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ĮVADAS 

Temos aktualumas 

Pasaulyje, siekiant sumažinti CO2 emisijas ir globalius klimato pokyčius, vis dažniau 
diskutuojama apie būtinybę mažinti iškastinio kuro naudojimą. Atsinaujinančių energijos iš-
teklių (AEI) naudojimas – viena svarbiausių Europos energetikos politikos strateginių nuosta-
tų (European Commission, 1997; Commission of the European Communities, 2008; Euro-
pean Union Directive, 2009). 2015 metais iš AEI gauta energija sudarė beveik 26 procentus 
galutinio energijos suvartojimo Lietuvoje (LREM, 2016). Lietuvos Nacionalinės atsinauji-
nančių energijos išteklių plėtros (LRV, 2010; 2015) ir Nacionalinės energetinės nepriklauso-
mybės strategijos (2012) tikslas yra padidinti galutinio energijos suvartojimo AEI dalį iki 
2020 metų ne mažiau kaip iki 23 procentų ir taip reikšmingai sustiprinti Lietuvos energetinę 
nepriklausomybę bei sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas.  

Didžioji dalis AEI gaunama iš biomasės. Daugiau nei 77 proc. atsinaujinančių ener-
gijos išteklių pasaulyje sudaro biomasė (Dzenajavičienė ir kt., 2011). Lietuvoje šilumos ga-
mybai sunaudojamo kuro balanse biokuras sudaro virš 30 proc. (VKEKK, 2015). Remiantis 
Europos Sąjungos (ES) reikalavimais, Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategi-
joje numatoma, jog Lietuvos miestų kuro balanse 2020 m. apie 70–80 proc. sudarytų biologi-
nės kilmės kuras (medienos kuras, šiaudai ir kt.) (VKEKK, 2015). Didėjant bioenergijos po-
reikiui, intensyvėja ir miškų naudojimas, todėl siekiant išvengti galimos ekologinės neigia-
mos įtakos ateities kartoms, būtina ieškoti naujų sprendimų medienos biomasės poreikiams 
tenkinti.  

Viena iš alternatyvių biomasės formų yra gluosniai (Salix spp.). Tai sparčiai augantys 
trumpos apyvartos sumedėję augalai. Jų auginimas yra viena iš galimybių gauti „žaliąjį kurą” 
(Gradeckas, 2005) per trumpą laiką ir užtikrinti sumedėjusios biomasės tiekimą į rinką (Ali, 
2009; Hauk et al., 2014). Pasaulyje trumpos apyvartos sumedėjusių augalų energetinės plan-
tacijos vertinamos kaip galimybė efektyviai pagaminti papildomą medienos biomasę per 
trumpą laiką darniu keliu, nekonkuruojant su biomasės resursais miške (Schweier and Bec-
ker, 2013). Plečiant gluosnių auginimą energetiniams tikslams, galima efektyviai panaudoti 
apleistas žemės ūkio naudmenas. Be to, vienas gluosnių hektaras sekvestruoja 5–8 tonų ang-
lies dioksido per metus (Baral and Guha, 2004; Bennick at al., 2008), o naudojant gluosnių 
biomasę kurui, išskiriama žemiausia anglies dioksido emisija, lyginant su kitomis biokuro rū-
šimis (Evans et al., 2010). 

Visgi, iki šiol nėra aišku, kiek ši veikla yra efektyvi Lietuvoje, nes gluosnių plantaci-
jų auginimas energetiniais tikslais šalyje yra santykinai naujas reiškinys ir patirtis nėra didelė. 
Didėjant biokuro poreikiui rinkoje, aktualu išanalizuoti, ar ši veikla yra ekonomiškai tikslin-
ga, su kokiomis problemomis susiduria gluosnių augintojai ir nustatyti šią veiklą skatinančius 
ar ribojančius veiksnius Lietuvoje. 
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Mokslinė problema ir jos ištyrimo lygis 

Mokslinis susidomėjimas gluosnių auginimu bioenergijai Europoje (Volk et al., 
2004) ir Kanadoje (Guidi et al., 2013) atsirado daugiau nei prieš 40 metų, o Amerikoje – 
prieš 30 metų (Ara et al., 2014; Volk et al., 2016). Pirmus trumpos apyvartos sumedėjusių 
augalų plantacijų mokslinius tyrimus Lietuvoje atliko M. Daujotas ir A. Kirklys (Daujotas, 
1954; Daujotas ir Kirklys, 1978). Tačiau gilesni gluosnių energetinių plantacijų moksliniai 
tyrimai vyksta tik apie 20 metų. Šie tyrimai aprėpia dirvožemio derlingumo ypatumus augi-
nant gluosnius, nuotekų dumblo panaudojimą gluosnių tręšimui (Labokas, 1997; Gradeckas, 
1997, 1998, 2001), dirvožemio įtaką gluosnių įsišaknijimui (Stackevičienė ir kt., 2009), 
gluosnių įveisimo ir auginimo technologijas (Lygis ir kt., 2006; Noreika, 2012, Jakienė ir kt., 
2013), gluosnių produktyvumo ir gluosnių įvairių veislių auginimo kurui galimybes (Smaliu-
kas, 1990, 1996; Smaliukas ir Banienė, 1998, Smaliukas ir kt., 2001; Nedzinskienė ir Bakšie-
nė, 2008; Bakšienė ir kt., 2012).  

Gluosnių energetinių plantacijų įveisimo ir priežiūros technologijas, siekiant užau-
ginti didesnio produktyvumo plantacijas, Lietuvoje tyrė Lygis ir kt. (2006), Noreika (2012), 
Bakšienė ir kt.(2012), Jakienė ir kt. (2013), užsienyje – Mitchell et al. (1999), Volk et al. 
(2004), Mirck et al. (2005), Mola-Yudego and Aronsson (2008), Lazdina and Lazdinš (2008), 
Lazdina (2016). Gluosnių energetinių plantacijų produktyvumą komercinėse plantacijose už-
sienio šalyse tyrė Larsson and Rosenqvist (1996), Hansen (1991), Rosenqvist and Dawson 
(2005), Dam et al. (2007), Verwijst and Telenius (1999), Telenius and Verwijst (1995), Hein-
soo et al. (2002), Nordh and Verwijst (2004). Lietuvoje duomenys apie gluosnių energetinių 
plantacijų gaunamą derlių vietos sąlygomis apsiriboja tyrimų, gautų eksperimentiniuose lau-
kuose, rezultatais (Smaliukas, 1990, 1996; Gradeckas, 1997; Smaliukas ir Banienė, 1998; 
Smaliukas ir kt., 2001; Nedzinskienė ir Bakšienė, 2008; Bakšienė ir kt., 2012). Siekiant tin-
kamai įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/28/EB (ES direktyva, 
2009) ir Lietuvos Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programą (LRV, 
2010; 2015), orientuotą į atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo didinimą, svarbu žinoti, 
kokius biomasės kiekius galima gauti iš komercinių gluosnių energetinių plantacijų. Užsieny-
je atliktų gluosnių produktyvumo tyrimų duomenys, taip pat jų pagrindu sudaryti modeliai 
nustatyti gluosnių antžeminę biomasę prieš kirtimą pagal augimo rodiklius (Verwijst and Te-
lenius, 1999; Telenius and Verwijst, 1995; Heinsoo et al., 2002; Nordh and Verwijst, 2004) 
negali būti panaudoti Lietuvoje, nes nebūtinai atitiks gluosnių auginimo sąlygas Lietuvoje dėl 
klimato ir dirvožemio skirtumų, o nežinant, koks derlius gali būti gaunamas, sudėtinga įver-
tinti šios veiklos ekonominį efektyvumą.  

Gluosnių energetinių plantacijų plėtros ekologinius veiksnius tyrė Hardcastle et al. 
(2006), Fischer et al., (2005), Volk (2002), Volk et al. (2004), Ali (2009), Bennick et al. 
(2008), Evans et al. (2010), Jakienė ir kt., (2013), Abrahamson et al. (2010), Ericsson et al. 
(1992), Jug et al. (1999), Perttu and Kowalik (1997), Dutton and Humphreys (2005), Mit-
chell, 1992; Elowson (1999), Corseuil and Moreno (2001), Londo et al. (2004), Rowe et al. 
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(2009), Doody et al. (2014), Hauk et al. (2014). Šių tyrimų rezultatai parodė, kad gluosnių 
auginimas biokurui turi mažiau neigiamą ir daugiau teigiamą poveikį aplinkai. 

Ekonominių rodiklių poveikį gluosnių energetinių plantacijų plėtrai užsienyje anali-
zavo Rosenqvist et al. (1999), Rosenqvist and Dawson (2005), Ericsson et al. (2006), Areikin 
et al. (2009), Buchholz et al. (2010), Buchholz and Volk (2011), Makovskis et al. (2012), 
Hauk et al. (2013), Ara et al. (2014), tačiau, kiek gluosnių auginimo kurui veikla yra efektyvi 
Lietuvoje, nėra aišku. Gluosnių auginimo biokurui patirtis Lietuvoje nėra didelė, todėl Lietu-
voje nebuvo moksliniais tyrimais pagrįstų duomenų apie gluosnių auginimo biokurui ekono-
minius rodiklius. Užsienyje atlikti gluosnių auginimo ekonominio efektyvumo tyrimų rezulta-
tai negali būti pritaikyti Lietuvoje, pirma, dėl gluosnių produktyvumo neatitikimo, antra, dėl 
darbo sąnaudų skirtumų. 

Politinės gluosnių energetinių plantacijų plėtros skatinimo priemonės yra lemtos ištir-
ta nauda aplinkai. Sąsajas tarp gluosnių plantacijų plėtros ir politinių įrankių bei subsidijų 
reikšmę akcentavo Rosenqvist et al. (1999), Mola-Yudego and Pelkonen (2008), Johansson et 
al. (2002), Ledin and Willebrand (1996), Ball et al. (2005), Scheweier and Becker (2013), 
Nordh (2005), Tharakan et al. (2005). Lietuvoje taip pat buvo analizuojamos politinės prie-
žastys, trukdančios trumpos rotacijos energetinių plantacijų plėtrai Lietuvoje (Sotvaraitė, 
2014). Latvijoje, remiantis augintojų nuomonėmis, buvo tiriami veiksniai, kurie darantys įta-
ką gluosnių energetinių plantacijų plėtrai, naudojant giluminio interviu metodą (Abolina et 
al., 2014). Tačiau šie tyrimai neatsako į klausimą, kokie veiksniai Lietuvoje turi įtakos gluos-
nių energetinių plantacijų plėtrai.  

Socialinių veiksnių įtaka gluosnių energetinių plantacijų plėtrai dažniausiai moksli-
niuose darbuose nagrinėjama aprašomaisiais aspektai (Verwijst, 2008; Hardcastle et al., 
2006; Ali, 2007, Volk et al., 2004; Jakienė ir kt., 2013). Socialiniai veiksniai dažniausiai yra 
lemiami ekonominių ir politinių veiksnių. 

Nepaisant tyrimų įvairovės apie gluosnių auginimą energetiniams tikslams, veiksniai, 
kurie daro įtaką gluosnių plantacijų plėtrai Lietuvoje, yra mažai nagrinėti. Apibendrinant ga-
lima teigti, kad gluosnių plantacijų plėtros problema yra aktuali tiek mokslinio naujumo ir iš-
tyrimo, tiek praktinio pritaikymo požiūriais. Svarbu išaiškinti, kokie yra gluosnių energetinių 
plantacijų plėtros veiksniai Lietuvoje ir nustatyti šių veiksnių svarbą. 

 
Tyrimo objektas 
Gluosnių (Salix spp.) energetinių plantacijų (toliau – gluosnių) plėtros objektyvūs 

(gluosnių auginimo fiziniai (antžeminė biomasė) ir ekonominiai rodikliai) ir subjektyvūs 
veiksniai (socialiniai rodikliai). 

 
Tyrimo tikslas 
Nustatyti ir išanalizuoti veiksnius, darančius įtaką gluosnių energetinių plantacijų 

plėtrai Lietuvoje. 
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Tyrimo uždaviniai 
1. Identifikuoti gluosnių energetinių plantacijų plėtros veiksnių vertinimo ypatumus,

remiantis sistemine ir lyginamąja mokslinės literatūros analize.
2. Pagrįsti gluosnių energetinių plantacijų plėtros veiksnių vertinimo metodiką.
3. Nustatyti gluosnių biomasę komerciniuose objektuose Lietuvoje.
4. Ištirti gluosnių energetinių plantacijų auginimo ekonominius rodiklius Lietuvoje.
5. Ištirti gluosnių energetinių plantacijų plėtros veiksnius, remiantis augintojų nuomo-

ne.

Tyrimo metodai

Teorinė dalis remiasi mokslinės literatūros analize, kuri grindžiama lyginamuoju,
klasifikavimo, sisteminimo ir apibendrinimo metodais, analizės rezultatų sinteze bei loginiu 
išvadų generavimu. Empirinio tyrimo metodika parengta naudojantis lauko laikinųjų tyrimų 
barelių bei modelinių stiebų metodais, koreliacinio ir regresinio ryšio analizės, diskontuotų 
pinigų srautų analizės bei dekompozicijos analizės metodais, taip pat – anketinės apklausos ir 
faktinių statistinių duomenų analizės metodais. Empirinio tyrimo duomenims interpretuoti 
naudotas grafinio vaizdavimo metodas, duomenų paskirstymo normalumo testai bei LSD tes-
tas, lyginamoji ir matematinė-statistinė analizė, naudojant statistines duomenų apdorojimo 
programas: SPSS ir Microsoft Office Excel. 

Darbo mokslinis naujumas 

1) Gluosnių biomasės nustatymo tyrimas pasižymi tuo, jog buvo atliktas komercinė-
se, o ne eksperimentinėse plantacijose. Tik tokiu būdu ištiriamas užaugintų ne
dirbtinėmis sąlygomis gluosnių produktyvumas. Pasiūlyta gluosnių energetinių
plantacijų antžeminės biomasės nustatymo metodika, kuria leidžiama prognozuo-
ti gluosnių biomasės produkciją prieš kirtimą Lietuvoje.

2) Atliktas gluosnių energetinių plantacijų auginimo Lietuvoje ekonominis vertini-
mas, nustatant veiklos ekonominį efektyvumą naudojant dabartines ES subsidijas
ir be ES paramos.

3) Atlikta gluosnių energetinių plantacijų augintojų apklausa Lietuvoje leido išaiš-
kinti, su kokiomis problemomis jie susiduria vykdant šią santykinai naują Lietu-
voje veiklą, ir parodė, kokie veiksniai gluosnių augintojams trukdo daugiausia.
Nustatyta veiksnių įtaka gluosnių plantacijų plėtrai Lietuvoje pagrindžia galimy-
bę numatyti priemones, padėsiančias sušvelninti jų neigiamą įtaką didinant naudą
augintojams bei vykdant ES įsipareigojimus.
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Darbo rezultatų praktinė reikšmė 

Šiame darbe atlikti tyrimai svarbūs, nes gauti rezultatai suteikia vertingos praktinės 
informacijos ūkininkams, žemių savininkams ir kitiems investuotojams, siekiant priimti 
sprendimus dėl gluosnių energetinių plantacijų auginimo. Atliktos ekonominės analizės re-
zultatai galėtų būti pagrindas priimant politinius sprendimus dėl gluosnių energetinių planta-
cijų auginimo plėtros Lietuvoje ir kuriant strategijas, sudarant ilgalaikius planus.  

 
Ginamieji teiginiai 

1. Gluosnių energetinių plantacijų antžeminė biomasė aprašoma per gluosnių stiebų 
diametro funkciją. 

2. Gluosnių antžeminės biomasės prieaugis, gaunamas Lietuvos sąlygomis, yra pakan-
kamas pelningai gluosnių auginimo veiklai užtikrinti.  

3. Gluosnių auginimas Lietuvoje yra ekonomiškai perspektyvus ir tuo atveju, kai nėra 
remiamas subsidijomis. 

4. Ekonominiai veiksniai turi didžiausią įtaką gluosnių energetinių plantacijų plėtrai 
Lietuvoje. 

 

Apibendrinus gluosnių energetinių plantacijų plėtros veiksnių vertinimo rezultatus, 
galima numatyti tolesnes tyrimų plėtojimo kryptis: 

1) skirtingų gluosnių veislių produktyvumo tyrimai, siekiant geriausio rezultato Lie-
tuvos sąlygomis; 

2) vėlesnių gluosnių auginimo rotacijų (antras derliaus nuėmimas, trečias derliaus 
nuėmimas ir t. t.) produktyvumo tyrimai, siekiant nustatyti produktyvumo dina-
miką per visą plantacijos gyvavimo laikotarpį Lietuvos sąlygomis. 

Darbo aprobavimas 

Disertacijos tema paskelbti 2 moksliniai straipsniai recenzuojamuose ir referuoja-
muose tarptautiniuose duomenų bazėse leidiniuose. Darbas pristatytas 4-iose tarptautinėse 
konferencijose. 

 
Mokslinio darbo apimtis ir struktūra 

Disertaciją sudaro įvadas, trys pagrindinės dalys ir išvados. Disertacinio darbo loginė 
schema pateikta 1 paveiksle. Disertacijos apimtis yra 96 puslapiai. Tekstą iliustruoja 19 lente-
lių, 27 paveikslai ir 2 priedai. Literatūros sąrašą sudaro 178 šaltiniai.  
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1 ir 2 uždaviniai 

Identifikuoti GEP plėtros 
problematiką ir parengti gluosnių 
plėtros veiksnių vertinimo 
metodiką. 

3 uždavinys 

Parengti nedestruktyvų GEP 
antžeminės biomasės nustatymo 
Lietuvoje metodą ir nustatyti 
gluosnių antžeminę biomasę 
komerciniuose objektuose. 

Sisteminė ir 
lyginamoji 
mokslinės 

literatūros analizė 

Lauko tyrimai: 
biomasės prieaugio 

tyrimai 

Ekonominio 
efektyvumo 

analizė 

5 uždavinys 

Ištirti GEP plėtros Lietuvoje 
veiksnius, remiantis augintojų 
nuomone. 

4 uždavinys 

Ištirti GEP auginimo 
ekonominius rodiklius Lietuvoje. 

Rezultatas 

GEP 
plėtros 

Lietuvoje 
veiksniai 

GEP augintojų 
nuomonės tyrimas: 
apklausa ir faktinių 
duomenų analizė

1 pav. Mokslinio darbo loginė schema 
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1. TYRIMŲ ANALIZĖ

1.1. Gluosnių energetinių plantacijų auginimo technologija 

Gluosnių auginimo technologija daro įtaką gluosnių plantacijų produktyvumui ir 
ekonominiam efektyvumui. Gluosnių auginimas biokurui reikalauja santykinai intensyvaus 
pasiruošimo ir priežiūros įveisimo stadijoje. Prieš gluosnių sodinimą taikomi įprastiniai že-
mės ūkio dirbimo metodai (dirvos paruošimas, augmenijos šalinimas kt.). Tačiau svarbu, kad 
dirva būtų paruošiama iki 40–50 cm gylio, nes tai gylis, kurį gali pasiekti augalo šaknys per 
metus (Noreika, 2012; Jakienė ir kt., 2013).  

Gluosnių plantacijos veisiamos gyvašakėmis, kurios ruošiamos rudenį lapams nukritus. 
Pavasariniam sodinimui rudenį paruošti gyvašakių ryšuliai sustatomi į 40–50 cm gylio tranšė-
jas, apkasami žemėmis ir uždengiami eglišakėmis arba laikomi specialiuose vėdinamuose šal-
dytuvuose, kuriuose palaikoma pastovi (-4°C) temperatūra (Jakienė ir kt., 2013). Sodinant ru-
denį, ūgliai iki gyvašakių ruošimo taip pat laikomi šaltoje, vėdinamoje patalpoje (Jakienė ir kt., 
2013). Manoma, kad geriausiai auga ir didžiausias derlius gaunamas, sodinant gluosnius 20–
25 cm ilgio gyvašakėmis (Noreika, 2012; Jakienė ir kt., 2013, Volk et al., 2016).  

Gluosnių sodinimas atliekamas daugiaeilėmis sodinimo mašinomis arba rankomis 
(Noreika, 2012). Dažniausiai sodinimas pradedamas pavasarį, išėjus pašalui, ir baigiamas ge-
gužės–birželio mėnesiais, kol žemėje dar netrūksta drėgmės, o oro temperatūra sparčiai kyla 
(Jakienė ir kt., 2013). Gluosniai dažniausiai sodinami dvigubose eilutėse. Rekomenduojami 
atstumai: tarpueilis dviguboje eilutėje – 70–80 cm, tarpueiliai tarp dvigubų eilučių – 150 cm, 
o atstumai eilutėje tarp augalų – apie 50–60 cm (2 pav.).

2 pav. Rekomenduojami gluosnių gyvašakių sodinimo atstumai 
(Lazdina and Lazdinš, 2008) 

Piktžolių kontrolė yra labai svarbi procedūra – jos gali sumažinti gluosnių produkty-
vumą. Pirmus du gluosnių auginimo metus yra būtina piktžolių kontrolė (Volk et al., 2004; 
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Lazdina, 2016), nes piktžolės yra pagrindinis gluosnių augimą ribojantis veiksnys (Volk et 
al., 2004). Vėlesniais metais piktžolių kontrolė nevykdoma iki pat gluosnių plantacijų gyva-
vimo ciklo pabaigos, nes pirmiau gerai prižiūrėtoje plantacijoje augalai nustelbia piktžolių 
augimą (Noreika, 2012; Lazdina, 2016). Trąšų kiekis priklauso ir nuo vietos sąlygų (Mitchell 
et al., 1999). Manoma, kad pirmais metais po gluosnių energetinių plantacijų įveisimo, mine-
ralinės trąšos nereikalingos. Jos 30 proc. padidina gluosnių augimą, o 100 proc. padidina ir 
piktžolių augimą (Lazdina, 2016). Tačiau trąšų taikymas po kiekvieno derliaus nuėmimo būtų 
idealus sprendimas (Volk et al., 2004; Lazdina, 2016).  

Siekiant padidinti gluosnių produktyvumą, rekomenduojama atlikti pirminį gluosnių 
kirtimą po pirmų auginimo metų (Mirck et al., 2005; Mola-Yudego and Aronsson, 2008; 
Bakšienė ir kt., 2012). Per visą gluosnių plantacijos gyvavimo laikotarpį įmanoma 5–8 kartus 
nuimti derlių. Tai priklauso nuo gluosnių plantacijos gyvavimo ciklo trukmės (nuo 22 iki 25 
metų) ir nuo derliaus nuėmimo dažnumo. Paprastai derlius nuimamas kas 3–4 metus, rudenį 
arba žiemą, nukritus lapams. Teigiama, kad 4 metai – optimali gluosnių rotacijos trukmė Lie-
tuvoje (Lygis ir kt., 2006; Jakienė ir kt., 2013). Derliui nuimti naudojama modifikuota žemės 
ūkio technika, siekiant kirsti ir smulkinti gluosnių biomasę vienos operacijos metu (Volk et 
al., 2004; Schweier, 2013; Schweier and Becker, 2012(b)). 

Susmulkintos skiedros surenkamos į traktoriaus priekabą. Po paskutinio derliaus nu-
ėmimo gluosnių kelmai išraunami arba susmulkinami frezeriu ir paliekami kaip trąša (Dzena-
javičienė ir kt., 2011; Noreika, 2012; Jakienė ir kt., 2013). Vėliau galima iš naujo veisti 
gluosnių plantaciją arba kitus žemės ūkio augalus. 

Manoma (Volk et al., 2004), kad tokie privalumai, kaip derlius, kuris gaunamas kas 
kelerius metus, lengvas vegetatyvinis dauginimas, puikus gebėjimas atželti po kiekvieno der-
liaus nuėmimo ir plati genetinė bazė (visame pasaulyje yra apie 450 gluosnių veislių (Argus, 
1997)) gali užtikrinti sėkmingą gluosnių energetinių plantacijų plėtrą.  

 
1.2. Gluosnių energetinių plantacijų produktyvumas ir biomasės  
nustatymo tyrimai  

Nustatyta, kad Lietuvai artimose klimato šalyse gluosnių energetinių plantacijų pro-
duktyvumas sudaro apie 10–12 tonų sausos masės iš hektaro (t s.m/ha) per metus (LMI, 
2005). Lietuvoje 1997 metais buvo tirtas įvairių rūšių gluosnių biomasės produktyvumas 
priklausomai nuo dirvožemio derlingumo (Gradeckas, 1997) ir nustatytas vidutinis metinis 
biomasės prieaugis 11–12 t s.m/ha (sukultūrintuose priesmėlio dirvožemiuose, patręštuose 
250 t s. m/ha vandenvalos nuosėdomis). Remiantis A. Gradecku (1997), nederlinguose smė-
lio dirvožemiuose, netgi tręštuose vandenvalos nuosėdomis, energetines plantacijas veisti ne-
tikslinga, nes tokiu atveju gluosniai sukaupia tik apie 1 t s.m/ha metinį biomasės prieaugį. Ja-
kienės ir kt. (2013) nuomone, intensyviai tręšiant ir prižiūrint gluosnių plantacijas per metus, 
galima pasiekti net iki 24 t s.m/ha prieaugį. Gluosnių energetinių plantacijų prieaugis Švedi-
joje, Jungtinėje Karalystėje, Airijoje (Rosenqvist and Dawson, 2005) sudaro apie 12 t s.m/ha 
per metus, Suomijoje – 8,5–9,5 t s.m/ha per metus. Prognozės Vidurio Europai (Dam et al., 
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2007) rodo, kad apie 10 t s.m/ha gluosnių per metus galima išauginti esant labai geroms sąly-
goms, ir mažiau nei 5 t/ha per metus – vidutinėms sąlygoms. Skirtingas gluosnių produkty-
vumas turi įtakos šios gluosnių auginimo veiklos ekonominiam efektyvumui. 

Biomasės ir jos prieaugio nustatymas komercinėse plantacijose leidžia prognozuoti 
derliaus kiekį ir dažniausiai atliekamas siekiant priimti sprendimus dėl optimalaus derliaus 
nuėmimo laiko (Nordh and Verwijst, 2004). Tam tikslui kai kuriose užsienio šalyse atliekami 
medžių skersmens, aukščio ir svorio matavimai. Daugelis užsienio tyrėjų gluosnių skersmens 
matavimus atlieka 55 cm aukštyje virš žemės paviršiaus (Verwijst and Telenius, 1999; Tele-
nius and Verwijst, 1995; Heinsoo et al., 2002; Nordh and Verwijst, 2004). Manoma, kad ma-
tavimai būtent šiame aukščio lygyje yra tikslūs vertinti antžeminę biomasę, parengiant ne-
destruktyvų biomasės vertinimo metodą (Verwijst and Nordh, 1992; Nordh and Verwijst, 
2004). Lietuvoje iki šiol nebuvo atlikti tyrimai komercinėse gluosnių energetinėse plantacijo-
se jų produktyvumui nustatyti. Nustatyta (Hansen, 1991), kad gluosnių produktyvumas eks-
perimentiniuose laukuose gali būti 4–7 kartus didesnis, nei komercinėse plantacijose. Tikrasis 
produktyvumas eksperimentiniuose laukuose pervertinamas dėl dirbtinai sukeliamų sąlygų: 
geresnės gluosnių plantacijų priežiūros ir mažesnių derliaus surinkimo nuostolių (Larsson and 
Rosenqvist, 1996). Todėl svarbu, kad vidutinio gluosnių prieaugio skaičiavimai remtųsi 
empiriniais tyrimais būtent komercinėse gluosnių plantacijose. Lietuvoje taip pat nebuvo su-
darytų nedestruktyvių modelių gluosnių antžeminei biomasei prieš kirtimą nustatyti, o užsie-
nyje atlikti gluosnių biomasės vertinimo tyrimų duomenys nebūtinai atitiks kitokias auginimo 
sąlygas. 

