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PRATARMĖ 

 
 

Augalininkystė – viena iš svarbiausių ir pagrindinių agrarinės šalies žemės ūkio gamybos šakų, kurios isto-
rijos šaknys yra pirmykštės bendruomenės maisto poreikio tenkinimo paieškos. Tai yra ne tik žemė, kaip pa-
grindinė žemės ūkio gamybos priemonė, su joje vykstančiais biologiniais procesais, bet ir mus supanti aplinka, 
saulė, gyvoji gamta, augalai ir labai plati įvairiausių gamybos būdų bei priemonių, įrankių, padargų gama. Pa-
grindinis ir aktyvus gamybos proceso dalyvis yra žmogus, kaip proceso ugdytojas, vykdytojas, puoselėtojas. 
Apskritai, tai tarpusavyje glaudžiai sąveikaujantis gamybinių veiksnių, lemiančių galutinius proceso rezultatus, 
kiekybinius bei kokybinius jų rodiklius, kompleksas. 

Šiuolaikinė augalininkystės technologijų inžinerija – tai sparčiai į žemės ūkio gamyboje plintančių techno-
logijų, aprūpintų pažangia, šiuolaikine, grįsta ne tik ilgamete eksperimentinių tyrimų patirtimi, bet ir informaci-
nių technologijų galimybėmis, technika, kompleksinė, visapusiška techninių, biologinių, aplinkosauginių, eko-
nominių, vadybinių žinių bei sprendimų pagrindimo ir parinkimo visuma. 

Bet kuriuo atveju, kai ruošiamės atlikti vieną ar kitą augalininkystės operaciją – žemės dirbimą, sėją ar pa-
sėlių priežiūrą, pirmiausia reikia tam tinkamai parinkti, sukomplektuoti, sureguliuoti technines priemones (ma-
šinas, padargus, darbines dalis) taip, kad būtų minimalus neigiamas jų poveikis technologinių operacijų atlikimo 
metu gyvajai gamtai: dirvai, jos mikroorganizmų veiklai, augalams, aplinkai, o atlikto darbo kokybė – aukščiau-
sia. Visada reikia prisiminti ir žinoti, kad bet kokiame darbo procese neišvengiamai susiduriame su trimis pa-
grindiniais veiksniais: medžiaga, apdirbimo įrankiu bei jėga. Žinodami apdirbamos medžiagos savybes tinkamai 
parinksime numatytam darbui atlikti techninę priemonę, jos konstrukciją, tai turės įtakos darbo atlikimo koky-
bei. Jėga, kaip darbo dalims suteikiantis judesį veiksnys, daugeliu atvejų lemia operacijos atlikimo greitį, atlikto 
darbo kiekį. Vykdant perspektyvių žemės ūkio gamybos technologijų tyrimą, diegimą ir taikymą bei didinant 
gamybos apimtis, technologijų inžinerijos specialistas turi gerai žinoti ne tik inžinerinius klausimus, bet ir pa-
kankamai įsisavinti agronominius bei ekonominius žemės ūkio gamybos aspektus. 
       Mokomoji knyga „Augalininkystės technologijų inžinerija“ yra skirta Aleksandro Stulginskio universiteto 
Bendroji agroinžinerija, Žemės ūkio inžinerija ir vadyba bei Žemės ūkio mechanikos inžinerija studijų prog- 
ramų pirmosios pakopos studentams. 

Tikimės, kad ši mokomoji knyga sudomins ne tik tikslines studentų grupes, bet ir žemės ūkio įmonių spe-
cialistus bei ūkininkus. 
      Mokomosios knygos autoriai nuoširdžiai dėkoja recenzentams doc. dr. A. Jasinskui, doc. dr. M. Martinkui  
 ir doc. dr. A. Janulevičiui už pareikštas pastabas ir vertingus pasiūlymus, kurie labai pagerino mokomosios  kny- 
gos kokybę. 

Pastabas ir pasiūlymus siųsti adresu: Aleksandro Stulginskio universitetas, Žemės ūkio inžinerijos fakulte-
tas, Žemės ūkio mašinų katedra, Studentų g. 15A, LT-53361 Akademijos mstl., Kauno r. 
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1. ŽEMĖS DIRBIMAS 
 

 

Žemė, kaip gamybos priemonė, yra pagrindinis šalies turtas, kurį visi privalome tausoti ir naudoti labai at-
sakingai, kad išsaugotume ir perduotume ją išpuoselėtą ateities kartoms. 

 

1.1. Žemės dirbimo tikslai ir uždaviniai 
 

Šiluma, šviesa, oras, vanduo, maisto medžiagos yra pagrindiniai veiksniai, be kurių nesivysto kultūriniai 
augalai, o aprūpinimo jais lygis daugiausia nulemia augimo kokybę bei užauginto ir subrandinto derliaus gausą. 

Ne visi išvardinti veiksniai priklauso nuo žmogaus valios ir norų, tačiau racionalus žemdirbys turi galimybę 
juos reguliuoti augalams priimtina linkme, pasirinkdamas tinkamą žemės dirbimo būdą ir priemones. 

Žemdirbystė (žemdirbystės mokslas) – tai kompleksas sisteminių priemonių, žemės naudojimo, dirbimo ir 
augalų auginimo būdų, kryptingai veikiančių žemės produktyvumo didinimą ir jos racionalų naudojimą. 

Pagrindinis ir svarbiausias žemės dirbimo tikslas – mechaninėmis priemonėmis sudaryti optimalias kultūri-
nių augalų augimo sąlygas dirvoje. 

Žemės dirbimas – tai dirvožemio dirbamojo sluoksnio apvertimas, supurenimas, sumaišymas, sutankinimas 
ir kitos technologinės operacijos dirvos aeracinėms ir kitoms fizinėms bei biologinėms savybėms pagerinti, sie-
kiant sudaryti augalams augti ir vystytis tinkamas dirvos savybes, kurios dėl atmosferos poveikio ir augant auga-
lams nuolat kinta. 

Pagrindinius žemės dirbimo uždaviniai: 
 mechaniškai veikiant dirvą atkurti jos fizikines ir biologines savybes; 
  nepažeisti dirvos struktūros, saugoti dirvą nuo vėjo ir vandens erozijos; 
 reguliuoti dirvoje drėgmės, oro bei šilumos režimą ir sudaryti tinkamas sąlygas mikroorganizmų veik-

lai; 
 įterpti į dirvą trąšas, ražieną ir kitas augalines liekanas; 
 sunaikinti piktžolių ir kai kurių augalų kenkėjų bei ligų pradus; 
 išlyginti dirvos paviršių arba atlikti paviršiaus profiliavimą (vagojimas, lysvių padarymas, sodinimo 

duobių kasimas ir kt.) ir paruošti dirvą sėjai. 
 Skirtingos mechaninės sudėties žemių dirbimo uždaviniai nėra vienodi, kadangi šių dirvų skirtingos 

fizikinės ir fizikinės-mechaninės savybės: 
 sunkios mechaninės sudėties dirvos greitai supuola, praranda poringumą, tampa rišlios, kietos, o oro ir 

vandens režimas – blogesnis; 
 lengvos mechaninės sudėties dirvos mažiau arba visiškai nesupuola, mažiau rišlios, todėl jas reikia re-

čiau purenti. 
 

1.2. Žemės dirbimo būdai ir technologiniai procesai  

 

Yra žinomi trys svarbiausi, labiausiai paplitę žemės dirbimo būdai. Tai pagrindinis, paviršinis (kai kur va-
dinamas priešsėjiniu arba sekliuoju) ir specialusis. 

Pagrindiniu žemės dirbimu priimta vadinti arimą verstuviniais arba beverstuviais plūgais. 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 išby-
rėjusios piktžolių sėklos, vienodžiau paskirstomos sluoksnyje trąšos ir sudaromos sąlygos mikroorganizmams 
vienodžiau pasiskirstyti armens sluoksnyje, sudygti iš gilesnių sluoksnių išverstoms į paviršių piktžolių sėk-
loms. Velėnines dirvas rekomenduotina arti plūgais su priešplūgiais, kad augalinės liekanos geriau įsiterptų į 
gilesnius sluoksnius. Beverstuviai plūgai dirvą supurena, bet sluoksnio neapverčia. Anksčiau beverstuvis dirvų 
purenimas buvo taikomas juodžemio stepių zonose, kuriose iškrenta mažai kritulių, didelis vėjo erozijos pavo-
jus, gali greitai išdžiūti dirva arba nereikia įterpti augalinių liekanų. Pastaruoju laikotarpiu Europoje ir šalyje vis 
dažniau naudojami beverstuviai gilaus purenimo padargai, kurių purenimo gylis yra 35–80 cm ir kurie nemaišo 
dirvos sluoksnius ir supurena intensyvaus purenimo, technologinio važinėjimo ir verstuvinio plūgo bei atmosfe-
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rinio vandens „stulpo“ (kritulių) pertekliaus nutekėjimo kapiliarais į gilesnius dirvos sluoksnius siurbiamų 
smulkiųjų dirvos dalelių formuojamą „armens padą“. Paviršinis žemės dirbimas – tai seklaus (iki 15 cm gylio) 
žemės dirbimo darbai: skutimas, seklus kultivavimas, lėkščiavimas, akėjimas, lyginimas, volavimas. Paviršiniu 
žemės dirbimu siekiama supurenti viršutinį dirvos sluoksnį, sureguliuoti paviršinės drėgmės garavimą, sunaikin-
ti dygstančias piktžoles, ardyti velėną, lyginti dirvos reljefą, įterpti ant dirvos paviršiaus išbertas trąšas, ruošti 
sėklų guoliavietę, slegiant dirvą volais pagerinti sėklų dygimą ir drėgmės režimą, paruošti dirvą sėjai (sodini-
mui). 

Specialusis žemės dirbimas naudojamas tada, kai dirvos ruošimui yra keliami specifiniai reikalavimai arba 
tam tikromis sąlygomis arti verstuviniais plūgais nenaudinga ir negalima pasiekti norimo rezultato. Šiam dirbi-
mui priskiriami dvisluoksnis, trisluoksnis plantažinis arimas, frezavimas, arimas lėkštiniais ir pelkių bei miško 
plūgais, paviršiaus profiliavimas (vagų, lysvių formavimas, duobių sodinukams kasimas ir kt.). Dvisluoksnio ir 
trisluoksnio arimo esmė – dirvos sluoksnio horizontų sukeitimas. Dvisluoksnis plūgas gali būti naudojamas la-
bai piktžolėtų laukų įsisavinimui, nenaudojant herbicidų. Trisluoksnis plūgas paviršinį armens sluoksnį apverčia 
vietoje, o gilesnius du sluoksnio horizontus sukeičia vietomis. Įrengiant ilgalaikes plantacijas (vynuogynai, so-
dai), naudojami plantažiniai plūgai, kuriais ariama su priešplūgiais iki 50 cm gylio. Kultūriniuose-techniniuose 
žemės darbuose naudojami lėkštiniai ir pelkių plūgai. Specialiam dirvų paruošimui naudojamos dar ir specialios 
žemės dirbimo mašinos (formuotuvai, duobių kasimo mašinos ir kt.). 

 
1.3. Pagrindinės dirvos savybės 

 

Didžiausią reikšmę ir įtaką dirvos dirbimui mechaniniu būdu (mechaninėmis priemonėmis) turi išvardintos 
jos fizikinės-mechaninės ir tecnologinės savybės: 

 dirvožemio mechaninė sudėtis; 
 struktūra; 
 dirvos drėgnis; 
 dirvos tankis; 
 dirvos kietis; 
 trintis; 
 poringumas; 
 rišlumas; 
 lipnumas; 
 dirvos biologinė ir fizinė branda. 

Dirvožemio mechaninė sudėtis (specialiojoje literatūroje dar įvardinama dirvožemio granuliometrine su-
dėtimi) – tai kiekybinis įvairaus stambumo mineralinių dirvožemio dalelių santykinis kiekis dirvožemio sauso-
sios masės vienete. Dažniausiai šios dalelės sudaro iki 80–90 % dirvožemio masės ir pagal dydį jos grupuoja-
mos į frakcijas (1.1 lentelė). 
 

1.1 lentelė. Mineralinių dirvožemio dalelių klasifikacija [2, 3] 
Frakcija Mineralinių dalelių dydis mm Grupė 

Rupus smėlis > 2 Skeletas 
Smulkus smėlis 2–0,05 

Smulkžemis Dulkės 0,05–0,002 
Molis < 0,002 

 

Dalelės, didesnės nei 2 mm, vadinamos dirvožemio skeletu, o mažesnės – smulkžemiu. Nuo dirvožemių 
granuliometrinės sudėties priklauso jų fizikinės-mechaninės savybės, šilumos, vandens, oro, maisto medžiagų 
režimas. Skirtingas frakcijų kiekis taip pat turi didelę įtaką padargų lyginamajam pasipriešinimui žemės dirbimo 
metu ir jų darbinių dalių susidėvėjimui. 

Lengvais vadinami dirvožemiai, kurių mineralinių dirvožemio dalelių sudėtyje vyrauja stambių dalelių 
frakcijos: smėliai, priesmėliai ir smėlingi priemoliai – sudėtyje 52–85 % smėlio; vidutinio sunkumo ir sunkūs 
priemoliai – 42–52 % smėlio. Sunkaus priemolio, molio dirvožemiuose vyrauja smulkios granuliometrinės, 
ypač molio, dirvožemio dalelės (27–60 %), todėl pastarieji yra priskiriami sunkiųjų dirvožemių kategorijai. 

Kiekvienas dirvožemis pasižymi skirtingomis fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis, kurios tiesiogiai susi-
jusios su jo natūraliu produktyvumu. 
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Geriausi yra lengvo priemolio ir vidutinio sunkumo priemolio dirvožemiai, pasižymintys jiems būdingu 
molio ir smėlio dalelių frakcijų deriniu, užtikrinančiu geriausią vandens ir oro režimą jame bei patvarią jo struk-
tūrą. Pasižymi nedideliu rišlumu ir lengvai įdirbami. 

Sunkaus priemolio ir molio dirvožemiai silpnai laidūs vandeniui, o išdžiūvę – kieti ir rišlūs. Jie priskiriami 
sunkiai įdirbamų dirvožemių grupei, nes pavasarį jų paruošimo sėjai laikas yra labai trumpas, o lyginamasis pa-
sipriešinimas žemės dirbimo mašinų darbinių dalių darbui didelis. 

Struktūra – tai skirtingo dydžio ir formos dirvožemio agregatai, susidarę iš atskirų dirvožemio granulio-
metrinių dalelių. Agronomine dirvožemio struktūra vadinami 0,25–1,0 mm skersmens, ne mažiau kaip 45 % 
poringumo, vandens ardomajai veiklai atsparūs (patvarūs) dirvožemio agregatai (grumsteliai). Dirvožemio sa-
vybė subyrėti į agregatus (trupinėlius) vadinama struktūringumu.  

Pagal agregatų dydį dirvožemio struktūra skirstoma taip: 
a) megastruktūra arba grumstinė struktūra (agregatai didesnio nei 10 mm skersmens); 
b) makrostruktūra arba trupininė struktūra (agregatai 0,25–10 mm skersmens); 
c) mikrostruktūra arba dulkinė struktūra (agregatai mažesni nei 0,25 mm). 

Dirvožemio struktūra susidaro augalų šaknims skverbiantis į dirvą, dirvožemiui užšalant ir atsileidžiant, su-
drėkstant ir išdžiūnant, veikiant makrofaunai (kurmiams, sliekams ir kt.), dirbant dirvą žemės dirbimo padargais. 
Susidariusius dirvos trupinėlius apgaubia tankus šaknelių tinklas. Iš augalų šaknų ir kitų augalinių liekanų for-
muojasi humuso sudėtinės medžiagos (huminės rūgštys), kurios trupinėlius suklijuoja, o dirvožemyje esantys 
kalcio ir magnio jonai suteikia trupinėliams patvarumo, pasipildo humuso atsargos. 

Geriausia yra trupininė struktūra, kurios agregatai yra 0,5–10 mm skersmens. Tokioje dirvoje tarp agregatų 
būna nemažai tuščių tarpų – porų, kurios sudaro iki 50 % jos tūrio. Poros būna užpildytos oru ir vandeniu, todėl 
susidaro palankus dirvožemio drėgmės ir oro režimas augalams augti. Laikoma, kad dirvožemis yra struktūrin-
gas, kai ne mažiau nei 50 % jo struktūros sudaro trupininė struktūra [3]. 

Dirvos (dirvožemio) drėgnis – tai dirvožemyje esantis vanduo su jame ištirpusiais junginiais, t. y. dirvoje 
esantis drėgmės kiekis, kuris išreiškiamas procentais [1, 4, 5, 8]: 

 
  100/  ssd GGGW , (1.1) 

čia: W – absoliutinis dirvos drėgnis; 
Gd – dirvos pavyzdžio masė g; 
Gs – išdžiovinto dirvos pavyzdžio masė g. 
 
Dirvos drėgnis turi labai didelę įtaką dirvos įdirbimo kokybei bei žemės dirbimo agregatų darbui, nes di-

desnio drėgnio dirva netrupa, limpa. Dirvoje esantis perteklinis vanduo ardo struktūrinius dirvos agregatus (tru-
pinėlius), keičia dirvožemio struktūrą, trintį ir kitas dirvos savybes, t. y. dirvos savybių kitimas tiesiogiai pri-
klauso nuo dirvoje esančio drėgmės kiekio. 

Dirvos tankis (td) – nesuardyto absoliučiai sauso dirvožemio tūrio vieneto masė, išreiškiama g cm-3 arba  
kg m-3 [1, 3, 7]: 

 

V
Gt s

d  , (1.2) 

čia:  td – dirvos tankis; 
 Gs – išdžiovinto dirvos pavyzdžio masė g; 
 V – ėminio tūris. 
 

Dirvožemio tankis priklauso nuo dirvožemio poringumo, struktūringumo, mineralinės sudėties ir kt. Dirvo-
žemio tankiui didelės įtakos turi žemės dirbimo intensyvumas ir padargų bei mašinų masė. Šviežiai įdirbto 
ariamojo sluoksnio tankis yra 0,8–1,0 g cm-3, augalų vegetacijos metu – 1,2–1,4 g cm-3, žemės ūkio mašinomis 
suvažinėto – iki 1,8 g cm-3. Pagal tankį dirvožemio ariamąjį sluoksnį galima suskirstyti į šias grupes: palaidas – 
tankis mažesnis nei 1 g cm-3; purus – 1,0–1,2 g cm-3; glūdokas – 1,2–1,4 g cm-3; glūdus – 1,4–1,6 g cm-3; kieto-
kas – 1,6–1,8 g cm-3; kietas – 1,8–2,0 g cm-3; labai kietas – daugiau kaip 2,0 g cm-3. Geriausias daugeliui žemės 
ūkio augalų sudygti ir vystytis yra purus dirvožemio ariamasis sluoksnis [3]. 

Dirvos kietis – tai dirvos savybė priešintis kokio nors daikto įsiskverbimui vertikaliai į dirvą. Dažniausiai, 
matuojant dirvos kietį, smeigiamos (spaudžiamos) į dirvą kūgio arba rutulio formos metalinės detalės, kurių įsi-
spaudimui į dirvą lyginamasis pasipriešinimas charakterizuoja tiriamos dirvos kietį N m-2 arba kPa: 
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s
FK  , (1.3) 

čia:  F – detalės įspaudimui į dirvą būtina jėga N; 
 s – įspaudžiamos detalės skerspjūvio plotas m-2. 
 
Paprastai kuo dirva tankesnė, tuo ji ir kietesnė, nes šios dvi dirvos savybės tarpusavyje labai glaudžiai siejasi. 
Trintis – tai dirvos savybė priešintis judėjimui. Egzistuoja tiek vidinė, tiek išorinė trintis. 
Kai dirvos dalelės juda vienos kitų atžvilgiu, t.y. kai jos sąveikauja (trinasi) tarpusavyje, atsiranda vadina-

moji dirvos vidinė trintis. 
Kai dirvos dalelės judesyje trinasi su kokia nors kita medžiaga (plienas, plastmasė, guma ir kt.) atsiranda iš-

orinė trintis, kuri dažniausiai yra mažesnė už vidinę dirvos dalelių trintį. 
Dirvos trinties jėgos dydis daugiausia priklauso nuo dirvos mechaninės sudėties, struktūringumo, tankio, 

ypač nuo drėgnio. Pagrindinis dydis, charakterizuojantis trintį – trinties koeficientas f, kuris didėjant dirvos 
drėgniui iš pradžių didėja, vėliau pradeda mažėti, o dirvos mechaninei sudėčiai sunkėjant – mažėja. Gerėjant 
dirvos struktūringumui – trinties koeficientas mažėja. 

Poringumas – dydis, charakterizuojantis tuštumų kiekį dirvoje, arba tai bendras visų porų ir tarpų tarp kie-
tosios fazės natūralios būklės dalelių tūris. Poringumas reiškiamas viso dirvožemio tūrio procentais, jam apskai-
čiuoti reikia žinoti dirvožemio tankį td (g cm-3) ir kietosios fazės tankį tk (g cm-3) (kai kuriuose literatūros šalti-
niuose pastarasis dydis dar yra vadinamas absoliučiai sausos dirvožemio kietosios fazės tūrio vieneto mase  
mk (g cm-3)): 

 

1001 











k

d

t
tP . (1.4) 

 
Dirvožemio poringumas priklauso nuo granuliometrinės sudėties, struktūringumo, susiklojimo, humusin-

gumo ir kt. Poros susidaro tarp atskirų dirvožemio struktūrinių dalelių, agregatų ir net agregatų (trupinėlių) vi-
duje. Geriausios augalams augti yra tokios sąlygos, kai apie pusę porų tūrio užpildo drėgmė, o kitą dalį – oras. 
Sukultūrintų dirvožemių ariamojo sluoksnio poringumas yra ne mažesnis nei 50 %. Didesnis poringumas bū-
dingas viršutiniam dirvožemio sluoksniui. Čia jis siekia 50–70 %. Mažesnis poringumas stebimas gilesniuose 
sluoksniuose – 35–50 %. Durpių poringumas yra apie 90 % [3]. 

Poringumui neturi įtakos dirvos mechaninė sudėtis, struktūra, o po įdirbimo jos poringumas padidėja. 
Rišlumas – tai dirvos priešprieša išorinių jėgų poveikiui arba priešinimasis atskirų dirvos struktūrinių dale-

lių atitrūkimui vienai nuo kitos. Rišlumas priklauso nuo atskirų dirvos dalelių sukibimo jėgos. Labai rišliame 
dirvožemyje sunkiau vystosi augalų šaknys, sunkiau įdirbama žemė. Dirvožemio rišlumas priklauso nuo dirvo-
žemio mechaninės sudėties, drėgnio, struktūringumo, humusingumo ir kt. Dirvožemiui džiūstant, jo rišlumas 
didėja. Sunkių dirvožemių rišlumą mažina dirvožemyje esantis humusas, o lengvų – padidina. Rišlios dirvos 
labai deformuojasi, nesuyra, atsparios dinaminiams poveikiams, jas sunku supurenti. 

Lipnumas – tai dirvožemio savybė, esant drėgnam, prilipti prie jį liečiančių paviršių – padargų ir kitų daik-
tų. Lipnumas priklauso nuo dirvos mechaninės sudėties, drėgnio, humusingumo ir kt. Sausas dirvožemis yra 
nelipnus. Didėjant jo drėgniui, lipnumas iki tam tikros ribos didėja, o pasiekus kritinę drėgnio ribą (daugiau nei 
60 %) – pradeda labai mažėti [2, 3,7]. 

Lipnumas išreiškiamas jėga, kurios reikia 1 cm2 metalinei plokštelei atitraukti nuo dirvožemio paviršiaus 
(N cm-2). Taikant N. Kačinskio (svarstyklių) metodą, jėga išreiškiama sąlyginiais gramais (G) 1 cm2. Dirvože-
mio lipnumas skirstomas į: labai didelį – > 15 G cm-2; didelį – 5–15 G cm-2; vidutinį – 2–5 G cm-2; mažą – 0,5– 
2 G cm-2; labai mažą – 0,1–0,5 G cm-2 [3]. 

Nuo dirvožemio lipnumo priklauso dirvožemio fizinė branda. 
Dirvožemio fizinė branda – tai tokia dirvožemio būklė, kai jis nelimpa prie padargų, o dirbamas subyra į 

agregatus. Ši branda priklauso nuo dirvos mechaninės sudėties, humuso kiekio ir kitų fizikinių ir fizikinių-
mechaninių savybių komplekso. Dirvą lengva įdirbti, kai struktūrinių dalelių rišlumas yra silpnas, žemės nekim-
ba prie mašinų važiuoklių ir darbinių dalių, lengvai trupa. Pavasarį fizinę brandą greičiau pasiekia lengvos dir-
vos, todėl čia anksčiau pradedami sėjos darbai. Fizinė dirvos branda lauke nustatoma labai paprastai: paimama 
sauja žemių, suspaudžiama ir metama į kokį nors kietesnį daiktą. Subrendusios dirvos gniužulas subyra į trupi-
nius ir trupinėlius, o nesubrendusios – nesubyra. Nesubrendusią dirvą dirbti negalima, nes sugadinsime dirvos 
struktūrą [5, 6]. 

Dirvos biologinė branda yra tokia jos būklė, kai dirva įšyla iki tinkamo lygio, kai joje ima vykti mikrobio-
loginiai procesai, kai mikroorganizmai pradeda ardyti organines medžiagas, kurių metu susidaro augalams būti-
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nos maisto medžiagos. Dirvožemio fizinės ir biologinės brandos dažniausiai sutampa, tačiau sausą ir šaltą pava-
sarį biologiškai dirvos subręsta gerokai vėliau [2, 5]. 

Pavasarį sunkesnių dirvų tiek biologinio, tiek fizinio brendimo laikotarpis yra labai trumpas, todėl reikia la-
bai sekti dirvos brandą, nepradėti dirbti per anksti ir neleisti dirvoms perdžiūti. Dirbant perdžiūvusią, taip pat ir 
per drėgną, dirvą, pabloginamas dirvos fizikinių savybių kompleksas, ardoma dirvos struktūra, pabloginamos 
kultūrinių augalų augimo sąlygos. 

 

Kontroliniai 
klausimai 

 

1.Kokie yra pagrindiniai žemės dirbimo tikslai ir uždaviniai? 

2.Kas yra  dirvožemio mechaninė sudėtis? 

3.Kokius žinote žemės dirbimo būdus? Apibūdinkite juos. 
4.Kokie technologiniai procesai vyksta žemės dirbimo technologijose? 
5.Kokios yra pagrindinės dirvos fizikinės-mechaninės savybės? 
6.Kokią įtaką dirvos lipnumui turi jos drėgnis? 
7.Dirvos tankis ir kietis. Koks tarp jų ryšys? 
8.Kaip suprantate dirvos fizinę ir technologinę brandą? 

9.Kas yra dirvos struktūringumas ir kaip jis apibūdinamas? 
10.Kurios dirvos savybės turi didžiausią įtaką žemės dirbimo mašinų darbo kokybei? 
11.Kokią įtaką dirvos dirbimui turi dirvos lipnumas, rišlumas? 
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2. PLŪGAI IR GILAUS PURENIMO PADARGAI 
 

 

2.1. Plūgai 

 

2.1.1. Paskirtis ir agrotechnikos reikalavimai 

 
Arimas, apverčiant dirvos rieke, kol kas yra pagrindinio dirvos dirbimo esmė. Tai sunkiausias ir brangiau-

sias žemės dirbimo darbas. 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 minera-
linių trąšų naudojimo, pagrindas. Ariama verstuviniais plūgais, todėl jie nuolat tobulinami.  

Arimo gylis ir vagos plotis turi būti pastovūs. Arimo gylio nuokrypiai nuo pagrindinio arimo gylio lygiose 
dirvose gali būti ne daugiau kaip ± 1 cm, nelygiose – ne daugiau kaip ± 2 cm. Dirvos riekė turi būti apversta, 
kad viršutinis jos sluoksnis gultų į vagos dugną. Suartos dirvos paviršius turi būti lygus, supurentas, neturi būti 
ražienos ir piktžolių. 

Arimo gylio ir vagos pločio santykis turi didelę reikšmę plūgo darbo kokybei. Svarbu žinoti, kad vagos plo-
tis turi būti proporcingas tam tikram arimo gyliui. Firmos plūgų gamintojos dabar nurodo, kad dirvožemio riekė 
bus tinkamai (135–140° kampu) apversta, jei vagos pločio ir arimo gylio santykis bus 1,1–1,5. Vienodas riekių 
keterų banguotumas yra labai svarbus suartų dirvų kokybės vertinimo rodiklis.  

 
2.1.2. 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. 
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2.1.3. Konstrukcijos ir darbinės dalys 

 

Paprastaisiais verstuviniais plūgais (2.1 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. 

Paprastasis verstuvinis plūgas sudarytas iš: rėmo 1, pakabinimo įtaiso 2, korpusų 3, atraminio rato 4, diski-
nio peilio 5 ir kamparaižio 6. Prie plūgo gali būti montuojamos ir kitos dalys – tai armens gilintuvai, saugikliai 
ir t. t. 

 
 
 
 
 
 
 

2.1 pav. Pakabinamasis paprastasis verstuvinis plūgas: 
1 – rėmas; 2 – pakabinimo įtaisas; 3 – korpusas; 4 – atraminis  
ratas; 5 – diskinis peilis; 6 – kamparaižis [4] 

 
Apverčiamieji verstuviniai plūgai yra apie 1,8–2,0 kartus brangesni už paprastuosius verstuvinius plūgus, 

tačiau jie turi nemažai privalumų. Jais ariant visas laukas suariamas vienodu gyliu, sumažėja dirvos erozija, dir-
vos sėjai paruošiamos greičiau ir pigiau, 
arimo našumas padidėja 10–20 %. Tyri-
mais nustatyta, kad ariant apverčiamai-
siais plūgais gaunamas vidutiniškai 12 % 
didesnis derlius. 

Tokio tipo plūgais patogiau arti ne-
taisyklingos formos laukuose. Apver-
čiamieji plūgai (2.2 pav.) turi į kairę 3 ir 
į dešinę 4 verčiančius korpusus. 

Vienais korpusais laukas ariamas 
važiuojant pirmyn, atvažiavus į lauko 
galą hidrauliniu cilindru 2 plūgas apver-
čiamas ir važiuojant atgal ariama kitais 
korpusais. Dirvos riekės visą laiką ver-
čiamos į tą pačią pusę, suariama be su-
metimų ir išmetimų, laukas lieka ly-
gesnis, todėl dirvos paruošimo sėjai dar-
bai kainuoja pigiau.  
 

 

Pasukamasis plūgas (2.3 pav.) aria be sumetimų ir išmetimų kaip apverčiamasis. Šių plūgų privalumai: 
paprasta konstrukcija, nedidelė masė, nebrangūs, nėra išmetimų, mažiau tuščiųjų važiavimų pagrąžose, nesudė-
tingas nustatymas, tinka mažiems, netaisyklingiems 
laukams arti. Jų trūkumai yra šie: neišvengiamas 
armens pado susidarymas, sunkiose dirvose blogai 
apverčia dirvos riekę, nes šie plūgai gali būti tik su 
cilindrinėmis verstuvėmis, ne visuomet tolygiai 
įterpia šiaudus, didesnis pasipriešinimas traukai ir 
energijos sąnaudos. Plūgo korpusai važiuojant pir-
myn vagas verčia į vieną pusę. Atvažiavus į lauko 
galą, hidrauliniu cilindru 4 plūgo rėmas 2 pasuka-
mas 45° kampu į kitą pusę traktoriaus išilginės ašies 
atžvilgiu, važiuojant atgal vagos verčiamos į kitą 
pusę ir laukas suariamas be sumetimų ir išmetimų. 

 

  
2.2 pav. Pakabinamasis apverčiamasis verstuvinis plūgas: 
1 – pakabinimo įtaisas; 2 –hidraulinis cilindras; 3 – kairiojo vertimo kor-
pusas; 4 – dešiniojo vertimo korpusas; 5 – diskinis peilis; 6 – atraminis 
ratas [4] 

 

 
2.3 pav. Pasukamasis plūgas: 
1 – pirmosios vagos pločio reguliavimo įtaisas; 2 – rėmas; 
3 – stovas; 4 – rėmo pasukimo hidraulinis cilindras; 
5 – korpusas; 6 – atraminis ratas [9] 
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Plūgas su skersai išdėstytais korpusais (2.4 pav.) yra lygaus arimo. Ariant šiuo plūgu dirvos riekė apver-
čiama 180° ir paguldoma į tą pačią vagą. Traktorius arimo metu važiuoja nearta dirva, todėl ji mažiau susle-
giama. Šio plūgo korpusai išdėstyti skersai va-
žiavimo krypčiai, todėl jis yra kompaktiškas, jo 
svorio centras yra arti traktoriaus, todėl mažiau ne-
gu įprastiniais plūgais apkraunamas traktoriaus hid-
raulinis keltuvas. Ariant šiuo plūgu augalinės lieka-
nos ar mėšlas ne nuverčiamas į vagos dugną, o su-
maišomas visame armens sluoksnyje. Dirva sumai-
šoma, susidaro palankios sąlygos piktžolėms su-
dygti, todėl vėliau jos sunaikinamos akėjant. Be to, 
varpučio šaknys ištraukiamos į dirvos paviršių, kur 
jos žūva. Iš traktoriaus kabinos valdomu hidrauliniu 
cilindru keičiamas plūgo darbo plotis. Hidrauliniai 
saugikliai apsaugo plūgo korpusus nuo sulaužymo, 
užkliuvus už kliūties. 

Norago atpjauta dirvos riekė patenka tarp vers-
tuvės 5 ir gretimo korpuso prailgintos lenktos pava-
žos 3, jie dirvos riekę verčia ir trupina. Užbaigia 
apversti dirvos riekę pavažos kreipiamoji 6 ir 
plunksna 4. 

 

Plūgas-skutikas (2.5 pav.). Šio plūgo korpusai yra naujo tipo, jie dirvos riekę apverčia 180°. Korpusą suda-
ro spyruoklinio plieno verstuvė 3, noragas 4, kaltas 1 ir iltinis peilis-kamparaižis 2. Iltinis peilis-kampraižis pa-
gerina dirvos riekės apvertimą. Kaltas tvirtinamas ant 
išdrožų, todėl gali būti pakeičiamas per trumpą laiką, 
sudavus nestiprų smūgį plaktuku per kaltą. Padidinti 
kaltų bei noragų pjovimo kampai, todėl šiais plūgais 
galima arti sunkias ir perdžiūvusias dirvas. Plūguose 
sumontuoti plokščių spyruoklių saugikliai, todėl tin-
ka akmenuotoms dirvoms arti. Visais atvejais plūgas 
agreguojamas su armens volais. 

Šiuo plūgu dirvą galima arti 60–180 mm gyliu. 
Dirvą skutant sekliai 60–80 mm gyliu, supurentas 
dirvos sluoksnis yra sumaišytas su šiaudais ir augali-
nėmis liekanomis, dalis jų lieka lauko paviršiuje (2.6 
pav., 3). Į taip skustą dirvą galima sėti tik tiesioginės 
sėjos sėjamosiomis. 

Skutant 100–120 mm gyliu, šiaudai ir kitos au-
galinės liekanos sumaišomi su puria dirva ir jų nelie-
ka paviršiuje (2.6 pav., 2). Tokioje dirvoje galima 
sėti paprastomis eilinėmis sėjamosiomis. Pasėlis bū-
na sveikesnis negu pasėjus į sekliai suartą dirvą, ka-
dangi šiaudai ir kitos augalinės liekanos yra įterpti į 
dirvą. 

Kai technologiškai dirvą reikia supurenti giliau, 
tai šiuo plūgu galima arti 180 mm gyliu. Tuomet ari-
mas būna analogiškas, kaip dirvą suarus tradiciniu 
verstuviniu bendrosios paskirties plūgu (2.6 pav., 1). 

 
 
 

2.6 pav. Arimo schemos plūgu-skutiku: 
1 – seklusis arimas; 2 – normalusis 
 skutimas; 3 – seklusis skutimas [4] 

 

 
2.4 pav. Plūgas su skersai išdėstytais korpusais: 
1 – ratas; 2 – peilis; 3 – pavaža; 4 – plunksna; 5 – verstuvė; 
6 – kreipiamoji [3] 

 
2.5 pav. Plūgas-skutikas: 
1 – kaltas; 2 – iltinis peilis-kamparaižis; 3 – verstuvė; 
4 – noragas [4] 
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Beverstuvis plūgas (2.7 pav.). Darbinė dalis – įstri-
žas noragas 1 su siaura purenančia plokštele 2, kuria kei-
čiamas purenimo intensyvumas, nesuardant natūralaus 
dirvos sluoksnių išsidėstymo. Šie plūgai naudojamai su-
slėgtoms, sunkiai įdirbamoms dirvoms purenti, suslėgtam 
armens sluoksniui supurenti ir armens padui purenti sun-
kiose dirvose, kuriose po vėlai nuimamų augalų (pvz., 
cukrinių runkelių) į neartą dirvą ruošiamasi sėti žieminius 
javus, dirvos struktūrai pagerinti, kai daugelį metų sėjama 
į neartą dirvą. 
 

Kastuviniai plūgai (2.8 pav.). Šie plūgai būna dviejų 
tipų: švytuojantys – veikiantys smeigimo-metimo princi-
pu ir rotoriniai. Jie yra universalūs, tinka tiek rudeniniam 
žemės dirbimui, tiek sėklos guoliui ruošti prieš sėją, ypač mažiems ir siauriems plotams dirbti šiltnamiuose.  
 

 
2.8 pav. Kastuviniai plūgai: 
a – rotorinis; b – švytuojantis; 1 – kardaninis velenas; 2 – reduktorius; 3 – pavaža; 4 – kastuvas; 5 – švaistiklis; 
6 – rotorius [2] 

 
Žemę dirbant šiais plūgais nelieka išmetimų, nesusidaro armens padas, nesuslegiami gilesni žemės sluoks-

niai, darbo gylis – iki 400 mm, agregato važiavimo greitis apie 1 m s-1, todėl našumas nedidelis. Be to, šie plū-
gai yra brangesni už verstuvinius plūgus. Purenimo gylis keičiamas, perstatant pavažas 3. 

Gaminami ir keičiamo darbinio pločio plūgai (2.9 pav.). 
Įrengus darbinio pločio keitimo mechanizmą, padidinamas plūgo 
naudojimo efektyvumas. Ariant tokiais plūgais arimo agregatą 
galima gerai pritaikyti prie dirvos savybių, racionaliai panaudoti 
traktoriaus traukos jėgą. Plūgo darbinis plotis gali būti keičiamas 
pasukant rėmą hidrauliniu cilindru 1 pakabos atžvilgiu, kartu 
traukle 2 pasukant korpusus apie vertikalią ašį 3, kad pavažos pa-
dėtis būtų lygiagreti važiavimo krypčiai. Plūgo darbinis plotis gali 
būti keičiamas laipsniškai – sraigtais pasukant rėmą ir rankiniu 
būdu pasukant korpusus apie vertikalią ašį. Plūgo darbinis plotis 
pasikeičia dėl atpjaunamos dirvos riekės pločio pasikeitimo. Kai 
korpuso konstrukcinis darbo plotis yra 40 cm, jo darbinis plotis 
gali būti keičiamas nuo 30 iki 50 cm. Korpuso darbinį plotį rodo 
rodyklė ant rėmo pritvirtintoje skalėje. Žinoma, keičiamo darbinio 
pločio plūgai yra gerokai brangesni už paprastus. 

Pakabinamieji plūgai prie traktoriaus hidraulinio keltuvo jungiami trijuose taškuose. Transportavimo metu 
šie plūgai pakeliami traktoriaus hidrauliniu keltuvu. Arimo agregatai su pakabinamaisiais plūgais yra labai ma-
nevringi, jiems reikia siauros posūkio juostos, todėl jie naudojami mažų laukų arimui.  

Plūgai su daugiau negu penkiais korpusais dažniausiai gaminami pusiau pakabinamieji. Transportavimo 
metu pusiau pakabinamųjų plūgų priekis pakeliamas traktoriaus hidrauliniu keltuvu, o galas – hidrauliniu cilind-
ru nuleidžiamu užpakaliniu ratu. Pusiau pakabinamųjų plūgų su valdomu užpakaliniu ratu manevringumas yra 
toks pats kaip ir pakabinamųjų plūgų. Rato posūkio kampų dydis gali būti reguliuojamas. Pusiau pakabinamuo-
siuose plūguose dažnai įrengiama dviratė važiuoklė. Tokie plūgai transportavimo metu tampa panašūs į vienaašę 

 
2.7 pav. Beverstuvis plūgas: 
1 – noragas; 2 – purenanti plokštelė; 3 – rėmas;  
4 – atraminis ratas [4] 

 
2.9 pav. Keičiamo darbinio pločio plūgas: 
1 – hidraulinis cilindras; 2 – trauklė; 
3 – vertikali ašis [4] 
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priekabą (2.10 pav.) ir yra gana manevringi. Darbo metu vienas važiuoklės ratas rieda vaga, dėl to padidėja 
skersinis agregato pastovumas.  

 
1 2

3

 
2.10 pav. Pusiau pakabinamasis plūgas su dvirate važiuokle transportavimo metu: 
1 – plūgas; 2 – traktorius; 3 – dviratė važiuoklė [5] 

 
Prikabinamieji plūgai į Lietuvą neįvežami. 
 

Plūgas sudarytas iš pakabinimo įtaiso, rėmo, korpusų, priešplūgių, peilių, atraminio rato ir saugiklių. 
Rėmas suvirintas iš stačiakampio skerspjūvio vamzdžių. Prie jo tvirtinami saugiklių ir atraminio rato me-

chanizmų kronšteinai ir pakabinimo įtaisas. 
Vis daugiau plūgų gaminama su sudėtiniu rėmu. Šie plūgai susideda iš atskirų modulių, sujungtų varžtais, 

kurių kiekį galima keisti, atsižvelgiant į traktoriaus pasiekiamą traukos jėgą. 
Korpusas (2.11 pav.) – pagrindinė plūgų ir verstuvinių skutikų darbinė dalis. Arimo kokybė priklauso nuo 

plūgo korpuso konstrukcijos ir jo dalių geometrinės formos. Pagal konstrukciją plūgo korpusai skirstomi į vers-
tuvinius, beverstuvius, rotorinius, lėkštinius ir rombinio arimo.  

Greitinio arimo verstuviniai korpusai. Ariant didesniu nei 7 km h-1 greičiu, įprastiniai verstuviniai korpusai 
dirba blogiau: dirvos riekė metama į šoną. Dėl to padidėja energijos sąnaudos. Greitinių verstuvių apatinė kon-
tūro briauna aukščiau nupjauta (2.11 pav., b). Dirbant 8–12 km h-1 greičiu, gali būti naudojamos cilindrinės 
verstuvės 1 (2.12 pav.). Kampas tarp šių verstuvių sparno ir vagos sienelės yra mažesnis. Kartu labai sumažėja 
dirvos riekės numetimo į šoną greitis. Kad verstuvės briauna mažiau ardytų apverstą riekę, verstuvės sparnas 
sutrumpintas. Greitiniams korpusams taip pat naudojamos kombinuotosios verstuvės (2.11 pav., c). Tokia vers-
tuvė yra sudaryta iš įgaubto kūginio paviršiaus apačioje, pereinančio į įgaubtą cilindrinį paviršių viršutinėje 
verstuvės dalyje.  

Beverstuvio arimo korpusai (2.11 pav., f) skirti arti vėjo erozijos veikiamiems dirvožemiams. Suarus tokiais 
korpusais, dirva purenama ir šiek tiek sumaišomi dirvos sluoksniai, o likusi dirvos paviršiuje ražiena sumažina 
vėjo ardomąjį poveikį. 
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2.11 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 – kamparai-
žis; 10 – rotorius; 11 – šoninis noragas; 12 – lėkštė; 13 – žemių valytuvas; 14 – pavaža [2] 
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Išpjautiniai korpusai (2.11 pav., e) naudojami dirvoms su mažo storio armeniu arti, kartu purenant poarme-
ninį sluoksnį. Šiais korpusais ariama iki 32 cm gyliu. Išpjautinis korpusas yra su dviem noragais. Viršutinis no-
ragas atpjauna 18–20 cm storio dirvos riekę, ji trupinama ir apverčiama. Apatinio norago atpjautas dirvos 
sluoksnis trupinamas ir, perėjęs per tarpą tarp abiejų noragų, lieka po armeniu. Taip ariant pagerėja sąlygos au-
galų šaknims vystytis. Be to, iš dalies susimaišant armeniui su gilesniais dirvos sluoksniais, armens sluoksnis 
palaipsniui storėja. 

Kombinuotieji korpusai (2.11 pav., g) – tai plūgų korpusai, kurių verstuvės yra pakeistos sukamais apie ver-
tikalią ašį rotoriais. Rotorius sukamas nuo traktoriaus galios veleno per pavaras ir reduktorius. Ariant rotoriaus 
mentės dirvos riekę smulkina ir numeta į šoną. Tokiais korpusais suartas laukas yra lygus ir gerai supurentas, 
tačiau yra didelės energijos sąnaudos, todėl jie retai naudojami. 

Lėkštiniai korpusai (2.11 pav., i) naudojami laistomiems laukams ir pradžiūvusiai arba per daug sudrėkintai 
žemei arti. Šiuose korpusuose vietoje norago ir verstuvės įtaisytas didelio skersmens įgaubtas besisukantis dis-
kas. Šio tipo korpusai naudojami tik specialiuosiuose plūguose. 

Rombiniai korpusai (2.11 pav., h). Šiuose korpusuose, be įprastinio norago, korpuso apačioje yra šoninis 
noragas. Ariant su rombiniais korpusais, vagos sienelė yra nuožulni, todėl vaga lieka platesnė. Tai leidžia galin-
giesiems traktoriams su plačiomis padangomis važiuoti vaga, kartu palengvėja agregato valdymas ir arimo na-
šumas. Tačiau šių korpusų yra didelis pasipriešinimas traukai, todėl šiuolaikiniuose plūguose vietoj rombinių 
korpusų prie paskutiniojo korpuso tvirtinamas vagą praplatinantis peilis. 

Pagrindinė bendrosios paskirties plūgo dalis yra verstuvinis korpusas (2.11 pav., a, b, c ir d). Verstuvinio 
korpuso dalys yra šios: noragas 1, verstuvė 2, pavaža 14, balnas ir stovas 3. Papildomos dalys gali būti šios: 
plunksna 6, kamparaižis 9, armens gilintuvas, iltinis 8 ir vagą platinantis peiliai.  

Noragas 1 dirvos riekę pjauna iš apačios, dalinai ją trupina ir nukreipia verstuvei. Pagal formą noragai 
būna trapeciniai, kaltiniai ir su peiliu. Šiuolaikiniuose plūguose naudojami kaltiniai sudėtiniai noragai. Tokio 
norago nudilusį kaltą 7 galima pritvirtinti kitu galu arba pakeisti. Noragai su peiliu gerai trupina dirvos riekę, 
tačiau jų pasipriešinimas traukai yra didesnis. 

Verstuvė 4 yra pagrindinė plūgo darbinė dalis. Verstuvės svarbiausia paskirtis – apversti dirvos riekę ir su-
trupinti žemę – priklauso nuo jos paviršiaus geometrinės formos ir statumo vagos dugno ir sienelės atžvilgiu. 
Įvairių savybių dirvoms arti turi būti naudojamos skirtingų formų verstuvės. Ariant sunkiai trupančias dirvas 
(drėgni molynai, dirvonai), turi būti naudojamos verstuvės, gerai apverčiančios atpjautą dirvos riekę jos netrupi-
nant. Ir atvirkščiai, ariant lengvas, drėgnas žemes geriau tinka tokios formos verstuvės, kurios labiau trupina 
ariamą žemę. Jos būna ištisinės ir juostinės, sudarytos iš atskirų su tarpais sumontuotų juostų. Tarpai tarp juostų 
į galą yra platėjantys, kad juose neįstrigtų akmenys. Plūgo su juostinėmis verstuvėmis pasipriešinimas traukai 
yra apie 20 % mažesnis negu su ištisinėmis, dėl verstuvės mažesnio trinties ploto į dirvą. Gaminami plūgai ir su 
plastikinėmis verstuvėmis. Jos skirtos lipnių, humusingų dirvų arimui. 

Pagal geometrinę formą verstuvės skirstomos į keturis pagrindinius tipus (2.12 pav.): cilindrines, kultūrines, 
pusiau sraigtines, sraigtines. 

Cilindrinių verstuvių (2.12 pav., 1) paviršius yra tai-
syklingo arba suspausto (elipsinio) cilindro formos. Šios 
verstuvės priekinis trupinimo kampas yra staiga didėjan-
tis, todėl jos gerai trupina dirvos riekę, bet prastai verčia. 
Dėl šių savybių jos naudojamos smėlio dirvoms arti.  

Kultūrinės ir pusiau sraigtinės (2.12 pav., 2 ir 3) 
verstuvės yra kombinuoto paviršiaus formos. Šių verstu-
vių priekinė dalis yra cilindrinė, o galas pasuktas – arti-
mas sraigtiniam paviršiui. Kultūrinių verstuvių sraigtinė 
dalis sudaro ne daugiau nei ¼ viso verstuvės paviršiaus. 
Pusiau sraigtinių verstuvių sraigtinė dalis didesnė – suda-
ro iki ½ viso verstuvės paviršiaus. Šios verstuvės dirvos 
riekę mažiau trupina negu kultūrinės verstuvės, tačiau ariamą žemę geriau apverčia, todėl šiuolaikiniuose plū-
guose dažniausiai montuojamos pusiau sraigtinės verstuvės. 

Sraigtinė verstuvė (2.12 pav., 4) vagos dugno atžvilgiu yra pastatyta nuožulniau, todėl jos pasipriešinimas 
traukai yra mažesnis negu kitų verstuvių. Priekinis trupinimo kampas nuo verstuvės apačios į viršų didėja ne-
daug. Šio tipo verstuvių paviršius yra sraigtinis (žiūrint iš priekio į verstuvės galą, jis yra pasuktas į suarto lauko 
pusę). Dėl šios savybės vertimo kampas į verstuvės galą sparčiai didėja. Atpjauta dirvos riekė, šliauždama sraig-
tinės verstuvės paviršiumi, mažai linksta (netrupinama), tačiau pasukama ir apverčiama. Sraigtinės verstuvės 
tinka arti nepasiduodančias trupinimui (sunkias ir sužėlusias) dirvas. 

Plunksna (2.11 pav., 6) užbaigia dirvos riekę apversti.  

 
2.12 pav. Verstuvių tipai pagal geometrinę formą: 
1 – cilindrinė; 2 – kultūrinė; 3 – pusiau sraigtinė;  
4 – sraigtinė [7] 
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Gana svarbi plūgo dalis yra pavaža (2.11 pav., 14), kuri remiasi į vagos sienelę ir priima dirvos riekės 
spaudimo jėgą, suteikdama plūgo judėjimui stabilumą. Be to, pavaža apsaugo apatinę stovo dalį ir balną nuo 
dilimo. Pavaža prie balno tvirtinama 2–3° kampu vagos sienelės ir dugno atžvilgiu. 

Kelmas reikalingas visų plūgo korpuso dalims sujungti. Jis suvirintas iš štampuotų arba lakštinio plieno detalių. 
Stovu (2.11 pav., 3) korpusas tvirtinamas prie rėmo. Stovai liejami, štampuojami ar suvirinami iš štampuo-

tų detalių. Suvirinti stovai yra lengvesni nei kiti, tačiau nepakankamai tvirti, todėl pastaruoju metu plūguose 
naudojami štampuoti plieniniai apvalūs arba plokšti stovai iš labai atsparaus plieno. Ariant akmenuotas dirvas, 
naudojami plieniniai stovai iš stačiakampio profilio plieno, nes jie yra elastingesni.  

Armens gilintuvas yra skirtas 150 mm gylio žemės sluoksniui po armeniu purenti. Ariant plūgu su armens 
gilintuvais, purenamas suspaustas poarmeninis sluoksnis, jis trukdo skverbtis drėgmei ir augalų šaknims į giles-
nius dirvos sluoksnius. Plūgu su armens gilintuvais tikslinga arti jaurinius dirvožemius ir juodžemius, kurių ar-
mens sluoksnis yra plonas. Armens gilintuvas poarmeninį sluoksnį purena ne ištisai, o atskiromis juostomis, 
tačiau to pakanka, kad drėgmė ir augalų šaknys skverbtųsi į gilesnius dirvos sluoksnius. 

Armens gilintuvas yra sudarytas iš strėlinio noragėlio ir koto, jis yra tvirtinamas prie plūgo korpuso stovo. 
Kote yra keletas skylių reguliuoti dirvos purenimo gylį. 

Kamparaižis (2.11 pav., 9) atlieka priešplūgio funkciją, bet atpjauna tik dirvos riekės kampą, riekei slen-
kant verstuvės paviršiumi. Kamparaižis susideda iš nedidelės verstuvės ir lenkto stovo. Kamparaižio verstuvė 
vienu galu prigula prie korpuso verstuvės priekinės dalies. Kamparaižis yra korpusų akmenuotoms dirvoms arti 
darbinė dalis. 

Priešplūgis atpjauna viršutinį 8–10 cm storio sužėlusį dirvos sluoksnį ir verčia jį į vagą. Priešplūgio darbi-
nis plotis sudaro 2/3 korpuso darbinio pločio. Priešplūgis yra sudarytas iš trapecinio norago, verstuvės ir stovo. 
Priešplūgiai tvirtinami prie rėmo prieš korpusus 150–350 mm atstumu. Pritvirtinus priešplūgį per arti prie kor-
puso, dirvos riekė įstringa tarp korpuso ir priešplūgio. Kai per toli – riekė užmetama ant priekyje esančio korpu-
so. Priešplūgio pagrindinė briauna turi būti 5–10 mm nutolusi (į nearto lauko pusę) nuo vertikaliai pjaunančio 
plūgo korpuso briaunos. 

Peilis yra skirtas atpjauti dirvos riekę vertikaliai, kad vagos sienelė būtų lygi. Peiliai būna diskiniai, kotiniai 
ir iltiniai. Diskinis peilis yra sudarytas iš disko, pavadėlio, alkūninio stovo. Peilio stovas tvirtinamas prie plūgo 
rėmo pavadėliu su antdėklu. Pavadėlis, uždėtas ant apatinio stovo galo, gali laisvai pasisukti neviršydamas ka-
rūninės poveržlės atramų ribų, todėl diskinis peilis visada nusistato lygiagrečiai plūgo judėjimo krypčiai. Šiuo 
metu gaminamuose bendros paskirties plūguose diskinis peilis įtaisomas prieš paskutinį korpusą. Diskinis peilis 
turi būti pritvirtintas 15–20 mm nuo verstuvo briaunos nesuarto lauko pusėje. Specialiuose plūguose velėninėms 
žemėms arti diskinis peilis įstatomas prieš kiekvieną korpusą. Tačiau diskinius peilius įstatyti prieš kiekvieną 
korpusą yra tikslinga ir bendros paskirties plūguose, kai ariama ražiena. Diskiniai peiliai būna lygiais bei karpy-
tais ašmenimis ir banguotieji (2.13 pav., a, b ir c). Diskiniai peiliai su karpytais ašmenimis geriau perpjauna 
gausias augalines liekanas. Banguotieji peiliai naudojami rišlių, humusinių dirvų arimui. 
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2.13 pav. Peiliai: 
a – diskinis lygiais ašmenimis; b – diskinis karpytais ašmenimis; c – diskinis banguotasis; d – korpusas su iltiniu pei-
liu; e – kotinis; 1 – verstuvė; 2 – iltinis peilis; 3 – noragas; 4 – balnas; 5 – pavaža; 6 – stovas [4, 5] 

 
Kotinis peilis montuojamas tik pelkių ir miškų plūguose. Kotiniai peiliai būna tiesūs (2.13 pav., e) ir lenkti. 
Iltinis peilis 2 (2.13 pav., d) tvirtinamas prie korpuso kelmo prieš vertikaliąją briauną. Šie peiliai dažniau-

siai montuojami plūguose, skirtuose akmenuotoms dirvoms arti. 
Atraminis ratas pakabinamuosiuose plūguose montuojamas priekinėje dalyje. Sraigtu keičiant jo padėtį, 

reguliuojamas arimo gylis. Rato pusašis sumontuotas ant svirties, kuri šarnyriškai ar standžiai prijungta prie 
priešakinės rėmo sijos kronšteino. Stovo viršuje pritvirtinta veržlė, į ją įsuktas sraigtas. Sukant rankeną, nulei-
džiamas arba pakeliamas atraminis ratas. 
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Pusiau pakabinamuosiuose plūguose atraminis ratas montuojamas gale. Jis skirtas reguliuoti užpakalinių 
korpusų gylį, pakelti užpakalinę plūgo dalį į transporto padėtį ir nuleisti žemyn darbui, sumažinti agregato po-
sūkio spindulį. Užpakalinis ratas valdomas vienu ar dviem hidrauliniais cilindrais. Atraminiai ratai būna metali-
niai arba pneumatiniai. Dažniau naudojami pneumatiniai ratai, nes ratui riedant padanga deformuojasi, todėl ji 
neaplimpa žemėmis ir amortizuoja smūgius. Didelės masės pusiau pakabinamųjų plūgų atraminis ratas būna su 
amortizatoriumi. 

Saugikliai. Plūgo apsaugai nuo sulaužymo montuojami saugikliai. Plūguose, skirtuose neakmenuotoms 
dirvoms arti, apsaugai nuo atsitiktinių kliūčių montuojami nukerpamo varžto saugikliai. Nukirpus varžtą korpu-
sas atsilenkia, taip išvengiama plūgo sugadinimo. Pravažiavęs kliūtį traktorininkas turi išlipti iš traktoriaus,vėl 
grąžinti korpusą į darbo padėtį ir įstatyti naują varžtą. Nukerpamo kaiščio saugikliai nepatikimi, ypač ariant sau-
sesnes dirvas. Plūguose mažai akmenuotoms dirvoms montuojami pusiau automatiniai saugikliai. Šių plūgų ma-
sė yra mažesnė ir jie pigesni negu plūgai su automatiniais saugikliais. Kad už kliūties užkliuvusį korpusą spy-
ruoklės vėl grąžintų į darbo padėtį, traktorius turi pavažiuoti atgal ir pakelti plūgą, tačiau traktorininkui jau ne-
reikia lipti iš kabinos. Akmenuotoms dirvoms arti gaminami plūgai su automatiniais saugikliais. Ariant tokiu 
plūgu, korpusui užkliuvus už kliūties sustoti nereikia, saugiklis automatiškai grąžina korpusą į darbo padėtį. Au-
tomatiniai saugikliai būna spyruokliniai, linginiai ir hidrauliniai.  

Šiuo metu firmos gamina plūgus su 
nukerpamo varžto, pusiau automatiniais ir 
automatiniais saugikliais (2.14 pav.) – tai 
plokščių a ir cilindrinių spyruoklių b sau-
gikliai. Plokščių ir cilindrinių spyruoklių 
saugikliai yra ekologiški, nes jie neteršia 
aplinkos. 

Plūgai su hidrauliniais saugikliais yra 
neekologiški, nes dėl hidraulinės sistemos 
gedimų prarandama daug alyvos, teršiamos 
dirvos. Hidrauliniai saugikliai (2.15 pav.) – 
tai šarnyriniai keturių grandžių mechaniz-
mai. Jų varančioji grandis yra stovas 10 su 
korpusu 12. Kitos judančios grandys – hidraulinis cilindras 18 ir stūmoklis su kotu. Cilindro kotas sujungtas su 
stovu, o cilindras – su rėmo kronšteinu 17. Viršutinės cilindrų ertmės vamzdeliu sujungtos viena su kita ir su 
pneumatiniu-hidrauliniu akumuliatoriumi 7. Į kiekvieno cilindro apatinę dalį įsukti alsuokliai. 

