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Traktorių parko atnaujinimo tyrimas ekologiniu požiūriu 

Gintarė Vinclovaitė, Rasa Čingienė, Antanas Juostas  

Aleksandro Stulginskio universitetas 

Traktoriai yra pagrindinė galios tiekimo priemonė žemės ūkyje. Didėjant traktorių ir kitų žemės ūkio mašinų parkui į aplinką vis daugiau išmetama 

įvairių teršalų. Šiandieniniai aplinkosauginiai reikalavimai verčia technikos gamintojus ir naudotojus mažinti degalų sąnaudas ir deginių emisiją. 
Didžiausias dėmesys skiriamas anglies monoksido (CO), azoto oksidų (NOX), nesudegusių angliavandenilių (HC) ir suodžių (PM) emisijos sumažinimui.  

Straipsnyje analizuojama Lietuvos traktorių rinka ir jos atnaujinimo įtaka aplinkos taršai. Išanalizavus Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir 

žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre įregistruotų traktorių duomenis ir įvertinus juos pagal traktorių, kurių variklių išmetamieji teršalai atitinka 
direktyvos 2000/25/EB reikalavimus, galima teigti,  jog  Lietuvoje naudoti traktoriai sudaro 81 proc. visų įregistruotų traktorių, o išmetamųjų teršalų 

normos viršija leistinas ribas. 

Žemės ūkio technika, traktorius, oro tarša, emisija 

 
Įvadas 

 

Technologinė pažanga žemės ūkyje apima ne tik 

tobulėjančią darbo techniką, bet glaudžiai siejasi su 

didesnės pridėtinės vertės kūrimu ir žemės tausojimu. 

Ateitis priklauso sąnaudas taupančioms, ekologiją 

puoselėjančioms sistemoms ir mašinoms. 

Transportas ir energetika įvardijami kaip pagrindiniai 

sektoriai, kuriuose reikia skirti daugiau dėmesio 

atitinkamoms priemonėms, siekiant mažinti didelį taršos 

intensyvumą (Dagiliūtė, 2012). Žemės ūkyje pagrindinė 

transporto priemonė yra traktorius, kuris energiją gauna iš 

jo variklyje sudegintų degalų.  Traktoriaus darbo 

efektyvumas priklauso nuo traktoriaus variklio galios 

panaudojimo technologiniam procesui atlikti. Didėjant 

variklio galiai, sunaudojama daugiau degalų, tai sąlygoja į 

aplinką išmetamų teršalų kiekio didėjimą. Tyrimų 

rezultatai teigia, kad dauguma, šiandieną naudojamų 

degalų sąnaudų ir išmetamųjų teršalų duomenų yra gauti 

pagal nusistovėjusio režimo tyrimo duomenis. Dirbant 

lauko sąlygomis variklio sūkių ir apkrovos rodikliai nuolat 

kinta (Hansson, 2001). Traktoriaus greičio, atliekant lauko 

darbus, pasirinkimas labai įtakoja darbo našumą ir variklio 

apkrovą, o taip pat degalų sunaudojimą ir deginių emisiją, 

kuomet CO, NOx ir PM rodikliai  kito (Li, 2006). 

Technologinės inovacijos žemės ūkyje generuoja  

traktorių technines galimybes siekiant pagerinti darbo 

efektyvumą, saugumą, aplinkosaugos reikalavimus. 

Latvijos mokslininkai ištyrę traktorių parką nustatė, jog 

investuojant į žemės ūkio techniką siekiama mažinti 

aplinkos taršą, prisidėti prie ekologijos ir darbo 

efektyvumo didinimo (Kopiks at al. 2015). Naujų 

technologijų svarbą žemės ūkyje įtakoja ir degalų 

sąnaudos, kurios tiesiogiai įtakoja dujų emisiją (Farcaş at 

al, 2012). Vertinant biodyzeliną pagamintą iš saulėgrąžų 

aliejaus sumaišytą su iškastiniu dyzelinu,  jį naudojant 48 

kW galios traktoriuose, nustatyta jog traktorių išmetamųjų 

dujų emisija CO2 ir CO buvo mažesnė nei naudojant 

įprastinį dyzeliną, bet padidino NOx emisiją (Tomic et al., 

2013).  
Dar vienas svarbus dujų emisijos rodiklis yra 

traktoriaus variklio darbo ir degalų naudojimo 

efektyvumas (Juostas, 2012). Arimo technologiniame 

procese mažinant traktoriaus variklio sūkius ir atitinkamai 

pasirenkant transmisijos perdavimo skaičių, kad gauti 

nustatytą darbinį greitį, degalų sąnaudos mažėjo, CO ir 

CO2 emisija kito nežymiai, o NOx – didėjo ženkliai. 