 

1.3. Gluosnių energetinių plantacijų plėtros veiksniai 

Gluosnių įveisimo ir auginimo biokuro tikslams mokslinės literatūros analizė leido 
išskirti ekologinius, ekonominius, politinius-teisinius ir socialinius-kultūrinius gluosnių ener-
getinių plantacijų plėtros veiksnius.  

 
1.3.1. Gluosnių energetinių plantacijų plėtros ekologiniai veiksniai 

Baigtinės iškastinio kuro atsargos skatina atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą. 
Medienos naudojimas iš gluosnių energetinių plantacijų galėtų sumažinti natūralių miškų 
eksploatavimą ir taip prisidėti prie miškų ekologinių-gamtosauginių funkcijų išsaugojimo bei 
biomasės poreikio tenkinimo. Lietuvoje yra užtektinai žemės ūkio paskirties plotų, tinkamų 
gluosnių auginimui. 

Tyrimai parodė (Hardcastle et al., 2006), kad nėra rimtų problemų (biologinių, hidro-
loginių, dirvožemio, kraštovaizdžio, kenkėjų ir ligų), kurios galėtų paneigti trumpos apyvar-
tos sumedėjusių augalų energetinių plantacijų auginimą, kaip žemės naudojimo potencialą. 
Sumedėję augalai daro teigiamą įtaką globaliam anglies ciklui per fotosintezę ir anglies suri-
šimą. Didžiausia ekologinė nauda energetinių augalų yra jų „nulinis poveikis“ šiltnamio efek-
tui (Fischer et al., 2005).  
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Anglies dioksidas (CO2), kuris išsiskiria biomasės irimo proceso (natūralaus arba  
energetinio perdirbimo) metu, prilygsta anglies dioksido kiekiui, kuris sugeriamas augimo 
metu, todėl grynasis CO2 lygis atmosferoje nedidėja (Volk et al., 2004; Ali, 2009). Vienas 
gluosnių hektaras sekvestruoja 5–8 tonų anglies dioksido per metus (Baral and Guha, 2004; 
Bennick at al., 2008). Nustatyta (Evans et al., 2010), kad naudojant gluosnių biomasę kurui, 
lyginant su kitomis biokuro rūšimis, išskiriama žemiausia anglies dioksido emisija, kuri yra 
šiek tiek didesnė tik už miško kirtimo atliekų naudojimą kurui.  

Energetiniai miško želdiniai pagerina mikroklimatines sąlygas, sudaro priedangą že-
mės ūkio pasėliams (Jakienė ir kt., 2013). Nuo 24 iki 41 rūšių paukščių taip pat reguliariai 
naudojasi šiais augalais (Volk et al., 2004). Dar viena svarbi funkcija yra ta, kad gluosnis – 
pirmasis žydintis augalas, todėl aprūpina bites pirmuoju maistu (Lazdina, 2016). Dėl plačių 
šaknų sistemų gluosniai stabilizuoja ir apsaugo gruntą taip mažindami dirvožemio eroziją 
(Volk et al., 2004; Ali, 2009; Abrahamson et al., 2010). Taip pat sulaiko kritulius dirvožemy-
je, todėl mažiau išplaunamos maisto medžiagos (Ali, 2009). Manoma (Ericsson et al., 1992), 
kad maisto medžiagos, kurios pernešamos iš nukritusių lapų į dirvožemį, susimineralizavus, 
gali sudaryti nuo vieno iki dviejų trečdalių metinio augalų maisto medžiagų poreikio. Tyrimai 
(Volk, 2002) parodo, kad gluosniai nesumažina dirvožemio maistingųjų medžiagų kiekio ir 
neturi kito žalingo poveikio dirvožemio savybėms (Jug et al., 1999;. Volk, 2002). Taip pat 
manoma, kad gluosniai didina žemės ūkio kraštovaizdžio įvairovę (Abrahamson et al., 2010). 

Nustatyta, kad gluosniai pasižymi galimybe kaupti pavojingas medžiagas iš dirvo-
žemio, ypač sunkius metalus, pvz., radionuklidus (Perttu and Kowalik, 1997; Dutton and 
Humphreys, 2005; Witters et al., 2009). Tyrimai parodė (Mitchell, 1992; Bennick at al., 
2008), kad gili ir plati gluosnių šaknų sistema gali pagerinti dirvožemio būklę, atnaujinant 
maistinių medžiagų ciklą, ypač, jei anksčiau žemė buvo intensyviai naudojama tradicinei 
žemdirbystei. Taip pat nustatyta, kad sumedėję energetiniai augalai turi mažesnį neigiamą 
poveikį vandens kokybei, nei intensyviai eksploatuojamos žemės ūkio kultūros ar ganyklos 
(Jakienė ir kt., 2013). Įrodyta (Elowson, 1999; Corseuil and Moreno, 2001; Londo et al., 
2004), kad gluosniai gerina gruntinio vandens kokybę. Trumpos apyvartos sumedėjusių au-
galų energetinės plantacijos gausina biologinę įvairovę, tačiau gali turėti ir neigiamą poveikį 
(pvz., hidrologiniai pokyčiai (Hardcastle et al., 2006; Doody et al., 2014)), kurį įmanoma 
kontroliuoti (Hardcastle et al., 2006). Nustatyta (Hauk et al., 2014), kad trumpos apyvartos 
sumedėjusių augalų energetinės plantacijos mažiau kenkia aplinkai nei dauguma tradicinių 
žemės ūkio augalų ir daro didesnį teigiamą poveikį. 

 
1.3.2. Gluosnių energetinių plantacijų plėtros ekonominiai veiksniai 

Rinkos ekonomikos sąlygomis visi ištekliai turi būti naudojami efektyviai (Mizaras, 
2012). Gluosnių energetinių plantacijų produkcija nėra išimtis. Ekonominis įvertinimas turi 
apjungti visų technologinių operacijų sąnaudas (parsiruošimas sodinimui, įveisimas, augini-
mas, priežiūra, derliaus nuėmimas, transportavimas, administravimas, technologijų ir darbo 
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jėgos kaina, mokesčiai) ir pajamas per visą plantacijos gyvavimo periodą. Bet koks sąnaudų 
mažinimas šioje grandinėje gali padidinti energetinių plantacijų konkurencingumą.  

Gluosnių energetinių plantacijų ekonominė analizė Europoje sufokusuota į finansinį 
palyginimą su kita žemės ūkio produkcija (Buchholz and Volk, 2011). Gluosnių ekonominė 
analizė atlikta Airijoje (Rosenqvist and Dawson, 2005). Didžiojoje Britanijoje energetinių 
augalų ekonominiam efektyvumui naudojama keletos Jungtinės Karalystės agentūrų sukurta 
skaičiuoklė (Areikin et al., 2009). Lenkijoje (Ericsson et al., 2006) gluosnių ekonominė ana-
lizė atlikta remiantis švedu modeliu (Rosenqvist et al., 1999), skaičiuojant metinį bendrąjį 
pelną. JAV sukurtas gluosnių auginimo finansinės sąmatos modelis EcoWillow (Beta 1.6 
versija) ekonominiam potencialui vertinti, kuriuo leidžiama keisti kintamuosius, apskaičiuoti 
ir analizuoti pinigų srautus ir pelną per visą 22 metų gluosnių auginimo veiklos grandinę: nuo 
pasiruošimo auginimui iki biokuro pristatymo galutiniam vartotojam (SUNY – ESF, 2008; 
Buchholz et al., 2010; Buchholz and Volk, 2011). Modelis pirmą kartą buvo pateiktas 2008 
metais T. Buchholz ir A.T. Volk, vėliau buvo tobulinamas (Buchholz and Volk, 2011). Tyri-
mo rezultatai JAV (Buchholz and Volk, 2011) parodė, kad sodinimo greitis ir degalų bei dar-
bo sąnaudos minimaliai veikia pelningumą. Siekiant jį kelti, reikia sutelkti dėmesį į sodina-
mosios medžiagos sąnaudas, derlių didinimą ir gluosnių kirtimo darbų optimizavimą. 
2012 metais šis modelis buvo pritaikytas Latvijoje (Makovskis et al., 2012), analizuojant 
gluosnių auginimo efektyvumą. Išvardintuose šalyse nustatyta, kad gluosnių auginimas gali 
būti ekonomiškai konkurencinga veikla. 

Darbo našumas – vienas svarbiausių faktorių, lemiančių išlaidas (Schweier, 2013) ir 
ekonominį efektyvumą (Schweier and Becker, 2012(b)). Danijoje gluosnių derliaus nuėmi-
mas, pavertimas skiedra ir transportavimas sudaro nuo 70 iki 90 proc. visų sąnaudų, o įveisi-
mo sąnaudos – apie 20 proc. galutinės produkcijos kainos (Rosenqvist et al., 1999). JAV 
gluosnių įveisimo sąnaudos sudaro apie 30 proc., o derliaus nuėmimas ir transportavimas – 
apie 40 proc. (SUNY – ESF, 2008; Buchholz and Volk, 2011), Arijoje – atitinkamai 28 proc. 
ir 53 proc. (Ericsson et al., 2006), Lenkijoje – 27 proc. ir apie 50 proc. (Ericsson et al., 2006), 
Latvijoje – 33 proc. ir 55 proc. (Makovskis et al., 2012). Manoma (Hauk et al., 2013; Ara et 
al., 2014), kad gluosnių energetinių plantacijų veiklos pelningumą labiausiai lemia biomasės 
supirkimo kaina ir biomasės derliaus dydis. Derlius priklauso nuo dirvožemio ypatybių ir nuo 
rotacijų (derliaus nuėmimo) skaičiaus. Vis dėl to biomasės kaina – pagrindinis veiksnys, da-
rantis įtaką veiklos pelningumui, nes kai didėja kaina – didėja tik pajamos, o didėjant derliui 
– didėja derliaus nuėmimo ir transportavimo sąnaudos (Ericsson et al., 2006). Kita vertus, 
kaina yra prognozuojama ir stabiliai auga (Hauk et al., 2013). 

Subsidijos neabejotinai padidina verslo pinigines pajamas. P.J. Tharakan et al. (2005) 
analizuodami skatinamųjų programų finansinį poveikį, įrodė jų efektyvumą. Užsienyje (pvz.: 
Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje) valdžios skiriamos subsidijos stipriai prisideda prie šios 
veikos pelningumo rodiklių, nes pradinės investicijos yra santykinai didelės, papildomai pri-
sideda atidėtas teigiamas grynųjų pinigų srautas ir pelningumo netikrumas ateityje (Ball et al., 
2005; Scheweier and Becker, 2013).  
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Gluosnių biokuras pasižymi geromis kuro energetinėmis savybėmis (Rowe et al., 
2009). Švedijoje apskaičiuota, kad 1 tona sausų gluosnių prilygsta 450 l naftos (Ledyn and 
Alriksson, 1992). Viena iš didžiausių gluosnių auginimo kliūčių yra aukštos įveisimo išlaidos 
ir lėtas atsipirkimas, lyginant su dabartinė energetikos rinka (Volk et al., 2016). 

Manoma (Hardcastle et al., 2006; Ali, 2007), kad trumpos apyvartos sumedėjusių au-
galų energetinių plantacijų plėtra gali didinti ekonominę naudą kaimo vietovėse, skatinant 
kaimo plėtrą ir sukuriant papildomas pajamas, darbo vietas. Energijos gamybos iš biomasės 
procesas gali sukurti daugiau darbo vietų energijos vienetui, lyginant su kitais atsinaujinan-
čiais ištekliais arba iškastiniu kuru (Volk et al., 2004). Prognozuojama (ECOTEC, 1999), kad 
Europoje iki 2020 metų bus sukurta apie 80 tūkst. darbo vietų, susijusių su sumedėjusiais ir 
žoliniais energetiniais augalais.  

Gluosnių auginimas energetiniams tikslams Lietuvoje nėra labai paplitęs, todėl eko-
nominių veiksnių įtaka šiai veiklai mažai ištirta. Buvo tik preliminaraus pobūdžio duomenys 
apie šios veiklos efektyvumo rodiklius. Manoma (LMI, 2005), kad energetinių plantacijų au-
ginimo rentabilumo vertinimą sunkino besikeičiančios įveisimo ir priežiūros technologijos ir 
per trumpas energetinių plantacijų praktinio auginimo laikas.  
 

1.3.3. Gluosnių energetinių plantacijų plėtros politiniai-teisiniai veiksniai 

Politiniai-teisiniai veiksniai – tai valdžios vykdoma politika. Palanki politika ir fiska-
linė sistema gali skatinti trumpos apyvartos sumedėjusių augalų energetinių plantacijų plėtrą 
(Hardcastle et al., 2006). Miškų politiką aukščiausiu lygiu formuoja Jungtinės Tautos. Lietu-
vos miškų ūkio politika ir jos įgyvendinimo strategijoje (2002) numatytos trys pagrindinės 
miškų ūkio politikos kryptys: 1) ekonominė: racionalus, tolygus ir nepertraukiamas miško iš-
teklių naudojimas, produktyvumo didinimas, auginamos medienos kokybės gerinimas ir 
miškų ūkio ekonominio efektyvumo didinimas; 2) ekologinė: miško ekosistemų tvarumo už-
tikrinimas ir biologinės įvairovės išsaugojimas bei miškų sveikatingumo gerinimas; 3) socia-
linė: visuomenės bendrųjų, su miškais susijusių reikmių tenkinimas bei valstybinio ir priva-
taus miškų ūkio plėtra bendrosios kaimo plėtros kontekste. 

Jungtinės Tautos 2012 m. pristatė naują strategiją – žalioji ekonomika (Staniškis, 
2012). Tai tokia ekonomika, kai gaminiai ir su jų gamyba susieti procesai atitinka pagrindi-
nius darnios plėtros principus: minimaliai veikia aplinką, naudoja mažiausiai energijos ir me-
džiagų bei daro teigiamą socialinį poveikį (Johnson, 2012). Šia kryptimi svarbu formuoti sa-
vo strategiją Lietuvoje –skatinti investicijas į biomasės gavybą ir naudojimą, jei tai yra eko-
logiškai, socialiai ir ekonomiškai naudinga. Tiek Europos Sąjungos, tiek Lietuvos teisės ak-
tuose deklaruojama būtinybė skatinti atsinaujinančių energijos išteklių, tarp jų ir medienos 
naudojimą biokurui.  

Ne vienas teisės aktas skatina vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą: 
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija (2003, 2009, 2011), Nacionalinė energetikos strate-
gija (2007), Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija (2012), atsinaujinančių iš-
teklių energetikos įstatymas (2011), Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (2011), Lie-
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tuvos biokuro įstatymas (2004). Lietuvoje už žemės ūkio politikos formavimą ir teisės aktų, 
reglamentuojančių paramos administravimą, parengimą, įgyvendinimo taisyklių paskelbimą, 
atsakinga Žemės ūkio ministerija. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) prie Žemės ūkio 
ministerijos – įstaiga, įgyvendinanti valdžios politiką Lietuvos Respublikos žemės ūkio mi-
nistrui pavestose valdymo srityse, administruojanti ES ir valstybės biudžeto paramos žemės 
ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei lėšas bei atliekanti jų mokėjimo ir kontrolės funkcijas.  

2007 metais Lietuvos ūkininkams buvo pasiūlyta parama pagal 6 priemonę „Žemės 
ūkio valdų modernizavimas“ pagal 2007–2013 metų Lietuvos kaimo plėtros programą 
(LKPP, 2007). Pagal šios priemonės trečiąją veiklos sritį „Trumpos rotacijos plantacinių žel-
dinių įveisimas“ didžiausia paramos suma vienam projektui negalėjo viršyti 150 000 Lt 
(51 750 Eur), parama trumpos rotacijos želdiniams įveisti – ne didesnė kaip 5 179 Lt/ha 
(1 501 Eur /ha). Buvo kompensuojamos tokios išlaidos: želdinimo plano parengimas, dirvos 
paruošimas, sodmenų įsigijimas, jų transportavimas ir sodinimas (Lietuvos Respublikos ap-
linkos ministerija, 2012) ir finansuojama nuo 50 iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto 
išlaidų. Taip pat buvo numatytos išmokos už derliaus nuėmimo technikos įsigijimą. 

Prasidėjus naujam Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos laikotarpiui (2014–
2020 m.), iki 2015 m. vasario mėnesio galiojo 2007–2013 m. Lietuvos kaimo plėtros progra-
mos paraiškų teikimo tvarka ir taisyklės. Pagal 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos pat-
virtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į mate-
rialųjį turtą“ veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas“ yra numatyta parama ūkio sub-
jektams, veisiantiems trumpos rotacijos plantacinius želdinius. Didžiausia paramos suma pro-
jektui negali viršyti 30 000 Eur (NMA, 2015). Finansuojama 40 proc. tinkamų finansuoti iš-
laidų, t.y. daugiamečių sodinukų įsigijimas ir sodinimo darbai. Taip pat yra numatytos tiesio-
ginės išmokos už deklaruotą žemės plotą. Tiesioginių išmokų dydžiai ir mokėjimo terminai 
kiekvienais metais būna patvirtinti atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsaky-
mu. Tiesioginė išmoka – tai pagal paraiškos duomenis ir patikrų rezultatus apskaičiuojama 
paramos suma, kurią sudaro pagrindinė tiesioginė išmoka. Ji skiriama už visas deklaruotas ir 
paramos skyrimo reikalavimus atitikusias žemės ūkio naudmenas.  

Gluosnių plantacijų Švedijos žemės ūkio naudmenų žemėse skaičius žymiai padidėjo 
nuo 1991 iki 1996 metų dėl naujos žemės ūkio politikos (subsidijų taikymo) ir didesnių mo-
kesčių taikymo iškastiniam kurui (Rosenqvist et al., 1999). Švedijoje buvo atlikti tyrimai, 
siekiant nustatyti politinių priemonių poveikį gluosnių plantacijų plėtrai (Mola-Yudego and 
Pelkonen, 2008). Tyrimai parodė, kad subsidijos skatinti energetinių plantacijų plėtrą yra bū-
tinos, nes kai po 1996 m. Švedijoje buvo sumažintos subsidijos energetinėms plantacijoms, jų 
plėtra sustojo (Johansson et al., 2002; Mola-Yudego and Pelkonen, 2008). Taip pat nustatyta, 
kad subsidijos neutralizuoja neigiamą likvidumą pirmais gluosnių auginimo metais ir užtikri-
na didesnį pelningumą (Johansson et al., 2002). Į ilgalaikius projektus visada sunku investuo-
ti, o ekonominė gluosnių energetinių plantacijų gyvavimo trukmė yra 22 metai, todėl mano-
ma, kad parama – ypač svarbi (Ledin and Willebrand, 1996; Nordh, 2005).  
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Kita vertus, Lietuvoje energetikai naudojama apie 200–250 tūkst. m3 miško kirtimo 
atliekų, be to, nėra žinoma, kiek kirtimo atliekų yra pagaminama privačiuose miškuose 
(LAMMC MI, 2013 (a)). Potencialiai galimos naudoti miško kirtimo atliekos Lietuvoje suda-
ro apie 0,77 mln. m3 (Dzenajavičienė ir kt., 2014). Todėl finansinė parama taip pat galėtų būti 
labai svarbi ir efektyviam miškų kirtimo atliekų surinkimui ir panaudojimui kurui. 

 
1.3.4. Gluosnių energetinių plantacijų plėtros socialiniai-kultūriniai veiksniai 

Socialinė aplinka nėra stabili, ji pastoviai kinta, nes socialinis veiksnys turi stiprų ryšį 
su kitais veiksniais. Paprastai jis seka iš ekonominio poveikio įvertinimo ir yra lemiamas po-
litinių sprendimų. Tokie socialiniai veiksniai, kaip santykiai tarp gamintojų ir vartotojų, nuos-
tatos, tradicinis mąstymas, baimės labai stipriai veikia bet kokios veiklos rezultatus. Labai 
svarbi neigiama tokio socialinio veiksnio įtaka – patikimos informacijos stoka. Lietuvoje nėra 
įgyta pakankamai patirties veisiant trumpos apyvartos energetines plantacijas. Trūksta infor-
macijos apie jų produktyvumą, pelningumą ir sėkmę lemiančius veiksnius. Nėra paprasta be 
patikimų įrodymų ryžtis imtis naujų iniciatyvų. Be to, egzistuoja veiksmingos logistikos 
problema (biomasės surinkimas, transportavimas, saugojimas) ir derliaus nuėmimo technikos 
trūkumas.  

Egzistuoja ir toks netechninis barjeras kaip visuomenės nuomonė (Verwijst, 2008). 
Šiuo metu energetinės plantacijos Lietuvoje nelaikomos vertybe, o visuomenė ir nevyriausy-
binės organizacijos nepakankamai aktyvios. Taip pat Lietuvos naftos perdirbimo pramonė nė-
ra suinteresuota, kad būtų naudojamos vietinės žaliavos ir biodegalai.  

Dėl savo greito augimo, gluosniai yra tinkami formuojant kraštovaizdį, žaliąsias erd-
ves, tinka industrinėse vietovėse, sąvartynuose, kur siekiama greitai padengti, vizualiai suma-
žinti taršą (Hardcastle et al., 2006; Jakienė ir kt., 2013). Manoma, kad gluosnių energetinių 
plantacijų auginimas daro teigiamą įtaką kaimo socialinei plėtrai (Ali, 2007), o tręšiant 
gluosnius vandenvalos nuotėkų nuosėdomis, siekiama naudos savivaldybei ir individualiems 
fermeriams, visuomenei (Gradeckas, 1997). Socialinius privalumus sudėtinga vertinti kieky-
biškai (tačiau kartais įmanoma: pvz., darbo vietos), todėl dažnai naudojami netiesioginio ver-
tinimo metodai, kai tam tikrą laiką stebimos tendencijos (FAO, 2011).  
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Disertacijos pirmosios dalies apibendrinimas 

Apibendrinant pirmame disertacijos skyriuje išanalizuotus gluosnių energetinių plan-
tacijų plėtros Lietuvoje teorinius aspektus, apimančius gluosnių plantacijų auginimo biokurui 
priežasčių analizę ir veiksnių, kurie daro įtaką gluosnių energetinių plantacijų plėtrai, taip pat 
šių veiksnių vertinimo metodus, pateiktus mokslinėje literatūroje, galima daryti šias išvadas: 

Pirma, mokslinių tyrimų analizė sudaro pagrindą gluosnių energetinių plantacijų 
plėtros veiksnių Lietuvoje problemos identifikavimui. Nustatyta, kad gluosnių plėtros veiks-
nių vertinimo metodika ir analizė turi būti paremta: 

 objektyviais duomenimis – fiziniais (antžeminės biomasės prieaugis, dirvožemio 
kokybė, augalų amžius, energetinė vertė) ir ekonominiais (įveisimo, auginimo, 
derliaus nuėmimo kaštai, pinigų srautai, pelningumas) rodikliais. 

 subjektyviais duomenimis – socialiniais rodikliais (apklausos duomenimis). 
Antra, atlikti gluosnių produktyvumo tyrimai užsienyje nėra pakankami iškeltai prob-

lemai išspręsti, nes jų rezultatai gali neatitikti auginimo sąlygų Lietuvoje, todėl reikalingi 
gluosnių komercinėse plantacijose produktyvumo tyrimai. Parengus gluosnių energetinių 
plantacijų antžeminės biomasės nustatymo metodiką, galima prognozuoti gluosnių biomasės 
produkciją prieš kirtimą ir taip, remiantis objektyviais duomenimis, įvertinti produktyvumo 
veiksnį. Gluosnių produktyvumo rezultatai sudaro pagrindą atlikti gluosnių plantacijų augi-
nimo ekonominio perspektyvumo analizę. 

Trečia, užsienyje atliktų gluosnių auginimo ekonominės analizės rezultatai, kurie re-
miasi atliktais techninių operacijų tyrimais gluosnių komercinėse plantacijose, atskleidė, kad 
gluosnių derliaus nuėmimo ir transportavimo techniniai parametrai (technikos pajėgumo, 
darbo laiko našumo normatyvai) gali būti naudojami kitoje šalyje, naudojant tą pačią techni-
ką, tačiau taikant konkrečios šalies darbo ir paslaugų rinkos kainas bei gluosnių derliaus dydį, 
kurį galima nustatyti vietos sąlygomis. Parengus gluosnių energetinių plantacijų ekonominio 
efektyvumo analizės metodiką bei atlikus šią analizę Lietuvos sąlygomis, pasirinkus EcoWil-
low modelį, kaip technikos našumo ir darbo laiko normatyvų atskaitos tašką, darbe apskai-
čiuojamas ir apibendrinamas gluosnių auginimo kurui ekonominis efektyvumas su ES subsi-
dijomis ir be jų, ir taip, remiantis objektyviais duomenimis, įvertinamas ekonominis gluosnių 
plėtros veiksnys Lietuvoje. 

Ketvirta, siekiant analizės nuoseklumo, buvo nuspręsta ištirti papildomus subjekty-
vius veiksnius, kurie gali turėti įtakos gluosnių energetinių plantacijų plėtrai Lietuvoje. Nusp-
ręsta, kad geriausiai juos įvertinti galėtų gluosnių augintojai, todėl atlikta gluosnių energeti-
nių plantacijų augintojų Lietuvoje apklausa, remiantis augintojų nuostatomis ir įgyta patirti-
mi. Teigiama, kad informacija iš gluosnių augintojų reikalinga, siekiant tikslingai nustatyti 
problemas, susietas su gluosnių įveisimu, auginimu, derliaus nuėmimu ir transportavimu, taip 
įvertinant socialinį gluosnių plėtros veiksnį. Darbe apibendrinami gluosnių augintojų moty-
vai, paskatos, problemos ir ketinimai. Taip pat analizuojami objektyvūs faktiniai statistiniai 
duomenys apie gluosnių energetinių plantacijų plotus. 
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2. TYRIMŲ METODIKA  

2.1. Gluosnių energetinių plantacijų antžeminės biomasės nustatymo  
metodika 

Tyrimų objektas – gluosnių augimo parametrai gluosnių komerciniuose plotuose Lietu-
voje. Tyrimo tikslas – nustatyti gluosnių antžeminę biomasę skirtinguose dirvožemiuose (smė-
lingo priemolio ir smėlio) Lietuvoje. Tyrimo metodai – gluosnių dendrometrinių rodiklių mata-
vimai, naudojant laikinųjų tyrimų barelių bei modelinių stiebų metodus ir dirvožemio tyrimai. 