Pneumatinis-hidraulinis akumuliatorius 7 (2.15 pav.) yra uždaras cilindrinis indas, jo ertmę stūmoklis ar 
membrana dalija į dvi dalis – dujų ir alyvos. Stūmoklis sandarinamas guminiais žiedais. Viršutinė ertmė užpil-
doma azotu. Pradinis užpildymo slėgis yra 6–9 MPa. Cilindro viršuje yra atvamzdis, užsuktas kamščiu. Cilindro 
dugne yra atvamzdis, prie jo prijungiama 
hidraulinės sistemos žarna. Užpildant 
pneumatinį-hidraulinį akumuliatorių azotu, 
jis su-jungiamas su dujų balionu ir atsu-
kamas čiaupas. Dujų slėgis balione turi 
būti 10–16 MPa. Užpildant ar tikrinant 
dujų slėgį, alyvos hidraulinėje sistemoje 
neturi būti. Užpildant hidraulinę sistemą 
alyva, vamzdelis 1 sujungiamas su trakto-
riaus hidrauline sistema ir atidaromas čiau-
pas 3, o traktoriaus hidraulinės sistemos 
skirstytuvo rankenėlė pasukama į padėtį 
„pakėlimas“. Prieš tai apsauginė hidraulinė 
sistema turi būti užpildyta azotu. Užpil-
džius sistemą alyva, čiaupas užsukamas. 
Užpildant apatinę ertmę alyva, dujų kame-
ros tūris mažėja, o azoto slėgis didėja. Už-
pildant sistemą, alyvos slėgis turi būti 
0,5 MPa didesnis už dujų slėgį. Sistemai 
užpildyti gali būti naudojamas azotas arba 
techninis argonas. 

 

 
2.14 pav. Plūgai su saugikliais: 
a – plokščių spyruoklių; b – cilindrinių spyruoklių; 1 – plūgo korpusas; 
2 – plokščios spyruoklės saugiklis; 3 – cilindrinės spyruoklės saugiklis [2] 

 
2.15 pav. Hidraulinio saugiklio schema: 
1, 2 ir 8 – alyvos magistralės, 3 – čiaupas, 4 – manometras, 5 – stūmok-
lis, 6 – atvamzdis, 7 – pneumatinis-hidraulinis akumuliatorius, 9, 16 ir 
17 – gembė, 10 – stovas, 11 – kamparaižis, 12 – korpusas, 13 – plunks-
na, 14 – kaltas, 15– kliūtis, 18 – hidraulinis cilindras [2] 



 

 20 

Hidraulinio saugiklio veikimas. Vienam arba keliems korpusams užkliuvus už akmenų arba kitokių kliūčių, 
korpusas kartu su stovu pasisuka rėmo atžvilgiu. Stovas stumia cilindro kotą, alyva išvaroma į pneumatinį-
hidraulinį akumuliatorių. Įveikus kliūtį, suspaustų dujų energijos stūmoklis grąžinamas atgal į pirmykštę padėtį, 
o korpusas – į darbinę padėtį. 

Kai pneumatiniame-hidrauliniame akumuliatoriuje nėra dujų arba jų yra nepakankamai, darbo metu plūgas 
gali lūžti. Jeigu korpusai ne iki galo grįžta į darbinę padėtį arba manometras rodo nepastovų slėgį, tai reiškia, 
kad sistemoje yra oro. Oras pašalinamas truputį atsukus žarnų tvirtinimo prie cilindrų veržles. Oras išeina bur-
buliukų arba alyvos emulsijos pavidalu. 

 
2.1.4. Technologinių parametrų nustatymas 

 

Prieš pradedant naudoti plūgą pirmą kartą, rekomenduojama visus jo reguliavimus atlikti aikštelėje. Tuomet 
lauke tenka atlikti tik kai kuriuos reguliavimo pataisymus. Plūgas reguliuojamas pakabintas ant traktoriaus. Su-
junkite viršutinę trauklę su plūgo pakabinimo įtaiso stovu taip, kad link plūgo ji būtų aukštėjanti. Viršutinė 
trauklė prie penkių ir daugiau korpusų plūgų, kai ariami nelygūs laukai, visuomet jungiama į pailgą skylę. Dar-
bo metu viršutinė trauklė turi būti įtempta, o ne gniuždoma. 

Plūgas sujungiamas su traktoriumi. Arimo agregatas dirba stabiliai, kai tiesė, išvesta iš plūgo svorio centro 
pėdsako PZ į traktoriaus kinematinį centrą M, eina per viršutinį šarnyrą S (2.16 pav., a).  
 

 
Plūgo svorio centro pėdsakas PZ yra tiesės, jungiančios pirmo ir paskutinio korpuso noragų smaigalius vi-

duryje. Kai ši sąlyga neįvykdoma, arimo agregatas dirba nestabiliai, jis sukamas į tą šoną, į kurį yra pasislinkusi 
tiesė šarnyro atžvilgiu (2.16 pav., b), todėl arimo metu traktoriaus ratai turi būti pasukti, kad išsvertų sukimo 
momentą. 

Transportavimo metu, siekiant susiaurinti agregatą, išorinė trauklė 3 (2.17 pav.) sutrumpinama, kad jos ilgis 
būtų maždaug lygus centrinės trauklės 1 ilgiui. Atvažiavus į lauką trauklė 3 pailginama iki reikiamo ilgio. 

 
Plūgo arimo gylio nustatymas (2.18 pav.). Kai plūgas prijungtas prie vikšrinio traktoriaus a, ariant trakto-

riaus vikšrai rieda neartu lauku (2.18 pav., a). Nustatant plūgo 3 arimo gylį aikštelėje, traktoriumi abiem vikšrais 
užvažiuojama ant lygioje vietoje padėtų tašelių 2, kurių aukštis yra 15–40 mm mažesnis nei arimo gylis.  

Kai plūgas prijungtas prie ratinio traktoriaus, ariant traktoriaus kairieji ratai rieda neartu lauku, o dešinieji – 
išarta vaga (2.18 pav., b). Nustatant plūgo arimo gylį aikštelėje, traktoriaus kairiaisiais ratais užvažiuojama ant 
lygioje vietoje padėto tašelio 2, kurio aukštis yra 15–40 mm mažesnis nei arimo gylis, o po plūgo 3 atraminiu 
ratu padedama tokio pat aukščio trinkelė 4. Centrine traukle, dešiniuoju spyriu ir plūgo atraminio rato sraigtu 
reikia sureguliuoti plūgą taip, kad jo rėmas būtų horizontalus, o visi noragai liestų aikštelę. Išmatuoti centrinės 
trauklės, dešiniojo spyrio ir gylio reguliavimo sraigto ilgius reikia tam, kad lauke būtų galima greitai sugrąžinti 
aikštelėje sureguliuotą plūgo padėtį. 

Priešplūgiai turi būti vienodai sureguliuoti prie visų korpusų. Jų arimo gylis turi būti 0,05–0,10 m. Kuo gi-
lesnis arimo gylis ir daugiau augalinių liekanų, tuo giliau turi arti priešplūgiai. 

Kamparaižiai ant visų korpusų turi būti sureguliuoti vienodai. Reguliavimas turi atitikti arimo gylį ir vagos 
plotį. 

 
 

 
2.16 pav. Plūgo sujungimas su traktoriumi: 
a – teisingai; b – neteisingai; Z – trauklių susikirtimo taš-
kas; M – traktoriaus kinematinis centras; PZ – plūgo svo-
rio centro pėdsakas; S – šarnyras [6] 

 
2.17 pav. Plūgo reguliavimo mechanizmas: 
1 – centrinės trauklė; 2 – vidinė trauklė; 
3 – išorinė trauklė [6] 
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2.18 pav. Plūgo sujungto su traktoriumi arimo gylio nustatymas: 
a – vikšriniu; b – ratiniu; 1 – traktorius; 2 – tašelis; 3 – plūgas; 4 – trinkelė [2] 

 

Diskinis peilis sureguliuotas teisingai, kai žemę pjauna maždaug pusės arimo gyliu. Visi diskiniai peiliai tu-
ri būti sureguliuoti vienodam darbo gyliui. Reguliavimas atliekamas atleidus varžtą, perstumiant kronšteiną 
aukštyn arba žemyn. Diskas įgilinamas per 1/3 jo skersmens. Atstumas nuo disko iki pavažos turi būti 1–4 cm. 
Kai daug augalinių liekanų, šis atstumas turi būti 3–4 cm. Tarpas tarp disko ir pavažos reguliuojamas atleidus 
tvirtinimo varžtą, sukant ekscentriką. 

Traktoriaus paruošimas arimui apverčiamuoju 

plūgu. Išmatuojamas atstumas tarp traktoriaus užpa-kalinių 
padangų. Rekomenduojama nuo 1,20 iki 1,60 m, kad būtų 
išlaikytas teisingas pirmos vagos plotis (skiriasi priklauso-
mai nuo traktoriaus modelio). 

Atstumą tarp priekinių ratų rekomenduojama nu-statyti 
0–0,10 m didesnį negu tarp užpakalinių ratų. Nustačius 
0,05–0,10 m didesnį atstumą tarp priekinių ratų, patogiau 
arti šlaituose ir kai plačios užpakalinės padangos. Oro slė-
gis padangose ant vienos ašies turi būti vienodas. Esant 
nevienodam oro slėgiui, bus skirtingi arimo kampai tarp 
gretimų važiavimų, todėl arimas bus nelygus. 

Kairės ir dešinės vertikalių trauklių ilgiai turi būti vie-
nodi, kad gretimų važiavimų arimo kampas būtų vienodas. 
Be to, apatinių trauklių šoninis laisvumas turi būti vienodas 
tiek į kairę, tiek į dešinę. Plūgo sukimosi ašis turi būti ties 

pakabinimo ašies viduriu. Priklausomai nuo korpusų skaičiau,s montuojamos skirtingų ilgių ir išmatavimų  plū-
gų pakabinimo ašys 2 (2.19 pav.). Tiek traktoriaus, tiek padargo pakabinimo mechanizmai turi būti tos pačios 
kategorijos (1 lentelė).  
 

1 lentelė. Pakabinimo mechanizmų kategorijos (pagal ISO 730-1) [6] 

Traktoriaus galia Kategorija 
Plūgo pakabinimo 

ašies piršto 
skersmuo (mm) 

Pakabinimo ašies 
ilgis (atstumas tarp 

atramų) (mm) 

Atstumas tarp 
apatinių trauk-
lių prie trakto-

riaus (mm) 

Atstumas nuo paka-
binimo ašies iki 

trauklių susikirtimo 
taško (mm) 

kW AG  (1) (2) (3) (4) 
iki 48 iki 65 I 22 683 370–505 1700–2400 
iki 92 iki 125 II 28 825 390–505 1800–2400 
80–185 109–251 II/III 36,6 825 390–505 1800–2400 
80–185 109–251 III 36,6 965 480–635 1900–2700 
150–350 204–476 III/IV 50,8 965 480–635 1900–2700 
150–350 204–476 IV 50,8 1166 480–660 1900–2800 

 

Jei pakabinimo mechanizmų kategorijos skiriasi, reikia keisti pakabinimo ašį (gali tekti keisti ir viršutinės 
trauklės pirštą) į atitinkamos kategorijos. Kai pakabinimo ašis per trumpa, plūgas arimo metu slankios į šonus, 
todėl pirmos vagos plotis bus nevienodas. Apatinių trauklių menamų linijų susikirtimo taškas turi būti tarp 
traktoriaus skersinės simetrijos linijos ir priekinio tilto linijos. 

Kontroliniai 
klausimai 

 

1. Iš kokių dalių sudarytas plūgas? 
2. Kokios yra plūgo korpuso dalys ir kokia jų paskirtis? 
3. Kokios yra verstuvių rūšys ir kokioms dirvoms arti kokia verstuvė tinka? 
4. Kokius žinote plūgo saugiklius ir kokia jų paskirtis? 
5. Kaip paruošiamas traktorius arimui apverčiamuoju plūgu? 

 
2.19 pav. Pakabinimo mechanizmas: 
1 – pakabinimo ąsa; 2 – pakabinimo ašies ilgis;  
3 – atstumas tarp trauklių prie traktoriaus; 4 – atstumas 
nuo ašies iki trauklių menamo susikirtimo taško [6] 
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2.2. Gilaus purenimo padargai 

 
2.2.1. Paskirtis ir agrotechnikos reikalavimai 

 
Gilaus purenimo padargai naudojami tiek artų, tiek neartų dirvų bei dirvonų pagrindiniam dirvos dirbimui ir 

podirviui purenti. Įdirbus dirvą gilaus purenimo padargais geriau vystosi augalų šaknys, drėgmės perteklius 
lengvai susigeria į gilesnius dirvos sluoksnius, o sausros metu augalų šaknys lengvai pasiekia giliau esančias 
drėgmės atsargas. 

Sunkiesiems kultivatoriams keliami šie agrotechnikos reikalavimai: 
 dirbama tik optimalaus drėgnio dirva; 
 purenimo gylio nuokrypis leistinas ne daugiau kaip ± 2 cm; 
 supurentoje dirvoje grumstų, didesnių negu 100 mm, gali būti ne daugiau kaip 20 %; 
 įdirbus dirvą paviršiuje turi likti 60–75 % augalinių liekanų; 
 dirvos paviršiaus banguotumas – ne didesnis kaip 50 mm. 

 

Podirvio purenimo padargams keliami šie agrotechnikos reikalavimai: 
 turi pagerinti dirvos agrofizines savybes, sumažinti tankį ir padidinti poringumą;  
 armens padas turi būti suardomas ir sudaromos palankios sąlygos kultūrinių augalų augimui; 
 turi tinkamai supurenti dirvą, kai jos drėgnis yra 18–30 , kietis – iki 3,5 MPa; 
 turi purenti dirvą iki 0,6 m gyliu. 

 
2.2.2. Klasifikacija 

 

Gilaus purenimo padargai pagal paskirtį skirstomi į pagrindinio dirvos dirbimo ir podirvio purenimo. Pa-
grindiniam dirvos dirbimui naudojami sunkieji kultivatoriai, kai taikoma minimalaus dirbimo technologija, o 
podirvio purenimui – podirvio purentuvai ir urvintuvai. Pagal sujungimą su traktoriumi gilaus purenimo padar-
gai skirstomi į pakabinamuosius ir prikabinamuosius, pagal darbo pobūdį – akmenuotoms ir neakmenuotoms 
dirvoms.  

 
2.2.3. Konstrukcijos ir darbinės dalys 

 

Sunkieji kultivatoriai (2.20 pav.) sudaryti iš pakabinimo įtaiso 1, rėmo 2, noragėlių. Noragėliai sudaryti iš 
spyruoklinio 7 ar standaus 5 koto, prie kurio pritvirtintas antgalis. Kai kultivatorių noragėliai yra su spyruokli-
niais kotais, jie tinka akmenuotoms dirvoms dirbti, nes šie kotai yra elastingi ir nelūžta užkliuvę už akmens. 
Spyruoklinių noragėlių darbo kokybė šiek tiek prastesnė negu standžiakočių, nes jų darbinis gylis nekontro-
liuojamai svyruoja, priklausomai nuo dirvos pa-
sipriešinimo. Standžiakočiai noragėliai ypač to-
lygiai išlaiko nustatytą darbinį gylį, tai labai 
svarbu kai dirbama sekliai. 

Sunkiuosiuose kultivatoriuose, skirtuose 
akmenuotoms dirvoms dirbti, kai noragėliai yra 
su standžiais kotais, montuojami saugikliai. Jie 
būna cilindrinių spyruoklių 4, plokščių spy-
ruoklių ar hidrauliniai. Saugiklių konstrukcija 
analogiška kaip plūgų.  

Sunkiuosiuose kultivatoriuose noragėliai ga-
li būti išdėstomi dviem ar trim eilėmis, strėliškai, 
kombinuotai ir strėliškai ant trijų skersinių. 

Dvieilė noragėlių išdėstymo schema (2.21 pav., a). Privalumai: nedideli rėmo gabaritai, tai sąlygoja nesudė-
tingą padargo konstrukciją; lengvas noragėlių perstatymas, keičiant atstumus tarp jų; nesudėtinga prijungti pa-
pildomas dirvos purenimo ir lyginimo darbines dalis; nesudėtinga plačiabarių sekcijinių padargų konstrukcija. 

Trūkumai: visi pirmosios eilės noragėliai, o jų yra beveik pusė viso kiekio, dirba ištisinėje dirvoje, todėl yra 
didelis pasipriešinimas traukai; pirmosios eilės noragėliai, kadangi dirba suslėgtoje dirvoje, greičiau dyla ir lūžta 
negu antrosios eilės; eksperimentiniais tyrimais nustatyta, kad purenant ilgašiaudžių augalų ražieną, šiaudais 

 
2.20 pav. Sunkieji kultivatoriai: 
a – su saugikliais; b – su spyruokliniais kotais; 
1 – pakabinimo įtaisas; 2 – rėmas; 3 – volas; 4 – saugiklis; 
5 – standusis kotas; 6 ir 8 – antgalis; 7 – spyruoklinis kotas [1, 9] 
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kemšasi tarpas tarp pirmosios ir antrosios eilės noragėlių; ištisai purenant dirvą strėliškaisiais antgaliais jie turi 
būti labai didelio pločio, kad dirbtų su persidengimu ir būtų pakankamas atstumas tarp kotų, kad nesikimštų au-
galinėmis liekanomis. 
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2.21 pav. Sunkiojo kultivatoriaus noragėlių išdėstymo schemos: 
a – dvieilė; b – trieilė; c – strėliška; d – kombinuota; e – strėliška ant trijų skersinių [9] 
 
Trieilė noragėlių išdėstymo schema (2.21 pav., b). Privalumai: kai tarp noragėlių pėdsakų atstumas ne ma-

žesnis kaip 200 mm, net dirbant ražienas, noragėliai nesikemša augalinėmis liekanomis; net esant mažam atstu-
mui tarp noragėlių pėdsakų, tarpai tarp tos pačios eilės noragėlių yra pakankamai dideli, todėl noragėliai nesi-
kemša augalinėmis liekanomis, gera purenimo kokybė; sekliam dirvos purenimui galima naudoti strėliškus no-
ragėlius, esant pakankamam jų persidengimui. Ši noragėlių išdėstymo schema naudotina sunkiuosiuose kultiva-
toriuose, kurių komplekte yra daug įvairių tipų antgalių. 

Trūkumai: visi pirmosios eilės noragėliai purena nejudintą suslėgtą dirvą; agregatui dirbant nelygiame lau-
ke, skiriasi pirmosios ir galinės noragėlių eilės purenimo gylis; kadangi dirba suslėgtoje dirvoje, greičiau dyla ir 
lūžta negu galinės eilės; padidėja padargo ilgis ir masė. 

Strėliška noragėlių išdėstymo schema (2.21 pav., c). Privalumai: didinant padargo darbinį plotį, noragėlių, 
purenančių nejudintą dirvą, skaičius nedidėja. Esant pakankamai dideliems tarpams tarp noragėlių pėdsakų ir 
optimaliam rėmo išskėtimo kampui 2, noragėliai nesikemša augalinėmis liekanomis ir žemėmis; visi noragė-
liai, išskyrus vidurinįjį, dirba pusiau supurentoje dirvoje, todėl pasipriešinimas traukai yra mažesnis, mažiau 
dyla noragėliai, geriau išlyginamas dirvos paviršius; padargo masė nedidelė, o svorio centras yra arti traktoriaus; 
patogus priėjimas prie noragėlių, norint juos pakeisti ar perstatyti.  

Trūkumai: didinant darbinį plotį, didėja padargo ilgis ir svorio centras nutolsta nuo traktoriaus; sekliai pu-
renant dirvą strėliškais antgaliais, kad būtų pakankamas persidengimas, jų plotis turi būti ne mažesnis kaip 410 
mm, nes, naudojant siauresnius antgalius, tenka sumažinti tarpus tarp noragėlių pėdsakų, tada noragėliai kemša-
si augalinėmis liekanomis; esant dideliam rėmo išskėtimo kampui 2 ir nedideliam tarpui tarp noragėlių gretimų 
pėdsakų, augalinėmis liekanomis kemšasi tarpas tarp gretimų noragėlių. 

Kombinuota noragėlių išdėstymo schema (2.21 pav., d). Privalumai: didinant agregato darbinį plotį, padargo 
svorio centras artėja link traktoriaus, todėl yra galimybė sukurti didelio darbinio pločio gilaus purenimo pakabina-
mą padargą, prie kurio gali būti montuojamos papildomos žemės seklaus purenimo ir lyginimo darbinės dalys. 

Trūkumai: noragėlių, purenančių ištisai suslėgtą dirvą, kiekis didesnis, lyginant su strėliška noragėlių išdės-
tymo schema; esant mažam rėmo išskėtimo kampui 2, padargo darbinės dalys gali kliūti už traktoriaus ratų ar 
vikšrų. 
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Strėliška ant trijų skersinių noragėlių išdėstymo schema (2.21 pav., e). Pagrindinis privalumas tas, kad ant 
rėmo tvirtinant didelį skaičių noragėlių, padargo ilgis išlieka nedidelis. 

Trūkumai: esant mažam atstumui M tarp noragėlių pėdsakų ir mažam atstumui tarp noragėlių eilių L, darbo 
metu noragėliai kemšasi augalinėmis 
liekanomis; dėl didelės padargo masės, 
negalima montuoti papildomų dirvos 
purenimo ir lyginimo darbinių dalių. 

Sunkiojo kultivatoriaus noragėlių 
antgaliai (2.22 pav.) būna: lenkti ietiniai, 
paprasti rominiai, tiesūs ietiniai, kalti-
niai, kaltiniai su sparneliais, strėliniai, 
rombiniai su sparneliais, bet labiausiai 
paplitę yra kaltiniai apverčiamieji, strėli-
niai siauri ir strėliniai plokštieji. 

 

Podirvio purentuvas (2.23 pav.) sudarytas iš rėmo 2, prikabinimo ar pakabinimo įtaiso 3, atraminių ratų 5 
ir noragėlių 1. Podirvio purentuvo darbinė dalis yra noragėlis. Noragėliai paprastai būna su kaltiškais 8 arba 
strėliškais 9 antgaliais. Peilis 6 perpjauna dirvą, taip sumažinamas pasipriešinimas traukai. 
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2.23 pav. Podirvio purentuvas: 
a – bendras vaizdas; b – noragėliai; 1 – noragėlis; 2 – rėmas; 3 – pakabinimo įtaisas; 4 – sraigtas; 5 – atraminis ratas; 
6 – peilis; 7 – stovas; 8 – kaltiškas antgalis; 9 – strėliškas antgalis [10] 

 
Noragėlio stovas prie podirvio purentuvo rėmo 2 gali būti tvirtinamas standžiai arba šarnyriškai. Šarnyriš-

kai pritvirtinti stovai turi plokščių ar cilindrinių spyruoklių arba hidraulinius saugiklius nuo perkrovų.  
 

Urvintuvais gali būti įdirbami tik 
tie laukai, kuriuose yra įrengtas užda-
ras drenažas. Giliai suraižytame ne-
drenuotame lauke gali susikaupti per 
daug drėgmės. Urvintuvas (2.24 pav.) 
sudarytas iš rėmo 7, prikabinimo arba 
pakabinimo įtaiso 1, atraminių ratų 6, 
noragų 4, saugiklių 3. Urvintuvai bū-
na dviejų arba vieno norago.  

 
 
 
 
 
 
Kalvotuose laukuose raižoma skersai šlaito. Tai sumažina polaidžio ir liūčių vandens nutekėjimą šlaitu. Iš 

dirvos išplaunama mažiau maisto medžiagų. Suraižius lygų lauką iš įdubų vanduo greičiau prasisunkia į drenažą 
(2.25 pav.).  

  

 
2.22 pav. Noragėlių antgaliai: 
a – lenkti ietiniai; b – paprasti rominiai; c – tiesūs ietiniai; d – kaltiniai; 
e – kaltiniai su sparneliais; f – strėliniai; g – rombiniai su sparneliais [8] 
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2.24 pav. Urvintuvas: 
1 – pakabinimo įtaisas; 2 – hidropneumatinis akumuliatorius;3 – hidraulinis sau-
giklis; 4 – noragas; 5 – antgalis; 6 – ratas; 7 – rėmas; 8 – plokščiasis peilis [1] 
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2.25 pav. Vandens prasisunkimo iš įdubų į drenažą suraižytame lauke schema [2] 

 
2.2.4. Technologinių parametrų nustatymas 

 

Sunkiojo kultivatoriaus darbo kokybė ir pasipriešinimas traukai priklauso nuo noragėlių išdėstymo bei ant-
galių formos ir jų pastatymo kampo: norint ištisai įdirbti visą dirvą, kuo antgalis siauresnis ir lėkštesnis jo pasta-
tymo kampas, tuo darbinis gylis turi būti didesnis. Sunkiuoju kultivatoriumi atliekant pagrindinį dirvos dirbimą 
svarbiausia supurenti visą armens sluoksnį ir grubiai sutrupinti dirvą. Prie sunkiųjų kultivatorių montuojami vo-
lai, kuriais sutrupinami grumstai ir išlyginamas dirvos paviršius. 

Pagrindiniam dirvos dirbimui tinka universalieji 0,24–0,45 m pločio strėliniai noragėliai dirvai purenti ir 
paviršiaus sluoksniui iš dalies maišyti (centrine kaltine dalimi), o atstumas tarp noragėlių – 0,50–0,75 m darbinis 
gylis – iki 0,30 m, nesikemša ir esant daugiau augalų liekanų. Naudojant kaltinius paprastuosius ir lenktuosius 
ar ietinius antgalius, atstumas tarp noragėlių turi būti 0,20–0,30 m. Standžiakočiai noragėliai turi būti pastatyti 
apie 35° kampu. 

Sunkiųjų kultivatorių naudojimo pagrindiniam dirvos dirbimui privalumai: grubiai suardomas ir supurena-
mas visas armens sluoksnis; nesusidaro armens padas; augalų liekanos lieka viršutiniame dirvos sluoksnyje, ge-
ra apsauga nuo erozijos; traktorius važiuoja neįdirbtu lauku, vėžės tuoj pat supurenamos; paprasta konstrukcija, 
nesudėtingas nustatymas. 

Sunkiųjų kultivatorių naudojimo pagrindiniam dirvos dirbimui problemos: dirva neapverčiama, neužver-
čiamos piktžolių sėklos; kaltiniai antgaliai patenkinamai supurena tik sausas dirvas, o šlapios tik suminkomos, 
pradžiūvusioms dirvoms įdirbti reikia didelių energijos sąnaudų; nelygus dirvos paviršius. 

Podirvio purentuvas su kaltiniais antgaliais dirvą purena iki 0,60 m, o strėliniais – iki 0,30 m gyliu. Darbi-
nės dalys dažniausiai būna išdėstytos dviem eilėmis, 0,40–0,50 m atstumais tarp darbinių dalių brėžiamų pėdsa-
kų. 

Urvintuvu dirvoje prapjaunami 0,03–0,04 m pločio ir 0,30–0,60 m gylio plyšiai. Atstumas tarp plyšių 0,7–
1,5 m. 

 
 

Kontroliniai 
klausimai 

 

1. Iš kokių dalių sudarytas sunkusis kultivatorius ir jo naudojimas? 
2. Kaip gali būti išdėstomi noragėliai sunkiajame kultivatoriuje? 
3. Kokio tipo noragėlių antgaliai naudojami pagrindiniam dirvos dirbimui sunkiai-
siais kultivatoriais? 
4. Iš kokių dalių sudarytas podirvio purentuvas ir jo paskirtis? 
5. Iš kokių dalių sudarytas urvintuvas ir kokia jo paskirtis? 
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3. PAVIRŠINIO ŽEMĖS DIRBIMO MAŠINOS 
 
 

3.1. Kultivatoriai 

 

3.1.1. Paskirtis ir agrotechnikos reikalavimai kultivavimui 

 

Ištisinio dirbimo kultivatoriais purenama dirva, įterpiamos į dirvą mineralinės trąšos, naikinamos piktžolės, 
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. Purenimo gylio netolygumas leidžiamas ne didesnis kaip  1 cm. Sukultivuotas dir-
vos paviršius turi būti smulkiagrūdės struktūros, o piktžolės visiškai sunaikintos. Dirvos paviršiaus banguotu-
mas 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 %. Tarpuei-
liai pirmą kartą purenami 6–8 cm gyliu, paliekant 10–12 cm apsauginę zoną, antrą kartą – 8–10 cm gyliu, ap-
sauginę zoną paliekant ne mažiau kaip 12 cm, o trečią kartą – purenama ne sekliau kaip 10 cm, paliekant apsau-
ginę zoną 12–18 cm. Tarpueilių priežiūros agregato važiavimo greitis 5–6 km·h-1. Purenant tarpueilius turi būti 
sunaikinta ne mažiau kaip 95 % piktžolių. 
 

3.1.2. Klasifikacija 
 

Kultivatoriai skirstomi į ištisinio dirvų dirbimo, sunkiuosius ir tarpueilių. Jie būna su pasyviomis ir su su-
kamomis 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.  

 
3.1.3. Konstrukcijos ir darbinės dalys 

Ištisinio dirbimo kultivatoriai su pasyviomis darbinėmis dalimis (3.1 pav.). Šie kultivatoriai sudaryti iš 
rėmo 4, prie kurio tvirtinamos darbinės dalys – noragėliai, atraminiai ratai 3, prikabinimo 1 arba pakabinimo 
įtaisas ir akėčių pakabinimo įtaisas 7. Noragėlis yra sudarytas iš koto 6 ir antgalio 5. Kotas būna standus, stan-
dus su spyruokliniu saugikliu arba spyruoklinis. Daugiausia paplitę noragėliai su spyruokliniu kotu ir jie vadi-
nami spyruokliniais noragėliais. Spyruokliniai kotai būna S arba C formos. S formos kotai tinka dirbti akmenuo-
tose dirvose, kadangi jie yra elastingi ir nelūžta užkliuvę už kliūties. Dirbant kultivatoriumi su spyruokliniais 
kotais, reikia važiuoti 9–12 km·h-1 greičiu, tuomet jie vibruoja, neaplimpa žemėmis ir gerai purena dirvą. 

 

 
3.1 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 [3] 
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Noragėlių antgaliai būna ietiški, kaltiniai arba universalūs strėliški 5. Ietiški ir kaltiniai antgaliai gali būti 
apverčiami ir vienpusiai. Apverčiamo antgalio vienam galui nudilus, jis apsukamas kitu galu. Strėliški universa-
lūs antgaliai gerai pjauna piktžoles ir purena dirvą. Pagrindiniai strėliškųjų antgalių parametrai yra darbinis plo-
tis, atakos kampas ir ašmenų kampas. Atakos kampas, kurį sudaro antgalio plokštuma su horizontalia plokštu-
ma, turi įtakos purenimo intensyvumui. Universaliųjų strėliškų antgalių atakos kampas yra 28–30°. Ašmenų 
kampas, kurį sudaro antgalio ašmenys su ašine linija, turi įtakos nupjaunant piktžoles. Kampas parenkamas toks, 
kad piktžolės būtų pjaunamos joms slystant antgalio ašmenimis, jis yra 30–32,5°, o antgalio darbinis plotis – 
145–330 mm.  

Noragėliai prie kultivatoriaus rėmo tvirtinami šarnyriškai (3.1 pav., b) arba standžiai. Šarnyriškai pritvirtinti 
noragėliai geriau kopijuoja dirvos paviršių ir tolygiau įdirba dirvą. Šarnyriškai tvirtinant noragėlius, prie rėmo 
jie jungiami pavadėliu 12 bei įstatomi strypeliai 9 su spaudžiamosiomis spyruoklėmis 11. Strypelio 9 skylutėse 
perstatant kaištį 10, reguliuojama spyruoklės spaudimo jėga. 

Ištisinio dirbimo kultivatoriai, kurių noragėliai yra su standžiais kotais, gali turėti spyruoklinius saugiklius. 
Sutikusi kliūtį spyruoklė deformuojasi, noragėlis atsilenkia. Kliūtį perėjęs noragėlis spyruoklės grąžinamas į 
pradinę padėtį.  

Kad noragėliai nesikimštų augalų liekanomis, išdėstomi dviem arba trim eilėmis, 400–500 mm atstumais. 
Noragėliai su strėliškais antgaliais dažniausiai išdėstomi dviem eilėmis su 40–60 mm persidengimu, kad posū-
kiuose neliktų neįdirbtų dirvos ruožų. Spyruokliniai noragėliai dažniausiai išdėstomi trimis eilėmis. Atstumas 
tarp noragėlių gretimų vagučių yra 6–10 kartų didesnis už pačių noragėlių plotį. Taip išdėstyti noragėliai dirvą 
purena ištisai, nes dirva deformuojama plačiau nei noragėlio plotis. 

Vertikalių rotorių kultivatoriai (3.2 pav.). Tai brangios ir imlios energijai mašinos, todėl naudotinos tada, 
kai dirvos sėjai neįmanoma paruošti agregatu su pasyviomis darbo dalimis vienu arba dviem važiavimais. Jie 
naudojami sunkioms molingoms dirvoms ruošti sėjai. Šių kultivatorių darbo dalis yra energinės mašinos per 
kardaninį veleną 2, reduktorių 4 ir korpuse 1 sumontuotą krumplinę pavarą vertikalaus veleno sukamas rotorius 
5, prie kurio pritvirtinti peiliai 6. Peiliai sukdamiesi purena ir maišo dirvą. Naujausiuose vertikalių rotorių kulti-
vatoriuose (3.2 pav.) montuojami į priekį pasvirę peiliai. Tokie peiliai dirvą pjauna iš apačios į viršų ir stambes-
nės dalelės numetamos toliau negu smulkios, todėl jos lieka dirvos paviršiuje. Peiliai tvirtinami tampriai, kad 
susidūrę su kliūtimi nelūžtų. Atsitrenkę į kliūtį peiliai 6 atsilenkia, o ją perėję grįžta į pradinę padėtį. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.2 pav. Vertikalių rotorių kultivatorius: 
1 – korpusas; 2 – kardaninis velenas; 3 – pakabinimo įtaisas; 4 – reduktorius; 5 – rotorius; 6 – peilis; 7 – volas [1] 
 
Horizontalaus rotoriaus kultivatoriai (3.3 pav.). Tai mašinos, skirtos dirvai sekliai purenti, augalų dalims 

susmulkinti ir įterpti. Jų darbinė dalis yra energinės mašinos per reduktorių 3 ir grandininę pavarą 4 sukamas 
horizontalus rotorius 5, prie kurio pritvirtinti plaktukai, dantys arba specialūs peiliai 6. Jie vienu važiavimu pa-
ruošia dirvą sėjai arba sodinimui. Šiais kultivatoriais dirbamos neakmenuotos dirvos. Šiuose kultivatoriuose 
naudojami įvairios formos peiliai (3.4 pav.), priklausomai nuo to, kokia žemė dirbama. 
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Tarpueilių kultivatoriai su pasyviomis darbo dalimis. Tarpueilių kultivatorius sudarytas iš: rėmo 1, pa-
kabinimo įtaiso 2, hidraulinių cilindrų 3, kuriais pakeliamos šoninės sekcijos transportavimo metu, purenimo 
gylio reguliavimo įtaiso 4; apsauginio disko 5 ir noragėlių sekcijos 6. Šių kultivatorių darbo dalys yra noragėliai. 
Noragėliai tvirtinami sekcijomis vienam tarpueiliui dirbti. 

 

 
3.5 pav. Tarpueilių kultivatorius: 
1 – rėmas; 2 – pakabinimo įtaisas; 3 – hidrauliniai cilindrai; 4 – purenimo gylio reguliavimo įtaisas; 5 – apsauginis dis-
kas; 6 – noragėlių sekcija [2] 
 
Sekcijos (3.6 pav.) tvirtinamos prie rėmo 10 

lygiagretainiu tvirtinimo įtaisu, kad noragėliams 
pakilus ar nusileidus, jų palinkimo kampas nesi-
keistų. Lygiagretainis tvirtinimo įtaisas yra suda-
rytas iš dviejų gembių 1 ir 3, apatinės 9 ir viršu-
tinės 2 trauklių. Noragėlių polinkio kampas regu-
liuojamas viršutine traukle. Sekcija sudaryta iš 
pavadėlio 5, noragėlių 7 ir atraminio ratuko 8. 
Purenimo gylis reguliuojamas sraigtu 4. Atrami-
nis ratukas gerai kopijuoja dirvos nelygumus, 
todėl noragėliai į žemę įsminga nustatytu gyliu.  

Tarpueilių kultivatoriai turi įvairių noragėlių 
komplektus ir tręšiamuosius aparatus. Tręšiamie-
ji aparatai būna su lėkštiniais arba sraigtiniais 
trąšų tiektuvais. Trąšų tiektuvus suka kultivato-
riaus ratai per grandinines pavaras ir reduktorius. Tarpueilių kultivatoriuose naudojami viepusiai peiliniai b, 
strėliniai a, strėliniai universalūs, kaltiniai e, tręšiamieji d, kaupiamieji k ir verstuviniai noragėliai g, apsauginės 
lėkštės c, apsauginiai gaubtai f  ir ravimieji rotoriai h (3.7 pav.). 

Vienpusiais peiliniais noragėliais (3.7 pav., b) išpjaunamos piktžolės ir 40–60 mm gyliu supurenama dirva. 
Juos sudaro horizontalusis peilis ir vertikalioji sienelė. Horizontalusis peilis išpjauna piktžoles, o vertikalioji 
sienelė apsaugo, kad ant augalų neužvirstų žemių.Vienpusiai noragėliai būna kairiniai ir dešininiai. Jų darbo 
plotis 80–200 mm. 

 
3.3 pav. Horizontalaus rotoriaus kultivatorius: 
1 – korpusas; 2 – pakabinimo įtaisas; 3 – reduktorius; 
4 – grandininė pavara; 5 – rotorius; 6 – peilis; 7 – pavaža [1] 

 

 

 

 
 

 

 

3.4 pav. Horizontalaus rotoriaus kultivatoriaus 
peiliai: 
1 ir 2 – dirbamajai žemei; 3 – ražienai ir dirvonui [4] 

 
 

3.6 pav. Tarpueilių kultivatoriaus sekcija: 
1 ir 3 – gembės; 2 – viršutinė trauklė; 4 – sraigtas; 5 – pavadėlis;  
6 – apsauginis gaubtas; 7 – noragėliai; 8 – atraminis ratukas; 9 – 
apatinė trauklė; 10 – rėmas [5] 
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Strėliniai noragėliai (3.7 pav., a) yra strėlės pavidalo. Jie skirti piktžolėms išpjauti ir dirvai supurenti 40–
60 mm gylyje. Šių noragėlių ašmenys sudaro 60–70° kampą. Strėlinių universaliųjų noragėlių ašmenys pakilę, 
todėl jie ne tik pjauna piktžoles, bet ir purena dirvą iki 120 mm gylio.  

Kaltiniai noragėliai (3.7 pav., e) yra siauri (apie 20 mm pločio). Jais tarpueiliai purenami 100–160 mm gyliu.  
Tręšiamieji noragėliai (3.7 pav., d) naudojami papildomai lokaliai vegetacijos metu patręšti augalus. Jį su-

daro kaltiškas noragėlis su prie jo pritvirtintu piltuvėliu. 
 

 
 

3.7 pav. Tarpueilių dirbimo kultivatorių darbinės dalys: 
a – strėlinis noragėlis; b – vienpusis peilis; c – apsauginės lėkštės; d – tręšiamasis noragėlis; e – kaltinis noragėlis; 
f – apsauginis gaubtas; g – verstuvinis noragėlis; h – ravimieji rotoriai; k – kaupiamasis noragėlis [1] 
 
Bulvės ir kitos kaupiamosios daržovės kaupiamos tarpueilių kultivatoriais su kaupiamaisiais noragėliais. 

Šių noragėlių yra įvairių konstrukcijų. Verstuviniai kaupiamieji noragėliai (3.7 pav., k) sudaryti iš koto antgalio 
ir dviejų verstuvių, verčiančių žemę į abi vagos puses. Verstuvės būna ištisinės, virbalinės ir sudėtinės. Kaupiant 
noragėliais su virbalinėmis verstuvėmis, mažiau suspaudžiami vagučių šonai ir dugnas. Rečiau naudojami kau-
piamieji noragėliai su dviem noragais, pritvirtintais prie spyruoklinių kotų. Kaupiamieji noragėliai dirvą purena 
iki 160 mm gyliu ir sudaro iki 250 mm aukščio vagą. 

Lėkštinį kaupiamąjį noragėlį sudaro dvi kampu važiavimo krypčiai sumontuotos išgaubtos lėkštės, jos žemę 
verčia į abu šonus. Kaupiant lėkštės sukasi, todėl jų pasipriešinimas traukai yra mažesnis negu verstuvinių kau-
piamųjų noragėlių. Lėkštiniai kaupiamieji noragėliai dažniausiai montuojami prie bulvių sodinamųjų, pasodin-
toms bulvėms užžerti žemėmis. 

Verstuviniai noragėliai (3.7 pav., g) yra sudaryti iš koto ir verstuvės. Jie būna kairiniai ir dešininiai, naudo-
jami bulvių ir kitų kaupiamųjų augalų tarpueiliams dirbti. Šie noragėliai išdėstomi 250–270 mm atstumu abiejo-
se augalų pusėse. Jie išpjauna piktžoles, purena dirvą 60 mm gyliu ir žeme iš tarpueilių užžeria piktžoles augalų 
apsauginiame ruože. 

Ravimieji rotoriai (3.7 pav., h) purena dirvą ir naikina piktžolės tarpueiliuose. Dirbant su ravimaisiais roto-
riais paliekamas siauresnis apsauginis ruožas prie augalų eilučių. Jie yra sudaryti iš dirvos atžvilgiu pasvirusio 
rotoriaus, kuris sukasi apie prie koto pritvirtintą ašį. Rotoriaus kraštuose pritvirtintos ašys, ant kurių užmauti 
purentuvai. Darbo metu purentuvai sukasi apie savo ašis ir kartu sukasi su rotoriumi, todėl piktžolės ne tik iš-
raunamos, bet ir užžeriamos žemėmis. Kai augalai žemesni negu 50 mm, prie koto pritvirtinamas skydelis, kuris 
apsaugo juos, kad nebūtų užversti žemėmis. 

Apsauginiai gaubtai (3.7 pav., f) tvirtinami virš augalų eilučių ir apsaugo juos, kad nebūtų užversti žemė-
mis. Jie naudojami, kai augalai žemesni negu 50 mm. Be to, žemiems augalams apsaugoti nuo užvertimo že-
mėmis naudojamos apsauginės lėkštės (3.7 pav., c).  

Šiuolaikiniuose tarpueilių kultivatoriuose augalams apsaugoti, kad nebūtų užversti žemėmis, bei žemėms 
nukratyti nuo piktžolių šaknų sekcijų šonuose montuojami karpyti diskai 5 (3.5 pav.). Karpyti diskai riedėdami 
judina noragėlius aukštyn žemyn, taip geriau nukratomos žemės nuo piktžolių šaknų ir piktžolės geriau sunaiki-
namos. 

Rotoriniai tarpueilių kultivatoriai. Jų darbinės dalys – tai važiavimo kryptimi apie horizontalią ašį suka-
mi rotoriai, prie kurių pritvirtinti įvairios formos peiliai. Rotoriai sukami traktoriaus darbo velenu per pavaras. 
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Rotorių plotis pritaikytas ne siauresniems kaip 450 mm pločio tarpueiliams purenti. Dirva ties pavaros korpusu 
purenama pasyviu noragėliu. 

Rotoriniais tarpueilių kultivatoriais purenami bulvių, cukrinių runkelių ir braškių tarpueiliai. Jais negalima 
purenti tarpueilių lengvoje dirvoje, nes sugadinama dirvos struktūra (susidaro daug smulkių dalelių, iš kurių, 
užlijus lietui, susiformuoja dirvos pluta). Rotoriniais tarpueilių kultivatoriais purenant akmenuotas dirvas, lūžta 
peiliai. 

 
3.1.4. Technologinių parametrų nustatymas 

 

Ištisinio dirbimo kultivatoriaus nustatymas. Ištisinio dirbimo kultivatoriuose noragėliai, kad nesikimštų 
augalinėmis liekanomis, išdėstomi dviem arba trim eilėmis. Atstumas tarp eilių – 0,4–0,5 m. Noragėliai su strė-
liniais antgaliais dažniausiai išdėstomi dviem eilėmis su 40–60 mm persidengimu. Persidengimo reikia tam, kad 
kultivatoriui važiuojant lanku neliktų neįdirbtos dirvos juostų. Spyruokliniai noragėliai su purenančiais antga-
liais dažniausiai išdėstomi trimis eilėmis. Atstumas tarp noragėlių gretimų vagučių yra 6–10 kartų didesnis už 
pačių noragėlių plotį, tačiau dirva purenama ištisai, nes dirva deformuojama daug plačiau negu yra noragėlio 
plotis. Ištisinio dirbimo kultivatoriaus su pasyviomis darbinėmis dalimis darbinio gylio nustatymas (3.8 pav.). 
Kultivatorius pastatomas lygioje vietoje. Pakabinamų kultivatorių rėmo horizontalumas skersine kryptimi regu-
liuojamas, keičiant traktoriaus pakabo dešiniojo 
spyrio ilgį, o išilgine kryptimi – viršutinės 
trauklės ilgį. Po kultivatoriaus atraminiais ra-
tais ir po traktoriaus ratais dedami tašeliai 8, 
kurių aukštis turi būti 2–4 cm mažesnis negu 
norimas kultivavimo gylis. Traktoriaus hidrau-
linio keltuvo svirtelė nustatoma į slankiąją pa-
dėtį. Nusileidus kultivatoriui žemyn, sukant 
sraigtą 6, reguliuojama, kad atraminiai ratai 7 
liestų tašelius 8, o noragėlių antgaliai 1 – aikš-
telės paviršių. Kultivatorių su šarnyriškai pri-
tvirtintais noragėliais spaudimo strypelių 5 ga-
lai turi liesti įvorę. Jei strypelių galai neliečia 
įvorių arba noragėliai nesiekia aikštelės, persta-
tomi noragėlių kotai 3 laikikliuose 2. 

Dirbant žemę rotoriniais kultivatoriais purenimo intensyvumas priklauso nuo agregato važiavimo greičio. 
Kai norima purenti intensyviau, važiuojama lėčiau, o kai mažiau – greičiau. Kai kurių rotorinių kultivatorių ga-
lima keisti rotorių sukimosi greitį. Rotoriams sukantis greičiau purenama intensyviau, ir atvirkščiai, kai rotoriai 
sukasi lėčiau, dirva supurenama mažiau. Purenimo gylis nustatomas, keičiant atraminių ratų arba pavažų padėtį. 

Tarpueilių kultivatoriaus nustatymas (3.9 pav.). Po kultivatoriumi padedama lenta, ant kurios sužymėtos 
augalų 3 eilutės ir apsauginio ruožo plotis O. Ji padedama taip, kad ties kultivatoriaus sijos viduriu būtų tarpuei-
lio vidurys. Kultivatorių sekcijos išdėstomos pagal tarpueilių plotį. Apsauginis ruožas – tai atstumas tarp augalų 
eilutės centro ir noragėlio krašto. Apsauginio ruožo plotis priklauso nuo augalų dydžio, naudojamų noragėlių ir 
kultivatoriaus tipo. Kultivuojant pirmą kartą, kai augalų šaknys yra negiliai ir neplačiai išsišakojusios, apsaugi-
nis ruožas paliekamas 80–100 mm, o purenant giliau, jo plotis 120–150 mm. Kai prie kultivatoriaus sekcijų pri-
tvirtinamos apsauginės lėkštės arba apsauginiai gaubtai, šie ruožai gali būti 50–60 mm pločio. Noragėliai paren-
kami pagal darbo pobūdį. Noragėliai tvirtinami keliomis eilėmis. Strėliniai 2 ir vienpusiai peiliniai 1 noragėliai 
išdėstomi taip, kad užpakalinis apimtų 40–60 mm priekinio noragėlio įdirbto ruožo, t. y. kad būtų užlaidas K. 
Sandūriniams tarpueiliams įdirbti pritvirtinama tik dalis noragėlių, todėl važiuojant į vieną pusę supurenama 
viena, o grįžtant – kita sandūrinio tarpueilio pusė. Traktoriaus ratai nustatomi taip, kad riedėtų tarpueilių vidu-
riu. 

Sėjant stengiamasi, kad sandūrinis tarpueilis būtų tokio pat pločio, kaip ir kiti tarpueiliai. Tačiau paprastai 
vietomis jis būna arba platesnis, arba siauresnis, todėl kultivatorių plotis turi būti toks, kad vieną kartą sėjamajai 
važiuojant pasėtų eilučių tarpelius supurentų vienu, dviem arba keliais važiavimais. Kultivatoriaus plotis neturi 
būti didesnis negu sėjamosios biržės plotis, nes dalis augalų gali būti išpjaustomi. 

 

1

2
3

4

5

6

7
8

 
 

3.8 pav. Kultivatoriaus darbo gylio reguliavimo schema: 
1 – noragėlių antgaliai; 2 – laikiklis; 3 – kotas; 4 – pavadėlis; 
5 – spaudimo strypelis; 6 – sraigtas; 7 – ratas; 8 – tašelis [5] 
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3.9 pav. Tarpueilių kultivatoriaus noragėlių išdėstymas: 
K – užlaidas; O – apsauginės juostos plotis; a – piktžolių išpjovimui; b – tarpueilio purenimui ir piktžolių išpjovimui; 
c – kaupimui; 1 – vienpusis peilinis noragėlis; 2 – strėlinis plokščiasis noragėlis; 3 – augalas; 4 – kaltinis noragėlis; 
5 – strėlinis universalusis noragėlis; 6 – kaupiamasis noragėlis 
 
Sujungus kultivatorių su traktoriumi, nustatomas tam tikras kultivatoriaus dirbimo gylis. Po kultivatoriaus 

atraminiais ratais ir po noragėlių sekcijų kopijavimo ratukais dedami tašeliai, jų aukštis turi būti 20 mm mažes-
nis nei norimas kultivavimo gylis. Traktoriaus hidrauliniu keltuvu nuleidus kultivatorių į darbo padėtį, jo ratai 
turi atsiremti į tašelius, o noragėlių ašmenys – liesti žemės paviršių. Jei taip nėra, atleidžiami noragėlių tvirtini-
mo varžtai ir noragėliai pakeliami ar nuleidžiami. Jeigu noragėlių ašmenų priekis pakilęs ar noragėliai per giliai 
sminga, keičiamas sekcijos lygiagretainio pakabinimo mechanizmo viršutinės trauklės ilgis. 
 

 
Kontroliniai 
klausimai 

 

1. Kokius žinote kultivatorius? 
2. Kam naudojami ištisinio dirbimo kultivatoriai? 
3. Kaip nustatomas ištisinio dirbimo kultivatoriaus purenimo gylis? 
4. Kokie noragėliai naudojami tarpueilių purenimui? 
5. Kaip nustatomas tarpueilių kultivatoriaus purenimo gylis? 
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3.2. Akėčios 

 

3.2.1. Akėčių paskirtis ir agrotechnikos reikalavimai 

 

Akėčių paskirtis. Akėčiomis išlyginamas ir supurenamas dirvos paviršius, susmulkinami didesni grumstai, 
užbaigiamas dirvos ruošimas sėjai. Pavasarį akėčiomis supurenamas dirvos paviršius, sudaromas izoliacinis 
sluoksnis, neleidžiantis drėgmei išgaruoti. Akėčiomis naikinamos bedygstančios piktžolės ir pakertamos jau au-
gančios. Taip pat akėčiomis gali būti įterpiamos mineralinės trąšos, ant dirvos paviršiaus išbertos daugiamečių 
žolių ar kitų augalų sėklos. Akėčios gali būti naudojamos ir sudygusių pasėlių akėjimui, siekiant naikinti be-
dygstančias piktžoles, suardyti besiformuojančią dirvos plutą. 

Agrotechnikos reikalavimai. Visos akėčių darbinės dalys turi supurenti dirvą vienodu gyliu. Suakėtas dir-
vos paviršius turi būti lygus. Darbo metu akėčios turi judėti tiesia linija, neskersuoti ir nevinguriuoti, akėjant 
pasėlius, kuo mažiau pažeisti kultūrinius augalus. 

 

3.2.2. Akėčių klasifikacija ir konstrukcija 

 

Pagal darbinių dalių tipą akėčios skirstomos į virbalines, spyruoklines, tinklines, pirštines, lėkštines, peili-
nes ir rotacines. Pagal darbinių dalių judesį akėčios skirstomos į pasyviąsias su slenkamomis darbinėmis dali-
mis, rotacines su besisukančiomis darbinėmis dalimis ir aktyviąsias. Aktyviosios akėčios būna su priverstinai į 
šonus švytuojančiomis darbinėmis dalimis ir rotorinės su priverstinai sukamomis darbinėmis dalimis.  

Pagal akėjimo paskirtį akėčios būna skirtos priešsėjiniam ir posėjiniam akėjimui. Priešsėjiniam akėjimui 
naudojamos sunkiosios arba vidutinio sunkumo akėčios. Sunkiosiomis akėčiomis baigiamas kitais padargais 
įdirbtų molio ir priemolio, vidutinio sunkumo akėčiomis – priesmėlio žemių dirbimas. Posėjiniam akėjimui 
naudojamos lengvosios akėčios. Jomis akėjama dar nesudygę ir sudygę vasarojus, runkeliai, kukurūzai ir kiti 
žemės ūkio augalai. Lengvosios akėčios dirvą purena iki 5 cm, vidutinio sunkumo – iki 7–8 cm, sunkiosios – iki 
10 cm gylio.  

Pagal akėjimo kryptį būna išilginis, skersinis, įstrižinis ir akėjimas ratu, t. y. pagal lauko kontūrus. 
Dirvos purenimui anksčiau naudotos medinės akėčios. Pirmieji akėčvirbaliai buvo gaminami mediniai, o 

vėliau, XVII a. pabaigoje, metaliniai [13]. Rytų Europoje ir Lietuvoje akėčios pradėtos naudoti I tūkstantmečio 
pabaigoje. Seniausios akėčios buvo nukirsta eglės ar pušies viršūnė su apkapotomis 50–70 cm ilgio šakomis. 
Tokias akėčias traukė žmogus, vėliau arklys arba jautis. Virbalinės akėčios su mediniais rėmais ir metaliniais 
akėčvirbaliais Lietuvoje pradėtos naudoti XIX a. pabaigoje, o virbalinės akėčios su metaliniais rėmais – XX a. 
pradžioje. 

Virbalinės akėčios būna su standžiais ir lanksčiais rėmais. Virbalines akėčias sudaro metalinis rėmas ir 
akėčvirbaliai. Virbalinės akėčios pagal masę, tenkančią vienam akėčvirbaliui, skirstomos į lengvąsias, vidutinio 
sunkumo ir sunkiąsias. Lengvųjų akėčių vienam akėčvirbaliui tenka 0,6–1,0 kg, vidutinio sunkumo – 1,0–1,5 kg 
ir sunkiųjų – 1,5–2,0 kg akėčių masės. Sunkiųjų akėčių akėčvirbaliai išdėstyti rečiau negu vidutinio sunkumo, o 
vidutinio sunkumo – rečiau negu lengvųjų akėčių. Virbalinių akėčių rėmai būna zigzaginiai, rombiniai, rečiau S 
formos pavidalo. Zigazaginių akėčių (3.10 pav., a) rėmas sudarytas iš zigzagu išlankstytų sijų, sujungtų skersi-
niais (balžienais). Rombinių akėčių (3.10 pav., b) rėmas sudarytas iš tiesių metalinių sijų, kurios susikirsdamos 
sudaro rombus. Akėčvirbaliai tvirtinami sijų sandūrose.  
 

a    b  
 

3.10 pav. Virbalinės akėčios: 
a – zigzaginės, b – rombinės; 1 – sija, 2 – skersinis (balžienas); 3 – akėčvirbalis [19] 



 

 34 

Akėčvirbaliai (3.11 pav.) būna lenkti ir tiesūs, o jų skerspjūvis – kvadrato, stačiakampio, skritulio, ovalo ir 
trikampio (peilio) formos. Akėčvirbalių išdėstymas turi atitikti šiuos pagrindinius reikalavimus:  

 kiekvienas akėčvirbalis turi brėžti atskirą vagutę;  
 atstumai tarp vagučių turi būti vienodi (apie 5 cm);  
 gretimas vagutes brėžiantys akėčvirbaliai važiavimo kryptimi turi būti kuo toliau vienas nuo kito, kad 

nesikimštų;  
 kiekvieno akėčvirbalio brėžiama vagutė turi būti vienodai nutolusi nuo gretimų vagučių, kurias padarė 

anksčiau brėžę akėčvirbaliai. 
 

a   b   c  d  
 

3.11 pav. Virbalinių akėčių akėčvirbaliai: 
a – kvadratinis tiesusis; b – apvalusis; c – trikampis (peilinis); d – stačiakampis lenktasis; h – plotis; l – ilgis; d – 
skersmuo; τ – kampas [1, 8, 16]  

 
Jei akėčvirbaliai išdėstyti gerai, tai akėjant akėčios juda tiesiai. Dažniausiai akėčios kabinamos šarnyriškai 

prie bendro rėmo po tris palas. Akėčių pala vadinama virbalinių akėčių sekcija. Jos plotis paprastai būna iki 
1,0 m. Kelios palos, sujungtos bendra sija, sudaro akėčias. Kiekviena pala kilnojasi nepriklausomai nuo kitos, 
todėl akėčios prisitaiko prie lauko nelygumų. Lengvosiomis virbalinėmis akėčiomis naikinamos piktžolės ir ar-
doma dirvos pluta pasėliuose. Šios akėčios dažnai kabinamos prie sėjamųjų ir ištisinio dirvos dirbimo kultivato-
rių. Vidutinio sunkumo akėčios dažniausiai naudojamos lengvų ir vidutinio sunkumo dirvų priešsėjinio dirbimo 
agregatuose. Sunkiosios akėčios kabinamos prie plūgų ir naudojamos dirvų priešsėjinio dirbimo agregatuose. 

Spyruoklinės akėčios sudarytos iš standaus rėmo ir spyruoklinių 
akėčvirbalių. Jos dažniausiai naudojamos priešsėjiniam dirvos dirbimui. 
Spyruokliniai akėčvirbaliai gerai iškelia į dirvos paviršių varputį. Šiomis 
akėčiomis galima dirbti akmenuotose dirvose. Spyruokliniai akėčvirbaliai 
(3.12 pav.) yra panašūs į ištisinio dirbimo kultivatoriaus noragėlius, tik ma-
žesnių matmenų, tankiau išdėstyti ir sekliau įdirbantys dirvą. 

Tinklinės akėčios (3.13 pav., a) yra lanksčiosios virbalinės akėčios. 
Jos sudarytos iš tarpusavyje sunertų atskirų narelių. Nareliai bendrai su 
akėčvirbaliu išlenkiami iš 8–10 mm skersmens apvalios plieninės vielos. 
Akėčvirbaliai būna 120–180 mm ilgio, jų galai – smailūs, plokščiagaliai 
arba buki. Lengvoms dirvoms akėti skirtų tinklinių akėčių akėčvirbaliai buki, vidutinio sunkumo dirvoms – 
plokščiagaliai, sunkioms dirvoms – smailūs. Šiomis akėčiomis naikinamos piktžolės ir suardoma dirvos pluta 
pasėliuose. 

 

    
                                                              a                                                            b           c             d 
3.13 pav. Tinklinės akėčios (a) ir akėčvirbaliai: 
b – smailus; c – plokščiagalvis; d – bukas [8, 19] 
 
Nariuotosios akėčios neturi standaus rėmo. Nariuotųjų akėčių atskiros grandys tarpusavyje sujungtos 

lanksčiai ir sudaro nariuotą tinklą. Šios akėčios gerai prisitaiko prie dirvos nelygumų. Nariuotosios akėčios su 
peiliniais akėčvirbaliais naudojamos pievų ir ganyklų priežiūrai. 

