti kaip tiesiasrautė arba sąvalkinė bulviakasė. Plačiausiai 
naudojamos elevatorinės bulviakasės (24 pav.).
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24 pav. Elevatorinė bulviakasė (Butkus, 2012)

Elevatorinės tiesiasrautės bulviakasės kasimo noragas (6) (24 pav.) iškasa bulves ir tiekia pirminiam vir-
baliniam elevatoriui (7), nuo jo bulvės patenka ant pagrindinio (2), paskui ant kaskadinio (1) elevatorių, jie 
nuo bulvių atskiria žemes. Nuo kaskadinio elevatoriaus bulvės byra ant ardelių (10), kurie jas suberia ant nu-
kastos dirvos į 0,6–0,9 m pločio juostą. Kasimo gylis reguliuojamas sraigtu (3), keičiant kopijavimo ratuko (5) 
padėtį. Noragas prie rėmo tvirtinamas standžiai arba gali būti švytuojantis, jį judina švaistikliai. Elevatorius su-
daro virbalinės juostos, kurių kas antras virbas padengtas guma. Elipsinės kratomosios žvaigždutės (11) krato  
elevatoriaus juostą, todėl geriau pro virbalų tarpus prabyra žemės. Kratymo intensyvumas priklauso nuo krato-
mosios žvaigždutės elipsiškumo.

Bulvių kombainai. Bulvių kombainai pagal sujungimą su energetine priemone skirstomi į  
prikabinamuosius, pakabinamuosius, pusiau pakabinamuosius ir savaeigius (25 pav.).

25 pav. Bulvių kombainų klasifikacija (Butkus, 2012)

Pagal kasamų vagų eilių skaičių skirstomi į vienaeilius, dvieilius, trieilius ir t. t. Bulvių kombaino  
pagrindinės darbinės dalys yra kasimo gylio stabilizavimo volai, noragai, vertikalūs diskiniai peiliai, žemių sepa-
ratoriai, grumstų trupintuvai, bulvienojų bei akmenų atskirtuvai, transporteriai.

Darbo metu gylio stabilizavimo volai, esantys noragų priekyje, rieda vagų viršūnėmis, trupina grumstus 
ir palaiko vienodą kasimo gylį. Noragai (1) (26 pav.) atpjauna vagutės viršutinę dalį ir visą masę nukreipia ant 
pirminio elevatoriaus (2). Noragų gale pritvirtinti pirštai gali atsilošti į viršų ir apsaugoti, kad tarp noragų ir pir-
minio elevatoriaus neįstrigtų akmenys. Noragų šonuose yra kreiptuvai, kurie iškastą masę nukreipia ant pirminio 
elevatoriaus ir neleidžia jai nubyrėti į šonus. Kai kuriuose kombainuose kreiptuvų vaidmenį atlieka pasyvūs arba 
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26 pav. Bulvių kombaino technologinė schema: 1 – noragai; 2 – pirminis elevatorius; 3 – grumstų trupintuvas; 4 – antrinis elevatori-
us; 5 – bulvienojų atskirtuvas; 6 – būgninis elevatorius; 7 – pirštinis elevatorius; 8 – perrinkimo stalas; 9 – priemaišų transporteris; 10 

–  bulvių  transporteris;  11 – bulvių pakrovimo transporteris (Butkus, 2012)

Pirminį elevatorių sudaro virbalinė juosta, varantysis ir kratantysis velenai, juostą palaikantieji ir įtem-
piantieji ritinėliai ir pavaros. Ant kratančiųjų velenų sumontuotos ekscentriškos žvaigždutės, kurios darbo metu 
krato elevatoriaus juostą, dėl to pagerėja žemių ir priemaišų atskyrimas nuo bulvių. Pirminis elevatorius atskiria 
didžiąją žemių dalį ir likusią masę nukreipia į grumstų trupintuvą (3). Jį sudaro du guminiai oro pripučiami volai, 
kuriuose palaikomas 0,02–0,05 MPa slėgis. Esant tokiam slėgiui bulvės nepažeidžiamos, o grumstai sutrupinami. 
Darbo metu volai sukasi vienas prieš kitą. Viršutinis volas gali kilnotis, jį prie apatinio spaudžia šonuose esančios 
spyruoklės. Spyruoklių įtempimas ir oro slėgis voluose reguliuojamas atsižvelgiant į darbo sąlygas. Kasant bulves 
lengvoje priesmėlio dirvoje, viršutinis volas pakeliamas, kadangi nėra grumstų ir bulvės mažiau mechaniškai 
pažeidžiamos. Iš grumstų trupintuvo masė patenka ant antrinio elevatoriaus (4). Patekusios masės kratymo in-
tensyvumas priklauso nuo elevatoriaus virbalinę juostą palaikančiųjų ritinėlių elipsiškumo, o kai kuriuose kom-
bainuose yra įrengtas specialus kratymo įrenginys. Antrinis elevatorius persijoja likusią masę ir nukreipia ją ant 
bulvienojų atskirtuvo (5). Bulvienojai pakimba ant bulvienojų atskirtuvo elevatoriaus reto virbalinio transporterio 
ir nuo jo kombaino gale krenta ant dirvos, o likusi bulvių masė patenka į būgninį elevatorių (6). Būgninis elevato-
rius bulves pakelia į viršutinę kombaino dalį. Iš būgninio elevatoriaus bulvės byra ant nuožulnaus pirštinio eleva-
toriaus (7), kuris bulvių ir likusių priemaišų masę skirsto į dvi dalis. Tarp pirštų užstrigusias priemaišas pirštinis 
elevatorius neša į viršų ir nukreipia ant perrinkimo stalo (8) juostinio transporterio siaurosios dalies. Didžioji dalis 
bulvių ir stambesnės priemaišos nuo pirštinio elevatoriaus nurieda ant perrinkimo stalo (8) juostinio transporterio 
pagrindinės dalies. Perrinkimo stalo šonuose įrengtos aikštelės darbininkams. Jie nurenka patekusias bulves nuo 
perrinkimo stalo juostinio transporterio siaurosios dalies ir numeta jas ant šio transporterio pagrindinės dalies, o 
priemaišas nuo pagrindinės dalies nemeta ant siaurosios dalies. Priemaišos patenka ant priemaišų transporterio 
(9) ir krenta ant dirvos kombaino šone, o bulvės patenka ant bulvių transporterio (10), nuo jo ant bulvių pakrovi-
mo transporterio (11) ir pakraunamos į transporto priemonę.

Detalią informaciją apie bulvių derliaus dorojimo techniką rasite: 
• Butkus, V., Domeika, R., Jasinskas, A., Martinkus, M., Špokas, L., Vaiciukevičius, E. Derliaus doroji-

mo technologijų inžinerija: mokomoji knyga. Akademija, 2012.
• Šniauka, P., Sakalauskas, A., Bareišis, R., Domeika, R. Bulvių ir cukrinių runkelių nuėmimo būdai ir 

principai: metodiniai patarimai LŽŪU studentams. Kaunas-Akademija, 2002.
• Žemės ūkio mašinos [vadovėlis] / Sudarytojas Gerulaitis, V. Vilnius, 1994.

aktyvūs vertikalūs diskiniai peiliai, jie dar ir perpjauna ant dirvos gulinčius bulvienojus ir piktžoles, kad neap-
siveltų pirminio elevatoriaus sienelių priekinės briaunos.
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Savikontrolės klausimai
5.1.7.1. Kokie yra bulvių nuėmimo būdai?
5.1.7.2. Nuo ko priklauso bulvių kratymo intensyvumas kasant elevatorinėmis bul-
viakasėmis?
5.1.7.3. Kaip atskiriami akmenys bulvių kombainuose?
5.1.7.4. Svarbiausieji kūlimo procesą veikiantys veiksniai?
5.1.7.5. Kūlimo proceso vertinimo rodikliai?
5.1.7.6. Nuo ko priklauso šiaudų susmulkinimo kokybė?
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1 lentelė. Leistinos maksimalios grūdų įkaitimo temperatūros (Butkus, 2012)

Reikia atsiminti, kad normalus technologinis procesas daugelyje džiovyklų vyksta, kai pradinis grūdų 
drėgnis neviršija 30 proc. Džiovinimo agento temperatūra turi būti 30–65 °C aukštesnė už leistiną grūdų įkaitimo 
temperatūrą, tačiau ji neturėtų viršyti aplinkos temperatūros daugiau kaip 110 °C.

Grūdų džiovinimo būdai. Džiovinimo metu vanduo iš grūdų gali būti pašalinamas dviem metodais (27 
pav.): 1) nekeičiant vandens agregatinio būvio; 2) keičiant vandens agregatinį būvį, t. y. jį paverčiant garais.

5.1.8. GRŪDŲ DŽIOVINIMAS (DŽIOVYKLOS)
Grūdų džiovinimo technologiniai reikalavimai. Grūdų džiovinimas – vienas iš konservavimo arba 

grūdų masės biologinio aktyvumo sumažinimo būdų, kai iš grūdų pašalinamas vanduo. Pagrindinis grūdų (sėklų) 
džiovinimo tikslas – pagerinti jų išsilaikymą sandėliavimo metu. Džiovinimo metu pagerėja grūdų kokybė bei 
sėklinių grūdų brendimas po nuėmimo, tai padidina jų dygimo energiją. Be to, veikiant aukštoms temperatūroms 
žūva nemažai kenkėjų ir sumažinama mikrobiologinė tarša.

Beveik visus mūsų respublikos sąlygomis augintus ir nuimtus grūdus prieš laikymą reikia džiovinti.  
Nuimtų ir į sandėlį atvežtų grūdų drėgnis dažniausiai būna apie 20 proc., tačiau gali siekti net ir 30 proc. Priklau-
somai nuo grūdų drėgnio, jų džiovinimui galima taikyti atitinkamą technologiją: grūdus, kurių drėgnis iki 22 
proc., galima išdžiovinti aktyviąja ventiliacija; grūdus, kurių drėgnis nuo 22 proc. iki 28 proc., vieną kartą per-
leidus per šiluminę džiovyklą, galima baigti džiovinti aktyviąja ventiliacija; grūdus, kurių drėgnis didesnis kaip 
28 proc., reikia džiovinti šiluminėse džiovyklose kelis kartus. Išdžiovintų ir ilgalaikiam saugojimui supiltų grūdų 
drėgnis neturi viršyti 14–15 proc. Išdžiovintų elitinės ar pirmos rūšies javų sėklų, pagal sėklos kokybės reikala-
vimus, daigumas turi būti ne mažesnis kaip 85 proc. Džiovinimo proceso pagrindiniai parametrai yra maksimali 
grūdų įkaitimo temperatūra, grūdų išbuvimo aukštoje temperatūroje laikas ir džiovinimo agento temperatūra. 
Svarbiausias parametras, nuo kurio priklauso ir visi kiti parametrai, yra leistina grūdų įkaitimo temperatūra, kuri 
priklauso nuo grūdų (sėklų) rūšies ir jų pradinio drėgnio (1 lentelė).

Tik reikia atsiminti, kad normalus technologinis procesas daugelyje džiovyklų vyksta, kai pradinis grūdų 
drėgnis neviršija 30 proc. Džiovinimo agento temperatūra turi būti 30–65 °C aukštesnė už leistiną grūdų įkaitimo 
temperatūrą, tačiau ji neturėtų viršyti aplinkos temperatūros daugiau kaip 110 °C.
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Augalų rūšis Pradinis drėgnis proc. Grūdų įkaitimo ribinė 
temperatūra

Kviečiai iki 20 
daugiau kaip 20

50
45

Miežiai nepriklauso nuo drėgnio 45
Rugiai nepriklauso nuo drėgnio 60
Avižos nepriklauso nuo drėgnio 50
Grikiai nepriklauso nuo drėgnio 40

Žirniai iki 20 
daugiau kaip 20

40
35

Rapsai

iki 15
iki 20
iki 25

daugiau kaip 25

54
52
49
47
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27 pav. Vandens pašalinimo būdai džiovinimo metu (Butkus, 2012)

Pirmuoju metodu vandens pašalinamas gali būti vykdomas mechaniniu (filtravimas, spaudimas,  
centrifugavimas) ir sorbciniu (grūdus maišant su drėgmę sugeriančiomis medžiagomis ar su ta pačia sausesne 
medžiaga) džiovinimo būdais.

Antrasis metodas pagrįstas papildomos šilumos medžiagai suteikimu bei skysčio būvio pakeitimu. 
Priklausomai nuo to, kaip džiovinamai medžiagai (grūdams) perduodama šiluma, skiriami: konvekcinis, konduk-
cinis (kontaktinis), radiacinis ir elektrinis džiovinimo būdai.

Džiovyklų klasifikacija. Džiovyklos gali būti klasifikuojamos pagal tam tikrą parametrą į įvairias kate-
gorijas:

• pagal džiovinimo agento temperatūrą;
• pagal darbo pobūdį;
• pagal konstrukciją;
• pagal džiovinimo agento pūtimo kryptį.
Pagal džiovinimo agento temperatūrą – į žemos temperatūros ir aukštos temperatūros džiovyklas.
Žemos temperatūros džiovyklose džiovinama natūraliu ar pašildytu aplinkos oru. O aukštos temperatūros 

džiovyklose džiovinama karštu (60–150 °C) džiovinimo agentu (karštu oru, oro ir degimo produktų mišiniu).
Pagal darbo pobūdį – į periodinio ir nuolatinio veikimo džiovyklas.
Periodinio veikimo aruodinėje džiovykloje (28 pav.) grūdai supilami 1,0–1,5 m sluoksniu. Pučiamas oras 

kūrykloje pakaitinamas iki 50–70 °C. Vienam kubiniam metrui grūdų reikia 400–700 m3 h-1 oro srauto. 

28 pav. Periodinio veikimo šachtinė džiovykla: 1 – drėgni grūdai; 2 – įpylimo anga; 3 – karšto oro kamera;
4 – džiovinimo šachtos; 5 – sausų grūdų išpylimo transporteris (Butkus, 2012)

Nuolatinio veikimo šachtinėse džiovyklose (29 pav.) grūdai nepertraukiamu srautu pilami iš viršaus į 
džiovyklą. Grūdai slenka šachtomis žemyn ir yra džiovinami bei aušinami.
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29 pav. Nuolatinio veikimo džiovykla su dviem ventiliatoriais: 1 – užkrovimo sraigė; 2 – užkrovimo bunkeris; 
3 – džiovinimo kamera; 4 – ventiliatorius ir kūrykla; 5 – grūdų bunkeris; 6 – aušinimo kamera; 7 – ventiliatorius; 

8 – iškrovimo įrenginys (Butkus, 2012)

Išdžiovinti ir ataušinti grūdai išpilami lauk. Savo konfigūracija šios džiovyklos panašios į periodinio 
veikimo šachtines džiovyklas, tik pati šachta padalinta į dvi dalis. Į viršutinę dalį yra pučiamas karštas oras  
džiovinimui, o į apatinę – natūralus aplinkos oras aušinimui. Nuolatinio veikimo džiovyklose naudojamas aukštos 
temperatūros džiovinimo agentas (60–150 °C), tiekiamas dideliu oro srautu (2500–4500 m3 ∙ h-1 ∙ m-3). Džiovini-
mo agentas į džiovyklą gali būti pučiamas įvairiai.

Pagal konstrukciją – į aruodines, būgnines ir šachtines džiovyklas.
Pagal džiovinimo agento pūtimo kryptį – į skersinio srauto, besikeičiančio srauto, sutampančio srauto 

džiovyklas.

Detalią informaciją apie džiovyklas rasite: 
• Butkus, V., Domeika, R., Jasinskas, A., Martinkus, M., Špokas, L., Vaiciukevičius, E. Derliaus doro-

jimo technologijų inžinerija: mokomoji knyga. Akademija, 2012. Prieiga per internetą: http://dspace.lzuu.lt/
handle/1/1710

• Kučinskas, J. Žemės ūkio mašinų paruošimas darbui. Šieno ir grūdų džiovinimas. K., 2001. 

Savikontrolės klausimai
5.1.8.1. Kokio drėgnio grūdai tinkami ilgalaikiam saugojimui?
5.1.8.2. Kokie yra pagrindiniai džiovinimo proceso parametrai?
5.1.8.3. Nuo ko priklauso leistina maksimali grūdų įkaitimo temperatūra ir kokia yra 
miežiams?
5.1.8.4. Kuo skiriasi periodinio ir nuolatinio veikimo džiovyklų technologinis darbo  
procesas?

http://dspace.lzuu.lt/handle/1/1710
http://dspace.lzuu.lt/handle/1/1710
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5.1.9. LAUKO DARŽOVIŲ DERLIAUS NUĖMIMO IR PREKINIO 
PARUOŠIMO TECHNIKA

Lietuvoje plačiau auginamos apie 25 rūšys daržovių. Daržovės grupuojamos pagal botaninius požymius, 
vegetacijos periodo ilgį, maistui naudojamas dalis, panašią agrotechniką.

Daržoves grupuojant pagal botaninius požymius, vienai grupei priskiriami tos pačios šeimos augalai. 
Panaši jų sandara, biologiniai ir ūkiniai požymiai, puola tie patys kenkėjai ir ligos. Daržovės priklauso daugiau 
kaip dešimčiai botaninių šeimų (kryžmažiedžių, skėtinių, lelijinių, ankštinių ir kt.).

Pagal augimo ir vystymosi ypatumus daržovės skirstomos į vienmetes, dvimetes ir daugiametes. Gamy-
boje daržovės dažniausiai skirstomos pagal panašią agrotechniką:

• kopūstinės (gūžiniai baltieji, gūžiniai raudonieji, garbanotieji, žiediniai, brokoliai ir kt.);
• šakniavaisinės (burokėliai, morkos, petražolės, ridikėliai, salierai, ropiniai kopūstai ir kt.);
• vaisinės (agurkai, pomidorai, paprikos, moliūgai ir kt.);
• svogūninės (svogūnai, česnakai, porai);
• lapinės (salotos, krapai, špinatai ir kt.);
• ankštinės (žirniai, pupelės, pupos, sojos);
• daugiametės (rūgštynės, rabarbarai, žieminiai svogūnai, krienai ir kt.).
Parduodant augalininkystės produkciją svarbu, kad ji būtų kokybiška, atitiktų standartų reikalavimus. 

Produkcijos kokybė – tai savybių visuma, nusakanti tinkamumą tenkinti produkcijos paskirtį atitinkančius reika-
lavimus. Žemės ūkio produktų kokybę nusako fizinės (dydis), cheminės (tam tikrų komponentų, pvz., cukraus, 
riebalų, baltymų kiekis), technologinės (pluošto stiprumas, kviečių glitimo kokybė ir kiekis), biologinės (trans-
portabilumas, išsilaikymas, atsparumas ligoms) savybės. Superkant produkciją naudojami baziniai kokybės ro-
dikliai, kurie vartojami produkcijos kokybės palyginimui. Pagal šiuos rodiklius apskaičiuojamas pristatomos pro-
dukcijos kiekis ir užmokestis už parduotą produkciją.

Perdirbimui skirtai produkcijai taikomi specifiniai reikalavimai.
Kokybės reikalavimai ES taikomi kai kuriems vaisių ir daržovių produktams. Jų turi būti laikomasi  

visuose platinimo etapuose – nuo augintojo pakavimo cechų iki mažmeninės prekybos, importui ir eksportui, 
tačiau jie netaikomi tiems produktams, kurie parduodami ūkininko ūkyje, bei tiems, kurie skirti perdirbti.

Kokybės reikalavimai reglamentuoja produkto dydį, kokybę, žymėjimą, pakavimą ir pateikimą rinkai. Jie 
skirstomi į tris klases: ekstra, I ir II. Kiekvieno produkto kokybės reikalavimai sudaryti iš minimalių tam produk-
tui taikomos kokybės klasės reikalavimų.

Šis klasifikavimas esant tinkamoms sąlygoms palengvina prekybą, nes importuotojai, eksportuotojai ir 
didmenininkai gali iš karto spręsti apie perkamos ar parduodamos produkcijos kokybę. Kokybės reikalavimų 
taikymas orientuoja produkciją, kad ši atitiktų vartotojo poreikius, be to, neleidžia nekokybiškiems produktams 
patekti į rinką.

Daržoves reikia imti tada, kai jos būna geriausios cheminės sudėties, skonio ir aromato. Jeigu nuim-
sime per anksti, jos bus menkesnės vertės, šakniavaisinės daržovės netiks ilgesniam laikymui, nes esant plonai 
luobelei greit suvys, bus neatsparios ligoms. Peraugusių daržovių sustandėja audiniai, todėl pablogėja skonis,  
šakniavaisiai ir kopūstų gūžės sutrūkinėja.

Daržovės yra nuimamos dvejopai: atrankiniu ir ištisiniu būdu. Atrinktinai daržovės imamos keletą kartų 
iš to paties ploto, kai tik jos atitinkamai subręsta. Šiuo būdu nuimami agurkai, pomidorai, žiediniai ir ankstyvieji 
baltagūžai kopūstai, žalumyninės daržovės, taip pat pirmosios morkos, burokėliai, kurie skiriami tik greitam var-
tojimui. Ištisiniu būdu nuimamos vėlyvesnės daržovės: šakniavaisiai, kopūstai, svogūnai ir kt. Derliaus nuėmi-
mo laikas priklauso nuo daržovių subrendimo, šalnų pavojaus rudens metu ir dirvos drėgmės. Vėlyvosios šak-
niavaisių ir kopūstų veislės rudenį labai smarkiai auga. Kopūstų derlius rudenį per parą priauga 3–10 cnt viename 
hektare. Todėl skubėti nuimti vėlyvąsias veisles nėra reikalo, bet rudens lietūs ir stipresnės šalnos gali derlių visai 
sunaikinti. Paprastai ankstyvesnės daržovių veislės nuimamos anksčiau, o vėlyvosios – paskutinės. 



Detalią informaciją apie lauko daržovių derliaus nuėmimo ir prekinio paruošimo techniką rasite: 
• Gatulienė, M., Krėpštienė, O. Augalininkystės pagrindai. Vilnius, 2006. 
• Sodo ir daržo įrankiai. V., 1989.
• Svetika, P. ir kt. Daržininkystė. Vilnius, 1995.

Savikontrolės klausimai
5.1.9.1.Kaip grupuojamos daržovės pagal agrotechniką?
5.1.9.2. Kokie kokybės rodikliai svarbūs parduodant įvairių lauko augalų produkciją?
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5.1.10. APLINKOS IR KRAŠTOVAIZDŽIO GERINIMAS

Lietuvoje vis didesnis dėmesys skiriamas kraštovaizdžiui, o ypač jo apsaugai. Kasmet po truputį didėja 
saugomų teritorijų plotai. Išskiriamos šios kraštovaizdžio rūšys:

1. Gamtinis kraštovaizdis, kuris apibūdinamas kaip dėl gamtinių procesų įtakos atsiradęs ir  
tebesiformuojantis kraštovaizdis, kurio raidai gamtiniai procesai daro esminę, o žmogaus veikla – minimalią įtaką 
(išlikę sąlygiškai natūralūs miškai, pelkės, vandens telkiniai).

2. Kaimiškasis kraštovaizdis, kuris gali būti dar įvardijamas kaip antropogenizuotas arba agrarinis 
kraštovaizdis, t. y. dėl gamtinių procesų ir žmonių veiklos sąveikos susiformavęs ir svarbiausius gamtinės struk-
tūros bruožus išsaugojęs kraštovaizdis (žemės ūkio naudmenos, ekstensyviai užstatyti kaimai).

3. Miestiškasis kraštovaizdis, kuris dar gali būti vadinamas antropogeniniu arba urbanizuotu kraštovaizdžiu. 
Toks kraštovaizdis yra apibūdinamas kaip žmogaus labai pakeistas, jo veiklos veikiamas, palaikomas ir vystomas 
kraštovaizdis (miestai, miesteliai, kompaktiškai užstatytų kaimų ir didelių techninių inžinerinių kompleksų teri-
torijos).

4. Kultūrinis kraštovaizdis, t. y. tiek kaimiškasis, tiek miestietiškasis kraštovaizdis. Šis kraštovaizdis yra 
teigiamas žmogaus ir aplinkos darnaus sambūvio rezultatas. Tai kryptingai formuojamas, tenkinantis biologinius, 
psichologinius (informacinius, estetinius), socialinius, ergonominius (tinkamumo veiklai), ekonominius gyvena-
mosios, darbo ir poilsio aplinkos kokybės poreikius kraštovaizdis.

Kraštovaizdžio apsauga – tai veiksmai, kuriais siekiama išsaugoti ir palaikyti svarbias arba būdingas 
kraštovaizdžio ypatybes, grindžiami jo paveldo verte, atsiradusia dėl natūralių procesų ir (ar) žmonių veiklos.

Kraštovaizdis – tai ne tik reljefo, klimato, oro, dirvožemio augalijos, gyvūnijos, taip pat ir vandens, 
kultūrinio rūbo visuma. Jis nuolat kinta: lauką keičia miškas, statomi ir vėl nugriaunami trobesiai, tiesiami keliai, 
sausinamos pelkės, užtvenkiami upeliai.

Nuosekliam reljefo formavimo darbų vykdymui projekte turi būti parengti ir pateikti tokie želdynų pro-
jekto brėžiniai:

1) pagrindinis brėžinys;
2) dangų (kietųjų) ir jų nužymėjimo brėžinys;
3) aukščių brėžinys;
4) lietaus kanalizacijos, melioracijos brėžinys;
5) žemės darbų kartograma;
6) paliekamų, šalinamų medžių ir krūmų brėžinys;
7) projektuojamų želdinių sodinimo brėžinys (vejų, rododendryno, gėlynų ir kt. brėžiniai);
8) vandens telkinių įrengimo brėžinys;
9) mažųjų kraštovaizdžio architektūros statinių, sporto aikštynų, vaikų žaidimo aikštelių ir kiti brėžiniai;
10) suvestinių inžinerinių tinklų brėžinys.
Reljefas gali būti išreikštas makro, mikro, mini formomis bei turi jį apibūdinančius terminus:  

smulkiai ir stambiai banguotas, daubotas, duburiuotas, gūbriuotas, kalvotas, raguvotas, atraiguotas, terasiškas, rininiai  
kloniai (susidaręs siaurame duburyje, rinoje) ir sauslėniai.

Reljefą dar reikėtų skirti į natūraliai susiformavusį ir dirbtinai suformuotą. Jau nuo senų laikų yra žino-
ma apie žmonių supiltus kalnus dėl skirtingų paskatų: iš pradžių – gynybai  ar ryšiams organizuoti (piliakalniai, 
gynybiniai įtvirtinimai), vėliau – apsaugai nuo potvynių, užpustymo smėliu, jūros vandens, ant rūsių – pastoviai 
temperatūrai išlaikyti.

Reljefo formavimas. Sklypo išvalymas nuo nereikalingų daiktų: statybinių atliekų, menkaverčių, nudžiū-
vusių augalų, kelmų ir pan. Žemės paviršiaus planiravimo darbai, kurie vykdomi pagal vertikalųjį (aukščių) planą. 
Formuojant reljefą siūloma atsižvelgti į natūralų, aplink esantį reljefą bei į kaimynystėje esančius sklypus. Pa-
viršinio augalinio sluoksnio įrengimas vykdomas po planiravimo darbų. Šie darbai vyks sklandžiai, neprireiks 
neplanuotų laiko bei lėšų sąnaudų, jei bus įvertintas teritorijoje esantis gruntas. Parenkant želdynui želdinius 
tikslingiau juos priderinti prie esamų dirvožemio sąlygų negu jį keisti.