Laikinųjų tyrimo barelių (arba apskaitos plotelių) metodas – tai duomenų rinkimas 
laikinuose apskaitos ploteliuose, kai tam tikro objekto duomenys po vienkartinio apmatavimo 
yra grupuojami (Pretzsch, 2009). Laikinieji tyrimo bareliai plačiai naudojami, sudarant nau-
jus normatyvus ir metodus. Užsienio šalyse gluosnių plantacijų produktyvumo nustatymo ty-
rimai iki šiol buvo atliekami panaudojant laikinųjų tyrimo barelių duomenis. Barelyje matuo-
jamos gluosnių skersmenys, aukštis, taip pat įvertinamas dirvožemis ir augalų amžius. Re-
miantis gauta informacija, apskaičiuojama antžeminė biomasė.  

Tyrimai atlikti 2013–2015 metais 13 gluosnių plantacijose. Lauko tyrimams atlikti 
buvo pasirinktos skirtingo amžiaus (1–6 metų) gluosnių komercinės plantacijos. Šių plantaci-
jų savininkai gluosnių sodinukus pasodino nuo 12 iki 18 tūkst. vnt./ha tankumu (1 lentelė): 
tarp sudvejintų eilučių tarpueilių plotis buvo 75–80 cm, atstumas tarp augalų eilutėse – 50–
65 cm, o tarp dviejų eilučių palikti 1,5 m tarpueiliai. Išaugusių stiebų kiekis tiriamuose objek-
tuose kito nuo 14 iki 88 tūkst. vienetų hektare. Visose tirtose plantacijose auginti švediškos 
veislės „Tora“ gluosniai. 

 
1 lentelė. Tirtų gluosnių plantacijų, apskaitos plotelių ir modelinių stiebų duomenys 

Planta-
cijos 
Nr. 

Rajonas Tyrimų 
data 

Augalų 
amžius, 
metai 

Plotelių 
kiekis 

(vnt.) ir 
plotas (m2) 

Modelinių 
stiebų kie-

kis, vnt. 

Stiebų kie-
kis plote-

liuose, vnt. 

Sodinimo 
tankis, 
tūkst. 

vnt./ha 
1 Kaišiadorių 2013 03 5 1 x 20  31 178 12 
2 Kaišiadorių 2013 04 3 3 x 20  70 400 12 
3 Varėnos 2013 11 5 2 x 20  63 349 12 
4 Kaišiadorių 2013 12 4 3 x 22  95 350 12 
5 Švenčionių 2014 04 5 3 x 25 35 360 12 
6 Švenčionių 2014 04 6 3 x 21 31 294 12 
7 Trakų 2015 02 4 6 x 22 12 500 12 
8 Kauno 2015 02  5 6 x 22  12 475 12 
9 Alytaus 2015 03  3 3 x 31  12 442 18 
10 Alytaus 2015 03 4 3 x 31 12 226 18 
11 Alytaus 2015 03 1 1 x 31 10 45 18 
12 Kauno 2015 03 6 3 x 31  12 336 14 
13 Kauno 2015 03 2 6 x 22 12 506 12 

Iš viso     1030 407 4464  
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Remiantis plantacijų savininkų suteikta informacija, nustatyta, kad plantacijos Nr. 1, 2 
ir 4 (Kaišiadorių raj.) buvo tręštos komunaliniu dumblu (apie 100 t/ha vandenvalos nuosėdų) 
vieną kartą per auginimo laikotarpį. Jose naikintos piktžolės. Plantacija Nr. 7 (Trakų raj.) buvo 
tręšta kompleksinėmis mineralinėmis trąšomis (apie 100 kg/ha) du kartus per auginimo laiko-
tarpį (pirmais ir antrais metais). Čia taip pat pirmais ir antrais metais buvo naikintos piktžolės. 
Kitose plantacijose – Varėnos, Švenčionių, Kauno ir Alytaus raj. (Nr. 3, 5, 6, 8–13) – tręšimas 
ir piktžolių naikinimas nebuvo vykdomi. Plantacijų aprašymas pateiktas 1 lentelėje. 

Lauko tyrimo bareliai (apskaitos ploteliai) gluosnių dendrometrinei apskaitai išskirti 
tipingose tai plantacijai vietose, vengiant pakraščio efekto, siekiant kad ploteliai labiausiai  
atitiktų vidutines plantacijos charakteristikas. Tyrimo apskaitos plotelių dydis parinktas atsiž-
velgiant į augalų išsidėstymą, siekiant kad gluosnių eilių skaičius ir tarpueilių plotas atitiktų 
bendrą plantacijos struktūrą. Mažiausias apskaitos plotelio plotas buvo 20 m2. Toks dydis pa-
rinktas, remiantis gluosnių produktyvumo tyrimo metodika (Ali, 2009). Suminis išskirtų aps-
kaitos plotelių plotas sudarė 1030 m2 (1 lentelė).  

Visuose ploteliuose buvo nustatytas stiebų skaičius, pamatuoti visų stiebų skersme-
nys 55 cm aukštyje virš žemės paviršiaus (Verwijst and Telenius, 1999; Telenius and 
Verwijst, 1995; Heinsoo et al., 2002; Nordh and Verwijst, 2004). Bendras visų išmatuotų 
stiebų skaičius 13 plantacijų apskaitos ploteliuose sudarė 4461 vienetų (1 lentelė). Iš viso bu-
vo nupjauti 407 modeliniai stiebai. Konkrečiu atveju modeliniai stiebai – tai skirtingo skers-
mens gluosnių stiebai, kurie buvo nupjauti 5 cm aukštyje virš žemės paviršiaus, ir panaudoti, 
siekiant nustatyti stiebų aukštį, masę ir gluosnių drėgnumą. Modeliniai stiebai imti laikotar-
piu, kai augalai buvo be lapų. Juos nupjovus, išmatuotas kiekvieno modelinio stiebo ilgis, 
skersmuo ir nustatyta jų masė. Stiebų aukštis išmatuotas rulete 1 cm tikslumu. Modelinių 
stiebų drėgna masė nustatyta lauko sąlygomis. Iš pradžių buvo sveriamas visas stiebas, po to 
imama jo dalis (stiebo ėminys) drėgnumo nustatymui. Visų stiebų ėminiai pasverti iš karto, 
lauko sąlygomis. Absoliučiai sausa ėminių masė nustatyta juos išdžiovinus termostate labora-
torijoje 105° ± 5° C temperatūroje iki pastovios masės. Pastovi masė nustatyta atlikus keletą 
kontrolinių svėrimų (LST EN 14774-2:2010). Remiantis gautais duomenimis, apskaičiuota 
kiekvieno modelinio stiebo sausa masė: 

dr

s
drs m

mMM ×=     (1), kur 

Ms  – viso stiebo sausa masė (kg);  
Mdr – viso stiebo drėgna masė (kg);  
mdr – ėminio drėgna masė (g);  
ms – absoliučiai sausa ėminio masė (g). 
 

Remiantis gautais duomenimis, apskaičiuota gluosnių sausa masė kiekviename aps-
kaitos plotelyje: 

)( iis nmM ×= ∑     (2), kur 
Ms  – sausa stiebų masė apskaitos plotelyje (kg);  
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i – stiebo skersmuo (mm);  
mi – i skersmens stiebo masė (kg); 
ni – i skersmens stiebų skaičius apskaitos plotelyje (vnt.). 
 
Medienos sausa masė iš 1 ha gluosnių plantacijų apskaičiuojama proporcingai plote-

lio plotui. Gluosnių drėgnis apskaičiuotas pagal formulę: 

100×
−

=
dr

sdr

m
mmW    (3), kur 

W – nukirstų augalų drėgnis (%); 
mdr – drėgnos medienos masė (g); 
ms – sausa masė (g). 
 

Tyrimai atlikti smėlingo priemolio ir smėlio dirvožemiuose. Dirvožemio danga įver-
tinta visose plantacijose, iš jų 11-oje plantacijų (Nr. 3–13) paimti dirvožemio ėminiai chemi-
nės sudėties nustatymui. Ėminių vietos tyrimo bareliuose buvo išdėstytos sistemine tvarka: 
centrinis taškas ir barelio buferinės zonos kampai (Varnagirytė-Kabašinskienė ir Beniušis, 
2013). Kiekviename plotelyje (iš viso 11 plotelių) buvo paimta po 5 mineralinio dirvožemio 
ėminius iš 0–20 cm dirvožemio sluoksnio ir po 3 dirvožemio ėminius iš 20–40 cm gylio.  
Analizei buvo suformuoti 22 jungtiniai ėminiai. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro 
(LAMMC) Agrocheminių tyrimų laboratorijoje buvo nustatytos pagrindinių maisto medžiagų 
koncentracijos dirvožemyje.  

Dirvožemio ėminiuose atliktos pH CaCl2, P2O5, K2O, suminio azoto ir mainų katijonų 
Ca2+ ir Mg2+ analizės. Dirvožemio cheminei sudėčiai tirti naudoti šie metodai: organinė anglis 
(org. C) – Heraeus aparatu, deginant mėginius 900 ºC temperatūroje (ISO 10694, 1995); su-
minis azotas (N) – Kjeldhal metodu (ISO 11261, 1995). Augalų pasisavinamas amonio (NH4-
N) ir nitratinis (NO3-N) azotas nustatytas 1 M KCl ištraukoje spektrometriniu metodu: NH4-
N naudojant natrio fenolatą ir natrio hipochloritą, o NO3-N – sulfanilamidą (ISO 14256-2, 
2005). Judrieji kalis (K2O) ir fosforas (P2O5) nustatyti Egner-Riehm-Domingo (A-L) metodu 
(Egner et al., 1960); mainų kalcis (Ca2+) – veikiant mėginius 0,1 M BaCl2, santykiu 1:10  
atominės absorbcijos spektrometrijos metodu (ISO 11260, 1994). 

Taip pat atlikti kuro tyrimai šilumingumui (EN 14918:2009) ir peleningumui (EN 
14775:2009; LST EN ISO 18122:2016) nustatyti. Tyrimai atlikti Mokslo ir tyrimų centre, ku-
ro laboratorijoje „Enerstena“. Energijos kiekis, kurį galima gauti iš atitinkamos gluosnių ma-
sės apskaičiuojamas:  

41868
s

tne
AE =     (4) arba 

3600/
s

kgkWh
A

E =     (5), kur 

Etne  – energijos kiekis (tne);  
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EkWh/kg  – energijos kiekis (kWh/kg);  
As – sauso kuro apatinis šilumingumas (kJ/kg). 
 

Siekiant palyginti gluosnių žievės ir gluosnių medienos be žievės šilumingumo skir-
tumų reikšmingumą, nustatytas žievės ir stiebo be žievės sausos antžeminės masės santykis. 
Tam tikslui buvo paimti 49 mėginai (7 medeliai ir papildomai 42 ėminiai iš skirtingo skers-
mens kitų medelių). Žievė buvo atskirta nuo stiebo. Iš viso gauti 49 stiebų be žievės ir 49 žie-
vės ėminiai, kurie buvo išdžiovinti iki absoliučiai sausos masės termostate laboratorijoje 105° 
± 5° C temperatūroje iki pastovios masės. 

Tyrimuose gauti duomenys naudojami ekonominei analizei atlikti: 
 mažiausias ir vidutinis metiniai gluosnių biomasės prieaugiai panaudoti apskai-

čiuoti potencialias veiklos pajamas, derliaus nuėmimo ir transportavimo sąnaudas; 
 nustatytas gluosnių drėgnis, panaudotas skaičiuojant surinkto derliaus transpor-

tavimo sąnaudas, nustatant išvežamos iš plantacijos drėgnos biomasės svorį. 
 

2.2. Gluosnių energetinių plantacijų auginimo ekonominio efektyvumo 
metodika 

Tyrimo objektas – gluosnių auginimo biokurui komercinėse plantacijose pelningumo 
rodikliai. Tyrimo tikslas – nustatyti gluosnių energetinių plantacijų auginimo ekonominį  
efektyvumą. Naudoti pinigų srautų, diskontuotų pinigų srautų, grynosios dabartinės vertės 
(GDV), dekompozicijos analizės ir scenarijų metodai.  

Siekiant tikslo, apskaičiuojamos veiklos sąnaudos ir pajamos, atliekama pinigų srautų 
analizė. Ekonominės analizės eigos schema pateikta 3 paveiksle. 

 

Kaštai 

Pajamos 

 
Ekonominės 

analizės 
rezultatai 

 
Diskonto 

norma 

Dekompozicijos analizė 

Scenarijų analizė 
 

3 pav. Ekonominės analizės eigos schema 
 

Pinigų srautų analizės metodas. Pinigų srautų skaičiavimai grindžiami ekonominiu 
EcoWillow modeliu (SUNY – ESF, 2008), kuriuo leidžiama, keičiant kintamuosius, apskai-
čiuoti pinigų srautus ir pelną per visą gamybos grandinę nuo pasiruošimo gluosnių energeti-
nių plantacijų auginimui iki biokuro pristatymo galutiniam vartotojui (Buchholz et al., 2010; 
Buchholz and Volk, 2011).  

Atliekant gluosnių energetinių plantacijų auginimo veiklos efektyvumo vertinimą, 
pagrindinis dėmesys buvo koncentruotas į numatomus piniginius srautus: sąnaudas ir pajamas 
per visą gamybos grandinę. Skaičiavimai buvo atlikti sąlyginei 10 ha ploto plantacijai. Paja-
mų apskaičiavimas pagrįstas mažiausiu metiniu sausos antžeminės biomasės derliumi iš 
1 hektaro po pirmo kirtimo, vidutiniu metiniu sausos antžeminės biomasės derliumi iš 1 hek-
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taro kitų kirtimų metu (remiantis 3 uždavinio rezultatais) ir vidutine biokuro supirkimo kaina 
(pagal 2014–2015 metų rinkos kainas). Priimta (SUNY – ESF, 2008; Makovskis et al., 2012), 
kad derliaus nuėmimas įvyksta kas ketvirtus metus. Po paskutiniosios rotacijos gluosnių kel-
mai išraunami arba susmulkinami frezeriu ir paliekami kaip trąša (Dzenajavičienė ir kt., 
2011). Vėliau galima iš naujo veisti gluosnių plantaciją arba kitus žemės ūkio augalus. 

Gluosnių sodinimo sąnaudos priklauso nuo sodinimo tankio, sodinukų kainų, techni-
kos nuomos, darbo jėgos, kuro kainų (remiantis žemiau išvardytais apribojimais) ir nuo tech-
nikos pajėgumo bei darbo laiko normų. Technikos pajėgumo ir darbo laiko normatyvų duo-
menų Lietuvoje nėra dėl nedidelės gluosnių auginimo patirties ir technikos trūkumo. Todėl 
šiems normatyvams pagrįsti panaudotas EcoWillow modelis, kuris apima naujausius duome-
nis iš mokslinių tyrimų bandymų komercinėse gluosnių plantacijose ir yra gluosnių auginimo 
išsamios ekonominės analizės įrankis. Šis modelis, remiantis atliktais techninių operacijų ty-
rimais gluosnių komercinėse plantacijose (Buchholz and Volk, 2011), pasiūlo gluosnių sodi-
nimo, derliaus nuėmimo, transportavimo technikos pajėgumo ir darbo laiko našumo norma-
tyvus (2 lentelė), kurie jau buvo panaudoti kitose šalyse, atliekant gluosnių auginimo ekono-
minę analizę (Makovskis et al., 2012. Naudojant tą pačią techniką, šie normatyvai gali būti 
taikomi Lietuvoje. Modeliu keičiami kintamieji, o tai leidžia darbo jėgos, kuro, technikos 
nuomos, sodinamos medžiagos kainas, sodinimo tankumą, biomasės prieaugio dydį, nukirstų 
gluosnių drėgnumą ir t. t. pritaikyti Lietuvos sąlygoms. 

Vertinant būsimuosius pinigų srautus, buvo vadovaujamasi išoriniais informacijos 
šaltiniais ir statistiniais duomenimis bei remtasi pagrįstais apribojimais: 

 gluosnių sodinamoji medžiaga įsigyjama Lietuvoje, remiantis 2016 metų rinkos 
pardavimo kaina. Sodinimo tankis – 13 000 vnt./ha; 

 trąšų sąnaudos apskaičiuojamos remiantis rekomenduojama trąšų naudojimo me-
todika auginant gluosnius (Lazdina, 2016) ir mechanizuotų žemės ūkio paslaugų 
2015 metų kainomis Lietuvoje; 

 sodinimui naudotas žemės ūkio traktorius su sodinimo įranga, o derliui nuimti – 
„New Holland“ kirtimo kombainas, kuris surenka ir susmulkina biomasę, taip pat 
traktorius su priekaba. Visa įranga yra nuomojama, todėl technikos nusidėvėjimas 
nėra skaičiuojamas, bet technikos priežiūros sąnaudos įtrauktos į pinigų srautus; 

 derliaus nuėmimas įvyksta kas ketvirtus metus (SUNY – ESF, 2008; Makovskis 
et al., 2012). Pirma rotacija yra mažiau produktyvi, nei vėlesnės dėl būtinybės 
sukurti šaknų sistemą. Biomasės prieaugis apskaičiuojamas, remiantis 2 uždavi-
nio rezultatais; 

 gluosnių plantacijų gyvavimo ciklo trukmė yra 22 metai (SUNY–ESF, 2008;  
Abrahamson ir kt., 2002; Makovskis et al., 2012). Tokia gluosnių plantacijos 
eksploatavimo trukmė rekomenduojama dėl to, kad vėliau gluosnių atžalinė galia 
pradeda gerokai mažėti (SUNY–ESF, 2008; Dzenajavičienė ir kt., 2011; Ma-
kovskis et al., 2012); 

 transportavimo sąnaudos skaičiuojamos 50 km biokuro gabenimo atstumu  
(SUNY–ESF, 2008; Makovskis et al., 2012; Schweier and Becker, 2013); 
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 nustatyta, kad darbo laiko sąnaudos, reikalingos įveisti 10 ha gluosnių plantaciją, 
vienodos, tiek remiantis Lietuvos gluosnių augintojų informacija, tiek – užsienio 
tyrimais (SUNY – ESF, 2008; Schweier and Becker, 2012(a); Makovskis et al., 
2012). Darbo laiko sąnaudos, reikalingos nuimti gluosnių derlių ir jį transportuoti, 
apskaičiuojamos remiantis EcoWillow modeliu (SUNY – ESF, 2008). Panašiose 
auginimo sąlygose,  naudojant tą pačia techniką šios sąnaudos beveik nesiskiria; 

 Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo pakeitime (2011) nustatyta, kad 
mokesčio tarifas yra nuo 0,01 proc. iki 4 proc. žemės mokestinės vertės. Žemės 
mokestis apskaičiuojamas remiantis šiais tarifais ir žemės ūkio naudmenų viduti-
ne kaina Lietuvoje 2 171 Eur/ha. Apskaičiuotas vidutinis žemės mokestis 
4 Eur/ha per mėnesį; 

 visi darbai yra samdomi. Darbo laiko sąnaudos apskaičiuojamos, remiantis darbo 
valandų normomis pagal Ecowillow modelį (SUNY – ESF, 2008) ir vidutiniu 
darbininkų ir meistrų darbo užmokesčiu šalyje 2016 m.; 

 vidutinė lengvatiniu akcizo mokesčiu apmokestinamo dyzelinio kuro kaina, re-
miantis 2015 metų Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacija, 
yra 0,56 Eur /l; 

 biokuro vidutinė supirkimo kaina yra 122 Eur /tne (Baltpool, 2016). 

2 lentelė. GEP 10 ha ploto įveisimo, derliaus nuėmimo ir transportavimo normatyvai, 
remiantis EcoWillow modeliu (Beta 1.6) 
Duomenys Matavimo vienetas Reikšmė 
Mažiausiai nagrinėjamas plantacijos plotas ha 10 
Plantacijos pakraščiai ha 1 
Plantacijos gyvavimo ciklas* metai 22 
Rotacijos trukmė metai 4 
Sodinimo darbo laiko norma val./ha 1,5 
Visas sodinimo laikas val./ha 13,5 
Derliaus nuėmimo (kirtimo) technikos darbo laiko norma km/val. 6,5 

val./ha 1,10 
Derliaus nuėmimo kombaino apsisukimo laikas min./eilutė 0,75 
Dvigubų eilučių plotis m 2,3 
Eilučių ilgio vidurkis m 200 
Maksimali transportavimo technikos talpa t 35 
Žalių susmulkintų gluosnių tankis m³/t 3,4 
Pakrovimo laikas min. 5 
Iškrovimo laikas min. 15 
Transportavimo technikos greitis pagrindiniame kelyje km/val. 80 
Transportavimo technikos greitis plantacijoje km/val. 30 

* Plantacijos gyvavimo ciklas – tai viso gluosnių plantacijos gyvavimo laikotarpio trukmė, po
kurio rekomenduojama išrauti kelmus, nes mažėja gluosnių atžalinė galia. Per plantacijos gyvavimo 
ciklą tikimasi nuimti mažiausiai 5 gluosnių biomasės derlius. 



28 

Gluosnių derliaus nuėmimo sąnaudų apskaičiavimas apima kintamuosius:  
 plotas, iš kurio turi būti nuimtas derlius; biomasės kiekis, surinktas iš šio ploto; 

vidutinis gluosnių dvigubos eilutės plotis (tarpueilio dviguboje eilutėje plotis su-
daro 75–80 cm, o tarp dvigubų eilučių palikti 1,5 m tarpueiliai), vidutinis gluos-
nių eilučių ilgis ir skaičius (remiantis 2 uždavinio rezultatais); technikos nuomos, 
darbo ir kuro sąnaudos; 

 derliaus nuėmimo kombaino greitis ir apsisukimo laikas, darbo laiko norma (re-
miantis Ecowillow modelio nustatytomis normomis (2 lentelė)). 

Gluosnių derliaus transportavimo sąnaudos priklauso nuo surinktos gluosnių žalios 
masės kiekio ir jos drėgnumo, maksimalios sunkvežimio talpos, taip pat biokuro pakrovimo, 
iškrovimo darbų trukmės, transportavimo atstumo ir greičio (2 lentelė). 

Diskontuotų pinigų srautų metodas. Diskontuotų pinigų srautų metodas išskaido 
pinigų vertę atsižvelgiant į laiko veiksnį. Diskonto normos parinkimas nėra iki galo išspręsta 
ir diskusijų kelianti ekonomikos mokslo problema (Mizaras ir Jasaitė, 2011). Analizuojant 
medynų auginimo grynąją dabartinę vertę (GDV), akcentuojama didelė diskonto normos įta-
ka GDV rodikliams (Mizaras, 2002; Mizaras ir Jasaitė, 2011). JAV (SUNY – ESF, 2008), 
Švedijoje, Lenkijoje (Ericsson et al., 2006), Latvijoje (Makovskis et al., 2012), skaičiuojant 
gluosnių auginimo grynąją dabartinę vertę, taikoma 6 proc. diskonto norma. „Norint įvertinti 
ateities kartų problemas, socialinės diskonto normos turėtų būti žemesnės už rinkos normas“ 
ir neviršyti 1–3 proc. (Čiegis ir kt., 2007; Čiegis, 2008; Mizaras ir Jasaitė, 2011). Priimtiniau-
sia miškų ūkyje galėtų būti 3 proc. diskonto norma (Mizaras ir Jasaitė, 2011), nes ji artima 
Europos komisijos metodiniuose dokumentuose (EK, 2006) rekomenduojamai socialinei dis-
konto normai (3,5 proc.) ir plačiai taikoma miškų ūkio ekonominėje analizėje. Tačiau šiame 
darbe nagrinėjamos komercinės gluosnių plantacijos, todėl pagrindiniai skaičiavimai pagrįsti 
6 proc. diskonto norma. 

Ekonominės analizės rezultatas. Bet kokio projekto ekonominės analizės tikslas yra 
nustatyti šio projekto grynąją dabartinę vertę (GDV) ir vidinę grąžos normą investicijoms 
(VGN), įvertinant projekto grynuosius pinigų srautus bei atliekant jų diskontavimą (Bara-
nauskienė, 2013), taip pat nustatyti projekto atsipirkimo laiką. Grynoji dabartinė vertė yra 
vienas svarbiausių investicijų vertinimo įrankių, kuris parodo grynųjų pajamų gebą padengti 
patirtas investicijas. Šis rodiklis turi būti didesnis už nulį, kad projektas būtų patrauklus eko-
nominiu požiūriu. Skaičiuojama (Norvaišienė, 2004; Mizaras, 2012; VORT, 2011): 

t

it

k
IP

GDV
)1(

)(
+
−

=∑    (6), kur  

GDV – grynoji dabartinė vertė; 
Pt – pinigų įplaukos nagrinėjamu laikotarpiu (EUR/ha); 
It – išlaidos nagrinėjamu laikotarpiu (EUR/ha); 
k – diskonto norma; 
t – nagrinėjamas laikotarpis (metais). 
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Investicijų atsipirkimo laikas (T) – tai metų skaičius, kuris reikalingas investicijoms į 
projektą atsipirkti (metai, kuriais pinigų srautai pirmą kartą turi teigiamą reikšmę). Investicijų 
atsipirkimo laikotarpio metodas svarbus tuo, kad parodo kada investicijos atsipirks, todėl jis 
gali padėti priimti sprendimą. Investicijų atsipirkimo laikas apskaičiuojamas: 

1+

+=
t

t

PS
GDV

tT (7), kur 

T – investicijų atsipirkimo laikas (metais); 
GDVt – grynoji dabartinė vertė; 
PS – diskontuoti pinigų srautai; 
t – metų, prieš visiškai padengiant investicijas, skaičius (arba paskutiniai metai, kai 

pasireiškia GDV neigiama reikšmė). 

Taip pat apskaičiuojamas pelningumo koeficientas (PK). Jis parodo, kiek kiekvienu 
investuotu euru bus papildomai uždirbta, padengus visas investicijas. 

I
k

PSPK
t

/
)1( +

= (8), kur 

PK – pelningumo koeficientas; 
PS – diskontuoti pinigų srautai; 
I – investicijos; 
k – diskonto norma; 
t – nagrinėjamas laikotarpis (metais). 

Ekonominė analizė baigiama projekto vidinės grąžos normos (VGN) įvertinimu 
(Boardman et al., 2012; Rosen and Gayer, 2008; Report, 2008; Mackevičius ir Tomaševič, 
2011; Baranauskienė, 2013). Šis rodiklis rodo metinį geometrinį investicijos atsipirkimo grą-
žos vidurkį per tam tikrą laikotarpį, atsižvelgiant į kaštus ir pinigų įplaukas (Lukošius, 2014). 
Vidinė grąžos norma bus lygi diskonto normai tada, kai grynoji projekto dabartinė vertė lygi 
nuliui. Kuo vidinės grąžos normos procentas didesnis, tuo atsipirkimas greitesnis, o grąža 
patrauklesnė. Šis rodiklis svarbus priimant investicinius projektų sprendimus.  