 
3.12 pav. Spyruoklinių akėčių 
akėčvirbalis [16] 
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Pirštinės akėčios – tai lengvos pasėlių priežiūrai naudojamos akėčios. Kartais jos komplektuojamos prie iš-
tisinio dirbimo kultivatorių ir sėjamųjų. Jos yra sudarytos iš ilgų spyruokliuojančių virbalų išdėstytų keliomis 
eilėmis. Šiomis akėčiomis dirva purenama 0,10–0,30 m gyliu. 

Mechaniniam posėjiniam piktžolių naikinimui (kai cheminis būdas neleistinas) pasėlyje ekologiniuose 
ūkiuose gali būti naudojamos akėčios, sudarytos iš daug sekcijų su lanksčiais rėmais – vadinamos „ekologinė-

mis akėčiomis“ (3.14 pav.). Tokios akėčios yra lengvos, gerai kopijuoja dirvos paviršių ir sunaikina nemažai 
dygstančių piktžolių nepažeisdamos pasėlio. Jautriausios akėjimui tokiomis akėčiomis yra trumpaamžės piktžo-
lės: baltoji balanda, dirvinis garstukas, dirvinė aklė, trumpamakštis rūgtis, paprastoji takažolė, trikertė žvaginė, 
dirvinė karpažolė ir kt. Geriausia akėti giedrą dieną, nes, šviečiant saulei, greičiau žūsta išverstos piktžolės. 
Akėjimo veiksmingumas priklauso nuo piktžolių rūšinės sudėties, akėjimo laiko ir meteorologinių sąlygų. 

 

 
 

3.14 pav. Posėjiniam pasėlių akėjimui skirtos „ekologinės akėčios“ [3] 
 
Priklausomai nuo dirvos savybių, gali būti pasirenkami atitinkami pasėlių akėjimui tinkantys akėčvirbaliai 

(3.15 pav.). Sunkesnėms dirvos naudojami storesni, lengvesnėms – plonesni akėčvirbaliai, labai akmenuotose 
dirvose naudojami tiesūs, mažai akmenuotose – lenkti akėčvirbaliai. 

 

 
 a b c d e 
 

3.15 pav. Akėčvirbaliai: 
a – sunkioms dirvoms; b – akmenuotoms dirvoms; c – vidutinio sunkumo dirvoms; d – lengvoms dirvoms; 
e – įvairioms dirvoms (universalus) [3] 
 
Pievų ir ganyklų raižymui ir kurmiarausių lyginimui naudoja-

mos pievų akėčios. Pagal konstrukciją būna nariuotosios, šarnyri-
nės ir lygintuvinės. Nariuotosios pievų akėčios sudarytos iš atskirų 
grandžių tinklo su į šonus išsikišusiais peiliškais akėčvirbaliais. Jos 
gali būti apverčiamos. Venos pusės peiliai ilgesni, kitos pusės – 
trumpesni. Ilgesni peiliai velėną raižo giliau. Šarnyrinės pievų akė-
čios (3.16 pav.) sudarytos iš šarnyriškai sujungtų juostinio profilio 
grandžių su palenktais peiliškais galais. Lygintuvinės pievų akėčios 
panašios į šarnyrines, tik prie jų papildomai kabinamas sijelių ly-
gintuvas. Sijelės, liesdamos pievų paviršių, sukasi apie išilginę ašį 
ir plačiau paskleidžia, geriau išlygina pievų paviršiaus nelygumus. 

 
 
3.16 pav. Šarnyrinės pievų akėčios [18] 
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Lėkštinės akėčios (3.17 pav.) supurena dirvą, supjausto ve-
lėną. Lėkštinėmis akėčiomis gali būti skutamos ražienos. Dirva 
lėkščiuojama iki 10–15 cm gyliu. Lėkštinių akėčių darbinė dalis 
yra išgaubtas plieninis diskas – lėkštė (40–80 cm skersmens). Lėkš-
tės sumautos ant ašies, paliekant tarpus – sudaro sekciją. Lėkštinės 
akėčios dažniausiai gaminamos vienaeilės ir dvieilės. Lėkštės būna 
lygios ir karpytos (3.18 pav.). Karpytos lėkštės geriau purena ir 
supjausto velėną negu lygios, todėl jos naudojamos sunkioms dir-
voms dirbti. Lėkštinių akėčių dirbimo gylis ir purenimo intensy-
vumas gali būti reguliuojamas, keičiant atakos kampą arba apkrau-
nant jas papildomu svoriu. Atakos kampas keičiamas, perstatant 
sekcijos galą rėmo atžvilgiu. Lėkščių atakos kampas 10–25°. Lėkš-
čių tarpuose įtaisyti valikliai darbo metu jas apsaugo, kad neužsi-
kimštų augalinėmis liekanomis ir neapliptų žemėmis. Skiriamos 
lengvosios ir sunkiosios lėkštinės akėčios. Lengvųjų akėčių lėkštės 
yra lygios, vienai jų tenka < 35 kg viso padargo masės. Sunkiųjų 
akėčių lėkštės – karpytos, vienai tenka > 45 kg padargo masės.  

Ražienoms skusti gaminami lėkštiniai skutikai, kurių sekcijos 
išdėstytos viena eile. Lėkštės lygiais ašmenimis su važiavimo kryp-
timi sudaro 25–40° atakos kampą. Lėkštiniai skutikai dirba iki 
10 cm gyliu. 

Peilinės akėčios (3.19 pav.) sudarytos iš besisukančių apie ho-
rizontalią ašį užaštrintų lenktų peilių. Jos yra lėkštinių akėčių su 
labai iškarpytomis lėkštėmis atmaina. Peiliai liesdamiesi su žeme 
sukasi, sminga į žemę ir gerai supjausto bei supurena velėną. Jomis 
dirbamos sunkios dirvos, prieš arimą supurenamos ražienos ir do-
bilienos, atnaujinamos pievos ir ganyklos. Peilinės akėčios su-
darytos iš dviem ar daugiau eilių išdėstytų sekcijų. Peilių sekcija 
yra pagrindinė akėčių darbinė dalis. Ją sudaro iš abiejų pusių užašt-
rinti lenkti peiliai. Kiekviena peilių pora gretimos poros atžvilgiu 
pastatyta 45° kampu. Žemės purenimo intensyvumas priklauso nuo 
sekcijos atakos kampo. Lengvesnėse dirvose šis kampas nustato-
mas mažesnis: 10–12°, sunkesnėse – 17–20°. 

Rotacinės akėčios yra sudarytos iš apie horizontalią 
(3.20 pav.) ar vertikalią ašį besisukančių rotorių su virbalais. Jomis 
naikinamos piktžolės ir suardoma dirvos pluta tarpueiliuose. Rota-
cinės akėčios su horizontaliu rotoriumi dažniausiai montuojamos 
tarpueilių kultivatoriuose. Rotacinės akėčios su rotoriumi, besisu-
kančiu apie vertikalią ašį, naudojamos akmenuotų dirvų dirbimui. 

Rotacinis kapstas (3.21 pav.) – tai rotacinės akėčios, kurių 
darbinės dalys yra spygliuoti diskai, sumauti ant statmenų važiavi-
mo krypčiai ašių. Diskų atakos kampas nereguliuojamas. 

Rotaciniu kapstu pasėliuose gali būti ardoma pluta, prieš sėją 
purenama dirva, smulkinami grumstai. Darbo intensyvumas pri-
klauso nuo diskų riedėjimo krypties. Spyglių polinio kryptimi rie-
dantys diskai purena intensyviau nei apsukti atvirkščiai.  

 
  3.17 pav. Lėkštinės akėčios [2] 

 

a   b  
  3.18 pav. Lėkštės: 
  a – lygi; b – karpyta [2] 
 

 
  3.19 pav. Peilinės akėčios [2] 
 

 
3.20 pav. Rotacinės akėčios [7] 

 
 

3.21 pav. Rotacinis kapstas [18] 
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Aktyviųjų akėčių akėčvirbaliai darbo metu traktoriaus 
darbinio jėgos veleno yra sukami apie horizontalią arba verti-
kalią ašį (rotorinės akėčios) arba judinami į šonus (svyrinėjan-
čios arba švytuoklinės akėčios). Rotorinės akėčios yra suda-
rytos iš apie horizontalią ar vertikalią ašį sukamo rotoriaus prie 
kurio keliomis eilėmis pritvirtinti virbalai. Svyrinėjančių akėčių 
akėčvirbaliai pritvirtinti prie keliomis eilėmis išdėstytų laikik-
lių, kurie traktoriaus darbo jėgos velenu per perdavas yra judi-
nami. Darbo metu virbalai svyrinėja į šonus. Švytuoklinių akė-
čių akėčvirbaliai išdėstyti ant dviejų ar daugiau sijų, kurios 
traktoriaus darbo jėgos velenu per perdavas judinamos viena 
prieš kitą (3.22 pav.). Akėčvirbaliai dirvoje brėžia banguotas 
linijas. 
 

3.3. Volai 

 

3.3.1. Volų paskirtis ir agrotechnikos reikalavimai 

 

Volais sutrupinami arba įspaudžiami į dirvą grumstai išlyginami dirvos paviršiaus mikronelygumai ir susle-
giamas (sutankinamas) viršutinis dirvos sluoksnis. Dirvos suslėgimas yra aktyvi dirvos drėgmės reguliavimo 
priemonė. Suslėgimas rekomenduojamas puriose, puveningose dirvose, kuriose sausringais metais būtina suda-
ryti kapiliarų tinklą drėgmei iš gilesnių sluoksnių kilti į viršų. Kasmetinis dirvos volavimas prieš sėją ar po sėjos 
nėra tikslingas. 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 % grumstų, 
didesnių kaip 50 mm, arba norima priverstinai išsaugoti daugiau drėgmės dirvoje. Drėgnų dirvų volavimas gali 
būti žalingas, nes gadinama dirvos struktūra, neskatinamas drėgmės garavimas ir didinamas dirvos tankis. Di-
desnio tankio nei 1,3–1,35 g cm-3 dirvas voluoti nerekomenduojama. Vykdant žemės dirbimo mašinų technolo-
ginių procesų tyrimus, nustatyta, kad įdirbant drėgnas (> 23 % drėgmės), derliaus liekanomis gausiai padengtas 
dirvas, lysteliniai (ardeliniai) volai greitai užsikemša. Dėl to didėja jų masė, stipriau sutankinamas viršutinis dir-
vos sluoksnis, blogėja dirvos savybės, dirva mažiau atspari aplinkos veiksniams. 

Akmenuotoms dirvoms voluoti rekomenduojama geriau naudoti atsparesnius smūgiams plieninius ar modi-
fikuoto ketaus žiedus, drėgnoms ir sunkesnėms dirvoms – dantinius ar pleištinius volus su valikliais. Neišlygin-
tuose laukuose volų sekcijos neturėtų būti platesnės kaip 2 m, o arimus dera voluoti įstrižai vagų. 

Pastaruoju metu volai, kaip atskiros mašinos, naudojami vis rečiau, jie būna žemės dirbimo ir sėjos mašinų 
sudėtinė dalis.  

Volais taip pat išlyginamas dirvos paviršius, įspaudžiami nedideli akmenys, kurie gali trukdyti vėlesnėms 
technologinėms operacijoms (pvz., derliaus nuėmimui ir pan.) atlikti. Prieš sėją dirva dažniausiai voluojama 
smulkiasėkliams augalams, o po sėjos gali būti privoluoti beveik visi pasėliai, nes pasiekiamas geresnis sėklų su 
dirva sąlytis. Dėl to kapiliarais drėgmė lengviau kyla į viršų iki sėklų ir, ypač kai sausa, jos greičiau ir tolygiau 
sudygsta. Pastebėta, kad voluotoje dirvoje pasėliai susiformuoja tankesni. Privoluotoje dirvoje greičiau dygsta ir 
piktžolės ir, jeigu norima dirvos dirbimu jas sunaikinti, tikslinga savaitę ar pusantros prieš sėją dirvą privoluoti. 
Sudygusios piktžolės bus sunaikinamos ruošiant dirvą sėjai. 

Volai gali būti naudojami ir smulkioms sėkloms (dobilų ar kitų žolių) įterpti, ypač jei yra pavojus, jog sė-
jant sėjamosiomis jos bus per giliai įterptos. Pastaruoju metu volai kartu su akėčiomis tampa pagrindiniai dirvų 
paviršiaus priežiūros ir sėklų guoliavietės paruošimo padargai. Naudojami trupinamieji volai (žiediniai, lysteli-
niai (ardeliniai) ir kt.), kurie dirvos nesuglaisto, o tik sutankina gilesnius dirvos sluoksnius, palikdami purų pa-
viršių. Dirvos kapiliarai nepasiekia jos paviršiaus ir drėgmės nuostoliai mažesni. Gilesniame dirvos sluoksnyje, 
kur yra suformuojama sėklų guoliavietė, drėgmė kapiliarais pakyla iš gilesnių sluoksnių ir sėklų dygimo sąlygos 
pagerėja. Be to, augalams augant šaknys geriau aprūpinamos drėgme ir maisto medžiagomis. Smulkiagrūdis, 
nesutrintas į dulkes ir nesuglaistytas dirvos paviršius atsparesnis lietaus ir vėjo poveikiui – palijus nesupuola ir 
nesudžiūva į daigams pražūtingą plutą. Manoma, kad tinkamai parinkus volus ir jų naudojimo laiką, galima gau-
ti nuo 10 iki 20 % didesnį augalų derlių. 

 
 

 

   a   b  
 

3.22 pav. Švytuoklinės akėčios (a) ir  
akėčvirbalių brėžiamos trajektorijos  
dirvoje (b) [4] 
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3.3.2. Volų klasifikacija ir konstrukcija 

 
Dirvos paviršiui sutankinti, grumstams sutrupinti ir akmenims į dirvą įspausti plačiausiai naudojami cilind-

riniai, žiediniai, pentiniai, spiraliniai, dantytieji, lysteliniai (ardeliniai) kombinuotieji, gumuoti, padanginiai ir kt. 
volai. Cilindrinių volų paviršius būna lygus ir su įvairiais gumbais, kumšteliais ar spygliais. Žiediniai volai būna 
sudaryti iš daugelio suspaustų vienas prie kito ar rečiau išdėstytų žiedų. Jų forma būna įvairi. Volai gali būti su-
daryti 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. 

Lygusis cilindrinis volas (3.23 pav., a) sudarytas iš tuščiavidurio metalinio cilindro, kurio galai užvirinti. 
Šie volai dažniausiai būna sujungti po tris prie bendro rėmo, tačiau juos galima naudoti ir kiekvieną atskirai. Šių 
volų slėgis į žemę reguliuojamas, pripilant į cilindrą vandens arba smėlio. Transportuojant volai sukabinami 
vienas paskui kitą.  

Žiedinis volas (3.23 pav., b) į žemę remiasi mažesniu paviršiumi negu cilindrinis, todėl dirvą giliau susle-
gia. Žiedai sumauti ant ašies, paliekant tarpus, sudaro sekciją. Armens volai yra sudaryti iš siaurų kūgiškų žie-
dų, sumautų ant ašies, paliekant tarpus. Šie volai suslegia dar gilesnius dirvos sluoksnius negu žiediniai. Jie ka-
binami prie plūgų. 

Žiediniai trupintuvai. Nei kultivatoriai, nei volai ne visada pajėgia tinkamai sutrupinti ir dirvą suslėgti, kai 
dirvoje daug kietų molingų grumstų. Tokiose dirvose labiau tinkami sunkieji žiediniai volai – trupintuvai. Tokie 
volai taip pat tinka ir lengvesnėse dirvose, kai reikia sudaryti standų pagrindą sėklai. Žiedinius volus reikia rink-
tis pagal dirvas – lengvesnėse geriau tinka didesnio skersmens, sunkesnėse – sunkesni ir mažesnio skersmens. 
Trupinamųjų volų galimybės susislėgusiuose arimuose gerokai padidėja, jei prieš žiedus įtaisomi kaltiniai, pirš-
tiniai purentuvai, kultivatoriaus noragėliai, spyruoklinės lyginimo plokštės. Tokie kombinuoti agregatai ne tik 
trupina ir slegia paviršiaus sluoksnį, bet švelniai purena gilesnį armenį, lygina paviršių. Šiais agregatais pirminis 
priemolio dirvų dirbimas yra spartesnis ir pigesnis negu daug energijos eikvojančiais kultivatoriais. 

Pentininis volas (3.23 pav., c) sudarytas iš ant ašies užmautų ketinių žiedų su pentinais. Jis gerai trupina 
stambesnius molingus grumstus, sukietėjusius arimų luitus, suslegia dirvą giliau negu cilindrinis ir paviršiuje 
palieka purų dirvos sluoksnį, kuris apsaugo, kad iš dirvos neišgaruotų drėgmė. Volas agreguojamas sunkių dirvų 
priešsėjinio dirbimo agregatuose. Šie volai netinka pasėlių volavimui, nes gali pažeisti voluojamą pasėlį.  

Spiraliniai volai (3.23 pav., d), tai iš „V“ formos arba keturkampio skerspjūvio metalo juostos susukta spi-
ralė. Šie volai suslegia gilesnius dirvos sluoksnius ir išlygina dirvos paviršiaus mikronelygumus. Jie naudojami 
vidutinio sunkumo dirvų priešsėjinio dirbimo agregatuose. 

 

a b c   
 

d e f  g  
 

3.23 pav. Volai: 
a – cilindrinis lygusis; b – žiedinis; c – pentininis; d – spiralinis; e – dantytasis; f – lystelinis (ardelinis); 
g – kombinuotasis [6, 11, 12] 
 

Dantytieji volai (3.23 pav., e) sudaryti iš metalinio tuščiavidurio cilindro, prie jo pritvirtinti dantys. Šie vo-
lai gerai trupina grumstus ir išlygina dirvos mikronelygumus. Jie naudojami sunkių dirvų priešsėjinio dirbimo 
agregatuose. 

Lystelinis (ardelinis) volas (3.23 pav., f) sudarytas iš keleto ant veleno sumautų diskų, sujungtų lystėmis, 
virbalais arba juostomis (lygiomis arba dantytomis). Lystės, virbalai ar juostos gali būti lygiagrečios velenui ar 
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įstrižos. Šie volai dirvos paviršių ne tik purena, suspaudžia, bet ir frakcionuoja, t. y. stambesnius dirvos grumste-
lius išmeta į paviršių, o smulkesni lieka po jais, todėl išvengiama dirvos plutos susidarymo. Jie naudojami leng-
vų ir vidutinio sunkumo dirvų priešsėjinio dirbimo agregatuose. Taip pat dažnai atlieka kultivatorių atraminių 
ratų funkciją, stabilizuoja purenimo gylį, tai ypač svarbu formuojant sėklų guoliavietę. Šie volai mažiau tinkami 
akmenuotose dirvose, nes netolygiai slegiama dirva, akmenys išlanksto volų lysteles (ardelius). Tokioms dir-
voms tinka tvirtesnės konstrukcijos volai.  

Priešsėjiniam dirvų dirbimui labai tinkami lengvieji 20–35 cm skersmens lysteliniai (ardeliniai) volai, suda-
ryti iš 8–12 strypų ar lystelių. Jie gerai trupina drėgną žemės dirbimo padargų (kultivatorių ar akėčių) išverčia-
mą dirvą ir iki 5–7 cm gilumo suslegia dirvos paviršių, o pats dirvos paviršius lieka purus. Be to, dirbant dides-
niu greičiu, volo strypai ar lystelės stambesnius trupinėlius pameta aukščiau negu smulkius ir jie ant dirvos pa-
viršiaus nukrinta vėliau – taip gaunamas nedideliais trupinėliais padengtas dirvos paviršius, tai ir apsaugo nuo 
pasėlių „užplakimo“ ir vėjo erozijos. Priklausomai nuo dirvos sąlygų, lysteliniai (ardeliniai) volai gali būti su-
dvigubinami, lengvesnėse dirvose naudotini didesnio skersmens, priemolio dirvose geriau dirba, kai strypai 
briaunuoti ar dantytos lystelės.  

Kombinuotieji volai (3.23 pav., g) 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 – 
„Kroskilio“ volais. Šie volai sminga negiliai (4–7 cm), smulkina ir nedidelius grumstus, gerai slegia paviršinio 
sluoksnio apačią, įspaudžia nedidelius akmenis, savaime nusivalo prilipusią drėgną žemę. Be šio padargo sau-
suose priemoliuose sunku gerai paruošti dirvą rapsams, runkeliams, linams, žolėms. Jais galima voluoti ir iškart 
po sėjos. Kombinuotieji volai, kaip priešsėjiniai žemės dirbimo padargai, labai tinkami sėklų guoliavietei dirvo-
je formuoti. Jie saikingai suslegia dirvą, palieka purų dirvos paviršių, todėl sausringais metais sumažinamas 
vandens garavimas ir išsaugomi nepažeisti dirvos kapiliarai. Atlikus volavimo eksperimentinius tyrimus nusta-
tyta, kad volavimas po cukrinių runkelių sėjos kombinuotuoju arba pentininiu volais neturėjo esminės įtakos 
dirvos tankiui. Be to, sparčiausiai cukrinių runkelių daigai vystėsi kombinuotuoju volu po sėjos sutankintoje 

dirvoje. Sėklos dygo 2–3 d. anksčiau nei nevoluotoje dirvoje [14, 15]. 
Žvaigždiniai volai yra sudaryti iš žvaigždėtų diskų, sumautų ant 

ašies, paliekant tarpus. Šie volai gerai trupina grumstus, todėl dažniausiai 
kabinami prie plūgų ariant sunkias dirvas.  

Spygliuotasis volas yra sudarytas iš tuščiavidurio metalinio cilindro 
su pritvirtintais iki 3 cm ilgio spygliais. Šie volai būna sunkūs ir lengvi. 
Lengvaisiais spygliuotaisiais volais trupinama dirvos plutą pasėliuose. 
Sunkieji spygliuotieji volai gerai trupina grumstus, todėl naudojami 
priešsėjinio dirvos dirbimo agregatuose. 

Pastaruoju metu prie sėjamųjų arba žemės dirbimo agregatų dažnai 
montuojami padanginiai arba gumoti volai. Gumoti volai (3.24 pav.) 
gaminami cilindrą arba metalinius volo žiedus apgaubiant guma. Retais 
atvejais gali būti, kad visas volas gaminamas iš gumos. Gumoti volai 
dažniausiai naudojami lengvesnėse ir vidutinio sunkumo dirvose, kai 
norima sutankinti dirvos paviršių ir nepažeisti sėklų. Jie gali būti mon-
tuojami prieš noragėlius arba iškart už jų. Kai volas stovi prieš sėjos no-
ragėlius, galima suderinta taip, kad volas besisukdamas suspaudžia dir-
vos paviršių tuose ruožuose, kuriuose bus įterpiamos sėklos. Dirvos 
sluoksnis po žiedais (volo išgaubimais) suspaudžiamas stipriau, o tarp 
žiedų (išgaubimų) – nesuspaudžiamas. Tokiu atveju augalų sėklos gali 
būti įterpiamos ant kietesnio suspausto dirvos pagrindo, kur jas greičiau 
kapiliarais pasiekia drėgmė. Sėklų užžėrimui panaudojama tarp žiedų 
(volo išgaubimų) esanti nesuspausta puri dirva. 

Padanginiai volai (3.25 pav.), kaip ir gumoti volai, dažniausiai nau-
dojami su žemės dirbimo ir sėjos mašinomis. Daug vienas šalia kito rie-
dančių ratų vienodai suspaudžia dirvą per visą mašinos darbinį plotį. Di-
delės masės žemės dirbimo ir sėjos mašinose, kuriose sumontuotos dide-
lio tūrio sėkladėžės ir trąšadėžės, padanginiai volai leidžia sumažinti 

spaudimą į dirvą, lyginant su atraminių ratų spaudimu. Kad tarp ratų nestrigtų akmenys ir didesni grumstai, ratai 
gali būti išdėstomi dviem lygiagrečiomis eilėmis. Tokiu atveju kas antras ratas tvirtinamas skirtingoje eilėje. 

 
3.24 pav. Gumotas volas: 
1 – volas; 2 – rėmas; 
3 – valiklis; 4 – laikiklis  
 

 
3.25 pav. Padanginis volas, montuo-
jamas prie sėjamosios [5] 
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Padanginiai volai gali būti kabinami ir traktoriaus priekyje (3.26 pav.) 
dirvai, esančiai tarp traktoriaus ratų, išlyginti ir sutankinti. Kartu su plačiais 
arba sudvejintais traktoriaus ratais priekyje kabinami padanginiai volai lei-
džia pasiekti gana panašų dirvos suspaudimą per visą traktoriaus plotį. Pa-
pildomai panaudojant hidraulinę sistemą priekinio padanginio volo spaudi-
mui į dirvą, atitinkamai galima sumažinti traktoriaus ratų spaudimą. Nau-
jausi priekiniai padanginiai volai gali būti sujungti su vairavimo sistema, 
kad posūkiuose nebūtų nepageidaujamai perstumiama dirva.  

Volų valikliai (grandikliai). Dirbant sudėtingomis sąlygomis, kai 
dirva gana drėgna, daugelis volų neišvengiamai aplimpa dirva. Tokiu at-
veju keičiasi volo parametrai bei masė (didėja volo skersmuo ir masė). 
Volas nebegali tinkamai atlikti savo funkcijos, todėl daugelyje volų mon-
tuojami valikliai (grandikliai), kurie prie volų prilipusią dirvą nuvalo. Va-
likliai dažniausiai tvirtinami prie atskiro valiklių rėmo taip, kad jų galai 
būtų kuo arčiau volo, tačiau jo nesiliestų. Ypač svarbu tinkamą atstumą 
išlaikyti gumotuose voluose, nes gali būti pažeidžiama guma. Per didelis 
atstumas taip pat nėra gerai, nes volas bus prastai valomas. Darbo metu valikliai dyla, todėl atstumui padidėjus 
reikia jį sureguliuoti. Reguliavimas dažniausiai atliekamas perstumiant valiklį pailgose laikiklio skylutėse. 

 
3.4. Lygintuvai 

 

3.4.1. Lygintuvų paskirtis ir agrotechnikos reikalavimai 

 

Lygintuvų paskirtis – išlyginti nedidelius dirvos nelygumus. Lygintuvai taip pat gali būti naudojami ir pie-
vose kurmiarausių lyginimui.  

Nelygus lauko paviršius nevienodai džiūsta, todėl sunkesnėse dirvose ypač naudingas dirvos paviršiaus ly-
ginimas, kuris atliekamas lygintuvais, valkėmis arba apverstomis akėčiomis.  

Pagrindinis agrotechninis reikalavimas lygintuvams yra tai, kad dirvos paviršius būtų lygus, be gilių duobių 
ir aukštų kauburėlių.  

 
3.4.2. Lygintuvų klasifikacija ir konstrukcija 

 

Lietuvoje dažniausiai naudojami verstuviniai lygintuvai. Lygintuvą 
sudaro neaukštas verstuvas, kuris traukiamas traktoriaus nupjauna dirvos 
iškilimus ir priekyje savęs stumia tol, kol perstumia iki dirvos įdubimų. 
Dirva lyginama 2–3 kartus. Važiuojama įstrižai arimo krypties. Lygintuvai 
dažnai būna sudėtinių žemės dirbimo mašinų sudedamoji dalis. Dažniau-
siai lygintuvai tvirtinami sudėtinių kultivatorių priekyje, prieš noragėlius 
(3.27 pav.). Tokį lygintuvą sudaro verstuvinė lyginimo lenta, pritvirtinta 
prie rėmo. Lygintuvas gali būti per visą mašinos darbinį plotį arba sudary-
tas iš atskirų trumpesnių dalių. Trumpesnis lygintuvas gali geriau kopijuoti 
dirvos paviršių. Kai kurie lygintuvai turi reguliavimo įtaisą, kuriuo regu-
liuojamas jo pasvirimo kampas. Didinant lygintuvo pasvirimo kampą dir-
vos stumiama daugiau, mažinant – mažiau. Didesnis pasvirimo kampas 
naudojamas, kai dirva labai nelygi. 

Kai kuriose žemės dirbimo mašinose naudojami specialūs lygintuvai, 
sudaryti iš daug vienoje eilėje išdėstytų lyginimo plokštelių, pritvirtintų 
prie spyruoklinių noragėlių (laikiklių) (3.28 pav.). Spyruoklinė dalis leidžia 
plokštelei lengvai atsilenkti ir vibruojant kopijuoti dirvos paviršių, nepri-
klausomai nuo kitų greta esančių lyginimo plokštelių. Gamintojai tokį ly-
gintuvą, dėl vibracinių jo savybių, dažnai vadina vibraciniu lygintuvu. 
Esant sunkiai dirvai ir sudėtingoms sąlygoms, kai dirvos paviršiuje daug 
grumstų ir jie gana dideli, visas lyginimo plokšteles stabilizavimo strypu 
galima sujungti į vieną visumą. Taip lygintuvas dirba gana panašiai, kaip 
ir vientisas vestuvinis lygintuvas. 

 
 

3.26 pav. Padanginis volas, kabina-
mas traktoriaus priekyje [10] 

 
3.28 pav. Vibracinis lygintuvas: 
1 – spyruoklinis noragėlis; 2 – rėmas; 
3 – lygintuvo plokštelė; 4 – stabilizavimo 
strypas [17] 

 
3.27 pav. Verstuvinis lygintuvas 
prieš kultivatoriaus noragėlius [9] 
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Valkės (3.29 pav.) skirtos dirvos pa-
viršiui lyginti. Jos sudarytos iš grandinė-
mis sujungtų metalinių sijelių (dažniau-
siai) arba žiedų. Sijinės valkės dažniausiai 
turi pa-pildomų darbinių dalių. Virbalinės 
sijinės valkės priekyje turi akėtėles, o pei-
linės virbalinės – dar ir hori-zontalų peilį. 
Peilis nupjauna dirvos nelygumus, akėtė-
lės supurena dirvos paviršių, o sijelės jį 
išlygina. Lietuvoje anksčiau prie sėjamųjų 
dažnai buvo kabinamos grandininės sėklų 
užžeriamosios valkės, kurios vienu metu 
išlygindavo dirvos paviršių ir įterpdavo 
augalų sėklas. 

Žiedinės valkės sudarytos iš kelio-
mis eilėmis išdėstytų ir tarpusavyje gran-
dinėmis sujungtų plieninių žiedų. Prieš 
žiedus kartais dedama sija, kuri nubrau-
kia dirvos iškilimus į įdubimus. Pirmo-
sios eilės žiedai gali būti su dantukais, 

nukreiptais į dirvą. Tokiu atveju žiedų dantukai purena viršutinį dirvos sluoksnį, o kiti žiedai išlygina. 
Valkėmis anksti pavasarį gali būti lyginamas dar neperdžiūvęs dirvos paviršius. Pievose valkėmis lyginami 

kurmiarausiai. Šiuo metu valkiavimas taikomas gana retai. Dažniausiai valkių funkciją atlieką lengvos akėčios 
ar kultivatoriai. 

 

Kontroliniai 
klausimai 

 

1. Kaip skirstomos akėčios? 
2. Kokius pagrindinius reikalavimus turi atitikti akėčvirbalių išdėstymas? 
3. Kokia lėkštinių ir peilinių akėčių paskirtis? 
4. Kokios akėčios naudojamos pasėlių priežiūrai? 
5. Kokia volų paskirtis? 
6. Kokie būna volai? 
7. Iš kokių dalių sudaryti kombinuotieji volai? 
8. Kada dažniausiai naudojami gumoti ir padanginiai volai? 
9. Kokie būna verstuviniai lygintuvai? 
10. Kokia valkių paskirtis? 
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4. SĖJAMOSIOS 
 

4.1. Paskirtis, agrotechnikos reikalavimai sėjai, sėjos būdai 

 

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

Sėjamųjų 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 užžeria-
mos 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. Todėl būtina laikytis agrotechnikos reikalavimų 
sėjai: 

 sėklos negali būti žalojamos; 
 sėja turi būti vykdoma tinkamiausiu ir trumpiausiu laiku, neturėtų būti sėjama ilgiau kaip 6 dienos; 
 sėjamieji aparatai turi išberti nustatytą sėklų kiekį. Leistinas sėklos kiekio nukrypimas iki 3,0 %.  
 sėklos turi būti įterpiamos vienodu gyliu. Vidutinis sėjos gylio nuokrypis nuo būtino, sėjant nuo 3,0 iki 

4,0 cm gyliu, neturi būti didesnis kaip 0,5 cm, o sėjant nuo 6,0 iki 8,0 cm gyliu – 1,0 cm; 
 sėklų eilutės turi būti tiesios, o tarpueiliai vienodo pločio. Tarpueilių plotis neturi skirtis daugiau kaip 

2,0 cm; 
 sandūrinių tarpueilių plotis neturi skirtis nuo kitų tarpueilių pločio, nuokrypis negali viršyti 5,0 cm. 

 
Sėjos būdai skirstomi pagal dirvos įdirbimą sėjai ir pagal sėklų išdėstymą dirvoje. Pagal dirvos įdirbimą sė-

ja 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. 

 
Įprastinės sėjos trūkumai, lyginant su kitais būdais: 
 gadinama dirvos struktūra, porų sistema; 
 susidaro armens padas; 
 naikinama dirvos fauna; 
 didelės darbo laiko ir degalų sąnaudos; 
 daug kartų suvažinėjama dirva; 
 didesnė dirvų erozija. 

 

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 bū-
das, kuris tik paskutiniaisiais metais pradėtas taikyti. Tiesioginė sėja gali būti sėja į ražieną, sėja į pievą ir sėja 
po kaupiamųjų augalų.  

Pagrindiniai tiesioginės sėjos privalumai, lyginant su kitais būdais, yra tokie [3, 5, 10]: 
 mažesnės darbo laiko sąnaudos; 
 mažesnis degalų sunaudojimas; 
 mažesnis dirvos suspaudimas; 
 mažesnė dirvos erozija; 
 geresnė dirvos struktūra; 
 daugiau sliekų, didesnis biologinis aktyvumas; 
 mažesnis nitratų išplovimas į gruntinius vandenis. 
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Pagrindiniai tiesioginės sėjos trūkumai, lyginant su kitais būdais, šie [5, 10]: 
 ne visus augalus galima sėti šiuo būdu; 
 lėtesnis dirvos paviršiaus įšilimas pavasarį, dėl to ilgiau dygsta sėklos; 
 negalima piktžolių išnaikinti mechaninėmis priemonėmis; 
 kietesnis dirvos paviršius; 
 sudėtingesnis sėklų įterpimas; 
 trukdo derliaus liekanos, jas būtina išvežti arba smulkiai susmulkinti ir tolygiai paskleisti dirvos pavir-

šiuje; 
 sudėtingesnė sėjamųjų konstrukcija, nes būtinos papildomos darbinės dalys, kurios perpjautų arba nu-

žertų praėjusio derliaus liekanas; suformuotų sėklų vagutę, užžertų ir prispaustų sėklas.  
  

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 įterpia-
mos akėčiomis. Sėklos pasiskirsto dirvos paviršiuje netolygiai ir įterpiamos nevienodu gyliu. 

Eilinė sėja – sėklos išberiamos eilutėmis. Sunaudojama mažiau sėklų negu sėjant pakrikai. Sėklos įterpia-
mos vienodu gyliu, todėl vienodžiau sudygsta. Tai labiausiai paplitęs sėjos būdas. Paprastoji eilinė sėja, kai tar-
pueiliai 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 tiks-
liausias sėjos būdas. 

Lizdinė sėja – eilutėje išberiama po kelias sėklas į vieną vietą – lizdą. Atstumai tarp lizdų vienodi. Kai at-
stumai 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. 

 

4.2. Sėjamųjų klasifikacija 

 

Sėjamosios pagal dirvos įdirbimą skirstomos į įprastinės ir tiesioginės sėjos sėjamąsias (4.1 pav.). Įprasti-
nės sėjamosios skirtos sėti į įprastiniu būdu įdirbtą dirvą. Taip pat dažnai šiomis sėjamosiomis gali būti sėjama į 
minimaliai įdirbtą dirvą, kurios paviršiuje nėra derliaus liekanų.  
 

 
4.1 pav. Sėjamųjų klasifikacija [10] 

SĖJAMOSIOS 

Pagal dirvos 

įdirbimą sėjai 

Pagal sėjos 

būdą 

Pagal  

paskirtį 

Įprastinės sėjos 

Tiesioginės sėjos 

Pakrikosios  

Ruožinės 

Eilinės 

Siauraeilės  

Plačiaeilės  

Juostinės  

Punktyrinės  

Pagal sujungimą 

su jėgos šaltiniu 

Pagal sėjamąjį 

aparatą 

Lizdinės 

Javų  

Linų 

Kukurūzų  

Cukrinių 
runkelių  

Daržovių  

Miškų  

Pakabinamosios  

Pusiau pakabi-
namosios 

Prikabinamosios  

Savaeigės  

Mechaninės 

Pneumatinės 

Pneumomechaninės 

Elektrinės 

Vakuuminės  Slėginės  

Ritininės  

Duobėtosios  

Išcentrinės  

Virvelinės  

Žolių  
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Tiesioginės sėjos sėjamosios skirtos sėjai į neartą ir nuo praėjusio derliaus neįdirbtą dirvą (ražieną, dobilie-
ną ir t. t.). Jomis taip pat gerai galima pasėti į minimaliai arba įprastiniu būdu įdirbtas dirvas.  

Įprastinės ir tiesioginės sėjos sėjamosios klasifikuojamos pagal paskirtį, sėjos būdą, sukabinimą su jėgos 
šaltiniu, sėjamąjį aparatą, darbinių dalių (noragėlių, sėklavamzdžių, užžertuvų, prispaudimo volelių) konstrukci-
ją. 

Tiesioginės sėjos sėjamosios dar skirstomos pagal papildomų darbinių dalių, t. y. derliaus liekanų nužertuvų 
ir peilių konstrukciją. 

 

4.3. Sėjamųjų konstrukcija 

 

Sėjamųjų konstrukcija, priklausomai nuo paskirties ir sėjos būdo, būna skirtinga. 
Eilinę javų sėjamąją (4.2 pav.) sudaro rėmas, sėkladėžė, sėjamasis aparatas, sėklavamzdžiai, noragėliai, už-

žėrimo įtaisai, gylio reguliatorius, perdavos ir kitos dalys. 
 

 
4.2 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 [10, 15] 

 
Punktyrinę cukrinių runkelių, kukurūzų, pupų, saulėgrąžų ir kitų augalų sėjamąją sudaro rėmas ir prie jo 

pritvirtintos sekcijos, sėjančios atskiras eilutes. Punktyrinės sėjamosios gali būti keturių, šešių, aštuonių, dvyli-
kos ir aštuoniolikos sekcijų. Kiekvieną sekciją (4.3 pav.) dažniausiai sudaro kliūčių nužertuvas, dirvos kopija-
vimo įranga, sėkladėžė, sėjamasis aparatas, noragėlis, atraminis ratukas, gylio reguliatorius, prispaudimo volelis, 
užžertuvas ir kitos dalys. 

 

 

4.3 pav. Punktyrinės cukrinių runkelių sėjamosios konstrukcija: 
1 – kliūčių nužertuvas; 2 – atraminis ratukas; 3 – noragėlis; 4 – sėjamasis aparatas; 5 ir 7 – prispaudimo voleliai; 
6 – užžertuvas; 8 – lygiagretainė dirvos kopijavimo įranga; 9 – gylio reguliatorius; 10 – iškėlimo įtaisas; 11 – sėkladė-
žė [10] 
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4.3.1. Sėkladėžės 

 
Sėkladėžė skirta tam, kad, užpildžius ją sėklomis, būtų galima užsėti tam tikrą plotą. Sėkladėžę sudaro į 

apačią siaurėjanti dėžė, jos dugne yra skylės, pro kurias sėklos byra į sėjamuosius aparatus. Kad sėklos geriau 
patektų į sėjamuosius aparatus, sėkladėžės dugne gali būti įtaisomi maišikliai. Sėjamosiose, kurios sėja ir kartu 
įterpia trąšas, sėkladėžės būna iš dviejų dalių. Viena dalis skirta sėkloms, kita – trąšoms supilti. Sėklų kiekiui 
sėkladėžėje nustatyti gali būti įtaisomi mechaniniai arba elektriniai signalizacijos prietaisai. Mechaninius sudaro 
plūdės, kurių padėtys keičiasi, kintant sėklų kiekiui sėkladėžėje. Elektrinius – jutikliai, kurie fiksuoja sėklų kiekį 
sėkladėžėje ir šviesine arba garsine signalizacija mašinos kabinoje informuoja vairuotoją. 

 
4.3.2. Sėjamieji aparatai 

 

Sėjamieji aparatai tvirtinami sėkladėžės apačioje. Jų paskirtis – dozuoti išberiamų sėklų kiekį. Jie būna me-
chaniniai, pneumomechaniniai, pneumatiniai ir elektriniai.  

Mechaniniai sėjamieji aparatai skirstomi į ritinius (rievėtus, krumpliuotus, mentinius, kombinuotus), duo-
bėtuosius (diskinius, juostinius), išcentrinius ir virvelinius. 

Ritiniai rievėtieji sėjamieji aparatai (4.4 pav.) naudojami eilinėse javų, linų, daržovių sėjamosiose. Šiuos 
aparatus sudaro korpusas, rievėta ritė, mova ir dugnelis. 

Sėjamojo aparato ritė 5 užmauta ant velenėlio 4, ku-
ris jai suteikia sukamąjį judesį. Darbo metu, ritei sukan-
tis, jos rievės iš korpuso beria sėklas į sėklavamzdį. Mo-
va 3 nesisuka. Išberiamų sėklų kiekis gali būti regu-
liuojamas keičiant ritės darbinį įlgį, t. y. įstumiant ritę į 
korpusą (dėžutę) arba ištraukiant iš jo. Daugiausia sėklų 
išberiama, kai ritė pilnai įstumta į korpusą. Ištraukiant 
ritę, išberiamų sėklų kiekis mažėja, ritės vietą korpuse 
užima mova. Išberiamų sėklų kiekį taip pat galima keisti, 
keičiant ritės sūkių dažnį, esant tam pačiam sėjamosios 
važiavimo greičiui. Didinant ritės sūkių dažnį, sėklų išbe-
riama daugiau, mažinant – mažiau. 

Sėjamojo aparato dugnelis gali būti perstatomas ir 
neperstatomas. Perstatomas gali būti nustatomas į skirtingas padėtis. Sėjant smulkias sėklas, dugnelis nustato-
mas į tokią padėtį, kad tarpas tarp jo ir ritės būtų nedidelis, kad sėklos laisvai nebyrėtų, taip pat ir nesikimštų. 
Sėjant stambias sėklas, dugnelis nuleidžiamas į žemesnę padėtį. Norint išvalyti korpusą arba sėkladėžę, dugnelis 
leidžiamas žemyn iki galo. 

Ritės gali turėti tiesias arba įstrižas rieves. Ritės su tiesiomis rievėmis sėklas beria pulsuojančiai, t. y. tam 
tikromis porcijomis. Ritės su įstrižomis rievėmis sėklas beria tolygiau. 

Ritiniai krumpliniai sėjamieji aparatai naudojami 
įvairaus stambumo sėkloms ir mineralinėms trąšoms 
berti. Ritinį krumplinį sėjamąjį aparatą (4.5 pav.) sudaro 
korpusas, krumpliuota ritė, dugnelis. 

Ritinis krumplinis sėjamasis aparatas veikia pana-
šiai kaip ritinis rievėtasis. Išberiamų sėklų kiekis regu-
liuojamas keičiant ritės sūkių dažnį. Didinant dažnį, sėk-
lų išberiama daugiau, mažinant – mažiau. Pagal išbe-
riamų sėklų stambumą perstatomas dugnelis. Smul-
kioms sėkloms pakeliamas aukštyn, stambioms – nulei-
džiamas žemyn. Dugneliai perstatomi svirtimi visi iš 
karto. 

Kai kurių sėjamųjų (Rabewerk, Pötinger ir kt.) iš-
beriamų sėklų kiekį galima reguliuoti ant krumpliuotos 
ritės uždedant papildomas dalis bei keičiant ritės suki-

mosi kryptį. Priklausomai nuo papildomų dalių konstrukcijos (4.6 pav.), sėjamieji aparatai gali išberti nuo 0,7 
iki 400 kg ha-1 sėklų.  

 

 
4.4 pav. Ritinis rievėtasis sėjamasis aparatas: 
1 – korpusas; 2 – dugnelis; 3 – mova; 4 – velenėlis; 
5 – ritė [9] 

 

 
4.5 pav. Ritinis krumplinis sėjamasis aparatas: 
1 – dugnelio velenėlis; 2 – krumpliuota ritė; 
3 – sėkladėžė; 4 – sklendė; 5 – ritės velenėlis; 
6 – dugnelis [11] 
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a  b c  d  e  
4.6 pav. Ritinių krumplinių sėjamųjų aparatų konstrukcija: 
a – be papildomų dalių, sėklų išberiama iki 400 kg ha-1 (ritė sukama į kairę); b – su papildoma dalimi, sėklų išberiama 
iki 60 kg ha-1 (ritė sukama į kairę); c – su papildoma dalimi, sėklų išberiama iki 15 kg ha-1 (ritė sukama į kairę); d – su 
papildoma dalimi, sėklų išberiama iki 0,7 kg ha-1 (ritė sukama į dešinę); e – ritė su papildoma dalimi [10] 

 
Ritiniai kombinuotieji sėjamieji aparatai sudaryti iš skir-

tingų matmenų dviejų arba daugiau rievėtų arba krumpliuotų 
ričių (4.7 pav.). Mažesnių matmenų ritės skirtos smulkių, o di-
desnių – stambių sėklų išbėrimui. Ritės 2 ir 4 užmaunamos ant 
velenėlio 5. Viena ritė tvirtinama standžiai, o kita – laisvai. Sė-
jant stambias sėklas, abi ritės sujungiamos kaiščiu tarpusavyje. 
Išberiamas didesnis sėklų kiekis. Kai sėklos smulkios, kaištis 
ištraukiamas ir atjungiama viena ritė nuo kitos. Tada sukasi tik 
viena, mažesnių matmenų, ritė ir išberia mažesnį kiekį sėklų. 
Kaiščiai ištraukiami ir įstumiami rankiniu būdu po vieną arba 
mechanizuotai visi iš karto vienu metu. Galimas ir automatizuo-
tas kaiščių valdymas iš traktoriaus kabinos. 

Ritiniai mentiniai sėjamieji aparatai skirti stambioms sėk-
loms išberti. Jų konstrukcija ir veikimas panašus, kaip ir ritinių 
rievėtųjų sėjamųjų aparatų. Skiriasi tik tuo, kad vietoj rievių turi 
menteles. Mentinį sėjimo aparatą sudaro korpusas, mentinė ritė, 
mova. Išberiamų sėklų kiekis reguliuojamas keičiant ritės darbi-
nį ilgį arba sūkių dažnį. 

Ritinis mentinis kartu su ritininiu rievėtu arba krumpliuotu 
sėjamuoju aparatu gali sėklas išberti lizdiniu būdu (4.8 pav.). 
Besisukdama rievėta ritė 1 beria sėklas ant mentinės ritės 3. 
Mentinė ritė sukasi lėčiau negu rievėta, todėl sėklos kaupiasi 
tarp ritės menčių. Pasisukus ritei, sėklos krenta į kitą tarpą tarp 
menčių, o iš apatinės dalies išbyra į sėklavamzdį 4. Sėklos dir-
voje išberiamos lizdais, vienodais atstumais tarp jų.  

Duobėtieji sėjamieji aparatai skirti cukrinių runkelių, kuku-
rūzų, saulėgrąžų ir kt. augalų, kurie sėjami tiksliais atstumais, 
sėkloms berti. Šie aparatai gali būti diskiniai ir juostiniai. Diski-
niai būna su vertikaliais, pasvirusiais arba horizontaliais diskais. 

Vertikalūs diskiniai sėjamieji aparatai būna su duobutėmis 
disko išorėje (4.9 pav.) arba disko briaunos šone (4.10 pav.). Sė-
jamajame aparate su duobutėmis disko išorėje sėklos iš sėkladė-
žės 1 byra ant besisukančio disko 4 ir įkrenta į disko išorėje esan-
čias duobutes 6. Sėklų perteklių nužeria ritinėlis 2. Diskui pasisu-
kus, sėklos iškrenta iš duobučių į noragėlio išbrėžtą vagutę. Įstri-
gusios sėklos išstumiamos stūmikliu 5. Išsėjamų sėklų kiekis re-
guliuojamas keičiant disko sūkių dažnį, parenkant diskus su kito-
kiu duobučių skaičiumi arba spec. dalimis uždengiant vieną duo-
bučių eilę. 

 
4.7 pav. Ritinis krumpliuotas kombinuotasis 
sėjamasis aparatas: 
1 – korpusas; 2 – ritė smulkioms sėkloms; 
3 – sklendė; 4 – ritė stambioms sėkloms; 
5 – ritės velenėlis; 6 – dugnelio velenėlis; 
7 – dugnelio tvirtinimo varžtas; 
8 – dugnelis [10] 

 
4.8 pav. Ritinis rievėtasis-mentinis sėjamasis 
aparatas: 
1 – rievėta ritė; 2 – korpusas; 
3 – mentinė ritė; 4 – sėklavamzdis [10] 
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Sėjamajame aparate su duobutėmis disko briaunos šone (4.10 pav.) sėklos 5 spaudžiasi prie disko 2 ir po 

vieną patenka į duobutes 6. Diskui pasisukus, stūmiklis 3 išstumia sėklas į noragėlio išbrėžtą vagutę. Tokie apa-
ratai gerai dirba, kol sėkladėžė 1 pilnai užpildyta sėklomis. Mažėjant sėklų kiekiui sėkladėžėje, sėklos neprisi-
spaudžia prie disko ir neužpildo duobučių. Išsėjamų sėklų kiekis reguliuojamas keičiant disko sūkių dažnį arba 
diskus su skirtingu duobučių skaičiumi. 

Horizontalūs diskiniai sėjamieji aparatai (4.11 pav.) susideda iš horizontalaus disko 5 su išpjovomis 3, 
įmontuoto cilindrinės sėkladėžės 1 dugne, stūmiklio 4. 

Horizontaliame sėjamajame aparate sėklos byra 
sėkladėžės kraštais ir patenka į disko išorėje esančias 
išpjovas. Diskui pasisukus, sėklos byra į sėklavamzdį 
2. Įstrigusias sėklas išpjovose išstumia stūmiklis. 
Išsėjamų sėklų kiekis reguliuojamas keičiant disko 
sūkių dažnį arba diskus su skirtingu išpjovų skaičiu-
mi. Išpjovų dydis parenkamas pagal sėklų matmenis. 

Diskiniai sėjamieji aparatai su pasvirusiu 

disku (4.12 pav.) sudaryti iš korpuso 2, varomojo 
krumpliaračio 3 ir ant jo pritvirtinto disko su duo-
butėmis 4. Sėklos iš sėkladėžės 1 byra ant kampu 
pastatyto disko, apatinės jo dalies ir užpildo diske 
esančias duobutes. Duobutėse lieka po viena sėklą, jų 
perteklius, diskui sukantis, nuslysta žemyn. Neslys-
tančias sėklas nužeria žertuvas. Pasisukus diskui, 
sėklos yra išstumiamos iš duobučių ir byra į noragė-
lio išbrėžtą vagutę. Išsėjamų sėklų kiekis reguliuo-
jamas keičiant disko sūkių dažnį arba keičiant dis-
kus su skirtingu duobučių skaičiumi. 

Juostiniai sėjamieji aparatai (4.13 pav.) sudary-
ti iš varančiojo skriemulio 7, juostos 2 ir sėklų nužė-
rimo ritinėlio 6. Juostą įtempia kreipiančioji 5, kuri 
uždengia ir skylutes 3. Juostos greitį matuoja ritinė-
lis 8. 

Juostinis sėjamasis aparatas gali būti įtaisytas 
noragėlyje. Sėklos iš sėkladėžės 1 byra pro angą 4 
ant juostos 2, kuri sėklas transportuoja link ritinėlio 
6. Pastarasis nužeria sėklų perteklių ir palieka skylu-
tėse po vieną sėklą. Juostai praėjus pro kreipiančiąją 
5, skylutės atsidaro ir sėklos išbyra. Išsėjamų sėklų 
kiekis priklauso nuo juostos judėjimo greičio bei 
skylučių skaičiaus joje.  

 

4.9 pav. Vertikalus diskinis sėjamasis aparatas: 
1 – noragėlis; 2 – nužėrimo ritinėlis; 3 – sėkladėžė; 
4 – diskas; 5 – stūmiklis; 6 – duobutė [2] 

 
4.10 pav. Vertikalus diskinis sėjamasis aparatas:  
1 – sėkladėžė; 2 – diskas; 3 – stūmiklis; 
4 – noragėlis; 5 – sėkla; 6 – duobutė [2] 

 
4.11 pav. Horizontalus diskinis sėjamasis aparatas: 
1 – sėkladėžė; 2 – sėklavamzdis; 3 – išpjovos; 
4 – stūmiklis; 5 – diskas; 6 – perdavų mechanizmas [10] 

 
4.12 pav. Diskinis sėjamasis aparatas 
su pasvirusiu disku: 
1 – sėkladėžė; 2 – korpusas; 3 – krumpliaratis; 
4 – diskas [10] 
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Išcentriniai sėjamieji aparatai naudojami eilinėse sėjamosiose. Juos (4.14 pav.) sudaro vidinis 4 ir išorinis 
6 kūgiai. Išorinio kūgio viršutinė dalis yra žiedo formos. Žiede yra angos orui ir sėkloms iš sėkladėžės siurbti 
bei angos į sėklavamzdžius. Velenas 3 su skriemuliu 2 suka vidinį kūgį 4. Rankena 1 per vidinį veleną sujungta 
su sklende 10. Pasukant rankeną, sklendė nusileidžia ir atidaro vidinį kūgį, kurį sukant, oras ir sėklos yra siurb-
iamos iš sėkladėžės. Sėklos, patekusios į vidinį kūgį tarp menčių 5, dėl išcentrinės jėgos ir oro srauto yra išsvie-
džiamos į sėklavamzdžius 7. Įsiurbiamų sėklų kiekis reguliuojamas sklende 10 atidarant arba pridarant vidinį 
kūgį. Sklendės 9 skirtos uždaryti sėklų tiekimą į sėklavamzdžius.  

Pneumatiniai sėjamieji aparatai skirstomi į vakuuminius, slėginius ir kombinuotus. 
Vakuuminiai sėjamieji aparatai skirti sėti punktyriniu sėjos būdu. Vakuuminį sėjamąjį aparatą (4.15 pav.) 

sudaro korpusas 1, diskas su skylutėmis 2, vakuumo kamera, susijungianti su oro išsiurbimo vamzdžiu 3, sėklų 
pertekliaus žertuvai 4 ir 7 bei vakuumo nutraukiklis 9. 

Plokščias skylėtas diskas skiria vakuumo ka-
merą nuo sėklų. Ventiliatorius siurbia orą ir vakuu-
mas pritraukia sėklas prie disko skylučių. Pritrauk-
tos sėklos juda kartu su disku. Žertuvai nužeria 
sėklų perteklių ir palieka po vieną sėklą. Diskui 
pasisukus, sėklos nusileidžia žemyn, kur vakuumo 
nutraukiklis uždengia skylutę. Dingus vakuumui, 
sėklos krinta žemyn į noragėlio išbrėžtą vagutę.  

Vakuuminiai sėjamieji aparatai tinka sėti įvai-
raus stambumo sėklas. Tam tikslui būtina parinkti 
diskus su atitinkamo didumo skylutėmis. Išsėjamų 
sėklų norma reguliuojama keičiant disko sūkių 
dažnį arba diskus su skirtingu skylučių skaičiumi. 

Slėginiai sėjamieji aparatai sudaryti iš ventilia-
toriaus, centrinio vamzdžio, srauto skirstytuvo ir 
skirstytuvo dangtelio. Sėklos iš sėkladėžės laisvai 
byra į  centrinį vamzdį, o oro srautas pro skirstytu-
vą ir sėklavamzdžius jas transportuoja iki noragėlių 
išbrėžtų vagučių. Atskirai šie sėjamieji aparatai 

praktiškai nenaudojami, nes sudėtinga užtikrinti reikiamą sėklų dozavimą. Išsėjamų sėklų kiekis gali būti regu-
liuojamas keičiant sėklų byrėjimo iš sėkladėžės angos dydį, todėl šie sėjamieji aparatai dažniausiai naudojami 
pneumomechaniniuose sėjamuosiuose aparatuose, kartu su mechaniniais ritininiais. 

Kombinuotuose pneumatiniuose sėjamuosiuose aparatuose panaudojami vakuuminių ir slėginių sėjamųjų 
aparatų darbo principai. Sėjamojoje montuojamas ventiliatorius, kuris siurbia ir pučia orą. Siurbiant orą vamz-
džiu 4 (4.16 pav.) sukuriamas vakuumas disko 2 viduje. Diskui sukantis prie skylučių prisiurbiamos sėklos ir 
transportuojamos iki noragėlio. Oro srautas iš vamzdžio 1 nupučia sėklų perteklių. Disko skylutei praeinant pro 
slėgimo vamzdį 5, sėkla yra išpučiama į noragėlio 6 išbrėžtą vagutę. 

 
4.14 pav. Išcentrinis sėjamasis aparatas: 
1 – rankena; 2 – skriemulys; 3 – velenas; 4 – vidinis kūgis; 
5 – mentė; 6 – išorinis kūgis; 7 – sėklavamzdis; 8 – sėkladėžė; 
9 ir 10 – sklendės [2] 

 

 

 

4.13 pav. Juostinis sėjamasis aparatas: 
1 – sėkladėžė; 2 – juosta; 3 – skylutė; 4 – anga; 
5 – kreipiamoji; 6 – nužėrimo ritinėlis;  
7 – varantysis skriemulys; 8 – ritinėlis [2] 
 

 
4.15 pav. Pneumatinis vakuuminis sėjamasis aparatas: 
1 – korpusas; 2 – diskas; 3 – oro išsiurbimo vamzdis; 
4 ir 7 – viršutinis ir apatinis žertuvai; 5 – sėkladėžė; 
6 ir 8 – žertuvų nustatymo rankenėlės; 
9 – vakuumo nutraukiklis [10] 
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Keičiant diskus su skirtingo didumo skylutėms, galima 
sėti įvairaus stambumo sėklas. Išsėjamų sėklų kiekis regu-
liuojamas keičiant disko sūkių dažnį. 

Pneumomechaniniai sėjamieji aparatai sudaryti iš 
pneumatinių ir mechaninių sėjamųjų aparatų. Labiausiai pa-
plitę slėginiai ritiniai rievėtieji sėjamieji aparatai. 

Slėginį ritinį rievėtąjį sėjamąjį aparatą (4.17 pav.) su-
daro ventiliatorius 2, rievėta ritė 3 su rankenėle 1, centrinis 
vamzdis 5, skirstytuvas 6 bei skirstytuvo dangtelis 7. 

Išsėjamų sėklų kiekis reguliuojamas taip pat, kaip ir me-
chaniniame ritiniame rievėtame sėjamajame aparate, t. y. 
keičiant ritės darbinį ilgį arba sūkių dažnį. Oro srautas kei-
čiamas pridarant arba atidarant droselį. 

Sėjamojo aparato skirstytuve sumontavus vožtuvus, lengvai galima nutraukti sėklų tiekimą į atskirus sėkla-
vamzdžius. 