Medžių, krūmų sodinimas. Įrengiant želdynus (30 pav.), kad augalai būtų pasodinti kaip numatyta pro-
jekte, svarbu:
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30 pav. Medžių, krūmų sodinimo pagrindiniai žingsniai (Vainauskiene, 2013)

Augalai sodinimui parenkami kaip nurodyta projekte, pagal kurį įrengiamas želdynas, sodinami gatvės 
želdiniai ar kita. Augalai turi būti pateikti su gerai išsivysčiusia šaknų sistema ir tinkamai suformuota antžemine 
dalimi.

Vejos įrengimas. Veja – želdyno dalis, padedanti formuoti gamtinį karkasą, sukurti vientisą želdynų 
sistemą. Veja paryškina kitus želdynų elementus – gėlynus, medžius, krūmus. 

Pagal estetiškumą dekoratyvinės vejos skirstomos į:
• parterines (reprezentacines),
• buitines (paprastąsias),
• sodo ir parkų (pievų),
• žydinčių pievų (mauritaniškuosius gazonus).
Pagal funkcinę paskirtį vejos gali būti:
• dekoratyvinės,
• sportinės,
• specialiosios,
• kraštovaizdžio.
Įrengiant vejas reikia laikytis tam tikros darbų sekos:
• parinkti vejos tipą,
• paruošti dirvą,
• parinkti vejų žolių sėklų mišinį,
• pasėti.
Svarbūs faktoriai gerai vejai suformuoti: apšvietimas, temperatūra, drėgmė, oras, dirvožemis.
Prižiūrint aplinką labai dažnai iškyla problemų, susijusių su įrengtų dangų priežiūra, mažosios architek-

tūros, statinių priežiūra. Dangų paviršiai dažnai po statybų ar remonto darbų būna ištepti įvairiais skiediniais, 
dažnai dangos samanoja, užsiteršia nešvarumais. 

Tam naudojami įvairūs valikliai:
• rūgštiniai valikliai, skirti ypač atspariems statybiniams teršalams valyti nuo dangų paviršiaus;
• šarminės cheminės priemonės visų tipų pagrindams valyti;
• specialūs valikliai neglazūruotoms klinkerio, natūralaus akmens, keramikos dirbiniams valyti;
• specialūs valikliai glazūruotiems klinkerio, šlifuoto marmuro, dažytiems paviršiams valyti;
• impregnantai ir aliejai neglazūruotiems klinkerio, natūralaus akmens, natūralios medienos ir kt.  

apsaugai;
• kitos priemonės.
Kraštovaizdį pagražina dažnas ir žemas pjovimas, tai yra vienas iš pagrindinių tankios, panašios į kilimą 

vejos formavimo sąlygų. Reguliariai pjaunant veją stimuliuojama šaknų sistema, lengviau naikinti piktžoles. Pjo-
vimo dažnis priklauso nuo metų laiko, oro sąlygų ir vejos rūšies. 

Svarbiausios priemonės, ribojančios piktžolių plitimą: apsaugos, stelbimo, tiesioginio naikinimo.
Apsaugos priemonėmis mažinamas piktžolių sėklų plitimas. Tai sėklų valymas, perpuvusio mėšlo naudo-

jimas, laukų pakraščių šienavimas, optimalus sėjos ir derliaus nuėmimo laikas.
Stelbimo priemonėmis kultūriniams augalams sudaromos sąlygos stelbti piktžoles: dirvų sausinimas, 

kalkinimas, tankus pasėlis, sėjomainos taikymas.
Tiesioginio naikinimo priemonės: agrotechninės, cheminės, biologinės.  Agrotechninės – tai ražienų skuti-

mas, rudeninis arimas, sluoksninis pūdymų dirbimas ir pasėlių priežiūra (akėjimas, tarpueilių purenimas).
Sunkiausia naikinti daugiametes piktžoles, nes jos dauginasi ne tik sėklomis, bet ir vegetatyviniu būdu. 
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Ypač sunku naikinti šakniaatžalines ir šakniastiebines piktžoles (dirvines usnis, dirvines pienes, varpučius, šal-
pusnius). Jas geriausia naikinti derinant žemės dirbimą su herbicidų naudojimu.

Cheminės priemonės – piktžolių naikinimas cheminiais preparatais – herbicidais. Jautriausios piktžolės 
herbicidams yra daigų fazėje. Ruošiant tirpalus reikia atsižvelgti į preparate esantį veiklios medžiagos kiekį pro-
centais. Lauko augalams reikia 300–500 l/ha herbicido tirpalo. Labai sausu ar šaltu oru purškiami herbicidai 
mažai veiksmingi. Vėjuotu ir lietingu oru purkšti negalima. Herbicidai, išpurkšti ant piktžolių, veikia nevienodai. 
Pagal veikimo būdą jie skirstomi į kontaktinius (išorinius), sisteminius (vidinius).

Kontaktiniai – išpurkšti ant piktžolių naikina tas vietas, ant kurių patenka jų lašai. Jie naikina trumpaamžes 
piktžoles. Sisteminiai – į piktžoles patenka per lapus, stiebus ir šaknis. Taip naikiname visą augalą.

Vejos pjaunamos vejapjovėmis ir žoliapjovėmis. Vejapjovė – tai taip pat žoliapjovė, tik skirta nedidelių 
plotų vejų žolei pjauti. Vejapjovės klasifikuojamos (31 pav.) pagal veikimo būdą, prikabinimą, pjovimo aparato 
tipą ir pagal tai, ar turi nupjautos žolės surinkimo įrangą.

31 pav. Vejapjovių klasifikacija (Šarauskis, 2012)

Veją galima pjauti ir važiuojant skirtingomis kryptimis. Pastaruoju metu gaminamos vejapjovės gali turėti 
ir žolės smulkinimo sistemas, tai yra gali nupjautą žolę labai smulkiai susmulkinti ir paskleisti vejos paviršiuje. 
Tokios vejapjovės turi specialios formos uždarus gaubtus, kuriuose nupjauta žolė daug kartų keliama į viršų ir 
papildomai smulkinama. Susmulkintos žolės pjaustiniai nusėda ant dirvos paviršiaus ir yra kaip organinė trąša. 
Ant dirvos paviršiaus palikta susmulkinta žolė sausringu metu šiek tiek apsaugo dirvą ir augalus nuo išdžiūvimo.

Pastaruoju metu pradėtos gaminti vejapjovės, kurios valdomos distanciniu būdu arba dirba visiškai sava-
rankiškai (automatinės vejapjovės – robotai). 



44

Ū K I N I N K AV I M O P R A D M E N Y S  Ž E M Ė S Ū K I O M E C H A N I Z AV I M A S I R  S TAT Y B A

Detalią informaciją apie aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimą rasite: 
• Vainauskienė, I. Želdynų ir želdinių tvarkymo metodika, Kaunas 2013. Prieiga per internetą: http://

zemaitijosnp.lt/wp-content/uploads/Zeldynu-ir-zeldiniu-tvarkymo-metodika-leidinys_2-min.pdf
• Šarauskis, E. Želdynų įrengimo ir priežiūros mašinos. Akademija, 2012. Prieiga per internetą: http://

dspace.lzuu.lt/handle/1/2021
• Idzelis, R., L. Kraštovaizdžio tvarkymas. Vilnius, 2011. 
• Budriūnas, A., R ir kt. Ūkio kraštovaizdžio tvarkymas. „Žiburio“ leidykla, 1998. 
• Gurskienė, V., Ivavičiūtė, G. Kraštovaizdžio planavimas: mokomoji knyga. ASU, 2012. Prieiga per 

internetą: http://dspace.lzuu.lt/bitstream/1/1985/1/Krastovaizdzio_planavimas.pdf

Savikontrolės klausimai

5.1.10.1. Kokios yra kraštovaizdžio rūšys? 
5.1.10.2. Kokie darbai sudaro teritorijos paruošimą?
5.1.10.3. Piktžolių naikinimo būdai?
5.1.10.4. Kaip klasifikuojamos vejapjovės? 

http://zemaitijosnp.lt/wp-content/uploads/Zeldynu-ir-zeldiniu-tvarkymo-metodika-leidinys_2-min.pdf
http://zemaitijosnp.lt/wp-content/uploads/Zeldynu-ir-zeldiniu-tvarkymo-metodika-leidinys_2-min.pdf
http://dspace.lzuu.lt/handle/1/2021
http://dspace.lzuu.lt/handle/1/2021
http://dspace.lzuu.lt/bitstream/1/1985/1/Krastovaizdzio_planavimas.pdf
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5 . 2 .  G Y V U L I N I N K Y S T Ė S 
M E C H A N I Z A C I J A

Ūkininkaudami turime garantuoti gyvulių gerovę, efektyvią gamybą, saugų maistą, švarią aplinką, saugų 
darbą, vadovaudamiesi Europos Sąjungos (ES) direktyvomis, reglamentais. ES gyvulių laikymo nuostatos perkel-
tos į Lietuvos Respublikos teisės aktus, norminius dokumentus, geros ūkininkavimo praktikos reikalavimus. 

Geriausia, kai gamyba ne tik konkurencinga (pelninga), bet ir gyvulių laikymo sąlygos atitinka natūralias 
laikymo sąlygas, mažai teršiama aplinka. Taigi nuolatos turi būti siekiama:

- tobulinti laikymo technologijas gerinant gyvulių laikymo sąlygas ir mažinant aplinkos taršą;
- taupyti darbo laiką ir darbo jėgą;
- mažinti energijos sąnaudas;
- mažinti produkcijos savikainą;
- gerinti produktų kokybę.
Tai verčia diegti naujoves gyvulininkystėje, gyvulių laikymui kurti ir diegti kuo pigesnes modernias tech-

nologijas. Praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje atsirado alternatyvūs sprendimai, gerinantys gyvulių lai-
kymo sąlygas. Nuo devintojo dešimtmečio pradžios vis svarbesnis tampa gyvulių laikymas neteršiant aplinkos. 
Pastaraisiais metais labiau sureikšminamos etologinės ir ekologinės nuostatos, kurios skatina grįžti prie natūrale-
snių gyvulių laikymo sąlygų. Ryškėja tendencija palaidus galvijus laikyti erdviuose neapšiltintuose tvartuose, 
nes sumažėja pastato kaina ir pagerėja gyvulių fiziologinė būklė. Ieškoma būdų, kaip mažinti darbo sąnaudas, 
siūlomi įvairūs nauji techniniai sprendimai. Sukurti įvairūs robotai mėšlo takams ir šėrimo takui valyti, įvairūs 
įrenginiai guoliaviečių valymui, automatizuojamas šėrimas, plačiau taikomos automatinės melžimo sistemos. 
Didžiausias efektas automatizuojant technologinius procesus tvartuose pasiekiamas automatizavus melžimą. Ne 
tik sumažinamos darbo sąnaudos karvidėje, išvaduojamas darbuotojas iš griežto darbo ritmo ir gali daugiau laiko 
skirti laisvalaikiui, gyvulių priežiūrai, bet ir gerėja pieno kokybė, gaunamas didesnis produktyvumas. Plačiau tai-
komos sensorinės gyvulių monitoringo sistemos ligų prevencijai ir ankstyvai diagnozei, gyvulių aktyvumo, rujos 
kontrolei. Tai padeda ne tik taupyti darbo laiką, bet ir iš anksto užkirtus kelią ligoms pagerina gyvulių sveikatą, 
mažina išlaidas gydymui ir patiriamus produkcijos nuostolius. Šiuolaikinė fermų įranga yra labai sudėtinga,  
tačiau ji dažnai visai išvaduoja žmogų iš darbo tvarte arba palengvina darbą įvairiems specialistams. 

5.2.1. GAMYBINIŲ PASTATŲ APŽVALGA

Reikėtų įsidėmėti!
Lietuvių kalbos žodžio ,,galvijas“ reikšmė – stambus naminis gyvulys. Gyvulys – tai naminis žin-

duolis: darbinis, pieninis, mėsinis, vilninis (karvė, jautis, arklys, kiaulė, ožka, avis), taip pat šuo ir katė.  
Naminiai paukščiai – antys, kalakutai, patarškos, vištos, žąsys, putpelės. 

Galvijų laikymą tvartuose reglamentuojantys dokumentai 

Galvijų laikymo būdas pasirenkamas priklausomai nuo jų laikymo paskirties (pienui, mėsai, veislei), gal-
vijų amžiaus, fiziologinės būklės, nuo ūkyje taikomų šėrimo, mėšlo šalinimo sistemų, prisitaikant prie ekonominių 
ir kitų vietos sąlygų.

Pieninių veislių galvijams taikomos dvi laikymo sistemos:
• tvartinė-ganyklinė – žiemą gyvuliai laikomi tvarte, o vasarą ganomi ganyklose;
• tvartinė – gyvuliai žiemą ir vasarą laikomi tvarte.
Tvartinė-ganyklinė sistema pranašesnė tuo, kad ganymo metu sumažėja darbų ūkyje, didžiąją dalį pašarų 

gyvuliai gauna iš kultūrinės ganyklos, sumažėja papildomai gaminamų pašarų kiekis. Be to, grynas oras, saulė 
teigiamai veikia galvijų, ypač prieauglio, organizmą – skeleto, virškinamojo trakto ir kitų organų vystymąsi. 
Veršeliai užsigrūdina, tampa atsparesni įvairioms ligoms.
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Tvartinė sistema taip pat turi savo pranašumų – jei karvės laikomos pririštos, jos įpranta prie savo vietos 
ir šalia stovinčių gyvulių, sumažėja stresų dėl hierarchinės bandos struktūros formavimosi. Visus metus laikant 
galvijus tvarte galima geriau organizuoti individualų šėrimą, daug patogiau melžti, kadangi nereikia kilnojamųjų 
melžimo aikštelių ar keletą kartų per dieną parginti karves iš ganyklos į tvartą. 

Galvijų ūkio statiniai pagal paskirtį skirstomi į šias grupes:
• pagrindiniai gamybiniai pastatai ir priestatai;
• priežiūros paskirties statiniai (pašarų saugyklos ir sandėliai, mėšlidės, inžineriniai įrenginiai ir tinklai, 

buities, veterinarinės ir kitos paskirties statiniai).
Nuo 2009 m. galioja Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklės ŽŪ TPT 01:2009 (toliau 

– Taisyklės), kurios nustato pagrindinius technologinius reikalavimus projektuojant galvijų laikymo ir jų aptar-
navimo pastatus, patalpas ir leidžia įgyvendinti svarbiausias nuostatas, garantuojančias galvijų gerovę, efektyvią 
gamybą, kokybišką maistą, švarią aplinką ir saugų darbą.

Vadovaujantis Taisyklėmis, mėsinių galvijų auginimo ūkiuose pastatų patalpų nomenklatūra nustatoma 
pagal taikomą galvijų laikymo tvarte būdą – saitinį ar besaitį jų laikymą. Pagrindinių gamybinių pastatų bei 
priestatų nomenklatūra ir patalpos pateikta 2 lentelėje.

2 lentelė. Pagrindinių gamybinių pastatų bei priestatų nomenklatūra ir patalpos (Bleizgys J, 2008)

Pagrindinių gamybinių pastatų 
bei priestatų nomenklatūra Pagrindinių gamybinių pastatų bei priestatų patalpos

Saitinio karvių laikymo karvidė

1. Karvių laikymo patalpa
2. Patalpa arba vieta inventoriui
3. Patalpa arba talpykla koncentruotų pašarų atsargai laikyti
4. Gardas arba vieta karvėms veršiuotis
5. Patalpa pieno šaldytuvui, kitos pagalbinės patalpos

Besaičio karvių laikymo karvidė

1. Karvių laikymo patalpa
2. Patalpa arba vieta inventoriui
3. Gardas karvėms veršiuotis
4. Patalpa arba vieta karvių melžimo aikštelei ar robotui
5. Patalpa karvių melžimo įrangos kompiuteriniam valdymui
6. Kitos pagalbinės patalpos

Pieno blokas prie saitinio laikymo 
karvidžių

1. Pieno surinkimo, pirminio paruošimo, laikymo ir įrengimų plovi-
mo patalpa (priklausomai nuo įrengimų komplekto plovimo patalpą 
galima atskirti)
2. Įrengimų patalpa (vakuumo siurblių, šaldymo kompresorių bei 
techninio aptarnavimo įrengimams pastatyti. Techniniam aptarnavi-
mui galima skirti atskirą patalpą)
3. Pieno kokybės nustatymo laboratorija (projektuojama nurodžius 
projektavimo užduotyje)
4. Plovimo ir dezinfekavimo priemonių laikymo ir paruošimo patal-
pa – sandėlis
5. Patalpa (-os) veterinarijos gydytojui ir veterinariniams  
preparatams laikyti (projektuojama nurodžius projektavimo  
užduotyje)
6. Inventorinė, sandėlis ir kitos pagalbinės patalpos
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Melžimo – pieno blokas prie besaičio 
laikymo karvidžių

1. Melžykla (melžimo aikštelės patalpa su priešmilžio karvių su-
kaupimo vieta tvarte) su priešmilžio gardu
2. Pieno surinkimo, pirminio paruošimo, laikymo ir pieno indų plo-
vimo patalpa
3. Įrengimų patalpa (vakuumo siurblių, šaldymo ir suslėgto oro 
kompresorių bei techninio aptarnavimo įrengimams pastatyti.  
Techniniam aptarnavimui galima skirti atskirą patalpą)
4. Patalpa arba talpykla koncentruotųjų pašarų atsargai laikyti (pagal 
taikomą technologiją)
5. Melžimo įrangos plovimo ir dezinfekavimo priemonių laikymo ir 
paruošimo patalpa – sandėlis
6. Karvių veterinarinio aptarnavimo patalpa (patalpa arba gardas su 
karvių fiksavimo įrenginiais, poilsio boksais arba be jų prie melžyk-
los arba tokios vietos su karvių fiksavimo įrenginiais karvidėje)
7. Patalpa (-os) veterinarijos gydytojui ir veterinariniams  
preparatams laikyti, (projektuojama nurodžius projektavimo 
užduotyje)
8. Inventorinė, sandėlis ir kitos pagalbinės patalpos

Veršiavimosi skyrius

1. Besiveršiuojančių karvių laikymo patalpa ar gardas karvidėje.  
Vietų skaičius – iki 2 proc. nuo karvių ūkyje skaičiaus
2. Patalpa naujagimiams veršeliams iki 10–14 dienų laikyti  
vieniniuose garduose. Vietų skaičius – ne mažiau kaip 5 proc. nuo 
karvių ūkyje skaičiaus (priklausomai nuo taikomos technologijos)
3. Virtuvėlė – plovykla (patalpa arba vieta)
4. Patalpa arba talpykla laikinai pašarų atsargai laikyti
5. Patalpa arba vieta melžimo įrangai pastatyti ir pienui surinkti
6. Patalpa arba vieta inventoriui
7. Patalpa arba vieta kraikui saugoti (priklausomai nuo taikomos 
technologijos)

Veršidė

1. Veršelių laikymo patalpa
2. Virtuvėlė – plovykla (patalpa arba vieta). Gali būti viena veršidei 
ir naujagimių veršelių patalpai.
3. Patalpa arba talpykla pašarų atsargai laikyti
4. Patalpa arba vieta inventoriui
5. Patalpa arba vieta kraikui saugoti (priklausomai nuo taikomos 
technologijos)

Prieauglio tvartas
1. Prieauglio laikymo patalpa
2. Patalpa arba vieta inventoriui
3. Patalpa arba vieta pašarų atsargai laikyti

Diendaržiai Aptvarai atskiroms galvijų grupėms

Pastabos: 
1. Priklausomai nuo taikomos technologijos patalpų sudėtį pastatuose, nurodytą 2 lentelėje, 
leidžiama keisti.
2. Numatyti patalpą ar vietą elektros generatoriui su vidaus degimo varikliu pastatyti.



48

Ū K I N I N K AV I M O P R A D M E N Y S  Ž E M Ė S Ū K I O M E C H A N I Z AV I M A S I R  S TAT Y B A

Aptarnavimo paskirties statiniai pateikti 3 lentelėje.

3 lentelė. Aptarnavimo paskirties statiniai

Statinių grupė Statinių nomenklatūra

Pagalbiniai gamybiniai statiniai

1. Pašarinė koncentruotųjų pašarų ir kitų pašarinių priedų atsargai 
laikyti, kai šeriama mechanizuotai smulkintų pašarų mišiniais (pro-
jektuojama nurodžius projektavimo užduotyje)
2. Veterinarinės paskirties patalpos ir įrenginiai: sanitarinis gardas 
sergantiems galvijams laikyti, įranga transporto priemonėms ir ap-
tarnaujančio personalo batams dezinfekuoti, patalpa arba aikštelė 
kritusių galvijų kūnų arba jų dalių surinkimo konteineriams laikyti ir 
kt. (projektuojama nurodžius projektavimo užduotyje)
3. Inžineriniai įrenginiai ir tinklai:
– vandentiekio
– kanalizacijos
– elektros tiekimo
– šilumos tiekimo
4. Vidaus keliai (su kieta danga), sujungti su bendro naudojimo  
keliais, ir bandotakiai
5. Galvijų pakrovimo – iškrovimo rampa (gali būti su svarstyklėmis, 
projektuojama nurodžius projektavimo užduotyje)
6. Tvoros (projektuojama nurodžius projektavimo užduotyje) 

Sandėliai ir saugyklos

1. Pašarų ir kraiko sandėliai ir saugyklos:
– stambių pašarų (šieno, šiaudų)
– koncentruotųjų pašarų ir jų komponentų (grūdų, išspaudų ir kt.)
– siloso
– kitų pašarų
– kraiko
2. Mėšlo ir nuotekų kaupimo ir tvarkymo įrenginiai
3. Garažai, stoginės ir aikštelės mechanizacijos priemonėms laikyti
4. Vandens rezervuaras, tvenkinys ar kūdra su vandens paėmimo 
neužšąlančiu šuliniu priešgaisriniams ir technologiniams poreikiams 
tenkinti

Personalo ir buities patalpos 1. Personalo patalpos
2. Buities patalpos

Reikėtų įsidėmėti!
Galvijų ūkyje turi būti pašarų ir kraiko saugyklos, vandens ir elektros energijos tiekimo sistemos, kiti 

energetiniai resursai, privažiavimo keliai, mėšlo ir užterštų nuotekų tvarkymo įrenginiai.

Galvijų pastatams statyti vieta turi būti parenkama atsižvelgiant į sanitarinių, aplinkos apsaugos ir 
priešgaisrinių normų reikalavimus.

Teritorija apie pastatus turi būti išlyginta, įrengti apvažiavimai ir aikštelės su danga, atitinkančia naudoja-
mo transporto svorį ir intensyvumą, įrengta latakų ir kanalų sistema švariems paviršiniams vandenims nutekėti, o 
užterštiems vandenims nukreipti į jų tvarkymo (kaupimo, valymo) įrenginius. 
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Teritorija turi būti apšviesta, apželdinta (nekenkiant jos vėdinimui) ir statytojo (užsakovo) nuožiūra apt-
verta.

Galvijų pastatai turi būti taip suprojektuoti ir pastatyti, kad būtų išvengta galvijų sužalojimo. Gamyba turi 
būti saugi aplinkai ir atitikti geriausiai pasiekiamus gamybos būdus (GPGB) šalyje.

Detalesnę informaciją apie:
• galvijų laikymo sistemas ir būdus;
• galvijų ūkio statinius;
• reikalavimus ūkio teritorijai suplanuoti, statiniams išdėstyti ir jų tarpusavio ryšiui;
• reikalavimus patalpoms suplanuoti ir jų statybiniams sprendimams;
• reikalavimus patalpų apšvietimui;
• pastatų, patalpų ir įrangos pagrindinių technologinių elementų matmenis ir plotų normas;
• pašarų, ir kraiko poreikį ir atsargas;
• reikalavimus vandeniui tiekti;
• reikalavimus nuotakynui įrengti  ir nuotekoms tvarkyti;
• reikalavimus mėšlui šalinti, kaupti ir naudoti;
• šilumos, vandens garų, anglies dvideginio ir kitų kenksmingų dujų išsiskyrimą;
• reikalavimus pastatams vėdinti, šildyti, apšiltinti ir energijai taupyti, patalpos oro parametrus; 
• reikalavimus elektros energijai tiekti ir elektrotechniniams įrengimams įrengti, žaibosaugą rasite: 
Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklėse ŽŪ TPT 01:2009. 
Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A2F88F0BC640

Savikontrolės klausimai
5.2.1.1. Kokios yra pieninių veislių galvijų laikymo sistemos?
5.2.1.2. Kaip skirstomi galvijų ūkio statiniai pagal paskirtį?
5.2.1.3. Kokie galvijų laikymo tvarte būdai?
5.2.1.3. Kokie pagrindiniai gamybiniai pastatai turi būti galvijų ūkyje?
5.2.1.4. Kokie aptarnavimo paskirties statiniai turi būti galvijų ūkyje? 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A2F88F0BC640


5.2.2. GAMYBINIŲ PASTATŲ PARINKIMAS, PATALPŲ 
SKAIČIAVIMAS, PROJEKTŲ ANALIZĖ ATSIŽVELGIANT Į 

APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMUS
Norint efektyviai panaudoti modernią tvartų įrangą būtina parinkti tinkamą gyvulių laikymo technologiją, 

tinkamai suplanuoti tvartą. Pasirenkant ir diegiant gyvulių laikymo technologiją reikia gerai išanalizuoti ir teisin-
gai įvertinti technologinius procesus, inžinerines sistemas tvartuose įvairiems gyvulių laikymo būdams. Pirmiau-
sia reikia apsispręsti, kokį tvartą statyti: apšiltintą, neapšiltintą ar net visiškai atvirą. Nuo to priklausys, kokia bus 
tvarte temperatūra, ir tik tai įvertinus galima spręsti dėl įvairių darbų mechanizavimo, įrangos naudojimo tvarte. 

Norint sėkmingai diegti modernias technologijas reikia teisingai įvertinti gyvulių produktyvumą, 
sveikatingumą, kraiko poreikį, kapitalo poreikį, darbo sąnaudas, įvairias specifines išlaidas, poveikį aplinkai, 
reikalavimus produkcijos kokybei ir kt. veiksnius. Galvijai laikomi šiltuose, šaltuose ir pusšilčiuose tvartuose. 
Pririšti galvijai laikomi tik šiltuose tvartuose. Šaltuose ir pusšilčiuose tvartuose laikomi galvijai turi būti palaidi, 
o jų guoliavietės kreikiamos arba išklotos apšiltintais paklotais. 

Karvių laikymas

Kai karvidėje sausa ir nėra skersvėjų, o guoliavietė šilta, švari ir patogi, karvės gali ištverti labai žemas 
temperatūras. Tvarte labai svarbi yra guoliavietė. Joje gyvulys turi gerai pailsėti, nepatirdamas traumų ir stresų. 
Tai labai svarbus karvę supančios aplinkos aspektas. Jo tinkamai neįvertinus, sutrinka normali karvės organiz-
mo veikla. Pasikeičia gyvulio energinis balansas, labai padidėja energijos nuostoliai. Esant žemoms oro tem-
peratūroms suintensyvėja šilumos mainai tarp gyvulio ir aplinkos. Kad palaikytų pastovią kūno temperatūrą, 
gyvuliams būtinas papildomas energijos šaltinis, kurį galima gauti kartu su pašarais, todėl didės pašarų sąnau-
dos. Labai svarbu suvokti, kad gyvulį reikia ne tik sočiai šerti, bet ir didelį dėmesį skirti jo judėjimo laisvei,  
guoliavietės švarai, patogumui, šiltumui ir t. t.