Dekompozicijos analizės metodas. Dekompozicijos analizės (skaidymo į kompo-
nentus technika) metodas naudojamas pajamų nelygybei pagal pajamų šaltinius matuoti 
(Litchfield, 1999) ir dažnai taikomas žemės ūkio subsidijų poveikiui pajamų nelygybei ver-
tinti (Vitunskienė ir Baltušienė, 2014). Naudojant šį metodą ir remiantis gautais duomenimis, 
buvo modeliuojamos gluosnių energetinių plantacijų pinigų srautų schemos 10 ha plote, ku-
riose pateikti duomenys apie 1 ha darbų kaštus, pinigų įplaukas su subsidijomis ir be jų per 
visą gluosnių plantacijų gyvavimo trukmę. Siekiama įvertinti ES subsidijų poveikį gluosnių 
auginimo pelningumui. Išmokų poveikiui pajamoms išmatuoti naudojamas nominalusis tie-
sioginės paramos koeficientas (NTPK), išreikštas santykiu tarp ūkio pajamų, apskaičiuotų 
„po subsidijų“ ir „iki subsidijų“ (Vitunskienė, 2014): 
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∑−
=

ŪESŪPS
ŪPSNTPK   (9), kur 

NTPK – nominalusis tiesioginės paramos koeficientas; 
ŪPS – ūkio pinigų srautai, apskaičiuoti „po einamųjų subsidijų“; 

∑ŪES  – ūkio gautos einamosios subsidijos. 

 
Koeficiento reikšmė parodo, kiek kartų paramos išmokos (kitaip – ūkio gautos eina-

mosios subsidijos) padidina ūkio savarankiškai rinkoje uždirbtas pajamas (Vitunskienė, 
2014). 

Scenarijų metodas. Dažniausiai šis metodas taikomas sudarant ilgalaikių investicijų 
rizikos modelius. Apskaičiuoti prieš tai projekto pinigų srautai perskaičiuojami skirtingomis 
reikšmėmis, keičiant parametrų reikšmes. Tokiu būdu sudaromi trys investicinio projekto 
scenarijai: 

 bazinis (apskaičiuotas pradiniais duomenimis); 
 pesimistinis (kai prognozuojama, kad pajamos mažėja 10 proc., sąnaudos didėja 

10 proc.); 
 optimistinis (kai prognozuojama, kad pajamos didėja 10 proc., o sąnaudos mažė-

ja 10 proc.).  
Galimi vystymosi scenarijai palyginami tarpusavyje. 
Tyrimuose gauti duomenys parodo, kiek ekonomiškai naudinga auginti gluosnius 

biokurui su subsidijomis ir be jų. Ši informacija aktuali tuo, kad šiuo metu Lietuvoje yra labai 
nedaug gluosnių augintojų, kurie nuėmė derlių, o neįvertinus viso 22 metų gluosnių gyvavimo 
ciklo sunku daryti pagrįstas ekonominio veiklos efektyvumo prielaidas. 

 
2.3. Gluosnių energetinių plantacijų plėtros veiksnių, remiantis augintojų 
nuomone, nustatymo metodika 

Tyrimo objektas – gluosnių (Salix spp.) energetinių plantacijų (toliau – gluosnių) 
plėtros veiksniai Lietuvoje. Tyrimo tikslas – remiantis augintojų nuomone, nustatyti veiks-
nius, kurie daro įtaką jų veiklai ir surinkti bei susisteminti duomenis apie gluosnių energetinių 
plantacijų išteklius Lietuvoje. Naudotas kiekybinis tyrimo metodas – apklausa (Tidikis, 2003; 
Kardelis, 2007; Kothari, 2004; Bitinas ir kt., 2008; Bhattacherjee, 2012) ir faktinių statistinių 
duomenų analizė. 

Sudarant klausimyną, klausimai buvo formuojami taip, kad atspindėtų gluosnių ener-
getinių plantacijų auginimo esamą situaciją Lietuvoje. Tobulinant sudarytą klausimyną, buvo 
atliktas bandomasis tyrimas, po kurio optimizuota klausimyno apimtis, patikslintos klausimų 
formuluotes ir klausimų chronologinė seka. Galutinę anketą sudarė 36 klausimai (1 priedas).  

Klausimynas padėjo surinkti šią informaciją: 
1) energetinių plantacijų duomenys (plotas, įkūrimo metai ir kt.); 
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2) motyvai, paskatinę pradėti auginti gluosnių plantacijas; 
3) kaip buvo organizuota veikla ir kokie veiklos rezultatai; 
4) kokie yra veiklą stabdantys ir skatinantys veiksniai; 
5) gluosnių energetinių augintojų tolimesnės veiklos planai; 
6) gluosnių energetinių plantacijų augintojų sociodemografiniai duomenys. 
Apklausai atlikti naudotas anketavimo elektroniniu paštu būdas. Laiške trumpai pri-

sistatytas planuojamo tyrimo tikslas bei galimybė prisijungti prie jo eigos. Pabrėžiamas daly-
vavimo apklausoje anonimiškumas ir tai, kad gauti duomenys bus panaudoti tik duomenų  
analizei atlikti ir pateikti tik apibendrinti rezultatai. Tuo atveju, kai respondentai sutikdavo 
dalyvauti apklausoje, jų prašyta užpildyti prisegtą prie laiško anketą ir grąžinti nurodytu  
elektroniniu paštu.  

Siekiant apklausos objektyvumo, buvo planuota, kad apklausoje dalyvaus visi gluos-
nių energetinių plantacijų savininkai (fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys gluosnių  
energetinių plantacijų auginimu Lietuvoje), kurie siekdami gauti Europos Sąjungos (ES) pa-
ramą už želdinių įveisimą, teikė paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio 
ministerijos (NMA). Taip pat, norėdami gauti tiesiogines išmokas, deklaruoja savo valdomus 
plotus. Savininkų kontaktai gauti iš NMA, sudarius duomenų panaudojimo moksliniams tiks-
lams sutartį be subjektų sutikimo, remiantis Lietuvos Valstybinės duomenų apsaugos inspek-
cijos leidimu.  

Remiantis gautais iš NMA duomenimis, 2014 metais Lietuvoje buvo 112 savininkų, 
kurie augino trumpos apyvartos sumedėjusių augalų energetines plantacijas pagal želdinių 
pavadinimus: baltalksnis (5 ha); gluosnis, karklas (1823 ha); tuopa, drebulė (28 ha) ir kiti 
trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai (637 ha). Gluosnių plantacijų savininkų, kurie dekla-
ravo savo plotus 2014 metais, skaičius – 70 pareiškėjų (NMA, 2015). Kai populiacijos dydis 
žinomas, imties dydžiui nustatyti taikoma ši formulė (Glenn, 1992; Schwarze, 1993; Pukėnas, 
2009; Floyd, 2010): 

qpN
qpNn

××+−×
×××

= 22

2

96,1)1(
96,1

ε    (10), kur 
n – imtis; 
N – populiacijos dydis; 
reikšmė 1,96 atitinka standartizuoto normaliojo skirstinio 95 proc. pasikliautino in-

tervalo lygmenį; 
p – numatoma įvykio baigmės tikimybė, kad nagrinėjamas požymis pasireikš tiria-

moje populiacijoje (p=0,5); 
q – tikimybė, kad nagrinėjamas požymis nepasireikš tiriamoje populiacijoje (q=1–

p=0,5); 
ε – 95 proc. tikslumas (ε=0,05). 
Siekiant atlikti apklausą, užtikrinančią 95 proc. tyrimo patikimumą, buvo siekiama 

apklausti 60 respondentų (11 formulė). 
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60
13,1
23,67

5,05,096,1)170(05,0
5,05,0²96,170

2 ==
××+−×

×××
=n (11). 

Tačiau planuota imtis sumažėjo dėl objektyvių priežasčių: dalis gluosnių plantacijų 
savininkų buvo nepasiekiami nurodytu elektroniniu adresu ir telefonu, dalis – atsisakė daly-
vauti apklausoje. Taip pat tyrimo eigoje paaiškėjo, kad kai kurie savininkai, deklaruojantys, 
kad augina gluosnius, iš tikro augina kitus trumpos rotacijos plantacinius želdinius. Tyrimo 
dalyvių imtį sudarė 50 respondentų. To visiškai pakanka, kad būtų užtikrintas 90 proc. tyrimo 
patikimumas (12 formulė). 

41
75,1
23,67

5,05,096,1)170(1,0
5,05,0²96,170

2 ==
××+−×

×××
=n  (12), kur 

ε – 90 proc. tikslumas (ε=0,1). 

Apklausti didžiausi pagal plantacijų dydžius plantacijų savininkai. Apklaustų gluosnių 
savininkų bendras plantacijų plotas sudarė 1 814 ha. Tai sudaro 99 proc. nuo bendro 2014 m. 
deklaruoto GEP augintojų ploto (1 823 ha). Tačiau tyrimo metu nustatyta, kad vieno savininko 
NMA deklaruoto valdomo ploto dydis gerokai skiriasi nuo ploto, užfiksuoto apklausos metu. 
Tai paaiškinama laiko tarpsniu tarp ploto deklaravimo Nacionalinei Mokėjimo Agentūrai ir 
įvykdytos apklausos, kai savininkas įveisė papildomus plantacijų plotus. Todėl realus gluosnių 
plotas 2014 metais turėjo siekti 2320 ha. Remiantis šiais skaičiais, apklaustų gluosnių savininkų 
bendras plantacijų plotas sudarė 78 proc. nuo bendro GEP augintojų ploto 2014 metais. 

Apibūdinant sociodemografines respondentų charakteristikas, išaiškėjo, kad 10 proc. 
apklausoje dalyvavusių savininkų buvo juridiniai asmenys, o likusi dalis respondentų – įvai-
raus amžiaus fiziniai asmenys. Aktyviausiai apklausoje dalyvavo asmenys nuo 25 iki 60 metų 
(78 proc.). Mažiausias yra vyresnio amžiaus respondentų skaičius – virš 60 metų. Tyrimo me-
tu nenustatyta, kad gluosnius augintų labai jauni asmenys (iki 24 metų). Vyrai sudarė 
80 proc. visų dalyvavusiųjų tyrime fizinių asmenų. Pagal veiklos sritį verslininkai sudarė 
16 proc. apklaustųjų, apjungiant respondentus, kurie yra juridiniai asmenys ir respondentus, 
kurie save priskyrė prie verslininkų. O ūkininkai sudarė didžiąją daugumą visų apklaustų 
gluosnių energetinių plantacijų savininkų (54 proc.). Daugiausia apklausoje dalyvavusių res-
pondentų yra įgiję aukštąjį išsilavinimą, tačiau detalesnė respondentų paskirstymo pagal išsi-
lavinimą analizė parodė, kad respondentai su miškininkystės krypties išsilavinimu sudarė tik 
6 proc. visų apklaustųjų. 

2.4. Statistiniai skaičiavimai 

Statistinius tyrimų duomenis apdoroti ir analizuoti naudotas SPSS programų paketas 
ir Microsoft Office Excel programos. Aprašomosios statistikos metodu remtasi siekiant nus-
tatyti vidurkių patikimumą. Daugialypės regresinės analizės metodas, kuris taikomas mode-
liuoti ir analizuoti kiekybinius duomenis, apimančius priklausomų ir nepriklausomų kintamų-
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jų vertes (Ali, 2009), buvo reikalingas sausos stiebo masės priklausomybės nuo stiebų skers-
mens ir aukščio modeliams sudaryti. 

Hytonen ir kt. (1987) nurodo regresinę analizę, kaip vieną geriausių trumpos rotaci-
jos želdinių produktyvumui įvertininti. Atliekant matavimus tradiciniame miške, naudojamas 
eksponentinis modelis logaritminėje formoje siekiant sumažinti heteroskedastinius nukrypi-
mus (kai didėjant x reikšmėms, auga y reikšmių sklaida) (Verwijst and Telenius, 1999). 
Trumpos rotacijos želdiniams būdingas homoskedastinis poveikis (kai y reikšmių vidurkiai 
kinta tiesiškai, vienoda tik reikšmių sklaida apie vidurkius), kai paklaidų dispersija yra pasto-
vi (Verwijst and Telenius, 1999), todėl logaritminio metodo naudojimas nėra tikslingas. At-
liktuose tyrimuose sausos antžeminės biomasės priklausomybės nuo stiebų skersmens ir 
aukščio nustatymui pasirinktas regresinės analizės metodo laipsninis modelis. Bendra funkci-
ja (Field, 2009) yra:  

b
s DaM ×=  (13), kur 

Ms – sausa masė;  
D – skersmuo 55 cm aukštyje;  
a ir b – regresinių parametrų konstantos. 

Šios lygties pritaikymas leido apskaičiuoti sausą antžeminę biomasę likusiems plote-
liams, kuriuose buvo pamatuoti tik gluosnių stiebų skersmenys, taikant nedestruktyvius me-
todus (t.y. išmatavus bareliuose stiebų skersmenis). 

Statistinių ryšių tarp gluosnių modelinių stiebų sausos antžeminės biomasės tirtuose 
ploteliuose ir jų stiebų aukščio bei skersmens įvertinimui naudoti Kolmogorovo-Smirnovo ir 
Shapiro-Wilk testai, asimetrijos (Skewness) ir eksceso (Kurtosis) rodikliai. Statistiškai reikš-
mingų skirtumų nustatymui naudotas Fisher LSD testas (Field, 2009). 
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3. TYRIMŲ REZULTATAI IR DISKUSIJA 

3.1. Gluosnių energetinių plantacijų produktyvumas Lietuvoje 

3.1.1. Gluosnių antžeminė biomasė 

Nustačius absoliučiai sausą kiekvieno stiebo ėminio masę laboratorijoje, apskaičiuota 
viso stiebo sausa masė ir antžeminė biomasė kiekviename apskaitos plotelyje.  

Kiekvienoje tirtoje gluosnių plantacijoje įvertinti statistiniai ryšiai tarp gluosnių mo-
delinių stiebų sausos antžeminės biomasės tirtuose ploteliuose ir jų stiebų aukščio bei tarp 
biomasės ir skersmens 55 cm aukštyje.  

Gluosnių skersmens ir aukščio duomenų pasiskirstymo normalumas buvo patikrintas, 
remiantis Kolmogorovo-Smirnovo ir Shapiro-Wilk testais, asimetrijos (Skewness) ir eksceso 
(Kurtosis) rodikliais, lyginant vidutinius dydžius tarpusavyje (3 ir 4 lentelės) ir grafiškai.  

 
3 lentelė. Modelinių gluosnių stiebų aukščio (H) statistiniai rodikliai  

Plantacijos 
Nr. (amžius) 

H 
vidurkis, m 

Mediana, 
m 

Standart. 
nuokrypis 

Minimalus 
H, m 

Maksimalus 
H, m 

Asimetrijos 
rodiklis 

Eksceso 
rodiklis 

1 (5) 5 6 2 0,5 7,7 -0,708 -0,451 
2 (3) 4 4 1 1 5,9 -0,306 -1,034 
3 (5) 2 2 0,8 0,9 4 0,112 -0,755 
4 (4) 4 4 1 0,9 6 -0,312 -0,863 
5 (5) 5 5 2 0,8 7,10 -0,680 -0,564 
6 (6) 5 5 2 1 8 -0,485 -0,894 
7 (4) 4 4 0,6 3 5,2 -0,468 -0,597 
8 (5) 5 6 1 3,1 6,8 -0,556 -1,093 
9 (3) 3 3 1 1 4,3 -0,517 -0,402 
10 (4) 4 4 1 0,9 4,8 -1,649 3,050 
11 (1) 3 3 0,6 1,7 3,6 0,284 -1,087 
12 (6) 7 8 2 2,3 8,4 -1,377 0,808 
13 (2) 4 4 0,9 2,2 5,2 -0,388 -0,220 

 
4 lentelė. Modelinių gluosnių stiebų skersmenų (D) statistiniai rodikliai  

Plantacijos 
Nr. (amžius)  

D vidur-
kis, mm 

Media-
na, mm 

Standart. 
nuokrypis  

Minimalus 
D, mm 

Maksimalus 
D, mm 

Asimetrijos 
rodiklis 

Eksceso 
rodiklis 

1 (5) 17 12 12 3 56 0,976 0,425 
2 (3) 17 17 8 2 35 0,076 -1,150 
3 (5) 11 10 5 2 23 0,440 -0,675 
4 (4) 19 20 8 3 37 -0,152 -1,129 
5 (5) 21 18 12 3 60 0,690 -0,203 
6 (6) 23 21 16 2 87 0,697 0,083 
7 (4) 15 15 6 3 39 0,279 -0,453 
8 (5) 23 23 11 5 48 0,152 -1,134 
9 (3) 14 14 4 3 22 -0,595 0,011 
10 (4) 18 18 9 2 38 0,110 -1,017 
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Plantacijos 
Nr. (amžius)  

D vidur-
kis, mm 

Media-
na, mm 

Standart. 
nuokrypis  

Minimalus 
D, mm 

Maksimalus 
D, mm 

Asimetrijos 
rodiklis 

Eksceso 
rodiklis 

11 (1) 10 10 5 1 21 0,407 -0,179 
12 (6) 21 19 12 4 57 0,624 -0,653 
13 (2) 17 18 7 3 37 -0,070 -0,599 

 
Nustatyta, kad augalų skersmens duomenų pasiskirstymas reikšmingai nesiskyrė nuo 

normaliojo skirstinio, nes skirstinys laikytinas normaliu, jei asimetrijos ir eksceso rodikliai 
yra bent jau -2 ir +2 ribose, o dar geriau -1 ir +1 ribose, t. y. kuo arčiau 0 (4 lentelė). 

Nustatyti determinacijos koeficientai (R²), kurių reikšmės kito atitinkamai nuo 0,57 
iki 0,94 ir nuo 0,69 iki 0,99 (5 lentelė) skirtingose gluosnių plantacijose, parodė, kad bioma-
sės statistiniai ryšiai su stiebo skersmeniu yra truputį stipresni, nei su stiebo aukščiu. 

Lyginant skirtingų gluosnių plantacijų modelinių augalų sausos antžeminės biomasės 
priklausomybes nuo aukščio ir nuo skersmens, statistiškai reikšmingų skirtumų nerasta  
(P < 0,05, Fisher LSD testas (Field, 2009)). Tai leidžia teigti, kad skirtingose plantacijose i-
šaiškėjo bendras dėsningumas nepriklausomai nuo dirvožemio ir plantacijų priežiūros skir-
tumų.  

 
5 lentelė. Gluosnių sausos antžeminės biomasės (MS) ir medelių parametrų determinacijos 

koeficientai (R2) 
Plantacijos Nr. Biomasės ir medelių parametrų R2 

MS nuo D55 MS nuo H 
1 0,99 0,94 
2 0,98 0,93 
3 0,69 0,7 
4 0,97 0,89 
5 0,99 0,93 
6 0,95 0,87 
7 0,97 0,92 
8 0,95 0,57 
9 0,98 0,86 

10 0,85 0,87 
11 0,98 0,71 
12 0,99 0,93 
13 0,95 0,83 

Vidurkis R2 0,94 0,84 
 

Todėl visų plantacijų modelinių augalų sausos antžeminės biomasės, aukščio ir 
skersmenų duomenis nutarta apjungti (4 pav. ir 5 pav.). 
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y = 0,0061x3,0139

R² = 0,88
(P < 0,001)
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4 pav. Stiebų sausos masės (M (s), kg) priklausomybė nuo aukščio (H, m) 

y = 0,0003x2,4311

R² = 0,95
(P < 0,001)
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5 pav. Stiebų sausos masės (M (s), kg) priklausomybė nuo skersmens (D (55), mm) 
 

Atsižvelgiant į šiuos dėsningumus, gluosnių sausos antžeminės biomasės apskaičia-
vimui likusiems ploteliams, kuriuose buvo išmatuoti tik gluosnių stiebų skersmenys 55 cm 
aukštyje, naudota bendra priklausomybės nuo skersmens lygtis (5 pav.): 

 
4311,20003,0 DM s ×=    (14), kur 

Ms – sausa masė (kg);  
D – skersmuo 55 cm aukštyje (mm). 
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Remiantis šiais duomenimis, apskaičiuota 1 hektare sukaupta gluosnių sausa antžeminė 
biomasė kiekvienoje tirtoje plantacijoje (6 lentelė). Duomenų palyginimui naudojamas sąlygi-
nis dydis – metinis biomasės prieaugis (6 lentelė). Atlikti tyrimai parodė, kad Lietuvoje per 
pirmą gluosnių auginimo rotaciją apytiksliai galima gauti nuo 2 iki 10 t s.m/ha antžeminės bio-
masės per metus. Tai galėtų lemti dirvožemio ir priežiūros (tręšimas, piktžolių naikinimas) ypa-
tumai, plantacijų amžius, sodinimo tankumas ar šių veiksnių kompleksinis poveikis. 

6 lentelė. GEP taksaciniai duomenys ir apskaičiuota sausa antžeminė biomasė 
(t s.m/ha – tona sausos antžeminės masės iš 1 hektaro) 

Plantacijos 
Nr. 

Augalų 
amžius, 
metai 

Tręšimas 
ir piktžo-
lių kont-

rolė 

Gluosnių 
sodinimo 

tankis, tūkst. 
vnt./ ha 

Stiebų tan-
kis tyrimo 

metu, tūkst. 
vnt./ ha

Antžeminė 
biomasė, 
t s. m/ ha 

Santykinis ant-
žeminės bioma-
sės prieaugis, t s. 
m/ ha per metus 

1 5 + 12 88 52 10 
2 3 + 12 66 27 9 
3 5 - 12 86 11 2 
4 4 + 12 54 27 7 
5 5 - 12 48 38 8 
6 6 - 12 46 53 9 
7 4 + 12 38 10 3 
8 5 - 12 36 32 6 
9 3 - 18 47 9 3 

10 4 - 18 24 12 3 
11 1 - 18 14 2 2 
12 6 - 14 36 29 5 
13 2 - 12 39 15 7 

Santykinis antžeminės biomasės metinio prieaugio vidurkis, 
 t s. m/ ha per metus 

6 

3.1.2. Veiksniai, darantys įtaką gluosnių energetinių plantacijų produktyvumui 

Dirvožemis. Gluosnių energetinių plantacijų produktyvumas priklauso nuo dirvo-
žemyje esančių maisto medžiagų kiekio. Nustačius tirtų plantacijų dirvožemio cheminę sudėtį 
LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijoje (pHCaCl2, P2O5, K2O, suminio azoto ir mainų 
katijonų Ca2+ ir Mg2+) paaiškėjo, kad gluosnių plantacijų dirvožemio pHCaCl2 parametrai svy-
ravo tarp 5,2 ir 7,2 (7 lentelė) 0–40 cm dirvožemio sluoksnyje: nuo lengvai rūgštaus (pH nuo 
5,2 iki 6 ) iki neutralaus (pH > 6). Rekomenduojama (Walle et al., 2007; Abrahamson et al., 
2010; Noreika, 2012; Snowdon et al., 2013; DEFRA, 2004), kad gluosnių plantacijose dirvo-
žemio pH būtų tarp 5 ir 8,5. Dirvožemio rūgštumas buvo optimalus arba artimas optimaliam 
visose tirtose plantacijose. Todėl, lyginant nagrinėjamų plantacijų derlių, galima eliminuoti 
dirvožemio rūgštingumo įtaką gluosnių produktyvumui.  
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7 lentelė. Tirtų plantacijų dirvožemio cheminė charakteristika 
Planta-
cijos 
Nr. 

pHCa Cl2 Maisto medžiagos, mg /kg Suminis N, % 
P2O5 K2O Ca Mg 

Mėginių paėmimo gylis, cm 
0-20 20-40 0-20 20-40 0-20 20-40 0-20 20-40 0-20 20-40 0-20 20-40 

3 5,2 5,9 62 76 112 72 595 844 113 128 0,07 0,05 
1, 2, 4 6,0 6,1 56 21 163 102 1846 1488 301 339 0,12 0,07 
5 5,7 6,2 25 89 130 100 2187 2233 305 471 0,21 0,09 
6 5,9 5,9 275 263 118 77 1158 1583 159 213 0,13 0,16 
7 5,3 6,2 522 605 158 88 1235 1863 113 163 0,13 0,07 
8 6,9 6,8 399 271 338 139 3442 4532 572 792 0,16 0,09 
9 6,9 6,9 337 322 306 229 2298 2386 1312 1432 0,78 2,22 
10 6,8 7,1 226 241 220 120 4250 4782 468 506 0,20 0,17 
11 6,9 6,8 150 152 236 138 3918 3398 512 394 0,16 0,12 
12 6,8 7,2 265 219 224 104 3828 2062 684 294 0,17 0,07 
13 7,2 7,2 149 171 205 139 2221 2082 4056 3816 0,13 0,10 

Gluosnių auginimas skirtingose vietovėse ir dirvožemiuose parodė nemažą produkty-
vumo kintamumą. Mažiausias produktyvumas buvo nustatytas Varėnoje (plantacija Nr. 3) ir 
Alytuje (plantacija Nr. 11)– vidutiniškai tik apie 2 t/ha sausos antžeminės biomasės per metus 
(6 lentelė). Tokį rezultatą galėjo lemti tai, kad gluosniai augo nederlingame dirvožemyje 
(granuliometrinė dirvožemio sudėtis – smėlis). Plantacija Nr. 11 nedidelį produktyvumą ga-
lima paaiškinti jos amžiumi (1 metai). Plantacijoje Nr. 3 nustatyta 2–3 kartus mažesnė sumi-
nio azoto koncentracija 0–20 cm dirvožemio sluoksnyje (7 lentelė), lyginant su kitomis plan-
tacijomis. Taip pat plantacijoje Nr. 3 nustatytas mažesnis visų augimui reikalingų elementų 
kiekis. Ši plantacija nebuvo tręšta ir ravėta. O kita tokio pat amžiaus plantacija (plantacija 
Nr. 5) taip pat netręšta ir neravėta, tačiau joje dirvožemio granuliometrinė sudėtis buvo prie-
molis, sukaupė apie 4 kartus daugiau biomasės (6 lentelė). Šios plantacijos dirvožemyje, 0–
20 cm dirvožemio sluoksnyje, buvo beveik 4 kartus didesnės Ca ir 3 kartus didesnės Mg ir 
suminio azoto koncentracijos (7 lentelė). 

Nedidelis gluosnių biomasės metinis prieaugis buvo nustatytas taip pat Trakų (plan-
tacija Nr. 7) ir Alytaus rajonuose (plantacijos Nr. 9–10) – vidutiniškai apie 3 t/ha sausos ant-
žeminės biomasės per metus (6 lentelė), nepaisant to, kad plantacijoje Nr. 7 dirvožemis buvo 
tręštas kompleksinėmis trąšomis. Tokį nedidelį prieaugį galėjo lemti dirvožemio granuliomet-
rinė sudėtis (smėlis), nors Ca, Mg ir azoto koncentracijos yra kelis kartus didesnės (7 lentelė), 
lyginant su skurdžiausia plantacija (plantacija Nr. 3). Siejant gluosnių produktyvumą su azoto 
koncentracijomis dirvožemyje, didžiausias derlius turėtų būti 9 plantacijoje, tačiau tyrimo re-
zultatai rodo, kad taip nėra. Tai gali būti susiję su per dideliu gluosnių sodinimo tankiu 
(18 tūkst. vnt. /ha). 