Elektriniai diskiniai sėjamieji aparatai (4.18 pav.) turi du elektrodus. Teigiamas elektrodas 3 sumontuotas 
dielektriniame diske. Elektrodo atšakos 7 eilėmis išdėstytos disko išorinėje briaunoje. Neigiamas elektrodas 2 
gaubia diską 4. Sėklų žertuvas 8 sumontuotas sėjamojo aparato apačioje ir per noragėlį 1 patikimai sujungtas su 
žeme. 

 
4.18 pav. Elektrinis diskinis sėjamasis aparatas: 
1 – noragėlis; 2 – neigiamas elektrodas; 3 – teigiamas elektrodas; 4 – diskas; 5 – sklendė; 6 – sėkladėžė; 
7 – teigiamo elektrodo atšakos; 8 –žertuvas [2] 
 
Sėklos iš sėkladėžės 6 byra link disko 4, liečia neigiamą elektrodą ir įsielektrina. Teigiamo elektrodo atša-

kos 7 pritraukia po neigiamo krūvio sėklą. Sėklos juda kartu su disku. Sėklos, pasiekusios žertuvą, išelektrina-
mos ir nužeriamos į noragėlio išbrėžtą vagutę. Šiuo sėjamuoju aparatu sėklos nežalojamos, gali būti sėjamos 
nerūšiuotos. Išsėjamų sėklų kiekis reguliuojamas keičiant diskus su kitokiu atšakų skaičiumi arba keičiant disko 
sūkių dažnį.  

 
4.17 pav. Pneumomechaninis (slėginis ritinis 
rievėtasis) sėjamasis aparatas:  
1 – rankenėlė; 2 – ventiliatorius; 3 – ritė;  
4 – maišymo kamera; 5 – centrinis vamzdis; 
6 – skirstytuvas; 7 – skirstytuvo dangtelis; 
8 – sėklavamzdis [11, 13] 

 
4.16 pav. Kombinuotas pneumatinis sėjamasis aparatas: 
1 ir 5 – slėgimo vamzdžiai; 2 – diskas; 3 – perdavų mecha-
nizmas; 4 – siurbimo vamzdis; 6 – noragėlis;  
7 – skylutė; 8 – maišytuvas; 9 – sėkladėžė; 10 – sklendė [10] 
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4.3.3. Sėklavamzdžiai 

 
Sėklavamzdžiai (4.19 pav.) skirti iš sėjamojo aparato byrančias sėklas nukreipti į noragėlių išbrėžiamas va-

gutes. Jie turi būti lankstūs arba paslankūs ir neužsikimšti sėklomis. Sėklavamzdį dažniausiai sudaro piltuvėlis, 
tvirtinamas prie sėjamojo aparato, lanks-
tus arba paslankus vamzdis ir antgalis, 
tvirtinamas prie noragėlio. Sėklavamz-
džiai pagal formą skirstomi į teleskopi-
nius, vamzdinius (gumotus gofruotus, 
gumotus lygiuosius), piltuvinius, spirali-
nius (vielinius ir spiralinius juostinius). 
Sėklavamzdžiai gali būti gaminami iš 
lengvo metalo, plastiko, gumos ir kt. me-
džiagų. 

Tikslaus sėjimo punktyrinės sėjamo-
sios sėklavamzdžių dažniausiai neturi. 
Tokiose sėjamosiose noragėliai tvirtinami 
iškart po sėjamaisiais aparatais.  
 

 

4.3.4. Noragėliai 

 

Noragėliai skirti išbrėžti dirvoje vagutę ir į ją nukreipti sėklas. Įprastinei ir tiesioginei sėjai naudojami skir-
tingi noragėliai.  

Noragėliai įprastinei sėjai. Įprastinės sėjos noragėliai būna inkariniai, pleištiniai, pavažiniai, diskiniai.  
Inkariniai noragėliai (4.20 pav.) sminga į dirvą smailiu kampu (α < 90°). Vagutė brėžiama išverčiant dirvą 

iš gilesnių sluoksnių į paviršių. Vagutės dugnas nesuspaudžiamas, dėl to neužtikrinamas geras sėklų ir dirvos 
sąlytis. Sėklos prasčiau dygsta. Tačiau inkariniai noragėliai gerai dirba sudėtingomis sąlygomis, kai dirvos pa-
viršius yra kietas.  

Pleištiniai noragėliai (4.21 pav.) la-
biausiai paplitę javų sėjamosiose. Šie 
noragėliai sminga į dirvą buku kampu (α 
> 90°). Jie vagutę dirvoje brėžia spaus-
dami dirvą po savimi, o sėklos įterpia-
mos ant suspausto dirvos pa-grindo, taip 
užtikrinamas geras jų sąlytis su dirva, 
todėl sėklos geriau sudygsta. Pleištiniai 
noragėliai būna lengvi ir nesudėtingi, 
tačiau jais galima dirbti tik gerai įdirbto-
se dirvose. Jeigu dirvos paviršiuje yra 
derliaus liekanų, jie kemšasi. Prie nora-
gėlių laisvai tvirtinami vožtuvai, kurie 
uždaro sėklų išbyrėjimo angas ir nelei-
džia užsikimšti žemėmis, kai noragėliai 
nuleidžiami ant dirvos paviršiaus. 

Pleištiniai noragėliai gali turėti specialius gylio ribotuvus (4.22 pav.), jie neleidžia noragėliui per giliai 
įsmigti į dirvą. Tokie noragėliai naudojami labai sekliam sėklų įterpimui (pvz., linų sėjai). 

Pavažiniai noragėliai (4.23 pav.) yra išlenkto peilio formos. Jie, kaip ir pleištiniai, į dirvą sminga buku 
kampu ir spaudžia ją po savimi. Galinėje noragėlio dalyje šakojasi į dvi vertikalias sieneles, jos neleidžia vagu-
tei užbyrėti dirvos grumsteliais. Pavažiniai noragėliai dažniausiai naudojami daržovių sėjamosiose. 

 
 a       b       c      d     e 
4.19 pav. Sėklavamzdžiai: 
a – spiralinis; b – vamzdinis (gumotas lygusis); c – piltuvinis; 
d – vamzdinis (gumotas gofruotas); e – teleskopinis [10, 11] 

 

 
4.20 pav. Inkarinis noragėlis: 
1 – sėklavamzdis; 2 – korpusas; 
3 – antgalis; α – smigimo kampas 
[2, 10] 
 

 
 

4.21 pav. Pleištinis noragėlis: 
1 – vožtuvas; 2 – antgalis; 
3 – korpusas; 4 – spyruoklė; 5 – sija; 
6 – pavadėlis; 7 – sėklavamzdis [10] 
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Diskiniai noragėliai būna viendiskiai arba dvidiskiai. Viendiskį noragėlį sudaro kampu važiavimo krypčiai 
(apie 8°) pastatytas diskas, pritvirtintas prie stebulės. Stebulė su disku sukasi ant ašelės, pritvirtintos prie pava-
dėlio. Besisukdamas diskas brėžia dirvos paviršiuje vagutę, į kurią 
sėklavamzdžiu išberiamos sėklos. 

Viendiskiai noragėliai išdėstomi dviem arba trim eilėmis per vi-
są sėjamosios darbinį plotį. Gerai įdirbtose dirvose noragėliai dažnai 
sminga per giliai. Kai kuriose sėjamosiose viendiskiai nora-gėliai 
būna su gylio ribotuvais (4.24 pav.). Atraminis diskas 4 riboja disko 
2 smigimo gylį. Gylis reguliuojamas keičiant rankenėlės 3 padėtį.  

Dvidiskiai noragėliai gali būti vienaeiliai arba dvieiliai. Dvidiskį 
vienaeilį noragėlį (4.25 pav.) sudaro du diskai 1, tarpusavyje pastaty-
ti apie 10° kampu. Diskai sukdamiesi pjauna dirvą ir ją praskečia 
padarydami vagutę. Į vagutę sėklavamzdžiu 3 išberiamos sėklos. 
Dirvą, prilipusią prie diskų, nuvalo valiklis 2.  

Dvidiskį dvieilį noragėlį (4.26 pav.) taip pat sudaro du diskai, tik 
kampas tarp jų didesnis – apie 18°. Abu diskai brėžia atskiras vagutes. Iš sėklavamzdžio 1 išbyrančių sėklų srau-
tas skyrikliu 3 dalinamas į du srautus, todėl sėklos išberiamos į abi vagutes. Šie noragėliai naudojami siauraeilė-
se sėjamosiose. 

 

Noragėliai tiesioginei sėjai. Tiesioginei sėjai ir sėjai į minimaliai įdirbtą dirvą sėjamosiose naudojami 
diskiniai (viendiskiai, dvidiskiai, tridiskiai), kaltiniai, strėliniai arba sudėtiniai noragėliai. 

Diskiniai noragėliai. Lygūs arba išgaubti viendiskiai noragėliai būna su lygių, išpjaustytų arba banguotų 
ašmenų diskais (4.27 pav.). Tokie noragėliai veikia kaip peiliai, pjauna dirvos paviršių ir ant jo esančias augalų 
liekanas. Dirvos paviršiuje esant storam augalinių liekanų sluoksniui, lygių ašmenų viendiskis noragėlis gali 
pradėti stumti prieš save augalines liekanas. To galima išvengti išpjausčius diske ašmenis.  

Dvidiskiai noragėliai (4.28 pav.) geriau negu viendiskiai kietame dirvos paviršiuje formuoja vagutę. Kad 
augalų liekanos nestrigtų, tarp diskų paliekamas tarpelis arba vienas iš diskų perstumiamas pirmyn kito atžvil-
giu. 

 

 
4.22 pav. Pleištinis noragėlis su gylio ribotuvu: 
1 – gylio ribotuvas; 2 – antgalis; 3 – vožtuvas; 
4 – tvirtinimas; 5 – sėklavamzdis [10] 

 
4.23 pav. Pavažinis noragėlis: 
1 – antgalis; 2 – sienelės; 3 – sėklavamzdis [14] 

 
4.24 pav. Viendiskis noragėlis su gylio 
ribotuvu: 
1 – sėklavamzdis; 2 – diskas; 3 – rankenėlė; 
4 – atraminis diskas; 5 – pavadėlis 

 
4.26 pav. Dvidiskis dvieilis noragėlis: 
1 – sėklavamzdis; 2 – diskas; 3 – skyriklis [2, 
12] 
 

 
4.25 pav. Dvidiskis vienaeilis noragėlis: 
1 – diskai; 2 – valiklis; 3 – sėklavamzdis; 
4 – korpusas; 5 – pavadėlis [14] 
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Augalinės derliaus liekanos (šiaudai, stiebai, lapai ir t. t.) perpjaunamos geriau, kai abu diskai sukasi skir-

tingais greičiais. Tokia padėtis galima, kai diskai yra nevienodų matmenų arba skiriasi jų ašmenų konstrukcija 
(4.29 pav.). Tada lėčiau besisukantis diskas prispaudžia augalines liekanas prie dirvos, o greičiau besisukantis – 
pjauna. Be to, kai yra du diskai ir abu augalines liekanas į dirvą spaudžia dviejose skirtingose vietose, liekanos 
yra tempiamos ir viršijus tempimo leistinuosius įtempimus gali būti nutrauktos.  
 
 

a  b  c  

4.29 pav. Dvidiskiai noragėliai: 
a –  skirtingo skersmens lygių ašmenų; b – skirtingo skersmens išpjaustytų ašmenų; 
c – skirtingo skersmens lygių ir išpjaustytų ašmenų [10] 

 
Tridiskiai noragėliai (4.30 pav.) sudaryti iš trijų diskų, iš jų priekinis vertikalus 1, pastatytas lygiagrečiai 

važiavimo krypčiai. Jo paskirtis pjauti dirvos paviršių ir ant jo esančias augalines liekanas. Du galiniai diskai 2 
pastatyti kampu kaip dvidiskiame noragėlyje. Jie rieda priekinio disko išpjautu plyšiu dirvoje ir formuoja vagu-
tę. Sėklos į vagutę išberiamos sėklavamzdžiu 3, tvirtinamu tarp dviejų galinių diskų. Sėklų įterpimo gylis regu-
liuojamas atraminiais ratukais 4, kurie montuojami abiejuose diskų 2 pusėse. 

Kaltiniai noragėliai (4.31 pav.) tinka sėti į neartas dirvas. Kalto formos noragėlių antgaliai į dirvą sminga 
smailiu kampu ir gerai gilinasi, todėl net esant visiškai neįdirbtam dirvos paviršiui, jie gali sėti nustatytu gyliu. 

Kaltiniai noragėliai prastai dirba dirvose, kurių paviršiuje yra derliaus liekanų. Tada noragėliai kemšasi ir 
neužtikrina tolygaus sėklų įterpimo. 

 
 

a       b  
 
 

4.28 pav. Dvidiskiai noragėliai: 
a – su tarpu tarp diskų; 
b – su perstūmimu pirmyn vienas kito atžvilgiu [6] 
 

a       b  
 
4.27 pav. Viendiskiai noragėliai:  
a – banguotais ašmenimis; 
b – išpjaustytais ašmenimis [6] 
 

 
 

4.30 pav. Tridiskis noragėlis:  
1 – vertikalus diskas; 2 – dvidiskis noragėlis; 
3 – sėklavamzdis; 4 – atraminiai ratukai [6] 

 

 

4.31 pav. Kaltinis noragėlis:  
1 – antgalis; 2 – trąšavamzdis; 3 – sėklavamzdis; 4 – korpusas; 
5 – atraminis ratukas [6] 
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Strėliniai noragėliai (4.32 pav.) taip pat, kaip ir kaltiniai, tinka sėti į 
neartas dirvas. Jų konstrukcija panaši į kultivatorių, skirtų ražienų skutimui, 
noragėlius, todėl strėliniais noragėliais galima sėti tiesiai į ražienas. Der-
liaus liekanos prieš sėją turi būti išvežtos, nes noragėliai kemšasi. Šiais no-
ragėliais galima sėti tiek eiliniu, tiek ruožiniu būdu, kai sėklos išberiamos 
per visą noragėlio plotį arba skyrikliu suskirstoma į du ruožus. 

Dauguma noragėlių gaminami kombinuoti, t. y. kai sėjant kartu įter-
piamos birios (4.31 pav.) arba skystos mineralinės trąšos. Jeigu noragėliai 
kaltiniai, inkariniai ar strėliniai, tai greta sėklavamzdžio tvirtinami birių trą-
šų trąšavamzdžiai. Jeigu diskiniai, tai dažniausiai noragėliai išdėstomi tri-
mis eilėmis, dvi eilės būna sėjos noragėlių, o viena – trąšų noragėlių. Skys-
tos mineralinės trąšos įterpiamos specialios konstrukcijos noragėliais (4.33 
pav.). 

Noragėlio antgaliu 1 išbrėžiama vagutė dirvoje ir vamzdeliu 2 įterpiamos skystos mineralinės trąšos. 5 cm 
aukščiau plokštele 3 suspaudžiamas dirvos paviršius, kad sėklos nesiliestų su trąšomis, paskui ant suspausto dir-
vos pagrindo išberiamos sėklos. 

 
Sudėtiniai noragėliai susideda iš noragėlių ir papildomų darbinių dalių, t. y. peilių arba nužertuvų. 
Peiliai gali būti kotiniai arba diskiniai. Jų paskirtis – prapjauti viršutinį dirvos paviršiaus sluoksnį ir ant jo 

esančias augalines liekanas. Kotiniai peiliai naudojami kietose dirvose, kurių paviršiuje nėra augalinių derliaus 
liekanų. Jie gerai tinka pievų atnaujinimui, kai reikia perpjauti velėnos sluoksnį ir įterpti sėklas (4.34 pav.). 

Diskiniai peiliai gali būti sudaryti iš vieno, dviejų arba trijų diskų. Jie būna lygių, banguotų arba išpjaustytų 
ašmenų. Diskiniai peiliai geriau negu kotiniai dirba dirvose, kuriose yra derliaus liekanų. Jie prapjauna viršutinį 
dirvos sluoksnį, o už jų esantis noragėlis formuoja vagutę, kad sėklos būtų įterpiamos laikantis sėjos agrotechni-
kos reikalavimų. 

 
4.3.5. Derliaus liekanų nužertuvai 

 

Peiliais ne visada galima perpjauti augalines derliaus liekanas, todėl dažnai jos tik įspaudžiamos į dirvoje 
išbrėžtą vagutę, o sėklos įterpiamos ant viršaus. Tada sėklų sąlytis su dirva nėra pakankamas ir jos blogiau dygs-
ta. Be to, derliaus liekanos dažnai būna ir ligų pernešėjos. Siekdami to išvengti, žemės ūkio mašinų gamintojai 
konstruoja sėjamąsias su derliaus liekanų nužertuvais, kurie statomi prieš sėjos noragėlius. Nužertuvai nustumia 
dirvos paviršiuje esančias derliaus liekanas nuo būsimos 
vagutės ruožo, todėl jos netrukdo noragėlių darbui, dirva 
greičiau įšyla, gaunamas geresnis sėklų ir dirvos sąlytis.  

Nužertuvai pagal savo konstrukciją būna virbaliniai, 
pirštiniai, dantyti, lėkštiniai, viendiskiai arba dvidiskiai. 

Virbaliniai nužertuvai (4.35 pav.) statomi prieš no-
ragėlius 3. Nužertuvams sukamasis judesys perduodamas 
ašimi 1 nuo sėjamosios ratų. Nužertuvų 2 virbalai sminga 
į prieš noragėlius gulinčias augalines liekanas ir jas trau-
kia į šonus. Nužertuvai patikimiau dirba, kai derliaus lie-
kanos ilgesnės.  

 
 

 
 

4.32 pav. Strėlinis noragėlis: 
1 – antgalis; 2 – kotas;  
3 – sėklavamzdis; 4 – skyriklis [6] 

 

 
4.34 pav. Noragėlis sėjai į pievą: 
1 – peilis; 2 – sėklavamzdis [6] 

 
4.33 pav. Noragėlis sėjai ir skystų trąšų įterpimui:  
1 – antgalis; 2 – vamzdelis; 3 – plokštelė; 4 – sėklavamzdis; 
5 – korpusas [10] 

 
4.35 pav. Sudėtinis noragėlis: 
1 – ašis; 2 – virbaliniai nužertuvai; 3 – noragėlis;  
4 – prispaudimo voleliai [6] 
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Derliaus liekanų nužertuvai būna: pirštiniai 
(4.36 pav., a), dantiniai (4.36 pav., b), lėkštiniai, 

šepetiniai. Jie statomi prieš noragėlį kampu važia-
vimo krypčiai. Viendiskiai pirštiniai nužertuvai būna 
iki 50 cm skersmens ir nužeria siaurą ruožą. Dvidis-
kiai dantiniai būna nuo 30 iki 40 cm skersmens.  

Lėkštiniai nužertuvai (4.37 pav.) dažniausiai 
sudaromi iš dviejų lėkščių, kurios statomos kampu 
važiavimo krypčiai. Judant pirmyn, lėkštės sminga į 
dirvą ir stumia ją į šonus kartu su derliaus lieka-
nomis. 
 

   
4.37 pav. Punktyrinės sėjamosios sekcija su lėkštiniais nužertuvais: 
1 ir 3 – atraminiai ratukai; 2 – lėkštiniai nužertuvai; 4 – noragėlis; 5 ir 7 – prispaudimo voleliai;  
6 – užžertuvai [4] 

 
Prieš noragėlius tvirtinant derliaus liekanų nužertuvus arba peilius, sėjamosios ilgis didėja. 

 
4.3.6. Kitos sėklų įterpimo mašinų konstrukcijos 

 
Sėklas į nedirbtą dirvą galima įterpti frezerinėmis arba pirštinėmis sėjamosiomis. Freza 3 (4.38 pav., a) 

pjauna ir smulkina nustatyto storio dirvos paviršiaus riekę. Sėklos sėklavamzdžiu 2 išberiamos ant kieto dirvos 
pagrindo ir padengiamos smulkiais dirvos grumsteliais. 

a         b  

4.38 pav. Sėjamosios: 
a – frezerinė; b – pirštinė: 1 – gaubtas; 2 – sėklavamzdis; 3 – freza; 4 – sėkladėžė; 5 – pirštas;  
6 – sėjamasis aparatas [6] 

 
Pirštinė sėjamoji (4.38 pav., b) skirta sėti punktyriniu būdu. Judant pirmyn, kiekvienas pirštas sminga į dir-

vą, padaro joje duobutę ir kartu į ją įterpia sėklą. 
 
4.3.7. Prispaudimo voleliai 

 

Prispaudimo volelių paskirtis – įspausti sėklas į dirvą ir užtikrinti gerą sėklų ir dirvos sąlytį bei suformuoti 
dirvos paviršių virš sėklų eilučių. Prispaudimo voleliai būna įvairių konstrukcijų (4.39 pav.) su metaliniu arba 
gumotu paviršiumi. Jeigu prispaudimo volelis gali liesti sėklą, kad nebūtų pažeistos sėklos, prispaudimo voleliai 
būna padengti gumotu paviršiumi.  
 

a   b  
 
4.36 pav. Derliaus liekanų nužertuvai: 
a – pirštinis; b – dantinis [10] 
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 a b c d e f g h 

4.39 pav. Prispaudimo voleliai: 
a – dvidiskis V formos; b ir c – dvidiskiai su paviršiaus nuosklembomis; d – dvidiskis pirštinis; e – cilindrinis gumotu 
paviršiumi; f – cilindrinis gumotu paviršiumi su piršteliais; g – cilindrinis gumotu paviršiumi su žiedu; h – diskinis 
siauras gumotu paviršiumi [4, 10] 

 
Punktyrinėse sėjamosiose dažnai vienu metu būna dviejų konstrukcijų prispaudimo voleliai. Diskinis siau-

ras (4.39 pav., h) spaudžia sėklas į vagutę, o kitas – platesnis formuoja dirvos paviršių. Norint išsaugoti drėgmę, 
iškritus krituliams, ties sėklų eilute daromas griovelis (pvz., 4.39 pav., c, g). Jeigu kritulių kiekis yra didelis, tai 
ties sėklų eilute formuojamas kauburėlis (pvz., 4.39 pav., a, b). Norint, kad prariedėjus prispaudimo voleliui 
dirvos paviršius virš sėklų eilutės būtų ne tik suspaustas, bet ir padengtas plonu dirvos sluoksniu, naudojami 
diskiniai pirštiniai (4.39 pav., d) arba cilindriniai su piršteliais prispaudimo voleliai (4.39 pav., f). 

 
4.3.8. Užžertuvai 

 

Užžertuvų paskirtis – užlyginti noragėlio padarytas vagutes, užberti įterptas sėklas puriu dirvos sluoksniu ir 
formuoti dirvos paviršių virš eilučių. Užžertuvai pagal konstrukciją gali būti grandininiai, virbaliniai, spyruokli-
niai, mentiniai ir diskiniai (4.40 pav.). 

 
 
 

 
Priklausomai nuo užžertuvų konstrukcijos, galimas skirtingas dirvos 

paviršiaus profilis. Virbaliniai tiesiais virbalais, mentiniai, spyruokliuo-
jantys ir diskiniai užžertuvai dirvos paviršių daro gūbriuotą, o grandini-
niai ir virbaliniai su lenktais virbalais (4.41 pav.) – lygų. 

Nedirbtose dirvose geriausiai tinka diskiniai užžertuvai, kurie gali 
užžerti sėklas net esant nedideliam purios dirvos sluoksniui greta noragė-
lio išbrėžtos vagutės. 

 
4.3.9. Kitos darbinės dalys 

 
Priklausomai nuo sėjamosios paskirties ir konstrukcijos, ji gali turėti prikabinimo arba pakabinimo įtaisą, 

dirvos paviršiaus kopijavimo mechanizmą, ratus, vėžių purentuvus, sėjamojo aparato sūkių keitimo mechaniz-
mą, padanginius arba gumotų žiedų volus, noragėlių spaudimo ir kėlimo įrangą, sėklų įterpimo gylio reguliato-
rių, ženklintuvus, hidraulinės bei elektrinės sistemos įrangą, ventiliatorių, signalizacijos įtaisus, valdymo pultus 
ir t. t. Jeigu sėjamoji gali kartu įterpti trąšas, tai sėjamojoje dar būna trąšadėžė, trąšų dozavimo aparatas, trąša-
vamzdžiai, tręšiamieji noragėliai. 

Vėžių purentuvai skirti supurenti tuos dirvos ruožus, kuriais prariedėjo traktoriaus ratai. Dažniausiai vienai 
vėžei supurenti naudojami 2 noragėliai su ietiškais, kaltiniais arba strėliniais antgaliais, pritvirtintais prie stan-
džių arba spyruokliuojančių stovų.  

 

   
a b c d e 

4.40 pav. Užžertuvai: 
a – grandininiai; b – spyruokliniai; c – mentiniai; d – viendiskiai; 
e – dvidiskiai [10] 

 

 

 
4.41 pav. Virbaliniai užžertuvai: 
1 – lenkti virbalai; 2 – sija [10] 
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Sėjamojo aparato sūkių keitimo mechanizmas. Sėjamieji ir tręšiamieji aparatai sukami krumpliaratinė-
mis arba grandininėmis perdavomis. Sukimosi judesys perduodamas nuo sėjamosios ratų, o jeigu jų nėra – nuo 
specialaus dirvos kopijavimo rato. Keičiant krumpliaratinių perdavų krumpliaračius arba grandininių – žvaigž-
dutes, galima pakeisti sėjamųjų aparatų sūkių dažnį ir padidinti arba sumažinti išsėjamų sėklų kiekį. Tam sėja-
mosiose įtaisomi specialūs sūkių keitimo mechanizmai (4.42 
pav.), kuriais lengvai rankiniu būdu arba automatizuotai iš trak-
toriaus kabinos perjungiamos perdavos ir nustatomas norimas 
sėjamojo aparato sūkių dažnis. 

Noragėlių spaudimas į dirvą gali būti keičiamas kiekvieno 
noragėlio atskirai (įveržiant spyruoklę) arba visų iš karto pasu-
kant noragėlių tvirtinimo siją. Tai gali būti atliekama mechaniniu 
(sraigtu) arba hidrauliniu būdu (hidrauliniu cilindru). Tiesioginės 
sėjos sėjamosiose, siekiant užtikrinti reikiamą noragėlių spaudi-
mą į dirvą, gali būti naudojamas papildomas svoris (balastas). 

Sėklų įterpimo gylio reguliatoriai sėjamosiose būna skir-
tingi. Punktyrinėse sėjamosiose gylis reguliuojamas keičiant at-
raminių ratukų arba prispaudimo volelių padėtį, eilinėse – kei-
čiant noragėlių spaudimą į dirvą arba specialių ribotuvų padėtį 
(4.22 ir 4.24 pav.).  

Padanginiai arba gumotų žiedų volai. Jie gali būti prieš noragėlius arba už jų. Kai volai stovi prieš sėjos 
noragėlius (4.43 pav.), tada jie besisukdami suspaudžia dirvos paviršių tuose ruožuose, kuriuose bus įterpiamos 
sėklos.  

 
 

4.43 pav. Gumotų žiedų volai: 
1 – gumoti žiedai; 2 – valiklis; 3 – pleištinis noragėlis; A – nesuspaustas dirvos sluoksnis; B – labai suspaustas dirvos 
sluoksnis; C – vidutiniškai suspaustas dirvos sluoksnis [10] 

 
Dirvos sluoksnis po žiedais suspaudžiamas la-

biausiai, o tarp žiedų – nesuspaudžiamas. Sėklos 
įterpiamos ant kieto suspausto dirvos pagrindo ir jas 
greičiau kapiliarais pasiekia drėgmė. Sėklos užže-
riamos tarp žiedų esančia nesuspausta puria dirva. 

Volų žiedai arba padangos dažniausiai būna nuo 
35 iki 60 cm skersmens ir nuo 8 iki 25 cm pločio. 

Kai padanginiai arba gumotų žiedų volai yra už 
noragėlių, tai jie suspaudžia dirvos sluoksnį virš sėk-
lų, kad ilgiau išsilaikytų dirvoje drėgmė. 

Valdymo pultai. Siekiant palengvinti sėjamųjų 
priežiūrą ir išvengti gedimų, naudojami įvairūs au-
tomatinio valdymo prietaisai. Jais galima kontroliuo-
ti sėjamųjų darbinių dalių (sėkladėžės, sėjamųjų apa-
ratų, ventiliatoriaus, ženklintuvų ir kt.) veikimą, va-
žiavimo greitį, technologinių vėžių formavimą, na-
šumą ir kitus parametrus. Jie fiksuoja užsėtą plotą, 
darbo valandų skaičių, gali išjungti sėklų tiekimą į 
dalį arba į visus sėjamosios noragėlius. Šių funkcijų 
valdymui sėjamosios turi valdymo pultus (4.44 
pav.). 

 

 
4.42 pav. Sėjamojo aparato sūkių keitimo 
mechanizmas: 
1 – perdavų dėžė; 2 – svirtis; 3 – skalė [10] 

 
4.44 pav. Sėjamosios „Kverneland Accord“ valdymo 
pultas ESC:  
1 – ekranas; 2–13 – mygtukai: 2 – išjungimo; 3 – įjungimo; 
4 – našumo; 5 – suminio ploto; 6 – ventiliatoriaus sūkių 
dažnio; 7 – darbinio pločio; 8 ir 9 – parametrų didinimo ir 
mažinimo; 10 – duomenų įvedimo užtvirtinimo; 11 – kore-
gavimo; 12 – perdavos rato judesio; 13 – technologinių vė-
žių koregavimo; 14 – išsėjimo kiekio nustatymo; 15 – va-
žiavimo greičio; 16 – darbo valandų skaičiaus; 17 – dalinio 
ploto; 18 ir 19 – pusės arba visos sėjamosios išjungimo [10] 
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Valdymo pultuose, aplink ekraną, išdėstomi sėjamosios darbinių 
dalių arba funkcijų simboliai (4.45 pav.). Kai kairysis ženklintuvas 
nuleidžiamas į darbinę padėtį, ekrane užsidega žymė 1, kai dešiny-
sis – 6, ištuštėjus sėkladėžei – žymė 2. Žymė 3 signalizuoja užsėtą 
plotą, 4 – neteisingą sūkių dažnį, 5 – technologinių vėžių skaitiklio 
blokavimą. Simbolis 7 rodo technologinių vėžių skaitiklio padėtį, 8 – 
sėjamosios važiavimo greitį.  

Technologinės vėžės. Sėjos metu suformuotos technologinės 
vėžės leidžia labai tiksliai vykdyti tręšimo ir purškimo darbus. Te-
chnologinės vėžės mechaninėse sėjamosiose gali būti formuojamos 
mechaniniu arba elektriniu būdu, nutraukiant sėklų tiekimą į atskirus 
sėjamuosius aparatus arba išjungiant pačius sėjamuosius aparatus. 
Pneumomechaninės sėjamosios turi specialius magnetinius vožtuvus 
(4.46 pav.), kurie uždaro sėklų tiekimą į atskirus sėklavamzdžius. 

Kai technologinių vėžių formavimas išjungtas, sėklos išberia-
mos į sėklavamzdžius. Įjungus kabi-noje vėžių formavimą, magne-
tiniuose vožtuvuose esanti plokštelė 5 atsilenkia ir sėklas, patenkan-
čias iš skirstytuvo, nukreipia atgal į sėjamąjį aparatą.  

Priklausomai nuo tręšiamųjų ir purkštuvų dar-binio pločio pa-
renkama atitinkama technologinių vėžių formavimo schema. Valdymo pultuose daž-niausiai naudojamas vėžių 
schemas atitinka atski-ros padėtys, žymimos skaičiais (4.45 ir 4.47 pav.). 

Hidrauline įranga sėjamosiose gali būti valdomas noragėlių ir atraminių ratų spaudimas į dirvą, nuleidžiami 
ir pakeliami ženklintuvai. Jei sėjamosios rėmas sulankstomas, tai hidrauliniais cilindrais gali būti valdomos atski-
ros rėmo dalys. Kai kuriose sėjamosiose hidrauliškai keičiamas išsėjamų sėklų kiekis, sukamas ventiliatorius. 

Ženklintuvų paskirtis – brėžti neužsėto lauko pusėje negilią vagutę, pagal kurią traktorininkas, važiuoda-
mas priešinga kryptimi, leistų kurį nors traktoriaus ratą. Taip sandūriniai tarpueiliai tarp gretimų važiavimų gau-
nami tokie pat, kaip ir tarpueiliai tarp gretimų noragėlių, dirva nebūna užsėta du kartus ir nelieka neužsėtų dir-
vos ruožų. 

Ženklintuvą sudaro išgaubtas diskas arba kita darbinė dalis, brėžianti vagutę, pritvirtinta sėjamosios šone 
prie strypo, kurio ilgį galima keisti. Ženklintuvų nuleidimas ir pakėlimas valdomas lynais arba hidrauliniais ci-
lindrais iš traktoriaus kabinos. 

 

4.4. Sėjamųjų paruošimas darbui 

 

Prieš darbą rūpestingai patikrinama atskirų sėjamosios darbinių dalių techninė būklė: apžiūrimi noragėliai, 
sėkladėžė, sėjamieji aparatai, sėklavamzdžiai, patikrinami judesio perdavimo mechanizmai, hidraulinė įranga. 

Atstumai tarp noragėlių tikrinami liniuote arba specialia sėjamosios nustatymo lenta, ant kurios sužymė-
tos būsimos augalų eilutės. Jei noragėliai su žymėmis lentoje nesutampa, tai 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. Tam sėjamosiose po sėja-
maisiais aparatais pakišami specialūs loveliai, jeigu jų nėra – po noragėliais patiesiamas audeklas arba prie sėk-

 
4.45 pav. „Amazone“ sėjamosios valdymo 
pulto “AMALOG” ekranas: 
1 – kairysis ženklintuvas darbinėje padėtyje; 
2 – tuščia sėkladėžė; 3 – užsėtas plotas; 
4 – neteisingas sūkių dažnis; 5 – technologinių 
vėžių skaitiklis užblokuotas; 6 – dešinysis 
ženklintuvas darbinėje padėtyje; 7 – technolo-
ginių vėžių skaitiklio padėtis; 8 – važiavimo 
greitis [10] 
 
 

 
4.47 pav. „Kverneland Accord“ 
technologinių vėžių formavimo val-
dymo pultas FGS [10] 

 
4.46 pav. Technologinių vėžių formavimo įranga pneumome-
chaninėse sėjamosiose: 
1 – sėklavamzdžiai; 2 – skirstytuvas; 3 – magnetiniai vožtuvai;  
4 – centrinis vamzdis; 5 – plokštelė [10] 
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4.48 pav. Ženklintuvų ilgio nustatymo schema: 
B – biržės plotis; bs – sandūrinio tarpueilio plotis; ld – deši-
niojo ženklintuvo ilgis; lk – kairiojo ženklintuvo ilgis; C – 
atstumas tarp traktoriaus priekinių ratų centrų [2] 

 
 

lavamzdžių pririšami maišeliai. Tada n kartų (pvz., 20) prasukamas pakeltos sėjamosios ratas ir surenkamos vi-
sos išbyrėjusios sėklos. 

Kiek sėjamoji turi išberti sėklų nq  (kg), apsukus ratą n kartų, apskaičiuojama taip [11]: 
 

9,010000


nQBlq r
n , (4.1) 

čia:  Q – sėklos kiekis kg ha-1; 
B – biržės plotis m ( nnbB  , b – tarpueilio plotis m; nn – noragėlių skaičius); 
lr – rato išorinio apskritimo ilgis m; 
n – rato apsisukimų skaičius (pvz., 20); 
0,9– koeficientas, įvertinantis rato slydimą dirvoje. 

  

Jeigu surinktų sėklų kiekis neatitinka apskaičiuoto, tai sėjamieji aparatai reguliuojami iš naujo.  
Nustatomas ženklintuvų ilgis – tai atstumas nuo kraštinio noragėlio iki ženklintuvo brėžiamos vagutės cent-

ro (4.48 pav.). Ženklintuvų ilgis žl  (m) apskaičiuojamas taip [11]: 
 

2
CbBl s

ž


 ,                                (4.2) 

čia:  B – biržės plotis m; 
bs – sandūrinio tarpueilio plotis m; 
C – atstumas tarp traktoriaus priekinių ratų ar-

ba vikšrų centrų m (kairiajam ženklintuvui šis at-
stumas pridedamas, dešiniajam – atimamas). 

Jeigu traktoriaus priekiniai ratai arba vikšrai 
leidžiami ženklintuvo brėžiama vagute pakaitomis 
(vienąkart dešinysis, kitąkart kairysis), tai ženklin-
tuvai nustatomi vienodo ilgio. 

Nustatomas sėjamosios noragėlių darbinis 

gylis. Punktyrinėse sėjamosiose po atraminiais ra-
tukais padedami tašeliai, jų aukštis lygus sėklų 
įterpimo gyliui. Tada noragėliai nuleidžiami, kad 
liestų lygų aikštelės paviršių. Eilinėse sėjamosiose, 
keičiant spyruoklių įtempimą arba slėgį hidrauli-
niuose cilindruose, nustatomas noragėlių spaudi-
mas į dirvą. Kai kuriose sėjamosiose kiekvienas 
noragėlis gali būti spaudžiamas į dirvą (nedirbtą 
ražieną) iki 250 kg jėga. Noragėlių spaudimo jėga 
reguliuojama priklausomai nuo sėjamosios masės, 
noragėlio konstrukcijos, žemės dirbimo technologi-
jos, augalų rūšies, sėjos gylio ir dirvos savybių. Artose ir prieš sėją įdirbtose dirvose norint pasėti reikiamu gyliu 
užtenka mažesnės spaudimo jėgos (iki 30 kg), nedirbtose kietose dirvose – reikia daug didesnės jėgos (100– 
250 kg) [7, 8].   

Lauko paruošimas sėjai. Prieš sėją iš lauko turi būti išrinkti akmenys, užlygintos duobės, paženklintos 
blogai matomos kliūtys. Jei dirva įdirbama, dirbimo gylis turi būti toks pat, kaip ir sėjos gylis. Pirmo važiavimo 
liniją reikia nugairiuoti. Jei laukas yra taisyklingas stačiakampis, linija ženklinama iš lauko krašto, jei laukas 
netaisyklingos formos, tai pirmo važiavimo linija ženklinama lauko viduryje.  

 
4.5. Kombinuoti ir sudėtiniai žemės dirbimo ir sėjos agregatai 

 

Vis daugiau žemės ūkio mašinų gamintojų pasaulyje gamina sėjamąsias, tinkančias dirbti kartu su įvairios 
konstrukcijos akėčiomis, kultivatoriais ar net kartu su plūgais. Kombinuotu agregatu yra vadinamas agregatas, 
vienu metu atliekantis dvi ar daugiau technologinių operacijų. Kombinuoto agregato dalys sujungtos į vieną ne-
dalomą konstrukcinį vienetą. Sudėtinis agregatas – junginys kelių bendram darbui laikinai sujungtų žemės ūkio 
mašinų, kurių kiekvieną galima naudoti atskirai (4.49 ir 4.50 pav.). 
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4.49 pav. Sudėtinis žemės dirbimo ir sėjos agregatas:  
1 – trąšadėžė; 2 – trąšų įterpimo noragėliai; 3, 4 ir 5 – skirtingų tipų 
volai dirvos išlyginimui; 6 – diskinis peilis; 7 – punktyrinė sėjamoji 
[5] 

 
 

4.50 pav. Sudėtinis žemės dirbimo ir 
sėjos agregatas:  
1 – ženklintuvas; 2 – vertikalių rotorių kul-
tivatorius; 3 – žiedinis gumčąotas volas;  
4 – noragėliai; 5 – užžertuvai; 6 – prispau-
dimo voleliai; 7 – sėkladėžė [1] 
 

 
 

 
Dirbant sudėtiniu agregatu vienu važiavimu atliekamos kelios 

technologinės operacijos, sutrumpėja darbo laikas, mažėja degalų sąnaudos, mažiau suspaudžiama dirva ir t. t. 
 

 Kontroliniai
  klausimai

 

1. Kokie sėjos agrotechnikos reikalavimai? 
2. Kokius žinote sėjos būdus pagal dirvos įdirbimą sėjai ir pagal sėklų išdėstymą dirvoje? 
3. Kokia sėjamųjų klasifikacija? 
4. Kaip gali būti keičiamas sėklų išbėrimo kiekis skirtinguose sėjamuosiuose aparatuose? 
5. Kokie noragėliai naudojami įprastinei ir tiesioginei sėjai? 
6. Kokie prispaudimo voleliai naudojami punktyrinėse sėjamosiose? 
7. Kokius sėjamųjų parametrus galima valdyti ir kontroliuoti valdymo pultais?  
8. Kaip sėjamoji paruošiama darbui? 
9. Kaip nustatomas ženklintuvų ilgis? 
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5. SODINAMOSIOS 
 

5.1. Bulviasodės 

 

5.1.1. Paskirtis ir agrotechnikos reikalavimai sodinimui 

 
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 pri-
klauso 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 %, nuo pasirinkto sodinimo gy-
lio – ± 40 mm, sandūrinių tarpueilių nukrypimai – ± 50 mm ir praleidimų eilutės – ne daugiau kaip 3 %. 

 
5.1.2. Klasifikacija 

 
Bulviasodės yra paprastos, pusiau automatinės ir automatinės. Paprastos bulviasodės padaro vagutę, į vagu-

tę 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 sodinamo-
sios yra pranašesnės už paprastas, nes bulvės eilutėse pasodinamos vienodais atstumais. Paprastomis ir pusiau 
automatinėmis bulviasodėmis galima sodinti daigintas bulves. Automatinėse bulviasodėse visos bulvių sodini-
mo operacijos mechanizuotos. Pagal tiektuvų tipą bulviasodės skirstomos į būgnines, diskines ir kaušines, pagal 
sujungimą su traktoriumi – į prikabinamąsias ir pakabinamąsias. Bulviasodės būna dviejų, keturių, šešių ir aš-
tuonių eilių. Plūginės bulviasodės turi ant plūgo įtaisytus tiektuvus. Kai kuriose bulviasodėse sumontuoti tręši-
mo aparatai sodinamoms bulvėms patręšti mineralinėmis arba organinėmis trąšomis. Dabar gaminamos bulvia-
sodės 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. 

 
5.1.3. Konstrukcijos ir darbinės dalys 

 

Bulviasodės pagrindinės dalys yra šios: sėkladėžės, noragėliai, tiektuvai (būgniniai, diskiniai arba kaušiniai) 
ir užžėrimo įtaisai. Bulvės supilamos į sėkladėžes. Iš sėkladėžių jos patenka į tiekiamąsias dėžes. Tiektuvas pa-
semia po vieną bulvę ir įmeta į noragėlio padarytą vagutę. Bulves vagutėse užžeria žertuvai (kaupikai). 

Sėkladėžė – tai dėžė, kurios dugnas pasviręs link tiekiamosios dėžės. Kai kurių sėkladėžių dugne būna su-
montuotas kratytuvas, kuris pagerina bulvių byrėjimą į tiekiamąją dėžę. Bulviasodžių, skirtų bulvių sodinimui 
kalvotuose laukuose, sėkladėžių dugne sumontuojamas juostinis transporteris, kuris bulves tolygiai tiekia į tie-
kiamąją dėžę. Siekiant palengvinti užpildymą bulvėmis, gaminamos sėkladėžės su nuleidžiamu bunkeriu. Už-
pildymo metu bunkeris nuleidžiamas žemyn ir iš savivartės transporto priemonės bulvės supilamos į bunkerį. 
Užpildžius bulvėmis, hidrauliniais cilindrais bunkeris pakeliamas ir bulvės palaipsniui byra į sėkladėžę. Tiekia-
mosios dėžės dugnas pasviręs link tiektuvo. Bulvių sluoksnio storis tiekiamojoje dėžėje reguliuojamas sklende, 
kuri įrengta sienelėje, skiriančioje sėkladėžę nuo tiekiamosios dėžės. Bulviasodžių su diskiniais sodinamaisiais 
aparatais tiekiamosiose dėžėse yra įrengti maišikliai ir sraigės, kurie pagerina bulvių tiekimą į tiektuvą. 
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Bulviasodėmis su būgniniais tiektuvais 
sodinamos daigintos bulvės (5.1 pav.). Būgni-
nis tiektuvas 4 naudojamas tik pusiau automa-
tinėse sodinamosiose. Jis sudarytas iš būgno, 
suskirstyto į sekcijas. Kiekvienos sekcijos apa-
čioje yra šarnyriškai pritvirtintas dugnelis. 
Dugneliai remiasi į atramą, kuri laiko dugnelį 
uždarytą. Bulvės supilamos į sėkladėžę 5. Ant 
sodinamosios sėdintis darbininkas į būgno 
sekcijas deda bulves. Važiuojant sodinamajai, 
ratas 1 per grandininę pavarą suka būgną ir kai 
sekcija atsisuka ties sėklavamzdžiu, dugnelis 
nuslenka nuo atramos ir atsidaro. Bulvė sėkla-
vamzdžiu nukrenta į noragėlio padarytą vagu-
tę, dugnelis užslenka ant atramos ir užsidaro. 
Taip šis procesas kartojasi periodiškai. Užžė-
rimo lėkštės 3 užžeria žemėmis į vagutę paso-
dintas bulves. Bulvių sodinimo gylis reguliuo-
jamas keičiant atraminių ratų 2 padėtį. 
 
 
 
 
 

5.1 pav. Bulvių sodinamoji su būgniniu tiektuvu: 
1 – pavaros ratas; 2 – atraminis ratas; 3 – užžėrimo lėkštės; 4 – būgninis; 5 – sėkladėžė; 6 – sėdynė [2] 
 
Bulviasodės su kaušiniu tiektuvu būna pusiau automatinės ir automatinės. Kaušinis bulvių tiektuvas 

(5.2 pav., a) sudarytas iš grandinės ar gumoto diržo, prie kurio tam tikrais atstumais pritvirtinti šaukšteliai 4. 
Šaukšteliai montuojami dviem eilėmis, tuomet 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 3 (5.2 pav.), kratiklis 8 (5.3 pav.) arba į šaukštelius dedami 
įdėklai (5.4 pav.), atitinkantys sodinamų bulvių dydį. 

3

5

4 2 1

6 7
a b

8 9 10

 
5.2 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 [1] 
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Važiuojant bulviasodei su kaušiniu 
tiektuvu (5.3 pav.), atraminis ratas 3 per 
grandininę pavarą suka tiektuvo varomąją 
žvaigždutę. Žvaigždutė suka bulvių tiektuvą 
9. Bulvių tiektuvo 9 šaukšteliai, slinkdami 
per tiekiamąją dėžę 5, semia bulves. Kiek-
vienas šaukštelis, kai juose nėra įdėklų, 
dažnai pasemia po keletą bulvių. Elektrinis 
arba mechaninis kratiklis 8 judina elevato-
riaus juostą, todėl iš šaukštelio silpniau be-
silaikančios bulvės krenta į tiekiamąją dėžę, 
o šaukštelyje lieka tik po vieną bulvę. 
Šaukšteliui persisvėrus per viršutinį tiek-
tuvo tašką, bulvė iš šaukštelio krenta ant 
priešais esančio šaukštelio ir gaubtu 11 lei-
džiasi žemyn. Šaukšteliui nusileidus žemyn 
bulvė krenta į noragėlio 2 padarytą vagutę. 
Vienodą sodinimo gylį palaiko kopijavimo 
ratas 1. Pasodintas bulves žemėmis užžeria 
užžertuvas 4.  

Bulviasodėse su horizontalia tiektuvo 
eiga viršutinėje dalyje montuojami šaukšte-
liai, sudaryti iš dviejų dalių 8 ir 10 
(5.2 pav., b). Į šaukštelio vieną dalį 8 de-
dami įdėklai 9, atitinkantys sodinamų bul-
vių dydį. Elevatoriui pasisukus į horizonta-
lią eigą, bulvės iš šaukštelio dalies 10 kren-
ta į įdėklą 9, o kitos – į tiekiamąją dėžę. 

 
Kai sodinamos rūšiuotos bulvės, į šaukštelius dedami įdėklai (5.4 pav.), atitinkantys sodinamų bulvių dydį. 
 

1

3

4

2

 
 

5.4 pav. Įdėklai į šaukštelius: 
1 – šaukštelis; 2 – įdėklas mažoms bulvėms; 3 – įdėklas vidutinėms bulvėms; 4 – įdėklas stambioms bulvėms [1] 

 
5.3 pav. Kaušinė bulviasodė su kratikliu: 
1 – kopijavimo ratas; 2 – noragėlis; 3 – atraminis ratas; 4 – užžer-
tuvas; 5 – tiekimo dėžė; 6 – sėkladėžė; 7 – sklendė; 8 – kratiklis;  
9 – bulvių tiektuvas; 10 – įtempimo įtaisas; 11 – gaubtas [1] 
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Bulviasodės su diskiniu tiektuvu (5.5 pav.) naudojamos tik nedaigintų bulvių sodinimui. Sėkladėžės 1 dug-
nas pasviręs link tiekiamosios dėžės 12. Kai kurių sėkladėžių dugne yra sumontuotas kratytuvas 14, pagerinantis 
bulvių byrėjimą į tiekiamąją dėžę. Tiekiamosios dėžės dugnas pasviręs link tiektuvo. Bulvių sluoksnio storis 
tiekiamojoje dėžėje reguliuojamas sklende 2, kuri įrengta sienelėje, skiriančioje sėkladėžę nuo tiekiamosios dė-
žės. Bulviasodžių su diskiniais tiektuvais tiekiamosio-
se dėžėse yra įrengti maišiklis 13 ir sraigė 11, kurie 
pagerina bulvių tiekimą diskiniam tiektuvui. Diskinis 
tiektuvas sudarytas iš disko 3, prie kurio tvirtinami 
šaukšteliai 4 ir laikikliai 5. 

Bulvės supilamos į sėkladėžę. Bulvių sodinimo 
agregatui važiuojant, bulvės sėkladėžės dugnu slenka 
į tiekiamąją dėžę. Kad bulvės tolygiau slinktų į tie-
kiamąją dėžę, kratikliai vibruoja sėkladėžės dugną, o 
maišikliai priverstinai jas stumia. Tiekiamojoje dėžėje 
sumontuota sraigė, kuri bulves stumia link disko su 
šaukšteliais. Šaukštelis, slinkdamas per tiekiamąją 
dėžę, pasemia bulvę. Kol šaukštelis slenka per tiekia-
mąją dėžę, bulvių laikiklis remiasi į atramą ir būna 
atsilenkęs, kai tik šaukštelis išeina iš tiekiamosios dė-
žės, laikiklis nuslenka nuo atramos ir prispaudžia bul-
vę prie šaukštelio. Šaukšteliui atsisukus ties sėkla-
vamzdžiu, laikiklis atsiremia į kitą atramą ir atsilen-
kia. Tuomet bulvė iš šaukštelio sėklavamzdžiu krenta 
į noragėlio padarytą vagutę. Kai bulviasodėje yra su-
montuota tręšiamoji, tai ant noragėlio montuojami 
žertuvai, kurie ant išbertų trąšų užžeria žemių sluoks-
sluoksnį, kad pasodintos bulvės neturėtų tiesioginio 
kontakto su trąšomis. Už noragėlio sumontuotas už-
žėrimo įtaisas, kuris pasodintas bulves užžeria že-
mėmis. Užžėrimo įtaisai būna lėkšiniai arba verstu-
viniai. Kai kuriose bulviasodėse už žemių užžertuvų 
montuojamos akėtėlės. Jei norima, kad po sodinimo 
laukas liktų lygus, akėtėlės nuleidžiamos, jei vago-
tas – pakeliamos. 

Bulviasodėse gali būti sumontuota beicavimo 
įranga (5.6 pav.). Šiose bulviasodėse po bulvių tiek-
tuvu būna sumontuoti purkštukai 3, kurie iš tiektuvo 
krentančias bulves beico tirpalu apipurškia iš dviejų 
pusių. Rezervuaras su beico tirpalu montuojamas ant 
traktoriaus arba ant sodinamosios rėmo. Siurblys, 
sukamas elektros varikliu arba traktoriaus galios ve-
lenu, iš rezervuaro beico tirpalą tiekia į valdymo pul-
tą, o iš jo – į purkštukus. Valdymo pulte sumontuota 
redukcinis ir apsauginis vožtuvai, filtras ir manomet-
ras. Redukcinis vožtuvas palaiko nustatytą beico tir-
palo slėgį. 

 
5.1.4. Technologinių parametrų nustatymas 

 

Pirmiausia paruošiami darbui bulvių tiektuvai. Sėkladėžės sklendė nustatoma taip, kad bulvių sluoksnio sto-
ris 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 tiektuvo sukimosi greičio ir nuo atstumo tarp 
šaukštelių. Jei tiektuvai varomi traktoriaus galios velenu, kuris sukasi pastoviu greičiu, bulvių sodinimo tanku-
mas priklauso nuo sodinamosios važiavimo greičio. Kai tiektuvai sukami bulviasodės rato arba traktoriaus ga-
lios veleno, kurio sukimosi greitis priklauso nuo važiavimo greičio, bulvių sodinimo tankumas keičiamas, kei-
čiant tiektuvo pavaros žvaigždutes.  
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5.5 pav. Bulviasodės su diskiniu tiektuvu schema: 
1 – sėkladėžė; 2 – sklendė; 3 – diskas; 4 – šaukštelis; 5 – 
laikiklis; 6 – sėklavamzdis; 7 – akėtėlės; 8 – užžėrimo lėkš-
tė; 9 – žertuvas; 10 – noragėlis; 11 – sraigė; 12 – tiekiamoji 
dėžė; 13 – maišiklis; 14 – kratytuvas 
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5.6 pav. Bulviasodės su beicavimo įranga schema: 
1 – kaušinis bulvių tiektuvas; 2 – bulvės; 3 – purkštukai;  
4 – užžėrimo lėkštė; 5 – sėkladėžė [3] 
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a b

1

2

3 1

4

Bulvių sodinimo gylis reguliuojamas noragėlių sekcijos (5.7 pav., a ir c) atraminiu ratu 2. Noragėlio sekciją 
sudaro spaudimo spyruoklė 1, atraminis ratas 2 ir noragėlis. Noragėliai būna su smailiu ir su buku smigimo 
kampu. Noragėliai su smailiu smigimo kampu 3 nesuspaudžia vagutės šonuose ir dugne esančios žemės. Bulvės 
pasodinamos į purią žemę. Šie noragėliai netinka darbui akmenuotose dirvose. Akmenuotoms dirvoms skirtose 
sodinamosiose noragėliai būna su buku smigimo kampu 5  arba su plokščiu sekikliu 4, kuris prisukamas prie 
noragėlio su smailiu smigimo kampu. Noragėlio sekcija yra su atraminiu ratu 2, todėl noragėlis gerai kopijuoja 
dirvos nelygumus ir į žemę įsminga tiksliai nustatytu gyliu. Noragėlio smigimo gylis reguliuojamas keičiant 
atraminio rato padėtį. Noragėlio spaudimo į dirvą jėga reguliuojama keičiant spyruoklės 1 įtempimą. Kiekviena 
noragėlio sekcija prie rėmo tvirtinama šarnyriškai trauklėmis, kad nekistų noragėlio smigimo kampas, kai ratas 
rieda per nelygumus. 
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5.7 pav. Bulviasodės noragėlio sekcijos: 
a ir c – noragėlių sekcijos; b – kombinuotasis noragėlis; 1 – spyruoklė; 2 – atraminis ratas; 3 – noragėlis su smailiu 
smigimo kampu; 4 – noragėlio plokščiasis sekiklis; 5 – noragėlis su buku smigimo kampu [3]  

 
Bulvių užžėrimo įtaisai (5.8 pav.) – tai lėkštiniai (a) arba verstuviniai (b) užžertuvai. Lengvose sausose dir-

vose bulvės gali būti sodinamos paliekant lygų dirvos paviršių. Sodinant šiuo būdu bulves, nuleidžiamos už už-
žertuvų prikabintos akėtėlės. Sunkesnėse ir drėgnesnėse dirvose pasodinus bulves paliekamas vagotas laukas. 
Vagutės formą galima keisti, keičiant užžertuvo verstuvės 4 ar lėkštės 3 atakos kampą. 

 
 
 
 
 

5.8 pav. Bulvių užžėrimo 
įtaisai: 
a – lėkštinis; b – verstuvi-
nis; 1 – pavadėlis; 2 – spy-
ruoklė; 3 – lėkštė; 4 – vers-
tuvė [3] 

 
Patikrinama ant bulvių tiektuvo veleno įtaisyta apsauginė mova, kuri apsaugo, kad nesulūžtų tiektuvo dalys, 

jei tiektuvas kur nors užkliūva ir negali prasisukti. Apsauginės movos spyruoklės turi būti suveržtos tiek, kad 
mova praslystų tik užkliuvus bulvių tiektuvui. 

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 atstumas tarp jų. Jei neatitinka numatyto, keičiama tiektuvo pavaros žvaigždutė.  

 

Kontroliniai 
klausimai 

 

1. Kokie būna bulviasodžių bulvių tiektuvų tipai? 
2. Kokie noragėliai naudojami bulvėms sodinti akmenuotame lauke? 
3. Kokie būna bulvių užžertuvų tipai? 
4. Kaip reguliuojamas bulvių sodinimo gylis? 

5. Kaip reguliuojamas bulvių sodinimo tankumas? 
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5.2. Daigasodės 

 
5.2.1. Paskirtis ir agrotechnikos reikalavimai sodinimui 

 

Kai kurios daržovės, pavyzdžiui, kopūstai, pomidorai ir kitos sodinamos daigais. Daigasodžių paskirtis – 
daigus pasodinti vienodais nustatytais atstumais ir nustatytu gyliu. Daigų sodinimui keliami tokie reikalavimai: 

1. sodinti tinkamiausiu laiku; 
2. pasodinti į ploto vienetą nustatytą daigų skaičių; 
3. visus daigus tolygiai paskirstyti sodinamame plote; 
4. pagrindinių tarpueilių plotis gali skirtis ± 30 mm, o sandūrinių – iki ± 70 mm; 
5. sodinimo žingsnis nuo reikiamo gali nukrypti ± 30 mm; 
6. daugiau kaip 30° pasvirusių nuo vertikalės daigų gali būti iki 10 %. 

 

Daigai dažniausiai sodinami 0,50–0,70 m pločio tarpueiliais, sodinimo žingsnis turi būti 0,15–0,70 m, sodi-
nimo gylis – 0,05–0,15 m. 

Gali būti sodinami ir durpių pūdinio puodeliuose išauginti daigai. Daigasodės yra vienaeilės, dvieilės ir 
daugiau eilių. 

 
5.2.2. Klasifikacija 

 

Daigų sodinamosios pagal paskirtį skirstomos į miško sodinimo, daigų persodinimo-pikavimo, daržovių.  
Pagal eilių skaičių sodinamosios gali būti vienaeilės, dvieilės, trieilės, ketureilės, penkiaeilės ir šešiaeilės. 

Miško sodinamosios sodina vieną, rečiau dvi eilutes, o daigų persodinimo mašinos – iš karto kelias eilutes. 
Pagal sujungimą su traktoriumi jos būna pakabinamosios, prikabinamosios, pusiau pakabinamosios ir sa-

vaeigės. 
Pagal mechanizavimo laipsnį daigų sodinamosios gali būti paprastosios, pusiau automatinės ir automatinės. 