Karvių guoliavietės gali būti išklojamos guminiais kilimėliais, čiužiniais, smėliu, šiaudais ir t. t. Tinkamai 
įrengta guoliavietė – pagrindinis geros galvijo savijautos veiksnys. Geriausia, kai karvės guli 50–60 proc. (12–14 
val.) paros laiko. Jos atrajoja ilgesniais periodais, o kai guli, į tešmenį intensyviau teka kraujas. Kai sutrikdo-
mas karvės poilsio režimas, pvz., nepatogi guoliavietė, pasikeičia ir karvių elgsena, ir psichika. Tokie pokyčiai 
gali sukelti stresą. Tyrimais nustatyta, kad ar dažnai ir ar ilgai karvė gulės, priklauso nuo guoliavietės pakloto. 
Paklojus minkštą, šiltą paklotą, karvės guli 60–65 proc. paros laiko. Jei guolis kietas ir šiltas – 50–55 proc., o 
esant šaltam ir kietam (pvz., betonas) paklotui – tik 25–30 proc. paros laiko. Karvei gulint ant betono dažnai  
sužeidžiami speniai ir tešmuo.

Švari, sausa, šilta, minkšta ir patogi – tai pagrindiniai reikalavimai, kurie yra keliami guoliavietėms. Švari 
guoliavietė sumažina galimybę karvėms susirgti tešmens ir kitomis ligomis, sumažėja ligų plitimo ir užsikrėtimo 
rizika, taip pat sutrumpėja paruošimo melžti laikas. Sausa guoliavietė – tai švari karvė, nes mažiau mikroorga-
nizmų dauginasi, plinta ir patenka į karvės organizmą (ypač per spenių angas). Patogi guoliavietė skatina karves 
naudotis poilsio vieta, sumažina susižalojimų skaičių, stresą ir nuovargį. Pagrindinis kriterijus, užtikrinantis guo-
liavietės patogumą, – tinkamas paklotas ir jos dydis. Ar guoliavietės patogios, galima spręsti pagal karvių gulėji-
mo dažnumą ir poilsio trukmę. Paprastai guoliavietės temperatūra yra žemesnė negu gyvulio kūno temperatūra, 
todėl šilumos srauto kryptis yra nuo gyvulio į grindis. Esant karščiams, tai yra privalumas, tačiau kai tvarte šalta 
– didelis trūkumas. Kai gyvulys atsigula šaltoje aplinkoje, prasideda intensyvus šilumos atidavimas (32 pav.).

Temperatūrų skirtumas tarp grindų ir tešmens (jautriausios vietos) siekia iki 30 °C. Karvei atsigulus ant 
šiltų ir gerai apšiltintų grindų šilumos srauto tankis būna nedidelis, o atsigulus ant šaltų blogos šilumos izoliacijos 
grindų (temperatūra  mažesnė kaip 0 °C) šilumos srauto tankis būna labai didelis. Atsigulus ant betono šilumos 
srauto tankis nuo galvijo per betoną išlieka didelis 490–550 W/m2. Šaltos guoliavietės grindys labai neigiamai 
veikia gyvulio organizmo fiziologines funkcijas. Ant grindų paklojus guminius kilimėlius šilumos srautas nuo 
tešmens per grindis būna 50–120 W/m2.

Karvei atsigulus ant šiaudų pakloto šilumos srautas nuo gyvulio būna apie 40–70 W/m2, jeigu šiaudai bus 
drėgni, šilumos srautas padidės kelis kartus. Per betoną ir smėlį šilumos srautas didelis išlieka gana ilgai. Per pak-
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lotus, kurių geros termoizoliacinės savybės, didesnis šilumos srautas būna tik per pirmąsias kelias minutes karvei 
atsigulus, o vėliau sumažėja 2–3 kartus.

32 pav. Šilumos mainai tarp karvės ir aplinkos (Bleizgys, 2006)

Tvarte gali būti taikomos įvairios galvijų laikymo technologijos: saitinis arba besaitis laikymas.
Saitiniai tvartai būna: su trumpu galvijų pririšimu ir su ilgu galvijų pririšimu. 
Pasirinkus saitinį laikymą karvės laikomos individualiose perdarynėse ir paleidžiamos individualiai ar 

grupėmis. Pririšamos dažniausiai individualiai, rečiau grupėmis. Gyvulių gerovei pagerinti žiemą karves rekomen-
duotina išleidinėti į diendaržius, o vasarą – ganyti. Taikant šį laikymo būdą karvės tvartuose yra rišamos. Taip 
laikomos karvės šeriamos ir melžiamos stovėjimo vietose (melžti galima ir melžimo aikštelėse, tada karves reikia 
paleisti melžimui ir vėl pririšti po melžimo), todėl galima taupyti pašarus tiksliai normuojant pagal kiekvieno 
gyvulio produktyvumą. Be to, kiekviena karvė per visą tvartinį laikotarpį turi pastovią, ramią šėrimo ir gulėjimo 
vietą bei tas pačias kaimynes, dėl to mažiau patiria stresų. Iš karvių primelžiama daugiau pieno, sumažėja pašarų 
poreikis, tačiau padidėja pieno gamybos darbo sąnaudos. Rekomenduojama karves bent 2 kartus per savaitę iš-
varyti mocionui į diendaržius su kieta ar žolės danga. Pagal karvių pririšimo būdą gali būti keli saitinio laikymo 
variantai: trumpas pririšimas, kai galvijai gulėdami galvą laiko virš ėdžių ar šėrimo stalo, ir ilgas pririšimas, kai 
galvijai gulėdami visu kūnu yra guoliavietėje (33 pav.).

33 pav. Karvių perdarynės: a – ilga perdarynė; b – trumpa perdarynė (Bleizgys, 2012)
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Besaitis laikymas gali būti: boksinis, kombiboksinis, kraikinis, galvijų laikymas ant nuožulnių grindų.
Boksinis tvartas. Taikant boksinį karvių laikymą kiekvienai karvei poilsiui įrengiamas boksas, kurio 

matmenys turi atitikti jos masę ir matmenis. Tada boksus prižiūrėti nesudėtinga. Jei guoliavietė per trumpa, karvė 
gulėdama ar stovėdama negali patogiai laikyti užpakalinių kojų, susižeidžia nagas, suserga sąnarių, tešmens ligo-
mis. Per ilga guoliavietė teršiama mėšlu, todėl karvės būna nešvarios.

Kombiboksinis laikymas. Kombinuotuosiuose boksuose karvės ėda ir guli. Juose, kaip ir rišamų karvių 
tvarte, prieš gulėjimo vietą įrengiamos ėdžios. Karvės gali būti fiksuojamos iš užpakalio metaliniu puslankiu ar 
pakabinama virvute. Čia, kaip ir rišamų karvių tvarte, gyvulius galima šerti normuotai, atsižvelgiant į kiekvieno 
iš jų produktyvumą. Jei karvėms pašarų duodama iki soties, jos kombinuotuosiuose boksuose nefiksuojamos ir 
gali į juos ateiti ir išeiti kada nori. 

Kraikinis laikymas (pusiau gilus arba gilus). Šiuose tvartuose įrengiamos gilios ar pusgilės  
guoliavietės. Iš gilios guoliavietės mėšlas šalinamas 1–2 kartus per metus, o iš pusgilės – kartą per 1–2 mėnesius. 
Šių tvartų privalumai:

• šiltas ir patogus guolis, jeigu guoliavietė tinkamai pakreikta;
• mažesnė rizika paslysti, sveikiau kojoms;
• karvės natūraliai gula ir keliasi;
• karvės ilgiau guli.
Pagrindinis jų trūkumas – reikia daug šiaudų pakratams.
Karvių laikymas ant gilaus kraiko yra palankus tuose ūkiuose, kurie turi daug pakratų ir gali kiekvienai 

karvei kraikui kasdieną skirti 8–10 kg šiaudų. Mėšlas iš tokio tvarto šalinamas kartą per metus, pasibaigus tvarti-
niam laikotarpiui. Taip laikomiems gyvuliams nereikia įrengti boksų, sutaupoma metalo, atpinga karvės stovėji-
mo vieta, be to, pagaminama daug geros kokybės mėšlo, kuriam laikyti nebūtina mėšlidė (jei mėšlas išlaikomas 
tvarte bent 6 mėn.). Tačiau šiuo atveju kiekvienai karvei reikia skirti iki 10 m2 tvarto grindų ploto. Giliame tvarte 
gyvulių laikymo patalpa (grupinis gardas) skirstoma į dvi zonas – įgilintos gausiai kreikiamos guoliavietės ir 
aukščiau esantis nekreikiamas ėdimo takas, kuris ribojasi su šėryklomis ar šėrimo stalu.

Galvijų laikymas ant nuožulnių grindų. Populiarėja tvartai su nuožulniomis savaime nusivalančiomis 
grindimis (34 pav.).

34 pav. Tvarto karvėms (arba prieaugliui) su nuožulniomis grindimis skerspjūvis (Kavolėlis, 2006)

Įvairių karvidžių suplanavimo pavyzdžiai pateikti 35 pav.
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35 pav. Karvidės (21 m pločio) suplanavimo variantai (Bleizgys ir kt., 2000)

Kiaulių laikymas

Kiaulių fermoje dažniausiai yra kelios kiaulidės. Vienoje įrengiami paršiavimosi gardai ir joje laikomos 
tik žindamos paršavedės su paršeliais iki jų nujunkymo. Kita kiaulidė skiriama atskirtoms nuo paršelių ir sukerg-
toms paršavedėms. Kitoje laikomi nujunkyti paršeliai ir penimos kiaulės. Specializuotose kiaulidėse galima racio-
naliai suplanuoti pastato vidų, išdėstyti gardus, lovius, pertvaras, sudaryti optimalų mikroklimatą.

Kiaulių laikymo technologijos skiriasi pagal kraiko naudojimą, gardo grindų įgilinimą, gardo grindų pa-
viršių, mėšlo šalinimo dažnį. Taikant bekraikę ir seklaus kraiko sistemą gardo grindys neįgilinamos, o mėšlas 
nuo vientisų grindų šalinamas kasdien. Taikant pusgilio kraiko sistemą – gardo grindys įgilinamos apie 30 cm, o 
mėšlas šalinamas vidutiniškai kas 10 dienų. Taikant gilaus kraiko sistemą – gardo grindys įgilinamos apie 90 cm, 
o mėšlas šalinamas pasibaigus gamybos ciklui. Taikant sistemą su nuožulniomis grindimis gyvuliai guli ir vaikšto 
ant 8–10 proc. nuolaidžio grindų.

Kiaulių fermas pagal gamybos apimtį ir intensyvumą galima suskirstyti į intensyvios, pusiau intensyvios 
ir ekologinės gamybos.

Intensyvios gamybos. Yra ne mažiau kaip 2000 penimų kiaulių arba ne mažiau kaip 750 paršavedžių 
vietų. Gyvuliai dažniausiai laikomi ant grotelinių grindų ir neišeina į lauką, kiaulidės vėdinamos mechaniškai, 
paršeliai ir nujunkyti paršeliai šildomi. Taikomas trifazis kiaulių grupavimas, kai nujunkomi paršeliai iš paršia-
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vimosi sekcijos (patalpos) pervaromi į kitą nujunkytų paršelių sekciją (patalpą), o iš pastarosios į penimų kiaulių 
sekciją (patalpą).

Pusiau intensyvios gamybos. Gyvulių guoliavietės grindys vientisos, kreikiamos ar nekreikiamos. Kreiki-
ant šildomi tik paršeliai. Patalpos vėdinamos natūraliai ar mechaniškai.

Ekologinės gamybos. Gyvulių guoliavietės kreikiamos. Gyvuliai ne mažiau kaip 150 dienų per metus turi 
turėti galimybę būti lauke. Patalpos vėdinamos natūraliai. Pagrindinė pašarų dalis – ekologiškai išauginti.

Penimų kiaulių laikymas. Penimos kiaulės laikomos vienoje grupėje (viename garde) nuo jos suforma-
vimo iki skerdimo. Pageidautina, kad vienos grupės kiaulių masė nesiskirtų daugiau kaip 10 proc.Viename garde 
galima laikyti nuo 10–12 iki 300 kiaulių.

Penimoms kiaulėms laikyti taikomos šios sistemos:
• bekraikė, kai grindys grotelinės ar vientisos;
• gilaus kraiko;
• pusgilio kraiko;
• seklaus kraiko;
• su nuožulniomis gyvulių pakreikiamomis ir nuvalomomis grindimis.

Vištų dedeklių laikymas

Vištas reikia auginti atskiroje patalpoje. Vištų dedeklių laikymo būdai:
• Ant grindų. Taip laikomos vištos gali būti išleidžiamos į lauką arba ne. Kad vištidėje tilptų daugiau 

paukščių, gali būti įrengtos lentynos.
• Tradiciniuose narvuose.
• Pagerintuose narvuose.
Vis dažniau atsisakoma tradicinių narvų dedeklėms vištoms laikyti ir pasirenkamas labiau etiniais ir mora-

liniais principais paremtas laikymo būdas – pastate višta laisvai juda (dažnai gali išeiti ir į lauką), kapsto kraiką, 
naktį tupi ant laktų.

Vištų laikymo reikalavimai:
▪ patalpa turi būti gerai ir vienodai apšviesta; svarbu, kad neliktų tamsių kampų;
▪ lizduose neturi kilti skersvėjų;
▪ įėjimas į lizdus turi būti gerai matomas;
▪ kad vištos priprastų dėti lizduose, pageidautina dėjimo periodo pradžioje apšviesti lizdų vidų;
▪ dėjimo periodo pradžioje kraiko storis neturi viršyti 2 cm; šviesus kraikas labiau tinka negu tamsus;
▪ lesyklas ir girdyklas reikia įrengti arti lizdų 2–3 m atstumu; netoli įrengtos girdyklos privilioja vištas prie 

lizdų;
▪ jei lizdai įrengti virš mėšlo duobės, grotelinės grindys įrengiamos su 7°  pakilimu link lizdų;
▪ prieš lizdus kas 2 m įrengiamos jiems statmenos pertvaros, kurios skatina tolygiau užimti lizdus;
▪ lizdai atidaromi tik prieš dėjimo pradžią.
Ant grindų padėti kiaušiniai surenkami ankstų rytą ir tai daroma kelis kartus per dieną. Paukščiai daug 

laiko praleidžia ant grindų, todėl jos turi būti gerai izoliuotos nuo drėgmės ir apšiltintos. Be to, pageidautina, kad 
vištos tolygiai pasiskirstytų patalpoje, o tam reikia, kad oro srautai ir temperatūra būtų vienoda visame grindų 
paviršiuje. Vištoms kapstantis kyla daug dulkių, todėl geras vėdinimas būtinas. Jeigu prie paukštidės įrengtas 
lauko aptvaras, pastatas išilgine ašimi nukreipiamas iš šiaurės į pietus, kad ir atidarius lauko landas patalpa būtų 
vienodai apšviesta ir neperkaistų nuo saulės. Virš mėšlo kanalo, dažniausiai 80–90 cm aukštyje virš jo dugno, 
įrengiamas dangtis iš medinių, plastikinių grotelių ar vielos tinklo. Jų plotas turi sudaryti 2/3 bendrojo grindų 
ploto. Pro dangčio tarpus paukščių išmatos sukrenta į kanalą. Lesyklos, girdyklos ir lizdai įrengiami virš mėšlo 
kanalo dangčio (36 pav.).
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36 pav. Vištų dedeklių paukštidės skerspjūvis

Detalesnę informaciją apie karvių, kiaulių, paukščių tvartų įrengimą rasite: 
Bleizgys, R., Čėsna, J. Gyvulininkystės technologijų inžinerija: mokomoji knyga. Akademija, 2012.

Prieiga per internetą: http://dspace.lzuu.lt/bitstream/1/2028/1/gyvulininkystesproc.20inzinerija.pdf

Savikontrolės klausimai
5.2.2.1. Kokios taikomos galvijų laikymo tvartuose technologijos?
5.2.2.2. Kokiu būdu gali būti laikomi galvijai tvartuose pasirinkus besaitį jų laikymo būdą?
5.2.2.3. Kaip skirstomos kiaulių fermos pagal gamybos apimtį ir intensyvumą?
5.2.2.4. Kokios penimų kiaulių laikymo sistemos yra taikomos? 
5.2.2.4. Kokie galimi vištų dedeklių laikymo būdai?

http://dspace.lzuu.lt/handle/1/2028
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Tvartų mikroklimatas. Reikalavimai tvartų mikroklimatui

Mikroklimatas – patalpos terminių ir oro švaros rodiklių visuma, apšviestumas, triukšmas. Terminiams 
rodikliams priskiriama oro temperatūra, jo judėjimo greitis, santykinis drėgnis. Oro švarą apibūdina kenksmingų 
dujų (amoniako, anglies dioksido, sieros vandenilio ir kt.), dulkių ir mikroorganizmų koncentracijos.

Iš visų mikroklimato veiksnių didžiausią įtaką pašarų įsisavinimui, kartu ir gyvulių produktyvu-
mui turi oro temperatūra. Tai galima paaiškinti tuo, kad gyvulio organizme nuolat vyksta nuo temperatūros  
priklausantys biocheminiai procesai (maisto medžiagų virtimas mėsa, pienu ar kiaušiniais). Be to, maisto energija 
būtina gyvulių organizmo fiziologinėms funkcijoms palaikyti. Todėl svarbu, kad veikia gyvulių termoreguliacijos 
mechanizmas ir pasikeitus aplinkos oro temperatūrai išlieka pastovi gyvūnų kūno temperatūra: žinduolių kūno 
temperatūra 36–39 °C, paukščių – 40–43 °C

Šilumos mainai tarp gyvulio ir aplinkos. Optimali (rekomenduotina) temperatūra – tai temperatūros 
intervalas, kuriame gyvulių produktyvumas didžiausias, pašarų sąnaudos mažiausios, o lėšos mikroklimatui pa-
laikyti ekonomiškai pagrįstos. Tiek dėl per žemos, tiek per aukštos temperatūros suvartojama daugiau pašarų, 
mažėja produktyvumas, didėja gyvulių sergamumas, gyvuliai gali žūti, todėl labai svarbu sudaryti optimalų 
mikroklimatą visais metų laikais. Optimalių temperatūrų sritis priklauso nuo gyvulių rūšies, amžiaus, svorio. 
Jauniems gyvuliams šis diapazonas siauresnis nei suaugusiems gyvuliams.

Žemiausia leistina (skaičiuojamoji) temperatūra – tai optimalios oro temperatūros riba, žemiau kurios 
gyvulys kūno temperatūrai palaikyti pradeda pereikvoti pašarus. Ji dar vadinama žiemos laikotarpio patalpos 
oro skaičiuojamąja temperatūra, nes pagal ją apskaičiuojamas reikiamas pastato išorinių atitvarų apšiltinimas ir 
šildytuvų našumas. Temperatūrai nukritus žemiau kritinės, organizmas norėdamas išlaikyti pastovią kūno tem-
peratūrą privalo jos pasigaminti papildomai. Tam sunaudojama papildoma energija, kurios galima gauti iš pašarų. 
Suprantama, kad šie pašarai negali būti panaudoti produkcijos (mėsos, pieno) gamybai. Dėl ilgalaikio žemų tem-
peratūrų poveikio gyvuliai gali susirgti ir net žūti. Padidėjus oro temperatūrai, sumažėja produktyvumas, kadangi 
organizmas stengiasi išlaikyti pastovią temperatūrą. Gyvuliai suėda mažiau pašarų ir duoda organizmui mažiau 
energijos, nes dėl aukštos aplinkos oro temperatūros jie išspinduliuoja į aplinką per mažai šilumos, tada jie bando 
padidinti šilumos išspinduliavimą į aplinką (pvz., dažniau kvėpuodami), o tam taip pat būtina energija. Ribotas 
pašarų (energija) kiekis ir šilumos išspinduliavimas į aplinką sudaro energijos trūkumą ir mažina gyvulių produk-
tyvumą. Vasarą tai pasireiškia įvairiai: mažėja kiaulių priesvoriai, karvių išmilžiai, gyvuliai blogiau apvaisinami.

Norint užtikrinti gyvulio organizmo termostabilią būseną, pirmiausia reikia užtikrinti šilumos mainų pu-
siausvyrą tarp gyvulio ir aplinkos. Gyvulio šilumos balanse didžiausią dalį sudaro laisvosios ir slaptosios šilumos 
atidavimas. Laisvoji šiluma atiduodama į aplinką konvekcija, spinduliavimu, laidumu. Slaptoji šiluma – su van-
deniu per odą (prakaito išgarinimui), su vandeniu per kvėpavimo sistemą. Jeigu gyvulio kūno paviršiaus audinių 
šiluminė varža pastovi, tai didėjant aplinkos temperatūrai gyvulio laisvosios šilumos atidavimas mažėja pagal 
tiesę. 

Kai aplinkos temperatūra aukštesnė už maksimalią kritinę temperatūrą, gyvulio organizmo šilumos išsky-
rimas didėja. Tvarte esant aukštoms oro temperatūroms, gyvulys šilumą į aplinką atiduoda sunkiau. Tačiau jeigu 
gyvūno organizmas neturėtų šilumos išskyrimą reguliuojančio mechanizmo, jis žūtų nuo šilumos smūgio. Padidė-
jus gyvulio kūno temperatūrai, veikiama nervų sistema, išsiskiria adrenalinas ir noradrenalinas, kurie turi savybę 
padidinti energijos sąnaudas. Gyvulio kūno temperatūrai padidėjus, taip pat suintensyvėja cheminiai procesai, 
padidėja šilumos gamyba organizme.

Temperatūrai esant žemesnei už minimalią kritinę, padidėja gyvulio organizmo šilumos iš skyrimas į 
aplinką. Gyvulio kūno temperatūra bus pastovi tik jeigu padidėjusį šilumos išskyrimą kompensuos papildomos 
šilumos gamyba. Šilumos gamybos kiekis, sumažėjus aplinkos temperatūrai, priklauso nuo gyvulio organizmo 
gebėjimo jį kompensuoti. Čia labai svarbus vaidmuo atitenka gyvulio organizmo šilumos saugojimo mecha-
nizmui (kūno audiniams, odai, kailiui bei oro sluoksnio storiui gyvulio kailyje), kuris atlieka organizmo šilumos 
izoliacijos funkciją ir padeda išvengti didelių šilumos nuostolių.

Kiekvienai gyvulių grupei galima nustatyti tokį temperatūros intervalą, kuriame gyvulys jau nepajėgus 
didinti šilumos gamybą. Jeigu aplinkos temperatūra ir toliau kris, tai gyvulio gaminama šiluma bus mažesnė už 
šilumos atidavimą ir kūno temperatūra mažės. Mažėjant kūno temperatūrai mažės šilumos atidavimas ir gyvulys 
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žus dėl sušalimo.
Kritinei aplinkos temperatūrai turi įtakos įvairūs veiksniai:
▪ termoizoliacinės gyvulio odos savybės;
▪ maistinių medžiagų suvartojimas (didėjant pašarų sąnaudoms, intensyvėja šilumos gamyba, todėl 

gyvulys gali ištverti žemesnę temperatūrą);
▪ kūno adaptacija (esant ilgam žemų arba aukštų temperatūrų poveikiui, kinta kritinė gyvulio kūno tem-

peratūra; laikant gyvulius šaltyje, ji mažėja, o laikant karštyje – didėja);
▪ gyvulio kūno paviršiaus ploto santykis su mase (suaugusių gyvulių paviršiaus plotas masės vienetui yra 

mažesnis; nors jaunų gyvulių pagaminamos šilumos kiekis masės vienetui yra didesnis, tačiau dėl didesnio sąly-
ginio paviršiaus ploto jie šilumos atiduoda daugiau nei suaugę);

▪ oro judėjimo greitis (oro greičio padidėjimas proporcingai padidina šilumos nuostolius, todėl žemutinė 
kritinė temperatūra padidėja);

▪ šiluminės savybės guoliaviečių grindų (gyvuliai, gulintys ant grindų su dideliu šilumos imlumu, praran-
da daugiau šilumos, nei gulintys ant gerai izoliuotų grindų, todėl gyvuliui, gulinčiam ant grindų su bloga šilumine 
izoliacija, kritinė minimali temperatūra padidėja);

▪ šilumos mainai spinduliavimu (esant žemoms aplinkinių kūnų temperatūroms, padidėja gyvulio šilumos 
atidavimas spinduliavimu; šilumos nuostolius dėl spinduliavimo galima sumažinti padidinus aplinkos paviršių 
temperatūrą).

Vienas svarbiausių mikroklimato veiksnių yra oro temperatūra, kuri dažniausiai turi įtakos kitiems mikrok-
limato veiksniams. Pagal daugelio mokslininkų tyrimų duomenis, aplinkos oro temperatūrai nukritus iki -15 °C, 
primilžis sumažėjo nuo 0,5 iki 2,0 litrų per parą iš karvės, o temperatūrai pakilus iki +30 °C, primilžis sumažėjo 
2–4 litrus per parą iš karvės. Taigi, aukštos temperatūros pavojingesnės už žemas. Kai patalpos temperatūra +25 
°C ir aukštesnė, labai padidėja drėgmės kiekis ore, dėl to gali perkaisti gyvulio organizmas. Ilgesnį laiką veikiant 
padidintam drėgnumui, sutrinka visos gyvulio organizmo funkcijos, gyvulys gali gauti šilumos smūgį. Nuomonių 
apie optimalią oro temperatūrą karvei yra įvairių. Apibendrinus įvairių mokslininkų atliktų tyrimų rezultatus gali-
ma teigti, kad optimali produktyvių karvių laikymo temperatūrą yra nuo -7 iki +22 ºC. Šie rezultatai gauti ištyrus 
įvairių veislių galvijų laikymą esant skirtingoms temperatūroms.

Įvertinus reikalavimus karvidžių mikroklimatui ir Lietuvos klimatines sąlygas taikytini šie tvartai galvi-
jams:

• Šaltas tvartas. Patalpos oro temperatūra tik 4–6,5 °C aukštesnė nei lauke.
• Šiltas  tvartas. Pastatas apšiltintas, patalpos oro temperatūra teigiama, apšiltinami rišamų galvijų tvartai, 

melžyklos. Ant šiltų tvartų išorinių atitvarų vidinio paviršiaus neturi kondensuotis vandens garai. Vandens garų 
kondensacija leidžiama tik ant langų vidinio paviršiaus. 

• Pusšiltis tvartas. Jame stogas apšiltintas, o sienos neapšiltintos. Teigiama temperatūra tokiame pastate 
galima tik esant palankioms klimatinėms ir eksploatacinėms sąlygoms. Karvidėje oro temperatūra būna 10–11 °C 
aukštesnė nei lauke.