Apibendrinant galima teigti, kad maisto medžiagų (N, P, K, Ca ir Mg) koncentracija 
dirvožemyje buvo gana panaši visose tirtose plantacijose: didžioji dalis dirvožemio tirtose 
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plantacijose turėjo vidutinę maisto medžiagų koncentraciją (7 lentelė). Atlikti tyrimai parodė, 
kad Lietuvoje netręštose smėlio plantacijose galima gauti apie 2–3 t/ha, tręštose – apie 3 t/ha, 
netręštose smėlingo priemolio plantacijose – nuo 5 iki 9 t/ha, komunaliniu dumblu tręštose 
smėlingo priemolio plantacijose – nuo 7 iki 10 t /ha sausos antžeminės biomasės metinį 
prieaugį (6 lentelė). 

Užsienyje atliktų gluosnių energetinių plantacijų produktyvumo tyrimų analizė paro-
dė, kad gluosnių sausos antžeminės biomasės metinis prieaugis Švedijoje yra nuo 6 iki 
12 t/ha (Dimitriou and Aronsson, 2005; Walle et al., 2007), Italijoje – apie 14–16 t/ha 
(Facciotto et al., 2012), Vokietijoje – apie 7–10 t/ha (Perez et al., 2011), Lenkijoje – apie 
12 t/ha (Buchholz and Volk, 2011), Latvijoje – apie 8 t/ha (Makovskis et al., 2012), Estijoje – 
5–10 t/ha (Heinsoo et al., 2002; Heinsoo and Koppel, 2003).  

Kiti tyrimai (Snowdon et al., 2013), atlikti septyniose šalyse (Švedija, Airija, Naujoji 
Zelandija, JAV, Didžioji Britanija, Lenkija, Estija) parodo, kad vidutinis metinis gluosnių 
sausos antžeminės biomasės metinis prieaugis sudaro apie 7 t/ha, tačiau svyruoja nuo 2 iki 
14 t/ha. Skirtumus tarp svyravimų lemia daugelis priežasčių: sausra vegetacijos laikotarpiu, 
šalnos vėlyvą pavasarį, ligos, dirvožemio kokybė ir tręšimas (Heinsoo et al., 2002; Heinsoo 
and Koppel, 2003; Dimitriou and Aronsson, 2005). Kelių veiksnių kompleksas (dirvožemio 
kokybė, tręšimas, ūkinė veikla, plantacijos kirtimo amžius, sodinimo tankis (pastebėta ten-
dencija, kad didesnis gluosnių sodinimo tankumas lėmė mažesnį prieaugį) gali daryti įtaką 
biomasės prieaugio pokyčiams. Jakienės ir kt. (2013) nuomone, intensyviai tręšiant ir prižiū-
rint gluosnių plantacijas Lietuvoje, galima pasiekti net iki 24 t/ha sausos antžeminės bioma-
sės metinį prieaugį. 

Plantacijų amžius. Analizuojant gluosnių derliaus priklausomybę nuo sodinukų am-
žiaus tirtose plantacijose, nustatyta, kad pirmų metų prieaugis sudaro 2 t/ha sausos antžemi-
nės biomasės. Tai yra mažiausias prieaugis, lyginant su vėlesnių metų metinių prieaugių vi-
durkiais kituose plantacijose (išskyrus skurdžiausią 3-iąją plantaciją), nes pirmais auginimo 
metais gluosniai intensyviai formuoja šaknų sistemą.  

Pastebėta, kad didėjant gluosnių amžiui, didėja kairioji gluosnių skersmens asimetrija 
(4 lentelė): šiose plantacijose pagausėja santykinai plonų gluosnių stiebų. Tai parodo intensy-
vią augalų tarpusavio konkurenciją, galinčią lemti stiebų prieaugio sumažėjimą ir jų džiūvimo 
suintensyvėjimą (stiebų mirtingumo padidėjimą). Paminėti rodikliai leidžia teigti, kad gluos-
nius, pasiekusius 5–6 metų amžių, tikslinga kirsti. Be to, manoma (LAMMC MI, 2013 (b)), 
kad palikus plantacijas augti ilgiau, užauga storesni stiebai, kuriuos sudėtinga nupjauti spe-
cialia šiam tikslui skirta technika (LAMMC MI, 2013 (b)). 

Gluosnių aukščių ir skersmens pasikeitimai priklausomai nuo jų amžiaus pateikti 6 ir 
7 paveiksluose.  
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Vidutinis tirtų gluosnių aukštis buvo 4 m, išskyrus skurdžiausią 3-iąją plantaciją, ku-
rioje vidutinis stiebų aukštis siekė tik 2 m. Didžiausias nustatytas gluosnių stiebų aukštis bu-
vo 8,4 m. Didžiausias stiebų skersmuo 55 cm aukštyje buvo 87 mm, o vidutinis skersmuo – 
tik 18 mm (išskyrus 3-iąją plantaciją, kur vidutinis stiebų skersmuo buvo dar mažesnis ir su-
darė tik 11 mm). Maksimalus ir minimalus aukštis ir skersmuo skirtingose plantacijose pagal 
amžių pateiktas 6 ir 7 paveiksluose.  
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7 pav. Maksimalus ir minimalus skersmuo (D, mm) skirtingo amžiaus GEP 

Kiti tyrimai (Jakienė ir kt., 2013) rodo, kad gluosniai per pirmuosius metus užauga 
iki 1,5–1,8 m, po 2 metų – iki 2–3 m, po 3 metų – iki 3–5 m, o ketvirtais metais – iki 5–7 m 
aukščio. Skandinavijoje ir Britų salose (Petersen, 2007) vidutinis kertamų gluosnių stiebų 
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skersmuo yra apie 15–30 mm, vidutinis aukštis – 3,5–5 m; o sausa masė po 3–4 auginimo 
metų – 15–30 t/ha. 

Taip pat nustatyta, kad didesnis gluosnių sodinimo tankumas lemia mažesnį kiekį 
prigijusių augalų (6 lentelė), o tai mažina plantacijų produktyvumą. 

3.1.3. Gluosnių energetinė vertė 

Žievė. Nustatytas gluosnių sausos žievės biomasės procentinės dalies pokytis bendro-
je sausoje antžeminėje biomasėje kintant stiebo skersmeniui (8 pav.). Žievės dalis bendroje 
sausoje biomasėje sudaro nuo 16 iki 59 procentų bendros masės. Pastebimas stiprus statistinis 
ryšys (R2 = 0,85; koreliacija statistiškai reikšminga, nes P < 0,001), kuris parodo, kad didė-
jant gluosnių stiebų skersmeniui (ir amžiui), mažėja gluosnių žievės procentinė dalis bendroje 
gluosnių sausoje antžeminėje biomasėje.  

Žievės procentas nuo bendros stiebo masės pastebimai kinta iki 20 mm stiebų skers-
mens, o storesnių stiebų išlieka gana vienodas. Panaši tendencija buvo nustatyta ir kitiems 
medžiams: tuopų žievės procentas mažėja didėjant medžio skersmeniui (Morhart et al., 
2013), o tiriant pušies jaunuolynų ryšį tarp stiebo skersmens 1,3 m aukštyje ir žievės tūrio 
procento, žievės procentas susivienodina virš 20 cm (Repšys, 1994). 

y = 91,078x-0,486

R² = 0,85
(P < 0,001)
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8 pav. Skirtingo skersmens stiebų ėminių žievės sausos masės dalis bendroje masėje (%) 
statistinis ryšis su stiebo skersmeniu (D (55), mm) 

Lygtis iš 8 paveikslo leidžia, žinant stiebų skersmenis, apskaičiuoti žievės sausą masę 
1 kiekvienos plantacijos hektare: vienerių metų amžiaus plantacijose – 0,7 t/ha, dviejų metų – 
3,8 t/ha, trijų metų – nuo 2,4 iki 7 t/ha, keturių metų – nuo 2,7 iki 6,5 t/ha, penkerių metų – 
nuo 3,4 iki 14,6 ir šešerių metų nuo 6,7 iki 13,3 t/ha . Nustačius gluosnių žievės šilumingumą, 
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bus galima palyginti gluosnių žievės ir gluosnių medienos be žievės šilumingumo skirtumų 
reikšmingumą. 

Šilumingumas ir peleningumas. Atlikus gluosnių kuro tyrimus, nustatytas gluosnių 
šilumingumas (EN 14918:2009) ir peleningumas (EN 14775:2009), o remiantis šiais rezulta-
tais, apskaičiuota gluosnių energetinė vertė (8 lentelė).  

Remiantis 8 lentelės duomenimis, galima apskaičiuoti, kad gluosnių žievės šilumin-
gumas yra apie 1,5 proc. didesnis, nei gluosnių stiebų be žievės. Tačiau praktikoje, naudojant 
gluosnius biokurui, šie skirtumai nėra itin reikšmingi. 

8 lentelė. Gluosnių šilumingumas, peleningumas ir energetinė vertė 
Parametrai Matavimo 

vienetai 
Gluosnių mediena 

su žieve 
Gluosnių mediena 

be žievės 
Gluosnių 

žievės 

Sauso kuro apatinis 
šilumingumas 

MJ/kg 18,32 18,24 18,53 

Pelenų kiekis sausoje 
kuro masėje 

% 2,1 0,9 4,9 

Energijos kiekis iš sau-
sos masės 

tne 0,438 0,436 0,443 
kWh/kg 5,09 5,07 5,15 

9 lentelėje parodytas energijos kiekis, kurį būtų galima gauti iš tirtų skirtingo am-
žiaus gluosnių energetinių plantacijų. Apskaičiuota, kad iš 1 hektaro gluosnių energetinių 
plantacijų galima gauti vidutiniškai apie 29 MWh/ha šilumos ir taip sutaupyti vidutiniškai a-
pie 2,5 tonų naftos ekvivalento energijos per metus. 

Drėgnis. Nukirstų gluosnių vidutinis santykinis drėgnis tyrimo metu buvo 47,5 ± 
0,42 procento (3 formulė). 83 proc. visų gluosnių drėgnio reikšmių patenka tarp 45 ir 55 pro-
centų. Daugiausia augalų su mažiausiu drėgniu užfiksuota 5 ir 6 metų amžiaus plantacijose: 
nuo 9 iki 25 proc. visų modelinių medelių šiose plantacijose turėjo nuo 13 iki 25 proc. drėg-
nio (pvz., mažiausias sąlyginis vidurkis 6 metų amžiaus plantacijoje buvo 40 ± 3,19, kai vie-
nerių metų plantacijoje – 48 ± 5,05, o dviejų metų plantacijoje – 51 ± 0,69). Tai parodo drėg-
nio mažėjimo tendenciją didėjant stiebų skersmeniui ir amžiui. Tokia pat tendencija būdinga 
kitiems biokurui naudojamiems trako medeliams (lazdynų, šermukšnių ir šaltekšnių) (Škėma, 
2011). Todėl galima daryti prielaidą, kad siekiant mažesnių energijos sąnaudų kūrenimo metu 
vandeniui išgarinti, gluosnių energetines plantacijas galima auginti ilgiau nei 3–4 metus.  

Tirtų gluosnių biomasės drėgnis naudojamas apskaičiuoti drėgnų (ką tik nukirstų) 
gluosnių energetinę vertę. Remiantis gautais rezultatais (8 lentelė) nustatyta, kad grynasis 
šilumingumas sudaro 2,4 MWh iš 1 tonos drėgnų (nukirstų) gluosnių. Nustatytas gluosnių 
drėgnis taip pat bus panaudotas skaičiuojant surinkto derliaus transportavimo sąnaudas, nus-
tatant išvežamos iš plantacijos drėgnos biomasės svorį, atliekant ekonominę analizę. 
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9 lentelė. Energijos kiekis iš visų tirtų GEP 
Plantacijos Nr. Augalų am-

žius, metai 
Energijos kiekis per vi-
są augimo laikotarpį, 

MWh/ha 

Energijos kiekis, 
per metus, 
MWh/ha  

Energijos kiekis 
per metus, tne/ha 

1 5 263 53 4,5 
2 3 138 46 4,0 
3 5 57 11 1,0 
4 4 140 35 3,0 
5 5 192 38 3,3 
6 6 272 45 3,9 
7 4 52 13 1,1 
8 5 162 32 2,8 
9 3 45 15 1,3 
10 4 59 15 1,3 
11 1 8 8 0,7 
12 6 149 25 2,1 
13 2 75 38 3,2 

Vidutinis energi-
jos kiekis per me-

tus 29 2,5 

Apibendrinimas 

Apibendrinant atliktą tyrimą, gautus duomenis, galima teigti, kad nustatyta didelė 
gluosnių stiebų masės priklausomybė nuo jų skersmens (R² = 0,95), kuria remiantis parengtas 
nedestruktyvus metodas apskaičiuoti gluosnių sausą antžeminę biomasę ploto vienete. Šis 
metodas apibrėžiamas 14 formule, kuriai išspręsti, reikėtų apmatuoti mažiausiai 10 augalų 
skersmenis 55 cm aukštyje virš žemės paviršiaus. Remiantis paruoštu metodu, nustatyta, kad 
gluosnių energetinių plantacijų prieaugis Lietuvoje komercinėse plantacijose labai svyruoja 
(nuo 2 iki 10 t/ha sausos antžeminės biomasės per metus pirmoje rotacijoje) ir priklauso nuo 
augalų sodinimo tankumo, dirvožemio, tręšimo, augalų amžiaus. Pirma rotacija yra mažiau 
produktyvi, nei vėlesnės dėl būtinybės sukurti šaknų sistemą. Masei daro įtaka medelių 
skersmens dydis ir stiebų kiekis ploto vienete. Dėl gluosnių produktyvumo skirtumų skirtin-
gose šalyse, paruoštas nedestruktyvus metodas, taikytinas tik Lietuvoje. 

Remiantis tyrimo rezultatais, pagal stiebų pasiskirstymo storumo klasėse statistinius 
duomenis (asimetrijos ir eksceso rodikliai), nurodančius stiprėjančią tarpusavio konkurenciją, 
rekomenduojamas ne didesnis 5–6 metų gluosnių pirmojo kirtimo amžius, bet ne mažesnis 3–
4 metų amžius, vertinant gluosnių šilumingumą. Teigiama, kad gluosnių auginimas nederlin-
guose smėlio dirvožemiuose, nenaudojant intensyvaus tręšimo, yra netikslingas dėl mažo 
biomasės prieaugio. 

Žinant, kad iš 1 gluosnių energetinių plantacijų hektaro galima gauti vidutiniškai apie 
29 MWh/ha šilumos ir taip sutaupyti vidutiniškai apie 2,5 tonų naftos ekvivalento energijos 
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per metus, galima teigti, kad gluosnių energetinių plantacijų auginimas yra naudinga veikla 
ES strateginės orientacijos į aktyvų atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą kontekste. 

Tyrimų metu gauti duomenys naudojami ekonominei analizei (3.2 skyrius) atlikti: 
mažiausias ir vidutinis metiniai prieaugiai panaudoti apskaičiuojant potencialias veiklos pa-
jamas ir derliaus nuėmimo bei transportavimo sąnaudas, o nustatytas gluosnių drėgnis – nus-
tatyti išvežamos iš plantacijos drėgnos biomasės svorį ir apskaičiuoti surinkto derliaus trans-
portavimo sąnaudas. 

3.2. Gluosnių energetinių plantacijų auginimo ekonominis efektyvumas 
Lietuvoje 

Gluosnių energetinių plantacijų auginimo sąnaudos, įskaitant sodinamąją medžiagą, 
techniką (technikos, kt. įrangos nuoma ir transportavimas, priežiūra, kuro sąnaudos ir kaina) 
ir darbo jėgą (darbuotojų skaičius, darbo valandų skaičius, valandinis įkainis, netiesioginės 
darbo išlaidos), apėmė 6 pagrindinius sąnaudų blokus, kuriuos sudarė: 

1) pasiruošimo sąnaudos: žemės paruošimas prieš sodinimą (arimas, lėkščiavi-
mas, skutimas), piktžolių naikinimas naudojant herbicidus; 

2) sodinimo sąnaudos: sodinimo medžiaga ir sodinimo darbai;
3) priežiūros sąnaudos: piktžolių kontrolės procedūros (pirmais ir antrais metais),

pirminis nupjovimas (po pirmų metų) siekiant atžėlimo, tręšimas; 
4) derliaus nuėmimo sąnaudos;
5) transportavimo sąnaudos;
6) kitos sąnaudos (administravimo sąnaudos ir žemės mokesčiai).
Žemės nuomos sąnaudos į skaičiavimus nebuvo įtrauktos, nes Lietuvoje gluosnių

energetinėms plantacijoms auginti žemę nuomoja tik 2 procentai savininkų (remiantis 5 už-
davinio rezultatais).  

Pasiruošimo gluosnių auginimo (189 Eur/ha) ir gluosnių priežiūros sąnaudų 
(441 Eur/ha) skaičiavimai (10 lentelė) buvo pagrįsti rekomenduojama pasiruošimo, priežiūros 
darbų seka ir jų atlikimo dažnumu (Lazdina, 2016), trąšų rinkos kainomis, mechanizuotų že-
mės ūkio paslaugų 2015 metų kainomis Lietuvoje. Pirmus gluosnių auginimo metus (1 rotaci-
jos metu) vyksta piktžolių kontrolė, o tręšimas nuotekų dumblu – po kiekvieno derliaus nuė-
mimo (10 lentelė)  

Lietuvoje iki šiol nėra nuosavos derliaus nuėmimo technikos. 2013 metais UAB „Re-
nergija“ įgijo gluosnių derliaus nuėmimo kombainą, tačiau iki šiol jis nėra naudojamas dėl 
techninių kliūčių. GEP savininkai nuomoja kirtimo techniką iš kaimyninių šalių. Remiantis 
ekonominio Ecowillow modelio (SUNY–ESF, 2008) darbo bei technikos našumo metodika 
(2 lentelė), taip pat darbo jėgos, kuro, technikos nuomos, sodinamos medžiagos kainomis 
Lietuvos rinkoje, buvo apskaičiuotos gluosnių sodinimo, derliaus nuėmimo ir transportavimo 
sąnaudos vienam hektarui visų darbų savikainai (11, 12 ir 13 lentelės). 



10 lentelė. GEP pasiruošimo prieš sodinimą ir priežiūros po įveisimo sąnaudų skaičiavimas (Eur/ha) 1 gluosnių hektarui  
(trąšų bei mechanizuotų žemės ūkio paslaugų kainos grindžiamos rinkos kainomis Lietuvoje (ŽŪIKVC, 2016); pilkame fone pažymėtos 
reikšmės remiasi D. Lazdinos (2016) gluosnių auginimo priežiūros rekomenduojamomis normomis) 
Plantacijos plotas: 1 ha Plantacijos pasiruoši-

mas 
1 rotaci-

ja 
2 rotaci-

ja 
3 rotaci-

ja 
4 rotaci-

ja 
5 rotaci-

ja 
Visas gyvavimo ciklas (bendrai) 

Kintamosios išlaidos Kiekis Kaina, 
Eur 

Iš viso, 
Eur 

Iš viso, 
Eur 

Iš viso, 
Eur 

Iš viso, 
Eur 

Iš viso, 
Eur 

Iš viso, 
Eur 

Kiekis Matavimo 
vienetas 

Kaina, 
Eur 

Iš viso, 
Eur 

Trąšos 
NPK 7:19:29 62,00 200 kg 0,31 62,00 
Amonio nitratas 29,00 100 kg 0,29 29,00 
Trąšų paskleidimas 14,36 1 kartas 14,36 14,36 
Augalų apsauga 
Herbicidai 1 16,47 16,47 1 

purškimų 
skaičius 16,47 16,47 

Technikos ir rankinio 
darbo operacijos 
Tręšimas nuotekų 
dumblu 1 40,66 40,66 40,66 40,66 40,66 40,66 5 kartai 40,66 203,30 
Dirvos parošimas 1: 
lėkščiavimas 1 32,55 32,55 1 kartas 32,55 32,55 
Dirvos paruošimas 2: 
arimas 1 59,90 59,90 59,90 2 kartai 59,90 119,80 
Dirvos paruošimas 3: 
akėjimas 1 39,93 39,93 1 kartas 39,93 39,93 
Piktžolių naikinimo iš-
laidos 77,20 2 kartai 38,60 77,20 
Pirminis pjovimas 36,00 1 kartas 36,00 36,00 
Pasiruošimas 189,50 
Priežiūra 441,10 
Iš viso 630,60 
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11 lentelė. Gluosnių įveisimo sąnaudų apskaičiavimas 
(pilkame fone pažymėtos reikšmės remiasi EcoWillow modelio normatyvais) 

Duomenys Matavimo vnt. Reikšmė 
Visas gluosnių plantacijos įveisimo plotas ha 10 
Gluosnių sodinimo plotas ha 9 
Darbo atlikimo laiko norma 1 hektarui val./ha 1,5 
Visas darbo laikas val. 13,5 
Darbo jėga 
Darbininkas vnt. 2 
Meistras vnt. 1 
Vidutinis darbininkų atlyginimas Eur/val. 3,75 
Vidutinis meistro atlyginimas Eur/val. 8,87 
Netiesioginės darbo sąnaudos % 31,18 
Visos darbo jėgos sąnaudos Eur 272,19 
Visos darbo jėgos sąnaudos 1 hektarui Eur/ha 27,22 
Įranga /technika 
Visos įrangos komplektų kiekis vnt. 1 
Traktoriaus ir sodinimo technikos transpor-
tavimas 

Eur/km 0,50 

Transportavimo atstumas km 50,00 
Technikos transportavimo sąnaudos (pirmyn 
ir atgal) 

Eur 50,00 

Traktoriaus nuomos kaina Eur/val. 28,00 
Sodinimo technikos nuomos kaina Eur/val. 28,00 
Traktoriaus kuro sąnaudos plantacijoje l /val. 10,00 
Kuro kaina Eur/l 0,56 
Technikos darbo laikas plantacijoje val. 13,50 
Priežiūra Eur/ha 5,00 
Visos techninės sąnaudos Eur 926,60 
Visos techninės sąnaudos 1 hektarui Eur/ha 92,66 
Sodinukai 
Sodinukų kiekis/ sodinimo tankumas vnt./ha 13000 
Sodinukų kaina Eur/vnt. 0,04 
Sodinukų pristatymo/ atvežimo kaina Eur 0 
Nenumatytos sąnaudos (sandėliavimas) % 10,00 
Visos sodinukų sąnaudos Eur 5148,00 
Visos sodinukų sąnaudos 1 hektarui Eur/ha 514,80 
VISOS SODINIMO SĄNAUDOS Eur 6346,79 
VISOS SĄNAUDOS vienam hektarui Eur/ha 634,68 
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12 lentelė. Gluosnių derliaus nuėmimo sąnaudų apskaičiavimas 
(pilkame fone pažymėtos reikšmės remiasi EcoWillow modelio normatyvais) 

Duomenys Matavimo vnt. Reikšmė 
Visas gluosnių plantacijos plotas ha 10 
Kertamas gluosnių plantacijos plotas ha 9 
Sausos biomasės prieaugis per rotaciją t s.m ha 24 
Kirtimo greitis km/val. 6,5 
Dvigubų eilučių plotis  m 2,3 
Eilučių ilgio vidurkis m 200 
Apsisukimo laikas min/eilutė 0,75 
Vidutinis eilučių skaičius vnt. 195,65 
Visas apsisukimo laikas min 146,74 
Kirtimo priežiūros laikas % nuo kirtimo laiko 17,00 
Kirtimo greitis val./ha 1,10 
Visas kirtimo laikas val. 9,90 
Darbo jėga 
Darbininkas vnt. 3 
Meistras vnt. 1 
Visos darbo jėgos sąnaudos  Eur 248,43 
Visos darbo jėgos sąnaudos 1 hektarui Eur/ha 24,84 
Įranga /technika   
Įrangos komplektų kiekis vnt. 1 
Kirtimo technikos transportavimas Eur/km 1,05 
Kitos technikos transportavimas Eur/km 1,05 
Transportavimo atstumas km 50,00 
Technikos transportavimo sąnaudos  Eur 210,00 
Kirtimo įrangos nuoma Eur/val. 56,00 
Kirtimo technikos kuro sunaudojimas l/val. 60,00 
Kirtimo sąnaudos Eur 1097,48 
Traktorių su treileriu (priekaba) kiekis vnt. 2,00 
Traktoriaus su treileriu (priekaba) nuoma Eur/val./vnt. 28,00 
Traktoriaus su treileriu kuro sunaudojimas l/val. 10,00 
Kuro pūtimo įrangos nuoma Eur/val./vnt. 28,00 
Kuro pūtimo įrangos kuro sunaudojimas l/val. 5,00 
Kuro kaina Eur/l 0,56 
Visos kirtimo sąnaudos Eur 970,68 
Priežiūra Eur/ha (1 proc.) 9,71 
Visos techninės sąnaudos Eur 2155,52 
Visos techninės sąnaudos 1 hektarui Eur/ha 215,55 
VISOS KIRTIMO SĄNAUDOS Eur 2403,95 
VISOS SĄNAUDOS vienam hektarui Eur/ha 240,39 
VISOS SĄNAUDOS vienai tonai sausos masės Eur/t s.m 10,02 
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13 lentelė. Gluosnių derliaus transportavimo sąnaudų apskaičiavimas 
(pilkame fone pažymėtos reikšmės remiasi EcoWillow modelio normatyvais) 

Duomenys Matavimo vnt. Reikšmė 
Visas gluosnių plantacijos plotas ha 10 
Gluosnių rotacijos trukmė metai 4 
Vidutinis metinis sausos biomasės prieaugis t s.m/ha/per metus 6 
Pakraščiai % nuo žemės ploto 0,08 
Išvežamos drėgnos biomasės svoris t 465 
Susmulkintos drėgnos* biomasės tankis m³/t 3,4 
Važiavimo greitis pagrindiniame kelyje km/val. 80 
Greitis plantacijoje km/val. 30 
Atstumas iki pagrindinio kelio  (į vieną pusę) km 50 
Atstumas iki plantacijos kelio (į vieną pusę) km 1,5 
Visas vairavimo laikas į abi puses val. 1,35 
Pakrovimo laikas min 5 
Iškrovimo laikas min 15 
Bendras laikas vienam reisui val. 1,68 
Technika   
Sunkvežimio eksploatavimo sąnaudos Eur/km 0,8 
Kuro sąnaudos km/l 3 
Kuro kaina Eur/l 0,95 
Maksimali sunkvežimio talpa 
  

m³ 108 
t 35 

Pakrovimo svoris t 31,76 
Reisų skaičius vnt. 14,63 
Visas darbo laikas val. 24,63 
Sunkvežimio apsisukimų skaičius vnt. 2,49 
Visos techninės sąnaudos Eur 1683,14 
Darbo jėga   
Vairuotojas vnt. 1 
Atlyginimas Eur/val. 7,87 
Netiesioginės darbo sąnaudos % 31,18 
Visos darbo jėgos sąnaudos Eur 254,32 
VISOS TRANSPORTAVIMO SĄNAUDOS Eur 1937,46 
VISOS SĄNAUDOS vienam hektarui Eur/ha 193,75 
VISOS SĄNAUDOS vienam kilometrui Eur/km 2,57 
VISOS SĄNAUDOS vienai tonai sausos masės Eur/t s.m 8,77 

 
Nustatyta, kad pasiruošimas gluosnių sodinimui sudaro 6 procentus visų sąnaudų, so-

dinimas – 19 proc. (9 pav.). Didžiąją dalį sąnaudų sudarytų derliaus nuėmimas su transporta-
vimu – 56 proc. 
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9 pav. GEP auginimo sąnaudų struktūra 

 
Remiantis gautais duomenimis, buvo apskaičiuoti gluosnių energetinių plantacijų au-

ginimo piniginių srautai per visą 22 metų gyvavimo laikotarpį, kurioje pateikiami duomenys 
apie 1 ha darbų kaštus ir gaunamas pinigų įplaukas. Atskirai analizuoti pinigų srautai su ES 
subsidijomis ir be jų. Nustatyta, kad nuo 2 metų po plantacijos įveisimo metinis grynasis pi-
nigų srautas yra teigiamas dėl įveisimo paramos (40 proc. nuo sodinimo išlaidų) ir tiesioginės 
kasmetinės išmokos 93,69 Eur/ha . Tačiau vertinant pinigų srautus be ES subsidijų, grynasis 
pinigų srautas parodo teigiamą reikšmę tik 5-ais, 9-ais, 13-ais, 17-ais ir 21-ais metais (der-
liaus nuėmimo metais su sąlyga, kad visas surinktas derlius buvo parduotas). Koeficiento 
reikšmė parodo kiek kartų paramos išmokos (kitaip, ūkio gautos einamosios subsidijos) padi-
dino ūkio savarankiškai rinkoje uždirbtas pajamas (Vitunskienė, 2014). 