 
5.2.3. Konstrukcijos ir darbinės dalys 

 

Dažniausiai naudojamos pusiau automatinės daigų sodinamosios (5.9 pav.). Dėžutės su daigais dedamos ant 
laikiklio 5. Sodintojas, sėdintis ant sėdynės 9, daigus ar puodelius ima iš dėžutės ir įstato į daigų tiektuvo 6 
griebtuvus, kurie juos nuneša ir įstato į noragėlio 8 padarytą vagutę. Už tiektuvo esantys voleliai 7 apspaudžia 
daigų šaknis žemėmis. Sodinamosios atraminis ratas 12 per pavaras suka tiektuvą 6. Vienos mašinos sodina tik 
palaidus daigus, kitos gali sodinti ir palaidus, ir durpių pūdinio puodelius. Prie sodinamosios rėmo pritvirtinti 
hidrauliniais cilindrais valdomi ženklintuvai 3. Kai kuriose daigų sodinamosiose būna sumontuotas rezervuaras 
1, į kurį supilamas vanduo daigams laistyti. Ant kiekvieno daigo sodinimo metu užpilamas nustatytas kiekis 
vandens. Rezervuaras tvirtinamas ant traktoriaus, o vandeniu užpildomas ežektoriumi 2, sudarius vakuumą. So-
dintoją nuo kritulių saugo audeklinis stogelis 4. 
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5.9 pav. Pusiau automatinės daigų sodinamosios schema: 
1 – rezervuaras, 2 – ežektorius, 3 – ženklintuvas, 4 – audeklinis stogelis; 5 – dėžučių laikiklis; 6 – daigų tiektuvas;  
7 – prispaudimo volelis; 8 – noragėlis; 9 – sėdynė; 10 – rėmas; 11 – vėžių purentuvas; 12 – atraminis ratas; 13 – len-
tynos daigų dėžutėms [8] 
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Daigų tiektuvai (5.10 pav.) būna dviejų lanksčiųjų diskų f, griebtuviniai (diskiniai a, grandininiai b, svirti-
niai d), lygiagretainiai c, horizontalūs rotoriniai ir diržiniai e. 

 

 
5.10 pav. Sodinamųjų aparatų schemos: 
a – diskinis griebtuvinis; b – grandininis griebtuvinis; c – lygiagretainis; d – svirtinis griebtuvinis; e – diržinis;  
f – dviejų lanksčių diskų; 1 – daigas; 2 – griebtuvas; 3 – diskas; 4 – noragėlis; 5 – kulisė su svirtimi; 6 – slankiklis;  
7 – atrama;8 – skriejikas; 9 ir 10 – diržai; 11 ir 12 – skriemuliai; 13 – lankstūs diskai; 14 – laikiklis; 15 – daigas su 
puodeliu; 16 – grandinė; 17 – laikiklis; 18 – diskai; 19 – dugnelis [4] 

 
Griebtuvinis diskinis daigų tiektuvas (5.10 pav., a) sudarytas iš disko 3, prie kurio pritvirtinti griebtuvai 2. 

Tiektuvo apačioje ir viršuje būna atramos. Griebtuvui atsisukus į viršų, atramos spaudžiamas, laikiklis prasiski-
ria. Tuomet sodintojas į griebtuvą 2 įdeda daigą 1 šaknimis į viršų. Griebtuvas nuslenka nuo atramos ir suspau-
džia daigą. Diskui sukantis griebtuvas slenka žemyn. Atsisukus į apačią, ten esanti atrama spaudžia griebtuvą, 
jis prasiskiria ir daigas pasodinamas į noragėlio padarytą vagutę.  

Griebtuvinis grandininis daigų tiektuvas (5.10 pav., b) sudarytas iš grandinės 16, ištemptos ant žvaigždučių. 
Viena žvaigždutė per pavaras varoma nuo sodinamosios atraminio rato. Prie grandinės pritvirtinti griebtuvai 2. 
Tiektuvo apačioje ir viršuje būna atramos. Atsisukęs į viršų, atramos spaudžiamas griebtuvas prasiskiria. Tuo-
met sodintojas į griebtuvą 2 įdeda daigą šaknimis į viršų. Griebtuvas nuslenka nuo atramos ir suspaudžia daigą. 
Grandinei sukantis griebtuvas slenka žemyn. Atsisukus į apačią, ten esanti atrama spaudžia griebtuvą, jis prasi-
skiria ir daigas pasodinamas į noragėlio padarytą vagutę. Atstumą tarp sodinamų daigų eilutėje galima keisti 
pritvirtinus prie grandinės daugiau ar mažiau griebtuvų arba keičiant žvaigždutės sukimosi greitį. 

Lygiagretainis daigų tiektuvas (5.10 pav., c) sudarytas iš dviejų vertikalių diskų 18, tarp kurių pritvirtinti 
daigų laikikliai 17. Daigų laikiklių dugnelis 19 sudarytas iš dviejų šarnyriškai pritvirtintų vožtuvėlių. Tiektuvui 
sukantis, kreipiamosios laikiklius laiko vertikalioje padėtyje. Šio tipo tiektuvai montuojami sodinamosiose, skir-
tose daigus, išaugintus durpių puodeliuose, sodinti į dirvą, mulčiuotą daržo plėvele. Laikikliui 17 atsisukus į 
viršų, sodintojas į jį įdeda daigą su puodeliu šaknimis žemyn. Sodinamajai važiuojant diskai sukasi ir laikiklis 
slenka žemyn. Atsisukus į apačią, laikiklio dugnelis 19 praduria daržo plėvelę ir įsminga į dirvą. Dugnelio vož-
tuvėliai prasiskiria ir padaro dirvoje duobutę. Daigas iškrenta į duobutę. Už tiekiklio esantys prispaudimo vole-
liai daigą apspaudžia žemėmis. Atstumas tarp sodinamų daigų eilutėje keičiamas, keičiant diskų sukimosi greitį. 

Svirtinis daigų tiektuvas (5.10 pav., d) sudarytas iš skriejiko 8, slankiklio 6, kulisės 5 su svirtimi ir griebtu-
vo 2. Važiuojant sodinamajai, skriejikas 8 sukamas per pavaras nuo atraminio rato ir verčia švytuoti kulisę 5 su 
svirtimi. Svirčiai kylant aukštyn, griebtuvas atsiremia į atramą 7 ir prasiskiria. Tuomet sodintojas į griebtuvą 
įdeda daigą. Svirčiai leidžiantis žemyn, griebtuvas suspaudžia daigą. Svirčiai atsisukus į apačią, atrama 7 atlen-
kia griebtuvo briauną ir daigas pasodinamas į noragėlio padarytą vagutę. 
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Diržinis tiektuvas (5.10 pav., e) sudarytas iš diržų 9 ir 10, uždėtų ant kreipiamųjų skriemulių. Ant vieno dir-
žo atstumais, atitinkančiais sodinimo žingsnį, pritvirtintos elastingos atramos. Skriemuliai išdėstyti taip, kad 
diržai priekinėje dalyje susiglaustų, o galinėje – būtų išsiskyrę. Sodintojas daigus deda tarp diržų ties elastingo-
mis atramomis. Daigas tarp diržų suspaudžiamas ir transportuojamas žemyn. Apačioje, diržams prasiskyrus, 
daigas pasodinamas į noragėlio padarytą vagutę. 

Dviejų lanksčių diskų daigų tiektuvas (5.10 pav., f) sudarytas 
iš dviejų kampu, pastatytų lanksčių diskų 13, kurie viename krašte 
prasiskyrę, o kitame – susiglaudę. Sodintojas tarp diskų įstato dai-
gą diskai sukdamiesi susiglaudžia ir laiko suspaustą daigą. Apa-
čioje diskai prasiskiria ir daigas pasodinamas į vagutę. Atstumą 
tarp sodinamų daigų eilutėje galima keisti, pritvirtinus prie sodi-
namųjų diskų daugiau ar mažiau laikiklių 14. 

Daigų, išaugintų durpių puodeliuose, sodinimui gaminamos 
sodinamosios su horizontaliu rotoriniu tiektuvu (5.11 pav.). Darbo 
metu sodintojas deda daigus į rotoriaus 1 angas 4. Angai su daigu 
atsisukus ties vamzdžiu 6 laikiklis 5 prasiskiria ir daigas nukrenta į 
noragėlio 3 padarytą vagutę. Prispaudžiamieji voleliai 2 pasodintą 
daigą apspaudžia žemėmis. 

Vagutę daigo sodinimui padaro noragėlis (5.12 pav.). Noragė-
liai būna šių tipų: su smailiu smigimo kampu, su buku  smigimo 
kampu, kombinuotasis, asimetrinis, lėkštinis, dvidiskis. 

Noragėlis su smailiu smigimo į dirvą kampu (5.12 pav., a). 
Privalumai: tolygus vagutės gylis, gerai įsigilina į dirvą. Trūku-
mai: kemšasi augalinėmis liekanomis, suspaudžiami vagutės šonai, ypač sunkiose dirvose, kliūva už kliūčių 
(akmenų, šaknų ir t. t.). 

Noragėlis su buku smigimo į dirvą kampu (5.12 pav., b). Privalumai: augalinės liekanos noragėlio briauna 
slysta žemyn, todėl jis neužsikemša ir neužkliūva už kliūčių. Trūkumai: nevienodas vagutės gylis, blogai įsigili-
na į dirvą, suspaudžiami vagutės šonai ir dugnas. 
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5.12 pav. Daigų sodinamųjų noragėlių schemos: 
a – su smailiu smigimo kampu; b – su buku smigimo kampu; c – kombinuotasis; d – asimetrinis; e – lėkštinis; f – dvi-
diskis; α1 – noragėlio smigimo į dirvą kampas; α2 – sekiklio smigimo į dirvą kampas; β – lėkštės kampas su vertikale; 
1 – sekiklis; 2 – noragėlis; 3 – purentuvas; 4 – verstuvėlis; 5 – vagutė; 6 – sferinis diskas; 7 – diskas; 8 – apsauga [7] 

 
 

5.11 pav. Sodinamoji su horizontaliu  
rotoriniu tiektuvu: 
1 – horizontalus rotorius; 2 – volelis; 3 – nora-
gėlis; 4 – anga; 5 – laikiklis; 6 – vamzdis [2] 
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Kombinuotasis noragėlis (5.12 pav., c) yra noragėlių su smailiu ir su buku smigimo į dirvą kampu derinys. 
Priekinėje noragėlio dalyje esantis sekiklis 1 yra daug siauresnis už noragėlį su buku α2 smigimo į dirvą kampu, 
todėl jo pasipriešinimas traukai yra mažesnis. Tačiau noragėlis su tokiu sekikliu turi visus noragėlio su bukus 
smigimo į dirvą kampu α1 privalumus. Purentuvai 3 sumontuoti ant noragėlio 2 verstuvių, supurena vagutės šo-
nus. Šio tipo noragėliai gerai sminga į dirvą ir suformuoja vienodo gylio vagutę.  

Asimetrinis noragėlis (5.12 pav., d), pasviręs į dešinę pusę, formuoja vagutę 5, kurios kairė sienelė pasviru-
si į dešinę 7°, o dešinė – 15°. Noragėlio priekinėje dalyje yra peilis su kintamu smigimo į dirvą kampu. Važiuo-
jant agregatui, noragėlis pjauna dirvą ir atpjauta dirva kyla noragėlio 4 briauna  į viršų ir nuverčiama ant pasvi-
rusio vagutės šono, todėl pasodinus sodinuką jo šaknys užverčiamos drėgna žeme. 

Lėkštinis noragėlis (5.12 pav., e). Jis sudarytas iš sferinio disko 6, pastatyto kampu β = 5–25° su vertikale ir 
4–20° kampu su važiavimo kryptimi. Noragėlis suformuoja 0,12 m pločio vagutę, kurios dešinė sienelė pasviru-
si β kampu. Tokio tipo noragėliai naudojami, kai norima sodinti sodinukus pasvirusiai (pvz., gyvatvorę).  

Dvidiskis noragėlis (5.12 pav., f) sudarytas iš dviejų sferinių ar plokščių diskų 7, sumontuotų ant bendros 
lenktos ašies arba atskirai 12–140 kampu vienas su kitu. Priekinėje dalyje diskų ašmenys turi liestis taške A. So-
dinimo metu diskai sukasi, kad neužsilenktų sodinukų šaknys į viršų, tarp diskų iš skardos sumontuota apsauga 
8. Diskiniai noragėliai neužsikemša augalinėmis liekanomis, tačiau vagutės gylis būna nevienodas.  

Pasodintą daigą žemėmis apspaudžia prispaudimo voleliai (5.13 pav.).  
Kūginiai prispaudimo voleliai (5.13 pav., a) su horizontalia ar pasvirusia ašimi kontakto su dirva zonoje pa-

lieka gilią vėžę, dėl to dirva greitai išdžiūsta.  
 

ca b  
 

5.13 pav. Prispaudimo voleliai: 
a – kūginiai; b – cilindriniai; c – kombinuotieji [6] 

 
Cilindriniai prispaudimo voleliai (5.13 pav., b) su pasvirusia ašimi palieka negilia vėžę, todėl dažniausiai ir 

naudojami. 
Kombinuotųjų prispaudimo volelių (5.13 pav., c) profilis sudarytas iš cilindrinės ir kūginės dalies. Jų darbo 

kokybė šiek tiek geresnė negu kūginių, bet blogesnė negu cilindrinių. 
Pneumatinių volelių dirvos spaudimo trukmė dėl padangos deformacijos yra ilgesnė, todėl padidėja pri-

spaudimo efektyvumas. 
Miško sodinamosiose, kadangi sodinukai sodinami į nedirbtą žemę, gali būti naudojami specialūs prispau-

dimo voleliai (5.14 pav.). Šie voleliai turi aštrią briauną, todėl gerai sminga ir į nedirbtą žemę. Jie gali būti suda-
ryti iš kūginės 2 ir cilindrinės 2 dalių (5.14 pav., a) arba iš plokščio 3 ir sferinio 4 diskų. Plokščiasis diskas yra 
didesnio skersmens už sferinį. 

 
 
 
 
 
5.14 pav. Miško sodinamosios  
prispaudimo voleliai: 
a – iš kūginės ir cilindrinės dalių; b – iš 
plokščio ir sferinio diskų; 1 – kūginė da-
lis; 2 – cilindrinė dalis; 3 – plokščias dis-
kas; 4 – sferinis diskas [5] 
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Automatinės daigų sodinamosios (5.15 pav.) pasodina daigus, žmogui lieka tik stebėti jos veikimą ir laiku 

įdėti sodinamosios medžiagos. Šios daigasodės sodina į specialią juostą iš anksto sudėtus puodelius (puodeliai 
eilėje būna sujungti tarpusavyje, o sodinimo metu mašina juos atskiria) arba daigai auginami tam tikrose kasetė-
se. Šiuo atveju sodinami daigai su puodeliais išspaudžiami iš kasetės. 

Sodinukų tiekimo automatas susideda iš 
kasetės ir tempimo mechanizmo, per pavaras 
susieto su daigų tiektuvu. 

Kasetė 2 sudaryta iš plastikinių, lanksčiai 
tarpusavyje sujungtų grandžių. Kiekvienoje 
grandyje yra dėžutė, ant jos priklijuota guma 
su skersine įpjova. Užpildant kasetę, sodinu-
kų stiebai įstatomi į įpjovą, kurioje jis laikosi 
dėl gumos tamprumo. Komplekte yra ketu-
rios kasetės. Kiekviena kasetė sudaryta iš 
1000 grandžių. 

Dvi kasetės dedamos į įrenginį, o ki-
tos dvi tuo metu užpildomos sodinukais. Vie-
na kasetė 2 iš dėžės 1 kreipiamąja 3 patenka 
tarp laikiklių 4, spaudiklis 5 apgaubia kūginį 
ritinėlį 6 bei žvaigždutę 18 ir prie jų spaudžia 
kasetę 2. 
Važiuojant agregatui, varančiojo rato 12 su-
kamasis judesys per krumpliaračius 13, 11, 9 
ir apsauginę movą 10 perduodamas daigų 
tiektuvo diskui 8. Disko 8 kaiščiai 14 (kurių 
skaičius yra lygus daigų tiektuvo griebtuvų 
skaičiui) pasuka sparnuotę 15, ji per veleną 
16 sukamąjį judesį perduoda žvaigždutei 18, 
kuri pasisuka per vieną dantį, tai atitinka ka-
setės pasislinkimą per vieną grandį. Daigų 
tiektuvo griebtuvas 7 iš kasetės 2 paima vieną 
daigą ir transportuoja į noragėlio padarytą 
vagutę.  

 

 

 

5.2.4. Technologinių parametrų nustatymas 

 
Sodinant daigus sodinamąja su griebtuviniu daigų tiektuvu, atstumą tarp sodinamų daigų eilutėje galima 

keisti pritvirtinus daugiau ar mažiau griebtuvų arba keičiant tiektuvo sukimosi greitį, o su grandininiu griebtuvi-
niu tiektuvu – keičiant grandinės judėjimo greitį. Daigų tankis eilutėje sodinant daigus sodinamosiomis su juos-
tiniu ar dviejų lanksčių diskų tiektuvų reguliuojamas, keičiant laikiklių skaičių tiektuve arba tiektuvo sukimosi 
greitį. 

Daigų sodinimo gylis keičiamas, atleidus fiksavimo varžtą pakeliant aukštyn arba nuleidžiant žemyn nora-
gėlį. 

Darbo metu daigų tiektuvo linijinis judėjimo greitis ir mašinos važiavimo greitis turi būti vienodi, tik prie-
šingų krypčių. 

 
Kontroliniai 
klausimai 

 

1. Kokius žinote daigų tiektuvų tipus? 
2. Iš kokių pagrindinių dalių sudaryta daigasodė? 
3. Kaip keičiamas atstumas tarp daigų eilutėje? 
4. Kokius žinote prispaudimo volelių tipus? 
5. Kokie noragėlių tipai būna daigasodėse? 

 
5.15 pav. Automatinės sodinamosios schema: 
1 ir 19 – dėžė; 2 – kasetė; 3 ir 20 – kreipiamoji; 4 – laikiklis;  
5 – spaudiklis;  6 – ritinėlis; 7 – griebtuvas; 8 – diskas; 9, 11 ir 
13 – krumpliaračiai; 10 ir 17 – mova; 12 – ratas; 14 – kaiš-
tis;15 – sparnuotė; 16 – velenas; 18 – žvaigždutė [7] 
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6. TRĘŠIAMOSIOS 
 

 

6.1. Paskirtis ir agrotechniniai reikalavimai tręšimui 

 

Tręšiamųjų paskirtis – tiksliai ir tolygiai skleisti trąšas dirvos paviršiuje, įterpti jas į žemės dirbimo padargo 
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. 

 

6.1.1. Tręšimo būdai 

 

Tręšimo būdai yra skirstomi pagal trąšų skleidimo arba įterpimo pobūdį ir laiką. Labiausiai paplitęs pakri-
kasis trąšų skleidimo būdas. Birios trąšos yra skleidžiamos visame dirvos paviršiaus plote. Sėjant arba sodinant, 
trąšos įterpiamos lokaliuoju (vietiniu) būdu [1, 4]. Trąšos beriamos į eilutes, vagas ar juostas tokiu gyliu, kad 
patektų arčiau sėklų ar sodinamų augalų. Pagrindinis šio tręšimo tikslas – tiekti augalui maisto medžiagas augi-
mo 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. 

 
6.1.2. Agrotechniniai reikalavimai mineralinių trąšų barstomosioms 

 

Mineralinių trąšų barstomosios turi tolygiai skleisti dirvos paviršiuje įvairias mineralines trąšas. Netolygiai 
paskleidus trąšas užauga nevienodo derlingumo pasėlis. Todėl trąšų pasiskirstymo netolygumas, nepriklausomai 
nuo dirvos tipo ir reljefo, nustatytos skleidimo normos (maža 35 kgha-1 , didelė 1200 kgha-1) skersine kryptimi 
neturi viršyti 10 %. Tręšiamieji aparatai turi gerai skleisti ir šiek tiek sudrėkusias trąšas [3].  

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 pakraščiuo-
se. 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.  

 
6.1.3. Mineralinių trąšų barstomųjų klasifikacija 

 

Biriosios mineralinės trąšos skleidžiamos mineralinių trąšų barstomosiomis. Mineralinių trąšų barstomosios 
skirstomos į tiesioginio byrėjimo, išcentrines ir tiksliąsias (6.1 pav.).  
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Tiesioginio byrėjimo mineralinių trąšų barstomųjų plotis yra panašus barstomosios darbiniam pločiui. Jude-

sys tręšiamiesiems aparatams dažniausiai perduodamas nuo barstomosios atraminių ratukų, rečiau nuo trakto-
riaus jėgos veleno.  

Plyšinėse tiesioginio byrėjimo barstomosiose trąšos svyruojančiu disku beriamos per angas, esančias trąša-
dėžės dugne arba sienelėje (6.2 pav., a). Išberiamų trąšų kiekis keičiamas, mažinant ar didinant trąšų išbyrėjimo 
angų dydį.  

 

 

 
 
 
 
 

6.2 pav. Tiesioginio byrėjimo mineralinių 
trąšų barstomųjų schemos:  
a – plyšinė; b – lėkštinė; c – sraigtinė; 1 – trąša-
dėžė; 2 – švytuojantys diskai; 3 – trąšų išbyrė-
jimo angos; 4 – pro angas prabirusios trąšos;  
5 – lėkštės; 6 – sraigtas [3, 5]  

 
Lėkštinių tiesioginio byrėjimo mineralinių trąšų barstomųjų trąšadėžėse ties dugne esančiomis angomis su-

kamos lėkštės, nuo kurių trąšas nužeria žvaigždutės ar diskeliai (6.2 pav., b). Išberiamų trąšų kiekis priklauso 
nuo lėkščių sukimosi dažnio ir trąšų išbyrėjimo angų dydžio.  

Sraigtinės tiesioginio byrėjimo barstomosios (6.2 pav., c) trąšadėžės dugne įrengtas sraigtas, kuris trąšas 
stumia ir beria pro dugne esančias angas. Išberiamų trąšų kiekis priklauso nuo trąšų išbyrėjimo angų dydžio. Kai 
sraigtas įrengtas trąšadėžės šone, galima keisti sraigto padėtį bei trąšų patekimo į sraigę angos dydį.  

Gaminamos barstomosios dviejų skirtingų trąšų skleidimui. Jos turi dvi atskiras trąšadėžes ir atskirus trę-
šiamuosius aparatus. Šiomis mineralinių trąšų barstomosiomis galime tolygiai skleisti trąšas, tačiau dėl mažo 
darbinio pločio jos retai naudojamos. 

Išcentrinės mineralinių trąšų barstomosios pagal sujungimą su traktoriumi būna pakabinamosios, pusiau 
pakabinamosios ir savaeigės. Pakabinamųjų barstomųjų trąšadėžių talpa būna nuo 200 iki 2000 kg, pusiau paka-
binamųjų – 4000–8000 kg. Šiose barstomosiose trąšų granulės yra skleidžiamos diskais su mentelėmis arba švy-
tuojančiu vamzdžiu. Plačiai paplitusios dvidiskės išcentrinės trąšų barstomosios. Jomis trąšų granulės tolygiai 
skleidžiamos didesniame nei 40 metrų plote. Trąšų barstomosios su švytuojančiu vamzdžiu yra sudėtingesnės 
konstrukcijos, sunkiau tolygiai skleisti trąšas sklaidomuoju vamzdžiu.  

Tiksliosios mineralinių trąšų barstomosios tolygiau skleidžia trąšas didesniame plote už tiesioginio byrėji-
mo. Gaminamos trąšų barstomosios su mechaniniais ir pneumomechaniniais tręšiamaisiais aparatais.  

 

 

 

 
6.1 pav. Mineralinių trąšų barstomųjų klasifikacija 
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6.1.4. Mineralinių trąšų barstomųjų konstrukcijos ir darbinės dalys 

 
Pagrindinės trąšų barstomųjų dalys yra trąšadėžė 1 su dozavimo įtaisu 5 (6.3 pav.) ir sklaidomieji diskai 

arba švytuojantis vamzdis 4. Darbo metu trąšos byra ant sklaidomųjų diskų arba į švytuojantį vamzdį. Trąšos 
skleidžiamos nustatytame barstomosios darbiniame plotyje. Viendiskės (6.3 pav., a) ir su švytuojančiu vamz-
džiu (6.3 pav., c) trąšų barstomosios yra naudojamos rečiau negu dvidiskės (6.3 pav., b). 
 

 

6.3 pav. Išcentrinės mineralinių trąšų barstomosios:  
a – vienadiskė; b – dvidiskė; c – su švytuojančiu vamzdžiu; 1 – trąšadėžė; 2 – svirtis; 3 – rėmas; 4 – sklaidomasis  
diskas arba švytuojantis vamzdis; 5 – trąšų dozavimo įtaisas; 6 – mentelė [3] 

 
Išberiamų trąšų kiekis reguliuojamas keičiant išbyrėjimo 

angos dydį, barstomosios važiavimo greitį ir skleidimo plotį. 
Mineralines trąšas viendiskėmis barstomosiomis, priklauso-
mai nuo trąšų patekimo ant disko vietos, galima skleisti į kai-
rę arba dešinę pusę, nepriklausomai nuo traktoriaus važiavi-
mo krypties (6.4 pav.). Tai labai naudinga tręšiant lauko pa-
kraščius. 

Skleidžiant miltines mineralines trąšas patartina sklaido-
mąjį diską pakreipti žemyn, nes taip susidaro mažiau dulkių. 
Dulkančias mineralines trąšas prieš skleidimą rekomenduo-
jama sudrėkinti. 

Mineralinių trąšų dalelių nusviedimo spindulys priklauso 
nuo dalelių dydžio, drėgnio ir pradinio greičio (jis paprastai 
būna 15–30 m·s-1), trąšų rūšies ir kokybės, vėjo greičio, dis-
ko menčių padėties, disko paviršiaus bei disko padėties 
(aukštis nuo dirvos paviršiaus, pasvirimo kampas) [8, 9, 10]. 

Mineralinių trąšų barstomųjų su dviem sklaidomaisiais 
diskais (6.5 pav.) gaminama daugiau negu viendiskių.  

Iš trąšadėžės 2 trąšos pro angą 9 byra ant sklaidomųjų, 
diskų su mentelėmis 10. Diskai trąšas išbarsto dirvos pavir-
šiuje puslankiu.  

Kad trąšos tolygiau byrėtų pro angas, trąšadėžės apati-
nėje dalyje įrengiami maišikliai (6.6 pav.). Maišikliai turi 
užtikrinti tolygų trąšų byrėjimą pro angas, nepriklausomai 
nuo trąšų kiekio trąšadėžėje, tręšiamosios posvirio kampo, 
angos dydžio. 

Virbaliniai maišikliai yra skirti drėgnoms, sunkiai by-
rančioms mineralinėms trąšoms maišyti. Žvaigždiniai ir žie-
diniai maišikliai geriau tinka granuliuotoms trąšoms, nes jie 
mažiau žaloja trąšų granules. Kūginis maišiklis su mentele tolygiai tiekia trąšas pro angą. Kai barstomų trąšų 
granulės nepatvarios, mentelė nuimama. Taip pat kūginis maišiklis naudojamas sunkiai byrančioms žolių sėk-
loms maišyti.  

 
 

 
    a 

 

 
 
      b 

 

 
    c  

 
6.4 pav. Mineralinių trąšų skleidimo schemos: 
a – 120° kampu į dešinę; b –120° kampu į kairę 

 
6.5 pav. Mineralinių trąšų barstomoji: 
1, 8 – mentelės, 2 – trąšadėžė; 3 – skalė; 4 – maišiklis;  
5 – trąšos; 6 – rankenėlė; 7 – varžtas; 9 – trąšų išbyrė-
jimo anga; 10 – diskas; 11 – trąšų srautas  
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     b 

 
    c 
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     e 

 
   f 

 
       g 

 
   h 

 
     i 

  
    j 

 
      k 

 
   l 

 

6.6 pav. Mineralinių trąšų maišikliai:  
a – žvaigždinis; b – besisukantys aplink horizontalią ašį; c – spyruoklinis-švytuojantis; d – virbalinis su amortizato-
riumi; e, f – plokšteliniai; g – žiedinis-rotorinis; h – kūginis su mentele; i – žvaigždinis-rotorinis; j – žvaigždinis-
ekscentrinis; k – grandininis; l – kūginis [3]  
 
Prabiręs pro angą, trąšų srautas patenka ant besisukančių diskų. Trąšų skleidimo plotis priklauso nuo diskų 

skersmens, posvyrio kampo, sūkių dažnio, mentelių ilgio bei padėties. Siekiant tolygiai skleisti trąšas skersine 
kryptimi, prie diskų tvirtinamos skirtingo ilgio mentelės. Ilgesnės mentelės trąšų daleles nusviedžia toliau negu 
trumpesnės. Keičiant mentelių tvirtinimo prie disko padėties kampą, keičiama trąšų dalelių sklaida skleidimo 
pločio viduryje ir šonuose. Esant statmenai disko judėjimo krypčiai pritvirtintoms mentelėms, trąšos nusvie-
džiamos toliausiai. Mentelės prie disko dažniausiai tvirtinamos varžtais (6.7 pav., b).  

 

 
  a 

 
    b 

 
    c 

 
 
 

 
6.7 pav. Mentelių tvirtinimo 
prie disko būdai: 
a ir b – varžtais; c – kniedėmis 

 
Esant sudėtinėms mentelėms (6.7 pav., a) galima keisti mentelių ilgį, todėl jos lengviau pritaikomos skir-

tingų trąšų rūšių granulėms skleisti.  
Kai mentelės prie disko pritvirtintos standžiai (prikniedytos) (6.7 pav., c), 

trąšų granulių sklaida skleidimo plotyje reguliuojama, keičiant trąšų tiekimo 
ant disko vietą arba disko posvyrio kampą. Beriant trąšas arčiau disko centro, 
didesnė dalis granulių skleidžiama šonuose, o toliau nuo centro – viduryje.  

Mentelių galų padėtį galima keisti (6.8 pav.). Tręšiant laukus prieš sėją 
arba kai sudygę augalai yra nedideli, mentelių kreipiančiosios yra nustatomos 
į apatinę padėtį, tada tręšiama kaip su įprastinėmis mentelėmis (6.8 pav., a).  

Tręšiant augalus papildomai, mentelių kreipiančiosios pakeliamos aukš-
tyn (6.8 pav., b). Trąšų dalelės pakyla aukščiau ir praradusios energiją krenta į 
pasėlį statesniu kampu (6.9 pav.). Augalai dėl mažesnio trąšų granulių povei-
kio mažiau žalojami. 
 

 

        
       a                   b 

6.8 pav. Mentelės kreipian-
čiosios kampo keitimas: 
a – įprastiniam tręšimui; 
b – papildomam tręšimui 
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6.9 pav. Papildomas tręšimas 
 

 
Trąšų barstomosios darbinės dalys sukamos mechanine arba hidrauline pavara. Pavaros konstrukcija pri-

klauso nuo barstomosios darbinių dalių išdėstymo. Trąšų barstomosiose „Amazone“ dažniausiai įrengiama me-
chaninė pavara (6.10 pav.).  

 

 
Traktoriaus jėgos velenas kardaniniu velenu jungiamas su pagrindinės pavaros 4 velenu. Pagrindinės pa-

varos kūginiai krumpliaračiai suka pusašius, kurie perduoda sukimo momentą diskų pavaroms. Prie kairiojo pu-
sašio standžiai pritvirtinta maišiklių grandininės pavaros varančioji žvaigždutė. 

Mineralinių trąšų barstomosiose „Bogballe“ įrengta mechaninė trąšų barstomosios darbinių dalių pavara 
(6.11 pav.), kuria galima keisti trąšų skleidimo diskų sukimosi kryptį, stumdant krumpliaračių bloką 1. Pavaros 
įjungimo metu krumpliaratines poras nuo smūgių apsaugo apsauginė mova 3. 

Siekiant mažiau trupinti nepatvarias trąšų granules ir tolygiau jas skleisti tręšiant laukus bei laukų pakraš-
čius, yra gaminamos barstomosios su hidromechananine darbinių dalių pavara (6.12 pav., a, b). Tokių barstomų-
jų trąšų skleidimo diskus ir maišiklius suka hidrauliniai varikliai, trąšų išbyrėjimo angų sklendės valdomos hid-
rauliniais cilindrais. Darbinių dalių reguliavimų parametrai yra keičiami netiesioginio valdymo elektromagneti-
niu skirstytuvu, todėl tręšiamąją lengva nustatyti traktorininko kabinoje esančiu valdymo pultu. Taip pat yra 
naudojamos ir elektrinės trąšų barstomųjų darbinių dalių pavaros. 
 

 
   a 

 
 

           b 
 
6.12 pav. Hidromechaninė trąšų barstomosios 
„AMAZONE“ pavara (a); hidromechaninė trąšų 
skleidimo diskų pavara („RAUCH“) (b) 

 
Dideliems laukams tręšti naudojamos pusiau pakabinamos išcentrinės mineralinių trąšų barstomosios   

(6.13 pav.). Kėbulo (trąšadėžės) dugne įrengtas trąšų tiekimo transporteris, o kėbulo gale – tręšiamasis aparatas 
1. Tręšiamojo aparato sklaidomieji diskai sukami nuo traktoriaus jėgos veleno arba hidrauliniais varikliais. 
 

 

 
6.11 pav. Mechaninė trąšų barstomosios „Bogballe“ 
pavara:  
1 – krumpliaračių blokas; 2 – pusašio krumpliaratis; 
3 – apsauginė mova [3] 

 
6.10 pav. Mechaninė trąšų barstomosios „AMAZONE“ 
pavara:  
1 – maišiklių pavara; 2 – maišiklis; 3 – disko šoninė pavara; 
4 – pagrindinė pavara [3] 
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6.13 pav. Išcentrinė mineralinių trąšų barstomoji:  
1 – tręšiamasis aparatas; 2 – trąšų dozatorius; 3 – trąšadė-
žė; 4 – stovėjimo stabdys; 5 – valdas; 6 – pavara; 7 – at-
raminis ratukas; 8 – rėmas; 9 – ratas; 10 – reduktorius [3] 

 
Transporterio reduktoriaus 10 varantysis velenas sukamas kardaninio veleno pavara 6. Kitų barstomųjų 

transporterio varantįjį veleną gali sukti barstomosios rato sukamas ratukas (6.14 pav., a, b) arba hidraulinis va-
riklis (6.14 pav., c). Dažnai transporterio juostos pavara yra reversuojama, tada trąšos gali būti barstomosios 
priekyje arba gale. 

 

 
       a                       b 

 
            c 

 

6.14 pav. Trąšų barstomosios 
transporterio pavaros: 
a, b – nuo barstomosios rato; c – nuo 
hidraulinio variklio; 1 – transporterio 
pavaros ratukas; 2 – barstomosios 
ratas; 3 – hidraulinis variklis 

 

Siekiant, kad trąšos būtų tolygiai tiekiamos visu transporterio juostos pločiu, barstomajai pakrypus į šoną, 
už trąšų normos keitimo sklendės virš transporterio juostos įrengtos pertvaros. Išberiamų ant tręšiamojo aparato 
diskų trąšų kiekis priklauso nuo dozatoriaus sklendės padėties ir transporterio judėjimo greičio. 

 

6.1.5. Lauko pakraščių tręšimas 

 

Lauko pakraščius galime tręšti dviem būdais: link pakraščio ir nuo pakraščio. Tręšiame link pakraščio  
(6.15 pav., a), kai atstumas nuo lauko pakraščio iki pirmųjų technologinių vėžių yra apytikriai lygus pusei at-
stumo tarp vėžių, nuo pakraščio – kai technologinės vėžės yra arti lauko pakraščio (6.15 pav., b). 

 

               
1/2B B

      
                                              a                                

B

 
                                 b 

 

6.15 pav. Lauko pakraščių tręšimas: 
a – link pakraščio; b – nuo pakraščio; B – atstumas tarp technologinių vėžių 

 
Trąšų srautui nukreipti, tręšiant pakraščius, naudojami nukreipiamieji skydeliai (6.16 pav.) arba trąšų srauto 

kreipikliai (6.17 pav.). 



 

 78 

 

 
6.18 pav. Barstomosios „Bogballe“ trąšų sklei-
dimo mentelė: 
1 – mentelė; 2 – diskas 

 
 
6.19 pav. Pakraščių prie vandens telkinių tręšimas:  
1 – upelis; 2 – traktorius; 3 – trąšų barstomoji; 4 – kreipik-
lis; 5 – trąšų srautas [3] 

 

 

 
Trąšų srauto nukreipiamieji skydeliai naudojami, kai tręšiama nuo lauko pakraščio. Tada uždaroma dešinio-

ji arba kairioji trąšų byrėjimo angos sklendė. Tręšiant lauką normaliai, šie skydeliai pasukami į barstomosios 
priekį arba į viršų ir tvirtinami kaiščiais. Tręšiant link lauko pakraščio naudojami trąšų kreipikliai. Patręšus pa-
kraščius, kreipikliai pakeliami hidrauliniu cilindru arba rankiniu būdu ir užfiksuojami kaiščiu. 

Trąšų barstomosiose „Bogballe“ ant sklaidomųjų diskų pritvirtintos specialios konstrukcijos mentelės, ku-
rios gali skleisti trąšas abiem pusėmis (6.18 pav.).  

Lauko pakraščių tręšimui keičiama sklaidomųjų diskų sukimosi kryptis ir traktoriaus jėgos veleno sukimosi 
dažnis. Tada trąšų granulės skleidžiamos kita mentelių puse, trąšos byra pro mentelėje esančią angą.  

Labai svarbu naudoti kreipiklius, kai laukai ribojasi su vandens telkiniais (upėmis, melioracijos grioviais ir 
t. t.) (6.19 pav.).  

 

 
Tręšiant pakraščius „Sulky“ trąšų barstomosiomis, trąšų by-

rėjimo ant disko padėtis keičiama kreipikliu, trąšos yra nukrei-
piamos ant trumpesnių (lenktų) mentelių arčiau disko krašto 
(6.20 pav.).  

Normaliam tręšimui kreipikliais keičiama trąšų srauto pate-
kimo ant ilgesnių disko mentelių padėtis. Kreipikliai valdomi 
elektriniu, hidrauliniu arba rankiniu būdu. Taip pat šiais kreipik-
liais yra keičiama trąšų dalelių sklaida trąšų barstomosios ploty-
je.  

Vaismedžiai tręšiami tokios pačios konstrukcijos trąšų bars-
tomosiomis, tik naudojami specialūs trąšų srauto kreipikliai (6.21 
pav.).  

Trąšų srautas nukreipiamas ties eilėmis pasodintais mede-
liais. Netręšiant tarpueilių, mažiau auga žolė, sutaupoma trąšų. 

Trąšų barstomųjų trąšadėžės talpa gali būti padidinta apie 3 kartus uždėjus paaukštinimus (6.22 pav.). 
Priklausomai nuo pageidaujamos talpos, pasirenkamas papildomų paaukštinimų skaičius. Papildoma važiuoklė 
reikalinga tada, kai norime eksploatuoti pakabinamąją trąšų barstomąją su mažos galios traktoriumi.  

  
6.16 pav. Trąšų barstomosios „Sulky“ trąšų 
srauto nukreipiamasis skydelis 1 

6.17 pav. Trąšų kreipiklis pakeltoje padėtyje:  
1 – trąšų kreipiklis; 2 – sklendės valdymo rankena; 
3 – diskas [3] 

 
6.20 pav. Trąšų granulių padėties ant  
disko keitimas. 
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6.24 pav. Tręšiamasis aparatas:  
1 – ortakis; 2 – dugnelis; 3 – trąšos; 4 – ritė;  
5 – trąšavamzdis [3] 

 

   
 

6.21 pav. Vaismedžių tręšimas: 
1 – traktorius; 2 – trąšų barstomoji; 3 – trąšų srautas; 
4 – medelis 

 

6.22 pav. Trąšų barstomoji „Bogballe“:  
1 – trąšadėžės paaukštinimai; 2 – papildoma  
važiuoklė 

 
6.1.6. Tiksliosios mineralinių trąšų barstomosios 

 

Tiksliosios mineralinių trąšų barstomosios būna su 
mechaniniais ir pneumomechaniniais tręšiamaisiais apa-
ratais (6.23 pav.). 

Pneumomechaninę mineralinių trąšų barstomąją su-
daro rėmas, trąšadėžė, tręšiamieji aparatai, ventiliatorius, 
trąšavamzdžiai, skleidikliai, pavara. Tręšiamieji aparatai 
tiekia trąšas į trąšavamzdžius (6.24 pav.), o ventiliato-
riaus sukurtas oro srautas jas transportuoja link skleidik-
lių. Trąšų dalelių savybės skiriasi, todėl tolygesniam 
trąšų srauto skleidimui skleidikliuose įrengtos kreipian-
čiosios. Skleidikliai (6.25 pav.) trąšas skleidžia simetri-
niu srautu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skleidžiamų trąšų kiekis priklauso nuo ričių sukimosi dažnio bei važiavimo greičio. Ričių sūkių dažnis yra 
keičiamas reguliatoriumi. Pneumomechaninėmis barstomosiomis galima skleisti ir miltines trąšas, tada skleidik-
lių vietoje yra tvirtinamos žarnos, kurios liečia dirvos paviršių.  

Mechaninėse tiksliosiose trąšų barstomosiose sumontuota didelė trąšadėžė, jos dugnu juda transporteris ar-
ba grandinės, o jos priekyje arba gale – dozatorius ir barstomasis vamzdis (6.26 pav.). Šios barstomosios daž-
niausiai naudojamos miltinėms mineralinėms trąšoms skleisti. 

Trąšos vamzdyje transportuojamos sraigtais, transporteriais arba grandinėmis. Jos išbyra pro vamzdžio apa-
tinėje dalyje esančias keičiamo dydžio angas.  

Išberiamų trąšų kiekis reguliuojamas keičiant transporterio arba grandinių judėjimo greitį arba trąšų išbyrė-
jimo angos dydį.  

Pneumomechaninėse tiksliosiose trąšų barstomosiose (6.27 pav.) trąšas dozuoja mentiniai arba ritiniai doza-
toriai, o ventiliatoriaus tiekiamas oro srautas išpučia trąšas per skirstytuvą 1 ir trąšavamzdžius 2 į skleidiklius 3.  

Kiekvieną trąšavamzdį galima atjungti, todėl galima keisti pneumatinės trąšų barstomosios darbinį plotį. Iš-
beriamų trąšų kiekis reguliuojamas keičiant mentinių arba ritinių dozatorių ričių sukimosi dažnį. Svarbu, kad 
skleidikliai būtų nustatyti pagal gamintojo instrukcijas ir negalėtų pasisukti. Barstant trąšas tiksliosiomis bars-
tomosios, pašalinis vėjo poveikis trąšų sklaidai yra minimalus. Šiomis mineralinių trąšų barstomosiomis trąšos 

 
6.23 pav. Pneumomechaninė tikslioji mineralinių trąšų 
barstomoji:  
1 – trąšavamzdis; 2 – atrama; 3 – trąšadėžė; 4 – skleidiklis; 
5 – tręšiamasis aparatas; 6 – ventiliatorius; 7 – reguliatorius; 
8 – pavara; 9 – rėmas [3] 

 
 

6.25 pav. Trąšų skleidiklis 
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skersine kryptimi tolygiai skleidžiamos, yra pastovus darbinis plotis, galima atjungti dalį skleidiklių (sekcijų), 
nėra trąšų nuostolių tręšiant lauko pakraščius. 

 
 

 
 
6.26 pav. Mechaninė tikslioji mineralinių trąšų bars-
tomoji 

 

 
 

6.27 pav. Pneumomechaninė tikslioji mineralinių 
trąšų barstomosios schema:  
1 – skirstytuvas; 2 – trąšavamzdžiai; 3 – skleidikliai; 
4 – ventiliatorius; 5 – ritė; 6 – ortakis; 7 – trąšadėžė [3] 

 

Trąšų barstomųjų našumui įtakos turi jų užpildymo trąšomis trukmė. Tręšiant nedidelius laukus, trąšų bars-
tomąją galima užpildyti rankiniu būdu, pilant trąšas į trąšadėžes iš maišų (6.28 pav., a).  

 

 
         a 

 
            b 

 
               c 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.28 pav. Trąšų barstomųjų užpildymo 
trąšomis būdai [3]: 
a; b – pildymas iš maišų; c – iš priekabos;  
d – iš papildomos talpos; e – papildomais 
įrenginiais; f – iš bunkerio 

 
        d  

            e 
 

               f 
 

Norint tręšti laukus našiau, trąšų barstomosios užpildomos mechanizuotai. Daug greičiau trąšų barstomo-
sios užpildomos iš didmaišių (6.28 pav., b), tačiau tam reikia keltuvų maišams pakelti į reikiamą aukštį nuo že-
mės, iš priekabos ar sunkvežimio. Naudojant didmaišių keltuvus, vidutinis pamaininis tręšimo našumas padidėja 
3–5 ha. Labai patogu užpildyti barstomąsias trąšomis iš traktorinių priekabų arba iš ant traktoriaus sumontuotos 
papildomos talpos, prie kurios prikabinta barstomoji (6.28 pav., c, d).  

Pildant aukštas barstomąsias, naudojami papildomi įrenginiai trąšoms transportuoti į jas (6.28 pav., e) – 
dažniausiai juose būna įrengtos sraigės. Kai augalų pasėliai yra netoli trąšų sandėlio, jas galima pildyti trąšomis 
iš trąšų bunkerio (6.28 pav., f) arba krautuvu. Patogiau pildyti trąšomis žemas barstomąsias. 
 

6.1.7. Trąšų skleidimas nepalankiomis meteorologinėmis sąlygomis 

 

Barstant trąšas nepalankiomis meteorologinėmis sąlygomis (lyjant) trąšadėžė uždengiama specialiu dangalu 
(6.29 pav.). 

Į trąšadėžės vidų nepatenka ne 
tik lietaus vanduo, bet ir nuo trakto-
riaus ratų krentantis purvas. Užpilant 
trąšas, trąšadėžė atidengiama su-
lankstant dangalą. 

Mineralinių trąšų sklaidai turi 
įtakos vėjo greitis. Vėjo poveikiui 
sumažinti naudojami apsauginiai 
skydai (6.30 pav.). 

 

 
6.29 pav. Barstomoji su dangalu: 
1 – dangalas, 2 – barstomoji [3] 

 
 

6.30 pav. Barstomoji su apsauginiu 
skydu 
 

 

1 

2 
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6.1.8. Išberiamų trąšų kiekio nustatymas 

Išcentrinių mineralinių trąšų barstomosios reikiamam išberti trąšų kiekiui nustatomos pagal lenteles, kei-
čiant trąšų išbyrėjimo angų dydį, važiavimo greitį bei darbinį plotį. Trąšų išbyrėjimo angos 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 apy-
tikriai. Būtina nustatyti faktinį išberiamų trąšų kiekį. Faktinis trąšų barstomosios išberiamų trąšų kiekis nusta-
tomas aikštelėje arba lauke. 

Trąšų barstomosios, kurių darbinės dalys sukamos traktoriaus jėgos velenu, aikštelėje tikrinamos taip. Bars-
tomoji paka-binama ant traktoriaus hidraulinio keltuvo. Pagal instrukciją nustatomas tręšiamojo aparato aukštis 
nuo aikštelės paviršiaus ir polinkio kampas. Pagal trąšų rūšį, važiavimo greitį, trąšų išbyrėjimo angos dydį ir 
darbo plotį nustatoma trąšų išbėrimo norma kgha-1. Į trąšadėžę pripilama trąšų, nuimami trąšų skleidimo diskai, 
o po trąšų išbyrėjimo anga kabinama piltuvė arba maišas išbyrėjusioms trąšoms surinkti (6.31 pav.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Įjungiamas traktoriaus jėgos velenas ir vieną minutę beriamos trąšos. Išbyrėjusios trąšos pasveriamos, jų 

kiekis turi atitikti apskaičiuotąjį.  
Reikiamas išberti trąšų kiekis q (kgmin-1) apskaičiuojamas pagal formulę [4]: 
 

600
vBQq 

 , (6.1) 

čia:  Q – tręšimo norma kgha-1; 
B – darbo plotis m;  
v – važiavimo greitis kmh-1. 

 

Jeigu pasvertas išbyrėjusių trąšų kiekis neatitinka apskaičiuotojo, trąšų barstomosios nustatymo parametrus 
reikia pakoreguoti ir išberiamų trąšų normą patikrinti dar kartą.  

Trąšų barstomosios, kurių darbines dalis suka važiuoklės ratas, tikrinamos lauke. Priklausomai nuo pasi-
rinktos išberiamų į hektarą trąšų normos, apskaičiuojamas reikiamas išberti trąšų kiekis nuvažiavus per lauką 
pirmyn ir atgal. Reikiamas išberti trąšų kiekis q

1
 (kg), trąšų barstomąja nuvažiavus per lauką pirmyn ir atgal, 

apskaičiuojamas: 
 

10000
2

1
QBLq 

 , (6.2) 

čia:  L – lauko ilgis m.  
 

Pasveriamas apskaičiuotasis trąšų kiekis supilamas į trąšadėžę ir nustatytu greičiu važiuojama per lauką 
pirmyn ir atgal stebint, kada baigsis trąšos. Jei trąšų dviems važiavimams nepakanka arba būna per daug, reikia 
atitinkamai sureguliuoti barstomąją ir bandymą pakartoti.  

Šiuolaikinės mineralinių trąšų barstomosios turi elektroninius trąšų dozavimo įrenginius. Trąšų barstomo-
sios valdymo pulte įvedamas reikiamas išberti trąšų kiekis kgha-1 (6.32 pav.). Prie traktoriaus rato įrengtas grei-
čio jutiklis 1, kuris siunčia impulsą procesoriui. Priklausomai nuo traktoriaus važiavimo greičio, yra keičiama 
trąšų kiekio keitimo sklendės 5 padėtis.  

 
 
 

 

 
               a 

 
                 b 
 
 

 

 

 

 

 

 

6.31 pav. Trąšų surinkimas:  
a – trąšos byra tiesiogiai į piltuvę; b – trąšos 
byra į maišą; 1 – trąšų išbyrėjimo anga; 
 2 – piltuvė; 3 – maišas [3] 
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6.32 pav. Mineralinių trąšų barstomosios 
elektroninio dozavimo įrenginio schema:  
1 – važiavimo greičio jutiklis; 2 – traktoriaus ratas; 
3 – traktoriaus jėgos velenas; 4 – pakabas; 5 – trąšų 
kiekio keitimo sklendės valdymas; 6 – trąšų bars-
tomoji [3] 

 
Trąšų barstomojoje su elektroniniu trąšų dozavimo įrenginiu išberiamų trąšų kiekis į hektarą nepriklauso 

nuo važiavimo greičio. Važiavimo greitį galima pasirinkti atsižvelgiant į dirvos sąlygas. Kai kuriose trąšų bars-
tomosiose yra įrengta trąšų svėrimo įranga, kurią sudaro vienas arba du svėrimo elementai su lygiagrečiai vei-
kiančia trąšų svėrimo sistema. Trąšų kiekio trąšadėžėje pasikeitimo signalai registruojami svėrimo sistemoje.  

Darbo metu valdymo pulto ekrane rodomos momentinės važiavimo greičio (kmh-1), išberiamų trąšų kiekio 
(kgha-1), patręšto ploto (ha), išbarstytų trąšų kiekio (kg) ir kt. reikšmės. 

Siekiant tolygiai skleisti trąšas tarp gretimų važiavimų, yra naudojamos technologinės vėžės arba laukas 
nugairiuojamas.  

Trąšų skleidimo pločiui ir sklaidos toly-
gumui skersine kryptimi lauke įvertinti nau-
dojami loveliai (6.33 pav.). Šis patikrinimas 
atliekamas tada, kai lentelėse nėra barstomo-
sios nustatymo rekomendacijų konkrečiai 
trąšų rūšiai arba abejojama dėl trąšų skleidi-
mo kokybės.  

Trąšų barstomosios užgriebio pločiui ir 
trąšų sklaidai skersine kryptimi įvertinti love-
liai išdėstomi vienoje linijoje statmenai va-
žiavimo krypčiai  

Tręšiamas ne mažesnis kaip trijų techno-
loginių vėžių lauko plotas. Vidurinysis love-
lis dedamas tarp traktoriaus ratų vidurinėje 

technologinėje vėžėje. Kiti loveliai nuo viduriniojo išdėstomi simetriškai. Trąšų barstomąja pradedama tręšti 
likus ne mažiau kaip 10 m atstumui iki lovelių. Loveliai dedami horizontalioje padėtyje, kad trąšos patektų į 
lovelius visame plote. 

 

6.2. Mėšlakratės 

 
Mėšlakračių paskirtis – tolygiai skleisti birias organines trąšas (kraikinį mėšlą, kompostą, durpes, organinių 

ir mineralinių trąšų mišinius ir pan.) dirvos paviršiuje. 
 

6.2.1. Pagrindiniai reikalavimai mėšlakratėms 

 

Mėšlakratės turi: 
 atitikti šiuolaikinius gamtos apsaugos ir darbų saugos reikalavimus; 
 tolygiai skleisti trąšas dirvos paviršiuje išilgai ir skersai viso tręšiamo ploto; 
 mažai slėgti dirvą; 
 būti didelio našumo; 
 turėti lauko pakraščių skleidimo įrangą; 
 turėti gerus techninius rodiklius, būti patvarios, atsparios korozijai, lengvai prižiūrimos ir remontuo-

jamos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
6.33 pav. Lovelių išdėstymo lauke 
schema: 
1 – trąšų barstomoji; 2 – technologinės 
vėžės; 3 – loveliai; 4 – pratręštas lauko 
plotas; 5 – menzūrėlės 
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6.2.2. Mėšlakračių klasifikacija 

 

Mėšlakratės sudarytos iš kėbulo, sumontuoto ant vienaašės, dviašės ar triašės važiuoklės (6.34 pav.), kurio 
dugnu lėtai slenka grandininis transporteris su grandikliais, perstumiančiais organines trąšas iš priekinės kėbulo 
dalies į galą. Trąšoms skleisti dažniausiai mašinos gale montuojami vertikalūs arba horizontalūs skleidimo būg-
nai su įstrižai pritvirtintomis mentėmis arba karpytomis sraigės vijomis.  

 

 
 

6.34 pav. Mėšlakračių klasifikacija 

 

Papildomai skleidimo pločiui padidinti gali būti montuojami trąšų skleidimo diskai. Skleidimo būgnus ir 
transporterį suka traktoriaus jėgos velenas, transporteris gali būti varomos ir hidrauline pavara. Skleidžiamų trą-
šų kiekis keičiamas, keičiant traktoriaus važiavimo greitį ir kėbulo dugne slenkančio transporterio greitį.  

 

6.2.3. Mėšlakračių konstrukcijos ir pagrindinės dalys 
 

Kėbulas 
Mėšlakratėse su horizontaliais skleidimo būgnais ir V formos skleidimo stalu kėbulas dažniausiai montuo-

jamas virš važiuoklės ratų (6.35 pav., a) ir yra didesnis į plotį nei į aukštį. Mėšlakratėse su vertikaliais ir hori-
zontaliu išilginiu skleidimo būgnais kėbulas yra sumontuotas tarp važiuoklės ratų (6.35 pav., b). Tokios konst-
rukcijos kėbulas yra daug didesnis į aukštį nei į plotį.  

Pastaruoju metu gaminamos mėšlakratės, kurių kėbulas gali būti montuojamas ant universalaus rėmo arba 
sunkvežimio (6.35 pav., c ir d). Mėšlakratės dažniausiai dirba tam tikrą dienų skaičių per metus, tai tokia rėmo 
konstrukcija leidžia dalį mašinos, t. y. patį rėmą, važiuoklę bei su tuo susijusias stabdžių, hidraulikos ir kt. dalis 
efektyviau panaudoti. 

 

 
  a 

 
  b 

 
  c 

 
d 

 

6.35 pav. Mėšlakračių kėbulas: 
a – virš ratų; b – tarp ratų; c – ant universalaus rėmo; d – ant sunkvežimio rėmo 

 

Mėšlakratės 

Pagal trąšų skleidimo mechanizmą 

Su horizontaliais būgnais 

Įrengtais skersai kėbulo 
kėbulo 

Įrengtais išilgai kėbu-
lo 

Su vertikaliais būgnais 

Įrengtais paslankiai  

Įrengtais nepaslankiai 

Su diskiniais skleidikliais 

Su V formos skleidimo stalu 

Pagal būgnų skaičių 

Vieno būgno 

Dviejų būgnų 

Trijų būgnų 

Keturių būgnų 

Pagal važiuoklės ašių skaičių 

Vienaašės 

Dviašės 

Triašės 

Pagal prikabinimo būdą 

Prikabinamosios 

Pusiau pakabinamosios 

Ant universalaus 
rėmo  

Montuojamosios 

Ant sunkvežimio  
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Organinių trąšų tiekimo transporteris – tai daž-
niausiai būna vienas arba du grandininiai-grandikliniai 
(6.36 pav.), išilgai kėbulo slenkantys, transporteriai. 
Transporterių pavara nuo traktoriaus jėgos veleno arba 
hidraulinė. Transporteriai varomi grandininėmis, reke-
tinio-strektiniu mechanizmu, hidrauliniu varikliu. Re-
ketinio-strektinio mechanizmo pavara yra periodinio 
veikimo, grandininė ir hidraulinė – nuolatinio.  

 

Strektinį mechanizmą (6.37 pav.) sudaro skrieji-
kas, švaistiklis, svirtis, varančioji strektė, reketas, 
stabdomoji strektė [4, 7]. Skriejiką sudaro du dantyti 
diskai. Skriejikas pirštu lanksčiai sujungtas su švaistik-
liu, o jo korpusas ekscentriškai pritvirtintas ant dešinio-
jo reduktoriaus veleno. Sukantis skriejikui, švaistiklis 
judina svirtį. Jai judant prieš laikrodžio rodyklę, strektė 
užsikabina už reketo dantų ir pasuka jį kartu su trans-
porterio varančiuoju velenu. Judant svirčiai atgal, strek-
tė slysta reketo dantimis. Stabdomoji strektė neleidžia 
reketui pasisukti atgal. Svirties švytavimo amplitudė 
priklauso nuo skriejiko spindulio, tai yra nuo piršto at-
stumo iki reduktoriaus veleno. Kuo arčiau skriejikas 
prie veleno, tuo svirtis švytuos mažesne eiga ir lėčiau 
suks transporterį. Skriejikas pasukamas tiek, kad jo 
žymė sutaptų su pasirinkta padala. 

Šiuo metu ypač plačiai, dėl savo paprastumo, pa-
tikimumo, lengvo reversavimo ir belaipsnio greičio 
reguliavimo galimybių, plinta hidraulinės ar hidrome-
chaninės transporterių pavaros (6.38 pav.).  

Jas sudaro vienas ar keli hidrauliniai varikliai, su-
montuoti ant reduktorių, kurie tiesiogiai ar per gran-
dinines pavaras suka mėšlakratės darbines dalis. Dabar, 
kai hidraulinės pavaros ypač ištobulėjo ir tapo patiki-
mos, sumontuotos jos teikia daugybę privalumų, pvz., 
belaipsnį greičio reguliavimą, lengvą reversavimą ir 
apsaugą nuo perkrovų, taip pat paprastumą (nėra sudė-
tingos mechaninės dalies) ir lengvą darbinių procesų 
reguliavimą, tiesiog iš traktoriaus kabinos darbinio pro-
ceso metu. 

 
Organinių trąšų skleidimo mechanizmai 

Horizontalūs trąšų skleidimo būgnai būna nedidelio skersmens, su ant jų pritvirtintais peiliais, mentėmis 
arba karpytomis sraigėmis. Abu būgnai sukasi dideliu dažniu į vieną pusę. Horizontalūs skleidimo būgnai labai 
gerai susmulkina skleidžiamą masę. Dėl šių savybių tokias mėšlakrates (6.39 pav., a) patogu naudoti ilguose 
laukuose. Darbinis plotis praktiškai lygus kėbulo pločiui [2,3]. Jam padidinti iki 15–20 m gali būti žemiau būg-
nų montuojami horizontalūs skleidimo diskai. 

Vertikalūs skleidimo būgnai naudojami keturi nedidelio skersmens arba du didelio skersmens būgnai (6.39 
pav., b), kurių skersmuo D = 720–950 mm, o aukštis  
H = 1600–1800 mm. Jie būna su 4–5 sraigtinėmis vijo-
mis, orientuotomis viena kryptimi, ir prie jų pritvirtin-
tais peiliais. Būgnai sukasi į priešingas puses 450 min-1 
sukimosi dažniu. Darbiniam pločiui padidinti būgnai 
montuojami pasvirę į priekį.  