Gamybiniais tyrimais įrodyta, kad penimos kiaulės gali būti auginamos patalpoje, kurioje žiemą  
temperatūra nukrenta iki 14 °C šalčio, jeigu yra termogaubtai kiaulėms gulėti. Termogaubtų grindys kreikia-
mos arba šildomos karšto vandens vamzdžiais. Aukščiausia leistina arba vasaros laikotarpio vėdinimo įrenginių 
reikalingo našumo skaičiuojamoji temperatūra – 2–3 laipsniais aukštesnė už šilčiausio (liepos) mėnesio 13 val. 
vidutinę lauko oro temperatūrą, kuri apytikriai yra 21 °C, o šią temperatūrai atitinkantis oro santykinis drėgnis – 
61 proc. Optimali temperatūra vienadienių viščiukų zonoje (po augintuve) 32 °C, o patalpoje – apie 22 °C, jiems 
paaugus iki 4 savaičių užtenka 20 °C temperatūros ir paukščių zonoje, ir patalpoje. Vištoms dedeklėms rekomen-
duojama temperatūra 12–16 °C. Per šalčius ji gali nukristi iki 5 °C. Sumažėjus temperatūrai dedeklių patalpoje, 
vištos daugiau sulesa, mažiau deda kiaušinių. Trumpalaikis temperatūros sumažėjimas neturi didelės įtakos ben-
driems gamybos rezultatams, tačiau svarbu, kad vasarą temperatūra neviršytų 30 °C. Jei to išvengti neįmanoma, 
reikia įrengti papildomus ventiliatorius, kad suintensyvėtų oro judėjimas aplink paukščius. 

Nustatyta, kad pirmąją savaitę mažiausiai viščiukų krenta, kai jų zonoje temperatūra 32 °C. Gerai apšilti-
nus paukštidės stogą, sienas ir pamatus taupomas kuras, sumažėja vandens garų kondensacijos pavojus, o vasarą 
mažiau patenka saulės šilumos. Tik gerai apšiltintą pastatą galima efektyviai vėdinti. 
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Reikalavimai tvartų oro drėgniui. Oro drėgnumo poveikis gyvulių produktyvumui yra netiesioginis. 
Drėgname ore greičiau vystosi grybelinės ligos, susirgę gyvuliai tampa neramūs dėl niežėjimo, mažėja jų produk-
tyvumas. Drėgnuose tvartuose gyvuliai dažnai serga. Nustatyta, kad padidėjus karvidėje drėgnumui iki 90 proc. 
sumažėja primilžis 1,4 kg, o esant 100 proc. drėgnumui primilžis sumažėja 4,3 kg. Esant dideliam drėgnumui ir 
sumažintai oro temperatūrai  gyvulių odos temperatūra būna žemesnė 21–30 proc., pulsas dažnesnis 4–9 proc., 
hemoglobino kiekis mažesnis 10–18 proc., eritrocitų – 9–13 proc. Kai per mažas oro drėgnumas, gyvuliai serga 
pneumonija. Ypač žalingas aukštas oro drėgnumas esant žemai oro temperatūrai, jei gyvulių kailis nuolat drėgnas. 
Tai viena peršalimo ligų ar net gyvulių kritimo priežasčių. Didelis oro drėgnumas esant karštam orui sukelia tvan-
kumo jausmą, gyvuliai neišspinduliuoja pakankamo šilumos kiekio, nes per daug drėgname ore sunku išgarinti 
kūno drėgmę. Gyvuliai nori gerti. Jeigu laiku neatvėsinamos patalpos (pavyzdžiui, intensyviai ventiliuojant), 
gyvuliai gali gauti šilumos smūgį. Kai labai drėgna, pavojinga, kad kondensuosis vandens garai ir drėks pastato 
konstrukcijos. Kai drėgnis mažas – padidėja dulkėtumas.

Oro švaros rodikliai. Ribojama kenksmingų dujų: anglies dioksido (CO2), amoniako (NH3) ir sieros 
vandenilio (H2S), koncentracija tvarto ore, nes jos kenkia gyvuliams ir žmonėms. Taip pat rekomenduotina riboti 
amoniako sklidimą į aplinką, nes amoniakas, paveiktas lauko oro deguonies ir drėgmės, virsta azoto ir nitritine 
rūgštimis, jos iškrisdamos su krituliais žaloja visą ekosistemą. 

Anglies dioksidas (CO2) yra medžiagų  apykaitos produktas,  kurį  iškvėpuoja gyvuliai. Šiek tiek CO2 iš-
siskiria pūvant gyvulių išmatoms, pašarams, kaistant giliam kraikui. Išsiskiriantis CO2 kiekis tiesiai proporcingas 
gyvulių išskiriamai bendrajai šilumai. Padidėjus CO2 koncentracijai ore pakyla arterinis gyvulių kraujospūdis, 
padažnėja kvėpavimas ir pulsas: kvėpavimo organams ir širdžiai tenka papildomas krūvis. Vienintelis būdas pa-
laikyti normalią CO2 koncentraciją – pakankamas tvarto vėdinimas.

Amoniakas (NH3) tvarte intensyviausiai garuoja iš gyvulių šlapimo, skylant jame esančiam karbamidui. 
Jei gyvuliai ilgiau kvėpuoja oru, kuriame yra net ir nedidelė NH3 koncentracija, pablogėja jų sveikatingumas, 
mažėja produktyvumas. Kai į kraują patenka daug amoniako, labai sudirginama nervų sistema (galvos, nugaros ir 
ypač pailgosios smegenys), prasideda kūno traukuliai, o protarpiais tarp jų pasireiškia koma, pakyla kraujospūdis, 
paralyžiuojamas kvėpavimo centras ir gyvulys krinta.

Sieros vandenilis (H2S) gaminasi pūvant baltymams anaerobinėmis (be oro sąlygomis), t. y. kai skystasis 
mėšlas kanaluose laikomas ilgiau kaip 3 savaites. Tai labai nuodingos dujos. Taikant kraikinę gyvulių laikymo 
technologiją H2S tvarto ore nebūna. Pastebimos H2S koncentracijos atsiranda maišant ilgai stovėjusį skystą mėšlą. 
Pageidautina, kad tvarto ore H2S visai nebūtų, nes tai labai nuodingos dujos. Kad iš lauko mėšlidės maišant mėšlą 
dujos nepatektų į gyvulių zoną, mėšlo kanale, jungiančiame tvartą su mėšlide, įrengiama hidraulinė užtvara.

Dulkėtumas. Svarbiausi dulkių šaltiniai yra pašarai, kraikas, gyvulių odos ir plaukų dalelės. Dulkės skir-
stomos į stambiąsias ir smulkiąsias. Stambiosios apsunkina kvėpavimą, tačiau smulkiosios (ne didesnės nei 10 
mikronų skersmens) labiau kenkia sveikatai, nes nusėda plaučių alveolėse. Normaliomis sąlygomis bendroji dulk-
ių koncentracija kiaulidės ore būna žiemą – 2,6 mg/m3, o vasarą – 2,2 mg/m3. Didžiausia leistina dulkių koncen-
tracija – 3,0 mg/m3. Leistina dulkių bendroji koncentracija galvijų šiltame tvarte 35 mg/m3, o šaltame 25 mg/m3.

Norint sumažinti dulkių koncentraciją naudotinos šios priemonės:
- prie pašarų maišytuvų įrengti dulkių surinkiklius;
- į sausuosius pašarus įmaišyti riebalų;
- naudoti uždaras sausųjų pašarų šėryklas;
- į patalpą purkšti vandenį, aliejaus ir vandens emulsiją ar rapsų aliejų.
Kvapų koncentracija. Kvapai susideda iš daugiau kaip 200 substancijų. Ypač gausu organinių rūgščių, 

amoniako ir fenolio. Kvapų koncentracija matuojama kvapų vienetais (OU) 1 m3 oro.
1 OU tai toks kvapas, kurį pradeda užuosti žmogus. Kvapų emisija mažinama analogiškomis priemonėmis 

kaip ir amoniako emisija. Svarbu, kad iš tvarto pasklidę kvapai nedarytų neigiamo poveikio kaimynams.

Apšvietimas. Pastatuose gyvūnai neturi būti laikomi nuolatinėje tamsoje arba vien dirbtinėje šviesoje be 
atitinkamos poilsio pertraukos. Jei gyvūnų fiziologinėms ir etologinėms reikmėms tenkinti nepakanka esamos 
natūralios šviesos, turi būti įrengiamas dirbtinis apšvietimas. Veršeliams dirbtinio apšvietimo trukmė turi atitikti 
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natūralaus apšvietimo laiką, t. y. nuo 9 :00 iki 17:00 val. Be to, turi būti tinkamas šviestuvas (stacionarus arba 
nešiojamas), kuriuo pasišviečiant veršelius galima apžiūrėti bet kokiu paros metu.

Natūraliai apšviesti sienose, stoge įrengiami stiklo ar skaidraus plastiko langai. Langų bendras plotas ne 
mažesnis kaip 10 proc. grindų ploto.
Broilerių patalpų apšviestumas turi siekti 20 liuksų. Didesnis už normą apšviestumas gali sukelti paukščių kan-
ibalizmą. Apšviečiant kaitrinėmis lempomis ir norint gauti 5 liuksų apšviestumą, lempos kabinamos maždaug 2 
m aukštyje, kad 15 W galios tektų 18 m2 grindų ploto. Didesniam apšviestumui gauti lempų galia proporcingai 
didinama. Apšviečiant natūraliai reikia numatyti galimybę užtamsinti langus, jeigu pasireikštų paukščių kanibal-
izmas.

Tvartų vėdinimo sistemos

Tvarto vėdinimas – reikiamų pastato vidaus oro parametrų (temperatūros, drėgnio, sudėties ir kt.) palai-
kymas natūraliu ar dirbtiniu būdu keičiant patalpos orą. Visuose tvartuose turi būti įrengtos vėdinimo sistemos: 
natūrali arba mechaninė. Jeigu mechaninė vėdinimo sistema įrengta gyvulių laikymo patalpoje, reikia pasirūpinti 
avarine natūralaus vėdinimo sistema, kuri garantuotų gyvulių sveikatą ir gerovę sugedus pagrindinei sistemai. 
Taip pat reikia įrengti aliarminę signalizaciją, kuri įsijungtų, kai vėdinimas nepakankamas.

Pagal veikimo principą vėdinimo sistemos skirstomos į 3 grupes:
- natūralios oro traukos;
- dirbtinės oro traukos;
- kombinuotos.
Esant natūraliai oro traukai, oro apykaita tarp pastato vidaus ir išorės vyksta natūraliu būdu. Varomoji jėga 

yra pastato vidaus ir išorės oro slėgių skirtumas, kuris atsiranda dėl skirtingų patalpos ir lauko oro temperatūrų.
Dirbtinę oro trauką sudaro ventiliatoriai.
Kombinuotoje vėdinimo sistemoje panaudota natūrali ir dirbtinė oro trauka. Pagal konstrukciją vėdinimo 

sistemos skirstomos į plyšines ir šachtines.
Plyšinė vėdinimo sistema (37 pav.) įrengiama tvarte be pastogės. Ją sudaro angos sienose švariam lauko 

orui įeiti ir plyšys stogo kraige užterštam orui šalinti. Skersvėjams išvengti ir kad oro judėjimo greitis gyvulių 
zonoje žiemą neviršytų 0,2 m/s, angos orui įeiti tolygiai išdėstomos išilginių sienų viršuje. Orą galima įleisti ir 
pro pradarytus langus. Tam, kad vėjas nepūstų į gyvulius, vyris įrengiamas lango apačioje, o lango viršus atsi-
daro į vidų. Angas orui įeiti galima uždengti tinklu, jis sulaiko vėją, bet tolygiai praleidžia orą. Tada angų plotas 
padidinamas. Jei tinklo poringumas (skylučių ploto santykis su tinklo plotu) 25 proc., angos plotas padidinamas 
1,8 karto.

37 pav. Natūrali plyšinė vėdinimo sistema: 1 – užuolaidomis reguliuojama oro įėjimo anga; 
2 – užteršto oro šalinimo plyšys; 3 – oro apykaitos reguliavimo sklendė
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Šachtinė vėdinimo sistema (38 pav.) įrengiama tvarte su pastoge. Norint patogiai reguliuoti vėdinimo 
intensyvumą ir kad oro trauka šachtoje neapsiverstų, iš patalpos užterštam orui ištraukti užtenka vienos šachtos, 
tačiau angų švariam lauko orui įeiti, įrengtų sienų viršuje, turi būti kuo daugiau. Tada įeinantis oras gerai susimaišo 
su patalpos oru ir į gyvulių zoną patenka sušilęs. Dažniausiai šachta projektuojama pereinamajam laikotarpiui, 
o atšilus orui vėdinimas suintensyvinamas atidarant langus ir duris. Vasarą atidarytų langų, durų plotas penimų  
kiaulių kiaulidėje – apie 4 proc. grindų ploto. Žiemą orui įeiti angų plotas sudaro 75 proc. šachtos skerspjūvio 
ploto.

38 pav. Natūrali šachtinė vėdinimo sistema: 1 – tiekiamasis kanalas; 2 – oro apykaitos reguliavimo sklendė; 
3 – ištraukiamasis kanalas (šachta)

Šachtos įrengimo ypatumai:
• šachta turi būti ne žemesnė kaip 4 m;
• šachta turi iškilti virš kraigo ne mažiau kaip 0,5 m;
• atstumas tarp šachtos viršaus ir stogelio turi būti ne mažesnis kaip pusė šachtos vidutinio skersmens;
• tarp šachtos viršaus ir stogelio nereikia kalti lentelių (žaliuzių), nes sumažėja anga, per kurią išeina oras. 

Kad į patalpą nelytų, stogelio briauna iškišama per trečdalį šachtos skersmens;
• šachtos sienos dvigubos (iš lentų, plastiko) ir apšiltintos taip, kad jų šilumos perdavimo koeficientas būtų 

ne didesnis kaip 0,5 W/(m 2K), pvz., apšiltintos 10 cm storio mineralinės vatos sluoksniu;
• traukai reguliuoti lengvi vožtuvai šachtoje įrengiami kuo aukščiau. Netempiant  lyno, vožtuvas turi būti 

atsidaręs, todėl jo ašis perkeliama į šoną nuo svorio centro. Kad vožtuvas neįstrigtų, jo plotis už šachtos vidinį 
plotį turi būti mažesnis bent 3 cm. Trauką reguliuoti taip pat galima šachtos apačioje pritvirtinta užstūma;

• kai perdanga netvirta, šachta statoma ant atramų. 
Angos orui įeiti įrengiamos įvairiai:
• sienų viršuje kas 0,5–10 m įmontuojami 10–15 cm skersmens vamzdeliai. Kad siena nešlaptų, vamzde-

liai kelis centimetrus iškišami į patalpą ir kad ištekėtų kondensatas, pritvirtinami su nuolydžiu į lauko pusę;
• pritaikomos orlaidės;
• įrengiami pramoniniu būdu gaminami įtaisai šviežiam orui įleisti;
• norint sulaikyti vėją, angos gali būti  uždengiamos tinklu. Jeigu tinklo poringumas 25 proc., angų plotas 

padidinamas 1,8 karto;
• įrengiamos specialios angos šviežiam orui imti iš pastogės.
Mechaninės (priverstinio oro judėjimo) vėdinimo sistemos įrengiamos didelėse melžyklose, priešmilžio 

patalpose, kiaulidėse. Mechaninės vėdinimo sistemos ventiliatorių našumas parenkamas priklausomai nuo jų dar-
bo režimo. Angų orui įeiti ar šalinti plotas turi būti toks, kad pasipriešinimas orui judėti būtų apie 10–30 Pa. 
Jeigu ventiliatoriai žiemos ir pereinamuoju  laikotarpiu įpučia ar ištraukia visą vėdinti reikiamą orą, jų našumas 
apskaičiuojamas vandens garų pertekliui pašalinti pasirenkant pereinamojo laikotarpio patalpos ir lauko (7 °C 
mažesnė nei patalpos) oro temperatūrą bei ją atitinkančias oro santykinės drėgmės reikšmes. Kai ventiliatoriai 
įpučia ar iš traukia visą vasaros laikotarpiu vėdinti būtiną orą, jų našumas apskaičiuojamas šilumos pertekliui 
pašalinti pasirenkant patalpoms 3 °C aukštesnę nei lauko oro temperatūrą.

Taikant mechaninę vėdinimo sistemą būtina numatyti avarinę natūralaus vėdinimo sistemą, kuri garan-
tuotų galvijų sveikatą ir gerovę sugedus pagrindinei sistemai. Taip pat reikia įrengti aliarminę signalizaciją, kuri 
įsijungtų, kai sugenda vėdinimo sistema arba vėdinama nepakankamai.

Atsižvelgiant į natūralaus ir mechaninio vėdinimo privalumus ir trūkumus, pastaruoju metu paukštidėse 
pradedamos diegti vadinamosios hibridinės vėdinimo sistemos. Nedidelio našumo, tikslius mikroklimato para-
metrus pirmosiomis viščiukų gyvenimo dienomis palaikantys ventiliatoriai įrengiami tik broilerių patalpose. 
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Paukštidžių ventiliavimo sistema panaši į karvidžių. Tačiau angos šviežiam orui įeiti ir užterštam šalinti au-
tomatiškai reguliuojamos. Šviežias oras į paukštidę įeina per angas šoninėse sienose, išdėstytas per visą sienos 
ilgį. Angų plotas reguliuojamas vožtuvais, pakeliamomis ir nuleidžiamomis užuolaidomis ar pradarant langus. 
Užterštas oras šalinamas per reguliuojamą kraigo plyšį ar šachtas. Svarbiau tinkamai įrengti angas orui įeiti negu 
oro šalinimo angas. Kuo pastatas aukštesnis, tuo jis efektyviau vėdinasi, todėl visų natūraliai vėdinamų pastatų 
stogo nuolydis turi būti nuo 1/3 (18,5 °) iki 1/5 (27 °), pastato plotis – apie 12 metrų. Vasarą, kai lauke daugiau 
kaip 20° C, reikiamas kraigo plyšio plotas ar ištraukiamųjų šachtų plotas 1000 paukščių yra toks: vištų dedeklių 
paukštidėje – 3,4 m2 (arba apie 2 proc. grindų ploto). Vasarą sienose atidaromų angų bendras plotas 1000 paukščių 
turėtų sudaryti 3 proc. (vištų) paukštidės grindų ploto. Žiemą geriausiai patalpa vėdinasi tada, kai oro įėjimo angų 
bendras plotas lygus oro šalinimo angų plotui.

Natūralios traukos ir dirbtinės traukos, šachtinės bei plyšinės vėdinimo sistemų parametrai skaičiuoja-
mi šiek tiek skirtingai. Tačiau abiem atvejais išeities taškas yra patalpos oro apykaita. Gyvulininkystės patalpų  
vėdinimas skaičiuojamas pagal anglies dioksido CO2 arba vandens garų kiekį ore (Kantminas, 1989).

Visas paukščių laikymo patalpas, taip pat ir vištų dedeklių reikia šildyti, nes papildoma šiluma leidžia 
patalpą intensyviau vėdinti ir sumažinti drėgmę, kenksmingų dujų koncentraciją. Rekomenduotina parinkti tokią 
šildytuvų galią, kad esant lauke – 20 °C šalčio vienam paukščiui tektų toks šilumos srautas:

• iki 1 savaitės broileriui – 4,8 W;
• 2 savaičių broileriui (0,30 kg) – 3,3 W;
• 6 savaičių broileriui (1,85 kg) – 3,1 W;
• 8 savaičių broileriui (3,5 kg) – 5,5 W (paaugusius broilerius reikia intensyviai vėdinti, o su šalinamu oru 

netenkama daug šilumos);
• vištai dedeklei, laikomai ant grindų mažame pulke – 7,8 W;
• vištai dedeklei, laikomai ant grindų dideliame pulke – 1,9 W.
Paukščiams šildyti naudojami šildymo būdai ir šildytuvai.
Radiacinis, kai virš paukščių (dažniausiai 75–120 cm aukštyje) pakabintas šildytuvas skleidžia  

infraraudonuosius spindulius. Šie spinduliai gerai šildo paviršių (paukštį) ir mažai šildo orą. Toks šildytuvas dar 
vadinamas bruderiu, augintuve. Jame deginamos gamtinės ar suskystintos dujos. Įrengus radiacinius šildytuvus, 
kitokie šildytuvai nebereikalingi. Radiaciniams šildytuvams priskirtinos ir infraraudonųjų spindulių lempos, ku-
rios Lietuvoje naudojamos mažiems paršeliams, broileriams papildomai pašildyti.

Erdvinis, kai šildomas patalpos oras. Tam naudojami dujomis ar skystaisiais degalais kūrenami šilumos 
generatoriai.

Orinis, kai šildomas į patalpą įpučiamas oras. Dujomis kūrenamas šildytuvas montuojama viduje prie 
paukštidės lauko sienos ir ortakiu sujungiamas su lauku. Kartais šildytuvas montuojamas lauke.

Centrinė vandens šildymo sistema su 50 mm skersmens vamzdžiais, sumontuotais prie išilginių paukštidės 
sienų.

Detalesnę informaciją apie karvių, kiaulių, paukščių tvartų įrengimą rasite:
Bleizgys, R., Čėsna, J. Gyvulininkystės technologijų inžinerija: mokomoji knyga. Akademija, 2012. 
Prieiga per internetą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/2028

Savikontrolės klausimai
5.2.2.1. Kokie Lietuvoje taikytini tvartai galvijams?
5.2.2.2. Kokie parametrai charakterizuoja mikroklimatą?
5.2.2.3. Kokie mikroklimato veiksniai turi didžiausią įtaką gyvulių produktyvumui?
5.2.2.4. Kaip skirstomos tvartų vėdinimo sistemos?

http://dspace.lzuu.lt/handle/1/2028
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5.2.3. GAMYBINIŲ PROCESŲ MECHANIZAVIMAS, 
GYVULIŲ GEROVĖS UŽTIKRINIMAS

Daugiausia laiko sugaištama karvidėse melžimui – 49 proc., tai sudaro apie pusę viso darbo laiko. Šėrimui 
sugaištama apie 12 proc., mėšlo šalinimui – apie 9 proc. visų darbo sąnaudų.

39 pav. Darbo sąnaudų vidutinė struktūra karvidėje (Bleizgys, 2012)

Ateities gyvulininkystės technologijos yra susijusios su ,,protingai išmaniojo“ tvarto idėjos įgyvendinimu 
ir integruota protingo ūkininkavimo technologija, kuri yra susijusi su automatizuotomis melžimo, šėrimo, kreiki-
mo, mėšlo šalinimo ir bandos valdymo sistemomis.

Inovacijos gyvulininkystėje diegiamos siekiant:
• mažinti produkcijos savikainą;
• taupyti darbo laiką ir darbo jėgą; gerinti gyvulių laikymo sąlygas;
• gerinti produktų kokybę;
• mažinti energijos sąnaudas;
• mažinti aplinkos taršą. 
Nauji techniniai sprendimai karvidėse labai mažina darbo sąnaudas. Sukurti įvairūs robotai mėšlo takams 

ir šėrimo takui valyti, įrenginiai boksų valymui, vis plačiau taikomos automatinės melžimo sistemos, automati-
zuojamas šėrimas.

5.2.3.1. KARVIŲ MELŽIMO TECHNOLOGINĖ ĮRANGA. MELŽIMO ĮRENGINIAI. 
PIENO PIRMINIO APDIRBIMO ĮRENGINIAI

Karvės melžimo fiziologija. Pienas susidaro ir kaupiasi karvės tešmenyje. Tešmuo be pieno sveria 11–27 
kg, o su pienu – iki 60 kg. Jame telpa 18–25 l pieno. Tešmenį sudaro nevienodai išsivystę atskiri ketvirčiai. 
Kiekvienas ketvirtis sudarytas iš pieno liaukų, kuriose susidaro pienas, ir pieno cisternų, kuriose kaupiasi susi-
daręs pienas (40 pav.). Pieno liaukų audinys sudarytas iš daugybės smulkių pūslelių, vadinamų alveolėmis, ir iš 
jų išeinančių latakėlių, kurie sueina į ketvirčio cisterną. Ši nuo spenio cisternos atskirta gleivinės raukšle. Spenio 
cisterna baigiasi spenio kanalu, kurį uždaro specialus žiedinis raumuo, vadinamas sfinkteriu. 
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40 pav. Karvės tešmens sandara: 1 – liaukų audinys; 2 – jungiamasis audinys; 3 – arterija; 4 – vena; 
5 – pieno latakai; 6 – ketvirčių cisternos; 7 – spenių cisternos; 8 – nervai, 9 – spenio kanalas (Kantminas, 1989)

Visas pieno gamybai reikalingas medžiagas atneša kraujas. Kad pasigamintų litras pieno, per tešmenį 
turi pratekėti 400–500 l kraujo. Ląstelės, išsidėsčiusios alveolių ir latakėlių vidiniame paviršiuje, atrenka iš 
pratekančio kraujo pieno gamybai reikalingas medžiagas ir jas perdirba. Ląstelių viduje formuojasi pieno  
lašeliai, kurie patenka į alveoles, iš kurių vėliau pienas išspaudžiamas į tešmens ketvirčio cisterną. Didžioji daugu-
ma pieno (80–90 proc.) būna alveolėse ir latakėliuose, o ne ketvirčio cisternoje. Todėl visą pieną galima išmelžti 
tik tada, kai jis išspaudžiamas iš alveolių ir latakėlių į ketvirčio cisterną. Pieną iš alveolių išspaudžia susitraukda-
mos raumeninės skaidulos, kai iš hipofizio liaukos išsiskiria oksitocino hormonas. Ruošiant karvę melžimui (šiltu 
vandeniu apiplaunant tešmenį, jį apšluostant ir masažuojant, numelžiant pirmąsias pieno čiurkšles), sudirginamos 
tešmens nervų galūnės. Dirgikliai, pasiekę galvos smegenis, išskiria iš hipofizio liaukos oksitocino hormoną. 
Oksitocinas pradeda veikti po 30–60 s nuo sudirginimo. Tai ir laikoma pieno atleidimo pradžia (41 pav.). Todėl 
negalima pradėti ruošti karvę melžimui anksčiau kaip minutę iki melžiklių uždėjimo. Oksitocinas veikia tik 4–5 
min. Po to atleidimas pasibaigia ir neišmelžtas pienas lieka alveolėse ir latakėliuose iki kito melžimo. Nespėjus 
pamelžti karves per 6 min., alveolėse liekąs pienas slopina pieno gamybos procesą. Tokios alveolės pieno nebe-
gamina ir pradeda nykti. Dėl to mažėja karvės pieningumas, ji anksčiau užtrūksta, dažniau serga tešmens užde-
gimais.

41 pav. Pieno atidavimo (oksitocino išsiskyrimo) refleksai (Bleizgys, 2006)
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Tešmens apiplovimas, masažas, melžimas

Kai prieš melžimą arba melžiant karvė mušama arba junta kitokį nemalonų dirginimą, pieno atleidimas 
stabdomas. Tada išsiskiria adrenalino hormonas, kuris neutralizuoja oksitocino veikimą ir tokia karvė pieno neat-
leidžia.

Mašinomis melžti tinka karvės, kurių speniai būna 5–9 cm ilgio ir 2–3 cm skersmens. Atstumas tarp prie-
kinių spenių turi būti 6–20 cm, o tarp užpakalinių – 6–14 cm.