Apskaičiuotos gluosnių energetinių plantacijų auginimo veiklos grynosios dabartinės 
vertės (GDV) ir vidinės grąžos normos (VGN) reikšmės per visą 22 metų gyvavimo ciklą, 
taikant 6-ių proc. diskonto normą (14 lentelė). Įprastiniu atveju, kai į projektą investuojama 
tik jo pradžioje, yra nustatoma tik viena teigiama VGN reikšmė, tačiau praktikoje pasitaiko 
sudėtingesnių situacijų, kai yra keletas VGN reikšmių (Mackevičius ir Tomaševič, 2011).  
Gluosnių energetinių plantacijų auginimo veikla yra tas atvejis, kai praėjus tam tikram laikotar-
piui po pradinių investicijų, atsiranda būtinybė papildomai investuoti (derliaus nuėmimas, 
transportavimas, priežiūra). Tokiomis sąlygomis rekomenduojama taikyti mažesnę iš galimų 
apskaičiuotų VGN reikšmių (Ehrhardt and Brigham, 2002; Horne and Wachowicz, 2005). 

 

14 lentelė. GDV, VGN ir pelningumo koeficiento (PK) reikšmės per visą 22 metų 
gyvavimo ciklą, taikant 6-ių proc. diskonto normą  
Rodikliai Reikšmė be paramos Reikšmė su parama 
Diskonto norma, % 6 
VGN, % 5 16 
GDV, Eur 458 1800 
PK 1,22 1,87 
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Rezultatai (14 lentelė) rodo, kad taikant 6 proc. diskonto normą, be ES paramos, 
gluosnių auginimo veiklos grynoji dabartinė vertė (GDV) būtų 458 eurų, vidinė grąžos norma 
(VGN) – 5 proc., o pelningumo koeficientas (PK) parodo, kad kiekvienas investuotas euras 
papildomai (padengus visas investicijas) uždirbtų 22 euro centus per 22 metus. Tačiau naudo-
jant ES paramą, projekto GDV būtų 1800 eurų 22-ais metais, VGN – 16 proc., o kiekvienu 
investuotu euru papildomai uždirbama 87 euro centus. Abejais atvejais projektas yra efekty-
vus, nes GDV >0 ir PK >1. 

Atlikus dekompozicijos analizę, apskaičiuotas nominalusis tiesioginės paramos koe-
ficientas (NTPK): 

9,3
458

1800
==NTPK    (15).

Šis koeficientas rodo, kad ūkio gautos subsidijos padidina ūkio savarankiškai sukur-
tas pajamas beveik keturiais kartais. 

Taikant scenarijų metodą, buvo sudaryti trys investicinio projekto scenarijai: bazinis 
(realistinis), pesimistinis (kai prognozuojama, kad pajamos mažėja 10 proc., sąnaudos didėja 
10 proc.) ir optimistinis (atvirkštinė prognozė, kai pajamos didėja 10 proc., o sąnaudos mažė-
ja 10 proc.). Nustatyta (10 pav.), kad optimistinio scenarijaus atveju, taikant 6 proc. diskonto 
normą, investicijos atsipirktų 6 metais su ES parama ir 13 metais be ES paramos (po trečio 
derliaus nuėmimo). Atitinkamai pesimistinio scenarijaus atveju – 9 metais (po 2 derliaus nu-
ėmimo) su ES parama ir visai neatsipirktų per 22 metus be ES paramos. Tačiau yra maža ti-
kimybė, kad visi projekto parametrai vienu metu įgautų geriausias arba blogiausias reikšmes. 
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10 pav. Grynoji dabartinė vertė (GDV) ir investicijų atsipirkimo laikas, (T), naudojant 6 % 
diskonto normą bazinio (realistinio), optimistinio ir pesimistinio scenarijaus atvejais 
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Investicijų atsipirkimo laikas realistinio scenarijaus atveju, be ES paramos, ateina tik 
17 metais, tačiau pasinaudojant dabartine ES parama, šis projektas atsipirktų 9 metais 
(10 pav.), jei būtų surinktas ir parduotas visas derlius.  

Remiantis Lenkijos mokslininkų metodika (Ericsson et al., 2006), taip pat buvo aps-
kaičiuota, kokios sąnaudos patiriamos po kiekvieno derliaus nuėmimo, neįskaitant įveisimo, 
nes šios sąnaudos buvo patirtos nepriklausomai nuo to, ar ūkininkas augins toliau gluosnius, 
ar ne. Šie rezultatai gali parodyti, ar ūkininkai gali ekonomiškai motyvuoti tęsti arba nutraukti 
gluosnių auginimą (Ericsson et al., 2006). Apskaičiuotos nediskontuotos sąnaudos iki pirmo 
derliaus nuėmimo ir po kiekvieno derlaus nuėmimo bei nediskontuotos pajamos, kurios būtų 
gautos po kiekvieno derlaus nuėmimo iš 1 gluosnių hektaro, surenkant ir parduodant visą su-
rinktą biomasę (15 lentelė).  

15 lentelė. GEP auginimo nediskontuotų sąnaudų ir pajamų struktūra (neįtrauktos 
administravimo ir žemės mokesčių sąnaudos) 
Laikotarpis Nediskontuotos 

sąnaudos, Eur/ha 
Sąnaudos, 

% 
Nediskontuotos pa-

jamos, Eur/ha  
(be subsidijų) 

Pajamos, 
% 

Pasiruošimas 190 6 0 0 
Įveisimas ir priežiūra (iki 1 der-
liaus nuėmimo) 

853 27 0 0 

5 metai (1-as derliaus nuėmimas, 
transportavimas, tręšimas) 

191 6 428 8 

6–8 metai (2-as derliaus nuėmi-
mas, transportavimas, tręšimas) 

475 15 1282 23 

9–13 metai (3-as derliaus nuė-
mimas, transportavimas, tręši-
mas) 

475 15 1282 23 

14–17 metai (4-as derliaus nuė-
mimas, transportavimas, tręši-
mas) 

475 15 1282 23 

18–21 metai (5-as derliaus nuė-
mimas, transportavimas, dirvos 
arimas) 

494 16 1282 23 

Iš viso 3153 100 5556 100 

Rezultatai rodo, kad gluosnių augintojų pajamos (neįskaitant subsidijų) gali daugiau 
nei du kartus viršyti sąnaudas po kiekvieno derliaus nuėmimo (neįskaitant įveisimo sąnaudų). 
Taigi, po kiekvieno derliaus nuėmimo augintojas gali nuspręsti, tęsti gluosnių auginimą ar ne. 
Be to, gluosnių energetinių plantacijų auginimas turi keletą privalumų – pvz. jei, atėjus der-
liaus nuėmimo laikui, paaiškėja, kad nėra pirkėjo arba biomasės supirkimo kaina per maža – 
galima atidėti derliaus nuėmimą kitiems metams (Lazdina, 2016), pratęsiant plantacijos rota-
cijos laiką, kas būtų neįmanoma, auginant žemės ūkio kultūras. 

16 lentelėje parodyta kokios yra sąnaudos1 gluosnių hektarui atitinkamais auginimo 
metais (sąnaudos nediskontuotos). Iš viso net 14 metų (3–4 auginimo metais, taip pat 3 metus 
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iš eilės po kiekvieno derliaus nuėmimo) nepatiriama jokių išlaidų, neskaičiuojant administra-
vimo ir žemės mokesčių. 

16 lentelė. GEP auginimo nediskontuotos sąnaudos 10 ha plotui pagal metus (neįt-
rauktos administravimo ir žemės mokesčių sąnaudos) 

Metai Žemės pa-
ruošimas, 

Eur 

Sodinimas, Eur Priežiūra auginant 
gluosnius, Eur 

Kirtimas ir trans-
portavimas, Eur 

Iš viso, 
Eur 

0 1895 1895 
1 6347 1440 7787 
2 746 746 
5 407 1503 1910 
9 407 4342 4749 

13 407 4342 4749 
17 407 4342 4749 
21 4342 4342 
22 599 599 

Iš viso, Eur 31526 
Santykinis metinis sąnaudų vidurkis, Eur/ha 143 

Atlikta investicijų grąžos priklausomybės nuo gluosnių produktyvumo pokyčių anali-
zė parodė, kad gaunant vidutinį 3,5 t/ha sausos biomasės metinį prieaugį su prielaida, kad kiti 
kintamieji nesikeičia, nėra investicijų grąžos (11 pav.).  
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11 pav. Investicijų grąžos normos priklausomybė nuo GEP produktyvumo 
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Investicijų grąžos pakeitimai, pasikeitus biomasės kainai su prielaida, kad kiti kinta-
mieji nesikeičia, pateikti 12 paveiksle. Nustatyta, kad biomasės kainai nukritus iki 32 Eur už 
sausos masės toną (be ES paramos), nėra investicijų grąžos, o bet koks biomasės pardavimo 
kainos padidėjimas veda prie didėjančio vidinės grąžos normos. 
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12 pav. Investicijų grąžos normos priklausomybė nuo GEP biomasės kainos 

Apibendrinimas 

Nustatyta, kad gluosnių biokuro gamybos per visą gyvavimo laikotarpį (įveisimo, 
auginimo ir surinkimo) kaštai Lietuvoje sudaro 3317 Eur/ha. Gluosnių energetinių plantacijų 
įveisimo sąnaudos sudaro 25 proc. nuo visų patiriamų sąnaudų, priežiūros sąnaudos – 
13 proc., derliaus nuėmimo – 31 proc., transportavimo – 25 proc. ir kitos sąnaudos sudaro 
6 proc. bendroje sąnaudų struktūroje.  

Lietuvoje didžiąją dalį gluosnių energetinių plantacijų auginimo sąnaudų sudaro der-
liaus nuėmimas su transportavimu – 56 proc. Šis procentas beveik toks pat, kaip ir kitose Bal-
tijos šalyse: Lenkijoje (Ericsson et al., 2006) šios sąnaudos sudaro apie pusę visų sąnaudų, o 
Latvijoje – daugiau nei pusę: 55 proc. (Makovskis et al., 2012). Tačiau manoma (Ericsson et 
al., 2006), kad įveisimo sąnaudos taip pat turi reikšmingą poveikį, nes pirmos pajamos, neįs-
kaitant subsidijų, nėra gaunamos iki penktųjų metų. Apskaičiuota, kad Lenkijoje gluosnių 
energetinių plantacijų auginimo priežiūros sąnaudos yra žemesnės, lyginant su kviečių ir 
miežių auginimu, kita vertus, gluosnių biokuro transportavimo sąnaudos yra santykinai di-
desnės (Ericsson et al., 2006). Lenkijoje taip pat buvo nustatyta, kad santykinis ekonominis 
gluosnių auginimo efektyvumas yra geresnis vidutinės kokybės dirvožemiuose nei kviečių 
auginimo pelningumas geriausiuose dirvožemiuose. (Ericsson et al., 2006). 

Labiausiai gluosnių auginimo ekonominė nauda priklauso nuo derliaus dydžio ir bio-
kuro supirkimo kainos. Pelnas yra labai priklausomas nuo biomasės kainos, bet ir esant ge-
ram gluosnių produktyvumui, gluosnių auginimas yra ekonomiškai efektyvus. Gluosnių der-
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liaus bei darbo našumo ir transportavimo sunkvežimių talpos padidėjimas, taip pat sodinamo-
sios medžiagos įsigijimo sąnaudų ir bet kokių kitų kainų (darbo ir kuro kainos) mažinimas 
daro teigiamą įtaką grynajam pinigų srautui per visą plantacijos gyvavimo ciklą ir didina 
gluosnių auginimo pelningumą.  

Atliktų tyrimų rezultatai parodo gluosnių auginimo ekonominį efektyvumą, įvertintą 
pagal grynąją dabartinę vertę (GDV) ir vidinę grąžos normą (VGN). Vertinant diskonto nor-
mos mažėjimo tendenciją, GDV ir VGN didės. Dabartinis realistinis scenarijus (naudojant 
6 proc. diskonto normą), naudojant ES paramą, parodo gluosnių auginimo projekto ekonomi-
nį efektyvumą: GDV yra 1800 eurų, o VGN – 16 proc. Investicijų atsipirkimo laikotarpis – 
9 metai (po antro derliaus nuėmimo). Konstatuojama, kad gluosnių auginimo kurui projektas 
gali būti ekonomiškai perspektyvus netgi be subsidijų.  

3.3. Gluosnių energetinių plantacijų augintojų nuomonės tyrimas 

Remiantis objektyviais duomenimis, atlikta gluosnių energetinių plantacijų plotų Lie-
tuvoje analizė, o remiantis subjektyviais duomenimis – gluosnių energetinių plantacijų augin-
tojų apklausa Lietuvoje ir jos rezultatų analizė.  

3.3.1. Gluosnių energetinių plantacijų plotų analizė 

Pirmos gluosnių plantacijos Lietuvoje buvo įveistos 1989 metais Kauno ir Šakių ra-
jonuose (Jakienė ir kt., 2013), vėliau 1996 m. – Alytaus rajone (Noreika ir Smaliukas, 2005). 
2003 metais UAB „Jūsų sodui“ pradėjo auginti gluosnius energetikos tikslais, tačiau tik nuo 
2007 metų prasidėjo pastebimas susidomėjimas gluosnių auginimu, nes Lietuvos ūkininkams 
buvo pasiūlyta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros programą 2007–2013 metams (LKPP, 
2007). Statistinius duomenis apie deklaruotus tiesioginei paramai gauti gluosnių energetinių 
plantacijų auginamus plotus Lietuvoje pateikia Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės 
ūkio ministerijos. Šių plotų kaitos analizė rodo, kad bendras įveistas gluosnių plantacijų plo-
tas Lietuvoje nuo 2011 metų padidėjo daugiau nei 30 kartų ir 2016 metais sudarė 3 418 ha 
(2 priedas). Vidutinis deklaruotas gluosnių plantacijų plotas vienam pareiškėjui 2016 m. su-
darė apie 22 ha (2 priedas). Pažymima, kad šie skaičiai aprėpia tik plotus, kurie buvo dekla-
ruoti NMA tiesioginei paramai gauti. Kiek trumpos apyvartos sumedėjusių gluosnių augalų 
energetiniams tikslams įveista nenaudojant ES paramos, nėra žinoma.  

Nustatyta, kad gluosnių energetinių plantacijų plėtra Lietuvoje vyksta daugiau nena-
šiuose dirvožemiuose: beveik 80 proc. gluosnių plantacijų auginami dirvožemiuose, turin-
čiuose bazinį žemės našumo rodiklį iki 37 balų ir beveik 10 proc. – per 45 balais įvertintuose 
dirvožemiuose (17 lentelė, 13 pav.). 

17 lentelė. Gluosnių plantacijų plotų procentinė dalis pagal žemės našumo balą Lie-
tuvoje 2016 m.  
Žemės našumas, balai 32,5–37,0 37,1–41,0 41,1–45 45,1–51,5 
Gluosnių plotai, % 79,5 3,4 7,3 9,8 
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13 pav. GEP plotų paskirstymas Lietuvoje 2016 m. pagal žemės našumo balą 

Lietuva turi santykinai panašų energetinių gluosnių plantacijų plotą, lyginant su ki-
tomis šalimis, vertinant šalies ploto vienetui (18 lentelė). Švedijoje masiškas gluosnių augi-
nimas prasidėjo nuo 1970 m. (Bakšienė ir kt., 2012). Šiaurės Amerikoje ir kai kuriose Euro-
pos šalyse, energetiniai augalai auginami daugiau nei 30 metų (Ara et al., 2014). Europoje vi-
sas trumpos apyvartos sumedėjusių augalų energetinių plantacijų plotas yra palyginus nedide-
lis: 2014 metais jis sudarė 39 200 ha (Hauk et al., 2014), o 2016 – virš 50 000 ha (18 lentelė).  

18 lentelė. Gluosnių plantacijų plotai energetiniams tikslams skirtingose šalyse ir jų 
procentinė dalis nuo šalies sausumos ploto 

Šalis Gluosnių plotas, ha  
(informacijos šaltinis) 

Šalies sausumos 
plotas, km2 

Gluosnių plotas nuo ša-
lies sausumos, % 

Kinija 21 000 ha (Ball et al., 2005) 9 569 901 0,21 
Danija 4 000 ha (The Danish Ministry of 

Food, Agriculture and Fisheries, 2010) 

42 434 0,09 

Lenkija apie 15 000 ha (Mosiej, 2016) 304 255 0,05 
Švedija 16 000–17 000 ha (Mola-Yudego, 

2010; Dimitriou and Aronsson, 2011). 
410 335 0,04 

Lietuva 2 477 ha (NMA, 2015) 61 680 0,04 
Latvija virš 1 200 ha (Lazdina, 2016) 62 249 0,02 
Vokietija apie 6 000 ha (Hauk et al., 2014) 348 672 0,02 
Airija 1 500 ha (Finnan, 2016) 68 883 0,02 
Italija 5 000 ha (Spinelli, 2016) 294 140 0,02 
Jungtinė Ka-
ralystė 

1175–1500 ha (Petersen, 2007; 
Snowdon et al., 2013) 

241 930 0,006 
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Šalis Gluosnių plotas, ha  
(informacijos šaltinis) 

Šalies sausumos 
plotas, km2 

Gluosnių plotas nuo ša-
lies sausumos, % 

Estija apie 140 ha (Heinsoo and Koppel, 
2007) 

42 388 0,003  

Suomija 10–15 ha (Hurskainen, 2015) 303 815 0,00005 
JAV 470 ha (Volk, 2016; Volk et al., 2016) 9 161 966 0,00005 
Kanada  300–500 ha (Guidi et al, 2013, Pitre, 

2016; Labrecque, 2016) 
9 093 507 0,00005 

Naujoji Ze-
landija 

< 10 ha (Snowdon et al., 2013) 267 710 0,00004 

Iš viso apie 76 000 ha 
 
Tai lemia įvairios priežastys: santykinai didelės pradinės išlaidos, neaiškus pelnin-

gumas, ilgalaikio kapitalo įsipareigojimai (Hauk et al., 2013; 2014). Nepaisant to, užsienio 
tyrėjai (Ledin and Willebrand, 1996; Nordh, 2005) gluosnių auginimą energetikos tikslais 
vertina kaip ilgalaikę investiciją. 2012 m. bioenergija sudarė 5,6 proc. visos atsinaujinančių 
energijos išteklių galios pasaulyje (REN 21, 2013). Sumedėjusių augalų plantacijose užaugin-
ta biomasė iš šio skaičiaus sudaro tik apie 4 procentus (Pawson et al., 2013). O šių plantacijų 
potencialas gali siekti 20–60 proc. visos bioenergijos produkcijos, priklausomai nuo žemės 
prieinamumo ir drėgmės (Beringer et al., 2011). 

Švedija laikoma viena iš lyderiaujančių Europoje šalių pagal trumpos apyvartos su-
medėjusių augalų energetinių komercinių plantacijų auginimą (Baum et al., 2009). 2012 m. 
gluosnių plantacijos Švedijoje siekė 16–17 tūkst. ha (Nordh, 2003; Mola-Yudego, 2010; Di-
mitriou and Aronsson, 2011). Čia biomasė sudaro apie 53 proc. visų kuro rūšių, naudojamų 
centralizuotam šildymui (Biomob, 2009 (2011)), o bendra energetikos politika remia bioma-
sės panaudojimą energijos gamybai. Lyginant su Lietuva, Švedijos gluosnių plantacijų plotai 
nėra maži, tačiau žinant, kad Švedijoje gluosniai auginami jau 45 metai, skaičiai nebeatrodo 
tokie įspūdingi.  

Lyginant su numatytu tikslu, kad iki 2025 m. šios plantacijos pasieks 11 500 ha (Na-
cionalinė energetikos strategija, 2007), galima teigti, kad, nepaisant įsipareigojimų Europos 
Sąjungai (ES direktyva, 2009) ir deklaratyvių teiginių (Nacionalinė energetinės nepriklauso-
mybės strategija, 2012), sumedėjusių augalų plantacijų plėtra Lietuvoje vyksta gana lėtai. 

 
3.3.2. Gluosnių augintojų nuomonės tyrimas: įveisimo motyvai ir vykdyta veikla 

Respondentų atsakymai į klausimus padėjo atskleisti priežastis ir motyvus, paskati-
nusius pradėti auginti gluosnių plantacijas.  

Analizė parodė, kad pagrindinės skatinamosios priežastys buvo galimybė vystyti nau-
ją verslą, gauti papildomų pajamų ir ES paramą. Nors nemažai savininkų nurodė, kad gluos-
nių auginimas – tai galimybė užauginti kurą savo reikmėms, o lyginant su žemės ūkiu, veikla 
reikalauja mažiau darbo ir priežiūros, be to dauguma augintojų turėjo nenaudojamos žemės 
(14 pav.). 
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14 pav. Priežastys, paskatinusios respondentus pradėti auginti GEP  

 
Apklaustų gluosnių savininkų plantacijos buvo suklasifikuotos pagal plantacijos dydį 

(19 lentelė). Plantacijų ribų dydžiai nustatyti remiantis prielaidomis, kad smulkios plantacijos 
dydis nesiekia 10 ha, o vidutinės– sudaro iki 30 ha Lietuvoje (vidutinis deklaruotas gluosnių 
plantacijų plotas vienam pareiškėjui 2014 m sudarė – apie 26 ha, 2015 m. – 32 ha, o 2016 m. 
– 22 ha (2 priedas)). Apskaičiuota, kad stambių plantacijų dydžio vidurkis Lietuvoje yra 
239 ha, vidutinių – 16 ha, o smulkių – 4 ha . Remiantis šia klasifikacija, 64 proc. respondentų 
turi smulkias GEP, tačiau tai sudaro tik 6 proc. bendro apklaustų respondentų plantacijų plo-
to. 12 proc. respondentų, turinčių stambias GEP, priklauso net 79 proc. GEP ploto. 

 
19 lentelė. GEP klasifikacija pagal dydį ir apklaustų respondentų gluosnių plantacijų 

paskirstymas pagal šią klasifikaciją bei faktinis paskirstymas 2014 metais  
GEP klasifikaci-
ja pagal plantaci-

jos dydį 

Plantaci-
jos dydis, 

ha 

Respondentų 
skaičius iš visų 
apklaustų res-

pondentų, 
% 

Atitinkamas plo-
tas iš bendro apk-
laustų responden-
tų plantacijų plo-

to, % 

Faktinis augin-
tojų skaičius iš 
visų augintojų 
2014 metais, 

% 

Atitinkamas plo-
tas iš bendro fak-
tinio gluosnių au-
gintojų ploto, % 

Smulkios GEP < 10 64 6 73 10 
Vidutinės GEP 10 – 30 24 15 13 9 
Stambios GEP > 30 12 79 14 81 
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Didžioji dalis respondentų gluosnius įveisė prieš 2–4 metus. Tik 2 proc. apklaustų 
gluosnių plantacijų savininkų augina plantacijas nuomojamoje žemėje. Nustatyta, kad dau-
guma respondentų augina plantacijas priemolio ir priesmėlio dirvožemyje (15 pav.). Tik be-
veik 4 proc. respondentų nurodė kitą dirvožemio tipą: juodžemį, durpes, drėgną užmirkusį 
dirvožemį. 
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22%

 
15 pav. Respondentų turimų plantacijų paskirstymas pagal dirvožemį 

 
Tik 15 proc. respondentų naudojo organines ir mineralines trąšas plantacijoms tręšti 

(16 pav.).  
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16 pav. Trąšų naudojimas  

 
Tyrimo metu nustatyta, kaip savininkai įsigijo sodinukus plantacijų įveisimui. 17 pa-

veiksle yra parodyta, kur buvo įsigyti sodinukai ir kiek procentų respondentų augina sodinu-
kus pardavimui. Didžioji dalis sodinukų buvo pirkta Lietuvoje. Užsienyje sodinukus įsigijo 
daugiausiai stambių GEP augintojai.  
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Tik apie 2 proc. savininkų (tai augintojai, turintys stambias GEP) sodmenis augina ne 
tik sau, bet ir sodinukų pardavimui, nors nustatyta, kad 10 proc. respondentų turėjo tokius 
siekius (14 pav.). Ši informacija parodo, kad labai nedidelė dalis respondentų teoriškai galėjo 
būti suinteresuota iš dalies keisti duomenis apie gluosnių auginimą, siekiant komercinės nau-
dos, kai skleidžiami apklausos rezultatai. 