Skleidimo pločiui padidinti bei kokybei pagerinti 
vertikalių skleidimo būgnų apatinėje dalyje montuojami 
skleidimo diskai ar šarnyriškai tvirtinamos skleidimo 
mentės. Dėl didelio darbinio pločio tokio tipo mėšlakra-
tes patogu naudoti ir mažesniuose laukuose. 

 
 

6.37 pav. Mėšlakratės strektinio mechanizmo konst-
rukcija:  
1 – žvaigždutė; 2 – velenas; 3 – reketas; 4 – svirtis; 5 – 
švaistiklis; 6 – skriejiko korpusas; 7 – skriejikas; 8 – stab-
domoji strektė; 9 – rėmo sija; 10 – grandikliai; 11 – gran-
dinė; 12 – strektė [4] 

 

  a 
 

   b 

6.36 pav. Mėšlakračių grandikliniai transporteriai: 
a – vienas transporteris; b – du transporteriai 

 

 

 

 

 

6.38 pav. Transporterio 
hidromechaninė pavara: 
1 – reduktorius; 
2 – hidraulinis variklis 

 

 

 
                 a 

 
           b 

6.39 pav. Organinių trąšų skleidimo būgnai: 
a – horizontalūs; b – vertikalūs 
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Mažai paplitusios, tačiau Airijoje ir Didžiojoje Britani-
joje naudojamos mėšlakratės su horizontaliu, išilgai kėbulo 
montuojamu, skleidimo būgnu, su prie jo pritvirtintomis 
grandinėmis (6.40 pav.). Kėbule esanti organinė masė 
skleidžiama per mėšlakratės kėbulo šoną.  

Rečiau naudojamas V formos skleidimo stalas su ant jo 
sumontuotomis mentėmis. Šio tipo mėšlakratės (6.41 pav.) 
yra nedidelės talpos, dėl to jos nelabai paplitusios [3]. Or-
ganinių trąšų skleidimo kokybė gera. 

Skleidžiamos organinės masės kiekiui keisti ir trans-
portavimo saugumui užtikrinti naudojamos specialios 
sklendės bei gaubtai (6.42 pav.). 

Vertikalių būgnų sklendė (6.42 pav., a) valdoma hid-
rauliniu būdu ir transportavimo metu yra apatinėje padėtyje, 
t. y. skleidimo būgnai yra visiškai uždaryti. Darbo metu ji 
yra atidaroma tiek, kiek reikia pagal pasirinktą tręšimo 
normą. 

Galiniai būgnų gaubtai (6.42 pav., b) naudojami norint 
skleisti susmulkintą mėšlą arba kitas birias organines trąšas. 
Be to, gaubtų paskirtis yra ir sumažinti organinių trąšų nuo-
stolius transportavimo metu ir taršą keliuose. Gaubtai atida-
romi ir uždaromi hidrauliniu būdu. Gali būti naudojami ir į 
šonus atverčiami skleidimo būgnų gaubtai. Šiais gaubtais 
galima keisti organinių trąšų skleidimo plotį.  

 

Mėšlakračių valdymo pultai  

Mėšlakračių darbiniai mazgai (transporteris, būgnai, 
diskai, gaubtai ir t. t.) gali būti valdomi mechaniniu arba 
hidrauliniu būdais. Pastaruoju metu gaminamos mėšlakratės 
gali turėti elektrinius valdymo pultus (6.43 pav.), jais gali 
būti įjungiami arba išjungiami atskiri mazgai ar detalės, 
reguliuojami jų darbiniai parametrai: 

 transporterio judėjimo greitis ir kryptis; 
 galinio gaubto arba dozavimo sklendės pakėlimas 

ir nuleidimas; 
 ratų pakėlimas ir nuleidimas; 
 vairavimo sistemos įjungimas ir išjungimas. 

Ypač tiksliam organinių trąšų skleidimui mėšlakrates 
gaminančios įmonės diegia modernius kompiuterius, kurie 
užtikrina vienodą trąšų paskleidimą visame plote. Tam 
mėšlakratės važiuoklėje montuojamas greičio fiksavimo 
jutiklis, kuris perduoda duomenis kompiuteriui, o šis ati-
tinkamai pagal programą keičia transporterio judėjimo 
greitį.  

Mėšlakratėse, tarp rėmo ir kėbulo, gali būti įrengiama 
svėrimo įranga, kuria galima tiksliai nustatyti pakraunamų, 
išvežamų ir skleidžiamų trąšų kiekį.  

 

Mėšlakračių nustatymai 

Skeidžiamas organinių trąšų kiekis nustatomas pagal lenteles, pateiktas mašinos instrukcijoje. Tai yra orien-
tacinės reikšmės, dėl to rekomenduojama pasitikrinti, kiek organinių trąšų mašina iškrato. Tam tikslui mašina 
prikraunama organinių trąšų ir pasveriama. Paskleidus jas, išmatuojamas patręštas plotas A (ilgio ir pločio san-
dauga). Apskaičiuojama faktinė tręšimo norma Qf (t·ha-1), kuri turi būti lygi lentelėje nurodytai trąšų normai. 
Faktinė tręšimo norma Qf (t·ha-1) [3]: 

 

 
6.43 pav. Mėšlakratės valdymo pultas: 
1 – pulto įjungimo jungiklis; 2 – transporterio judė-
jimo greičio keitimo jungiklis; 3 – transporterio kont-
rolės jungiklis; 4 – transporterio judėjimo krypties 
jungiklis; 5 – signalinės lemputės; 6 – galinio gaubto 
jungiklis; 7 – ratų pakėlimo jungiklis; 8 – vairavimo 
sistemos jungiklis; 9 – dozavimo sklendės jungiklis 

 
 

6.40 pav. Tręšiamoji su horizontaliu skleidimo 
būgnu išilgai kėbulo ir prie būgno pritvirtinto-
mis grandinėmis [3] 

 

 
 

6.41 pav. V formos stalas su ant jo sumontuo-
tomis skleidimo mentėmis: 
1 – mentė, 2 – skleidimo stalas 
 

a  b  

6.42 pav. Mėšlakratės su: 
a – vertikalių būgnų sklende; b – galiniu vertikalių 
būgnų gaubtu 
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A
qQ f

110000 , (6.3) 

čia:  q1 – pakrautų ir paskleistų trąšų kiekis t;  
A – patręštas plotas m2. 
 
Jei mėšlakratė paskleidė per daug ar per mažai trąšų, reikia keisti transporterio judėjimo greitį arba mažinti 

ar didinti darbinį mėšlakratės važiavimo greitį. 
 

6.3. Srutvežiai 

 

Srutvežių paskirtis – tolygiai skleisti ar įterpti skystąsias organines trąšas (srutas, skystą mėšlą, kuriame 
sausųjų medžiagų kiekis iki 12 %) dirvos paviršiuje arba gilesniuose jos sluoksniuose. 

 
6.3.1. Reikalavimai skystųjų organinių trąšų skleidimo-įterpimo technikai 

 

Srutvežiai turi [3, 7]: 
 atitikti šiuolaikinius gamtos apsaugos ir darbų saugos reikalavimus; 
 tolygiai skleisti trąšas dirvos paviršiuje išilgai ir skersai viso tręšiamo ploto; 
 mažai slėgti dirvą; 
 būti didelio našumo; 
 turėti lauko pakraščių skleidimo įrangą; 
 turėti maisto medžiagų nuostolių ir emisijos mažinimui skirtą trąšų įterpimo įrangą; 
 būti patvarūs, atsparūs korozijai, lengvai prižiūrimi ir remontuojami. 

 
6.3.2. Srutvežių klasifikacija 

 

Srutvežiai yra klasifikuojami atsižvelgiant į jų konstrukciją (6.44 pav.). Tolygiam srutų skleidimui dirvos 
paviršiuje arba įterpimui prie srutvežių gali būti naudojami skirtingų tipų skystųjų trąšų skleidimo-įterpimo įtai-
sai, kuriais galime skleisti skystąsias organines trąšas dirvos paviršiuje arba jas įterpti gilesniuose dirvos sluoks-
niuose. Priklausomai nuo rėmo konstrukcijos, yra naudojamos plastikinės arba metalinės cisternos, į kurias pi-
lamos skystosios organinės trąšos. Srutvežiai užpildomi ant jų sumontuotais arba stacionariais siurbliais.  

 

 
 

6.44 pav. Srutvežių klasifikacija 

Pagal trąšų skleidimo ir  
įterpimo įtaisus 

Su skleidikliais 

Su laistomosiomis žarnomis 

Su noragėliais 

Su inžektoriais 

Pagal rėmo tipą 

Berėmiai 

Pusiau rėminiai 

Rėminiai 

Pagal važiuoklės ašių 
skaičių 

Vienaašiai 

Dviašiai 

Triašiai 

Pagal prikabinimo būdą 

Prikabinamieji 

Pusiau pakabinamieji 

Montuojamieji 

Su plyšintuvais 
Keturašiai 

Savaeigiai 

Srutvežiai 
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6.3.3. Srutvežių konstrukcijos ir pagrindinės dalys 
 

Srutvežių konstrukcija 

Pagal rėmo konstrukciją srutvežiai būna be-
rėmiai, pusiau rėminiai ir rėminiai. Patys papras-
čiausi yra berėmiai. Tokių srutvežių gamyba yra 
sąlyginai paprasta, bet jie turi ribotas galimybes 
dirbti su skleistuvais ir įterpimo įranga, kadangi 
visos jėgos veikia cisterną. Pusiau rėminės 
konstrukcijos srutvežiuose (6.45 pav., a) yra są-
lyginai tvirtas rėmas, bet jis yra ištisai privirintas 
prie cisternos. Pats tvirčiausias yra rėminės 
konstrukcijos srutvežis (6.45 pav., b). Ant tokio 
tipo srutvežių galima montuoti ir stiklo pluošto 
cisternas. Technologiškai patogi yra uždedamoji 
(6.45 pav., c) ir savikroviai uždedama ant va-
žiuoklės (6.45 pav., d).  

 

Važiuoklė 

Ji būna pusiau prikabinamo, prikabinamo ar 
savaeigio tipo. Pagal ašių skaičių jos būna vienaašės, dviašės, tria-
šės ir keturašės. Paprastai važiuoklės turi standžią arba amortizuo-
jančią (linginę, hidropneumatinę ar pneumatinę) pakabas ir nevai-
ruojamus arba vairuojamus ratus. Ratų praslydimui posūkių metu, 
kartu ir padangų dilimui sumažinti, srutvežiuose montuojama vai-
ruojamų ašių įranga (6.46 pav.). Triašėse ir keturašėse važiuoklėse 
dažniausiai vairuojamos priekinės ir galinės ašys. 

Įvairaus reljefo dirvose srutvežio pastovumui bei dirvos pavir-
šiaus kopijavimui užtikrinti darbo metu kiekvienas ratas gali turėti 
nepriklausomą, hidrauliniais cilindrais valdomą ašies pakabą. 

Siekiant sumažinti slėgį į dirvą, srutvežiuose įdiegiamos slėgio 
mažinimo padangose sistemos, kuriomis galima sumažinti oro slėgį 
padangose ir padidinti slėgimo į dirvą atraminį plotą. Taip pat ga-
minami srutvežiai su perstumiamomis ašimis.  
 

Srutų siurbimo įranga 

Šiuolaikiniai srutvežiai gaminami su specialia srutų siurbimo iš rezervuarų įranga. Šarnyrinė svirtinė įran-
gos konstrukcija leidžia srutas siurbti ir iš požeminių, ir iš antžeminių srutų rezervuarų (6.47 pav.) [3]. 

 

 
         a                            b                                   c 

 
 
 
6.47 pav. Svirtinė srutų siurbimo įrangos pa-
kėlimo ir nuleidimo į rezervuarą darbo sche-
ma: 
a – siurbimo antgalio pakėlimas; b – nuleidimas į 
rezervuarą; c – transportinėje padėtyje 
 

 
Srutos siurbiamos mentiniu siurbliu, jį suka traktoriaus jėgos velenas arba hidraulinis variklis (6.48 pav.). 

Srutų siurbimo kokybei pagerinti prie siurbimo žarnų antgalio gali būti tvirtinama oro tiekimo įranga. Tada 
vamzdžiu tiekiamas oras ties srutų siurbimo žarnos anga (6.49 pav.). Oras susimaišo su srutomis ir yra siurbia-
mas į cisterną, iš jos išeina pro oro išleidimo angas. Norint, kad į cisterną kartu su srutomis nepatektų didesnės 
priemaišos, prie siurbimo žarnos galo gali būti tvirtinami specialūs sietai, nepraleidžiantys priemaišų. 

a  b  

c       d           
6.45 pav. Srutvežių rėmas: 
a – pusiau rėminis; b – rėminis; c – uždedamas; d – savikrovis 
 

 
6.46 pav. Srutvežio vairavimo ir stab-
džių sistemos įranga:  
1– trinkelinis stabdymo mechanizmas;  
2 – stabdžių kamera; 3 – traukė; 4 – hid-
raulinis cilindras [3] 
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6.48 pav. Hidraulinio 
variklio sukamas srutų 
mentinis siurblys:  
1 – tiekimas į cisterną;  
2 – įsiurbimas iš srutų 
rezervuaro; 3 – mentinis 
siurblys; 4 – hidraulinis 
variklis [3] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
6.49 pav. Srutų įsiurbimo žarnos 
su papildoma įranga: 
1 – rankenėlė; 2 – oro vamzdis;  
3 – sietas; 4 – papildomas oras [3] 
 

 Cisterna 

Jos gaminamos iš plieno arba stiklo pluošto, jų tūris yra labai įvairus (2–34 m3) [3]. Plieninės cisternos yra 
šiek tiek sunkesnės ir jų antikorozinė danga nėra atspari korozijai, bet jos daug atsparesnės mechaniniams pa-
žeidimams, ant jų lengviau montuoti papildomą įrangą. Cisternos iš stiklo pluošto yra lengvesnės ir atsparios 
praktiškai bet kokiai agresyviai medžiagai, bet sąlyginai lengvai pažeidžiamos. Ne visos šio tipo cisternos gali 
dirbti slėginiu-vakuuminiu būdu. Cisternos viduje dažnai sumontuojami srutų maišikliai (6.50 pav.). 

 

 
                                     a 

 
                                           b 

 

6.50 pav. Srutų maišikliai: a – pneumatinis; b – mechaninis 
 
Cisternos viduje gali būti sumontuotos vidinės pertvaros ir sustiprinimai, neleidžiantys įsisiūbuoti viduje 

esančiai skystai masei. 
 

 Siurbliai 

Srutvežiuose naudojami dviejų tipų siurbliai: vakuuminiai ir tūriniai. Labiausiai paplitę vakuuminiai rotaci-
niai (6.51 pav.) siurbliai. Darbo metu jie neturi kontakto su užpildoma ir išlaistoma mase. Dėl to šio tipo siurb-
liai tinka darbui su organinėmis trąšomis, kuriose 
yra daug abrazyvinių priemaišų. Patys populia-
riausi yra rotaciniai siurbliai – sąlyginai nebrangūs 
ir – patikimi. Tačiau darbo metu juose naudojama 
alyva, kurią pagal gamtosaugos reikalavimus rei-
kia surinkti, kelia triukšmą, jautrūs nešvariam orui.  

Vakuuminiai siurbliai patikimai dirba iki 4 m 
gylio. Jie negali būti naudojami stiklo pluošto nes-
lėginėse cisternose. Iš tūrinių siurblių labiausiai 
paplitę yra krumpliniai-rotaciniai, išcentriniai-
rotaciniai ir sliekiniai siurbliai. Šio tipo siurbliuose skystis darbinio proceso metu tiesiogiai kontaktuoja su 
siurblio darbinėmis dalimis. Darbo schemos pateiktos 6.52 pav. 

Dėl tiesioginio kontakto jie ypač jautrūs (išskyrus išcentrinius-rotacinius siurblius) pašaliniams daiktams ir 
gana brangūs. Jie sukuria daug didesnį darbinį slėgį ir patikimai dirba iki 6 m gylyje (išskyrus išcentrinius-
rotacinius siurblius). Esant sumon-tuotiems tokio tipo siurbliams nereikia papildomos įrangos skysčio maišy-
mui. Šio tipo siurbliai naudojami stiklo pluošto neslėginėse cisternose. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
6.51 pav. Vakuuminis  ro-
tacinis plokštelinis siurblys: 
1 – rotorius; 2 – kreipiančioji; 
3 – plokštelė; 4 – korpusas 
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Pilnai užpildžius cisterną, kad srutos neištekėtų į aplinką, yra montuojami rankiniu arba hidrauliniu būdu 

valdomi įsiurbimo-išlaistymo angos už-darymo įtaisai (6.53 pav.). 
 

 
  a 

 
      b 

 
         c 

 
 
 
 
 
 
6.53 pav. Įsiurbimo-išlais-
tymo angos uždarymo įtai-
sai:  
a ir b – rankinis; c – hidrauli-
nis [3] 

 
 

Trąšų priemaišų smulkinimo-dozavimo įranga 

Gaminami skystųjų organinių trąšų skleidimo ir 
įterpimo srutvežiai su dozatoriumi-smulkintuvu 
(6.54 pav.), kuriame sumontuoti specialūs diskiniai 
smulkinimo peiliai. 

Tokie dozatoriai-smulkintuvai srutvežiuose mon-
tuojami kaip standartinė įranga. Tokių dozatorių vienas 
iš trūkumų yra tai, kad patekus stambioms ir kietoms 
priemaišoms, smulkintuvas gali būti pažeistas. 

Šio trūkumo neturi žarniniuose skleistuvuose naudojami dozatoriai-smulkintuvai (6.55 pav.).  
 

 

 
6.55 pav. Srutų dozatorius-
smulkintuvas: 
1 – korpusas; 2 – hidraulinis 
variklis; 3 – tiekiančioji žarna; 
4 – stambių priemaišų pašali-
nimo dangtelis; 5 – trąšų pa-
skirstymo angos; 6 – smulkin-
tuvas; 7 – stambių priemaišų 
rezervuaras 
 

Jie turi specialų rezervuarą, kuriame gali kauptis sunkios priemaišos (akmenys, metalas ir t. t.). Taip smul-
kintuvas apsaugomas nuo pažeidimo. 

 

a  
  

b  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.52 pav. Darbo schemos:  
a – užpildymas; b – išlaisty-
mas; c – maišymas; d – per-
pumpavimas [7]  

 
c  d  

 
 

 

 

6.54 pav. Srutų dozatorius-
smulkintuvas: 
1 – tiekiančioji žarna; 2 – do-
zatorius; 3 – smulkinimo pei-
liai; 4 – hidraulinis variklis 
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Srutų skleidikliai 

Skleidiklių paskirtis – skystąsias organines trąšas tolygiai skleisti dirvos paviršiuje. Jie būna: deflektoriniai 
(6.56 pav.), diskiniai, švytuojantys, patrankiniai ir sijiniai (pukštukiniai, besivelkančių žarnų). Patys paprasčiau-
si yra įvairių konstrukcijų deflektoriniai skleidikliai (6.56 pav., a). Jie būna viršutinio ir žemutinio skleidimo. 
Šiuose skleidikliuose kampu ištekančios srutos atsimuša į skydelį. Priklausomai nuo skydelio padėties jos kyla į 
viršų, krinta žemyn arba skleidžiamos į šonus. 

 

 
     a 

 
   b 

 
       c 

  
       d 

  
      e 

  
       f g     

 

 

6.56 pav. Srutų skleidikliai:  
a – deflektorinis; b – diskinis; c – švytuojantis; d – patran-
kinis, apsisukantis 360° kampu; e – patrankinis keičiamo 
kampo; f – patrankinis šoninis; g – sijinis besivelkančiomis 
žarnomis; h – sijinis purkštukinis [3] 

 

Išcentriniuose skleidikliuose srutas skleidžia besisukantis diskas su mentelėmis arba švytuojantis vamzdis 
(6.56 pav., b, c). Patrankiniai skleidikliai naudojami tada, kai srutas norime skleisti didesniu pločiu (6.56 pav., d, 
e, f). Jie būna apsisukantieji, pasukami tam tikru kampu arba šoniniai. 

Skleidikliai su besivelkančiomis laistomosiomis žarnomis (6.56 pav., g) buvo sukurti srutas skleisti javų ir 
kukurūzų pasėliuose vegetacijos metu. Srutos per skirstytuvą arba pneumatiškai valdomus vožtuvus skirstomos į 
laistomąsias žarnas. Srutos išteka iš žarnų ir pasklinda 5–10 cm ruožais. Laistomos srutos purkštukiniais sklei-
dikliais (6.56 pav., h) skleidžiamos tolygiai. Lyginant su paprastu srutų skleidimu, aukštesniuose pasėliuose 
amoniako emisija sumažėja apie 30–50 %.  
 

Srutų įterpimo įrenginiai 

Srutoms skleisti pievose ir ganyklose sukurta laistomųjų žarnų su pavažiniais noragėliais sistema (6.57 pav., 
a) [3]. Šioje sistemoje prie kiekvienos žarnos ištekėjimo angos yra įtaisyti pavažiniai noragėliai, kurie perpjauna 
ir slegia velėną į šonus. Srutos įterpiamos viršutiniame dirvos sluoksnyje, neužteršiant augalų. Taip pat srutve-
žius gaminančios įmonės gamina srutvežius su viendiskiais, dvidiskiais, lygiais arba išpjaustytais ašmenimis 
diskiniais noragėliais (6.57 pav., b, c). 
 

 
  a 

 
     b 

 
     c 

6.57 pav. Srutų įterpimas laistomosiomis žarnomis: 
a – su pavažiniais noragėliais; b – su diskiniais (lygiais ašmenimis) noragėliais; c – su diskiniais (karpytais ašmeni-
mis) noragėliais 

 
Srutų įterpimo į dirvą tolygumui užtikrinti įterpimo noragėliai gali turėti specialią dirvos kopijavimo įrangą 

(6.58 pav.), tada kiekvienas noragėlis atskirai kopijuoja dirvos paviršių. 
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Skystųjų organinių trąšų inžektoriai naudoja-
mi dirbamoje dirvoje. Jais srutas galima skleisti 
dviem būdais: 

 srutos pirmiausia skleidžiamos dirvos pa-
viršiuje ir paskui įterpiamos dirvos dirbi-
mo padargais; 

 srutos įterpiamos dirvos įdirbimo metu.  
 

Dirva įdirbama negiliai, iki 10–15 cm, o įterpimui naudojami įprastiniai ražienų skutimo ar sėklos guolio 
paruošimo padargai su kaltiniais, strėliniais, lėkštiniais ir kitokios konstrukcijos noragėliais. 

Su inžektoriais įterpiant srutas beveik neišsiskiria kvapiosios medžiagos ir amoniakas. Galima pasirinkti 
plačius noragėlius ir dirbti sekliai. Dėl didelio galios poreikio darbo plotis dažniausiai būna 3–4 m. Inžektoriai 
dažnai naudojami galinguose savaeigiuose srutve-
žiuose.  

Skystosios organinės ir mineralinės trąšos į dir-
vą taip pat gali būti įterpiamos ir diskiniais-adatiniais 
įterpimo įrenginiais (6.59 pav.).  

Skystosios trąšos į dirvą išpurškiamos pro adati-
nius purkštukus, kurie po 12 montuojami aplink dis-
ką. 

 

Srutvežių nustatymas 

Tręšiant skystosiomis organinėmis trąšomis, turi būti galimybė skleisti ir nedidelį jų kiekį. Minimalus reika-
lavimas yra toks, kad važiuojant 8 km·h-1 greičiu mažiausia srutų skleidimo norma į hektarą būtų 15 m3 (galvijų 
srutoms) arba 10 m3 (kiaulių srutoms). 

Srutų skleidimo norma į hektarą nustatoma naudojantis lentelėmis, kurias gamintojai pateikia kartu su ma-
šinomis. Lentelėse pateikiamas paskleistų į hektarą skystųjų organinių trąšų kiekis, priklausomai nuo darbo 
greičio ir vienu srutvežio užpildymu nuvažiuojamo atstumo. 

Dar tiksliau veikia traktoriaus borto kompiuteris, kuris bet kuriuo momentu parodo faktiškai paskleistų sru-
tų kiekį į hektarą. Traktorininkui reikia tik nustatyti važiavimo greitį. Šiuo metu jau yra gaminamos ir specialios 
reguliavimo sistemos, keičiančios skleidžiamų srutų kiekį, priklausomai nuo važiavimo greičio     (6.60 pav.).  

 

 

 
 
 
 
 
6.60 pav. Srutvežis su specialia skleidžiamo srutų 
kiekio reguliavimo sistema:  
1 – borto kompiuteris; 2 – debitomatis; 3 – reguliavimo 
vožtuvas; 4 – uždarymo vožtuvas; 5 – greičio jutiklis;  
6 – siurblys [2] 
 

 

Tokiuose įtaisuose matuojamas ištekantis skystųjų organinių trąšų kiekis ir tikrasis važiavimo greitis. Įver-
tinant šiuos du duomenis, apskaičiuojamas į hektarą skleidžiamų trąšų kiekis. Srutvežiuose su siurbliu ištekantį 
srutų kiekį galima nustatyti pagal siurblio sūkius, o srutvežiuose su kompresoriumi – pagal debitomačio paro-
dymus. Šios sistemos leidžia iš anksto pasirinkti norimą skleisti srutų kiekį, kuris bus užtikrintas nepriklausomai 
nuo jėgos veleno sūkių ir važiavimo greičio. Šie privalumai ypač ryškūs kalvotose vietovėse, kuriose negalima 
išlaikyti vienodo važiavimo greičio. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

6.58 pav. Dirvos kopi-
javimo įranga: 
1 – hidraulinis cilindras;  
2 – rėmas; 3 – atraminiai 
ratukai 

 

 

 
 
 
 
 
6.59 pav. Diskinis-adatinis 
srutų įterpimo į dirvą įrengi-
nys 
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Kontroliniai 
klausimai 

 

1. Kokius žinote tręšimo būdus? 
2. Kokias žinote mineralinių trąšų barstomąsias? 
3. Nuo kokių parametrų priklauso trąšų skleidimo norma kg·ha-1? 
4. Mineralinių trąšų maišiklių paskirtis bei jų tipai.  
5. Kokias trąšas galime skleisti mėšlakratėmis? 
6. Kokius žinote mėšlo skleidimo įrenginius?  
7. Kaip keičiama skleidžiamo mėšlo normą t·ha-1? 
8. Kokios pagrindinės dalys sudaro srutvežį? 
9.  Srutų cisternų užpildymo srutomis būdai? 
10. Kokius žinote srutų skleidimo įrenginius? 
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7. AUGALŲ APSAUGOS MAŠINOS 
 

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. 

 
7.1. Reikalavimai purkštuvams, augalų apsaugos produktų  

paskleidimo būdai 
 

Šiuolaikinė augalų apsauga yra daugiau nei atitinkamų preparatų naudojimas. Darbinio skysčio lašeliai turi 
kuo tiksliau ir tolygiau padengti apipurškiamą paviršių. Tik tuomet galima tikėtis optimalaus rezultato. Be to, sau-
gant gamtą neturėtų būti nuostolių dėl skysčio lašelių nunešimo pavėjui, nulašėjimo ar išgaravimo. Dėl šių priežas-
čių šiuolaikinėms augalų apsaugos produktų išpurškimo priemonėms, ypač purkštukams, keliami labai aukšti rei-
kalavimai. Toks purkštukų darbo tikslumas, kurio reikia dabartiniu metu, dar prieš keletą metų buvo neįmanomas. 

Augalų apsaugos sėkmė priklauso ne tik nuo tinkamo preparato pasirinkimo ir optimalaus jo panaudojimo 
laiko, bet ir nuo naudojamos technikos. 

 
7.1.1. Reikalavimai purkštuvams 

 

Purkštuvų pavara turi būti be defektų. Siurblio našumas ir sudaromas slėgis turi atitikti purkštuvo technines 
charakteristikas. Našumo nukrypimai turi būti ne didesni kaip 10 %. Matavimai turi būti atlikti pasiekus nomi-
nalų našumą ir 0,5 MPa (5 bar) slėgį. Siurblio slėgio pulsavimų išlyginimo įtaisas turi veikti gerai. Apsauginis 
vožtuvas turi dirbti patikimai. Siurblys turi būti sandarus.  

Siurbliui sukantis nominaliais sūkiais, maišomo tirpalo judėjimas rezervuaro viduje turi būti aiškiai mato-
mas. Rezervuaras ir pripildymo angos uždarymo dangtis turi būti sandarūs, pripildymo angoje turi būti sietas, 
tirpalo lygio skalė turi būti gerai matoma. Turi būti galimybė surinkti visą iš rezervuaro išleidžiamą tirpalą. Turi 
veikti purkštuvo pripildymo ir preparatų pakuotės plovimo įtaisai. Pripildymo įtaisas turi turėti atbulinį vožtuvą.  

Visi slėgio matavimo, valdymo ir kontrolės prietaisai turi veikti ir būti sandarūs. Sodų purkštuvų valdymo 
pulte turi būti dešinės ir kairės pusės sekcijų išjungimo jungiklis. Manometro skalės ribos turi būti didesnės už 
nurodytą maksimalų purkštuvo išvystomą slėgį. Manometro skalės padalos vertė, esant darbiniam slėgiui iki 
0,5 MPa (5 bar), neturi būti didesnė kaip 0,02 MPa (0,2 bar). Mažiausias manometro korpuso skersmuo 63 mm, 
matavimo paklaida turi būti ne didesnė kaip ± 0,02 MPa (0,2 bar).  

Vamzdžių sistema turi būti sandari, žarnos nesulenktos ir neįtrūkusios, gerai pritvirtintos, neturi kliūti už 
purkštuvo dalių ar būti apipurškiamos.  

Įsiurbimo ir slėgio linijose turi būti bent po vieną filtrą, o jų akučių dydis turi atitikti purkštuvų gamintojų 
nurodymus. Filtrai turi būti sandarūs ir nesugadinti.  

Purkštuvo sija turi būti tiesi ir visomis kryptimis stabili. Ilgesnės kaip 10 m sijos turi turėti įtaisą, leidžiantį jai 
atsilenkti sutikus kliūtį. Vienodi tarpai turi būti tarp purkštukų ir nuo purkštukų iki apipurškiamų augalų. Purkštu-
vo dalys negali būti apipurškiamos. Ilgesnės kaip 10 m sijos galuose turi turėti apsaugas. Kai sijos sekcijos ilgis 
didesnis kaip 6 m, turi būti sulankstymo įtaisas. Sijos kilnojimo ir svyravimų slopinimo įtaisai turi gerai veikti.  

Visi purkštukai, jų filtrai ir momentiniai uždarymo vožtuvai turi būti tarpusavyje suderinti, jų tipai ir dy-
džiai – nesiskirti. Nutraukus purškimą, pro purkštukus neturi lašėti. Išpurškiamo tirpalo lašelių paskleidimo to-
lygumą nusako jų skersinio pasiskirstymo variacijos koeficientas, kuris, matuojant elektroniniu stendu su love-
liais, neturi viršyti 15 %. Matuojant skersinį pasiskirstymą rankiniu stendu su loveliais ir atžymomis, ant skysčio 
surinkimo indelių nurodančiomis vidutinę reikšmę, ne daugiau kaip 15 % indelių turi rodyti ± 15 % nukrypimą 
nuo vidurkio. Nesant matavimo stendų su loveliais, purškimo tolygumui nustatyti laikinai leidžiama naudoti 
specialius debitmačius. Jais matuojamas visų, ant sijos esančių, purkštukų našumas. Kiekvieno purkštuko našu-
mo paklaida neturi viršyti ± 5 %, palyginti su vidurkiu, arba 15 %, palyginti su nurodomais gamintojo instrukci-
jose naujų purkštukų našumo duomenimis. Pneumohidrauliniams sodų purkštuvams purškimo tolygumas nusta-
tomas matuojant kiekvieno purkštuko našumą. Jų parodymų paklaida neturi viršyti ± 10 %, palyginti su vidur-
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kiu, arba 15 %, palyginti su nurodomais gamintojo instrukcijose naujų purkštukų našumo duomenimis. Skirtu-
mas tarp našumų kairėje ir dešinėje pusėse gali būti ne didesnis kaip 10 %. Kairėje ir dešinėje sodų purkštuvo 
pusėse purkštukai turi būti vienodi. Maksimalus slėgio skirtumas tarp purkštukų turi būti ne didesnis kaip 15 %. 
Sodų purkštuvuose ventiliatorius turi turėti atskirą jungiklį, oro nukreipimo įtaisas turi gerai veikti, purkštuvo 
dalys negali būti apipurškiamos. 

Purkštuvai turi būti sukonstruoti taip, kad juos naudojant būtų išvengta pavojingo tirpalo nunešimo pavėjui 
(ventiliatorius su oro padavimo kanalais, specialūs purkštukai, mažinantys lašelių nunešimą pavėjui ir pan.). 

 

7.1.2. Augalų apsaugos produktų paskleidimo būdai 

 

Miltelių arba granulių pavidalo augalų apsaugos produktus galima paprasčiausiai išbarstyti ant dirvos. Svar-
biausia, kad šiuo atveju nereikia vandens, maža preparatų norma ir dėl to didelis našumas. Išbarstyti augalų apsau-
gos produktai veikia ilgai, veikliosios medžiagos išsiskiria pastoviai. Darbo sąnaudos preparatams paskleisti yra 
nedidelės. Didžiausia problema čia yra tiksliai dozuoti ir tolygiai paskleisti augalų apsaugos produktus. 

Skystus, ištirpintus vandenyje arba sumaišytus su juo preparatus galima išpurkšti ant augalų ar dirvos pavir-
šiaus bei paskleisti miglos arba dulksnos pavidalu. 

Purškimo būdas yra visuotinai naudojamas, nes mažai pavojingas naudotojui, nedidelis išpurkšto preparato 
lašelių nunešimo pavėjui pavojus. Tačiau purškiant augalų apsaugos produktus sunaudojama daug vandens, di-
delės išlaidos ir darbo sąnaudos, palyginti nedidelis našumas. Išpurškiamų lašelių dydis nuo 100 iki 1000 µm. 

Paskleidžiant augalų apsaugos produktus dulksnos pavidalu vandens reikia daug mažiau, dirbama našiau, taip pat 
sumažėja išlaidos bei darbo sąnaudos. Be to, preparatų lašeliai geriau įsiskverbia į lapiją. Tačiau šiuo atveju nemažai 
galios reikia ventiliatoriui sukti, dėl didesnės koncentracijos ir lašelių nunešimo pavėjui didesnis pavojus naudotojui, 
apipurškiamiems augalams bei greta augančioms kultūroms. Išpurškiamų lašelių dydis nuo 50 iki 150 µm. 

Našiausiai dirbama paskleidžiant augalų apsaugos produktus miglos pavidalu. Čia vandens sunaudojama 
labai mažai arba visai nebereikia. Išlaidos ir darbo sąnaudos yra labai nedidelės. Be to, augalų apsaugos produk-
tai įsiskverbia ir į sunkiai prieinamas vietas, jų nenuplauna lietus. Tačiau šiuo atveju esame labai priklausomi 
nuo gamtinių sąlygų, naudotojai turi dėvėti individualias apsaugines priemones, dėl lašelių nunešimo yra didelis 
pavojus greta augantiems augalams ir aplinkai. Išpurškiamų lašelių dydis mažesnis kaip 50 µm. 

Augalų apsaugos produktų išpurškimo kokybė priklauso nuo daugybės veiksnių. Juos galima būtų suskirs-
tyti į keturias grupes: 

 purkštuvo techniniai reguliavimai, lašelių susidarymas ir judėjimas; 
 preparato ir tirpalo (preparatas + vanduo) fizinės ir cheminės savybės; 
 apipurškiamas augalas; 
 klimatinės sąlygos. 

 

Svarbesni purkštuvo techniniai reguliavimai yra tirpalo išpurškimo norma, purškimo agregato važiavimo 
greitis, darbinis slėgis, purškimo aukštis, purkštukų tipas ir purškimo kampas bei išpurkšto tirpalo skersinis pa-
siskirstymas. Lašelių susidarymą ir judėjimą įtakos jų dydis, greitis, skridimo kelias ir atakos kampas, pasiekus 
apipurškiamą paviršių. 

Apipurškiamų paviršių padengimo laipsnis priklausys ir nuo augalų apsaugos preparato arba tirpalo fizinių 
bei cheminių savybių: koncentracijos, klampumo ir panašiai. Augalų apsaugos produktų išpurškimo kokybė pri-
klauso ir nuo apipurškiamų augalų lapų dydžio, plaukuotumo, gyslotumo, vaško sluoksnio, pasėlio tankumo bei 
aukščio. Apipurškiamų paviršių padengimo laipsnis taip pat priklauso ir nuo vėjo greičio, santykinio oro drėg-
nio, temperatūros bei termikos procesų. 

 
7.2. Purkštuvai 

 

7.2.1. Klasifikacija 

Purkštuvai pagal jėgos šaltinį būna: 
 rankiniai; 
 motoriniai; 
 traktoriniai; 
 automobiliniai; 
 savaeigiai; 
 aviaciniai. 
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Pagal paskirtį jie skirstomi į: 
 lauko; 
 sodo ir  
 universalius. 

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 purškia-
muoju vamzdžiu ir be jo. Nugariniai purkštuvai būna su stūmokliniu arba membraniniu siurbliu. Rankiniai 
purkštuvai dažniausiai būna hidrauliniai. 

 

7.2.2. 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 rezervuarą supilti, įranga purkštuvų išorei plauti bei rėmas.  

Traktorinis hidraulinis lauko purkštuvas veikia taip (7.1 pav.): jungtimi 32 prie hidranto prijungus pripildymo 
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 purkštuvo rezervuarą. 

 

 
7.1 pav. Traktorinio hidraulinio lauko purkštuvo schema: 
1 – rezervuaras; 2 – švaraus vandens bakas; 3 – jungtis siurbimo žarnai prie siurblio prijungti; 4 – jungtis siurbimo žarnai 
prie inžektoriaus 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 – būgnas 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 [2] 
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Miltelių pavidalo preparatai ar didesnis karbamido kiekis ištirpinamas bakelyje 15, vienu iš čiaupų 16 įjun-
gus 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 purškia-
mo 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 pavir-
šių 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 % rezervuaro talpos). Po kiekvieno skalavimo turinį reikia išpurkšti purškiamame lauke. Purkštuvo išorė 
plaunama šepečiu 30. Tai patartina daryti purškiamame lauke arba specialioje plovimo aukštelėje. Rankoms nu-
siplauti patogioje vietoje būna įmontuotas nedidelis bakelis švariam vandeniui 24. 

Pakabinamieji traktoriniai hidrauliniai lauko purkštuvai yra montuojami ant traktoriaus užpakalinio hid-
raulinio keltuvo ir visas jų svoris darbo ir transportavimo metu tenka traktoriaus ratams (7.2 pav.). Jų rezervuaro 
talpa būna nuo 300 iki 1800 l, o darbinis plotis siekia nuo 6 iki 24 m. 
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7.2 pav. Pakabinamasis traktorinis hidraulinis lauko purkštuvas: 
1 – rezervuaras purškiamam skysčiui; 2 – švaraus vandens bakas; 3 – preparatų bakelis; 4 – trijų padėčių (purškimas-
skalavimas-praskiedimas) čiaupas; 5 – siurblys; 6 – rėmas su atramomis; 7 – distancinio valdymo pultas su kompiuteriu; 
8 – sija su purkštukais [2] 

 
Pakabinamieji traktoriniai hidrauliniai lauko purkštuvai važiuoklės neturi. Renkantis pakabinamąjį traktori-

nį hidraulinį lauko purkštuvą, reikėtų atkreipti dėmesį: 
 į konstrukcijos kompaktiškumą, t. y. kad purkštuvo masės centras būtų kuo arčiau traktoriaus, o 

atstumas tarp sijos ir rezervuaro būtų kuo mažesnis; 
 kad atramos būtų su ratukais, kurie labai palengvina purkštuvo pakabinimą prie traktoriaus; 
 ar yra pakankama prošvaisa, t. y. ji turėtų būti bent tokia pati kaip ir naudojamo traktoriaus; 
 kurioje vietoje, t. y. viduryje ar šone, yra pagrindinio rezervuaro įpylimo anga (patogiausia, kai yra dvi 

įpylimo angos abiejose rezervuaro pusėse); 
 ar yra purkštukų apsaugos nuo sąlyčio su dirvos paviršiumi; 
 ar valdymo pultas yra lengvai pasiekiamas iš traktoriaus kabinos. Privalumas, jei manometrą galima 
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perkelti į priekį ir paprastai pritvirtinti prie traktoriaus, kad traktorininkas geriau jį matytų; 
 ar siurblio našumas atitinka purkštuvo darbinį plotį. Prisiminkite, kad inžektoriniams pneumohidrauli-

niams purkštukams su ilgu korpusu reikia didesnio darbinio slėgio; 
 kaip atrodo purkštuvas, t. y. ar yra korozijos pažeistų vietų, kokia dažytų paviršių būklė bei suvirinimo 

siūlių kokybė. 
Prikabinamojo traktorinio hidraulinio lauko purkštuvo visas svoris darbo ir transportavimo metu tenka 

nuosavos važiuoklės ratams (7.3 pav.). Šiuolaikiniai prikabinamieji traktoriniai hidrauliniai lauko purkštuvai 
tenkina beveik visus profesionalių naudotojų reikalavimus. Jų rezervuaro talpa būna nuo 1500 iki 6000 l. Dides-
nės talpos rezervuarai didina darbo našumą, tačiau turi ir trūkumų: daugiau slegiama dirva bei nepakankamas 
stabilumas purškiant kalvotose vietovėse ar viešaisiais keliais važiuojant iki 50 km h-1 greičiu. Priklausomai nuo 
rezervuaro talpos, prikabinamųjų purkštuvų darbinis plotis paprastai būna nuo 12 iki 36 m, tačiau yra gamintojų, 
siūlančių ir 48 m darbinio pločio sijas. 

Renkantis prikabinamąjį traktorinį hidraulinį lauko purkštuvą, reikėtų atkreipti dėmesį: 
 kokia purkštuvo prošvaisa, t. y. ji neturėtų būti mažesnė kaip 0,6 m, o geriau nuo 0,7 iki 0,8 m. Ji netu-

rėtų būti didesnė už naudojamo traktoriaus prošvaisą. Kuo žemiau pritvirtintas purkštuvo rezervuaras, 
tuo mašina yra stabilesnė; 

 ar didesnės kaip 3000 l talpos rezervuaras turi tarpines sieneles skysčio teliuškavimams slopinti; 
 kokia grąžulo konstrukcija. Jei grąžulas su ąsa užkabinamas ant traktoriaus užpakalinio hidraulinio 

keltuvo kablio, purkštuvo prošvaisa yra didesnė, be to, jis būna saugesnis, dirbant šlaituose. Grąžulą 
prikabinant prie traktoriaus užpakalinio hidraulinio keltuvo apatinių trauklių, purkštuvo ratai geriau 
seka traktoriaus vėžes. Tačiau šiuo atveju labai apkraunamos trauklės. Svarbu, kad traktoriaus vėžių 
sekimo įtaisas gerai veiktų ir dirbant kalvotoje vietovėje; 

 ar leistina purkštuvo ašies apkrova yra bent du kartus didesnė už pilno rezervuaro svorį; 
 kokia važiuoklės konstrukcija. Amortizatoriai sumažina apkrovas važiuojant didesniu greičiu ir saugo 

purkštuvą; 
 ar didesnės kaip 3000 kg bendrosios masės purkštuvai turi pneumatinius stabdžius; 
 ar siurblio našumas atitinka purkštuvo darbinį plotį. Tai ypač svarbu, jei labai didelio darbinio pločio 

purkštuvuose naudojami inžektoriniai pneumohidrauliniai purkštukai. Jei antrasis siurblys naudojamas 
tik skysčiui rezervuare maišyti, palaikoma pastovi jo koncentracija ir nuosėdos nebesusidaro; 

 ar naudotojui patogu pasiekti preparatų bakelį; 
 ar valdymo pultas yra lengvai pasiekiamas ir pritvirtintas gerai matomoje vietoje; 
 ar purškimo kompiuteris ir kita distancinio valdymo įranga veikia patikimai ir ar nėra sudėtinga juos 

valdyti; 
 ar purkštuvo sija turi svyravimų slopinimo įtaisus ir ar jie gerai veikia. Sija horizontalioje plokštumoje 

gali svyruoti minimaliai; 
 ar yra purkštukų apsaugos nuo sąlyčio su dirvos paviršiumi. Didesnio darbinio pločio purkštuvai turėtų 

turėti laikiklius su keletu skirtingų purkštukų; 
 kaip atrodo purkštuvas, t. y. ar yra korozijos pažeistų vietų, kokia dažytų paviršių būklė bei suvirinimo 

siūlių kokybė. 
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7.3 pav. Prikabinamasis traktorinis hidraulinis lauko purkštuvas: 
1 – atrama; 2 – grąžulas su ąsa; 3 – hidraulinės žarnos; 4 – švaraus vandens bakelis; 5 – kopėčios; 6 – švaraus vandens 
bakas; 7 – rezervuaras; 8 – sijos sekcijos; 9 – purkštukai; 10 – ratas; 11 – dėtuvė; 12 – preparatų bakelis; 13 – čiaupai; 
14 – siurblys [2] 

 
Apskaičiuota, kad prikabinamuosius traktorinius hidraulinius lauko purkštuvus apsimoka pirkti, jei ūkio 

dydis yra 150–200 ha. Ir didesniuose ūkiuose (didesniuose nei 1000 ha) prikabinamųjų purkštuvų išlaikymo iš-
laidos yra mažesnės, negu savaeigių ar uždedamųjų [17]. 

Uždedamieji traktoriniai hidrauliniai lauko purkštuvai yra montuojami ant tam tikro tipo traktorių ar sa-
vaeigių važiuoklių (pvz., MB-Trac, Unimog, JSB-Fastrac ar Fendt-Xylon). Šių purkštuvų rezervuaro talpa būna 
iki 3000 l. Ją riboja padangų keliamoji galia ir maksimali leistina ašių apkrova. Uždedamieji purkštuvai yra 
daug manevringesni už prikabinamuosius, tačiau darbui juos paruošti sugaištama daug daugiau laiko. Pakanka-
mai didelį našumą užtikrina iki 27 m darbinio pločio sijos. Renkantis uždedamąjį traktorinį hidraulinį lauko 
purkštuvą, reikėtų atkreipti dėmesį: 

 kur bus purškimo agregato svorio centras. Jis turėtų būti šiek tiek prieš jėgos mašinos (t. y., traktoriaus 
ar savaeigės važiuoklės) užpakalinę ašį, o purkštuvo sija taip pat turėtų būti kuo arčiau jėgos mašinos; 

 ar greitai purkštuvo mazgus galima uždėti ant jėgos mašinos ir nuimti nuo jos; 
 ar purkštuvo dalys neužstoja prikabinimo įtaiso, nes patogu kartu į lauką vežtis ir vandenvežį; 
 ar leistina traktoriaus bendroji masė neviršija skystomis mineralinėmis trąšomis (pvz., karbamido-

amonio salietros tirpalu) pripildyto purkštuvo masės; 
 ar ant traktoriaus yra pakankamai hidraulinių jungčių tam atvejui, jei purkštuvo siurblį suks hidraulinis 

variklis; 
 ar pakankamai aušinama traktoriaus hidraulinė sistema. 

 

Reikalavimai purkštuvų rezervuarams [3]: 
 lygus paviršius, užapvalinti kampai, atsparūs rūdijimui, lengvai išplaunami; 
 nuožulnus dugnas su tirpalo išleidimo čiaupu ir gilia vonele jam surinkti; 
 tirpalo lygio skalės padalos vertė – 50 l (gerai matoma); 
 minimalus įpylimo angos skersmuo – 200 mm (iki 600 l talpos) ir 300 mm (> 600 l talpos); 
 išimamas, gilus įpylimo angos koštuvas; 
 5 % rezervuaro talpos rezervas;  
 besisukantis plovimo purkštukas rezervuarui išplauti. 
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Siurblys siurbia tirpalą iš rezervuaro ir tiekia į skirstomąjį vamzdį su purkštukais. Jis turi užtikrinti norimą 

tolygų tirpalo srautą ir pastovų darbinį slėgį bei reikiamą srautą hidrauliniam maišikliui.  
Reikiamas traktorinio arba savaeigio hidraulinio lauko purkštuvo siurblio našumas, esant įprastai tirpalo iš-

purškimo normai (iki 600 l ha-1) ir maksimaliam leidžiamam darbiniam greičiui (iki 10 km h-1), apskaičiuojamas 
taip: prie 5–10 l min-1 kiekvienam darbinio pločio metrui pridedama 10 % rezervuaro talpos tirpalui maišyti, 
kai slėgis 5 bar [3]. 

Traktorinio ar savaeigio pneumohidraulinio lauko ar sodo purkštuvo siurblio našumas: prie 10–15 l min-1 
pridedama 10 % rezervuaro talpos tirpalui maišyti, kai slėgis 30 bar [3].  

Jei esamas siurblio našumas 15 % mažesnis už reikiamą – siurblys yra sugedęs. Labai sumažėjus siurblio 
našumui, pablogėja maišymo kokybė. 

Stūmoklinis siurblys sudarytas iš korpuso su alkūniniu velenu, ant kurio užmauti švaistikliai kilnoja stūmok-
lius. Stūmokliai slankioja cilindruose, virš jų yra dėžutė su siurbimo ir slėgio vožtuvais bei slėgio išlyginimo 
įtaisu. Privalumai: patvaresni, didelis slėgio diapazonas, mažiau dėvisi negu membraniniai siurbliai, didinant 
slėgį, našumas beveik nesikeičia, su kenksmingais tirpalais susiliečia tik nedidelis stūmoklių paviršiaus plotas. 
Trūkumai: brangūs, sunkūs, didelių gabaritų, negalima užmauti ant traktoriaus galios tiekimo veleno, purškiant 
suspensijas ar esant vandenyje smėlio, labai dėvisi stūmokliai ir cilindrai, dirbant tuščiąja eiga gali būti pažeisti 
stūmokliai. 

Membraninio arba stūmoklinio-membraninio siurblio pagrindinė dalis – membrana, kuriai įsigaubiant ar iš-
sigaubiant keičiasi kameros dydis. Membrana išgaubiama arba įgaubiama kumšteliniu ar alkūniniu mechaniz-
mu. Privalumai: nedaug sveria, mažai dėvisi, todėl nedidelės išlaidos priežiūrai ir remontui, gali kurį laiką dirbti 
tuščiomis, didelis slėgio diapazonas, didėjant darbiniam slėgiui, našumas sumažėja nedaug, galima purkšti bet 
kokios sudėties preparatus, nes visos judančios dalys yra uždarame korpuse ir nesiliečia su purškiamuoju tirpalu. 
Membraninių arba stūmoklinių-membraninių siurblių trūkumai: dėl didelio savo ploto labai stipriai mechaniškai 
ir chemiškai veikiamos membranos, siurblio patvarumas labiausiai priklauso nuo membranos kokybės.  

Krumpliaratiniame siurblyje tirpalas pumpuojamas sukantis dviems krumpliaračiams, esantiems korpuse. 
Viename korpuso šone yra siurbimo, kitame – slėgio angos. Privalumai: nebrangūs, lengvi, nereikia siurbimo ir 
slėgio vožtuvų, lengva prižiūrėti. Trūkumai: labai dėvisi krumpliaračiai purškiant suspensijas arba patekus terša-
lams, didėjant slėgiui, smarkiai mažėja našumas, labai svarbu vandens kokybė, negalima purkšti vario turinčių 
preparatų, pavojinga dirbti tuščiąja eiga. 

Slėgio pulsavimų išlyginimo įtaisai būtini visiems stūmokliniams, membraniniams ir stūmokliniams-
membraniniams purkštuvų siurbliams. Jie montuojami siurbimo ir slėgio linijose arba tik slėgio linijoje. Įtaisas, 
montuojamas siurbimo linijoje, sudarytas iš plastmasinio korpuso ir išsigaubiančios guminės membranos. Slėgio 
linijoje esantis įtaisas sudarytas iš dviejų plastmasinio arba metalinio korpuso dalių ir tarp jų įtaisytos membra-
nos. Per ventilį virš membranos pripučiama oro. Oro slėgis nurodomas siurblio instrukcijoje. Jis priklauso nuo 
purškimo slėgio. Kai darbinis slėgis 1,5–3 bar, rekomenduojamas oro slėgis pulsavimų išlyginimo įtaise  
0–1 bar, kai slėgis 3–15 bar, oro slėgis turi būti 1–3 bar, o dirbant 15–25 bar darbiniu slėgiu – net 3–4 bar. 

Maišiklis įtaisytas purkštuvo rezervuaro viduje ir maišo nuodingą tirpalą, kad dirbant būtų vienoda jo kon-
centracija. Maišikliai būna mechaniniai, hidrauliniai ir pneumatiniai. Mechaniniai maišikliai būna mentiniai 
arba diskiniai. Hidrauliniuose maišikliuose tirpalas į rezervuarą patenka per maišymo vamzdį, per inžektorinius 
maišymo purkštukus arba per vamzdį ir inžektorinius purkštukus. Hidrauliniai maišikliai sukonstruoti taip, kad 
didžiąją dalį tirpalui maišyti reikalingo srauto jie įsiurbia per inžektorinio maišymo purkštuko šonuose esančias 
skylutes. Išmaišyti tirpalams pakanka 4 l min-1 srauto kiekvienam 100 l rezervuaro talpos, emulsijoms reikia  
6 l min-1 srauto, suspensijoms – net 8 l min-1 [3]. 

Valdymo pultu valdomas purkštuvo darbo procesas. Įprasta valdymo pulto įranga yra tokia: 
 tikslus slėgio reguliatorius; 
 manometras; 
 centrinis uždarymo čiaupas; 
 skirstomojo vamzdžio sekcijų valdymo čiaupai su slėgio išlyginimo įtaisais; 
 slėgio linijos filtras. 
 

Slėgis purkštuvuose reguliuojamas redukciniais vožtuvais. Redukcinis vožtuvas gali būti uždaromas įver-
žiama spyruokle, tuomet slėgio dydis priklauso nuo vožtuvo spyruoklės įveržimo. Kai redukcinis vožtuvas už-
daromas sraigtu sumažinant angą, per kurią tirpalas grįžta į rezervuarą, slėgio dydis priklauso nuo angos atida-
rymo laipsnio. 

Purkštuvo darbinis plotis susiaurinamas uždarant sekcijų valdymo čiaupus. Išjungus purkštuvo sekcijas, slė-
gio išlyginimo įtaisai palaiko pastovų slėgį, nes tirpalas grąžinamas į rezervuarą. Pakeitus purkštukus, slėgio 
išlyginimo įtaisą būtina sureguliuoti.  



 

 100 

Traktorininkas dirbdamas turi lengvai pasiekti rankomis valdomą centrinį uždarymo čiaupą, sekcijų čiaupus 
ir redukcinį vožtuvą, o manometrą gerai matyti. Labai patogu ir saugu juos valdyti iš traktoriaus kabinos elekt-
romagnetiniais vožtuvais. Svarbiausi veiksniai, lemiantys tirpalo išpurškimo hektarui, yra tikslus ir tolygus dar-
binis greitis ir išpurškimo norma. Kiekvienam naudotojui labai svarbu tiksliai išmatuoti šiuos du rodiklius. Tam 
yra įvairūs važiavimo greičio ir tirpalo išpurškimo normos matuokliai. 

Purškimo kompiuteriai išmatuoja abu minėtus rodiklius ir palaiko nustatytą reikiamą lygį. Jie veikia taip: į 
mikroprocesorių įvedama norima išpurkšti tirpalo norma (l ha-1). Radarinis jutiklis matuoja važiavimo greitį ir 
siunčia duomenis į procesorių, kuris apskaičiuoja reikiamą purškimo slėgį, kad būtų išlaikyta norima tirpalo iš-
purškimo norma. Debitmatis matuoja išpurkšto tirpalo kiekį (l min-1) ir perduoda duomenis procesoriui. Šis pa-
lygina esamą ir norimą reikšmes ir siunčia reikiamas valdymo komandas reguliatoriui.  

Filtrai išvalo iš tirpalo smulkias priemaišas ir apsaugo, kad per greitai nesidėvėtų purkštuvo siurblys, neuž-
sikimštų vožtuvai ir purkštukai. Purkštuvuose gali būti šie filtrai: įpylimo angos, siurbimo linijos, centrinės slė-
gio linijos, skirstomojo vamzdžio sekcijų ir purkštukų. Purkštuvą lengviau naudoti papildomai įtaisius skirsto-
mojo vamzdžio sekcijų filtrus. Tokį filtrą sudaro korpusas ir į jį įstatytas sietelis arba plokštelės su 0,1–0,7 mm 
(100–25 akučių viename colyje) skylutėmis. Patartina sekcijų filtrus pasirinkti smulkesnius už purkštukų filtrus. 

Išsivalantis slėgio linijos filtras sudarytas iš dviejų plastmasinio korpuso dalių, sietelio, srautą nukreipiančio 
kūgio ir sklendės. Skystis iš siurblio į filtrą tiekiamas slėgio linija. Kūgis padidina skysčio tekėjimo greitį ir nu-
kreipia prie sietelio sienelių. Išvalytas skystis slėgio linija tiekiamas į valdymo pultą, o priemaišos bei neištirpę 
preparatų dalelės per sklendę grįžtamąja linija patenka atgal į rezervuarą. Sklendės dydis (nuo 3 iki 6 mm) pa-
renkamas pagal siurblio markę, didžiausią darbinį slėgį ir didžiausią visų purkštukų našumą. Užsiteršus filtrui, 
tirpalas per apsauginį vožtuvą grįžtamąja linija gali patekti atgal į rezervuarą. 

Purkštukų filtrai būna cilindro, trapecijos arba pusiau apskritimo formos, plyšiniai arba tinkliniai. Tinklinių, 
pusiau apskritimo formos purkštukų filtrų trūkumas yra tai, kad jų negalima naudoti kartu su hidrauliniais mažo 
lašelių nunešimo ir inžektoriniais pneumohidrauliniais purkštukais. Tinkliniai purkštukų filtrai gaminami iš žal-
vario, aliuminio arba nerūdijančio plieno, o plyšiniai – iš plastmasės. 

Smulkiausias turėtų būti centrinis slėgio linijos filtras, kurio akučių dydis turi būti mažesnis už naudojamų 
purkštukų angos skerspjūvio plotą. Stambiausias būna vandens pripylimo žarnos filtras. Jo akučių dydis būna iki 
20 mm. Preparatų bakelio filtro akučių dydis būna iki 1 mm, o įpylimo angos sieto – nuo 0,5 iki 2 mm. Reko-
menduojamas įvairių filtrų akučių skaičius pateikiamas 7.1 lentelėje.  

 
      7.1 lentelė. Rekomenduojamas įvairių filtrų akučių skaičius viename colyje [3] 
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01, 015, 02 50 100 100 100 100 
025, 03 50 80 80 80 80 
04, 05, 06, 08 30 80 50 50 50 
 
Purkštuvo sijos paskirtis – darbo metu laikyti purkštukus lygiagrečiai apipurškiamam paviršiui, kad išpurkš-

tas tirpalas pasiskirstytų tolygiai.  Sija būna metalinė arba plastmasinė, sudaryta iš kelių šarnyriškai tarp savęs 
sujungtų 3–4 m pločio dalių. Maksimalus purkštuvo sijos sekcijos ilgis yra 6 m [4]. 