Melžimo procesą reguliuoja karvė. Visos karvės yra skirtingos ir turi skirtingą pieno tekėjimo modelį. Net 
tos pačios karvės pieno tekėjimo modelis kinta laktacijos periodo eigoje ir net nuo ryto iki vakaro.

Melžimo technologinės operacijos. Melžimo technologija pateikta 42 paveiksle. Visi darbai suskirs-
tyti į tris fazes: priešmelžiminė (masažo), melžimo, baigiamoji melžimo fazė. Priešmelžiminėje fazėje karvės 
tešmuo ir speniai nuvalomi švariu drėgnu rankšluosčiu, po to apie 30 sekundžių masažuojamas tešmuo, numelži-
amos 2–3 čiurkšlės pieno iš kiekvieno spenio į indą pieno mėginiams. Išankstinio melžimo tikslas yra patikrinti 
karvės sveikatos būseną, taip pat pašalinti didžiausią bakterijų kiekį. Skaidulos arba pasikeitusi pieno spalva rodo 
tešmens ligą. Nesveikos karvės turėtų būti melžiamos atskiru aparatu ir jų pienas negali būti maišomas su kitų 
karvių pienu. Ant paruoštų spenių uždedami melžikliai. Melžimo fazėje pienas intensyviai melžiamas iš tešmens. 
Baigiamojoje melžimo fazėje tešmuo pamasažuojamas, išmelžiamos paskutinės čiurkšlės ir nuimami melžikliai, 
dezinfekuojami speniai. 

42 pav. Karvės melžimo fazes (Bleizgys, 2012)

Kai karvė paruošta, pradedamas melžimas. 
Melžikliai uždedami ant tešmens tokiu būdu: 
ranka, kuri yra arčiau prie karvės galvos, 
laikoma kolektoriaus apatinė dalis, atidaromas 
jo vožtuvas – nuspaudžiant vožtuvo mygtuką 
kolektoriaus korpuso kryptimi. Svarbu stebėti, 
kad likę melžikliai neįsiurbtų nešvarumų nuo 
grindų.
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Kita ranka melžikliai užmaunami ant spenių, 
pradedant nuo toliausiai esančio spenio. Jei 
melžiami tik 3 speniai, tai apsukamas ketvir-
tasis melžiklis apie jo ašį ir uždedamas ant 
kolektoriaus.

Melžiklius reikia uždėti kaip galima greičiau. 
Kol viena karvė melžiama, kita turėtų būti 
ruošiama melžimui. Visą laiką reikia stebė-
ti melžiklių padėtį, taip pat pieno tekėjimą 
permatomo kolektoriaus apatinėje dalyje 
arba pieno vamzdyje. Kai pienas teka silpna 
srove arba nustoja tekėti (pienas sustoja ir 
putoja vamzdyje), pienas gali būti išmelžtas 
mechaniškai. Norint visiškai ištuštinti tešmenį, 
ranka nuspaudžiamas kolektorius žemyn ir 
keletą sekundžių patempiamas į priekį.

Baigus melžti spenio pagrindas paspaudžia-
mas nykščiu, į melžiklį patenka oras ir taurelė 
lengvai nuimama nuo spenio.
Tuo pačiu metu kita ranka uždaromas kolek-
toriaus vožtuvas 43 pav. b) ištraukiant iš kolek-
toriaus vožtuvo mygtuką, nuimami melžikliai. 
Negalima palikti melžiklių ant tešmens po 
to, kai melžimas baigtas, nes tai gali sukelti 
tešmens ligas.

43 pav. Kolektoriaus vožtuvo padėtys: a – melžimo metu; b – nuimant nuo spenio melžiklius; 
c – valymo ir dezinfekavimo metu (Kantrimas, 1993)

Pamelžus karves, melžtuvas ir pieno linijos vamzdžiai turi būti išvalyti pagal eiliškumą.
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Atjungiami melžikliai (kartu su kolektoriumi ir pieno vamzdžiais) nuo 
melžtuvės dangčio ir pulsatoriaus.

Kruopščiai išvalomas išorinis melžiklių paviršius šalto vandens srove.
Nustatomas kolektoriaus vožtuvas į „valymo“ padėtį, perstatant vožtu-

vo mygtuką kolektoriaus kryptimi ir pasukant jį 90° kampu, kol užsiblokuoja.
Įdedamas aparatas kartu su kolektoriumi į plovimo vonią ir sujungia-

ma su pieno vamzdžiu prie siurblio antgalio. Nenaudojami antgaliai turi būti 
užkimšti guminiais kamščiais. Dvigubo pulsavimo vamzdis turėtų kabėti lais-
vai lovio išorėje. 

Pilamas šiltas vanduo (temperatūra iki 35 °C) į vonią. Vonioje turėtų 
būti tiek vandens, kad guminis vamzdis būtų vandenyje 8–10 cm gylyje. Pa-
sukus čiaupą, įrengtą virš agregato, pradedamas plovimas. Skalaujama apie 
10 min. 

Išleidžiamas vanduo po pirminio plovimo ir vonia pripildoma karšto 
vandens, kurio temperatūra aukštesnė kaip 60 °C. Į vandenį pripilama valymo 
cheminių priemonių. Atidaromas plovimo agregato čiaupas ir 15 min. palieka-
ma, kad valytųsi vandeniui cirkuliuojant. 

Po plovimo vanduo išleidžiamas ir vonia vėl pripildoma šalto vandens, 
pripilama dezinfekuojančio reagento.

Plaunama 5 min. Melžikliai gali būti palikti dezinfekuojančiame tir-
pale. Tada prieš kitą melžimą jie išplaunami šaltu vandeniu.

Kartą per savaitę aparatas turėtų būti išvalomas rankiniu būdu. Prieš valymą aparatas išardomas:  
pirmiausia vamzdžių nuėmimo prietaisu nuimami visi vamzdžiai ir įdėklai nuo pulsatoriaus. Po to išimami 
įdėklai iš melžiklių. Visos išardytos detalės išvalomos valymo skiedinyje, naudojant specialius šepečius ir valy-
mo kamščius. 

Melžimo mašinų vakuumo sistema. Melžimo sistemos vakuumo įranga skirta vakuumui sudaryti ir pa-
skirstyti. Vakuumo sistema tiekia vakuumą pienui ištraukti ir jį transportuoti iš melžimo aparato į nuorinimo 
gaubtą. Vakuumo sistemą sudaro uždaras vamzdynas, iš kurio ištraukiama dalis oro, kad slėgis vamzdžio viduje 
būtų žemesnis už aplinkos oro (barometrinį) slėgį. 

44 pav. Vakuumo sistemos schema: 1 – vakuumo siurblys su elektros pavara; 2 – vakuumo balionas; 
3 – vakuumo reguliatorius; 4 – triukšmo slopintuvas su tepalo rinktuvu; 5 – vakuumo linija (vamzdžiai) (Kantrimas, 1993)



67

Ū K I N I N K AV I M O P R A D M E N Y S  Ž E M Ė S Ū K I O M E C H A N I Z AV I M A S I R  S TAT Y B A

45 pav. Melžimo mašinų vakuumo sistemos įrangos schema: 1 – alyvos gaudiklis – triukšmo slopintuvas; 
2 – pokštelės; 3 – vakuumo siurblys; 4, 6 – vakuumo siurblio saugikliai; 5 – saugiklio korpusas; 7 – vakuumo balionas; 

8 – vakuumetras; 9 – vakuumo linija; 10 – vakuumo įjungimo čiaupas; 11 – vakuumo reguliatorius; 
12 – vakuumo baliono dangtis; 13 – siurblio rotorius (Kantrimas, 1993)

Melžtuvų konstrukcija, veikimo principas. Melžtuvas sudarytas iš melžtuvės, pulsatoriaus, vakuumo 
įjungimo čiaupo, kolektoriaus, keturių melžiklių ir pieno išjungimo-įjungimo vožtuvo. Melžiant karves melžimo 
įrenginiu su pieno vamzdžiu melžtuvės nebūna.

46 pav. Dvitakčio melžimo aparato veikimo schema: 1 – melžtuvė; 2 – pulsatorius; 3 – vakuumo įjungimo čiaupas; 
4 – vakuumo linija; 5 – kolektorius; 6 – melžiklis; 7 – tešmuo; 8 – pieno išjungimo-įjungimo vožtuvas; 

9 – pulsų reguliavimo varžtas (Kantrimas, 1993)
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Melžikliai – tai pagrindinės melžtuvų darbinės dalys. Jie uždedami ant spenių, iš kurių melžimo proceso 
metu iščiulpia pieną. Melžiklis yra dvisienis. Išorinę sienelę sudaro metalinis arba plastmasinis korpusas (1), o 
vidinę – spenių guma (2). Melžikliuose yra dvi kameros – tarpsieninės ir pospeninės.

47 pav. Dviejų kamerų melžiklis: 1 – melžiklio korpusas; 2 – spenių guma; 3 – pospeninė kamera; 
4 – tarpsieninė kamera; 5 – pieno žarnelės; 6 – vakuumo vamzdeliai (Kantrimas, 1993)

Melžtuvas veikia taip. Įjungus vakuumo siurblį siurbiamas oras iš pulsatoriaus pastovaus vakuumo  
kameros I ir melžtuvės. Vyksta čiulpimo taktas ir pienas čiulpiamas iš spenių.

Pulsatoriaus paskirtis – pastovų vakuumą keisti kintamu. Pulsatoriuje, kuriame yra keturios kameros, 
II ir IV kamera – kintamo vakuumo, I – pastovaus vakuumo, III – atmosferos slėgio. Iš pulsatoriaus IV kamer-
os palaipsniui oras siurbiamas į II ir I kameras. IV pulsatoriaus kameroje susidaro vakuumas. Pulsatoriaus III  
kameroje atmosferos oras nuspaudžia vožtuvą ir membraną žemyn. Atjungia I pulsatoriaus kamerą nuo II,  
sujungia II su III. Pulsatoriaus II kameroje susidaręs atmosferos slėgis per kolektoriaus II kamerą persiduo-
da į melžiklių tarpsienines kameras. Melžiklių pospeninėse kamerose būna pastovus vakuumas. Tarpsieninėse  
kamerose atmosferos oras spaudžia spenių gumą ir spenį. Vyksta suspaudimo taktas. Pieno čiulpimas iš spenių 
baigiasi. Pulsatoriaus kanalu oras iš II kameros persiduoda į IV. Joje susidaro atmosferos slėgis. Jis pakelia 
membraną ir vožtuvą aukštyn. Ciklas kartojasi. Pulsatoriaus darbo ciklų (pulsų) dažnumas reguliuojamas pulsų 
reguliavimo varžtu 9. Jį sukant keičiamas kanalo skerspjūvis. Čiulpimo taktas trunka 70 proc., suspaudimo – 30 
proc. ciklo trukmės. Melžiant karves turi būti 0,49–0,52 kg/cm2, (48–51 kPa) vakuumas. Pulsavimo dažnumas – 
80 pulsų per minutę.  

Kolektoriaus paskirtis – paskirstyti kintamą vakuumą į kameras tarp sienelių, surinkti pieną iš pospe-
ninių kamerų. Kolektorius turi vožtuvą (8), kurio paskirtis – įjungti ir išjungti melžimo aparatą. Be to, nukritus 
melžikliui nuo tešmens vožtuvas uždaro pieno vamzdelį ir į kolektoriaus I kamerą nesiurbia nešvarumų. Kolek-
toriuje yra dvi kameros: I – pastovaus vakuumo kamera, II – kintamo vakuumo. 

Dvitaktis melžtuvas dirba čiulpimo ir suspaudimo taktais. Čiulpimo takto metu tarpsieninėje ir  
pospeninėje kameroje sudaromas vakuumas, o esant suspaudimo taktui – pospeninėje kameroje būna vakuumas ir 
tarpsieninėje – atmosferos slėgis. Čiulpimo ir  suspaudimo taktai sudaro vieną pulsą, kurių būna iki 80 per minutę.

Melžimo aparato „MilkMaster“ (gamintojas „DeLaval“, Švedija) veikimo principas. „MilkMaster“ 
yra melžtuvas, kuris kontroliuoja pieno srovę ir melžimo trukmę. „MilkMaster“ komplektą sudaro elektroninis 
pulsatorius, pieno išmilžio indikatorius, automatizuoto melžiklių nuėmimo įranga. Melžimo procesas valdomas 
pagal iš karvės tešmens tekančio pieno srautą. Šiuo aparatu karvės melžiamos pagal jų individualius poreikius. 
„MilkMaster“ pradeda melžti esant žemam vakuumo lygiui su masažavimo pulsacija ir tai švelniai stimuliuoja 
karvę. Prasidėjus pagrindinei pieno tėkmei, įrenginys persijungia į pagrindinę melžimo fazę su normaliu melžimo 
vakuumu bei pulsavimu. Melžimui baigiantis vėl grįžtama prie žemesnio vakuumo lygio ir masažavimo. „Milk-



69

Ū K I N I N K AV I M O P R A D M E N Y S  Ž E M Ė S Ū K I O M E C H A N I Z AV I M A S I R  S TAT Y B A

Master“ savo ekrano langelyje rodo primilžį, pieno srautą arba melžimo trukmę. Keturios indikatoriaus lem-
putės rodo atskiras melžimo fazes. Melžimui baigiantis prietaise pradeda mirksėti raudona lemputė. 48 paveiksle 
pateiktas bendras „MilkMaster“ aparato vaizdas ir valdymo pultas.

48 pav. Melžimo aparatas „MilkMaster“: 1 – melžimo duomenų rodymo įjungimo klavišas 
(pagrindinės melžimo fazės trukmė, pieno srovė ir primilžis); 2 – valymo rėžimo įjungimo klavišas; 

3 – perjungimo iš žemo į pagrindinį vakuumą klavišas; 4 – rankinio kolektoriaus nuėmimo režimo įjungimo klavišas; 
5 – kolektoriaus nuėmimo klavišas (Kantrimas, 1993)

Mobilūs melžimo įrenginiai. Šie melžimo įrenginiai yra naudojami karvėms melžti nedideliame ūkyje 
tvarte ir lauke. Maksimalus per valandą pamelžiamų karvių skaičius priklauso nuo mazgų ir kibirų skaičiaus.  
Vienu „Carello“ arba AID-1-01 kibiru galima pamelžti nuo 4 iki 6 karvių, o su dviem kibirais – nuo 6 iki 20 
karvių.

Šie įrenginiai yra patogūs vartotojui ir patikimi eksploatuojant, skirti greitai ir visiškai išmelžti karvę. Jų 
pagrindinis privalumas: nereikia įrangos sumontuoti vienoje tvarto vietoje, juo gali būti melžiama visur, kur gali-
ma naudoti elektros energiją. Taip pat šiuose melžimo įrenginiuose gali būti įrengtas ir vidaus degimo variklis. 
Įrenginiai sukonstruoti taip, kad galėtų dirbti su vienu arba dviem kibirais (melžtuvėm). 

49 pav. Mobilaus melžimo įrenginio AID-1-01 schema: 1 – važiuoklė; 2 – elektros variklis; 
3 – tepalo gaudiklis – triukšmo slopintuvas; 4 – melžtuvė; 5 – vakuumo reguliatorius; 6 – vakuumetras; 

7 – pulsatorius; 8 – tešmuo; 9 – melžikliai; 10 – kolektorius; 11– rankena melžimo aparatui pakabinti; 12 – elektros kabelis; 
13 – vakuumo siurblio jungiklis; 14 – elektros variklio įjungimo skydelis; 15 – vakuumo siurblio tepalinė; 16 – vakuumo siurblys

 (Kantrimas, 1993)

Melžimo įrenginys AID-1-01
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50 pav. Mobilaus melžimo įrenginio „Carello“  schema:
 1 – vakuuminis siurblys; 2 – elektrinis variklis; 3 – agregato rėmas; 4 – ratas; 5 – vakuumo reguliatorius;

 6 – vakuuminis manometras; 7 – išleidimo sklendė; 8 – vakuuminis čiaupas; 9 – pakaba kibirui; 10 – rankena; 
11 – automatinis komutatorius; 12 – elektros kabelis; 13 – kabliai; 14 – krepšys kibirui; 15 – instaliavimo platforma; 

16 – teptuvas; 17 – triukšmo slopintuvas (Kantrimas, 1993)

Melžimo įrenginys „Carello“ 

Melžimo įrenginio paleidimo technologinių operacijų eiliškumas yra toks:
• išvyniojamas elektros kabelis ir įjungiamas į įžemintą rozetę;
• patikrinamas tepalo lygis vakuuminio siurblio tepalinėje;
• patikrinama, ar užsuktas vakuuminis čiaupas;
• automatiniame komutatoriuje nuspaudžiant klavišą I (juodą) paleidžiamas įrenginys;
• vakuuminiu manometru patikrinama vakuuminė sistema. Vakuumo slėgis turėtų būti 50 kPa;
• patikrinamas vakuumo siurblio tepimas (tepalo tekėjimas vamzdyje tarp tepalinės ir siurblio gali būti 

matomas tik siurbliui dirbant).
Tvarte karvės mobiliu įrenginiu melžiamos pagal 51 paveiksle pateikta schemą.

51 pav. Mobilaus melžimo įrenginio pastatymo tvarte 
technologinė schema: a) vienos eilės tvarte; b) dviejų eilių tvarte. 

1 – kolektorius; 2 – melžtuvė; 3 – mobilus vakuuminis melžimo 
įrenginys (Kantrimas, 1993)

Pieno pirminio paruošimo įrenginiai. Pieno paruošimo mašinos ir įrengimai parenkami atsižvelgiant 
į pieno paruošimo technologiją. Pienas turi būti filtruojamas, valomas, aušinamas ir (esant poreikiui) gali būti 
separuojamas. Filtruojant ir valant iš pieno pašalinamos mechaninės priemaišos. Paprasčiausia valymo priemonė 
yra filtras. Jis sudarytas iš korpuso ir dviejų sietelių, tarp kurių įdedamas vatos filtras arba 3–4 sluoksniai marlės. 
Toks filtras atskiria tik mechanines priemaišas: pašaro ir kraiko detales, plaukus, dulkes ir t. t.  
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Pienui ataušinti naudojami plokšteliniai aušintuvai, pienui atšaldyti iki 4–6 °C reikalingi pieno šaldy-
tuvai. 

Pieno aušinimo ir karvių girdymo schema pateikta 52 paveiksle. 

52 pav. Pieno aušinimo ir karvių girdymo schema: 1 – pieno surinktuvė; 2 – filtras; 3 – pieno siurblys; 
4 – plokštelinis aušintuvas; 5 – vandens rezervuaras; 6 – pieno šaldytuvas (Kantrimas, 1993)

Pieno separatoriai naudojami riebalams iš pieno atskirti. Piene riebalų būna apie 3,4–4,0 proc. ir 1–10 
mikronų skersmens skrituliukų pavidalo. Separatorius įsukamas iki darbinio greičio (8000–10000 min-1). Išv-
alytas, pašildytas iki 38–40 °C temperatūros pienas tiekiamas į separatorių. Veikiant išcentrinei sukimo jėgai 
būgno vidų ir pasiskirsto tarp plokšteli. Veikiant išcentrinei jėgai atskiriamos riebiosios dalelės (grietinėlė) nuo 
liesųjų dalelių.

Melžiant karves robotais žmogus visiškai išvaduojamas iš šio sunkaus darbo. Automatizavus melžimą ne 
tik sumažinamos darbo sąnaudos karvidėje, išvaduojamas darbuotojas iš griežto darbo ritmo ir gali daugiau laiko 
skirti laisvalaikiui, gyvulių priežiūrai, bet ir gerėja pieno kokybė, melžiama karves daugiau kaip 2 kartus per parą 
ir gaunamas didesnis produktyvumas. Melžimo robotai pradėti kurti prieš 30 metų. Dar 1980 m. Švedijoje gimė 
idėja sukurti melžimo robotą, t. y. melžti karves nenaudojant žmogaus darbo jėgos. Kompanija „DeLaval“ (Šve-
dija) po dvejų metų intensyvių ieškojimų užpatentavo melžimo robotą. Po dešimtmečio (1992 m.) vienoje Olandi-
jos gamybinėje fermoje įrengtas pirmasis melžimo robotas. Melžimo robotai pradėjo populiarėti nuo1997 m. 
Dabar pasaulyje karves melžia daugiau kaip 14000 robotų, daugiausia jų yra Europoje (Nyderlanduose, Danijoje, 
Prancūzijoje, Vokietijoje). Prognozuojama, kad 2020 metais pasaulyje bus daugiau kaip 50 tūkst. melžimo robotų.

Robotizuotuose tvartuose karvės melžiamos labai įvairiai: nuo 2 iki 8 kartų, tačiau daugelyje ūkių karvė 
per parą melžiama vidutiniškai 2,6 karto. Pasirinkus visiškai automatinę melžimo sistemą sumažėja investicijos 
į pastatą, nes reikia mažesnės melžimo aikštelės bei mažiau vietų prie šėrimo tako (gyvuliui nebūtina individ-
uali vieta prie šėrimo tako). Kiekviena karvė gali būti melžiama pagal jai palankiausią grafiką. Taip melžiamos 
karvės būna ramesnės, patiria mažiau streso, pieno kokybė būna geresnė negu melžiamų neautomatizuotomis  
sistemomis. Ne mažiau reikšmingas robotų privalumas – mažesnis ūkininko užimtumas, jis išvaduojamas iš 
griežtos darbo dienos darbotvarkės, gali laisviau planuoti dieną. Mokslininkų atliktų tyrimų duomenimis, pag-
erėja robotais melžiamų karvių sveikata, sumažėja hierarchinė kova tarp gyvūnų, jie tampa ramesni ir meilesni.

Automatiniai melžimo robotai gaminami su vienu arba su keliais melžimo boksais. Vieno melžimo bok-
so sistema – tai „tandemo“ tipo melžimo boksas su roboto „ranka“ ir jutiklių sistema. Kompaktiškam melžimo 
robotui nereikia daug ploto, todėl tvarte paprasta rasti vietą jam įrengti. Tokiame robote per dieną melžiama 
vidutiniškai 150–180 kartų. Robotas, priklausomai nuo pagrindinio valymo ir tarpinių valymų skaičiaus, melžia 
20–22 valandas, todėl karvę melžiant 2,7–3,2 karto per parą galima pamelžti 56–60 karvių. Jei karvių produk-
tyvumas gana didelis (9000–10000 kg pieno iš karvės per metus) ir gerai organizuojamas darbas, be problemų 
galima primelžti iki 600000 kg pieno per metus. Toks robotas paprastai statomas 65–70 karvių tvartuose.
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 Daugiaboksinė sistema – tokia sistema, kai viena roboto ranka aptarnauja 2–4 karves, kurios, kaip ir „tan-
demo“ tipo melžimo aikštelėje, stovi viena paskui kitą. Šalia jų važinėja roboto „ranka“ ir aptarnauja melžiamas 
karves. Jei įrengti du melžimo boksai, galima pamelžti iki 80 karvių, jei trys – iki 110 karvių, o jei keturi – iki 
140 karvių.

Populiariausias ir dažniausiai naudojamas melžimo robotas su vienu melžimo boksu (54 pav.), kuriame 
pamelžiama apie 60 karvių. Kai karvių yra daugiau, naudojami keli robotai.

Melžimo technologija robote:
1. Karvė įeina į melžimo boksą.
2. Fiksuojama karvės stovėjimo vieta.
3. Valomas tešmuo ir surandami speniai.
4. Uždedami melžikliai ir pradedamas melžimas.
5. Baigus melžti nuimami melžikliai.
6. Dezinfekuojami speniai, plaunami ir dezinfekuojamimelžimo įrenginiai.

53 pav. Automatinio melžimo technologija (Bleizgys, 2008)

Automatinės melžimo sistemos (AMS) atlieka šias funkcijas:
• atpažįsta gyvulį (naudojamos panašios sistemos kaip ir kitoje melžimo įrangoje: daviklis ant kaklo ir kt.);
• pateikia kombinuotuosius pašarus (tai skatina gyvulį lankyti melžimo boksą);
• valo ir masažuoja tešmenį;
• matuoja pieno srautą iš kiekvieno tešmens ketvirčio;
• individualiai nuima kiekvieną melžiklį;
• apipurškia ir dezinfekuoja spenius;
• plauna melžiklius;
• kaupia duomenis apie melžimo eigą.
AMS matuoja ir saugo šiuos melžimo parametrus:
• melžimo laiką (valanda, kada buvo melžiama karvė);
• melžimo trukmę;
• melžimo dažnumą;
• trukmę tarp melžimų;
• melžiklių uždėjimo trukmę;
• melžikių nukritimų, nepasisekusių melžimų skaičių;
• pieno kiekį (iš ketvirčio, vieno melžimo, per dieną, per metus ir t. t.);
• pieno temperatūrą, laidumą, spalvą, somatinių ląstelių skaičių;
• suėstų kombinuotųjų pašarų kiekį.
Melžimo bokso pakraštyje yra svarbiausia ir sudėtingiausia įrangos dalis – roboto „ranka“ (dažniausiai 

gaminama valdoma hidrauline pavara „ranka“), kuri nuvalo, nuplauna spenius, uždeda melžiklius, numelžia pir-
mąsias čiurkšles, dezinfekuoja spenius ir tešmenį. Spenių padėtis nustatoma lazeriniais, ultragarsiniais jutikliais. 
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Paprastai papildomai dar naudojama videokamera. Karvė įeina į melžimo boksą viliojama kombinuotaisiais pa-
šarais arba valdant gyvulių judėjimą tvarte kitu būdu. Karvės stovėjimo vieta fiksuojama kompiuteriu valdant ir 
stumdant šėrimo lovį arba uždarant galinius vartus. Melžikliai uždedami ant kiekvieno spenio individualiai, griež-
ta eilės tvarka. Kiekvienas ketvirtis melžiamas individualiai pirmosios čiurkšlės atskiriamos. Pieno kokybė nusta-
toma ketvirčiuose arba visame tešmenyje. Sėkmė ir darbo laiko taupymas automatinėje melžimo sistemoje labai 
priklauso nuo to, ar visos karvės reguliariai ateis į melžimo boksus. Paprastai visiškai automatizuoto melžimo 
sistema grindžiama gyvulių noru paėsti. Karvių judėjimas taip organizuojamas, kad jos į robotą nukreipiamos ei-
damos paėsti arba tada, kai paėda. Gyvulius vienu ar kitu keliu nukreipia skirstymo vartai, kuriuose įrengti karvių 
atpažinimo jutikliai. Siekiant reguliuoti karvių judėjimą, tvarte galima diegti kelias bandos valdymo strategijas: 
laisvas karvių judėjimas; reguliuojamas (priverstinis) karvių judėjimas; reguliuojamas-laisvas karvių judėjimas.

Detalesnę informaciją apie karvių, kiaulių, paukščių tvartų įrengimą rasite: 
• Bleizgys, R.; Čėsna, J. Gyvulininkystės technologijų inžinerija: mokomoji knyga. Akademija, 2012. 
Prieiga per internetą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/2028
• Karvių melžimo taisyklės. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės institutas. Prieiga 

per internetą: https://mmc.lsmuni.lt/old/files/karviu-melzimas.pdf
• Stankūnienė, V.; Tacas, J. Karvių melžimo taisyklės. Kaunas, 2004. 
• Kantminas, J. Gyvulininkystės mechanizavimo laboratoriniai darbai. V.: Informacijos ir leidybos cen-

tras, 1993. 