Pirkti Lietuvoje
89%

Pirkti užsienyje 
7%

Išauginti 
savarankiškai 

2%

Auginami ne tik 
sau, bet ir 

pardavimui 2%

 
17 pav. Gluosnių gyvašakių sodinimui įsigijimo vieta  

 
Nagrinėjant, kaip buvo vykdoma veikla ir kokie gauti rezultatai, išaiškinta, kurie dar-

bai buvo ir kurie nebuvo atlikti auginant gluosnių plantacijas: ar buvo surinktas derlius, kaip 
jis buvo panaudotas arba kodėl jis nebuvo surinktas. 18 paveiksle parodyta eilės tvarka, kokie 
darbai buvo atlikti auginant gluosnių energetines plantacijas.  
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18 pav. Darbai, atlikti auginant GEP 
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Visi apklaustieji atliko žemės paruošimo darbus. Didžioji dalis apklaustųjų ravėjo ar 

kitaip naikino piktžoles. Šį darbą atliko ir visi stambių GEP savininkai. Mažiausias procentas 
respondentų – nevykdžiusių apsaugos nuo ligų ir kenkėjų darbų ir netręšusių, o beveik pusė 
respondentų neatliko pirminio gluosnių nupjovimo, siekiant atžėlimo. Analizuojant, kaip bu-
vo atlikti darbai, išaiškėjo, kad žemės paruošimo darbus 62 proc. respondentų atliko savaran-
kiškai, o trečdalis jų – samdė įmonę (19 pav.). 38 proc. apklaustų gluosnių augintojų sodini-
mo darbus atliko savarankiškai, dar 38 proc. – samdė įmonę, 4 proc. – samdė darbuotojus, o 
20 proc. respondentų nenurodė konkretaus atsakymo. Reikia pažymėti, kad visi apklausti 
stambių GEP savininkai sodinimo darbams samdė įmonę arba darbuotojus. 
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19 pav. Savarankiškai atlikti darbai ir samdytos paslaugos 

 
Taip pat nustatyta, kad virš trečdalio respondentų savarankiškai ravėjo ar kitaip nai-

kino piktžoles (12 proc. respondentų samdė šias paslaugas), 9 proc. respondentų savarankiš-
kai tręšė (6 proc. samdė paslaugas), 10 proc. – atliko apsaugos nuo ligų ir kenkėjų darbus 
(2 proc. samdė paslaugas) ir 24 proc. respondentų atliko pirminį nupjovimą siekiant atžėlimo 
(18 proc. samdė paslaugas).  

Biokuro surinkimo (gluosnių pjovimo) darbus 16 proc. respondentų atliko savaran-
kiškai, tačiau nemaža jų dalis (14 proc.) užsakė įmonių paslaugas. 10 proc. augintojų, kurie 
surinko biokurą, pasitelkė įmonių pagalbą smulkinant biokurą (8 proc. – atliko darbus sava-
rankiškai) ir 12 proc. – transportuojant jį (tik 4 proc. – savarankiškai). Likusi respondentų da-
lis nenurodė, kaip jie atliko biokuro surinkimo, smulkinimo ir transportavimo darbus. 

Nustatyta, kad dauguma darbų buvo atlikti naudojant nuosavą techniką. Nuomota 
technika buvo panaudota pasiruošimo darbams ir biokuro transportavimui įvykdyti 25 proc. 
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atveju, o gluosnių sodinimo darbams ir derliaus nuėmimui (gluosnių pjovimui) bei biokuro 
smulkinimui – apie 20 proc. atveju. 

Tik 34 proc. respondentų nupjovė gluosnius derliui surinkti, nurodant dažniausiai 
2013 ir 2014 biokuro surinkimo metus. Respondentai, kurie nuėmė derlių bent iš dalies plan-
tacijų ploto, surinktą biokurą panaudojo daugiausiai savo reikmėms ir pardavimui (20 pav.). 
Pažymima, kad stambių GEP savininkai nenaudojo biokuro savo reikmėms. Dalis biokuro 
buvo sandėliuota (tarp jų dauguma stambių GEP savininkų, kurie sudarė 8 proc. visų apklaus-
tųjų). Tačiau neįmanoma tiksliai pasakyti iš kokio GEP ploto buvo surinktas biokuras, nes 
dauguma respondentų nurodė, kad derlių nuėmė tik iš dalies. Taip pat sunku įvertinti kiek 
tiksliai biomasės buvo parduota ar panaudota savo reikmėms. Tai neleidžia daryti išvados a-
pie tai, kaip apklaustiems savininkams pavyko įgyvendinti savo tikslus, kai 22 proc. iš jų pla-
navo auginti biokurą savo reikmėms, o 68 proc. – pardavimui (14 pav.). 
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20 pav. Surinkto biokuro panaudojimas 

Biokuro nesurinko 66 proc. apklaustų respondentų. Iš jų 46 proc. – dėl to, kad neatėjo 
kirtimo laikas – gluosnių plantacijos yra per jaunos kirtimui (20 pav.). Likusi dalis respon-
dentų (20 proc.) nurodė, kad nuimti biokurą finansiškai neapsimoka, nes supirkimo kaina nė-
ra didelė. Taip pat, kad nėra derliaus nuėmimo technikos (21 pav.). Dalis respondentų kaip 
biokuro nesurinkimo priežastį įvardijo prastą želdinių būklę. Trečdalis respondentų nurodė 
kitas biokuro nesurinkimo priežastis. Iš jų 75 proc. paminėjo, kad surinkimo technika neįva-
žiuoja į plantacijas dėl prastų oro sąlygų (šiltų žiemų). Svarbu pastebėti, kad nei vienas res-
pondentas nemano, kad Lietuvoje nėra paklausos biokurui. 
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21 pav. Biokuro nesurinkimo priežastys 

 
Galima teigti, kad mažoji dalis apklaustų gluosnių plantacijų savininkų (42 proc. at-

liko pirminį augalų nupjovimą). Apsaugos nuo ligų ir kenkėjų bei tręšimo darbus atliko tik 15 
proc. respondentų. Daugiausia darbai buvo atlikti savarankiškai, naudojant nuosavą techni-
ką, išskyrus sodinukų sodinimo, biokuro smulkinimo ir transportavimo paslaugas, kurias 
dauguma augintojų samdė.  

Didžioji dalis respondentų dar nesurinko biokuro, nurodydami pagrindinę priežastį – 
„neatėjusį kirtimo laiką“. Taip pat išryškėjo problemos, su kuriomis savininkams teko susi-
durti: dėl oro sąlygų į plantacijas neįvažiuojanti technika, be kurios augintojai negali laiku 
nuimti derliaus, maža biokuro supirkimo kaina – neparduodamas surinktas biokuro sandė-
liuojamas arba apskritai nenuimamas derlius. Tačiau gali būti, kad dalis plantacijų savinin-
kų ir neturėjo tokio tikslo – siekė tik pasinaudoti subsidijomis. Tai rodo neatsakingas požiūris 
į gluosnių plantacijų priežiūrą: apsaugą, tręšimą, pirminį nupjovimą. Tokiu atveju būtų efek-
tyvu dalį išmokų susieti su realizuota produkcija. 

 

3.3.3. Gluosnių augintojų nuomonės tyrimas: plantacijų plėtros veiksniai  

Nemaža dalis klausimų buvo nukreipta nustatyti tiesiogiai trukdančius veiklai veiks-
nius. Analizuojant energetinių plantacijų santykinai lėtos plėtros Lietuvoje priežastis, nustaty-
ta (22 pav.), kad labiausiai verslo plėtrai trukdo maža biokuro pardavimo kaina ir stambių  
energija prekiaujančių įmonių konkurencija (su tuo sutinka 50–58 proc. respondentų). Taip 
pat akcentuotas derliaus nuėmimo technikos trūkumas (40 proc. respondentų) ir didelės bio-
kuro surinkimo išlaidos (36 proc. respondentų). Šių veiksnių neigiama įtaka gluosnių planta-
cijų plėtrai lemiama gluosnių derliaus surinkimo technikos nuomos kaina, o technikos įsigi-
jimas neremiamas subsidijomis. Dar 20 proc. respondentų negalėjo šio veiksnio įtakos savo 
veiklai įvertinti nei neigiamai, nei teigiamai.  

Likę 44 proc. respondentų mano, kad jiems netrukdo derliaus surinkimo išlaidos, 
nors 16 proc. iš jų, remiantis anksčiau gautais duomenimis, dar nesurinko derliaus ir nežino 
realios situacijos. Tačiau nustatyta, kad 20 proc. apklaustų gluosnių augintojų, kurie surinko 
biokurą, mano, kad patirtos išlaidos nebuvo trukdantis veiksnys. Nuomonė aiškinama tuo, 
kad jie surinko derlių savarankiškai – naudojo nuosavą techniką. 
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22 pav. Ekonominių veiksnių įtaka GEP plėtrai Lietuvoje, remiantis respondentų nuomone  

(n = 50) 
 

Gluosnių plantacijos įveisimo išlaidos didelės – taip mano 12 proc. respondentų, 
18 proc. – neturi aiškios nuomonės, 70 proc. – mano, kad šios išlaidos priimtinos. Nors eko-
nominė analizė (3.2 poskyris, 9 pav.) parodė, kad įveisimo išlaidos sudaro tiek pat, kiek ir 
transportavimo išlaidos (25 proc.). 

Surinkto biokuro transportavimo išlaidos trukdo augintojų veiklai – taip mano 
28 proc. respondentų, dar 30 proc. – nėra susiformavę nuomonės apie šį veiksnį. Likusieji 
46 proc. apklaustųjų mano, kad transportavimo išlaidos nėra kliūtis, nors 8 proc. iš jų dar ne-
surinko derliaus, reiškia, nepatyrė ir transportavimo išlaidų, todėl nežino realios situacijos. 
Ekonominė analizė patvirtino (3.2 poskyris, 9 pav.), kad derliaus surinkimo (31 proc.) ir 
transportavimo išlaidos (25 proc.) sudaro didžiąją dalį visų sąnaudų ir galėtų būti įvardinti 
kaip trukdantys ekonominiai veiksniai. Plantacijų priežiūros išlaidos nelaikomos didelėmis 
(su tuo sutinka 13 proc. respondentų). Tai patvirtino ir ekonominė analizė (3.2 poskyris, 
10 lentelė). 

Tik 8 proc. respondentų mano, kad mažas energetinių plantacijų produktyvumas 
trukdo jų plėtrai Lietuvoje. Beveik ketvirtis respondentų nurodė, kad „investicijos-pajamos“ 
periodas yra per ilgas ir kad veiklos pelningumo lygis trukdo plėtrai. 22 proc. respondentų 
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mano, kad veiklos pelningumo rodikliai per maži, 66 proc. – nemano, kad tai trukdantis 
veiksnys. Ekonominė analizė parodė (3.2 poskyris, 14 lentelė), kad pelningumo koeficientas 
yra didesnis už 1 ir su ES parama, ir be jos, nors pirmas pelnas gaunamas tik po kelerių metų. 
„Investicijos-pajamos“ periodo trukmė, kaip parodė ekonominė analizė, yra gana ilga, tačiau 
net 72 proc. respondentų mano, kad tai netrukdo jų veiklai. Tai gali būti aiškinama optimisti-
ne augintojų prognoze arba tuo, kad augintojai kaip tik nusiteikė laukti atidėto pelno. 

Nors nagrinėjant biokuro nesurinkimo priežastis buvo nustatyta, kad nei vienas res-
pondentas nemano, jog Lietuvoje nėra paklausos biokurui, ekonominių veiksnių įtakos GEP 
auginimui analizė, remiantis apklausos duomenimis, parodė, kad 16 proc. respondentų teigia, 
kad biokuro paklausa yra per maža ir tai trukdo gluosnių plantacijų plėtrai Lietuvoje. 

2014 m. buvo atliktas tyrimas, siekiant nustatyti kokios priežastys trukdo trumpos 
apyvartos energetinių plantacijų plėtrai Lietuvoje (Sotvaraitė, 2014). Šio tyrimo rezultatai pa-
rodė, kad energetinių plantacijų verslo patrauklumas nėra didelis dėl nekonkurencingos bio-
masės kainos rinkoje ir šios kainos nepastovumo. Lenkijos tyrėjai (Ericsson et al., 2006; Kra-
suska and Roseqvist, 2011) taip pat mano, kad biomasės kaina – vienas svarbiausių veiksnių, 
galinčių reguliuoti šios veiklos pelningumą. 

Vertinant socialinius veiksnius, trukdančius veiklos plėtrai, respondentai nurodė ne-
pakankamą dėmesį visuomenės informavimui ir švietimui bei neigiamą visuomenės požiūrį į 
trumpos apyvartos energetinių plantacijų plėtrą Lietuvoje (23 pav.). O dauguma respondentų 
nemano, kad žinių ir patirties trūkumas jiems trukdo auginti gluosnių plantacijas. 
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23 pav. Socialinių veiksnių įtaka GEP plėtrai Lietuvoje, remiantis respondentų nuomone  

(n = 50) 
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Daugiau nei trečdalis respondentų teigia, kad ES parama turėtų būti didesnė ir net 
40 proc. respondentų nurodė, kad subsidijų nutraukimo rizika trukdo energetinių gluosnių 
plantacijų plėtrai Lietuvoje (24 pav.). Lietuvoje atlikto ekspertinio vertinimo tyrimo rezultatai 
(Sotvaraitė, 2014) parodė, kad siekiant didinti trumpos apyvartos energetinių plantacijų plėt-
rą, taip pat ir skatinti nepanaudotų žemių naudojimą, reikia didinti ES paramą. 
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24 pav. Politinių veiksnių įtaka GEP plėtrai Lietuvoje, remiantis respondentų nuomone  

(n = 50) 
Latvijoje atlikto gluosnių plantacijų savininkų nuomonės tyrimo (Abolina et al., 

2014) rezultatai parodė, kad dauguma augintojų dėl gluosnių auginimo patirties stokos susi-
duria su pelningumo neapibrėžtumu ir mano, kad reikalinga didesnė valdžios skiriama para-
ma. Dauguma ūkininkų, kurie dalyvavo šiame tyrime laikosi nuomonės, kad tik praėjus kele-
riems metams nuo gluosnių įveisimo pradžios, jie galės priimti galutinį sprendimą tęsti ar 
nutraukti gluosnių auginimą (Abolina et al., 2014).  

Kiti užsienyje atlikti tyrimai taip pat rodo, kad subsidijos skatinti energetinių planta-
cijų plėtrą yra būtinos. Pvz., kai Švedijoje po 1996 buvo sumažintos subsidijos energetinėms 
plantacijoms, jų plėtra sustojo (Johansson et al., 2002; Mola-Yudego and Pelkonen, 2008). 
Manoma (Johansson et al., 2002), kad subsidijos gali neutralizuoti neigiamą likvidumą pir-
mais gluosnių auginimo metais ir užtikrinti didesnį pelningumą. Remiantis tyrimo rezultatais, 
galima spręsti, kad Lietuvoje šiuo metu paramos gluosnių augintojams nepakanka, o neaiš-
kumas dėl ateities išmokų kelia abejones, ar bus įmanoma užtikrinti sėkmingą veiklą ateityje. 

Nagrinėjant ekologinius veiksnius, nustatyta, kad tik maža dalis respondentų mano, 
kad ekologiniai veiksniai trukdo jų veiklai (25 pav.). 
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25 pav. Ekologinių veiksnių įtaka GEP plėtrai Lietuvoje, remiantis respondentų nuomone 

 (n = 50) 
 

Į klausimą, kokie veiksniai paskatintų energetinių gluosnių plėtrą, 47 proc. respon-
dentų paminėjo poreikį gauti didesnę ES paramą bei subsidijas, 16 proc. – didesnę biokuro 
pardavimo kainą. Respondentams taip pat yra aktuali efektyvi logistika, konstruktyvus val-
džios požiūris, siekiant turėti didelius nepriklausomus energetinius resursus ir sėkmės istorijų 
žinojimas. Kiti nurodyti skatinantys veiksniai buvo: didesnis biokatilinių (tai katilinių, skirtų 
kūrenti medžių skiedromis) kiekis ir pajėgumas, centralizuotas plantacijų plotų nupjovimas, 
supirkimo punktai, baudų, mokesčių didinimas už nepanaudotą, apleistą žemę, geros agrari-
nės būklės reikalavimo naikinimas. 

Respondentai taip pat įvertino teiginius apie galimas gluosnių energetinių plantacijų 
auginimo pasekmes Lietuvoje. Didžioji respondentų dauguma mano, kad gluosnių energeti-
nių plantacijų plėtra Lietuvoje yra teigiamas reiškinys, nes skatinama kaimo plėtra, sukuria-
mos papildomos darbo vietos, mažinamas iškastinio kuro importas, mažinama klimato kaita 
ir kirtimų apimtis miškuose (26 pav.).  
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26 pav. GEP plėtros Lietuvoje pasekmės, remiantis respondentų nuomone  (n = 50; „taip“ – 

teigiamas reiškinys, „ne“ – neigiamas reiškinys) 
 

Respondentų ateities ketinimų analizė parodė šiuos pokyčius (27 pav.): dauguma res-
pondentų planuoja ir toliau auginti gluosnius. Iš jų 13 proc. nurodė, kad plantacijų įveisimo 
pradžioje manė, jog vėliau plės turimus plotus, tačiau dabar tokių ketinimų yra atsisakę, nes 
nėra užtikrinti dėl finansinės naudos.  

Latvijoje atlikta gluosnių plantacijų savininkų apklausa (Abolina et al., 2014) parodė, 
kad visi respondentai yra neapsisprendę, ar norės tęsti gluosnių auginimo veiklą ateityje. Tai 
dar kartą patvirtina, kad gluosnių augintojai susiduria su finansiniais neapibrėžtumais augi-
nant gluosnių energetines plantacijas. 
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27 pav. Respondentų ketinimai auginti GEP ateityje 

 

Galima teigti, kad mažiausiai gluosnių augintojams Lietuvoje trukdo socialiniai ir 
ekologiniai veiksniai, nors pažymėtina, kad technika dažnai neįvažiuoja į plantacijas dėl oro 
sąlygų. Daugiausia augintojams trukdo ekonominiai veiksniai: didelės biokuro surinkimo iš-
laidos, maža biokuro pardavimo kaina, stambių, energija prekiaujančių įmonių konkurencija. 
ES parama yra labiausiai skatinantis veiksnys. Respondentai tikisi veiksmingesnės logistikos 
ir didesnės biokuro pardavimo kainos. Didžioji respondentų dalis mano, kad gluosnių ener-
getinių plantacijų plėtra Lietuvoje yra teigiamas reiškinys socialine, ekologine ir ekonomine 
prasme. Dauguma respondentų planuoja ir toliau auginti jau įveistas gluosnių plantacijas, 
tačiau šiuo metu neplanuoja plėsti turimų plotų, nes nėra užtikrinti dėl finansinės naudos a-
teityje. 

 
Apibendrinimas  

Analizės rezultatai rodo, kad tikslinis gluosnių energetinių plantacijų augintojų seg-
mentas Lietuvoje yra išsilavinę vyrai nuo 25 iki 60 metų amžiaus, pagal veiklos sritį – ūki-
ninkai ir verslininkai. Didžioji dalis respondentų augina 2–4 metų amžiaus gluosnių plantaci-
jas nuosavoje žemėje, priemolio ir priesmėlio tipo dirvožemyje, nenaudojant trąšų. Tik 
8 proc. respondentų mano, kad energetinių plantacijų produktyvumas yra mažas, ir kad tai ga-
li trukdyti gluosnių plantacijų plėtrai Lietuvoje.  

Gluosnių energetinių plantacijų plėtra Lietuvoje vyksta daugiau nenašiuose dirvo-
žemiuose. Vertinant pagal šalies plotą, Lietuva turi santykinai panašų energetinių gluosnių 
plantacijų plotą, lyginant su kitomis šalimis. Lietuvoje didžiausi plantacijų plotai yra Šilutės, 
Švenčionių ir Radviliškio rajonuose. Gluosnių plantacijų savininkams svarbiausi prioritetai 
buvo ir yra galimybės vystyti naują verslą ir gauti papildomų pajamų, įskaitant ir ES paramą. 
Dauguma darbų buvo atlikti naudojant nuosavą techniką. Biokurą iš dalies ar visiškai surinko 
tik trečdalis respondentų. Respondentai, kurie nuėmė bent dalį biokuro, jį pardavė ir panau-
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dojo savo reikmėms, dalis biokuro buvo sandėliuota. Didžioji dauguma respondentų nesurin-
ko biokuro dėl nurodomos priežasties – „neatėjusio kirtimo laiko“. 

Skatinančių ir trukdančių veiksnių analizė leidžia daryti išvadą, kad daugiausiai au-
gintojams trukdo ekonominiai veiksniai: maža biokuro pardavimo kaina, stambių, energija 
prekiaujančių įmonių konkurencija, derliaus nuėmimo technikos trūkumas ir didelės biokuro 
surinkimo išlaidos. Beveik ketvirtis respondentų nurodė, kad „investicijos-pajamos“ periodas 
yra per ilgas ir kad veiklos pelningumo rodikliai neskatina gluosnių plantacijų plėtros. Tačiau 
ekonominė analizė parodė, kad gluosnių auginimo veiklos ekonominis efektyvumas yra tei-
giamas, o subsidijos jį tik padidina.  

Taip pat išryškėjo problemos, su kuriomis savininkams teko susidurti: dėl oro sąlygų 
į plantacijas neįvažiuojanti technika, be kurios augintojai negali laiku nuimti derliaus, maža 
biokuro supirkimo kaina – neparduodamas surinktas biokuro sandėliuojamas arba apskritai 
nenuimamas derlius. Tačiau gali būti, kad dalis plantacijų savininkų ir neturėjo tokio tikslo – 
siekė tik pasinaudoti subsidijomis. Tai rodo neatsakingas požiūris į gluosnių plantacijų prie-
žiūrą: apsaugą, tręšimą, pirminį nupjovimą. Tokiu atveju būtų efektyvu dalį išmokų susieti su 
realizuota produkcija. 

Taip pat išryškėjo problemos, su kuriomis savininkams teko susidurti: neįvažiuojanti 
dėl oro sąlygų į plantacijas technika ir maža biokuro supirkimo kaina.. Nustatyta, kad politi-
nių priemonių poveikis (tokių, kaip subsidijos, parama) energetinių gluosnių plantacijų plėtrai 
yra gana reikšmingas ir labiausiai skatinantis, todėl manoma, kad siekiant skatinti gluosnių 
auginimą biokurui, trūksta ilgalaikių programų, kurios užtikrintų ūkininkų investavimo rizi-
kos neutralizavimą. Kita vertus, pasikeitus bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) priorite-
tams, keisis ir skatinimo politikos orientacijos. 

 
Disertacijos trečiosios dalies apibendrinimas  

Apibendrinant trečiajame disertacijos skyriuje išanalizuotus tyrimų rezultatus, susiju-
sius su gluosnių energetinių plantacijų sausos antžeminės biomasės nustatymu ir su atlikta 
veiksnių, darančių įtaką gluosnių plantacijų plėtrai, analize, nustatyta: 

 gluosnių skersmens ir aukščio duomenų pasiskirstymas skirtingose plantacijose 
(pagal vietą ir amžių) reikšmingai nesiskyrė nuo normaliojo skirstinio. Tai patvir-
tina šių augalų standartizuotą auginimą (tai yra auginimas, paremtas įveisimo ir 
priežiūros rekomendacinio pobūdžio normatyvais); 

 gluosnių biomasės koreliaciniai ryšiai su stiebo skersmeniu yra truputį stipresni 
(determinacijos koeficiento reikšmė (R²) kito nuo 0,69 iki 0,99 skirtingose gluos-
nių plantacijose), nei su stiebo aukščiu (R² kito nuo 0,57 iki 0,94). Lyginant skir-
tingų gluosnių plantacijų modelinių augalų sausos antžeminės biomasės priklau-
somybes nuo aukščio ir nuo skersmens, statistiškai reikšmingų skirtumų nerasta 
(P < 0,05)‘ 

 gluosnių energetinių plantacijų prieaugio Lietuvoje komercinėse plantacijose 
pirmoje rotacijoje svyravimai nuo 2 iki 10 t/ha sausos antžeminės biomasės per 
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metus priklauso nuo dirvožemio, priežiūros, augalų amžiaus, sodinimo tankumo. 
Didesnis gluosnių sodinimo tankumas lemia mažesnį kiekį prigijusių augalų, o 
tai mažina plantacijų produktyvumą; 

 Lietuvoje didžiąją dalį gluosnių energetinių plantacijų auginimo sąnaudų sudaro 
derliaus nuėmimas su transportavimu – 56 proc. Labiausiai gluosnių auginimo 
ekonominė nauda priklauso nuo derliaus dydžio ir biokuro supirkimo kainos. Pri-
taikius prielaidą, kad kiti kintamieji nesikeičia, nėra investicijų grąžos, jei viduti-
nis sausos antžeminės biomasės prieaugis yra 3,5 t/ha, taip pat, jei biomasės kai-
na nukrenta iki 32 Eur už sausos masės toną (be ES paramos); 

 dabartinis realistinis scenarijus (naudojant 6 proc. diskonto normą), naudojant ES 
paramą, parodo gluosnių auginimo projekto ekonominį efektyvumą: GDV yra 
1800 eurų, o VGN – 16 proc., investicijų atsipirkimo laikotarpis – 9 metai (po 
2 derliaus nuėmimo); 

  gluosnių energetinių plantacijų plėtra Lietuvoje vyksta daugiau nenašiuose dir-
vožemiuose. Vertinant pagal šalies plotą, Lietuva turi santykinai panašų energe-
tinių gluosnių plantacijų plotą, lyginant su kitomis šalimis; 

 daugiausiai augintojams trukdo ekonominiai veiksniai, todėl subsidijavimo prie-
monių poveikis energetinių gluosnių plantacijų plėtrai yra reikšmingas ir labiau-
siai skatinantis. 
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IŠVADOS 
1. Išnagrinėjus gluosnių energetinių plantacijų plėtros tyrimų rezultatus, identifikuoti 

pagrindiniai šios plėtros veiksniai: 
Pirma, gluosnių energetinių plantacijų plėtros ekologiniu požiūriu veiksniai turi mažiau 

neigiamą ir daugiau teigiamą poveikį aplinkai, nei dauguma tradicinių žemės  
ūkio augalų, tačiau pastaruoju metu ES bendra žemės ūkio politika (BŽŪP), o-
rientuota į užtikrinimą Europos piliečius aprūpinti maistu, siekia apriboti žemių 
naudojimą, skirtą ne maisto produktų auginimui ir tiekimui į rinką. 

Antra, gluosnių plėtros ekonominiai veiksniai lemti didelės politinių veiksnių (subsidijų 
skirstymas) įtakos, taip pat santykinai ilgo investicijų atsipirkimo laikotarpio ir 
priklauso nuo gluosnių produktyvumo bei biokuro supirkimo kainos. 

2. Nustatytas gluosnių auginimo produktyvumas Lietuvoje: 
Pirma, nustatyta didelė gluosnių stiebų antžeminės masės priklausomybė nuo jų skers-

mens (R² = 0,95). Šio pagrindu, taip pat remiantis tuo, kad šios priklausomy-
bės naudojimas lemia mažesnes darbo sąnaudas, parengtas nedestruktyvus 
gluosnių antžeminės biomasės nustatymo metodas, kuris gali būti taikomas 
praktikoje. Nustatyta, kad tos pačios veislės gluosnių energetinių plantacijų 
antžeminė biomasė, nepriklausomai nuo dirvožemio derlingumo sąlygų, apra-
šoma naudojantis gluosnių stiebų diametro funkcija: 4311,20003,0 DM s ×= . 