Purkštukai tiesiog ant purkštuvo sijos ar prie jos pritvirtinto skirstomojo vamzdžio montuojami apkabomis 
0,5 m atstumu po vieną arba galvutėse po tris ar keturis su įvairių matmenų skylutėmis. Tuomet, norint pakeisti 
antgalius ir išpurškimo normą, užtenka galvutes pasukti vienu trečdaliu ar ketvirtadaliu apskritimo ir įjungti ki-
tus purkštukus. Jei tikrasis atstumas tarp purkštukų yra ne 0,5 m tai purkštuvo nustatymo lentelėse nurodytą 
skysčio išpurškimo normą reikia padauginti iš atitinkamo koeficiento: pvz., koeficientas 2,5, jei tikrasis atstu-
mas tarp purkštukų yra 0,2 m, atitinkamai – 2 (0,25 m), 1,67 (0,3 m), 1,43 (0,35 m), 1,25 (0,4 m), 1,11 (0,45 m), 
0,91 (0,55 m), 0,83 (0,6 m) ir 0,66 (0,75 m).  

Plyšiniai plokščiasraučiai purkštukai ant hidraulinio lauko purkštuvo sijos turi būti sumontuoti taip, kad at-
skirais purkštukais išpurškiamo skysčio srautai persidengtų du arba tris kartus [5, 21, 27]. Kad gretimų purkštu-
kų išpurkšti skysčio srautai vienas kitam netrukdytų, plyšinių plokščiasraučių purkštukų kiaurymės turi būti pa-
suktos sijos atžvilgiu 7,5–10° kampu. Senesniuose purkštukų korpusuose, kuriuose antgaliai pritvirtinami verž-
lėmis su sriegiu, šis kampas nustatomas specialiu raktu, o naujesniuose, turinčiuose greitajunges veržles, antga-
liai reikiamu kampu nustatomi automatiškai. 

Priklausomai nuo apipurškiamų augalų aukščio, sija gali būti kilnojama vienu, dviem hidrauliniais cilind-
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rais arba lyniniu suktuvu. Turi būti galimybė keisti purkštuvo sijos aukštį iki apipurškiamo paviršiaus nuo 0,40 
iki 2 m. Plyšinių plokščiasraučių purkštukų atstumas iki apipurškiamų paviršių priklauso nuo jų purškimo kam-
po. Taigi, naudojant 110° ar 120° purškimo kampo purkštukus, optimalus atstumas iki apipurškiamo paviršiaus 
yra 0,50 m. Labai svarbu tiksliai nustatyti purškimo aukštį, nes jau 0,10 m aukščiau pakėlus purkštuvo siją, laše-
lių pavėjui gali būti nunešama dvigubai daugiau. Jei purkštuvo sija platesnė kaip 18 m, optimalus purškimo 
aukštis yra 0,75 m. Šiuo atveju, naudojant 80° kampo plyšinius plokščiasraučius purkštukus, gaunamas dvigu-
bas srautų persidengimas, o purškiant 110–120° kampo purkštukais – trigubas [19, 21]. 

Kad sija nesvyruotų dirbant nelygiame lauke, ji prilaikoma svyravimų slopinimo įtaisais. 
Išpurkšto tirpalo išilginis pasiskirstymas labai priklauso nuo purkštuvo sijos horizontalių svyravimų, taip 

pat nuo važiavimo greičio ir lauko lygumo. Didesnės kaip 12 m darbinio pločio purkštuvo sijos turėtų būti su 
svyravimų slopinimo įtaisais ir kabėti laisvai. Kalvotoje vietovėje patartina naudoti purkštuvą su sijos padėties 
fiksavimo mechanizmu.  

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. 

 

Plyšiniai plokščiasraučiai bei inžektoriniai purkštukai būna simetriško ir asimetriško srauto. Simetriško 
srauto plyšinius plokščiasraučius bei inžektorinius purkštukus dar galima suskirstyti į viensraučius ir dvisrau-
čius, o asimetriško – į trumpačiurkšlius ir ilgačiurkšlius. Vieno simetriško srauto plyšiniai plokščiasraučiai 
purkštukai būna standartiniai, universalieji ir su dozatoriumi (pavėjui nunešama mažai lašelių). Vieno simetriš-
ko srauto inžektoriniai purkštukai gali būti sudėtiniai ir kompaktiški. Kompaktiški inžektoriniai purkštukai dar 
gali būti mažo ir didelio slėgio. 

Čiurkšliniai purkštukai būna vienskyliai ir daugiaskyliai. Daugiaskyliai čiurkšliniai purkštukai būna trijų, 
penkių, šešių ir aštuonių skylių.  

Kūgiško srauto purkštukai būna standartiniai ir inžektoriniai, pilnavidurio arba tuščiavidurio kūgiško srauto. 
Purkštuku dažnai yra vadinamas visas mazgas, kurį sudaro korpusas su momentiniu uždarymo vožtuvu, filt-

ras, antgalis ir greitajungė veržlė. Plyšinio purkštuko antgalis – tai keraminė, plieninė, plastmasinė ar žalvarinė 
įvorė su plyšiu, įpresuota į plastmasinį spalvotą korpusą. Įvorės medžiagą patartina rinktis priklausomai nuo 
panaudojimo srities ir apimties. 

Purkštuko antgalio ir greitajungės veržlės spalva rodo plyšio dydį: oranžinė – 01, žalia – 015, geltona – 02, 
violetinė – 025, mėlyna – 03, raudona – 04, ruda – 05, pilka – 06, balta – 08. Purkštukai žymimi pagal ISO stan-
dartą. Pavyzdžiui, LU 120 – 04S reiškia: LU – purkštuko tipas, šiuo atveju – Lechler universalus; 120 – purški-
mo kampas, 03 – purkštuko našumas, šiuo atveju – 0,3 amerikietiško galono per minutę esant 40 psi slėgiui (1 
amerikietiškas galonas = 3,7854 l, o 1 psi = 0,0703 bar, šiuo atveju 1,136 l min-1, kai slėgis 2,81 bar); S – antga-
lio įvorė pagaminta iš specialaus nerūdijančio plieno (raidė „C“ rodo, kad įvorė keraminė).  

Standartiniai arba universalūs plyšiniai plokščiasraučiai purkštukai yra visuotinai naudojami ir nėra bran-
gūs. Keičiant slėgį, tirpalą galima išpurkšti smulkiais, vidutiniais ir stambiais lašeliais. Galima purkšti esant vėjo 
greičiui iki 3 m s-1. Tirpalas dozuojamas ir išpurškiamas per plyšį [18]. 

Plyšiniai plokščiasraučiai purkštukai juostiniam purškimui (7.4 pav., a ir b),  dėl specialios konstrukcijos, 
išpurkšto tirpalo lašelius apipurškiamame ruože paskirsto tolygiai, todėl kokybiškai purškia ir esant 1 bar slė-
giui. Tinkamai parinkus purškimo aukštį, galima apipurkšti ir labai siaurus, 10–25 cm pločio, ruožus. Šie purkš-
tukai naudojami lauko purkštuvuose arba montuojami ant sėjamųjų bei tarpueilių kultivatorių. Dėl tikslaus iš-
purkšto srauto apribojimo augalų apsaugos preparatų nuostoliai yra minimalūs. 
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Plyšiniuose mažo lašelių nu-
nešimo purkštukuose yra papil-
domas pirminis purkštukas (do-
zatorius), kuris suformuoja 
plokščią srautą. Taip sumažina-
mas nepageidaujamų smulkių 
lašelių, kurie gali būti nunešti 
pavėjui ar išgaruoti, kiekis. Iš-
purkšto tirpalo lašelių pavėjui 
nunešama iki 5 kartų mažiau, 
negu įprasta ir galima dirbti, kai 
vėjo greitis iki 5 m s-1. Pirminis 
purkštukas (dozatorius), kurio 
kiaurymės skerspjūvio plotas yra 
mažesnis už purkštuko antgalio 
plyšio plotą, šiek tiek sumažina 
slėgį, tirpalas išpurškiamas 
stambesniais lašeliais ir gerokai 
mažiau susidėvi pagrindinis 
purkštuko antgalio plyšys. Be to, 
jis būna iki 50 % didesnis, negu 
įprastų plyšinių purkštukų, todėl 
rečiau užsikemša. Šio tipo 
purkštukus galima montuoti ne 
tik hidrauliniuose lauko, bet ir 
visuose pneumohidrauliniuose 
sodų purkštuvuose. Jais išpurkš-

tų augalų apsaugos produktų biologinis veiksmingumas yra toks pat, kaip ir purškiant smulkiais lašeliais, tačiau 
apipurškiami paviršiai padengiami tolygiau, o esant nedideliam darbiniam slėgiui, pavėjui nunešama mažai laše-
lių. Dėl plokščio srauto oro srauto tiekimas yra optimalus, o esant didesniam darbiniam slėgiui, skystis išpurš-
kiamas smulkiais lašeliais [17]. Pirmoji šio tipo purkštukus „SD-Servodrop“ sukūrė firma „Agrotop“. Vėliau 
panašius purkštukus ėmė siūlyti ir kiti gamintojai: AD-antidrift („Lechler“), LO-drift („Lurmark“), ADI 
(„Desmarquest“), DG-drift quard („TeeJet Technical“). Ypatingas šio tipo purkštukų pranašumas yra galimybė 
stambesniais lašeliais išpurkšti ir mažesnius skysčio kiekius, t. y. 100–150l ha-1 [22, 23, 25, 26]. 

Dvisrautis plyšinis purkštukas – tai specialus purkštukas smulkialašiam purškimui. Dvigubas plokščias 
srautas purškiamas važiavimo kryptimi 30° pirmyn ir atgal. Dirbant pasiekiamas geras ir vertikalių paviršių 
(pvz., stiebų, varpų) padengimas. Ypač gerai tinka kontaktiniams ar (dalinai) sisteminiams fungicidams išpurkš-
ti. Dvisraučiai purkštukai juostiniam purškimui labiausiai tinka herbicidams, fungicidams bei insekticidams pa-
sėliuose su gausia lapija išpurkšti (7.4 pav., c). Jie idealiai tinka ir tarpueiliams, ir augalų eilėms apipurkšti. 40° 
purškimo kampo dvisraučiai purkštukai TwinJet™ 20 cm pločio ruožui apipurkšti turi būti nustatomi 25 cm 
aukštyje (80° purškimo kampo – 13 cm aukštyje), 25 cm pločio ruožui – 30 (80° – 15) cm aukštyje, o 30 cm 
pločio ruožui – 36 (80° – 18) cm aukštyje. 

Greitajungiai laikikliai TwinSprayCap sukurti, siekiant suderinti inžektorinių pneumohidraulinių purkštukų 
privalumus, mažinant išpurkšto skysčio lašelių nunešimą pavėjui ir dvisrautį purškimą, užtikrinantį geresnį api-
purškiamų paviršių padengimą. Laikiklis sudarytas iš dviejų dalių. Jis lengvai išardomas, ištraukiant fiksatorių, 
ir tinka visiems purkštukams, kurių išorinis skersmuo 8 arba 10 mm. Dvigubas plokščias srautas purškiamas 
važiavimo kryptimi 30° pirmyn ir atgal. Siekiant optimalaus išpurškiamo skysčio skersinio pasiskirstymo, 
purkštukų padėtis fiksuojama automatiškai. Panaudojimo sritys: 

 ypač tinka kontaktiniams, (dalinai) sisteminiams augalų apsaugos preparatams išpurkšti; 
 javų varpoms apipurkšti; 
 daržininkystėje; 
 piktžolėms naikinti; 
 juostiniam purškimui. 

 
Deflektorinis plokščiasrautis purkštukas – tai keraminis ar plastmasinis vamzdelis, kurio vienas galas bai-

giasi įpjova ir skydeliu – deflektoriumi. Jo  purškimo kampas iki 140°, labai retai užsikemša. Purškiant 1–2 bar 
slėgiu, pavėjui nunešama labai nedaug lašelių. Purkštukas ypač gerai tinka dirviniams herbicidams išpurkšti. 

 

7.4 pav. Purkštukai juostiniam pesticidų purškimui: 
a – plyšinis plokščiasrautis „Lechler ES“; b – plyšinis plokščiasrautis „TeeJet® E 
tipo“; c – dvisrautis „TwinJet™ E tipo“; d – montavimo ant purkštuvo sijos schema: 
A – tarpueilio plotis, B – apipurškiamo ruožo plotis, H – purškimo aukštis [18; 27] 

a b c 

d 
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Taip pat jį patartina naudoti purškimo vamzdžiuose išpurškiant skystas mineralines trąšas. 
Skysčio dozavimo ir purškimo atskyrimas deflektoriniuose purkštukuose taip pat padeda išpurkšti skystį 

stambesniais lašeliais. Firmos „TeeJet Technical“ gaminamuose deflektoriniuose purkštukuose „Turbo-
FloodJet™“ ir „Turbo-TeeJet™“ skystis nukreipiamas į nedideliu kampu (apie 15° nuo vertikalės) pakreiptą 
deflektorių ir labai tolygiai išpurškiamas plačiu ir plokščiu srautu [26]. Šie purkštukai, ypač esant 2–3 bar darbi-
niam slėgiui, skystį išpurškia stambesniais lašeliais, negu kiti plokščiasraučiai purkštukai [11, 26]. 

Deflektoriniai purkštukai skystoms mineralinėms trąšoms išpurkšti (pvz., Lechler FD) į standartinius laikik-
lius MULTIJET montuojami tiesiogiai, o į laikiklius TWISTLOC – per adapterius. Jie kartu su greitajunge verž-
le gaminami iš atsparios dėvėjimuisi bei korozijai plastmasės (7.5 pav.). Purkštukų spalvinis žymėjimas atitinka 
ISO standartus. Kai atstumas tarp purkštukų 0,5 m, tai rekomenduojamas šių purkštukų purškimo aukštis 50–
70 cm, o darbinis slėgis 1,5–4 bar. 

Deflektorinių purkštukų FD prana-
šumai: 

 augalus tausojantis skystų mine-
ralinių trąšų išpurškimas hori-
zontalia čiurkšle; 

 iki minimumo sumažintas kultū-
rinių augalų nudeginimo pavo-
jus, juos padengiant nepaprastai 
dideliais lašais; 

 optimalus trąšų paskleidimas vi-
same purkštuvo darbiniame plo-
tyje; 

 optimalus trąšų skersinis pasi-
skirstymas, nėra mažesne norma 
patręštų juostų; 

 lyginant su daugiaskyliais purkš-
tukais, daug mažiau kemšasi. 

 
Daugiaskyliai purkštukai (7.6 pav.) 

skystas mineralines trąšas išpurškia la-
bai stambiais lašeliais. Jie gaminami iš 
nerūdijančio plieno, keramikos arba 
plastmasės, su trimis, penkiomis, šešio-

mis ar aštuoniomis skylutėmis, kurios gali būti korpuso šonuose (7.6 pav., b ir e) arba jo dugne (7.6 pav., a, c ir 
d). Rekomenduojamas darbinis slėgis – apie 3,5 bar, o našumas keičiamas parenkant nerūdijančio plieno arba 
keraminę plokštelę su atitinkamo dydžio kiauryme ir reguliuojant slėgį [9]. 

Plyšiniai asimetriško srauto purkštukai gali būti hidrauliniai (pvz., Lechler OC) ir pneumohidrauliniai 
(pvz., Lechler IS). Hidrauliniuose asimetriško srauto purkštukuose plyšys yra šone, o skystis išpurškiamas 90º 
kampu. Jie gaminami iš žalvario arba nerūdijančio plieno. Rekomenduojamas darbinis slėgis 1,5–2,5 bar. Pagal 
išpurškiamo srauto plotį šie purkštukai skirstomi į trumpačiurkšlius ir ilgačiurkšlius. Trumpačiurkšliais purkštu-
kais išpurškiamo srauto plotis būna nuo 1,2 iki 2,5 m, o ilgačiurkšlių – net 6–8 m. Išpurškiamo srauto plotis pri-
klauso nuo purkštukų nustatymo kampo, kuris gali būti nuo 25 iki 45º.  

Trumpačiurkšliai asimetriško srauto purkštukai gali būti naudojami: 
 pakraščių purškimui ir vamzdinių purkštuvų darbiniam pločiui padidinti; 
 herbicidams juostomis išpurkšti soduose ir vynuogynuose; 
 herbicidams po lapais išpurkšti kaupiamųjų augalų pasėliuose (pvz., runkelių, šparagų). 

1

2

3

4

a b
 

7.5 pav. Deflektorinis purkštukas skystoms mineralinėms trąšoms 
išpurkšti: 
a – bendras vaizdas; b – pjūvis: 1 – greitajungė veržlė, 2 – korpusas, 
3 – anga skysčiui ištekėti, 4 – deflektorius [18] 
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Ilgačiurkšliai asimetriško srauto 
purkštukai naudojami lietinimui bei jo-
jimo maniežams drėkinti. Jie montuoja-
mi sijos galuose. Skystis į purkštukus 
gali būti tiekiamas atskirais arba jau 
esančiais vamzdynais, įrengiant T pavi-
dalo atsišakojimus. Svarbu, kad purkš-
tuvas turėtų pakankamo našumo siurblį, 
nes dviems ilgačiurkšliams purkštukams 
papildomai reikia apie 80 l min-1 srauto. 

Hidrauliniai kūgiško srauto purkš-
tukai būna pilnavidurio (angl. full cone) 
ir tuščiavidurio (angl. hollow cone) srau-
to. Tuščiavidurio kūgiško srauto purkš-
tukuose dėl specialaus įdėklo skysčio 
srautas pradeda suktis ir išteka kiaury-
mės pakraščiuose. Įdėklas gali būti ci-
lindras su įstriža išdroža arba plokštelė 
su įstrižomis skylutėmis ar įstrižais pa-
viršiais. 

Kūgiško srauto purkštukai dažniau-
siai naudojami pneumohidrauliniuose 
sodų purkštuvuose. Jų purškimo kam-
pas gali būti nuo 20° iki 120° (dažniau-
siai, 65° arba 80°). Kūgiško srauto 
purkštukai skystį išpurškia smulkes-
niais lašeliais, negu plokščiasraučiai, o 
jų dydžio spektras yra siauresnis. Ta-
čiau kūgiško srauto purkštukų, sumon-
tuotų ant traktorinio hidraulinio lauko 
purkštuvo sijos, išpurškiamo skysčio 
skersinis pasiskirstymas, matuojamas 
specialiu stendu su loveliais, yra blo-
gesnis. 

Kūgiško srauto purkštukų darbinis 
slėgis yra tarp 3 ir 20 bar [18, 27]. 

Nors kūgiško srauto purkštukų 
žymėjimas nėra standartizuotas, tačiau 
daugelis gamintojų naudoja tas pačias 
spalvas, kaip ir plokščiasraučiuose. Kai 
kurie gamintojai ant kūgiškų purkštukų 
antgalių nurodo dozavimo plokštelių 
kiaurymių bei skysčio ištekėjimo angų 
skersmenį milimetrais. 

 
Pneumohidrauliniai purkštukai, skirti lauko purkštuvams, buvo sukurti daugiau kaip prieš 25 metus. Siekta 

sumažinti vandens ir augalų apsaugos produktų sąnaudas bei išpurkšto skysčio lašelių nunešimą pavėjui. 
Slėginiuose pneumohidrauliniuose purkštukuose atskirais kanalais tam tikru slėgiu tiekiamas skystis ir oras 

susimaišo ir išpurškiami didesniu greičiu, todėl ir smulkesni lašeliai nenunešami pavėjui. 
Inžektoriniuose pneumohidrauliniuose purkštukuose pro šonuose esančias skylutes įsiurbtas oras susimaišo 

su skysčiu ir yra išpurškiamas stambesniais, oro pripildytais, lašeliais, kurie taip pat mažiau nunešami pavėjui. 
Airtec slėginius pneumohidraulinius purkštukus praėjusio šimtmečio aštuntojo dešimtmečio viduryje sukūrė 

firma „Cleanacres“ (Didžioji Britanija). Šiame purkštuke skystis per dozatorių, kurio kiaurymės skersmuo 
0,9 mm, pirmiausia išpurškiamas ant maišymo kameroje esančios plokštelės. Į maišymo kamerą iš kompreso-
riaus atskira linija tiekiamas suslėgtas oras (7.7 pav.). Vienam purkštukui reikia apie 60–70 l min-1 oro. Mai-
šymo kameroje dalis lašelių prisipildo oro, t. y. susidaro pūslelės. Šis oro ir tirpalo mišinys išpurškiamas per 
deflektorinį purkštuką. Išpurškiamų lašelių (pūslelių) dydis reguliuojamas keičiant skysčio ir oro santykį. Kuo 

a

e

43
c

21

b

d  
7.6 pav. Daugiaskyliai purkštukai: 
a – triskylis; b – penkiaskylis Lechler FL; c – penkiaskylis Hardi 
Quintastream: 1 – įdėklas, 2 – dozavimo plokštelė, 3 – filtras, 4 – antgalis; 
d – šešiaskylis; e – aštuonskylis [1, 14, 18, 27] 
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7.7 pav. Slėginis pneumohidraulinis purkštukas Airtec: 
1 – skirstomasis vamzdis; 2 – momentinio uždarymo vožtuvas; 3 – skysčio 
kanalas; 4 – skysčio dozatorius; 5 – plokštelė; 6 – išpurkšto skysčio srautas; 
7 – deflektorinis antgalis; 8 – perėjimas; 9 – maišymo kamera; 10 – antgalis 
oro žarnai prijungti; viršuje kairėje – išpurškiamų lašelių (pūslelių) spekt-
ras; apačioje kairėje – ant sijos sumontuoto purkštuko vaizdas su įvairaus 
dydžio dozatoriais [6] 
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oro slėgis didesnis, tuo išpurškiamo skysčio lašeliai (pūslelės) būna smulkesni. Oro srautas išpurškiamo skysčio 
lašeliams (pūslelėms) suteikia didesnį pradinį greitį, todėl jie gali kiek giliau įsiskverbti į lapiją. Dėl sudėtingos 
purkštuko konstrukcijos mažesnių kaip 100 µm ir didesnių kaip 400 µm lašelių (pūslelių) būna nedaug. Tirpalas 
išpurškiamas vienodo dydžio lašeliais (pūslelėmis), todėl daugiau jo panaudojama naudingai, pakanka 70– 140 l 
vandens į hektarą. Firmos „TeeJet Technical“ pneumohidraulinio purkštuko AirJet sandara yra panaši. Skysčio 
slėgis jame gali būti reguliuojamas nuo 0,7 iki 4,0 bar, o oro – nuo 0,3 iki 2,0 bar. Vienam purkštukui gali būti 
tiekiama nuo 12 iki 60 l min-1 oro. Į hektarą, priklausomai nuo naudojamų dozavimo plokštelių bei oro ir skys-
čio slėgio, važiuojant 6 km h-1 greičiu, galima išpurkšti nuo 10 iki 240 l. Dozavimo plokštelių kiaurymių skers-
muo gali būti 0,78, 0,89 ir 1,06 mm. Keičiant oro slėgį, skystis gali būti išpurškiamas labai smulkiais ir labai 
stambiais lašeliais. Pneumohidraulinių purkštukų našumas priklauso nuo oro slėgio. Kai skysčio slėgis vienodas, 
padidinus oro slėgį, purkštuko našumas sumažėja. Didėjant oro slėgiui, keičiasi ir išpurškiamų lašelių spektras, 
t. y. jie smulkėja. Taigi, naudojant slėginius pneumohidraulinius purkštukus, nustatyti išpurškiamo skysčio nor-
mą yra sunkiau [17]. 

Danų firmos „Danfoil“ sukurtame slėginiame pneumohidrauliniame purkštuke Eurofoil, skirtame lauko 
purkštuvams, skystis iš šono tiekiamas į aptakios formos plastikinę plokštelę, esančią guminio oro purkštuko 
viduryje (7.8 pav.). Iš viršaus tiekiamas oro srautas paskleidžia skystį smulkiais lašeliais, kurie per plačią oro 
purkštuko angą išpurškiami labai dideliu greičiu, todėl pavėjui gali būti nunešama tik labai nedaug lašelių. Skys-
tį dozuoja plokštelė su 0,7 mm skersmens kiauryme. Per purkštuką išpurkšto skysčio ir oro mišinys sūkuriuoja, 
todėl gerai padengiami vertikalūs paviršiai, viršutinės bei apatinės lapų pusės. Su šiais purkštukais į hektarą gali 
būti išpurškiama nuo 20 iki 100 l skysčio. Eu-
rofoil purkštuku išpurškiamų lašelių dydžio 
spektras yra gana platus: nuo mažesnių kaip 
100 µm iki 800 µm. Išpurškiamų lašelių dydį 
galima keisti, belaipsniškai reguliuojant į 
purkštukus tiekiamo oro kiekį. Nors šiuo atve-
ju smulkesnių kaip 100 ar 200 µm lašelių yra 
daugiau, negu purškiant įprastu plyšiniu 
plokščiasraučiu hidrauliniu purkštuku, pvz., 
XR 110-04, tačiau dėl didesnio judėjimo grei-
čio pavėjui jų nunešama daug mažiau. Opti-
malus slėginių pneumohidraulinių purkštukų 
Eurofoil purškimo aukštis yra 0,6–0,7 m, o 
rekomenduojamas purškimo agregato važia-
vimo greitis – nuo 4 iki 8 km h-1. Smulkūs 
lašeliai geriau padengia apipurškiamus pavir-
šius, todėl naudojant slėginius pneumohidrau-
linius purkštukus Eurofoil, augalų apsaugos 
produktų bei skystų mineralinių trąšų normas 
galima sumažinti iki 50 % [8]. 
Pirmą patikimai veikiantį sudėtinį inžektorinį pneumohidraulinį purkštuką TurboDrop® praėjusio šimtmečio 
devintojo dešimtmečio pradžioje sukūrė firma „Agrotop“. Kiek vėliau firma „Lechler“ sukūrė paprastesnį, kom-
paktišką inžektorinį pneumohidraulinį purkštuką. paskui panašius purkštukus ėmė gaminti ir firmos „TeeJet Te-
chnical“, „BfS“ („Billericay Farm Services Ltd.“), „Agrotop“ ir „Hardi“. 

Sudėtinį inžektorinį pneumohidraulinį purkštuką TurboDrop® (7.9 pav.) sudaro adapteris, greitajungės verž-
lės, dozavimo plokštelė, inžektorius, maišymo ir skysčio pulsavimų slopinimo kameros, guminis sandariklis ir 
angalis. Per adapterį 2 šiuos purkštukus galima prijungti prie bet kokių greitajungių veržlių 1. Į inžektorių 8 per 
dozavimo plokštelę 3 išpurškiamas apskritas srautas. Oras įsiurbiamas per inžektoriaus šonuose esančias skylu-
tes. Oras ir skystis maišomi kameroje 4. Skysčio sūkuriavimas sumažinamas plačiausioje maišymo kameros zo-
noje, o pulsavimai yra slopinami žiedinėje kameroje 5. Per purkštuko antgalį 6 išpurškiamas homogeniškas 
skysčio ir oro mišinys. Anksčiau purkštuke suslėgtas oras, ištekėdamas per antgalį labai išsiplečia, padidina la-
šelių (pūslelių) judėjimo greitį ir kartu jų įsiskverbimo į lapiją galimybes. Stambesnės ir sunkesnės pūslelės ma-
žai jautrios nunešimui pavėjui, todėl greitai pasiekia apipurškiamą paviršių ir sprogsta gerai jį padengdamos. 
Purkštuko našumas priklauso tik nuo dozavimo plokštelių. Antgalis šiuo atveju neturi jokios įtakos. Sudėtiniame 
inžektoriniame purkštuke gali būti naudojami bet kokie plyšiniai, skyliniai ar deflektoriniai antgaliai. Susimai-
šius su oru padidėja skysčio tūris, todėl purkštuko antgalio kiaurymės skerspjūvio plotas turi būti didesnis už 
inžektoriaus kiaurymės plotą (mažiausiai du kartus). 
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Skystis

Oras

 
7.8 pav. Slėginis pneumohidraulinis purkštukas Eurofoil: 
1 – guminis oro purkštukas, 2 – plokštelė [8] 
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Papildomi sudėtinių inžektorinių pneumohidraulinių 
purkštukų privalumai: 

 dviejų dalių (inžektorius ir antgalis) modulinė 
konstrukcija, teoriškai leidžianti pasiekti bet kokią 
srauto formą ir lašelių dydį. Kuo didesnė angalio 
kiaurymė, tuo didesni išpurškiamo skysčio lašeliai. 
Patentuota dozavimo plokštelė užtikrina patikimą 
purkštuko darbą ir kai antgalio kiaurymė būna 
daug didesnė už inžektoriaus kiaurymę; 

 labai platus darbinio slėgio diapazonas (1–35 
bar), todėl yra didelės galimybės reguliuoti purkš-
tukų našumą, o kartu ir skysčio išpurškimo normą. 
Patentuotos dozavimo plokštelės ir dėl žiedinės 
skysčio pulsavimų slopinimo kameros lašelių 
spektras visame slėgio diapazone būna pastovesnis 
negu purškiant kompaktiškais inžektoriniais purk-
štukais; 

 plačios panaudojimo galimybės. Siekiant optimi-
zuoti išpurškiamo skys-čio srautą ar purškimo cha-
rakteristiką, t. y. lašelių dydį, prie to paties inžek-
toriaus galima montuoti bet kurį angalį. Pavyz-
džiui, javuose, purškiant nuo varpų ligų, universa-
lių plyšinių plokščiasraučių purkštukų antgalius ga-
lima pakeisti labiau tinkamais skyliniais kūgiško 
srauto. Inžektorius lieka tas pats, todėl purkštuko 
našumas ir darbinis slėgis nesikeičia; 

 universalumas. Dėl universalios greitajungės verž-
lės inžektorių galima montuoti bet kokio tipo purkš-
tukų laikikliuose, o antgalius galima naudoti ir at-
skirai, t. y. kaip paprastus purkštukus; 

 paprasta priežiūra. Sudėtiniai inžek-toriniai purkš-
tukai yra didesni ir ma-syvesni negu kompaktiškieji, 
juos lengvai galima išardyti, nenaudojant jokių 
įrankių; 

 didelis ilgaamžiškumas. Sudėtinių inžektorinių 
purkštukų gamyboje naudojama dėvėjimuisi atspari 
plastmasė POM ir ypač kieta rožinė aliuminio oksi-
do keramika. 

Kompaktiški inžektoriniai pneumohidrauliai purkštukai 
(7.10 pav.) veikia čiurkšlinio siurblio principu. Purkštuko 
įėjimo angoje slėgis siekia 8 bar, tirpalas dideliu greičiu 
patenka į inžektorių ir per korpuso šonuose esančias skylu-
tes įsiurbia orą. Skirtingai nuo kitų purkštukų, tirpalas iš-
purškiamas ne lašeliais, o pūslelėmis, nes purkštuko korpu-
se įsiurbtas oras susimaišo su tirpalu. Jis per purkštuko ant-
galį išpurškiamas tik apie 2 bar slėgiu stambesnėmis ir sun-
kesnėmis pūslelėmis, sumažėja jų nunešimo pavėjui pavo-
jus, galima dirbti esant vėjo greičiui net iki 7 m s-1. Nepa-
žeisdamos vaškinio sluoksnio, pūslelės priglunda prie lapo 
paviršiaus ir tik tuomet, kai paviršiaus įtempimas būna per 
didelis, sprogsta. Šitaip apipurškiamas paviršius padengia-
mas geriau. Inžektoriniai purkštukai yra gana universalūs: 
labai gerai tinka herbicidams, fungicidams, insekticidams ir 
akaricidams, taip pat augimo aktyvatoriams bei skystoms 
mineralinėms trąšoms išpurkšti. Naudojant inžektorinius purkštukus, pailgėja purkštuvų naudojimo trukmė, nes 
galima dirbti esant didesniam vėjo greičiui, purkšti preparatų mišinius arba preparatus ir skystas mineralines 
trąšas. Be to, reikia mažiau investicijų, lyginant su pneumohidrauliniais purkštuvais, mažiau lašelių nunešama 
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7.9 pav. Sudėtinis inžektorinis pneumohidraulinis  
purkštukas TurboDrop®: 
1 – greitajungė veržlė; 2 – adapteris; 3 – dozavimo 
plokštelė; 4 – maišymo kamera; 5 – skysčio pulsavimų 
slopinimo kamera; 6 – antgalis; 7 – guminis sandarik-
lis; 8 – inžektorius [1] 

a

b  
7.10 pav. Kompaktiškų inžektorinių plyšinių  
plokščiasraučių purkštukų antgaliai: 
a – didelio slėgio; b – mažo slėgio [18] 
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pavėjui, mažiau dėvisi, gali dirbti 2–20 bar slėgiu (optimalus darbinis slėgis – 5–8 bar). Kompaktiškuose didelio 
slėgio inžektoriniuose purkštukuose oras įsiurbiamas per korpuso šonuose esančias skylutes (7.10 pav., a), o 
mažo slėgio – iš apačios (7.10 pav., b). 

Kompaktiškų mažo slėgio inžektorinių plyšinių plokščiasraučių purkštukų privalumai: 
 trumpesnis ir tvirtesnis korpusas; 
 inžektorių, kurio padėtis fiksuota, lengvai galima išimti be jokių įrankių; 
 optimalus darbinis slėgis daug mažesnis (1,5–3 bar); 
 nebrangus. 

 

Inžektoriniais pneumohidrauliniais asimetriško srauto purkštukais skystis išpurškiamas 80º kampu, t. y. 20º 
nuo simetrijos ašies į vieną pusę ir 60º į kitą. Jie gaminami iš plastmasės nuo 02 iki 06 dydžio. Rekomenduoja-
mas darbinis slėgis purškiant herbicidus – nuo 3 iki 8 bar. Inžektoriniai asimetriško srauto purkštukai gali būti 
naudojami: 

 juostoms ir augalų eilėms apipurkšti bei ištisiniam purškimui kartu su ID purkštukais, montuojant sijos 
galuose; 

 purkšti ištisai išilgai atvirų vandens telkinių apsauginių juostų arba lauko pakraščių; 
 jautrių, greta augančių augalų apsaugai; 
 herbicidams išpurkšti po kaupiamųjų augalų lapais; 
 herbicidams išpurkšti soduose, vynuogynuose ir medelynuose; 
 ventiliatoriniuose purkštuvuose plokščiam srautui riboti (pirmas ir paskutinis purkštukai). 
 

Firmos „Lechler“ inžektoriniai pneu-
mohidrauliniai asimetriško srauto purkštukai 
IS 80 yra pripažinti Vokietijos federalinėje 
biologinėje tarnyboje (BBA), kaip 90 % nuo-
stolius mažinanti purškimo priemonė. 

Dvisraučių inžektorinių kompaktiškų 
pneumohidraulinių purkštukų (pvz., Lechler 
IDKT) purškimo kampas 120°, o skysčio srau-
tas išpurškiamas 30° pirmyn ir atgal (7.11 
pav.). Purkštuko įdėklas ir dozavimo plokštelė 
pagaminti iš chemikalams ir dėvėjimuisi atspa-
rios keramikos. Išpurškiamų lašelių spektras 
gali būti nuo labai stambių iki vidutinių. Purš-
kiant iki 3 bar slėgiu labai nedaug lašelių nu-
nešama pavėjui. Purkštukai yra labai kompak-
tiški (ilgis 22 mm) ir tenkina Vokietijos biolo-
ginės tarnybos (BBA) reikalavimus. 

Jie ypač tinka: 
 kontaktiniams ir (dalinai) sisteminiams 

augalų apsaugos produktams išpurkšti; 
 preparatams nuo lapų puvinio bei de-

foliantams išpurkšti; 
 javų varpoms apipurkšti; 
 herbicidams išpurkšti runkelių pasė-

liuose ir daržininkystėje. 
 

Dvisraučių inžektorinių kompaktiškų 
pneumohidraulinių purkštukų Lechler IDKT 
pranašumai: 

 tinka visų purkštuvų sijoms, neužkliūna už sijos dalių, prasukant keleto purkštukų laikikliuose; 
 inžektorių galima lengvai išimti pirštais (be įrankių), o jo padėtis yra fiksuota; 
 lyginant su įprastiniai dvisraučiais purkštukais, daug mažiau išpurkšto skysčio lašelių nunešama pavėjui; 
 kadangi, lyginant su „normaliu“, t. y. viensraučiu inžektoriniu purkštuku, išpurškiamo skysčio srautuose 

būna daugiau lašelių, todėl yra geresnis apipurškiamų paviršių padengimas; 
 puikiai padengia lapus ir vertikalius paviršius (stiebai, varpos); 
 prailgintos šoninės sienelės optimaliai saugo purkštuko įdėklą nuo sužalojimo; 

Važiavimo kryptis

Oras Oras

Skystis

Išimamas 
inžektorius

Korpusas

a b

c  
7.11 pav. Dvisrautis inžektorinis kompaktiškas penumo-
hidraulinis purkštukas: 
a – bendras vaizdas; b – pjūvis: 1 – išimamas inžektorius, 
2 – korpusas; c – skysčio srautų išsidėstymo schema [18] 
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 maža užsikimšimo tikimybė, nes didelės oro įsiurbimo angos yra antgalio šonuose. 
 

Asimetriški dvisraučiai sudėtiniai inžektoriniai pneumohidrauliniai purkštukai Agrotop TurboDrop® HiS-
peed yra skirti dirbti didesniais greičiais (> 8 km h-1). Skysčio srautas išpurškiamas 10° pirmyn ir 50° atgal. 
Kompaktiška konstrukcija, optimalus apipurškiamų paviršių padengimas ir mažai lašelių nunešama pavėjui. La-
bai gerai tinka fungicidams, insekticidams ir herbicidams (po kultūrinių augalų sudygimo) išpurkšti. Geriau pa-
dengiami vertikalūs (pvz., stiebai, varpos) ir įstrižai išsidėstę (pvz., lapai) paviršiai. Optimalus darbinis slėgis – 
4–8 bar. Purkštuko įdėklas iš atsparios dėvėjimuisi keramikos. Jį paprasta išvalyti, nes naudojama greitajungių 
veržlių sistema. Purkštukais TurboDrop®HiSpeed išpurkšti augalų apsaugos produktai optimaliai padengia au-
galus, nes dėl važiavimo greičio (> 8 km h-1) keičiasi abiejų srautų atakos kampas augalo atžvilgiu, t. y. atgal 
nukreiptas srautas sumažėja, o pirmyn purškiantis padidėja. 

Rotaciniai purkštukai skystį paskleidžia išcentrine jėga. Pagal darbinę padėtį, lėkštinius rotacinius purkštu-
kus galima suskirstyti į purškiančius horizontaliai, vertikaliai ir įstrižai. Dažniausiai lėkštiniai rotaciniai purkš-
tukai purškia horizontaliai arba įstrižai. Tik firmos „Tecnoma“ lėkštinis rotacinis purkštukas Girojet purškia ver-
tikaliai. Be to, skiriasi ir atskirų gamintojų rotacinių purkštukų lėkščių skersmuo bei sukimosi dažnis. Dažniau-
siai lėkštinius rotacinius purkštukus suka elektros varikliai. Rotaciniai lėkštiniai purkštukai skystį paskleidžia 
smulkiais lašeliais, kurių dydžio spektras yra labai siauras. Išpurškiamų skysčio lašelių dydis priklauso nuo lėkš-
tės sukimosi dažnio, purkštuko našumo, purškiamo skysčio klampio bei paviršinių įtempimų. Lėkštės sukimosi 
dažnį rotaciniuose purkštukuose galima keisti labai plačiai, nuo 800 iki 8000 min-1. Priklausomai nuo konstruk-
cijos, lėkštės sukimosi dažnis gali būti reguliuojamas elektros srovės reostatu („Tecnoma“ ir „Spraying Sys-
tems“), keičiant diržinės perdavos skriemulius („Micron“ ir „Krobath“) arba reguliavimo vožtuvais, keičiant į 
hidraulinius variklius tiekiamą alyvos kiekį („UTS Corp.“). Lėkštinių rotacinių purkštukų našumas reguliuoja-
mas dozavimo plokštelėmis. Priklausomai nuo slėgio prieš dozavimo plokštelę (nuo 1,0 iki 3,5 bar), šių purkš-
tukų našumas gali būti nuo 0,1 iki 3,5 l min-1. Atstumas tarp ant sijos sumontuotų lėkštinių rotacinių purkštukų 
būna nuo 0,75 iki 1,5 m. Optimalus purškimo aukštis Air Cone purkštukams yra 0,45 m, RotoJet – 0,75 m, o 
Girojet – 0,8 m. Purškimo agregatui važiuojant 6 km h-1 greičiu, į hektarą išpurškiama nuo 10 iki 50 l skysčio 
[17]. 

Rotacinis būgninis purkštukas  sudarytas iš cilindrinio metalinio tinklelio, besisukančio apie tuščiavidurį ve-
leną. Tinklelį suka oro perdavos sraigtas. Tirpalas tiekiamas į tuščiavidurį veleną ir per rutulinį uždarymo vož-
tuvą patenka ant besisukančio tinklelio, kuris ir paskleidžia jį smulkiais lašeliais, jų dydis priklauso nuo tinklelio 
skylučių dydžio ir sūkių dažnio. Tinklelio sūkių dažnis priklauso nuo oro perdavos sraigto skersmens ir menčių 
formos, purkštukų nustatymo kampo ir montavimo vietos, 
skridimo greičio, tirpalo išpurškimo normos ir skraidomojo 
aparato tipo. 

Plačiasraučiai purkštukai (7.12 pav.) yra skirti tau-
sojančiam augalų lietinimui bei fermų dezinfekavimui. Šie 
purkštukai skystį išpurškia plačiu srautu, labai smulkiais laše-
liais. Jie gaminami iš lengvo metalo. 

Plyšiniai arba skyliniai plovimo mašinų purkštukai gami-
nami iš atsparaus dilimui, specialiai apdirbto nerūdijančio 
plieno. Skysčio ištekėjimo kiaurymė yra apsaugota nuo me-
chaninių pažeidimų. Šių purkštukų purškimo kampas gali būti 
0º, 15º, 25º ir 40º. 

Plovimo purkštukai gali būti daugiaskyliai pilnavidurio 
kūgiško srauto ir besisukantys. Daugiaskylių pilnavidurių kū-
giško srauto plovimo purkštukų (7.13 pav., a) purškimo kam-
pas 120º arba 240º. Jie gaminami iš nerūdijančio plieno arba 
plastmasės. Naudojami augalų apsaugos preparatų pakuotėms 
ir mažesniems (skersmuo iki 1,2 m) rezervuarams plauti. Pes-
ticidų pakuotėms plauti naudojami įvairūs besisukantys plo-
vimo purkštukai (7.13 pav., b, c, d ir e). Jų purškimo kampas 
gali būti nuo 300º iki 360º. Jie yra gaminami iš plastmasės, 
nerūdijančio plieno arba teflono. 

Preparatų supylimo sistemą, integruotą purkštuvuose, su-
daro preparatų bakelis su plovimo ir maišymo purkštukais bei 
valdymo čiaupais ir inžektorius su valdymo čiaupu, o kai ku-
riais atvejais (pvz., firmos „Amazone“ hidrauliniuose lauko 
purkštuvuose) ir atskiras bakelis miltelių pavidalo augalų ap-

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.12 pav. Plačiasrautis purkštukas: 
a – bendras vaizdas; b – purškiamo srauto vaiz-
das [18] 
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saugos produktams sumaišyti. Ji greitai ir tolygiai paskirsto augalų apsaugos produktus purkštuvo rezervuare bei 
garantuoja saugų darbą. Graduotas  preparatų bakelis montuojamas patogioje vietoje, todėl nereikia papildomo 
matavimo indo. Bakelyje įtaisytu besisukančiu plovimo purkštuku patogu išplauti preparatų tarą. Miltelių pavi-
dalo preparatai ar didesnis karbamido kiekis ištirpinamas, įjungus našius maišymo purkštukus. Sugriebus už 
rankenos, preparatų bakelį galima pakelti ir užfiksuoti transportavimo padėtyje, o ruošiant purškiamą tirpalą – 
nuleisti žemyn. 

 

 
 

Prikabinamųjų hidraulinių lauko purkštuvų grąžulas gali būti prikabinamas aukščiau arba žemiau trakto-
riaus galios tiekimo veleno bei prie traktoriaus užpakalinio hidraulinio keltuvo apatinių trauklių. Jis gali būti su 
vienu arba dviem prikabinimo taškais, standus arba su keičiamu posūkio kampu. Jei grąžulas su ąsa užkabina-
mas ant traktoriaus užpakalinio hidraulinio keltuvo kablio, purkštuvo prošvaisa yra didesnė, be to, jis būna sau-
gesnis, dirbant šlaituose. Grąžulą prikabinant prie traktoriaus užpakalinio hidraulinio keltuvo apatinių trauklių, 
purkštuvo ratai geriau seka traktoriaus vėžes, tačiau šiuo atveju labai apkraunamos trauklės. 

Šiuolaikiniai prikabinamieji lauko purkštuvai su traktoriaus vėžių sekimo įtaisais mažiau išvažinėja pasė-
lius, yra manevringesni, be to, jiems traukti reikia mažesnės galios, nes jų pasipriešinimas traukai yra mažesnis. 
Svarbu, kad traktoriaus vėžių sekimo įtaisas gerai veiktų ir dirbant kalvotoje vietovėje. 

Paprastai prikabinamųjų lauo purkštuvų važiuoklės turi standžią arba amortizuojančią pakabas (pvz., spy-
ruoklinę ar pneumatinę). Pneumatinė prikabinamųjų lauko purkštuvų pakaba yra paprasta, patikima ir tvirta, be 
to, jai nereikia didelės priežiūros. Prikabinamųjų lauko purkštuvų važiuoklė gali būti be stabdžių arba su pneu-
matiniais ar hidrauliniais stabdžiais. 

 
7.2.3. Savaeigių hidraulinių lauko purkštuvų konstrukcijos ypatumai 

 

Savaeigiu vadinamas purkštuvas, turintis nuosavą važiuoklę ir variklį (7.14 pav., a).  
Nuo uždedamų šie purkštuvai skiriasi tuo, kad atskiri jų mazgai nebenuiminėjami. Argumentai už savaeigę 

pesticidų purškimo techniką: 
 nuolat parengti darbui – nereikia prikabinti ar atkabinti; 
 didelė prošvaisa – galima purkšti rapsus žydėjimo metu; 
 dėl specialios važiuoklės konstrukcijos stabilesnė sijos padėtis – tandeminės ašys, oro pagalvės 

(7.14 pav., b); 
 didesnis našumas, nes kartu į lauką galima transportuoti ir vandenvežį; 
 hidraulinis tarpuvėžio reguliavimas – svarbu cukriniams runkeliams, kukurūzams, bulvėms; 
 belaipsnė pavara, tolygus masės pasiskirstymas visiems keturiems ratams, didesnis darbinis greitis. 

Savaeigių purkštuvų rezervuaro talpa paprastai būna nuo 2000 iki 4000 l, o atskirais atvejais net iki 6000 l. 
Variklio galia siekia nuo 100 iki 200 AG. 

 

a b c d ca b c d c
 

7.13 pav. Plovimo purkštukai: 
a – daugiaskylis, pilnavidurio kūgiško srauto; b – besisukantis, su rimties padėtimi; c – besisukantis, su slydimo guo-
liu; d – besisukantis, su rutuliniu guoliu; e – besisukantis, iki 3 m skersmens rezervuarams plauti  [18] 
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Visi savaeigio purkštuvo ratai būna varomi. Jų pavara – hidrostatinė. Aukšti ratai užtikrina apie 0,8 m pro-

švaisą, o atskirais atvejais ji gali būti net ir 2,0 m (pvz., firmos „DAMMANN“ purkštuvuose). Kai kuriuose sa-
vaeigių purkštuvų modeliuose jų ašis galima valdyti atskirai. Paprastai savaeigių purkštuvų darbinis plotis būna 
nuo 24 iki 36 m, bet gali siekti net 51 m. 

Savaeigiuose purkštuvuose, priklausomai nuo darbinio pločio, būna vienas arba du siurbliai, kurių našumas 
200–300 l min-1. Jie turi našius pripildymo įtaisus. 

Savaeigiuose purkštuvuose operatoriaus kabina dažniausiai būna priekyje, o sija su purkštukais – gale. Tik 
Prancūzijoje yra populiarūs savaeigiai purkštuvai su priekyje pritvirtintomis sijomis. Manoma, kad purkštuvo 
priekyje sumontuotą siją yra lengviau valdyti. 

Dirbti savaeigiu purkštuvu patogu ir saugu. Jie yra brangūs, todėl minimali metinė purškimo darbų apimtis 
turėtų būti apie 2000 ha. Tik per metus nupurškiant 4000 ha, savaeigio ir prikabinamo purkštuvo išlaikymo iš-
laidos susilygina [17]. 

Renkantis savaeigius purkštuvus svarbiausi turėtų būti jų techniniai rodikliai, ekonomiškumas ir panaudo-
jimo galimybės. 
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7.14 pav. Savaeigis hidraulinis lauko purkštuvas: 
a – bendras vaizdas: 1 – sija su purkštukais, 2 – sijos kilnojimo ir svyravimų slopinimo įtaisai, 3 – švaraus vandens 
bakas, 4 – pagrindinis rezervuaras, 5 – kabina, 6 – rėmas, 7 – važiuoklė [2] 
b – važiuoklė: 1 – oriniai amortizatoriai, 2 – švytuojanti šakutė, 3 – hidrauliniai varikliai, 4 – švytuojantis rėmas 
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7.2.4. Pneumohidraulinių lauko purkštuvų konstrukcijos ypatumai 

 

Pneumohidraulinis lauko purkštuvas – tai purkštuvas, kuriame yra ventiliatorius arba kompresorius, pu-
čiantys orą į pneumohidraulinius purkštukus, pritvirtintus prie purkštuvo sijos, arba į oro paskirstymo kanalus, 
sumontuotus virš purkštuvo sijos. Oro srautas į smulkius lašelius suskaido pro purkštukus išpurkštą tirpalą ir 
nuneša iki apipurškiamų paviršių. Pasiekęs purškiamus pasėlius, oro srautas kiek pristabdomas ir ima sūkuriuoti. 
Smulkūs išpurkšto skysčio lašeliai nusėda ir ant sunkiai pasiekiamų paviršių, pvz., apatinės lapų pusės ir stiebų. 
Šiuos purkštuvus gamina įvairios firmos. Galima išskirti dvi pneumohidraulinių lauko purkštuvų konstrukcijos 
koncepcijas. Firmos „Knight“, „Danfoil“ ir „John Deere“ gamina purkštuvus su pneumohidrauliniais purkštu-
kais (,,Airtec“, ,,Twin-Fluid“, ,,Danfoil“), kuriuose tirpalas sumaišomas su oru, o firmų „Rau“, „Dammann“, 
„Hardi“ ir „Kyndestoft“ pneumohidrauliniuose lauko purkštuvuose naudojamas papildomas oro srautas, kuris 
padeda išpurkšto skysčio lašeliams greičiau pasiekti apipurškiamą paviršių. 

Firmų „Knight“ ir „John Deere“ gaminamų pneumohidraulinių lauko purkštuvų konstrukcija yra panaši. 
Orą į pneumohidraulinius purkštukus tiekia kompresorius (7.15 pav.). Firmos „John Deere“ purkštuvas dar turi 
specialų prietaisą Twin Fluid Controler, kuris gali automatiškai reguliuoti išpurškiamų lašelių (pūslelių) dydį, 
keisdamas oro slėgį, priklausomai nuo vėjo greičio ir skysčio slėgio. 

 
7.15 pav. Pneumohidraulinio lauko purkštuvo schema: 
1 – oro filtras; 2 – siurblys; 3 – kompresorius; 4 – oro linijos valdymo pultas; 5 – valymo šepetys; 6 – oro linijos sek-
cijų valdymo čiaupai; 7 – slėgio linijos valdymo pultas; 8 – slėgio linijos sekcijų valdymo čiaupai; 9 – pneumohidrau-
liniai purkštukai; 10 – slėgio linijos sekcijų filtrai; 11 – švaraus vandens bakas; 12 – rezervuaras; 13 – maišiklis;  
14 – preparatų bakelis [16] 
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Firmos ,,Danfoil“ pneumohidrauliniame purkštuve oras dideliu greičiu, kurį galima keisti priklausomai nuo 
darbo sąlygų, iš viršaus žemyn pučiamas per specialų pneumohidraulinį purkštuką Eurofoil, pasėlyje paskleidžia 
iš šono tiekiamą tirpalą. Lašelių judėjimo greitis didelis, todėl pavėjui jų nunešama labai mažai, augalai apipurš-
kiami tiksliau. Tirpalo lašeliai nusėda ir ant apatinės lapų pusės, nes oro srautas intensyviai sūkuriuoja. Purš-
kiant šiais purkštuvais, vandens kiekį galima sumažinti net iki 30 l ha-1. 

Pneumohidrauliniuose lauko purkštuvuose oro srautą sukuria vienas arba du ašiniai ventiliatoriai, dažniau-
siai varomi hidrauliniu būdu. Jis paskirstomas lanksčiomis audeklinėmis žarnomis arba lengvo metalo kanalais. 
Įvairūs gamintojai siūlo skirtingos formos oro paskirstymo žarnas bei angas jam ištekėti, pvz., firmų „Rau“, 
„Douven“ („Kyndestoft“) ir „Degania“ pneumohidrauliniuose lauko purkštuvuose oras išteka per 38 mm skers-
mens kiaurymes, tarp kurių atstumas būna nuo 80 iki 125 mm. Pirmuosiuose firmos „Hardi“ pneumohidrauli-
niuose lauko purkštuvuose oras buvo išpučiamas per visą paskirstymo žarnos ilgį. Pirmuosiuose firmos „Dam-
mann“ pneumohidrauliniuose lauko purkštuvuose oro srautas buvo paskirstomas 1500 mm skersmens aliumini-
niais vamzdžiais. Iš vamzdžio oras ištekėdavo per angas, kurių matmenys 3x150 mm. 

Naujausiuose firmos ,,Dammann” pneumohidrauliniuose lauko purkštuvuose naudojami įvairūs plyšiniai 
plokščiasraučiai purkštukai, o išpurkšto skysčio lašelius nuo vėjo poveikio saugo du oro srautai, prieš purškimo 
siją ir už jos (7.16 pav.). Oras paskirstomas lengvais metaliniais vamzdžiais. Ši sistema sukuria inžektorinį efek-
tą, tai yra siurbia lašelius į pasėlį. Privalumai: geresnis pesticidų veiksmingumas, mažesnės jų sąnaudos, mažes-
nis išpurkšto tirpalo lašelių nunešimas pavėjui.  
 

 
 

Kai kurių gamintojų (pvz., firmų „Kyndestoft“ ir „Douven“) nuomone, oro srautu į pasėlį pakaktų nukreipti 
tik smulkių lašelių šleifą. Smulkiems išpurkšto skysčio lašeliams nusodinti ant apipurškiamų paviršių reikėtų 
mažesnio oro kiekio.  

Firmos ,,Kyndestofte“ purkštuvuose AirSpayer ventiliatorius orą tiekia apvaliu audekliniu kanalu, sumon-
tuotu virš purškimo sijos. Šis oro srautas, kurio kampą su vertikale galima keisti nuo 0 iki 40°, saugo išpurkšto 
tirpalo lašelius nuo nunešimo pavėjui. Susidarius vakuumui, pailgėja lašelių šleifas (iki 1,20 m) ir augalai pa-
dengiami tolygiau ir geriau (smulkūs lašeliai), o ant žemės nusėda mažiau lašelių. Preparatai veikia geriau ir 
patikimiau, be to, du kartus padidėja našumas, nes preparatų ir vandens sąnaudas galima sumažinti iki 50 %. 

Ventiliatoriaus našumas pneumohidrauliniuose purkštuvuose dažniausiai yra reguliuojamas. 
Pagal firmų „Degania“ ir „Rau“ koncepciją, kad oro srautas į pasėlį nukreipia visus išpurkšto skysčio laše-

lius, yra pranašumas. Rau-AirPlus purkštuvuose papildomas oro srautas tiekiamas vertikaliai žemyn, o tirpalas 
išpurškiamas smulkialašiais, kiek galima siauresnio lašelių spektro, skyliniais kūgiško srauto purkštukais, kurių 
purškimo kryptį su vertikale galima keisti. Naudojant šios firmos purkštuvus preparatų sąnaudas galima suma-
žinti 25–30 %, pakanka 100 l ha-1 vandens. Be to, beveik dvigubai galima padidinti darbinį greitį ir purkšti, 
esant vėjo greičiui net iki 8 m s-1. 

Firmos ,,Hardi“ pneumohidrauliniuose lauko purkštuvuose naudojami tik plyšiniai plokščiasraučiai purkš-
tukai, o kampas tarp skysčio ir oro srautų visuomet išlieka pastovus, tačiau vertikalės atžvilgiu jį galima keisti ± 
30°. Šiuo atveju taip pat pakanka 100 l ha-1 vandens, galima naudoti 25–30 % mažiau pesticidų ir purkšti esant 
vėjo greičiui net iki 9 m s-1.  

Purškiant pneumohidrauliniais lauko purkštuvais (pvz., „Hardi Twin“, „Dammann DAS“ ar „Kyndestoft 
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7.16 pav. Firmos „Dammann“ pneumohidraulinis lauko purkštuvas: 
a – purkštuvo sijos su integruotu ventiliatoriumi vaizdas: 1 – oro kanalas, 2 – ventiliatorius, 3 – purkštuvo 
rezervuaras, 4 – sijos kilnojimo įtaisas; b – išpurkšto skysčio lašelių vaizdas: 1 – lašelių srautas, 2 – purkštukai,  
3 – sija su oro paskirstymo kanalu; c – purkštukų ir oro ištekėjimo angų išdėstymo schema: 1 – angos orui ištekėti,  
2 – skirstomasis vamzdis, 3 – purkštukai [7] 
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AirSprayer“), didesnis oro kiekis plačiau atveria pasėlius, tačiau per stiprus oro srautas gali sumažinti plyšinių 
plokščiasraučių purkštukų purškimo kampą, dėl to pablogėja išpurškiamo skysčio skersinis pasiskirstymas. Kai 
pasėliai atveriami plačiai, ir vidutinio dydžio lašeliai gali pasiekti apatines augalų dalis. Bet kuriuo atveju, purš-
kiant pneumohidrauliniais lauko purkštuvais, stambių lašelių turėtų būti kuo mažiau, nes jų skridimo trajektori-
jos sūkuriuojantis oro srautas neįtakoja. Papildomas oro srautas padidina ir šių lašelių judėjimo greitį, todėl ti-
kimybė, kad jie atšoks ar nuriedės nuo apipurškiamų paviršių, labai padidėja [13]. 

Pneumohidrauliniuose lauko purkštuvuose naudojamų plyšinių plokščiasraučių purkštukų našumas, esant 
3 bar darbiniam slėgiui, būna nuo 0,3 iki 1,2 l min-1. Purškimo aukštis svyruoja nuo 0,4 iki 0,6 m. Į hektarą gali 
būti išpurškiama nuo 50 iki 400 l skysčio [12, 13]. 

Smulkialašiai kūgiško srauto purkštukai ant pneumohidraulinių lauko purkštuvų sijos dažniausiai montuo-
jami 0,25 m atstumu. Optimalus jų purškimo aukštis yra 0,6–0,7 m, o darbinis slėgis – apie 4,0 bar. Kūgiško 
srauto purkštukais nerekomenduojama purkšti mažesniu kaip 3 bar slėgiu, nes sumažėja purškimo kampas ir 
pablogėja išpurškiamo skysčio skersinis pasiskirstymas. Į hektarą gali būti išpurškiama nuo 50 iki 600 l [20]. 

Daugelio autorių rekomenduojama skysčio išpurškimo pneumohidrauliniais lauko purkštuvais norma yra 
tarp 100 ir 200 l ha-1 [15, 23]. 