Savikontrolės klausimai
5.2.3.1.1. Kaip paruošti karvę prieš melžimą / po melžimo?
5.2.3.1.2. Kodėl reikia karvę pamelžti per 6 minutes?
5.2.3.1.3. Kokios operacijos gali būti atliekamos pieno pirminio paruošimo įrenginių pa-
galba?
5.2.3.1.4. Kokia filtro paskirtis ir kokios medžiagos naudojamos pienui filtruoti?
5.2.3.1.5. Kokia plokštelinių aušintuvų ir pieno šaldytuvų paskirtis?
5.2.3.1.5. Kokia pieno separatorių paskirtis? 
5.2.3.1.6. Kokia mobilaus melžimo įrenginio paskirtis, savybės ir privalumai?

5.2.3.2. PAŠARŲ RUOŠIMO IR GALVIJŲ ŠĖRIMO TECHNOLOGIJA BEI ĮRANGA

Modernizuojant šėrimą reikia gerai tarpusavyje suderinti visą šėrimo įrangą: ėdžias ir šėrimo pertvaras, 
automatinius (kompiuterizuotus) šėrimo koncentruotais pašarais įrenginius arba bėgiais judančius vagonėlius 
koncentruotiems pašarams į ėdžias tiekti, mobilius pašarų dalytuvus. Pašarų dalytuvai būna mobilūs ir staciona-
rūs. Mobilūs dalytuvai būna traktoriniai ir elektrifikuoti. Stacionarūs pašarų dalytuvai gali turėti transporterius 
ėdžiose ir virš ėdžių.

Prie stacionarių pašarų dalytuvų priskiriami ir vamzdiniai dalytuvai, kuriuose pašarai transportuojami 
siurbliais sudarant slėgį (hidrauliniai) ar suspaustą orą (pneumatiniai).

Mobilūs pašarų dalytuvai patikimesni, o vienam sugedus lengvai galima pakeisti kitu. Jais galima pašerti 
ne vieną, o kelias gyvulių grupes. Tačiau dalijant pašarus šiais dalytuvais tvarte turi būti įrengti platūs pašarų 
takai. Šėrimo mašinoms reikia 4,0–5,0 m pločio šėrimo tako. Pašarų dalytuvų talpa būna 5–20 m3. Dalytuvo 
talpa parenkama taip: 8–10 karvių reikia apie 1 m3. Dalytuvo gale būna hidrauline pavara valdoma freza, skirta 
pašarams (silosui) pakrauti. Galimos tokios pašarų smulkintuvų-dalytuvų  konstrukcijos: dalytuvas su horizon-
taliu vienu, dviem, trimis arba keturiais sraigtais. Taip pat dalytuve gali būti sumontuotas vienas arba daugiau 
vertikalių sraigtų. 

Šie pašarų dalytuvai, priklausomai nuo jų konstrukcijos, gali atlikti įvairias operacijas: maišyti – dalinti; 
smulkinti – maišyti – dalinti; pakrauti – smulkinti – maišyti – dalinti.

https://mmc.lsmuni.lt/old/files/karviu-melzimas.pdf
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Pašarų dalytuvams keliami zootechniniai ir ekonominiai reikalavimai:
• tolygiai paskirstyti pašarą ėdžiose. Pašaro masės netolygumas, palyginus su skirta norma, negali būti 

didesnis kaip 15 proc.;
• dalijant neturi būti pašaro nuostolių;
• mobiliais dalytuvais pašarus reikia išdalyti per 30 min, o stacionariais – per 20 min;
• dalijimo metu pašarai neturi susisluoksniuoti pagal frakciją;
• dalytuvas turi dirbti tyliai, būti lengvai išvalomas. 
Geriausia įvairioms gyvulių grupėms sudaryti visavertį racioną taikant visaverčio raciono sistemą. Žoli-

niai pašarai, grūdai ir priedai sumaišomi į homogeninį mišinį. Visavertis racionas gali būti sudaromas naudojant 
stacionarius ar mobilius pašarų maišytuvus-dalytuvus su svarstyklėmis. Mobili sistema sudaryta iš savaeigio ar 
prie traktoriaus prikabinamo maišytuvo-dalytuvo su svarstyklėmis pašarų sudedamosioms dalims surinkti, sverti, 
smulkinti, maišyti ir dalyti ant šėrimo stalo (54 pav.). Mobilius maišytuvus-dalytuvus naudoti patogiau negu staci-
onarius, tokiu atveju nelabai svarbi pašarų laikymo vieta, o galvijus galima šerti ir atokiai esančiuose pastatuose.

55 pav. Galvijų šėrimo mobiliu dalytuvu schema (Zagorskis, 2003)

Savikontrolės klausimai

5.2.3.2.1. Kokie gali būti pašarų dalytuvai?
5.2.3.2.2. Kokia operacijas gali atlikti pašarų dalytuvai?
5.2.3.2.3. Kokie reikalavimai keliami pašarų dalytuvams?

5.2.3.3. MĖŠLO TVARKYMO TECHNOLOGIJOS, ĮRENGINIAI. MĖŠLIDĖS. PRIEMONĖS ORO TARŠAI 
MAŽINTI

Kraikinio mėšlo šalinimas iš tvartų. Kraikinio mėšlo šalinimui naudojami įvairūs mechaniniai įrengi-
niai. Sekliuose tvartuose iš atvirų gyvulių vaikščiojimo takų mėšlas šalinamas skreperiniu (grandikliniu) transpor-
teriu su lynine ar hidrauline pavara, traktoriniu buldozeriu. Iš gilių ar pusiau gilių gardų, veršiavimosi, sanitarinio 
aptarnavimo gardų – traktoriniu krautuvu, buldozeriu. Iš mėšlo kanalų rišamų galvijų tvarte – strypiniu transpor-
teriu.

Iš seklių tvartų mėšlas šalinamas 2–3 kartus per dieną. Tinkamiausia priemonė yra  skreperinis (grandikli-
nis) transporteris. Pagal judėjimo būdą skreperiniai transporteriai būna šių tipų:
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• pirmyn ir atgal judantis transporteris (strypinis transporteris);
• uždaru ratu judantis transporteris (žiedinis transporteris);
• transporteris su darbine ir tuščiąja eiga (pvz., delta skreperis, mechaninis semtuvas).
Strypinis transporteris įrengiamas kanale. Būna vieno ir dviejų strypų transporteriai. Prie strypo pritvir-

tinti grandikliai. Strypui judant pirmyn (transportuojant mėšlą) kampas tarp grandiklio ir strypo stačias, o strypui 
grįžtant – smailas.

Žiedinį transporterį sudaro prie grandinės ar plieninio lyno pritvirtinti grandikliai. Grandinė apjuosia va-
rančiąją ir judėjimo kryptį keičiančias žvaigždutes. Transporteris juda išilgai gardų uždaru ratu. Žiedinis transpor-
teris mėšlą gali pakrauti ir į transporto priemonę.

Transporteris su darbine ir tuščiąja eiga dažniausiai naudojamas karvidėse ir kiaulidėse. Populiariausi 
tipai: su mechaniniu semtuvu, su grandikliu, keliamasis, delta. Transporteriai su semtuvu ir su grandikliu ne tik 
pašalina mėšlą iš tvarto, bet ir pakrauna į transporto priemonę ar netoli esančią mėšlidę.

Sekliose, negausiai kreikiamose kiaulidėse kraikinis mėšlas iš gardo į transporterio kanalą šalinamas ran-
kiniu būdu, o iš pastato – transporteriu į transporto priemonę arba į mėšlidę. Pusiau giliuose tvartuose kraikinis 
mėšlas šalinamas periodiškai mobiliu krautuvu arba buldozeriu ir išvežamas ar išstumiamas į mėšlidę. Šiuo atveju 
norminę mėšlidės talpą leidžiama sumažinti vienu mėšlo kaupimo tvarte periodu. Laikant kiaules giliuose tvar-
tuose kraikinis mėšlas šalinamas kiaulių auginimo ciklui pasibaigus mobiliu krautuvu ir išvežamas į mėšlidę arba 
į trešimo laukus.

Iš gilių tvartų pašalinus tirštąjį mėšlą mobilia technika gyvulių guoliavietės tuoj pat turi būti pakreiktos 
3–5 dienų kraiko norma.

Ištuštinus paukštides kraikinis mėšlas šalinamas buldozeriu tiesiog į gale paukštidės esamą mėšlidę arba į 
aikštelę, kur pakraunamas į transporto priemones ir išvežamas į paukštyno kraikinio mėšlo mėšlidę. Paukštidėse 
su laktomis ištuštinus paukštidę ir nukėlus laktas bekraikis mėšlas šalinamas mobiliais krautuvais.  

Kraikinis mėšlas iš avidžių šalinimas avis išginus pavasarį į ganyklą. Gilaus kraiko avidės išmėžiamos 
mobiliais krautuvais, o mėšlas išvežamas tiesiog į tręšimo laukus, kur paskleidžiamas ir užariamas.

Mėšlas iš arklidžių šalinimas kasdieninės priežiūros metu, jį rankomis išmėžiant iš arklių laikymo gardų 
ir mobiliomis priemonėmis išvežant į mėšlidę.

Skystojo mėšlo šalinimas iš tvartų. Skystasis mėšlas tekus, jį galima pumpuoti. Todėl jam šalinti nau-
dojami mechaniniai ir hidrauliniai įrenginiai. Hidraulinę mėšlo šalinimo sistemą sudaro grotelėmis uždengti išil-
giniai ir skersiniai kanalai. Išilginiai surinkimo kanalai išbetonuojami išilgai karvidžių arba išilgai kiaulių gardų. 
Išilginiai kanalai sujungiami skersiniu kanalu. Ši sistema (55 pav.) tinkamiausia didelėse fermose, nes lengva 
mechanizuoti skystojo mėšlo tvarkymą. 

55 pav. Skystojo mėšlo šalinimo sistema: 1– skystojo mėšlo kanalas; 2 – perpumpavimo šulinys; 
3 – siurblys; 4 – skystojo mėšlo tiekimo vamzdis; 5 – skystojo mėšlo rezervuaras; 6 – ventiliatorius (Šileika, 2000)
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Įrengiant grotelėmis dengtus mėšlo šalinimo kanalus mėšlo šalinimo sistemos būna:
Cirkuliacinė. Mėšlo kanalai sujungiami žiedu, kad cirkuliacinis propelerinis maišiklis mėšlą galėtų išmai-

šyti kiekvieną dieną. Maišiklis ir siurblys sumontuojami už tvarto esančiame šulinyje. Eksploatacijos pradžioje 
kanalai užpildomi vandeniu, o cirkuliacinis maišiklis junginėjamas nuo pirmosios eksploatacijos dienos. Šulinys, 
kuriame įrengtas propelerinis cirkuliacinis maišiklis ir siurblys, pumpuojantis mėšlą į rezervuarą, uždengiamas 
dangčiu bei aptveriamas tvora, kad neprieitų žmonės, nes iš jo sklinda kenksmingos dujos.

Su savaiminio tekėjimo kanalais. Iš išilginio kanalo mėšlas išteka į skersinį kanalą arba tiesiai į duobę. 
Kanalo dugno nuolydis 1–3 proc. Jo gale įrengiamas 8–20 cm aukščio slenkstis. Eksploatacijos pradžioje kanalas 
iki slenksčio viršaus užpildomas vandeniu. Kad kenksmingos dujos iš duobės nesklistų į tvartą bei nepūstų vėjas, 
įrengiama užtvara.

Su vandens srove išplaunamais kanalais. Kanalo gale įrengiama sandariai užsidaranti sklendė. Prisipil-
džius kanalui, sklendė atidaroma. Išbėgus mėšlui kanalas išplaunamas vandens srove.

Skystąjį mėšlą transportuojant į siurblinę transporteriais siurblinėje būtina numatyti maišymo – homoge-
nizavimo įrenginį. Negalima skysto mėšlo tiesiogiai transporteriais tiekti į kaupimo rezervuarus. 

Kai skystasis mėšlas šalinamas per grotas į po jomis įrengtus mėšlo sukaupimo kanalus, kanaluose gali 
būti visas norminis laikotarpio arba 1–2 mėnesių mėšlo kiekis. Kanaluose talpinant viso norminio laikotarpio 
skystą mėšlą, kaupimo laikotarpiu jis nemaišomas, tik prieš išvežant į tręšimo laukus jis išmaišomas ir homoge-
nizuojamas specialiu maišytuvu. Mėšlo maišymo metu gyvuliai turi būti išleisti į lauką, visos tvarto vėdinimo 
sistemos įjungtos, o vartai į tvartą arba durys užrakintos ir iškabinti perspėjimo ženklai. Maišant skystąjį mėšlą 
išsiskiria amoniakas ir sieros vandenilis. Ypač reikia kontroliuoti sieros vandenilio koncentraciją. Kai ji viršija 5 
ppm, taršos zonoje neturi būti nei žmonių, nei gyvulių.  

Mėšlo išleidimo vamzdynų sistema daroma dviejų tipų: vakuuminė ir nuotekinė.
Vakuuminė. Visa vamzdynų sistema yra sandari ir mėšlas iš magistralinių vamzdynų į siurblinės rezer-

vuaro apačioje pastoviai esantį mėšlo sluoksnį tiekiamas 45° kampu panardintu vamzdžiu, o susidarančioms 
vamzdyne dujoms išleisti įrengiami specialūs vožtuvai. Šakotinėse vakuuminėse sistemose, šakų prijungimo į 
magistralę vietose įrengiamos sklendės.

Nuotekinė. Vamzdynas įrengiamas pagal nuotekinės sistemos principus ir vamzdynų sujungimo vietose 
daromas šulinys, kuriame magistralinis vamzdynas klojamas 0,2 m giliau. Magistralinio vamzdyno trasoje kas 
30–40 m įrengiami kontroliniai šuliniai. Skaičiuojamasis mėšlo greitis savitakiam vamzdyne turi būti 0,7–1,2 
m/s, kad vamzdynas pats išsivalytų. Šiuo atveju mėšlo siurblinės rezervuaras dėl kvapų sulaikymo turi būti deng-
tas arba mėšlas iš magistralinio vamzdyno į rezervuarą turi būti tiekiamas į jo dugno dalį.  

Kai skystasis mėšlas kaupiasi atviruose gyvulių vaikščiojimo takuose, jis keletą kartų per parą šalinamas 
skreperiniu (grandikliniu) transporteriu į skersinį mėšlo surinkimo kanalą dengtą grotomis.

Mėšlas transportuojamas nuo tvartų iki mėšlidžių, skyrimo į frakcijas įrenginių ir kompostavimo aikštelių 
įvairiais būdais:

- mobiliu transportu – tirštoji mėšlo frakcija, pusiau skystas mėšlas, taip pat mažas skysto mėšlo ir nuotekų 
kiekis;

- vamzdynais – skystasis mėšlas, srutos, taip pat kitos mažiau užterštos nuotekos. 
Mobilus transportas skirtas tirštam, pusiau skystam ir skystam mėšlui, srutoms ir kitoms užterštoms nuo-

tekoms vežti turi būti sandarus, o jo užpildymo ir ištuštinimo įranga turi būti tokia, kad iš jos nelašėtų teršalai. 
Mėšlui pakrauti įrengiamos aikštelės. Jos turi būti valomos ir turėti nuotekų surinkimo, nusodinimo ir šalinimo 
sistemą. Baigus trešimo darbus skystojo mėšlo transportavimo priemonės išvalomos ir  išplaunamos.

Sekliuose tvartuose, kur kraikinis mėšlas šalinamas kasdien ar kas kelios dienos, mėšlui transportuoti iš 
tvarto į mėšlidę naudojamas buldozeris. Visi mėšlo šalinimo takai nuo tvarto iki mėšlidės pastoviai užteršti mėšlu 
turi būti valomi, o užterštas lietaus vanduo nuo šių plotų prilyginamas srutoms ir tvarkomas pagal aplinkosaugos 
reikalavimus mėšlui tvarkyti.

Pusiau giliuose ir giliuose tvartuose kur mėšlas šalinamas krautuvais, jis į mėšlidę ar tręšimo laukus trans-
portuojamas mobiliomis priemonėmis.

Mėšlui šalinti iš seklių tvartų geriausia įrengti požeminę sistemą,  kurioje skystasis ir pusiau skystasis 
kraikinis mėšlas šalinamas transporteriais per spaudimo vamzdžius į mėšlidės dugno dalį („kurmio principu“).  
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 Mėšlo laikymas. Mėšlui laikyti prie gyvulininkystės pastatų arba trešimo laukuose statomos mėšlidės. 
Tirštojo arba pusiau skystojo mėšlo mėšlidė būna atvira arba dengta mėšlo kaupimo aikštelė ir srutų kauptuvas 
(56 pav.), o skystojo mėšlo – rezervuaro (metalinio, gelžbetoninio), lagūnos tipo ar kitų konstrukcijų skystojo 
mėšlo kauptuvas. 

56 pav. Kreikiamas tvartas su daržine, mėšlide ir srutų rezervuaru: 1 – tvartas; 2 – daržinė; 3 – mėšlidė; 
4 – srutų rezervuaras; 5 – srutų ištekėjimo latakai (Pažangaus ūkininkavimo taisyklės ir patarimai, 2000)

Mėšlidė ir srutų kauptuvas turi būti įrengti taip, kad iš gretimų teritorijų į juos negalėtų patekti paviršinis 
ir požeminis (gruntinis) vanduo bei iš jų – srutos į aplinką. Mėšlidėje ir srutų kauptuve turi būti įrengtas hidroizo-
liacinis sluoksnis, užtikrinantis sandarumą visą eksploatavimo laikotarpį. Tam tikslui jų dugnas ir sienos turi būti 
nelaidūs skysčiams, turėti nuolydžių ir kanalų sistemą srutoms ir užterštoms nuotekoms surinkti bei aplinkos 
paviršių nuolydžius, apsaugančius nuo paviršinio vandens patekimo į mėšlidę. Pagal gruntinių vandenų tekėjimo 
kryptį, kaip galima arčiau mėšlidės, įrengiamas gruntinio vandens pavyzdžių ėmimo šulinėlis.  

Savitaka ar siurblių pagalba skystasis mėšlas (srutos) į kauptuvą turi būti tiekiamas į jo dugno dalį. Srutų 
kauptuvas turi būti uždengtas. Tam gali būti naudojamos įvairios plaukiojančios dangos (tirštojo mėšlo, smulkintų 
šiaudų, medinės, plastikinės, keramzito granulės, 2–3 mm storio aliejaus sluoksnis ir kt.) arba stogo dangos. Ne-
uždengti gali būti stambių (>500 SG) gyvulininkystės ūkių, iki 2005 metų įrengti, tvenkinių tipo srutų kauptuvai 
– lagūnos bei skystojo mėšlo mėšlidės (atliekant naujų mėšlidžių statybą turi būti numatomos priemonės joms 
uždengti).

Mėšlidės (aikštelės, rezervuaro ar lagūnos tipo) turi būti tokios talpos, kad jose tilptų kiaulių ir paukščių 
8 mėnesių mėšlas, o galvijų, arklių, avių ir kitų gyvūnų 6 mėnesių mėšlas. Rekomenduojama mėšlidžių ir srutų 
kauptuvų talpų apskaičiavimo metodika pateikta Pažangaus ūkininkavimo taisyklėse ir patarimuose (Šileika, 
2000).

Mėšlidžių ir srutų kauptuvų leidžiama neįrengti, kai gyvūnai laikomi giliame tvarte, kuriame telpa per visą 
kaupimo laikotarpį (6–8 mėn.) susidarantis mėšlas.  

Betoninės mėšlidžių konstrukcijos turi būti ne mažesnio kaip 25/30 MPa mechaninio atsparumo ir pritai-
kyto vidutinio agresyvumo aplinkai bei atsparaus šalčiui betono. Metalinės konstrukcijos rezervuarai turi turėti 
patikimą visam eksploataciniam laikotarpiui antikorozinę apsaugą. Sintetinių medžiagų konstrukcijos naudoja-
mos lagūnų statybai turi būti didelio tankio, atsparios ultravioletinių saulės spindulių, šilumos ir šalčio poveikiui.

Atstumas nuo mėšlidžių, srutų kauptuvų, mėšlo lauko rietuvių iki vandens kaptažo įrenginių (šachtinių, 
gręžtinių šulinių ir kt.), kuriems apsaugoti nėra nustatytų apribojimo juostų, turi būti ne mažesnis kaip 50 m po-
žeminio vandens srauto kryptimi ir 25 m prieš srautą.

Mėšlidžių statybos vieta turi būti sausa, gruntinio vandens lygis – ne aukščiau 1,0 m nuo žemės paviršiaus.
Mėšlides įrengti draudžiama:
- paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostoje;
- užliejamuose plotuose (žemiau aukščiausios potvynio (1 proc. tikimybės) lygio altitudės);
- neatlikus geologinių tyrimų statybos vietoje, intensyvaus karsto zonoje;
- išžvalgytuose ir perspektyviuose naudingų iškasenų telkinių plotuose.
Neturinčiuose mėšlidžių ūkiuose, suderinus su atitinkamu Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsau-

gos departamentu, leidžiama tirštą mėšlą laikinai kaupti lauko rietuvėse, laikantis šių sąlygų:
- mėšlas lauko rietuvėse kaupiamas tik tuose laukuose, kurie numatyti juo tręšti, bei jo kiekis neturi viršyti 

tam laukui tręšti leidžiamo panaudoti mėšlo kiekio;
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- lauko rietuvės vieta parenkama siekiant užtikrinti didžiausius atstumus iki gyvenamosios ir visuomeni-
nės paskirties objektų bei stengiantis, kad tokių objektų nebūtų vyraujančia vėjo kryptimi, pavasario ir liūčių metu 
neapsemiamoje teritorijoje;

- aikštelė iš visų pusių apjuosiama ne žemesniu kaip 50 cm aukščio žemių pylimu. Pylimas turi būti įreng-
tas taip, kad visą mėšlo saugojimo laikotarpį nebūtų srutų ištekėjimo už jo ribų;

- prieš kraunant mėšlą aikštelėje supilamas 50 cm aukščio orasausių durpių, pjuvenų arba 70 cm smulkintų 
šiaudų ar medžių lapų pasluoksnis, skirtas srutoms absorbuoti;

- rietuvė uždengiama plėvele, durpėmis, žemėmis arba smulkintais šiaudais.
Tiršto kraikinio mėšlo, gaunamo sekliuose ir pusiau giliuose tvartuose laikant gyvulius ant kraiko, mėšlidė 

įrengiama antžeminės aikštelės tipo su pastoge arba be jos, su viena, dviem arba trimis sienomis ar borteliais ir 
srutų surinkimo kauptuvu. Mėšlidės grindų nuolydis daromas ne mažesnis kaip 0,01 į atvirąją (pakrovimo – iš-
krovimo) pusę. Mėšlo  sukrovimo  sluoksnio storis nenormuojamas ir priklauso nuo turimos krovimo technikos 
ir mėšlo fizinių savybių. Visiškai sukrautas mėšlo sluoksnis uždengiamas kraiko sluoksniu arba plėvele. Skysčiai 
(srutos ir užteršti kritulių vandenys) ištekėję iš mėšlidės surenkami ir kaupiami nustatytą laikotarpį rezervuare.

Kraikiniame mėšle amoniako susidarymą skatina oras, kuris prasiskverbia į mėšlo vidų, aukšta savaiminio 
kaitimo temperatūra, mažas anglies ir azoto santykis, todėl rekomenduotina: 

• įrengti mėšlidę su aukštomis sienomis, kad būtų kuo mažesnis atviro mėšlo paviršiaus plotas. Optimalus 
sienų aukštis – 2,5 m;

• sukrautą mėšlo rietuvę uždengti šiaudais, durpėmis, plėvele;
• neleisti mėšlui įkaisti daugiau kaip 50 °C. Jeigu mėšlas kaista, į jį kraunant naujas porcijas įmaišoma 

daugiau šiaudų ar kitų organinių atliekų. Anglies ir azoto santykis turi būti didesnis kaip 25;
• uždengus mėšlidę stogu mėšlas būna sausesnis, o iš jo mažiau garuoja amoniako.
Iš mėšlo išsisunkiančioms ir iš tvarto ištekančioms srutoms surinkti įrengiamas srutų rezervuaras. Gyvulių 

šlapime bei šviežiose srutose esantis karbamidas greitai skyla į amoniaką ir anglies dioksidą, todėl amoniako skli-
dimui sulaikyti srutų rezervuarą būtina dengti. Į tą patį rezervuarą dažniausiai surenkamas ir melžyklos nuotekos, 
siloso gamybos metu išsisunkiančios sultys, mėšlu užterštas lietaus vanduo.

Kraikinio mėšlo mėšlidės pagrindas ir srutų rezervuaro dugnas bei sienos nelaidžios skysčiui. Mėšlidės 
pagrindas ir teritorija aplink ją suplaniruojama taip, kad srutos tekėtų tik į kauptuvą, o lietaus ar sniego švarus 
vanduo iš fermos teritorijos nebėgtų į mėšlidę.

Kraunant mėšlą į 2,5 m aukščio rietuvę vienam SG reikalingas apie 3,5 m2 kraikinio mėšlo mėšlidės plo-
tas. Srutų rezervuaro talpa iš mėšlidės ir tvartų išsisunkiančioms srutoms, plovimo nuotekoms iš melžimo centro, 
mėšlu užterštam lietaus vandeniui surinkti apie 2,5–3,0 m3 vienai karvei. 

Pusiau skystojo mėšlo, susidarančio negausiai kreikiamuose su transporterine mėšlo šalinimo sistema 
tvartuose, mėšlidė įrengiama antžeminės aikštelės tipo su pastoge arba be jos, ne žemesnėmis kaip 1,5 m aukš-
čio trimis ar keturiomis sienomis su įvažiavimo keliu. Mėšlidės grindų nuolydis daromas į atvirąją (pakrovimo 
– iškrovimo) pusę ne mažesnis kaip 0,01 užbaigiant jį nuolydžiais arba grotomis dengtu grioveliu nuotekoms su-
rinkti. Mėšlo  sukrovimo  sluoksnio storis 0,2 m mažesnis už sienų aukštį. Mėšlas į mėšlidę tiekiamas iš apačios 
per angą dugne arba išimtinais atvejais – iš viršaus. Sukrautas mėšlo sluoksnis uždengiamas kraiku arba plėvele. 
Atviroji mėšlidės pusė arba įvažiavimas užverčiami iki sienų aukščio tirštu kraikiniu mėšlu arba šiaudų ryšuliais. 
Skysčiai (srutos ir užteršti lietaus vandenys), ištekėję iš mėšlidės, surenkami ir kaupiami nustatytą laikotarpį 
rezervuare. Saugojimo laikotarpio pabaigoje nusausėjęs vidutiniškai iki 82 proc. drėgnio mėšlas kraunamas mo-
biliais krautuvas.