Antra, gluosnių prieaugis svyruoja gana stipriai (nuo 2 iki 3 tonų sausos masės iš 1 hek-
taro smėlio dirvožemiuose, nuo 5 iki 9 tonų – netręštuose priemolio dirvo-
žemiuose ir nuo 7 iki 10 tonų – komunaliniu dumbliu tręštuose priemolio dir-
vožemiuose) ir priklauso nuo augalų amžiaus, dirvožemio, tręšimo, gluosnių 
auginimo rotacijos. Gluosnių auginimas nederlinguose smėlio dirvožemiuose 
yra netikslingas dėl mažo biomasės prieaugio. Todėl paplitusi nuomonė, kad 
galima tikėtis gausaus gluosnių energetinių plantacijų derliaus skurdžiuose ne-
derlinguose dirvožemiuose be tinkamos plantacijų priežiūros, yra nepagrįsta. 

Trečia, nustatyta, kad grynasis gluosnių biokuro šilumingumas sudaro 2,4 MWh iš 1 to-
nos drėgnų gluosnių, o panaudojus gluosnius iš 1 hektaro energetiniams tiks-
lams, galima sutaupyti vidutiniškai apie 2,5 tonų naftos ekvivalento energijos 
per metus. 

3. Nustatytas gluosnių auginimo ekonominis efektyvumas Lietuvoje: 
Pirma, gluosnių biokuro gamybos kaštai per 22 metus (5 auginimo rotacijos) Lietuvoje 

siektų 3317 Eur/ha. Įveisimo sąnaudos sudarytų 25 proc. visų sąnaudų, prie-
žiūros sąnaudos – 13 proc., derliaus nuėmimo – 31 proc., transportavimo – 
25 proc. ir kitos sąnaudos sudarytų 6 proc. bendroje sąnaudų struktūroje. 
Sąnaudas didina nuosavos technikos trūkumas. Tačiau veikla nereikalauja 
priežiūros kiekvienais metais, todėl augintojas vienu metu gali valdyti kitus 
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ūkius. Taip pat augintojas turi galimybę atidėti derliaus nuėmimą, pratęsiant 
plantacijos rotacijos laiką, o po kiekvieno derliaus nuėmimo, įvertinus investi-
cijas ir pajamas, nuspręsti, ar tęsti gluosnių auginimo veiklą.  

Antra, apskaičiuota, kad vadovaujantis esamais makroekonominiais rodikliais ir naudo-
jant dabartinę ES paramą, investicijos į gluosnių auginimą atsipirktų 9-ais me-
tais, vidinė grąžos norma sudarytų 16 proc., o 22–jų metų veiklos grynoji da-
bartinė vertė siektų 1800 Eur/ha. Apskaičiuotas nominalusis tiesioginės para-
mos koeficientas rodo, kad gautos subsidijos padidina ūkio savarankiškai su-
kurtas pajamas beveik keturiais kartais. Rezultatai rodo, kad gluosnių augini-
mo projektas ekonominiu požiūriu yra perspektyvus ir be subsidijų.  

Trečia, gauti tyrimo rezultatai suteikia pagrindą pagrįsti politinius sprendimus dėl gluos-
nių energetinių plantacijų auginimo plėtros Lietuvoje, taip pat praktinės infor-
macijos ūkininkams, tačiau kiekvienas investuotojas turi padaryti asmeninį 
sprendimą dėl gluosnių auginimo veiklos, priklausomai nuo jų asmeninių fi-
nansinių lūkesčių. Būtina žinoti apie santykinai ilgą atsipirkimo laikotarpį ir 
tai, kad pajamos iš veiklos gaunamos ne kiekvienais metais, todėl projektas ga-
li būti ne visiems ekonomiškai patrauklus, ypač auginant nedidelius plotus, o ir 
subsidijų nutraukimo grėsmė gali mažinti veiklos teigiamus pinigų srautus. 

4. Atlikus gluosnių energetinių plantacijų augintojų apklausą, identifikuoti pagrindiniai 
šių plantacijų plėtros Lietuvoje veiksniai: 

Pirma, išryškėjo, kad gluosnių auginimo veiklai Lietuvoje labiausiai trukdo ekonominiai 
veiksniai: stambių energiją prekiaujančių įmonių konkurencija, didelės biokuro 
surinkimo išlaidos, derliaus nuėmimo technikos trūkumas, maža biokuro su-
pirkimo kaina. Šią nuomonę patvirtina ir ekonominio tyrimo rezultatai.  

Antra, skatinančių ir trukdančių veiksnių analizė, remiantis augintojų nuomone, leido 
spręsti, kad mažiausiai gluosnių plantacijų augintojams Lietuvoje trukdo socia-
liniai ir ekologiniai veiksniai. Tačiau nustatyta, kad dėl socialinių veiksnių (ži-
nių trūkumo arba dėl nepakankamai atsakingo požiūrio į plantacijų auginimą) 
dažnu atveju neužtikrinama tinkama plantacijų priežiūra. Tai mažina plantaci-
jos derlingumą. Taip pat pažymėtina, kad derliaus nuėmimo technika dažnai 
neįvažiuoja į plantacijas dėl oro sąlygų. Tai didina derliaus nuėmimo ir trans-
portavimo sąnaudas ir daro įtaką galutiniam ekonominiam veiklos rezultatui. 

Trečia, politiniai veiksniai dėl įsipareigojimų Europos Sąjungai šiuo metu skatina gluos-
nių auginimą, tačiau, augintojų nuomone, subsidijos galėtų būti didesnės. Tei-
giama, kad šiuo metu labiausiai skatinantis gluosnių plėtros veiksnys Lietuvoje 
yra ES parama. Tačiau atlikti tyrimai rodo, kad dažnu atveju tai neužtikrina 
derliaus nuėmimo ir galutinio produkto patekimo į rinką. Todėl būtų tikslinga 
keisti ES paramos skirstymo tvarką: išmokas arba jų dalį susieti su realizuota 
produkcija.  
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PRIEDAS 1  
ANKETA 

 
GERB. RESPONDENTE,  
LAMMC Miškų instituto doktorantė vykdo trumpos apyvartos sumedėjusių augalų energetinių plantacijų 
plėtros Lietuvoje tyrimą. Jus turite galimybę prisijungti prie šio tyrimo eigos. Būčiau dėkinga, jei užpil-
dysite anketą bei persiusite ją adresu: julija.konstant@gmail.com. Jūsų atsakymai išliks slapti, jie bus pa-
naudoti bus tik duomenų analizei atlikti ir apibendrintus rezultatus pateikti. Dėkoju už Jūsų laiką.  
 
1-7. Apibūdinkite Jūsų turimas energetines plantacijas. 
 

Jeigu turite keletą plantacijų, pvz., skirtinguose rajonuose arba skirtingų rūšių, užpildykite tiek 
stulpelių, kiek yra būtina pilnai informacijai gauti 

1 Kuriame ra-
jone įveis-
tos Jūsų 
plantacijos? 

1 plantacija 2 plantacija (jei yra) 3 plantacija (jei yra) 
   

2 Kokios rū-
šies Jūsų  
želdiniai? 

1.  Gluosniai 
2.  Baltalksniai 
3.  Drebulės 
4.  Kiti (įrašyti) 

1.  Gluosniai 
2.  Baltalksniai 
3.  Drebulės 
4.  Kiti (įrašyti) 

1 .  Gluosniai 
2.  Baltalksniai 
3.  Drebulės 
4.  Kiti (įrašyti) 

3 Koks plan-
tacijos plo-
tas (ha)? 

   

4 Kokio am-
žiaus turite 
plantacijas? 

   

5 Plantacijas 
auginate: 

1.  Nuosavoje žemėje 
2.  Nuomojamoje žemėje 

1.  Nuosavoje žemėje 
2.  Nuomojamoje žemėje 

1.  Nuosavoje žemėje 
2.  Nuomojamoje žemėje 

6 Kokia že-
mės, kurio-
je auginate 
plantacijas, 
dirvožemio 
struktūra? 

1.  Priemolis 
2.  Molis 
3.  Priesmėlis 
4.  Smėlis 
5.  Kita  (įrašyti) 
6.  Jei galite, nurodykite 
dirvožemio našumo balą  
 

1.  Priemolis 
2.  Molis 
3.  Priesmėlis 
4.  Smėlis 
5.  Kita (įrašyti) 
6.  Jei galite, nurodykite 
dirvožemio našumo balą  

1.  Priemolis 
2.  Molis 
3.  Priesmėlis 
4.  Smėlis 
5.  Kita  (įrašyti) 
6.  Jei galite, nurodykite 
dirvožemio našumo balą  

7 Ką naudo-
jote planta-
cijų tręši-
mui? 

1.  Komunalinį dumblą 
2.  Mineralines trąšas 
3.  Netręšiu 
4.  Kita (įrašyti) 
 

1.  Komunalinį dumblą 
2.  Mineralines trąšas 
3.  Netręšiu 
4.  Kita  (įrašyti) 

1.  Komunalinį dumblą 
2.  Mineralines trąšas 
3.  Netręšiu 
4.  Kita (įrašyti) 

 
8. Sodinukai plantacijų įveisimui: 
 
1.  Pirkti Lietuvoje  3.  Išauginti savarankiškai 
2.  Pirkti užsienyje  4.  Auginami ne tik sau, bet ir pardavimui 
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9. Kokios priežastys paskatino Jus pradėti auginti energetines plantacijas? (Pažymėti visus tinkančius 
atsakymus) 

1.  Galimybė vystyti naują verslą ir gauti papildomų pajamų 
2.  Galimybė užauginti kurą savo reikmėms 
3.  Galimybė auginti sodinukus pardavimui 
4.  Lyginant su žemės ūkiu, veikla reikalauja mažiau darbo ir priežiūros 
5.  Lyginant su miškų ūkiu, pajamos gaunamos žymiai greičiau 
6.  Turimos žemės perteklius 
7.  Įtikinama reklama per žiniasklaidos priemones 
8.  Europos Sąjungos parama  
9.  Didelė biokuro paklausa Lietuvoje 
10.  Kitos priežastys ___________________________(įrašyti) 

 
10-18. Pažymėkite, kokius darbus atlikote arba neatlikote,  auginant energetines plantacijas? 

Nr./ 
Darbų pavadinimai 

Darbai 
nebuvo 
atlikti 

Darbai buvo atlikti 

10 Žemės paruo-
šimas, įdirbi-
mas 

  Savarankiš-
kai                      

 Samdant darbo jėgą: 
           Darbininkus 
           Įmonę 

 Nenaudojant 
techniką 

Naudojant techni-
ką: 
           Nuosavą 
           Nuomotą 

11 Sodinukų sodi-
nimas  

  Savarankiš-
kai                      

 Samdant darbo jėgą: 
           Darbininkus 
           Įmonę 

 Nenaudojant 
techniką 

Naudojant techni-
ką: 
           Nuosavą 
           Nuomotą 

12 Ravėjimas ir / 
ar kitoks pikt-
žolių naikini-
mas 

  Savarankiš-
kai                      

 Samdant darbo jėgą: 
           Darbininkus 
           Įmonę 

 Nenaudojant 
techniką 

Naudojant techni-
ką: 
           Nuosavą 
           Nuomotą 

13 Tręšimas    Savarankiš-
kai                      

 Samdant darbo jėgą: 
           Darbininkus 
           Įmonę 

 Nenaudojant 
techniką 

Naudojant techni-
ką: 
           Nuosavą 
           Nuomotą 

14 Apsauga nuo 
ligų ir kenkėjų  

  Savarankiš-
kai                      

 Samdant darbo jėgą: 
           Darbininkus 
           Įmonę 

 Nenaudojant 
techniką 

Naudojant techni-
ką: 
           Nuosavą 
           Nuomotą 

15 Pirminis nupjo-
vimas siekiant 
atžėlimo 

  Savarankiš-
kai                      

 Samdant darbo jėgą: 
           Darbininkus 
           Įmonę 

 Nenaudojant 
techniką 

Naudojant techni-
ką: 
           Nuosavą  
           Nuomotą 

16 Biokuro surin-
kimas 

  Savarankiš-
kai                      

 Samdant darbo jėgą: 
           Darbininkus 
           Įmonę 

 Nenaudojant 
techniką 

Naudojant techni-
ką: 
           Nuosavą  
           Nuomotą 

17 Biokuro smul-
kinimas 

  Savarankiš-
kai                      

 Samdant darbo jėgą: 
           Darbininkus 
           Įmonę 

 Nenaudojant 
techniką 

Naudojant techni-
ką: 
           Nuosavą 
           Nuomotą 

18 Biokuro trans-
portavimas 

  Savarankiš-
kai                      

 Samdant darbo jėgą: 
           Darbininkus 
           Įmonę 

 Nenaudojant 
techniką 

Naudojant techni-
ką: 
           Nuosavą 
           Nuomotą 

 Kitas darbas (į-
rašyti) 
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19-25. Jei biokuras buvo surinktas (pilnai arba dalinai), užpildykite informaciją lentelėje: 
 
 
19 

 
Kelintais metais buvo su-
rinktas biokuras?  

1 plantacija 2 plantacija (jei yra) 3 plantacija (jei yra) 
 
 

  

20 Kokio amžiaus tai buvo 
želdiniai?  

   

21 Iš kokio ploto buvo surink-
tas biokuras? 

 iš viso ploto 
 iš dalies: ___ha 

 iš viso ploto 
 iš dalies: ___ha 

 iš viso ploto 
 iš dalies: ___ha 

22 Kiek gauta biomasės?  
(įrašyti kiekį ir būtinai nu-
rodyti matavimo vienetą: 
ktm/ha, erdm/ha arba tonos 
žalios / sausos masės) 

 
 

 
 

 
 

23 Kur buvo panaudotas su-
rinktas biokuras? 

 Savo reikmėms 
 Sandėliuotas  
 Parduotas 
 Kita (įrašyti) 

 Savo reikmėms 
 Sandėliuotas  
 Parduotas 
 Kita (įrašyti) 

 Savo reikmėms 
 Sandėliuotas  
 Parduotas 
 Kita (įrašyti) 

24 Kokias apytiksliai išlaidas 
patyrėte biokurui surinkti? 
(Lt) 

   

25 Jei biokuras buvo parduo-
tas, kokias pajamas gavote? 
(Lt) 

   

 
 
26. Jei biokuras nebuvo surinktas, nurodykite priežastis (Pažymėti visus tinkančius atsakymus): 
 
1.  Nėra derliaus nuėmimo technikos 4.  Prasta želdinių būklė 
2.  Neatėjo kirtimo laikas   5.  Finansiškai neapsimoka 
3.  Nėra paklausos biokurui  6.  Kita _____________(įrašyti) 
 
 
 
27. Įvardinkite 1 ar daugiau priemonių, kurios, Jūsų nuomone, labiausiai paskatintų plėsti energetinių 
plantacijų plotus: 
 

o  _____________________________________________ 
o  _____________________________________________ 

 
 
28. Nurodykite 1 ar daugiau priežasčių, kurios, Jūsų nuomone, labiausiai trukdo energetinių plantacijų 
plėtrai Lietuvoje:  
 

o  _____________________________________________ 
o _____________________________________________ 
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29. Ar manote, kad sekantys veiksniai trukdo jūsų veiklos plėtrai? (Pasirinkite TIK vieną iš penkių ga-
limų atsakymo variantų prie kiekvieno veiksnio ir, jei reikia, įrašykite bei įvertinkite papildomus veiks-
nius) 
Nr Ekonominiai-technologiniai veiksniai trukdo (arba trukdė) 

jūsų veiklos plėtrai 
Tikrai 
taip 

Taip Nei taip, 
nei ne 

Ne Tikrai 
ne 

1 „Investicijos-pajamos“ periodo trukmė trukdo plėtrai 5 4 3 2 1 
2 Veiklos pelningumo rodikliai trukdo plėtrai 5 4 3 2 1 
3 Plantacijų įveisimo išlaidos trukdo plėtrai 5 4 3 2 1 
4 Plantacijų priežiūros išlaidos trukdo plėtrai 5 4 3 2 1 
5 Biokuro surinkimo išlaidos trukdo plėtrai 5 4 3 2 1 
6 Biokuro transportavimo išlaidos trukdo plėtrai 5 4 3 2 1 
7 Įveisimo ir priežiūros technikos trūkumas trukdo plėtrai 5 4 3 2 1 
8 Biokuro surinkimo technikos trūkumas trukdo plėtrai 5 4 3 2 1 
9 Smulkinimo technikos trūkumas trukdo plėtrai 5 4 3 2 1 
10 Biokuro pjovimo paslaugų tiekėjų monopolija trukdo plėtrai 5 4 3 2 1 
11 Sodinukų plantacijoms įveisti trūkumas Lietuvoje trukdo 

plėtrai 
5 4 3 2 1 

12 Mažas energetinių plantacijų  produktyvumas trukdo plėtrai 5 4 3 2 1 
13 Sudėtinga plantacijų priežiūra trukdo plėtrai 5 4 3 2 1 
14 Maža (nepakankama) biokuro paklausa Lietuvoje trukdo plėt-

rai 
5 4 3 2 1 

15 Maža biokuro pardavimo kaina trukdo plėtrai 5 4 3 2 1 
16 Energiją prekiaujančių įmonių konkurencija trukdo plėtrai 5 4 3 2 1 
 Kita: (įrašyti, jei reikia) 5 4 3 2 1 
Šie socialiniai-kultūriniai veiksniai trukdo (arba trukdė) jūsų veik-

los plėtrai: 
Tikrai 
taip 

Taip  Nei taip, 
nei ne 

Ne Tikrai 
ne 

17 Darbo jėgos trūkumas trukdo plėtrai 5 4 3 2 1 
18 Specifinių žinių stoka trukdo plėtrai 5 4 3 2 1 
19 Praktinės patirties stoka trukdo plėtrai 5 4 3 2 1 
20 Gamybinių, techninių ar kt. konsultacijų galimybių stoka 

trukdo plėtrai 
5 4 3 2 1 

21 Lietuvos žiniasklaidos skleidžiama informaciją apie trumpos 
apyvartos energetines plantacijas trukdo plėtrai 

5 4 3 2 1 

22 Nepakankamas dėmesys visuomenės informavimui ir švieti-
mui energetinių plantacijų kontekste trukdo plėtrai 

5 4 3 2 1 

23 Visuomenės požiūris į trumpos apyvartos energetinių planta-
cijų plėtrą Lietuvoje trukdo plėtrai 

5 4 3 2 1 

 Kita: (įrašyti, jei reikia) 5 4 3 2 1 
Politiniai-teisiniai veiksniai trukdo (arba trukdė) jūsų veiklos plėt-

rai: 
Tikrai 
taip 

Taip  Nei taip, 
nei ne 

Ne Tikrai 
ne 

24 Lobizmo įtaka trukdo plėtrai 5 4 3 2 1 
25 ES paramos dydis (subsidijos pagal Lietuvos kaimo plėtros 

2007 – 2013 metų programą) trukdo plėtrai 
5 4 3 2 1 

26 Sudėtinga ES paramos gavimo procedūra trukdo plėtrai 5 4 3 2 1 
27 Subsidijų nutraukimo rizika trukdo plėtrai 5 4 3 2 1 
28 Žemės paskirties naudojimo apribojimai trukdo plėtrai 5 4 3 2 1 
29 Nestabili įstatyminė bazė trukdo plėtrai 5 4 3 2 1 
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 Kita: (įrašyti, jei reikia) 5 4 3 2 1 
Ekologiniai (aplinkosauginiai)  veiksniai trukdo (arba trukdė) jūsų 

veiklos plėtrai 
Tikrai 
taip 

Taip  Nei taip, 
nei ne 

Ne Tikrai 
ne 

30 Plantacijoms tinkamų plotų stoka Lietuvoje trukdo plėtrai 5 4 3 2 1 
31 Lietuvos klimato sąlygos trukdo plėtrai 5 4 3 2 1 
32 Biologinė rizika trukdo plėtrai (augalai  jautrūs ligoms, ken-

kėjams ir/ ar lengvai pažeidžiami žvėrių) 
5 4 3 2 1 

 Kita: (įrašyti, jei reikia) 5 4 3 2 1 
 
30. Ar planuojate ateityje auginti energetines plantacijas? 
1.  Taip     
2.  Ne 
3.  Nežinau/ neapsisprendęs     
4.  Kita (įrašyti)_______________________________________________ 
 
31. Ar manote, kad energetinių plantacijų plėtra Lietuvoje yra teigiamas reiškinys, nes: (Pasirinkite  
TIK vieną iš penkių galimų atsakymo variantų prie kiekvieno teiginio, ir, jei reikia, įrašykite bei įver-
tinkite papildomus teiginius) 
Nr. Teiginiai Tikrai 

taip 
Taip Nei taip, 

nei ne 
Ne Tikrai 

ne 
1 Skatinama kaimo plėtra 5 4 3 2 1 
2 Sukuriamos papildomos pajamos ir darbo vietos 5 4 3 2 1 
3 Didėja vartotojų pasitenkinimas dėl mažėjančios 

biokuro gamybos kainos 
5 4 3 2 1 

4 Mažinamas iškastinio kuro importas 5 4 3 2 1 
5 Skatinama mokslinių tyrimų, susietų su energeti-

nių plantacijų auginimu, plėtra 
5 4 3 2 1 

6 Mažinama klimato kaita 5 4 3 2 1 
7 Išsaugomos dirvožemio maisto medžiagos ir der-

lingumas 
5 4 3 2 1 

8 Mažinama vandens tarša 5 4 3 2 1 
9 Išsaugoma bioįvairovė 5 4 3 2 1 

10 Mažinama miškų kirtimų  apimtis 5 4 3 2 1 
 Kita: (įrašyti, jei reikia)      

 
INFORMACIJA APIE JUS (Pildoma tik tuo atveju, jei jus esate fizinis asmuo): 

 
32. Jūsų išsilavinimas: 
1.  Vidurinis     
2.  Aukštesnysis 
3.  Universitetinis aukštasis 
4.  Kita (įrašyti)_______________________________________________ 
 
33. Jūsų išsilavinimo sritis: 
1.  Miškininkystės krypties     
2.  Kita (įrašyti)_______________________________________________ 
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34. Jūsų dabartinė veikla:     
1.  Verslininkas 
2.  Ūkininkas    
3.  Samdomas darbuotojas 
4.  Kita (įrašyti)_______________________________________________ 
 
35. Jūsų lytis: 
1.  Moteris      
2.  Vyras 
 
36. Jūsų amžius: (įrašyti)_________  

 
Dėkoju už atsakymus. Sėkmės darbe.  
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PRIEDAS 2  
GEP augintojų ir auginamų plotų koncentracijos pagal savivaldybes dinamika 2011–

2016 metais (NMA, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) 
Reikšmės Q N Q N Q N Q N Q/N  Q N Q/N Q N Q/N 

Matavimo vienetai ha vnt. ha vnt. ha vnt. ha vnt. ha ha vnt. ha vnt. ha ha 

Rajonai 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Akmenės r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1 28 

Alytaus r. 0 0 0 0 0 0 10 1 10 0 1 0 33 5 7 

Anykščių r. 0 0 0 0 0 0 5 2 2 11 1 11 16 3 5 

Birštono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Biržų r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Druskininkų 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Elektrėnų 0 0 0 0 9 n.d. 9 1 9 20 3 7 20 3 7 

Ignalinos r. 0 0 0 0 4 n.d. 1 1 1 4 1 4 4 1 4 

Jonavos r. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 38 3 13 35 3 12 

Joniškio r. 47 n.d. 60 n.d. 59 n.d. 51 2 26 52 3 17 50 3 17 

Jurbarko r. 0 0 0 n.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 13 5 3 

Kaišiadorių r. 0 0 0 n.d. 1 n.d. 7 3 2 22 4 5 26 7 4 

Kalvarijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 14 

Kauno m. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kauno r. 0 0 0 0 11 n.d. 17 4 4 11 3 4 12 3 4 

Kazlų Rūdos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 53 8 7 

Kėdainių r. 0 0 0 0 0 0 7 1 7 7 1 7 7 1 7 

Kelmės r. 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 5 3 2 

Klaipėdos r. 0 0 0 0 0 0 9 2 4 6 2 3 16 4 4 

Kretingos r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 

Kupiškio r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 4 12 48 5 10 

Lazdijų r. 0 0 1 n.d. 2 n.d. 2 2 1 2 2 1 2 3 1 

Marijampolės 0 0 1 n.d. 1 n.d. 19 6 3 0 0 0 22 5 4 

Mažeikių r. 3 n.d. 5 n.d. 17 n.d. 14 2 7 0 1 0 12 3 4 

Molėtų r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1 23 3 1 3 

Pagėgių r. 0 0 1 n.d. 13 n.d. 13 3 4 2 1 2 13 2 7 

Pakruojo r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 

Panevėžio r. 3 n.d. 6 n.d. 29 n.d. 29 3 10 42 4 10 43 6 7 

Pasvalio r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Plungės r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 6 

Prienų r. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 11 2 6 

Radviliškio r. 0 0 7 n.d. 7 n.d. 9 3 3 130 3 43 225 5 45 

Raseinių r. 4 n.d. 11 n.d. 11 n.d. 11 1 11 15 2 8 19 5 4 
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Rietavo r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rokiškio r. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

Skuodo r. 0 0 1 n.d. 1 n.d. 1 2 1 1 1 1 2 2 1 

Šakių r. 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 3 2 2 

Šalčininkų r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Šiaulių m. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Šiaulių r. 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Šilalės r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Šilutės r. 0 0 44 n.d. 497 n.d. 1004 2 502 1446 3 482 1824 5 365 

Širvintų r. 17 n.d. 0 0 0 0 74 1 74 91 2 46 91 2 45 

Švenčionių r. 0 n.d. 0 0 394 n.d. 390 7 56 282 4 70 454 9 50 

Tauragės r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Telšių r. 1 n.d. 66 n.d. 82 n.d. 74 4 19 83 6 14 91 8 11 

Trakų r. 2 n.d. 2 n.d. 2 n.d. 2 1 2 4 1 4 10 4 2 

Ukmergės r. 7 n.d. 0 0 0 0 0 0 0 21 2 10 22 2 11 

Utenos r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 9 

Varėnos r. 5 n.d. 15 n.d. 16 n.d. 18 3 6 20 5 4 20 5 4 

Vilkaviškio r. 0 0 7 n.d. 7 n.d. 7 2 3 7 2 4 65 10 7 

Vilniaus m. 0 0 0 0 21 n.d. 21 1 21 28 2 14 28 2 14 

Vilniaus r. 22 n.d. 26 n.d. 11 n.d. 11 3 4 11 3 4 9 2 4 

Zarasų r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 2 24 47 2 23 

Iš viso 109 n.d. 252 n.d. 1196 n.d. 1822 70 26 2477 78 32 3418 153 22 

Metai 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

n. d. – nėra duomenų; 
Q – gluosnių plantacijų deklaruotas plotas, ha; 
N – pareiškėjų skaičius, vnt.; 
Q/N – vidutinis deklaruotas plotas vienam pareiškėjui, ha. 
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