Oro kiekis nustatomas priklausomai nuo vėjo stiprumo, purškiamų kultūrinių augalų rūšies, jų aukščio ir 
tankio. Pneumohidrauliniais lauko purkštuvais purškiant pasėlius ankstyvais jų augimo tarpsniais, oro kiekis turi 
būti minimalus arba ventiliatorius visiškai išjungiamas. Kai augalai maži ir į pasėlį patekę skysčio lašeliai nepri-
stabdomi, papildomas oro srautas didina smulkių skysčio lašelių dreifą [24]. 

Apskritai Vakarų Europos žemdirbiai teigiamai vertina šią sudėtingą ir gana brangią purškimo techniką, ta-
čiau ne visada galima sulaukti žadamo efekto. Pavyzdžiui, naudojant pneumohidraulinius lauko purkštukus, ne 
visuomet augalų apsaugos produktų sąnaudas galima sumažinti 30 %. Tai labai priklauso nuo apipurškiamų au-
galų ir pačių augalų apsaugos preparatų. Apipurškiami paviršiai padengiami labai gerai, todėl galima sumažinti 
kontaktinių preparatų sąnaudas, tačiau nepatartina mažinti sisteminių augalų apsaugos produktų normų. Geri 
rezultatai gaunami purškiant sumažintas herbicidų normas naikinant piktžoles bulvių ir cukrinių runkelių pasė-
liuose, tačiau nereikėtų mažinti dirvinių herbicidų normų. Priklausomai nuo apipurškiamų augalų, gali atsirasti 
insekticidų veiksmingumo problemų, nes čia reikia didesnių vandens kiekių į hektarą. 

Naudojant pneumohidraulinius lauko purkštuvus, labai svarbu tinkamai nustatyti oro slėgį. Jei jis per didelis, 
tirpalas bus išpurškiamas smulkiais lašeliais, kurie gali būti nunešti vėjo arba išgaruoti. Jeigu oro slėgis bus per 
mažas, dėl stambių lašelių gali susilpnėti preparatų veikimas. Naudojant šią purškimo techniką labai didelė tirpalo 
koncentracija, todėl svarbu, kad jo likučiai būtų kuo mažesni. Prisiminkime, kad 50 l tirpalo pakanka nupurkšti 
0,5–1,0 ha. Kad nesusidarytų nuosėdos, purkštuvo žarnų skersmuo neturėtų būti daug didesnis kaip 10 mm.  

Specialistai pataria net ir naujus purkštuvus su pneumohidrauliniais purkštukais patikrinti specialiose dirbtu-
vėse, nes nustatyti optimalų skysčio skersinį pasiskirstymą yra sunku. Šio tipo purkštukus būtina ypač kruopščiai 
išvalyti, nes ir mažiausios nuosėdos ant deflektorių turi daug įtakos skysčio skersinio pasiskirstymo tolygumui. 

 

7.2.5. Pneumohidraulinių sodų purkštuvų konstrukcijos ypatumai 

 

Pneumohidrauliniai sodų purkštuvai skirti medžiams ir krūmams apipurkšti. Nuo hidraulinių lauko 
purkštuvų jie skiriasi tuo, kad juose purkštuvo sija pakeičiama žiedo formos vamzdžiu su purkštukais ir yra ven-
tiliatorius. Purkštukai šiuose purkštuvuose gali būti montuojami ir oro paskirstymo kanaluose (7.17 pav.).  

Ventiliatoriaus sukuriamas oro srautas į smulkius lašelius suskaido per purkštukus išpurkštą tirpalą ir nune-
ša iki apipurškiamo paviršiaus. Pneumohidraulinių sodų purkštuvų darbo kokybė labai priklauso nuo entiliato-
riaus tiekiamo oro kiekio ir krypties. 

Purkštuvo ventiliatorius turi tiekti tokį oro srautą, kad išpurkšto skysčio lašeliai kuo greičiau pasiektų api-
purškiamą paviršių. Kuo didesnis atstumas iki apipurškiamų augalų, tuo reikia galingesnio ventiliatoriaus. Jei 
darbo metu aiškiai matoma dulksna, tai oro kiekis yra pakankamas. 

Pneumohidraulinio sodų purkštuvo važiavimo greitis priklauso nuo ventiliatoriaus našumo. Kuo mažesnis 
purkštuvo ventiliatoriaus našumas, tuo lėčiau reikia važiuoti. Normalus sodų purkštuvo darbinis greitis yra nuo 
1 iki 6 km h-1. Kuo didesnis važiavimo greitis, tuo blogesnis purškimo rezultatas, t. y.  tuo mažiau tirpalo nusėda 
ant apipurškiamo paviršiaus. Todėl patartina važiuoti vidutiniu, 2–3 km h-1 greičiu. 
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Sodų purkštuvais išpurkšto tirpalo lašelių stambumas priklauso nuo reikiamo apipurškiamų paviršių paden-

gimo laipsnio ir darbinio slėgio. Stambesniais lašeliais patartina purkšti jaunus, retai augančius medžius ir krū-
mus. Kai augalų lapija labai gausi, geriau purkšti smulkesniais lašeliais, kurie lengviau įsiskverbia į lapiją ir nu-
sėda ant apipurškiamų paviršių. Purškiant stambesniais lašeliais, kai lapija labai gausi, lapeliai gali sukibti ir 
preparatas negalės patekti į lapų audinius. Normalus sodų purkštuvų su skyliniais purkštukais darbinis slėgis yra 
5–20 bar. Nuo slėgio ir purkštukų našumo lašelių dydis priklauso nedaug. 

Pneumohidraulinių sodų purkštuvų tirpalo išpurškimo norma labai priklauso nuo apipurškiamų augalų lapi-
jos tankumo. Kuo tankesnė lapija, tuo reikia didesnės išpurškimo normos, norint užtikrinti reikiamą apipurškia-
mų paviršių padengimo laipsnį. Jei specialaus popieriaus 1 cm2 per specialią lupą matyti mažiau kaip 50 lašelių, 
reikia pakoreguoti lašelių dydį, važiavimo greitį arba padidinti tirpalo išpurškimo normą. 

Sodų purkštuvuose dažniausiai naudojami skyliniai, kūgiško srauto purkštukai, su keraminiais įdėklais. Jų 
dydis parenkamas pagal darbo sąlygas. Didesni purkštukai arba daugiau jų montuojami toje purkštuvo dalyje, 
kuri apipurškia plotą su gausesne lapija. Apatiniai ir viršutiniai purkštukai dažniausiai išjungiami. Kad išpurkš-
tas skystis tolygiai pasiskirstytų visame plote, naudojant pneumohidraulinius sodų purkštuvus miškuose, didesni 
purkštukai montuojami viršutinėje ventiliatoriaus angoje. 

Dirbant sodų purkštuvais, išpurkšto tirpalo lašelių nunešimo pavėjui pavojus yra gerokai didesnis. Juose, 
naudojant plyšinius plokščiasraučius inžektorinius pneumohidraulinius purkštukus, vėjas nuneša mažiau iš-
purkšto preparato lašelių. Todėl patartina: 

 pasirinkti tokį pneumohidraulinį sodų purkštuvą, kuriame purkštukai būtų kuo arčiau apipurškiamo 
paviršiaus; 

 nepurkšti, kai vėjo greitis didesnis kaip 3 m s-1; 
 jei darbo sąlygos tinkamos, purkšti stambesniais lašeliais. 

 
7.2.6. Traktorinio hidraulinio lauko purkštuvo nustatymas 

 

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. 

 

Tikrasis važiavimo (darbinis) greitis, išmatavus laiką, per kurį traktorius pastoviais sūkiais nuvažiuoja tam 
tikrą atstumą (pvz., 100 m), apskaičiuojamas taip [3]: 

 

9 5678

3

2

4

1

 
 

7.17 pav. Traktorinio pneumohidraulinio sodo purkštuvo schema: 
1 – siurblys; 2 – siurbimo linija; 3 – valdymo pultas; 4 – rezervuaras; 5 – grįžtamoji linija; 6 – slėgio linija; 
7 – ventiliatorius; 8 – oro paskirstymo kanalai; 9 – purkštukai [3] 
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t
l

v
6,3

  km h-1, (7.1) 

čia:  3,6 – konstanta; 
 l – nuvažiuotas atstumas m; 
 t – išmatuotas laikas s. 

 

Reikiamą važiavimo (darbinį) greitį, kai kiti veiksniai yra žinomi, galima apskaičiuoti taip [3]: 
 

NB
Qv 600

  km h-1, (7.2) 

čia:  Q – visų purkštukų našumas l min-1; 
 B – purkštuvo darbinis plotis m; 
 N – tirpalo išpurškimo norma l ha-1; 
 600 – konstanta. 

 

Tirpalo išpurškimo norma tikrinama prieš darbų sezono pradžią bandomojo purškimo metu (pasėlyje): 
 rezervuaras pripildomas vandeniu iki tam tikros žymės; 
 pasirinkta pavara pastoviais variklio ir jėgos veleno sūkiais bei darbiniu slėgiu purškiant nuvažiuoja-

mas 100 m ilgio bandomasis kelias; 
 iki žymės matavimo indu pripildant purkštuvo rezervuarą išmatuojamas išpurkštas vandens kiekis. 

 

Tirpalo išpurškimo norma į hektarą apskaičiuojama taip [3]: 
 

Bl
Q

N s10000
  l ha-1, (7.3) 

čia:  Qs – sunaudotas vandens kiekis l; 
  l – bandomojo kelio ilgis m; 
 B – purkštuvo darbinis plotis m; 
 10000 – konstanta. 

 

Kai tiksliai žinomas tikrasis važiavimo (darbinis) greitis, paprasčiau purkštuvą patikrinti išmatuojant atskirų 
purkštukų našumą per minutę: 

 į matavimo indus atskirai surenkamas keleto purkštukų per minutę išpurkštas tirpalas; 
 apskaičiuojamas vidurkis, t. y. vidutinis vieno purkštuko našumas l min-1. 

 

Tirpalo išpurškimo norma l ha-1 apskaičiuojama taip [3]: 
 

vB
nq

N v600
  l ha-1, (7.4) 

čia:  qv – vidutinis vieno purkštuko našumas l min-1; 
 n – purkštukų skaičius vnt.; 
 B – purkštuvo darbinis plotis m; 
 v – tikrasis važiavimo (darbinis) greitis km h-1; 
 600 – konstanta. 

  

Žinant tirpalo išpurškimo normą, purkštuvo darbinį plotį ir tikrąjį važiavimo (darbinį) greitį, visų purkštukų 
našumą galima apskaičiuoti taip [3]: 

 

600
vBN

Q   l min-1, (7.5) 

čia:  N – tirpalo išpurškimo norma l ha-1; 
 B – purkštuvo darbinis plotis m; 
 v – darbinis greitis km h-1; 
 600 – konstanta. 

 
Reikiamą purkštukų našumą galima pasiekti keičiant darbinį slėgį. Kartais tenka rinktis kito dydžio purkš-

tukus. 
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Purškiant ištisai, preparato kiekis vienam purkštuvui pripildyti apskaičiuojamas taip [3]: 
 

M
Vk

K   l arba kg, (7.6) 

čia:  K – preparato kiekis vienam purkštuvui pripildyti l arba kg; 
 k – preparato norma kg arba l į hektarą; 
 V – purkštuvo rezervuaro talpa l; 
 M – reikiamas vandens kiekis l ha-1. 

 

Purškiant skystas mineralines trąšas, būtina įvertinti didesnį jų lyginamąjį svorį, purkštukų našumą l min-1 
purškiant vandenį padauginant iš atitinkamo koeficiento (7.2 lentelė). 
 
   7.2 lentelė. Koeficiento vertės, priklausomai nuo purškiamo skysčio tankio 

Skysčio tankis g cm-3 0,84 0,96 1,00 1,11 1,28 1,38 1,44 1,50 

   vanduo karbamidas KAS NP tirpalas   

Koeficientas 1,09 1,02 1,00 0,95 0,88 0,85 0,83 0,81 

 
Nustatant purkštuvą juostiniam purškimui, reikia įvertinti apipurškiamo ruožo ir tarpueilio pločio santykį 

[3]: 
 

100
a
bS   %, (7.7) 

čia:  S – apipurkšto ploto dalis viename ha %; 
 b – apipurškiamo ruožo plotis m; 
 a – tarpueilio plotis m. 

 
Apipurkšto ploto dalis viename hektare juostiniam purškimui yra tiek procentų mažesnė, negu purškiant iš-

tisai. Preparato norma purškiant juostiniu būdu [3]: 
 

a
bKK i

j   kg ha-1 arba l ha-1, (7.8) 

čia:  Ki – preparato norma purškiant ištisai kg ha-1 arba l ha-1; 
 a – tarpueilio plotis m; 
 b – apipurškiamo ruožo plotis m. 
 

Apskaičiuotą preparato normą juostiniam purškimui galima naudoti formulėje, apskaičiuojant preparato 
kiekį vienam purkštuvo pripildymui. 

Purkštuvų nustatymui palengvinti purkštukų gamintojai pateikia lenteles, siūlo įvairius skysčio išpurškimo 
normos skaičiuotuvus, graduotus matavimo indus bei debitmačius. 

 
7.2.7. Traktorinio hidraulinio lauko purkštuvo valymas ir priežiūra 

 

Purškimo įrangos valymo darbai: 
 preparatų taros ir matavimo indų plovimas; 
 tirpalo likučių atskiedimas; 
 purkštuvo vidaus plovimas; 
 purkštukų ir filtrų valymas; 
 išorinis purkštuvo valymas. 

Preparatų tarą ir matavimo indus, preparatų bakelyje įtaisytu specialiu besisukančiu plovimo purkštuku 
(7.18 pav.), švariu vandeniu reikia išplauti tris kartus. Tam, kad būtų lengviau išplauti purškimo įrangą, reikia 
vengti tirpalo likučių, tiksliai apskaičiuojant normą paskutiniam važiavimui. Tam naudojami tikslūs tirpalo ly-
gio matuokliai. Švaraus vandens purkštuvo bake turi pakakti ir purškiamo skysčio likučiams praskiesti, ir 
purkštuvo vidui bei išorei plauti. Galima būtų išskirti šiuos purkštuvo vidaus plovimo darbus: 
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 atskirų purkštuvo mazgų plovimą trumpam nu-
traukus darbą; 

 paprastą purkštuvo vidaus plovimą purškia-
mame lauke; 

 kruopštų purkštuvo vidaus plovimą purškia-
mame lauke. 

 

Taigi, jei dėl pablogėjusių oro sąlygų turime nu-
traukti purškimą, švariu vandeniu būtina praplauti 
siurblį, valdymo pultą, filtrus ir vamzdynus su purkštu-
kais. Išjungus maišiklį, o valdymo čiaupus nustačius 
taip, kad siurblys skystį siurbtų tik iš švaraus vandens 
bako, trumpam (apie 10 s) įjungiamas purškimas ir 
lauke nuvažiuojamas apie 20 m atstumas. Taip išven-
giama purkštukų bei filtrų užsikimšimo ir vėliau, gerai 
išmaišius purškiamą skystį, darbą galima tęsti. 

Baigus darbą, kol augalų apsaugos produktai ne-
pridžiūvo prie purkštuvo mazgų, rekomenduojama 
paprastai išplauti jo vidų. Tirpalo likučius reikia at-
skiesti vandeniu mažiausiai 10 kartų ir išpurkšti lauke, 
kuriame dirbome. Plovimui naudojant specialius besi-
sukančius plovimo purkštukus (7.19 pav.), vandens 
sunaudojame daug mažiau, negu plaunant purkštuvo 
rezervuarą, visiškai jį pripildžius. Jei purkštuvuose 
švaraus vandens bako nėra, tai apie 30–40 l vandens 
reikėtų atsivežti kanistruose. Įpylus švaraus vandens, 
skystis dar kurį laiką turėtų cirkuliuoti visame purkš-
tuve, kad išsiplautų ir maišikliai bei grįžtamosios lini-
jos. Paskui, išjungus maišiklį, paplavas reikia išpurkšti 
purškiamame lauke. Prisiminkite, kad iš pradžių iš 
purkštukų išteka nepraskiestas skystis, o purkštuvą 
reikia ištuštinti visiškai, net jei pabaigoje purškia ir ne 
visi purkštukai. Mažiausiai 10 kartų praskiedę purš-
kiamo skysčio likučius, žalos pasėliams nepadarysi-
me. Purkštuvo vidaus plovimą pakartojus antrą kartą, 
grįžus iš lauko jo plauti jau nebereikės. Pneumohid-
rauliniai sodų purkštuvai plaunami rečiau, nes sodi-
ninkystėje dažnai tuo pačiu arba panašiu augalų ap-
saugos produktu purškiama keletą kartų. 

Kruopščiai išplauti purkštuvų vidų reikia tuomet, 
jei visiškai skirtingais preparatais ketiname purkšti 
kitus augalus. Šiuo atveju paprastą purkštuvo vidaus 
plovimą reikėtų pakartoti keletą kartų arba naudoti 
specialius plovimo skysčius (pvz., calgonitą DA, P3, 
„Agrarclean“). Ypač kruopščiai išplauti purkštuvą 
reikia ruošiantis techninei apžiūrai. 

Purkštukų antgalius švariu vandeniu praplauti re-
komenduojama po kiekvieno purškimo. Purkštukai 
išardomi ir jų antgaliai bei filtrai praplaunami vande-
niu. Purkštukų antgalių kiaurymės valomos specialiais 
šepetėliais (7.20 pav.). 

Augalų apsaugos produktai patenka ir ant purkš-
tuvų išorės, todėl, laikas nuo laiko, juos reikia pašalinti. Nuplauti purkštuvo išorę rekomenduojama tuomet, kai 
metalines jo dalis ketinama padengti apsaugine danga, pvz., ruošiantis purkšti skystas mineralines trąšas ar agre-
syvius augalų apsaugos produktus. Dėl savito augalų apsaugos produktų paskleidimo būdo, kuomet per hidrau-
linius purkštukus išpurkštą skystį iki apipurškiamų paviršių neša ventiliatoriaus oro srautas, pneumohidraulinius 
sodų purkštuvus, darbų sezono metu, tenka plauti net keletą kartų. 

 
7.18 pav. Preparatų taros plovimas: 
1 – preparatų bakelis; 2 – preparatų tara; 3 – besisukantis 
plovimo purkštukas [18] 

 
 
 
 

7.19 pav. Purkštuvo rezervuaro plovimas: 
1 – besisukantis plovimo purkštukas; 2 – purkštuvo rezer-
vuaras [18] 

a

b  
7.20 pav. Šepetėliai purkštukų antgalių kiaurymėms 
valyti: 
a – firmos „Lechler“; b – firmos „TeeJet Technical“ [18, 
27] 

1 2 

2 

3 1 
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Tyrimai rodo, kad ant purkštuvų išorinių paviršių patenka daug kartų mažesnis augalų apsaugos produktų 
kiekis, negu susidaro paplavų, plaunant jų vidų. Taip pat nustatyta, kad plaunant purkštuvus, į dirvą patenka tik 
labai maža augalų apsaugos produktų dalis, o didžiausia tarša būna purškiant pasėlius. Ekologiniu požiūriu, 
tvarkingai valant purkštuvus, problemų taip pat neturėtų būti, nes registruojant augalų apsaugos produktus, jie 
tiriami ir dirvos taršos aspektu. Su šepečiu paviršiai nuplaunami kruopščiau, o vandens sąnaudos yra mažesnės, 
negu naudojant aukšto slėgio plovimo mašiną. 

Išoriškai purkštuvai valomi neapipurkštoje lauko dalyje arba specialioje aikštelėje. Plaunama specialiu še-
pečiu, į kurį vandenį iš švaraus vandens bako nedideliu slėgiu tiekia purkštuvo siurblys. Prikabinamo hidraulinio 
lauko purkštuvo su 15 m užgriebio pločio sija išorei nuplauti reikia apie 50 l vandens. Plovimo linijos žarnos 
ilgis priklauso nuo purkštuvo sijos užgriebio pločio. Labai svarbu, kad švaraus vandens pakaktų ir purkštuvo 
vidui išplauti, ir jo išorei nuplauti. Įranga purkštuvų vidui išplauti, perkant purkštuvą dažniausiai įeina į standar-
tinę komplektaciją, o įtaisus išorei nuplauti galima užsisakyti papildomai. 

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

Taigi, purkštuvų valymas purškiamame lauke: 
 yra saugus gamtai, nes į dirvą patenka nedidelis augalų apsaugos produktų kiekis, be to, jų elgesys 

dirvoje 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. 
Purkštuvo priežiūra purškiant skystas mineralines trąšas: 
 purkštuvo darbinės dalys (purkštukai, valdymo pultas, manometras) turėtų būti plastmasinės, kerami-

nės arba iš nerūdijančio plieno; 
 esant žemesnėms temperatūroms, dėl didesnio karbamido – amonio salietros (KAS) tirpalo klampumo 

purškiant vamzdynuose susidaro didesni slėgio nuostoliai. Būtina atitinkamai pakoreguoti darbinį slėgį; 
 KAS tirpalui išpurkšti geriausiai tinka membraniniai arba stūmokliniai-membraniniai siurbliai; 
 ugnis pavojinga išdžiūvusioms KAS liekanoms. Atliekant suvirinimo ar šlifavimo darbus jos gali užsi-

liepsnoti! 
 

7.3. Beicavimo mašinos 

 

7.3.1. 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 beicuojama drėgnuoju būdu, t. y. mašino-
mis, kuriose sėklos apibarstomos sausais preparatais, sudrėkinamos vandeniu arba apipurškiamos skystais 
beicais. 

Beicavimo mašinos skirstomos į: 
 sausojo; 
 drėgnojo; 
 skystojo beicavimo ir  
 universalias. 

 
Pagal darbo principą yra periodinio ir tolydaus veikimo beicavimo mašinos. 
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7.3.2. Beicavimo mašinų sandara 

 
Drėgnojo beicavimo mašinoje (7.21 pav.) diskas 4 sėklas paskleidžia beicavimo kameroje. Krintantys grū-

dai tolygiai padengiami beicu, kurį labai smulkiais lašeliais paskleidžia diskas 5. Beicavimo skystį dozuoja 
siurblys 10. Sėklos atsargiai maišomos mentiniu maišikliu 8. 

 

 
 
Universalioje savaeigėje beicavimo mašinoje PS-10 (7.22 pav.) sraigė su transporteriu 6 tiekia sėklas į bun-

kerį 15, iš kurio jos byra į beicavimo kamerą 25. Sėklų kiekis reguliuojamas rankenėle 16. Iš rezervuaro 4 per 
dozatorių 11 į beicavimo kamerą teka paruoštas skystas beicas, kurį ištaško besisukantis diskas 27. Išbeicuotos 
sėklos patenka į sraigę 23, ji nuneša jas į iškrovimo sraiges 22 ir 17. Chemikalais užterštas oras nuo iškrovimo 
angos nusiurbiamas ventiliatoriumi 19 ir kanalu 18 patenka į dulkių rinktuvą 20 su filtru 21. Kai bunkeryje 15 
nėra sėklų, nutrūksta nuodingo skysčio tiekimas ir įsijungia mašinos pavaros mechanizmas 24. 

1
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9 10 11 12 13 14

 
7.21 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 [28] 
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Kontroliniai 
klausimai 

 

1. Kokias žinote augalų apsaugos mašinas? 
2. Kokiais būdais gali būti paskleidžiami augalų apsaugos produktai? 
3. Kokius žinote purkštuvų tipus pagal paskirtį? 
4. Kokius žinote purkštukų tipus? 
5. Apibūdinkite pneumohidraulinių  purkštukų konstrukcijos ypatumus 
6. Kaip veikia traktorinis hidraulinis lauko purkštuvas?  
7. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį renkantis pakabinamąjį traktorinį hidraulinį lauko 
purkštuvą? 
8. Kas svarbu renkantis prikabinamąjį traktorinį hidraulinį lauko purkštuvą? 
9. Išvardinkite argumentus už savaeigę pesticidų purškimo techniką. 
10. Apibūdinkite traktorinių pneumohidraulinių lauko purkštuvų konstrukcijos ypa-
tumus. 
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7.22 pav. Universalios savaeigės beicavimo mašinos schema: 
1 – siurblys; 2, 7, 13, 14 ir 30 – jutikliai; 3 – maišikliai; 4 – rezeruaras; 5 – elektriniai šildytuvai; 6 – krovimo 
transporteris; 8 ir 12 – vamzdžiai; 9 – čiaupas; 10 – matavimo indas; 11 – dozavimo siurblys; 15 – sėklų 
bunkeris; 16 – sėklų dozatoriaus skląsčio rankena; 17, 22 ir 23 – sraigės; 18 – oro kanalas; 19 – 
ventiliatorius; 20 – dulkių rinktuvas; 21 – filtras; 24 – važiuoklės pavara; 25 – beicavimo kamera; 26 – 
purkštukas; 27 – sėklų paskleidimo diskas; 28 – skirstytuvas; 29 – elektromagnetinė mova; 31 ir 32 – 
grandininės pavaros; 33 – rezervuaro pripylimo anga; 34 – dozavimo siurblio reguliatorius; M1 ... M7 – 
elektros varikliai [10] 
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8. LAISTYMO MAŠINOS IR ĮRENGINIAI 
 
 

8.1. Paskirtis ir agrotechnikos reikalavimai laistymui 

 
Laistymas – tai dirbtinis augalų ir dirvos drėkinimas, paskirstant vandenį drėkinamame plote.  

Laistymo intensyvumas neturi viršyti įsisunkimo į dirvožemį greičio, kad nesusidarytų paviršinis nuotėkis. Pri-
klausomai nuo oro temperatūros, dirvožemio savybių bei velėnos storio, viename kvadratiniame metre per parą 
turėtų būti išlaistoma nuo 5·10-3 iki 12·10-3 m3 vandens. Priesmėlio dirvose laistoma nuo 7·10-3 iki 12·10-3 m3 m-2, 
priemolio – nuo 5·10-3 iki 10·10-3 m3 m-2 vandens. Vanduo turi sudrėkinti nuo 0,15 iki 0,20 m gylio dirvožemio 
sluoksnį. Trumpačiurkšlių ir vidutinio nuotolio purkštuvų lašelių skersmuo turi būti ne didesnis kaip 1,5 mm, o 
ilgačiurkšlių – 1,8 mm. 

 
8.2. Klasifikacija 

 
Naudojami keturi laistymo būdai: paviršinis, požeminis, lašelinis ir lietinimas.  
Paviršinis drėkinimo būdas yra toks, kai vanduo teka dirvos paviršiuje specialiai padarytomis vagomis arba 

užtvindomas visas drėkinimo plotas. Šis būdas naudojamas tose pasaulio šalyse, kur iškrenta labai mažai kritu-
lių.  

Požeminis laistymo būdas yra toks, kai vanduo drėkinamame plote teka požeminiais skylėtais vamzdžiais. 
Iš jų pro skylutes ištekėjęs vanduo kapiliarais pakyla į viršutinius dirvos sluoksnius.  

Lašelinis būdas – kai vanduo teka vamzdžiais prie pat augalų ir nuolat laša. 
Lietinimo metu vanduo išpurškiamas į orą ir paskleidžiamas drėkinamame plote lietaus lašų pavidalu. Tai 

plačiausiai Lietuvoje paplitęs laistymo būdas.  
Lietinimas būna rankinis ir mechanizuotas. Paprasčiausias būdas yra laistyti augalus laistytuvu, tačiau šis 

būdas yra nenašus, reikia daug jėgų. Naudojant laistymo žarną su antgaliu, galima pasiekti ir atokesnius kam-
pus, tačiau sunku augalus palaistyti tolygiai. 

Mechanizuotam lietinimui naudojamos stacionariosios lietinimo sistemos (paprastosios bei impulsinės) ir 
mobiliosios ritinės arba sijinės mašinos. Sijinės mašinos skirstomos į judančias išilgai lauko ir judančias apskri-
timu.  

Pagal vandens srauto pavidalą purkštuvai būna plėveliniai ir čiurkšliniai. Plėvelinis purkštuvas vandenį iššvirkš-
čia plačia plona plėvele, ji lėkdama oru greitai suyra į smulkius lašelius. Pagal laistomo ploto formą lietinimo apa-
ratai būna apskritiminiai ir sektoriniai. Pagal konstrukciją purkštuvai būna deflektoriniai, plyšiniai, skyliniai, 
sūkuriniai, čiurkšliniai ir impulsiniai. 

Purkštuvai pagal išpurškimo nuotolį skirstomi į trumpačiurkšlius, vidutinio nuotolio ir ilgačiurkšlius. 
Trumpačiurkšliai purkštuvai vandenį išpurškia 10–15 m spinduliu, mažu (0,05–0,2 MPa) slėgiu. Vidutinio nuo-
tolio purkštuvai vandenį išpurškia 10–35 m spinduliu, 0,2–0,5 MPa slėgiu. Ilgačiurkšliai vandenį išpurškia 36–
100 m spinduliu, 0,5–8,0 MPa slėgiu. Purkštuvai būna išlendantys iš žemės ir antžeminiai.  

 
8.3. Konstrukcijos ir darbinės dalys 

Požeminio kapiliarinio laistymo sistema. Ši sistema (8.1.pav.) sudaryta iš: magistralinio vamzdžio 5, ku-
riuo tiekiamas vanduo; filtro 1; manometro 2, kuriuo kontroliuojamas tiekiamo vandens slėgis; atbulinio vožtu-
vo 3; čiaupų 4, kuriais atidaromas arba nutraukiamas vandens tiekimas į kapiliarinius vamzdžius; kapiliarinių 
vamzdžių 6, kurie sumontuoti po žeme, lašintuvų 7, praplovimo ventilių 8 ir praplovimo vamzdžių 9.  

Požeminio kapiliarinio laistymo privalumai: 
 sistema turi daug privalumų tik tuo atveju, jei ji teisingai suprojektuota ir įrengta; 
 beveik nulinis vandens nugaravimas, tokiu būdu taupomas vanduo; 
 trąšos įterpiamos prie augalo šaknų, todėl padidėja maistingųjų medžiagų efektyvumas; 
 nepalankios sąlygos piktžolėms augti, nes žemė drėkinama tik augalo šaknų sistemos zonoje; 
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 jei tik ji teisingai eksploatuojama, siste-

ma gali likti po žeme daugybę metų, nes 
kol nėra būtinybės keisti laukus, tol ne-
reikia surinkti drėkinimo vamzdžių se-
zono pabaigoje.  

 požeminio kapiliarinio laistymo siste-
mos, įskaitant ir valdymo įrenginius, įsi-
gijimo ir įrengimo kainą, lyginant su pa-
viršinio drėkinimo sistemomis 10–15 % 
didesnė, tačiau atsiperka dėl ilgaamžiš-
kumo. 

 

Vandens lašintuvų kiekis priklauso nuo trijų 
pagrindinių parametrų: 

 dirvožemio sudėties (smėlis, molis ir t. t.);  
 reikiamo linijos ilgio; 
 vandens tiekimo linijos našumo. 

 
Lašelinio laistymo sistemą (8.2 pav.) sudaro 

vandens filtras 11, slėgio reguliatorius 14, ma-
gistralinis 1 ir skirstomieji 7 vandens tiekimo 
vamzdynai su lašelinėmis 9, sumontuotomis drėki-
namų augalų šaknų išsidėstymo zonoje. Didesni augalai gali būti drėkinami, kiekvienam atvedant po lašelinę. Kai 
augalus reikia patręšti, vanduo tiekiamas į bakelį 6, kuriame ištirpinamos trąšos 3. Trąšų tirpalas vamzdžiu 5 
tiekiamas į laistymo sistemą. Kai augalus reikia tik laistyti, sklendė 15 užsukama ir nutraukiamas trąšų tirpalo 
tiekimas į laistymo sistemą.  

Laistymo metu vanduo tiekiamas 
tik augalų šaknų zonoje, todėl suma-
žinami vandens garavimo nuostoliai. 
Taikant lašelinį laistymą, vanduo 
naudojamas efektyviai (apie 95 % 
vandens sunaudojama augalų drėki-
nimui), o lietinant – tik apie 70 % 
vandens sunaudojama augalams drė-
kinti.  

Lietinimo mašinos. Dabar nau-
dojamos ritinės arba sijinės lietinimo 
mašinos. Ritinė mašina yra papras-
tesnės konstrukcijos, ją gali prižiūrėti 
vienas žmogus. Visų ritinių mašinų 
konstrukcija panaši, skiriasi tik val-
dymo bei darbo kokybės kontrolės 
įrenginių gausa bei patikimumas. 

Ritinę lietinimo mašiną (8.3 pav.) 
sudaro: prikabinimo įtaisas 1, rėmas 
9, važiuoklės ratai 8, ritė 3, kurioje 
yra suvyniota žarna 4. Ant vežimėlio 
7 sumontuotas purkštuvas 6, sujungtas 
su žarnos 4 galu. Kitas žarnos galas 
sujungtas su siurbliu 2, kuris siurbia 
vandenį iš telkinio ir lietinimo siste-
moje pasiekia slėgį. Ritės krumpliara-
tis 2 (8.4 pav.) sujungtas su vandens 

turbinos 6 sukamuoju krumpliaračiu 3 arba su elektros variklio pavaros krumpliaračiu. Vožtuvu 7 reguliuojamas 
turbinos, kartu ir ritės sukimosi greitis. 

 
8.1 pav. Požeminio kapiliarinio laistymo sistema: 
1 – filtras; 2 – manometras; 3 – atbulinis vožtuvas; 4 ir 8 – pra-
plovimo ventiliai; 5 – magistralinis vamzdis; 6 – kapiliariniai 
vamzdžiai; 7 – lašintuvai; 9 – praplovimo vamzdžiai [2] 

 
 

8.2 pav. Lašelinio drėkinimo sistemos schema: 
l – magistralinis vandens vamzdis; 2 ir 15 – sklendės; 3 – trąšos; 4 – van-
dens vamzdis; 5 – trąšų tirpalo vamzdis; 6 – trąšų tirpalo bakelis su mai-
šytuvu; 7 – skirstomasis vamzdis; 8 – drėkinimo vamzdis; 9 – lašalinės;  
10 – vamzdžių atšakos; 11 – filtras; 12 – manometras; 13 – diafragma;  
14 – slėgio reguliatorius [3] 
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Svarbiausi mašinos trūkumai – netolygiai paskleidžiamas vanduo, daug jo išgaruoja, nemaža priklausomybė 
nuo meteorologinių sąlygų ir nuolatinė mašinos priežiūra. 
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8.3 pav. Ritinė lietinimo mašina: 
1 – prikabinimo įtaisas; 2 – siurblys; 3 – ritė; 4 – žarna; 5 – svirtis; 6 – purkštuvas; 7 – vežimėlis; 8 – ratas; 9 – rėmas [4] 
 
 

Siurblys yra imliausias energijai įrenginys. Dažniau-
siai naudojami 60 m3 h-1 našumo siurbliai. Jiems sukti 
reikia nuo 22,7 iki 39,4 kW galios variklio, kai sistemoje 
slėgis kinta nuo 0,7 iki 1,1 MPa. Siurblio našumas pri-
klauso nuo žarnos skersmens, ilgio ir norimo išlaistyti 
vandens kiekio. Galios sąnaudos – tai vandens kiekio  
(m3 s-1) ir slėgio (Pa) sistemoje sandauga. Siurbliai gali 
būti sukami traktoriaus galios velenu per kardaninę pavarą 
arba komplektuojami su vidaus degimo ar elektros varik-
liais, tačiau tuomet reikia įrengti automatinę apsaugą, kad 
telkinyje pritrūkus vandens, užsikišus filtrui siurblys būtų 
sustabdytas. Viena siurblinė vandenį gali tiekti dviems 
ritinėms laistymo mašinoms. Tuomet siurblio našumas 
turi būti 120 m3 h-1. Kai slėgis sistemoje kinta nuo 0,825 
iki 1,46 bar, jam sukti reikia nuo 39,4 iki 72,5 kW galios 
variklio. Lietinimo mašinose dažniausiai naudojami iš-
centriniai siurbliai. 

Žarnos gali būti 40, 50, 63, 70, 75, 82, 90, 100, 110, 
125 mm skersmens ir nuo 100 iki 300 bei nuo 300 iki 600 
m ilgio. Specialiai užsakius, gali būti pagaminta mašina ir 
su 800 m ilgio žarna. Populiariausios ritinės lietinimo ma-
šinos su 110 mm skersmens 550 m ilgio žarnomis. Viena 
mašina drėkina apie 25 ha plote augančius augalus. Žarnai 
nutiesti iki kito lauko galo reikia 110 kW traktoriaus. Il-
gesnei žarnai nutiesti reikia papildomų priemonių, nes 

trintis į dirvos paviršių yra didelė. Vandens slėgis sistemoje priklauso nuo žarnos matmenų ir norimo tiekti van-
dens kiekio. Jis būna nuo 0,7 iki 1,4 MPa.  

Purkštuvai būna deflektoriniai, plyšiniai, išcentriniai (sūkuriniai) ir čiurkšliniai. Deflektoriniame aparate 
ištekėdama vandens čiurkšlė atsimuša į deflektorių (plokščią arba kūginį) ir plona plėvele pasiskleidžia į visas 
puses. Plyšinis aparatas sudarytas iš vamzdelio su skersiniu plyšiu, pro kurį vanduo išteka plona plokščia čiurkš-
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8.4 pav. Ritės sukimo mechanizmas: 
1– vandens tiekimo vamzdis; 2 – ritės krumpliaratis; 
3 – turbinos krumpliaratis; 4 – tūta; 5 – žarna; 
6 – turbina; 7 – vožtuvas [1] 
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le. Sūkurinis lietinimo aparatas turi apvalią įsukimo kamerą, joje ekscentriškai tiekiamas vanduo stipriai įsuka-
mas ratu. Plona vandens plėvelė išpurškiama pro įsukimo kameros centre esančią skylutę. Čiurkšlinis lietinimo 
aparatas sudaro stiprią apvalią vandens čiurkšlę, ji lėkdama oru pamažu suyra į lašelius. 

Purkštuvai vandenį paskleidžia nuo 30 iki 75 m pločio juostoje. Didelio našumo mašinos gali paskleisti 
vandenį ir 100 m pločio juostoje, tačiau paskleidimo tolygumas mažesnis, todėl dažniausiai naudojamos viduti-
nio našumo mašinos, kurios paskleidžia vandenį iki 60 m pločio juostoje. Laistymo įrenginys pastatomas lauko 
gale apie 30 m atstumu nuo jo krašto. Atstumas priklauso nuo mašinos našumo, meteorologinių sąlygų, norimo 
išlaistyti vandens kiekio m3 h-1. Prie traktoriaus yra prijungiamas vežimėlis, ant jo yra purkštuvas su prijungta 
žarna. Vežimėlis tempiamas, o žarna nuvyniojama nuo ritės. Prie našių mašinų vežimėlio ratukų yra prijungti 
diskai, kurie įsminga į dirvą ir stabilizuoja vežimėlio eigą. 

Ant ritės yra lentelė, joje nurodyta, kokiu greičiu turi būti traukiamas vežimėlis, kad ploto vienete būtų iš-
laistytas norimas vandens kiekis. Vežimėlio judėjimo greitį kontroliuoja jutikliai. Vežimėliui priartėjus prie ma-
šinos, ji išjungiama. 

Deflektorinio apskrito purkštuvo (8.5 pav., a) korpusas 2 užsukamas ant vertikalaus stovo. Vandens srovė 
po spaudimui teka pro angą korpuse ir atsimušusi į deflektorių 1 pasklinda plona plėvele ant jo. Vandens plėve-
lė, atitrūkdama nuo reflektoriaus, sutrūkinėja į lašelius. Deflektorius montuojamas 30° kampu su horizontale, 
taip užtikrinamas didžiausias lašelių skridimo atstumas. Lašelių skersmuo būna 0,9–1,1 mm. Lašelių dydis būna 
įvairus, be to, šiais purkštuvais dirva sudrėkinama netolygiai. Tolstant nuo purkštuvo, lašelių dydis didėja, o 
drėkinimo intensyvumas iš pradžių didėja, paskui mažėja. Dėl didelio laistymo intensyvumo jų naudojimo gali-
mybės pozicinėse laistymo mašinose labai ribotas. Kuo didesnis angos skersmuo ir vandens slėgis, tuo didesnis 
lietinimo atstumas ir intensyvumas. 

Vienpusio purkštuvo (8.5 pav., b) deflektorius 1 privirintas prie plokštelės ir yra pusės kūgio formos. Šio 
purkštuvo veikimas panašus kaip apskrito deflektorinio purkštuvo. 

Plyšiniame purkštuve (8.5 pav., c) vanduo plokščios vėduoklės formos srautu išpurškiamas pro vamzdyje 
prapjautą siaurą plyšį 6. Purškiant šiuo purkštuvu vandens plėvelės trūkinėjimas į atskirus lašelius ne toks inten-
syvus kaip deflektoriniame purkštuve, todėl prie purkštuvo esanti žemė nelietinama. 

Deflektoriniai vienpusiai ir plyšiniai purkštuvai naudojami, kai reikia laistyti tik į vieną pusę nuo purkštuvo. 
Sūkurinio purkštuvo (8.5 pav., d) korpuso kameros 4 tangentiniame kanale vanduo intensyviai įsukamas ir 

tada, per dangtelio 3 angą 5 išpurškiamas tuščiavidurio kūgio srautu. Veikiamas oro pasipriešinimo, vandens 
srautas sutrūkinėja į lašelius, kurie laisto dirvą. 

 

60 o

1

2

d

h

30
o

l 6

2

3

2

4

5

d

h

12r

d

2

120o

a dcb  
 

 

8.5 pav. Trumpačiurkšliai purkštuvai: 
a– deflektorinis apskritas; b – deflektorinis vienpusis; c – plyšinis; d – sūkurinis; 1 – deflektorius; 2 – korpusas; 
3 – dangtelis; 4 – sūkurinė kamera; 5 – anga; 6 – plyšys; d – angos skersmuo; h – atstumas iki deflektoriaus;  
2r – deflektoriaus skersmuo; l – angos plotis [6] 
 
Vidutinio nuotolio purkštuvai (8.6 pav.) dažniausiai naudojamai šiuolaikinėse lietinimo mašinose. Nors jų 

gaminama įvairių markių, tačiau veikimo principas panašus. Šio tipo purkštuvai susideda iš korpuso 16, vamz-
džio 15, tūtų 10, 14 ir 17, įvorės 19, sukiojimo ir sektorinio lietinimo mechanizmų. Tūtos yra keičiamos, todėl 
galima keisti vandens sunaudojimą ir lietinimo intensyvumą. Turbulentiniam vandens srauto judėjimui slopinti 
vamzdyje 15 sumontuotas srauto lygintuvas, sudarytas iš išilginių plokštelių, kurios vandens srautą padalina į 
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keletą atskirų srautų. Purkštuvo sukimo mechanizmas sudarytas iš svirties 12 su mentėmis 11 ir 13, gražinimo 
spyruoklės 7, fiksatoriaus 5 su kaiščiu 6. Spyruoklės vienas galas įtvirtintas svirtyje, kitas – fiksatoriuje.  

Korpusu 16 per tūtas 10, 14 ir 
17 vanduo čiurkšle 30° kampu su 
horizontale išpurškiamas į lauką. 
Ore vandens čiurkšlė suyra į laše-
lius. Purkštuvas dėl viršutinės 
čiurkšlės kinetinės energijos sukasi 
ratu. Iš tūtos 10 tekanti vandens 
čiurkšlė atsimuša į mentelę 13 ir 
čiurkšlės kinetinė energija pasuka 
svirtį 12 nuo 30 iki 60° kampu, 
susukdama spyruoklę 7. Tada svir-
tis 12, veikiama spyruoklės 7, su-
kasi atgal. Svirties sukimąsi pabai-
goje sustiprina vandens čiurkšlės 
smūgio jėga į mentelę 11. Atgali-
nės eigos pabaigoje svirtis 12 atsi-
muša į atramą 9, dėl to purkštuvas 
pasisuka 2–3° kampu. Po svirties 
atsitrenkimo mentelė 13 patenka į 
vandens čiurkšlę ir procesas karto-
jasi, purkštuvas trukčiodamas su-
kasi ratu. Purkštuvo sukimosi grei-
tis reguliuojamas fiksatoriumi 5, 
keičiant spyruoklės 7 susukimo 
laipsnį. Purkštuvo sukimosi daž-
nis – 0,25–1,0 min-1. 

Skirtingų markių ilgačiurkšliai purkštuvai (8.7 pav.) dažniausiai skiriasi tik sukimo mechanizmo konstruk-
cija. Purkštuvai gali būti sukami mechanine pavara nuo traktoriaus galios veleno, vandens čiurkšlės kinetinės 
energijos, oro išretinimo ties čiurkšlės išėjimu iš tūtos, čiurkšlės reaktyvinės jėgos.  

Mechaninė pavara nuo traktoriaus galios veleno gali būti sudaryta iš cilindrinių krumpliaračių ir sliekinio 
reduktoriaus arba iš sliekinio reduktoriaus ir reketinio mechanizmo. 

Sukimo mechanizmai, veikiantys nuo čiurkšlės kinetinės energijos, būna dviejų tipų: su vertikalioje plokš-
tumoje svyruojančia svirtimi ir su sukančiąja turbinėle. 
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8.7 pav. Ilgačiurkšliai purkštuvai: 
a – su svyruojančia svirtimi; b – su turbinėle; 1 – magistralinis vamzdis; 2 – flanšas; 3 – sandarinimo žiedas; 4 – atra-
minė poveržlė; 5 – įvorė; 6 korpusas; 7 – vamzdis; 8 – mentelė; 9 – svirtis; 10 – tarpinė; 11 – tūta; 12 – svirties ašelė; 
13 – srauto lygintuvas; 14 – turbinėlė; 15 ir 17 – sliekinis reduktorius; 16 – velenėlis [5] 
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8.6 pav. Vidutinio nuotolio purkštuvas: 
1 – fiksavimo varžtas; 2 – spyruoklė; 3 ir 9 – atrama; 4 – gaubtelis; 5 – fiksatorius; 
6 – kaištis; 7 – spyruoklė; 8 ir 21 – plastikinė poveržlė; 10; 14 ir 17 – tūta; 11 ir  
13 – mentės; 12 – svirtis; 15 – vamzdis; 16 – korpusas; 18 – mova; 19 – įvorė;  
20 – guminis žiedas; 22 – atraminis žiedas; 23 – strypas; 24 – gembė [5] 
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Dėl savo paprastumo dažniausiai naudojami ilgačiurkšliai purkštuvai su svyruojančios svirties sukimo me-
chanizmu (8.7 pav., a). Pagrindinės šio mechanizmo dalys yra šios: korpusas 6, vamzdis 7 ir svirtis 9 su mentele 
8. Mentelė yra pasvirusi tiek vertikalioje, tiek horizontalioje plokštumose, todėl vandens čiurkšlė, tekanti iš tūtos 
11, atsimušusi į mentelę, ją ne tik nulenkia žemyn, bet ir pasuka 2–6° kampu (priklausomai nuo srauto stipru-
mo). Ant kito galo svirties esantis svarelis gražina mentelę 8 į vandens čiurkšlę ir taip procesas kartojasi iš nau-
jo. Mentelė ne tik pasuka vamzdį, bet dar atlieka ir deflektoriaus funkciją. Kai ji įeina į čiurkšlę, tai lietinamas 
plotas, esantis prie purkštuvo, o kai išeina iš jo, lietinamas toliau esantis plotas. 

Turbininį lietinimo aparato purkštuvo sukimo mechanizmą (8.7 pav., b) sudaro turbinėlė 14, į kurios menteles 
atsimuša iš tūtos 11 ištekanti čiurkšlė. Turbinėlė per du sliekinius reduktorius 15 ir 17 bei velenėlį 16 suka purkštuvą. 
Purkštuvo sukimosi greitis reguliuojamas keičiant turbinėlės mentelių įgilinimą į vandens čiurkšlę. Turbinėlės 
mentelės dalį vandens čiurkšlės nukreipia lietinimui ploto, esančio prie purkštuvo, tačiau tai sumažina vandens 
čiurkšlės skridimo atstumą 2–30 %. 

Purkštuvo, kurio sukimo mechanizmas veikia nuo vandens čiurkšlės išretinto oro, tūtos gale yra difuzorius. 
Vandens čiurkšlė, tekėdama pro difuzorių, sudaro vakuumo zoną, kuri vamzdelių sujungiama su pneumatiniu 
varikliu (pvz., diafragminiu), veikiančiu nuo slėgių skirtumo tarp atmosferos ir vakuumo difuzoriuje. Švytuojan-
ti membrana traukle sujungta su reketiniu mechanizmu, kuris suka purkštuvą.  

Purkštuvai su čiurkšlės reaktyvinės jėgos sukimu turi kiek į šoną pakreiptą vandens išmetimo tūtą. Dėl to, ište-
kant vandens čiurkšlei, susidaro reaktyvinė jėga, kuri ir suka purkštuvą. Purkštuvo sukimo greičiui riboti ir reguliuoti 
yra įtaisomas stabdis. Tam dažnai naudojamas tepalo siurblys, kurį suka purkštuvas. Siurblys varo tepalą per regu-
liuojamą droselį. Keičiant droselio plyšį, reguliuojamas stabdžio pasipriešinimas, kartu ir purkštuvo sukimosi 
greitis. Reaktyvinei sukimo jėgai sukurti sunaudojama 2–3 % vandens slėgio, dėl to čiurkšlė sutrumpėja. 

Impulsiniai purkštuvai (8.8 pav.) skirtingai negu paprasti vandenį purškia ne ištisa čiurkšle, o su pertraukomis 
(impulsais). Šie purkštuvai dirba dviem periodiškai besikartojančiais ciklais: vandens kaupimo ir išpurškimo. 

Vandens kaupimo ciklas būna 50–200 kartų il-
gesnis už išpurškimo ciklą, todėl vandens tiekimo 
sistemos debitas gali būti gana mažas – apie 0,1 l s-1 
ir mažesnis, o vidutinis lietinimo intensyvumas būna 
0,01– 0,002 mm min-1. Šie purkštuvai sudaryti iš 
hidroakumuliatoriaus 6, vožtuvų 3 ir 4, kuriuos val-
do stūmoklis 2 bei spyruoklė 5. Vandens tiekimo 
sistemos vožtuvą valdo signalų generatorius. Van-
duo išpurškiamas pro tūtą, sumontuotą ant vamzdžio 
1. Vanduo dideliu slėgiu, bet mažu debitu tiekiamas 
į purkštuvą. Jis veikia stūmoklį 2, kuris vožtuvus 3 ir 
4 uždaro, todėl vanduo kaupiasi hidroakumuliatoriu-
je 6 ir suslegia ten esantį orą, kol pasiekia leistiną 
slėgį Hmах. Tuomet signalų generatorius uždaro van-
dens tiekimo sistemos vožtuvą, slėgis sistemoje nu-
krenta, atsidaro vožtuvai 3 ir 4, ir vanduo, veikiamas 
suslėgto oro, iš hidroakumuliatoriaus išpurškiamas 
pro tūtą. Vandens išpurškimo momentu sukimo me-
chanizmas nustatytu kampu pasuka purkštuvą. Slė-

giui hidroakumuliatoriuje sumažėjus iki Hmin spyruoklė 5 uždaro vožtuvus 3 ir 4, o signalų generatorius atidaro 
vandens tiekimo sistemos vožtuvą. Hidroakumuliatoriaus užpildymas vandeniu trunka nuo 50 iki 300 sekun-
džių. Hidroakumuliatoriaus talpa būna nuo 15 iki 500 litrų, viršutinė slėgio riba – nuo 0,4 iki 1,0 MPa, lietinimo 
spindulys – nuo 20 iki 70 metrų. Pagal per vieną ciklą išpurškiamo vandens kiekį, šie purkštuvai skirstomi į ma-
žo (iki 3 l), vidutinio (3–10 l) ir didelio (daugiau nei 10 l) tūrio. 

Sijinės lietinimo mašinos yra pranašesnės už ritines, nes daug tolygiau paskleidžia vandenį, todėl mažesnės 
sąnaudos, iki 30 % didesnis derlius. Sistemoje vandens slėgis dvigubai mažesnis negu ritinių mašinų žarnose. 
Naudojamos dviejų tipų mašinos: vienos juda išilgai lauko, kitų – pagrindinė mašina stovi prie vandens telkinio, 
o sija su purkštuvais brėžia apskritimą. 

Gaminamos nuo 27 iki 730 m pločio sijinės mašinos. Labai dideliuose laukuose gali dirbti ir 1000 m pločio 
sijinė mašina.  

Ant apskritimu judančios sijinės mašinos (8.9 pav., a) pagrindinio vežimėlio 1 įrengtas vidaus degimo arba 
elektros variklis, kuris suka generatorių, tiekiantį elektrą sijos 3 atraminių vežimėlių 6 elektros varikliams. Ve-
žimėlyje yra valdymo pultas (8.9 pav., b), vandens tiekimo pagrindinis vamzdis 2, palydovinė antena ir kiti 
įrenginiai. 
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8.8 pav. Impulsinio purkštuvo schema: 
1 – vamzdis; 2 – stūmoklis; 3 ir 4 – vožtuvai; 5 – spy-
ruoklė; 6 – hidroakumuliatorius [6] 
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8.9 pav. Apskritimu judanti sijinė lietinimo mašina: 
a – bendras vaizdas; b – valdymo pultas; 1 – transportavimo vežimėlis; 2 – centrinis vamzdis; 3 – sija; 4 – žarna;  
5 – purkštukas; 6 – atraminis vežimėlis [1] 
 
Atstumas tarp sijos atraminių vežimėlių – 61 m. Sija gali turėti daug atraminių vežimėlių. Už paskutinio at-

raminio vežimėlio įrengta 20 m ilgio konsolinė sija. Prie sijos pritvirtintos žarnos 4 su vandens purkštukais 5. 
Sijos gale pritvirtinta perteklinio vandens grąžinimo žarna ir lietinimo plotui padidinti vidutinio nuotolio purkš-
tuvas. Sija sukasi apskritimu, todė jos atraminiai vežimėliai važiuoja skirtingu greičiu. Jų važiavimo greitį valdo 
kompiuteris, sumontuotas valdymo pulte. 

Per tris dienas sija apie ašį pasisuka 360° kampu. Tada pagrindinį vežimėlį reikia patraukti pirmyn ir van-
dens tiekimo žarną prijungti prie kito šulinio arba nuo vandens telkinio nutiestos žarnos antgalio. Laistant sijine 
mašina, vandens išgaravimo nuostoliai per dieną sudaro apie 10 %, tai keleriopai mažiau negu laistant ritine ma-
šina.  

Ant išilgai lauko važiuojančios sijinės mašinos pagrindinio vežimėlio (8.10 pav., a ir b) sumontuotas vidaus 
degimo variklis, kuris suka siurblį ir generatorių. Siurblys iš kanalo siurbia vandenį ir jį tiekia į siją (8.10 pav., 
c) su purkštukais. Elektros generatorius tiekia srovę elektros varikliams, kurie suka pagrindinio ir atraminių ve-
žimėlių ratus. 

 

 
 

8.10 pav. Išilgai lauko judanti sijinė lietinimo mašina: 
a – laukas lietinamas abiejuose kanalo pusėse; b – laukas lietinamas vienoje laiko pusėje; c – sija su ant žarnų pritvir-
tintais purkštukais ir atraminiais vežimėliais [1] 
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Sijinių lietinimo mašinų trūkumai: 
 lietinamame plote būtina auginti augalus, kurių drėgmės poreikis vienodas; 
 atraminiai ratai lietinimo metu rieda tomis pačiomis vėžėmis, todėl susidaro provėžos. 

 
Automatinė požeminė lietinimo sistema (toliau APLS, 8.11 pav.) susideda iš: purkštuvų 3–9, vamzdžių 11, 

filtrų, vožtuvų 2 ir 10, valdiklio, lietaus bei dirvos drėgmės jutiklių ir siurblio (jei reikia). 
 

 
 

8.11 pav. Automatinės požeminės lietinimo sistemos schema: 
1 – vandens tiekimo žarna, 2 – centrinis vožtuvas, 3 ir 6 – deflektoriniai iššokantieji purkštuvai, 4 ir 5 – čiurkšliniai iš-
šokantieji purkštuvai, 7 – ilgas deflektorinis iššokantysis purkštuvas, 8 – skylinis purkštuvas, 9 – antžeminis deflekto-
rinis purkštuvas, 10 – elektromagnetiniai vožtuvai, 11 – magistralinis vamzdis [2] 

 
Vanduo į lietinimo sistemą tiekiamas iš vandentiekio arba siurbliu iš šulinio per centrinį vožtuvą 2. Centri-

nis vožtuvas valdomas valdikliu. Šiame vožtuve sumontuotas vandens slėgio lietinimo sistemoje reguliavimo 
mechanizmas. Nutrūkus elektros teikimui jį galima valdyti rankiniu būdu. Ties vamzdžių atšakomis sumontuoti 
elektromagnetiniai vožtuvai 10, kuriais galima valdyti vandens tiekimą į purkštuvus. 

Lietinimo sistemos darbą valdo valdiklis. Prie jo prijungti lietaus ir dirvos drėgnio jutikliai. Valdikliu lieti-
nimo sistemą galima padalinti net į 24 sekcijas ir kiekvieną sekciją lietinti atskirai iki 16 kartų per parą, regu-
liuojant sekcijos lietinimo trukmę viena iš 4 programų. Taip pat yra galimybė rankiniu būdu paleisti visas pro-
gramas vienu metu, ar kiekvieną sekciją atskirai, o įrašytos automatinės programos bus išsaugotos valdiklio at-
mintyje.  

Taip pat galima užprogramuoti ciklinį, tai yra mėnesio ar savaitės laikotarpiui skirtą laistymo sistemos dar-
bą. Siurblys arba centrinis elektrinis vandens tiekimo vožtuvas prijungiamas prie valdiklio, kuriuo galima regu-
liuoti vienos sekcijos darbo laiką nuo 6 sekundžių iki 600 minučių. Laistymo sistema gali būti valdoma distan-
ciniu valdymo pultu. Siekiant taupesnio laistymo sistemos darbo, naudojami lietaus ir grunto drėgmės jutikliai, 
kad sistema nelietintų augalus, kai drėgmės yra pakankamai.  

 
8.4. Technologiniai reguliavimai 

 

Požeminio kapiliarinio laistymo sistemos drėkinamo dirvožemio gylis neturi nukrypti nuo augalo šaknų 
sistemos ribų, o maksimalus gylis neturi viršyti 0,60 m.  

Kasdieninis laistymas kompensuoja vandens nugaravimą iš dirvožemio, dėl šios priežasties pirmiausia turi 
būti atlikti pakankamo vandens kiekio apskaičiavimai. Sunkiuose ir vidutiniuose dirvožemiuose rekomenduo-
jamas lašėjimo kiekis yra 2 litrai per valandą, o lengvuose jis turi būti 4 litrai per valandą. Vandens slėgis lais-
tymo sistemoje – 0,01–0,4 MPa. Laistymo ciklą kartoti kas 2–3 dienas. 

Lašelinio laistymo sistemoje nustatomas 0,07–0,28 MPa slėgis. Kasdien laistoma po 2–4 valandas. 
Slėgis lietinimo sistemoje turi būti nustatytas toks, kad trumpačiurkšlių ir vidutinio nuotolio purkštuvų laše-

lių skersmuo būtų ne didesnis kaip 1,5 mm, o ilgačiurkšlių – 1,8 mm. 
 
 
 
 
 

http://www.maidina.lt/lt.php/catalog/products/euro/65/
http://www.maidina.lt/lt.php/catalog/products/lietaus_daviklis/63/
http://www.maidina.lt/lt.php/catalog/products/lietaus_daviklis/63/
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Kontroliniai 
klausimai 

 

1. Kokius žinote laistymo būdus? 
2. Kokias žinote lietinimo mašinas? 
3. Kokius žinote lietinimo sistemos purkštuvų tipus? 
4. Iš kokių dalių sudarytas ir kaip veikia impulsinis purkštuvas? 
5. Iš kokių dalių sudaryta ir kaip veikia lašelinio laistymo sistema? 
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