Skystojo mėšlo, susidarančio bekraikio arba su minimaliu kraiko kiekiu gyvulių laikymo tvartuose, mėš-
lidė įrengiama antžeminio arba įgilinto rezervuaro tipo. Skystasis mėšlas laikomas betoniniuose, metaliniuose, 
plastmasiniuose rezervuaruose, lagūnose. Rezervuaro gylis (aukštis) iki 6,0 m, užpildomas paliekant 0,2 m aukš-
čio atsargą nuo persipylimo. Naudinga rezervuaro talpa apskaičiuojama pasirenkant 73 proc. kritulių kiekį, paten-
kantį į rezervuarą mėšlo kaupimo laikotarpiu. Visais atvejais skystasis mėšlas tiekiamas į rezervuaro dugną. Gal-
vijų ūkiuose, kur skystas mėšlas turi daugiau kaip 7 proc. sausų medžiagų ir kaupimo metu jo paviršiuje susidaro 
plaukianti pluta – tokie rezervuarai nedengiami. Kiaulių tvartuose, kur kaupiamas skystasis mėšlas rezervuaruose 
nesudaro paviršiuje plaukiančios plutos – tokie rezervuarai turi būti dengiami. Rezervuarai dengiami įrengiant 
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virš jų tento ar kitokios konstrukcijos stogo dangą su vėdinimo angomis arba dengiant skysto mėšlo paviršių kie-
tomis ar skystomis plaukiančiomis medžiagomis.

Skystajam mėšlui laikyti įrengiamos iki 5–6 m gylio lagūnos. Įgilintose lagūnose gruntinis vanduo turi 
būti ne aukščiau kaip 0,5 m nuo lagūnos dugno, teritorija nudrenuota ir įrengtas kontrolinis šulinys. Lagūnų šlai-
tai, priklausomai nuo grunto savybių, daromi nuo 1:2 iki 1:3 nuolydžio. Lagūnos naudinga talpa skaičiuojama 
įvertinant 0,50–0,75 m pylimų aukščio atsargą galimam pylimų suslūgimui ir mėšlo užpildymo atsargai sudaryti. 
Įrengiant lagūnas jų dugnas daromas ne mažiau iš dviejų 1,0–1,5 mm storio tankių plėvelių (geomembranų). 
Pratekėjimui kontroliuoti tarp jų daromas ne mažiau 0,15 m storio stambaus smėlio drenažinis sluoksnis su 80 
mm skersmens žiediniu, kontroliniu drenažu ir šulinėliu. Lagūnos dengiamos plaukiančia 0,75–1,0 mm storio 
netankia plėvele, kurioje įrengiami susikaupiančių dujų išleidimo vožtuvai.

Naudojant lagūnas nuotekoms laikyti jų hidroizoliacinis sluoksnis gali būti įrengiamas iš 0,5 m storio 
plūkto molio sluoksnio. Tokių lagūnų šlaitai daromi su 1:3 nuolydžiu. Plūkto molio ekranas turi būti apsaugotas 
nuo įšalimo ir išdžiūvimo. Gruntinis vanduo turi būti ne aukščiau kaip 0,5 m nuo lagūnos dugno, teritorija nudre-
nuota ir įrengtas kontrolinis šulinys.

Laikant gyvulius nekreikiamame tvarte 1 SG skiriama 10 m3 skystojo mėšlo rezervuaro talpos. Jeigu į tą 
patį rezervuarą patenka melžyklos bei kitos plovimo nuotekos, talpa padidinama iki 13,0–14,5 m3.

Norint sumažinti amoniako ir nemalonių kvapų sklidimą iš skystojo mėšlo rezervuarų rekomenduotina 
mėšlo paviršių:

• uždengti dangčiu paliekant vėdinimo angas metanui pasišalinti;
• apipilti kapotų 4 cm ilgio šiaudų, keramzito sluoksniu;
• užkloti brezentu, sintetine plėvele;
• nesuardyti natūralios plutos, kuri susidaro, kai mėšle sausųjų medžiagų yra ne mažiau kaip 7 proc. ir kai 

šviežias mėšlas atiteka į rezervuaro dugną.
Skystasis mėšlas dažniausiai naudojamas neperdirbtas. Tačiau siekiant sumažinti aplinkos taršą ir padidin-

ti mėšlo komercinę vertę gali būti taikomos įvairios skystojo mėšlo apdorojimo technologijos:
• fermentavimas biodujoms gauti;
• frakcionavimas, t. y. mėšlo skaidymas į tirštąją frakciją ir filtratą. Tirščiai naudojami kaip kraikinis 

mėšlas, o filtratas įterpiamas į žemę ar išlaistomas;
• kompostavimas – mėšlas sutirštinamas įmaišant įvairių organinių atliekų ir aeruojant per 6–12 mėn. pa-

verčiamas prekiniu humusiniu kompostu. 
Prieš išvežant į tręšimo laukus skystasis mėšlas rezervuaruose išmaišomas, visa jo masė homogenizuoja-

ma panaudojant mechanines mobilias arba išimtinais atvejais stacionarias priemones. Vertinant trumpalaikį ir su 
ilgais nenaudojimo periodais rezervuarų maišymo priemonių panaudojimą, skystojo mėšlo maišymui rezervua-
ruose tikslinga naudoti mobilias ar kilnojamas mechanizavimo priemones. Kaupiant skystąjį mėšlą lagūnos tipo 
rezervuare būtina įvertinti jos sandarumą užtikrinančių konstrukcijų mechanines eksploatacines savybes. Kau-
piant lagūnoje skystąjį mėšlą, kurio paviršiuje kaupimo laikotarpiu susidaro plaukiantis sluoksnis, jam išmaišyti 
turi būti naudojamos tokios maišymo priemonės, kurios negalėtų pažeisti apsauginių lagūnos sluoksnių. Kaupiant 
lagūnoje skystąjį mėšlą, kuris kaupimo periodu paviršiuje nesudaro plaukiančio sluoksnio, jis prieš išvežant iš-
maišomas ir homogenizuojamas hidrauliniu būdu. 

Nuotekų tvarkymas. Fermose susidarančios nuotekos turi būti surenkamos ir tvarkomos vadovaujantis 
šiais principais:

• Buitinės ir kitos artimos jų sudėčiai nuotekos turi būti kanalizuojamos į miesto ar gyvenvietės nuota-
kynus. Jei tokių galimybių nėra, turi būti projektuojami ir statomi vietiniai nuotekų valymo įrenginiai, iš kurių 
išleidžiamos nuotekos turi atitikti Aplinkos ministerijos nustatytus reikalavimus. Biologiškai nevalytas buitines 
nuotekas negalima maišyti su kitomis nuotekomis.

• Paviršinės nuotekos nuo švarių fermos teritorijų (stogų, pėsčiųjų zonų ir kt.) gali būti nuvedamos pa-
viršiumi arba per fermos paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą išleidžiamos į gamtinę aplinką be valymo. Naujai 
statomose ar rekonstruojamose fermose pastarosios nuotekos neturi patekti į paviršinių nuotekų nuo potencialiai 
teršiamų teritorijų (mechanizacijos kiemų, trąšų, naftos produktų, kitų aplinkai pavojingų medžiagų sandėlių, 
atliekų, gyvulių melžimo, pasivaikščiojimo, pašarų ruošimo, paėmimo aikštelių, diendaržių ir kt.) tvarkymo sis-
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temą.
• Naujai statomose ir rekonstruojamose fermose gamybinių nuotekų ir paviršinių nuotekų nuo potencialiai 

teršiamų fermos teritorijų tvarkymui turi būti įrengiamos nuotekų tvarkymo ir kontrolės sistema. 
Aplinkos monitoringo vykdymas fermose. Aplinkos monitoringas, kurį sudaro taršos šaltinių ir povei-

kio aplinkai monitoringas, turi būti vykdomas fermose, didesnėse kaip 500 SG. Aplinkos monitoringą ūkiuose 
gali vykdyti ūkio subjektai ir laboratorijos, turinčios Aplinkos ministerijos leidimus laboratorinėms analizėms 
atlikti. Vykdant aplinkos monitoringą turi būti surenkami duomenys apie:

- ūkyje suvartojamo vandens kiekį gyvūnų girdymui, šėrimui, plovimui ir kitoms reikmėms;
- mėšlo ir srutų išeigą ir sudėtį, o jeigu fermoje mėšlas frakcionuojamas – apie tirštųjų bei skystųjų frak-

cijų išeigą ir sudėtį. Tyrimais kartą per pusmetį nustatomas pH, maisto medžiagų ir sausųjų arba skendinčiųjų 
medžiagų (toliau – SM) kiekis;

- ūkyje susidarančių paviršinių nuotekų nuo potencialiai teršiamų fermos teritorijų kiekį, jų sudėtį. Tyri-
mais kartą per pusmetį nustatoma paviršinių nuotekų pH, Nb, Pb (bendrasis fosforas), SM;

- laukų, skirtų mėšlui arba jo frakcijoms, taip pat nuotekoms paskleisti, plotus, jų vietas bei naudojamas 
skleidimo technologijas;

- laukų dirvožemio pagrindines agrochemines savybes: pH, organinę medžiagą (humusą), Nmin, judrųjį 
fosforą (P2O5) ir kalį (K2O);

- metines ir vienkartines laukų tręšimo Nb ir Pb kiekį, MSA, VSA bei tręšimo režimą;
- laukams tręšti papildomai naudojamas mineralines trąšas, chemines medžiagas, jų kiekį, naudojimo 

terminus;
- pasėlių struktūrą ir derlingumą.

Detalesnę informaciją apie karvių, kiaulių, paukščių tvartų įrengimą rasite: 
Bleizgys, R., Čėsna, J. Gyvulininkystės technologijų inžinerija: mokomoji knyga. Akademija, 2012. 
Prieiga per internetą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/2028

Savikontrolės klausimai
5.2.3.3.1. Kokie prietaisai (įrenginiai) sudaro skysto mėšlo šalinimo sistemą?
5.2.3.3.2. Kokiais būdais mėšlas gali būti transportuojamas iš tvartų iki mėšlidžių?
5.2.3.3.3. Kokiais atvejais negalima įrengti mėšlidės? 
5.2.3.3.4. Kokias žinote skysto mėšlo šalinimo sistemas?
5.2.3.3.5. Kokie duomenys surenkami vykdant aplinkos monitoringą fermose?
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5 . 3 .  T E R M I N Ų  Ž O D Y N Ė L I S

Laukininkystės mechanizacija

Apdorojimo augalų apsaugos produktais įranga – įtaisų visuma augalams, augaliniams produktams ir 
(ar) jų laikymo patalpoms, žemės sklypams apdoroti, siekiant sunaikinti kenksminguosius organizmus ir (ar) da-
ryti poveikį augalų, augalinių produktų gyvybiniams procesams, įskaitant augalų apsaugos produktų purkštuvus, 
jiems veikti būtinus purkštukus, manometrus, filtrus, sietus, rezervuarų valymo įtaisus ir kitas sudedamąsias dalis.

Augalų apsaugos produktų purkštuvas (toliau – purkštuvas) – didesnio kaip 3 m darbinio pločio 
mašina arba įtaisas profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų tirpalui purkšti ant laukų arba 
augalų. Augalų apsaugos produktų purkštuvai gali būti savaeigiai, uždedami ant transporto priemonių (uždeda-
mieji) ar kabinami prie traktorių (prikabinamieji arba pakabinamieji), įskaitant naudojamus su sėjamosiomis, taip 
pat sumontuotus traukiniuose ir orlaiviuose.

Įranga – tech. vieno gamybinio ar technologinio proceso komplektas su jo veiklai vykdyti būtinais  įran-
kiais, prietaisais, įtaisais ir kt.

Įrenginys – įrengtas sudėtingas mechanizmas, skirtas technologiniams procesams atlikti.
Pesticidai – (lot. ,,pestis“ – maras, liga + ,,caedo“ – žudau) – medžiagos, skirtos kovai su nepageidauja-

mais organizmais. Šis pavadinimas yra apibendrintas. Pesticidai gali būti tiek biologinės kilmės, tiek sintetinės 
cheminės medžiagos. Daugelis pesticidų yra toksiški ir pavojingi žmonėms ir kitiems šiltakraujams gyvūnams.

Pirminė augalų apsaugos produktų purkštuvo apžiūra (toliau – pirminė purkštuvo apžiūra) – pro-
cedūra, apimanti naujo augalų apsaugos produktų purkštuvo tapatumo nustatymą, techninės charakteristikos ir 
parametrų atitikties pateiktai techninei dokumentacijai įvertinimą.

Priekaba – prie traktoriaus arba savaeigės mašinos prijungtas įtaisas kroviniams transportuoti (žema prie-
kaba be bortų – vadinama platforma).

Privalomoji augalų apsaugos produktų purkštuvo techninė apžiūra (toliau – purkštuvo techninė 
apžiūra) – naudojamo augalų apsaugos produktų purkštuvo privalomas techninės būklės tikrinimas, apimantis 
purkštuvo tapatumo nustatymą ir jo techninės būklės atitikties teisės aktų reikalavimams įvertinimą. 

Puspriekabė – priekaba, kurios masės ir krovinio masės dalis tenka traktoriui.
Savaeigė (specializuota) žemės ūkio mašina – variklio varoma, pati važiuojanti žemės ūkio mašina.
Traktorius – dviejų ašių savaeigė žemės ūkio energetinė mašina, turinti ne daugiau kaip dvi sėdimas 

vietas.
Žemės ūkio mašina – mašina žemės ūkio darbams atlikti.

Gyvulininkystės mechanizacija

Ūkio subjektai:
galvijų ūkis – gamintojo nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais teisėtai valdomos galvijų laikymo prie-

monės (nekilnojamasis turtas, mašinos, įranga, žemė) ir galvijai;
pieno ūkis – gamintojo nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais teisėtai valdomos pieno gamybos prie-

monės (nekilnojamasis turtas, mašinos, įranga, žemė) ir melžiamos karvės;
ūkininko sodyba – nuosavybės teise priklausiančiame žemės sklype pastatytas vienas gyvenamosios pa-

skirties pastatas su pagalbinio ūkio ir kitos (ūkio, šiltnamių) paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai 
vykdyti.

Galvijų ūkio statiniai ir jų elementai:
aptvaras – aptverta teritorija gyvūnams laikyti (ir) ar ganyti;
boksas – šoninėmis pertvaromis atitverta be ėdžių vieta palaidam galvijui gulėti (tvartas su tokiais gardais 

vadinamas boksiniu tvartu);
diendaržis – aptvaras lauke prie tvarto gyvuliams pasivaikščioti ir laikyti;
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ėdimo takas – takas, kuriame gyvuliai ėda palaidi;
ėdžios – atitverta vieta pašarui dėti šeriant gyvulius;
galvijų prieauglio tvartas – tvartas galvijų prieaugliui nuo 6–8 mėnesių amžiaus laikyti;
gardas – pastate aptverta vieta vienam ar keliems gyvūnams laikyti;
gilusis tvartas – tvartas žemomis guoliavietės grindimis, nuo kurių mėšlas šalinamas 1–2 kartus per me-

tus;
grupinis gardas – gardas keliems gyvūnams laikyti;
karvidė – tvartas karvėms laikyti;
kombinuotasis boksas – šoninėmis pertvaromis ir ribotuvu priekyje atitverta vieta prie šėrimo tako arba 

stalo nepririštai karvei ar veršingai telyčiai stovėti, gulėti ir ėsti;
kreikiama guoliavietė – guoliavietė, klojama kraiku, siekiant įrengti minkštą ir šiltą guolį;
melžykla – patalpa ar atskira vieta tvarte, kurioje melžiamos karvės;
mėšlo šalinimo takas – takas, per kurio visą plotį šalinamas mėšlas;
nekreikiama guoliavietė – guoliavietė, klojama mažai šilumai laidžiais paklotais, siekiant įrengti minkš-

tą ir šiltą guolį;
perdarynė – iš vieno ar abiejų šonų atitverta vieta su ribotuvu priekyje prie šėrimo tako arba stalo pririš-

tam gyvuliui stovėti, gulėti ir ėsti;
poilsio boksas – šoninėmis pertvaromis ir ribotuvu priekyje atitverta vieta be ėdžių nepririštam gyvuliui 

gulėti, ilsėtis;
priešmilžio gardas – gardas, į kurį suvaromos karvės prieš melžimą;
pusgilis tvartas – tvartas neiškeltomis guoliavietės grindimis, nuo kurių mėšlas šalinamas kas keliolika 

dienų ar kas 2–3 mėnesiai;
pusšiltis tvartas – tvartas apšiltintu stogu arba perdanga ir neapšiltintomis sienomis, kuriame šaltuoju 

metų laiku palaikoma teigiama temperatūra;
seklusis tvartas – tvartas iškeltomis guoliavietės grindimis, nuo kurių mėšlas šalinamas kasdien arba kas 

kelios dienos;
šaltasis tvartas – tvartas neapšiltintomis sienomis ir stogu arba perdanga ir nereguliuojama vidaus tem-

peratūra;
šėrimo pertvara – pertvara su fiksavimo įrenginiu ar be jo palaidų gyvulių tvarte tarp šėrimo ir ėdimo 

takų;
šėrimo stalas – nepertverta šėrimo vieta lygiu dugnu šėrimo take;
šėrimo takas – takas, kuriuo važiuojant šeriami gyvuliai;
šėrimo vietos plotis – šėrimo stalo, ėdžių arba lovio išilginė dalis, skiriama vienam gyvuliui ėdimo metu;
šiltasis tvartas – tvartas apšiltintomis sienomis ir stogu arba perdanga ir reguliuojama teigiama tempera-

tūra;
tvartas – pastatas ūkiniams gyvūnams, išskyrus bites, laikyti;
tvartas su nuožulniomis grindimis – tvartas, kuriame įrengtos kreikiamos 8–10 proc. nuolydžio grindys 

gyvuliams vaikščioti ir gulėti;
tvarto sekcija – pertvara atskirta tvarto dalis, kurioje laikomi to paties amžiaus ar lyties gyvuliai;
veršiavimosi gardas – gardas veršingoms telyčioms ir karvėms veršiuotis;
veršiavimosi patalpa – patalpa veršingoms telyčioms ir karvėms veršiuotis;
veršidė – tvartas veršeliams iki 6–8 mėnesių amžiaus laikyti;
vieninis gardas – gardas vienam gyvūnui laikyti.

Kiti statiniai ir jų elementai:
daržinė – pastatas stambiesiems pašarams (šienui, šiaudams) ar kraikui laikyti;
garažas – pastatas arba stoginė technikai laikyti;
gruntinė mėšlidė – grunte įrengta mėšlidė, išklota vandeniui nelaidžia plėvele arba plūkto molio sluoks-

niu srutoms, skystam mėšlui ir galvijų pastatų gamybinėms nuotekoms laikyti;
mėšlidė – statinys ar įrenginys mėšlui kaupti ir laikyti;
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prieangis – šildomas arba nešildomas priestatas arba patalpa prie šildomo pastato durų arba vartų, atski-
riantis pastatą nuo lauko, skirtas pastato vidui nuo vėjo, šalčio apsaugoti;

pusskysčio mėšlo mėšlidė – mėšlidė, įrengta kaip talpykla su srutų kauptuvu pusskysčiam mėšlui kaupti 
ir laikyti;

rampa – horizontali arba nuožulni aikštelė su pakeltomis grindimis, skirta krovos darbams atlikti;
sandėlis – pastatas, patalpa kokiai nors produkcijai, žaliavoms, įrenginiams ir kt. laikyti;
skystojo mėšlo mėšlidė – mėšlidė, įrengta kaip kauptuvas skystajam mėšlui ir srutoms kaupti ir laikyti;
srutų kauptuvas – statinys srutoms kaupti ir laikyti. Į jį gali patekti ir skystojo mėšlo;
stoginė – pagalbinis statinys su stogu, be sienų arba su trimis sienomis;
tirštojo mėšlo mėšlidė – atvira ar dengta mėšlidė, įrengta kaip aikštelė su sienelėmis (būtina mėšlui, tu-

rinčiam mažiau kaip 25 proc. sausųjų medžiagų) arba borteliais (galima mėšlui, turinčiam daugiau kaip 25 proc. 
sausųjų medžiagų) ir srutų kauptuvu tirštajam mėšlui kaupti ir laikyti;

tranšėjinė silosinė – įleista į žemę arba antžeminė silosinė su dviem arba trimis sienelėmis pašarams 
rauginti ir laikyti.

Kitos sąvokos:
ferma – tvartas ar keli tvartai su pagalbiniais statiniais (pašarų ir kraiko saugyklos bei sandėliai, mėšlidės, 

inžineriniai įrenginiai ir tinklai, vidaus keliai ir bandokeliai, tvoros ir kt.) ir teritorija;
galvijų pastatų gamybinės nuotekos – galvijų pastatų technologinių įrenginių plovimo, patalpų valymo 

nuotekos;
gyvulių grupės koeficientas – grupės gyvulių skaičiaus santykis su visos bandos gyvulių skaičiumi;
gyvūnų ekskrementai – gyvūnų išmatos ir šlapimas;
insoliacija – teritorijų, pastatų ir patalpų apšvieta tiesioginiais saulės spinduliais;
mėšlas – grynos ar apdorotos gyvulių ir (ar) paukščių išmatos ar kraiko ir išmatų mišinys;
mėšlidė – statinys ar įrenginys mėšlui kaupti ir laikyti.
mėšlo takas – takas, per kurio visą plotį šalinamas mėšlas.
mocionas – priverstinis arba laisvas gyvūnų pasivaikščiojimas lauke jų sveikatingumui gerinti;
natūralaus apšvietimo koeficientas – patalpos vidaus apšvietos santykis su horizontalios plokštumos 

lauke apšvieta (gali būti reiškiamas procentais);
pastato vėdinimas – reikiamų pastato vidaus oro parametrų (temperatūros, drėgnio, sudėties ir kt.) palai-

kymas natūraliu ar dirbtiniu būdu keičiant patalpos orą;
patalpos mikroklimatas – patalpos temperatūros, oro švaros, apšviestumo, triukšmo ir kt. rodiklių visu-

ma;
perdarynė  – iš vieno ar abiejų šonų atitverta vieta su ribotuvu priekyje prie šėrimo tako arba stalo pririš-

tam gyvuliui stovėti, gulėti ir ėsti.
pusskystis mėšlas – mėšlas, turintis 12–20 proc. sausųjų medžiagų;
racionas – pašarų paros davinys;
sanitarinė apsauginė zona – aplink stacionarų taršos šaltinį arba keletą šaltinių esanti teritorija, kurioje 

dėl galimo neigiamo poveikio žmonių sveikatai galioja nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;
skystasis mėšlas – mėšlas, turintis ne daugiau kaip 12 proc. sausųjų medžiagų;
srutos – skystis, susidedantis iš gyvūnų šlapimo, kritulių ir kitokių iš mėšlo ištekančių ar nuo mėšlinų 

paviršių nutekančių nuotekų.
tirštasis mėšlas – mėšlas, turintis ne mažiau kaip 20 proc. sausųjų medžiagų;
tvarto technologinė įranga – poilsio boksų, perdarynių atitvaros, gardų tvoros, ėdžios, šėrimo, girdymo, 

melžimo, kreikimo, mėšlo šalinimo įrenginiai, guoliavietės, šėrimo ir ėdimo takai ir kt.;
užtrūkusi karvė – dėl veršingumo ar kitų priežasčių pieno neduodanti karvė.
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5 . 4 .  S AV I K O N T R O L Ė S 
K L A U S I M Ų  AT S A K Y M A I

LAUKININKYSTĖS MECHANIZACIJA

5.1.1. ŽEMĖS ŪKYJE NAUDOJAMI TRAKTORIAI IR KITOS SAVAEIGĖS MAŠINOS
5.1.1.1. Kokios yra traktorių pagrindinės sudedamųjų mazgų dalys ir jų paskirtis?
Traktoriai sudaryti iš variklio, transmisijos, važiuoklės, valdymo ir darbinių įrenginių.
Variklis reikalingas tam, kad sudegančių degalų šiluminę energiją paverstų  mechanine  ener-
gija, kurią alkūninis velenas perduoda transmisijai.
Transmisija variklio sukimą perduoda ratams. Ji sudaryta iš sankabos, pavarų dėžės ir užpa-
kalinio tilto.
Važiuoklė ratų judesį paverčia slenkamuoju judesiu. Tai vežimėlis, kuriame sumontuoti visi 
mechanizmai. Valdymo renginius sudaro vairavimo ir stabdžių sistemos.
Darbiniai įrenginiai varo žemės ūkio mašinas. Juos sudaro prikabinimo įtaisas, pakabinimo 
sistema, darbinis velenas ir darbinis skriemulys.

5.1.1.2. Kokius žinote pavarų dėžių tipus naudojamus traktoriuose?
Pagal perdavimo skaičiaus keitimo būdą pavarų dėžės būna laipsninės, belaipsnės, mišrio-
sios.
5.1.1.3. Kokie yra hidraulinių sistemų tipai?
Naudojamos atviro tipo, uždaro tipo ir uždaro tipo su jėgos sekimu hidraulinės sistemos.

5.1.2. PAGRINDINĖS ŽEMĖS DIRBIMO MAŠINOS (PLŪGAI, KULTIVATORIAI, VOLAI)
5.1.2.1. Iš kokių dalių sudarytas plūgas?
Plūgas sudarytas iš pakabinimo įtaiso, rėmo, korpusų, priešplūgių, peilių, atraminio rato ir 
saugiklių.
5.1.2.2. Kokios yra plūgo korpuso dalys ir kokia jų paskirtis?
Plūgo korpusą sudaro: noragas, verstuvas, kaltas, lauko lenta, verstuvės ir lauko lentos prie-
kinės dalys, atpjovimo peilis, stovas.
5.1.2.3. Kaip klasifikuojami kultivatoriai?
Kultivatoriai skirstomi į ištisinio dirvų dirbimo, sunkiuosius ir tarpueilių.

5.1.2.4. Kaip nustatomas ištisinio dirbimo kultivatoriaus purenimo gylis?
Po kultivatoriaus atraminiais ratais ir po traktoriaus ratais dedami tašeliai, kurių aukštis turi 
būti 2–4 cm mažesnis negu norimas įdirbimo gylis. Traktoriaus hidraulinio keltuvo svirtelė 
nustatoma į slankiąją padėtį. Nusileidus kultivatoriui žemyn sukant sraigtą reguliuojama, 
kad atraminiai ratai liestų tašelius, o noragėlių antgaliai aikštelės paviršių.
5.1.2.5. Kokia volų paskirtis?
Volais sutrupinami arba įspaudžiami į dirvą grumstai, įspaudžiami nedideli akmenys, iš-
lyginami dirvos paviršiaus mikronelygumai, suslegiamas (sutankinamas) viršutinis dirvos 
sluoksnis, gali būti naudojami ir smulkioms sėkloms (dobilų ar kitų žolių) įterpti bei ardo 
dirvos plutą.
5.1.3.6. Iš kokių dalių sudaryti kombinuotieji volai?
Kombinuotieji volai sudaryti iš skirtingų paviršių žiedų, sumautų ant bendros ašies. Volai, 
sudaryti iš lygių ir dantytų žiedų, vadinami „Kembridžo“ volais, o sudaryti iš pentininių ir 
dantytų žiedų – „Kroskilo“ volais.plutą.
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5.1.3. SĖJAMOSIOS, SODINAMOSIOS, TRĘŠIAMOSIOS MAŠINOS
5.1.3.1. Kokie sėjos agrotechnikos reikalavimai?
Agrotechnikos reikalavimai sėjai:  
• nežaloti sėklų, 
• sėja turi būti vykdoma tinkamiausiu ir trumpiausiu laiku,
• neturėtų būti sėjama ilgiau kaip 6 dienos,
• sėjamieji aparatai turi išberti nustatytą sėklų kiekį,
• sėklos turi būti įterpiamos vienodu gyliu,
• sėklų eilutės turi būti tiesios, o tarpueiliai vienodo pločio.

5.1.3.2. Kaip sėjamoji paruošiama darbui?
Prieš darbą rūpestingai patikrinama atskirų sėjamosios darbinių dalių techninė būklė: 
apžiūrimi noragėliai, sėkladėžė, sėjamieji aparatai, sėklavamzdžiai, patikrinami judesio per-
davimo mechanizmai, hidraulinė įranga.
5.1.3.3. Kokie yra bulviasodžių bulvių tiektuvų tipai?
Bulviasodės bulvių tiektuvų tipai: būgniniai, diskiniai arba kaušiniai.

5.1.3.4. Kaip reguliuojamas bulvių sodinimo tankumas?
Bulvių sodinimo tankumas priklauso nuo tiektuvo sukimosi greičio ir nuo atstumo tarp 
šaukštelių.
5.1.3.5. Kokius žinote tręšimo būdus?
Tręšimo būdai yra skirstomi pagal trąšų skleidimo arba įterpimo pobūdį ir laiką. Labiausiai 
paplitęs pakrikasis trąšų skleidimo būdas. Pagal tręšimo laiką yra pagrindinis, lokalusis ir 
papildomas tręšimo būdai.
5.1.3.6. Kaip klasifikuojamos mineralinių trąšų barstomosios?
Mineralinių trąšų barstomosios skirstomos į tiesioginio skleidimo, išcentrines ir tiksliąsias.

5.1.4. AUGALŲ APSAUGOS MAŠINOS (PURKŠTUVAI, FUMIGATORIAI, 
BEICAVIMO MAŠINOS)
5.1.4.1. Kokias žinote augalų apsaugos mašinas?
Augalų apsaugos mašinos yra tokios:
• purkštuvai, apipurškiantys dirvą arba augalus smulkiais nuodingo skysčio lašeliais;
• dulkintuvai, paskleidžiantys nuodingus miltelius ant medžių ir augalų, kurie yra apsėsti 
kenkėjų;
• fumigatoriai, naudojami įšvirkšti į žemę greitai garuojantį nuodingą skystį;
• beicavimo mašinos, skirtos sausam arba drėgnam sėklų beicavimui.
5.1.4.2. Kokius žinote purkštuvų tipus pagal paskirtį?
Pagal paskirtį jie skirstomi į: lauko, sodo ir universalius.

5.1.4.3. Kas daro įtaką augalų apsaugos produktų išpurškimo kokybei?
Augalų apsaugos produktų išpurškimo kokybė priklauso nuo: purkštuvo techninių regulia-
vimų, lašelių susidarymo ir judėjimo, preparato ir tirpalo (preparatas + vanduo) fizinių ir 
cheminių savybių, apipurškiamo augalo, klimatinių sąlygų.

5.1.5. PAŠARŲ RUOŠIMO TECHNIKA (SMULKINTUVAI IR ŽOLIAPJOVĖS)
5.1.5.1. Kaip klasifikuojami smulkintuvai?
Smulkintuvai yra pakabinamieji, prikabinamieji ir savaeigiai.
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5.1.5.2. Kaip keičiamas augalų pjaustinio ilgis?
Teorinis augalų pjausnio ilgis keičiamas augalus tiekiančių būgnų sukimosi dažniu, keičiant 
ant būgno pritvirtintų peilių skaičių bei šiuolaikinėse mašinose keičiant smulkinimo būgno 
sukinosi dažnį. 

5.1.5.3. Kokia maigiklio paskirtis?
Naudojamas nuimant kukurūzus silosui. Maigiklis turi sumaigyti arba sutrupinti visus grū-
dus, kad juos įsisavintų gyvulių organizmas.

5.1.6. DERLIAUS DOROJIMO TECHNIKA (JAVŲ IR BULVIŲ DOROJIMO KOMBAINAI)
5.1.6.1. Kokie yra bulvių nuėmimo būdai?
Bulvės gali būti kasamos sąvalkiniu, kombaininiu ir mišriuoju būdu.

5.1.6.2. Nuo ko priklauso bulvių kratymo intensyvumas kasant elevatorinėmis bulviakasėmis?
Kratymo intensyvumas priklauso nuo kratomosios žvaigždutės elipsiškumo.

5.1.6.3. Kaip atskiriami akmenys bulvių kombainuose?
Kai kuriuose kombainuose būna įrengtas akmenų atskirtuvas. Jis gali būti transporterinis-še-
petinis, ritininis, būgninis arba elektroninis.

5.1.6.4. Svarbiausieji kūlimo procesą veikiantys veiksniai?
Kūlimo proceso vertinimo rodikliai priklauso nuo kūlimo būgno ir pobūgnio konstrukcijos 
bei jų sąveikos su tiekiamu javų srautu.
5.1.6.5. Kūlimo proceso vertinimo rodikliai?
Kūlimo aparato darbo kokybė įvertinama nustačius javų kūlimo nuostolius, grūdų separavi-
mą, jų sužalojimą, priemaišų dalį grūduose ir degalų sąnaudas.

5.1.6.6. Nuo ko priklauso šiaudų susmulkinimo kokybė?
Šiaudų susmulkinimo kokybė priklauso nuo rotoriaus sukimosi dažnio, peilių skaičiaus, 
atraminės plokštelės, priešpeilių ir dugno padėties. Darbo metu reikia periodiškai patikslinti 
atraminės plokštelės padėtį.

5.1.7. GRŪDŲ DŽIOVINIMAS (DŽIOVYKLOS)
5.1.7.1. Kokio drėgnio grūdai tinkami ilgalaikiam saugojimui?
Išdžiovintų ir ilgalaikiam saugojimui supiltų grūdų drėgnis neturi viršyti 14–15 proc.

5.1.7.2. Kokie yra pagrindiniai džiovinimo proceso parametrai?
Džiovinimo proceso pagrindiniai parametrai yra maksimali grūdų įkaitimo temperatūra, 
grūdų išbuvimo aukštoje temperatūroje laikas ir džiovinimo agento temperatūra.

5.1.7.3. Nuo ko priklauso leistina maksimali grūdų įkaitimo temperatūra ir kokia yra miežiams?
Leistina grūdų įkaitimo temperatūra priklauso nuo grūdų (sėklų) rūšies ir jų pradinio drėgnio. 
Miežiams ji yra – 45 °C.

5.1.7.4. Kuo skiriasi periodinio ir nuolatinio veikimo džiovyklų technologinis darbo procesas?
Nuolatinio veikimo džiovyklose grūdai nepertraukiamu srautu pilami iš viršaus į džiovyklą. 
Grūdai slenka šachtomis žemyn ir yra džiovinami bei aušinami. Išdžiovinti ir ataušinti grū-
dai išpilami lauk. 
Periodinio veikimo džiovyklose grūdai supilami sluoksniu arba užpilami į džiovyklą ir 
džiovinami karšto oro srautu. Jiems išdžiūvus išleidžiami lauk ir taip procesas kartojamas 
vėl. Pirmiausia išdžiūsta apatinis sluoksnis, vėliau pradeda džiūti viršutiniai sluoksniai.
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5.1.8. LAUKO DARŽOVIŲ DERLIAUS NUĖMIMO IR 
PREKINIO PARUOŠIMO TECHNIKA
5.1.8.1. Kaip grupuojamos daržovės pagal agrotechniką?
Pagal panašią agrotechniką daržovės grupuojamos į:
• kopūstinės (gūžiniai baltieji, gūžiniai raudonieji, garbanotieji, žiediniai, brokoliai ir kt.);
• šakniavaisinės (burokėliai, morkos, petražolės, ridikėliai, salierai, ropiniai kopūstai ir kt.);
• vaisinės (agurkai, pomidorai, paprikos, moliūgai ir kt.);
• svogūninės (svogūnai, česnakai, porai);
• lapinės (salotos, krapai, špinatai ir kt.);
• ankštinės (žirniai, pupelės, pupos, sojos);
• daugiametės (rūgštynės, rabarbarai, žieminiai svogūnai, krienai ir kt.).

5.1.8.2. Kokie kokybės rodikliai svarbūs parduodant įvairių lauko augalų produkciją?
Kokybės reikalavimai reglamentuoja produkto dydį, kokybę, žymėjimą, pakavimą ir patei-
kimą rinkai. Jie skirstomi į tris klases: ekstra, I ir II.

5.1.9. APLINKOS IR KRAŠTOVAIZDŽIO GERINIMAS
5.1.9.1. Kokios yra kraštovaizdžio rūšys?
• Gamtinis kraštovaizdis.
• Kaimiškasis kraštovaizdis.
• Miestiškasis kraštovaizdis.
• Kultūrinis kraštovaizdis.
5.1.9.2. Kokie darbai sudaro teritorijos paruošimą?
1. Reljefo formavimas.
2. Medžių, krūmų sodinimas.
3. Vejos įrengimas.
5.1.9.3. Kokie piktžolių naikinimo būdai?
Piktžolės stelbia vejų žoles, gadina vejos estetinį grožį. Trumpaamžės piktžolės plinta sėklo-
mis. Pjaunant veją ir tankėjant varpinėms žolėms trumpaamžės piktžolės nustelbiamos ir jų 
žala tampa nepastebima. Daugiametės piktžolės išlieka daigios ne vieną dešimtmetį ir joms 
naikinti naudojami herbicidai. Svarbiausios priemonės, ribojančios piktžolių plitimą: apsau-
gos; stelbimo; tiesioginio naikinimo.

5.1.9.4. Kaip klasifikuojamos vejapjovės?
Vejapjovės pagal veikimo principą klasifikuojamos į: mechanines, akumuliatorines, elek-
trines, benzinines vejapjoves.

GYVULININKYSTĖS MECHANIZACIJA 

5.2.1. GAMYBINIŲ PASTATŲ APŽVALGA
5.2.1.1. Kokios yra pieninių veislių galvijų laikymo sistemos?
• tvartinė-ganyklinė;
• tvartinė.

5.2.1.2. Kaip skirstomi galvijų ūkio statiniai pagal paskirtį?
Galvijų ūkio statiniai pagal paskirtį skirstomi į šias grupes:
• pagrindiniai gamybiniai pastatai ir priestatai;
• priežiūros paskirties statiniai (pašarų saugyklos ir sandėliai, mėšlidės, inžineriniai įrengi-
niai ir tinklai, buities, veterinarinės ir kitos paskirties statiniai).
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5.2.1.3. Kokie galvijų laikymo tvarte būdai?
• saitinis;
• besaitis.

5.2.1.4. Kokie pagrindiniai gamybiniai pastatai turi būti galvijų ūkyje?
Saitinio karvių laikymo karvidė / besaičio karvių laikymo karvidė, pieno blokas prie saitinio 
laikymo karvidžių / melžimo blokas prie besaičio laikymo karvidžių, veršiavimosi skyriaus, 
veršidė, prieauglio tvartas, diendaržiai.

5.2.1.4. Kokie aptarnavimo paskirties statiniai turi būti galvijų ūkyje?
Pagalbiniai gamybiniai statiniai:
1. Pašarinė (koncentruotųjų pašarų ir kitų pašarinių priedų atsargai laikyti, kai šeriama mech-
anizuotai smulkintų pašarų mišiniais).
2. Veterinarinės paskirties patalpos ir įrenginiai (sanitarinis gardas sergantiems galvijams 
laikyti, įranga transporto priemonėms ir aptarnaujančio personalo batams dezinfekuoti, pa-
talpa arba aikštelė kritusių galvijų kūnų arba jų dalių surinkimo konteineriams laikyti ir kt.).
3. Inžineriniai įrenginiai ir tinklai (vandentiekio; kanalizacijos; elektros tiekimo; šilumos 
tiekimo).
4. Vidaus keliai (su kieta danga), sujungti su bendro naudojimo keliais, ir bandotakiai.
5. Galvijų pakrovimo ir iškrovimo rampa.
6. Tvoros. 
Sandėliai ir saugyklos:
1. Pašarų ir kraiko sandėliai ir saugyklos: stambių pašarų (šieno, šiaudų), koncentruotųjų 
pašarų ir jų komponentų (grūdų, išspaudų ir kt.), siloso, kitų pašarų, kraiko.
2. Mėšlo ir nuotekų kaupimo ir tvarkymo įrenginiai.
3. Garažai, stoginės ir aikštelės mechanizacijos priemonėms laikyti.
4. Vandens rezervuaras, tvenkinys ar kūdra su vandens paėmimo neužšąlančiu šuliniu 
priešgaisriniams ir technologiniams poreikiams tenkinti.
Personalo ir buities patalpos. 

5.2.2. GAMYBINIŲ PASTATŲ PARINKIMAS, PATALPŲ SKAIČIAVIMAS, PROJEKTŲ 
ANALIZĖ ATSIŽVELGIANT Į APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMUS

5.2.2.1. Kokios taikomos galvijų laikymo tvartuose technologijos?
• galvijas laikomas apšiltintame tvarte;
• galvijas laikomas neapšiltintame tvarte;
• galvijas laikomas visiškai atvirame tvarte.

5.2.2.3. Kokiu būdu gali būti laikomi galvijai tvartuose pasirinkus besaitį jų laikymo būdą?
• galvijų laikymas boksuose;
• galvijų laikymas kombiboksuose;
• galvijų laikymas ant kraiko;
• galvijų laikymas ant nuožulnių grindų.
5.2.2.3. Kaip skirstomos kiaulių fermos pagal gamybos apimtį ir intensyvumą?
Intensyvios gamybos. Yra ne mažiau kaip 2000 penimų kiaulių arba ne mažiau kaip 750 
paršavedžių vietų. Gyvuliai dažniausiai laikomi ant grotelinių grindų ir neišeina į lauką, 
kiaulidės vėdinamos mechaniškai, paršeliai ir nujunkyti  paršeliai šildomi. 
Pusiau intensyvios gamybos. Gyvulių guoliavietės grindys vientisos, kreikiamos ar nekrei-
kiamos. Kreikiant šildomi tik paršeliai. Patalpos vėdinamos natūraliai ar mechaniškai.
Ekologinės gamybos. Gyvulių guoliavietės kreikiamos. Gyvuliai ne mažiau kaip 150 dienų 
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per metus turi turėti galimybę būti lauke. Patalpos vėdinamos natūraliai. Pagrindinė pašarų 
dalis – ekologiškai išauginti.

5.2.2.3. Kokios penimų kiaulių laikymo sistemos yra taikomos?
• bekraikė, kai grindys grotelinės ar vientisos;
• gilaus kraiko;
• pusgilio kraiko;
• seklaus kraiko;
• su nuožulniomis gyvulių pakreikiamomis ir nuvalomomis grindimis.

5.2.2.4. Kokie galimi vištų dedeklių laikymo būdai?
• Ant grindų. Taip laikomos vištos gali būti išleidžiamos į lauką arba ne. Kad vištidėje tilptų 
daugiau paukščių, gali būti įrengtos lentynos.
• Tradiciniuose narvuose.
• Pagerintuose narvuose.

5.2.2.5. Kokie Lietuvoje taikytini tvartai galvijams?
Įvertinus reikalavimus karvidžių mikroklimatui ir Lietuvos klimatines sąlygas, taikytini šie 
tvartai galvijams:
• Šaltas tvartas. Patalpos oro temperatūra tik 4–6,5 °C aukštesnė nei lauke.
• Šiltas tvartas. Pastatas apšiltintas, patalpos oro temperatūra teigiama, apšiltinami rišamų 
galvijų tvartai, melžyklos. Ant šiltų tvartų išorinių atitvarų vidinio paviršiaus neturi konden-
suotis vandens garai. Vandens garų kondensacija leidžiama tik ant langų vidinio paviršiaus. 
• Pusšiltis tvartas. Jame stogas apšiltintas, o sienos neapšiltintos. Teigiama temperatūra 
tokiame pastate galima tik esant palankioms klimatinėms ir eksploatacinėms sąlygoms. Kar-
vidėje oro temperatūra būna 10–11 °C aukštesnė nei lauke.
5.2.2.6. Kokie mikroklimato veiksniai turi didžiausią įtaką gyvulių produktyvumui?
• oro temperatūra;
• oro drėgnumas;
• oro švaros rodikliai (anglies dioksidas, amoniakas, sieros vandenilis, dulkėtumas, kvapų 
koncentracija);
• apšvietimas.

5.2.2.7. Kokie mikroklimato veiksniai turi didžiausią įtaką gyvulių produktyvumui?
Oro temperatūra (didžiausia įtaka pašarų įsisavinimui, kartu ir produktyvumui).
5.2.2.8. Kaip skirstomos tvartų vėdinimo sistemos?
Pagal veikimo principą vėdinimo sistemos skirstomos į 3 grupes: natūralios oro traukos; 
dirbtinės oro traukos; kombinuotos.

5.2.3. GAMYBINIŲ PROCESŲ MECHANIZAVIMAS, GYVULIŲ GEROVĖS UŽTIKRINIMAS

5.2.3.1. KARVIŲ MELŽIMO TECHNOLOGINĖ ĮRANGA. MELŽIMO 
ĮRENGINIAI. PIENO PIRMINIO APDIRBIMO ĮRENGINIAI
5.2.3.1.1. Kaip paruošti karvę prieš melžimą / po melžimo?
Priešmelžiminėje fazėje karvės tešmuo ir speniai nuvalomi švariu drėgnu rankšluosčiu, po 
to apie 30 sekundžių masažuojamas tešmuo, numelžiamos 2–3 čiurkšlės pieno iš kiekvieno 
spenio į indą pieno mėginiams. Išankstinio melžimo tikslas yra patikrinti karvės sveika-
tos būseną, taip pat pašalinti didžiausią bakterijų kiekį. Melžimo fazėje pienas intensyviai 
melžiamas iš tešmens. Baigiamojoje melžimo fazėje tešmuo pamasažuojamas, išmelžiamos 
paskutinės čiurkšlės ir nuimami melžikliai, dezinfekuojami speniai.
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5.2.3.1.2. Kodėl reikia karvę pamelžti per 6 minutes?
Nespėjus pamelžti karves per 6 min. alveolėse liekąs pienas slopina pieno gamybos procesą.

5.2.3.1.3. Kokios operacijos gali būti atliekamos pieno pirminio paruošimo įrenginių pagalba?
Pienas gali būti filtruojamas, valomas, aušinamas ir separuojamas.

5.2.3.1.4. Kokia filtro paskirtis ir kokios medžiagos naudojamos pienui filtruoti?
Filtras atskiria tik mechanines priemaišas: pašaro ir kraiko detales, plaukus, dulkes ir t.t. Jis 
yra sudarytas iš korpuso ir dviejų sietelių, tarp kurių įdedamas vatos filtras arba 3–4 sluok-
sniai marlės.
5.2.3.1.5. Kokia plokštelinių aušintuvų ir pieno šaldytuvų paskirtis?
Plokšteliniai aušintuvai naudojami pienui ataušinti, pieno šaldytuvai naudojami pienui 
atšaldyti iki 4–6 °C.

5.2.3.1.6. Kokia pieno separatorių paskirtis? 
Pieno separatoriai naudojami riebalams iš pieno atskirti. Piene riebalų būna apie 3,4–4,0 
proc. ir 1–10 mikronų skersmens skrituliukų pavidalo.

5.2.3.1.6. Kokia mobilaus melžimo įrenginio paskirtis, savybės ir privalumai?
Jų pagrindinis privalumas: nereikia įrangos sumontuoti vienoje tvarto vietoje, juo gali būti 
melžiama visur, kur galima naudoti elektros energiją (šiuose melžimo įrenginiuose gali būti 
įrengtas ir vidaus degimo variklis). Šie melžimo įrenginiai yra naudojami karvėms melž-
ti nedideliame ūkyje tvarte ir lauke. Maksimalus per valandą pamelžiamų karvių skaičius 
priklauso nuo mazgų ir kibirų skaičiaus. Vienu „Carello“ arba AID-1-01 kibiru galima pa-
melžti nuo 4 iki 6 karvių, o su dviem kibirais – nuo 6 iki 20 karvių. Įrenginiai yra patogūs 
vartotojui ir patikimi eksploatuojant, skirti greitai ir visiškai išmelžti karvę. 

5.2.3.2. PAŠARŲ RUOŠIMO IR GALVIJŲ ŠĖRIMO TECHNOLOGIJA BEI ĮRANGA

5.2.3.2.1. Kokie gali būti pašarų dalytuvai?
Pašarų dalytuvai būna mobilūs ir stacionarūs. Mobilūs dalytuvai būna traktoriniai ir elektrifi-
kuoti. Stacionarūs pašarų dalytuvai gali turėti transporterius ėdžiose ir virš ėdžių. Prie stacio-
narių pašarų dalytuvų priskiriami ir vamzdiniai dalytuvai, kuriuose pašarai transportuojami 
siurbliais sudarant slėgį (hidrauliniai) ar suspaustą orą (pneumatiniai).
5.2.3.2.2. Kokia operacijas gali atlikti pašarų dalytuvai?
Pašarų dalytuvai, priklausomai nuo jų konstrukcijos, gali atlikti įvairias operacijas:
• maišyti – dalinti;
• smulkinti – maišyti – dalinti;
• pakrauti – smulkinti – maišyti – dalinti.
5.2.3.2.3. Kokie reikalavimai keliami pašarų dalytuvams?
Pašarų dalytuvams keliami zootechniniai ir ekonominiai reikalavimai:
• tolygiai paskirstyti pašarą ėdžiose; pašaro masės netolygumas, palyginus su skirta norma, 
negali būti didesnis kaip 15 proc.;
• dalijant neturi būti pašaro nuostolių;
• mobiliais dalytuvais pašarus reikia išdalyti per 30 min., o stacionariais  – per 20 min;
• dalijimo metu pašarai neturi susisluoksniuoti pagal frakciją;
• dalytuvas turi dirbti tyliai, būti lengvai išvalomas.
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5.2.3.3. MĖŠLO TVARKYMO TECHNOLOGIJOS, ĮRENGINIAI. 
MĖŠLIDĖS. PRIEMONĖS ORO TARŠAI MAŽINTI

5.2.3.3.1. Kokie prietaisai (įrenginiai) sudaro skysto mėšlo šalinimo sistemą?
Skystojo mėšlo šalinimo sistema: 1 – skystojo mėšlo kanalas; 2 – perpumpavimo šulinys; 
3 – siurblys; 4 – skystojo mėšlo tiekimo vamzdis; 5 – skystojo mėšlo rezervuaras; 6 – ven-
tiliatorius.  

5.2.3.3.2. Kokias būdais mėšlas gali būti transportuojamas nuo tvartų iki mėšlidžių?
Sekliuose tvartuose iš atvirų gyvulių vaikščiojimo takų mėšlas šalinamas skreperiniu (gran-
dikliniu) transporteriu su lynine ar hidrauline pavara, traktoriniu buldozeriu. Iš gilių ar pu-
siau gilių gardų, veršiavimosi, sanitarinio aptarnavimo gardų – traktoriniu krautuvu, bul-
dozeriu. Iš mėšlo kanalų rišamų galvijų tvarte – strypiniu transporteriu. Sekliose, negausiai 
kreikiamose kiaulidėse kraikinis mėšlas iš gardo į transporterio kanalą šalinamas rankiniu 
būdu, o iš pastato – transporteriu į transporto priemonę arba į mėšlidę. Pusiau giliuose tvar-
tuose kraikinis mėšlas šalinamas periodiškai mobiliu krautuvu arba buldozeriu ir išvežamas 
ar išstumiamas į mėšlidę. 

5.2.3.3.3. Kokias atvejais negalima įrengti mėšlidės? 
Mėšlidžių statybos vieta turi būti sausa, gruntinio vandens lygis – ne aukščiau 1,0 m nuo 
žemės paviršiaus.
Mėšlides įrengti draudžiama:
- paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostoje;
- užliejamuose plotuose (žemiau aukščiausios potvynio (1 proc. tikimybės) lygio altitudės);
- neatlikus geologinių tyrimų statybos vietoje, intensyvaus karsto zonoje;
- išžvalgytuose ir perspektyviuose naudingų iškasenų telkinių plotuose.

5.2.3.3.4. Kokias žinote skysto mėšlo šalinimo sistemas?
Įrengiant grotelėmis dengtus mėšlo šalinimo kanalus mėšlo šalinimo sistemos būna:
• Cirkuliacinė. Mėšlo kanalai sujungiami žiedu, kad cirkuliacinis propelerinis maišiklis mėš-
lą galėtų išmaišyti kiekvieną dieną. Maišiklis ir siurblys sumontuojami už tvarto esančiame 
šulinyje. Eksploatacijos pradžioje kanalai užpildomi vandeniu, o cirkuliacinis maišiklis jun-
ginėjamas nuo pirmosios eksploatacijos dienos. Šulinys, kuriame įrengtas propelerinis cir-
kuliacinis maišiklis ir siurblys, pumpuojantis mėšlą į rezervuarą, uždengiamas dangčiu bei 
aptveriamas tvora, kad neprieitų žmonės, nes iš jo sklinda kenksmingos dujos.
• Su savaiminio tekėjimo kanalais. Iš išilginio kanalo mėšlas išteka į skersinį kanalą arba tie-
siai į duobę. Kanalo dugno nuolydis 1–3 proc. Jo gale įrengiamas 8–20 cm aukščio slenkstis. 
Eksploatacijos pradžioje kanalas iki slenksčio viršaus užpildomas vandeniu. Kad kenksmin-
gos dujos iš duobės nesklistų į tvartą bei nepūstų vėjas, įrengiama užtvara. 
• Su vandens srove išplaunamais kanalais. Kanalo gale įrengiama sandariai užsidaranti 
sklendė. Prisipildžius kanalui, sklendė atidaroma. Išbėgus mėšlui kanalas išplaunamas van-
dens srove.

5.2.3.3.5. Kokie duomenys surenkami vykdant aplinkos monitoringą fermose?
Surenkami duomenys apie:
• ūkyje suvartojamo vandens kiekį gyvūnų girdymui, šėrimui, plovimui ir kitoms reikmėms;
• mėšlo ir srutų išeigą ir sudėtį, o jeigu fermoje mėšlas frakcionuojamas – apie tirštųjų bei 
skystųjų frakcijų išeigą ir sudėtį. Tyrimais kartą per pusmetį nustatomas pH, maisto medžia-
gų ir sausųjų arba skendinčiųjų medžiagų (toliau – SM) kiekis;
• ūkyje susidarančių paviršinių nuotekų nuo potencialiai teršiamų fermos teritorijų kiekį, 
jų sudėtį. Tyrimais kartą per pusmetį nustatoma paviršinių nuotekų pH, Nb, Pb (bendrasis 
fosforas), SM;
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• laukų, skirtų mėšlui arba jo frakcijoms, taip pat nuotekoms paskleisti, plotus, jų vietas bei 
naudojamas skleidimo technologijas;
• laukų dirvožemio pagrindines agrochemines savybes: pH, organinę medžiagą (humusą), 
Nmin, judrųjį fosforą (P2O5) ir kalį (K2O);
• metines ir vienkartines laukų tręšimo Nb ir Pb kiekį, MSA, VSA bei tręšimo režimą;
• laukams tręšti papildomai naudojamas mineralines trąšas, chemines medžiagas, jų kiekį, 
naudojimo terminus;
• pasėlių struktūrą ir derlingumą.
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