Sumažinus variklio sūkius nuo 2200 min
-1

 iki 1600 min
-1

 

valandinės degalų sąnaudos arimo technologiniame 

procese sumažėjo nuo 33,0 kg h
-1

 iki 26,5 kg h
-1

, o NOx 

emisija padidėjo nuo 452 g h
-1

 iki 716 g h
-1

. Atsižvelgiant į 

arimo procesą (tuo metu traktorius dirba su didele apkrova) 

ir pasirenkant tinkamą traktoriaus darbo greitį, kuro 

sąnaudos sumažėja, CO ir CO2 emisija šiek tiek skiriasi, 

tačiau NOx emisija gerokai didėja. Kai traktoriaus variklio 

greitis sumažinamas nuo 2200 rpm. iki 1600 rpm., 

valandinis kuro suvartojimas arimo procese sumažėja nuo 

26,59 kg/h iki 21,03 kg/h, o NOx emisija padidėja nuo 532 

g/h iki 728 g/h. Didžiausias oksidų kiekis išmetamas 

dirbant lauko pakraščiuose (galulaukėse) (Janulevičius 

2013). Didelės apkrovos sąlygomis CO emisija didėja. 

Transporto priemonės, kurios turi didesnės galios variklį 

teršia aplinką kietosiomis dalelėmis labiau nei tos 

transporto priemonės, kurios turi mažesnės galios variklį 

(Clark et al., 2011). Daugumoje senesnių traktorių ir kitų 

savaeigių mašinų varikliuose naudojama mechaniškai 

kontroliuojama degalų įpurškimo sistema. Tačiau, techninė 

pažanga sąlygojo naujų, elektroniniu būdu kontroliuojamų, 

variklių su degalų įpurškimo sistema platų įdiegimą. 

Vertinant vidutines išmetamų teršalų vertes   g kWh
-1

 

70 kW traktoriui, prieita išvados: kuo didesnė traktoriaus 

apkrova, tuo didesnė stebima taršos emisija. Labiausiai 

išsiskyrė azoto oksidų (NO) tarša visomis apkrovomis (1 

lentelė)  (Hansson et al., 2001).  

 
1lentelė. Deginių emisija vykdant skirtingas lauko darbų operacijas su 70 

kW traktoriumi (Hansson et al., 2001). 

Table 1.  Specific emissions when performing different operations with a 

70 kW tractor  (Hansson et al., 2001) 
 

 CO, 

g/kW
-1 

NO, 

g/kW
-1

 

HC, 

g/kW
-1

 

Akėjimas 

Harrowing 

0,40 8,6 0,15 

Sėja 

Sowing 

1,18 10,4 0,38 

Arimas 

Plow 

0,87 10,1 0,30 

Presavimas, 

Pressing 

3,50 13,2 0,81 

 

Tiriant traktorių degalų sąnaudas ir žalingo poveikio 

aplinkai mažinimo galimybes, nustatyta, kad visą 
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traktoriaus darbo laiką galima optimizuoti traktoriaus 

darbo režimus, parenkant tinkamus variklių darbo režimus, 

mažinti degalų sąnaudas ir žalingą poveikį aplinkai 

(Juostas ir kt., 2009). Technologinės inovacijos labiau 

orientuotos į didesnius ūkius, todėl šių ūkių įsipareigojimas 

aplinkos apsaugai yra didesnis (Cavallo, 2014).  

Tyrimų  rezultatų apžvalga sustiprina poreikį analizės, 

kiek žemės ūkio technikos parko atnaujinimas, traktorių 

galia, technologinių darbo procesų optimizavimas, 

traktorių darbo režimų suderinimas turi įtakos kuro 

sąnaudoms, kurios tiesiogiai  įtakoja traktorių variklių 

išmetamuosius teršalus.  

Tyrimo tikslas - išanalizuoti traktorių parko 

atnaujinimo įtaką aplinkos taršai. 

 

Metodika 

 

Tyrimai atlikti naudojantis Lietuvos Respublikos 

traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų 

registre įregistruotų traktorių skaičiaus duomenimis ir 

traktorių, kurių Europos Bendrijos tipo patvirtinimo 

dokumentai ir kurių variklių išmetamieji teršalai atitinka 

direktyvos 2000/25/EB reikalavimus.   

Išanalizavus Lietuvos traktorių parką, išrinkus pagal 

gamintoją (markę) esamą didžiausią skaičių naujų ir 

naudotų traktorių, įvertinti variklių išmetamųjų teršalų 

kiekiai į aplinką.  

Remiantis traktorių variklių išmetamųjų teršalų 

ribojimo reikalavimais, kuriuose išmetamieji teršalai 

ribojami įvertinant traktorių variklių galią.  Analizei 

pasirinkti 60-70 kW galios  traktoriai, nes jie užima pačią 

didžiausią Lietuvos traktorių parko dalį 24,5 proc. 

Įvertinami išmetamieji teršalai: 
 anglies monoksidas arba smalkės (CO); 

 azoto oksidai (NOx); 

 suodžiai (PM); 

 nesudegę angliavandeniliai (HC) . 

Europos Sąjungos reglamente, reikalavimai skirtingos 

galios variklių emisijoms, yra suskirstyti pagal etapus. 

Šiuo metu tęsiasi išmetamų teršalų kiekio ribojimo IIIA 

etapas. Pagal kurį 56 ≤ P < 75 galios traktoriams taikomi 

sekantys apribojimai: CO – 5,0 g/kWh; HC – 0,19 

g/kWh; NOx – 3,3 g/kWh; PM  – 0,025 g/kWh. Šios ribos 

galios iki 2019 metų. 

Rezultatai ir aptarimas  

Siekiant sumažinti oro taršą, kurią sukelia žemės ūkio 

ar miškų ūkio traktorių varikliai, Europos Sąjunga (ES) 

nustato šiems varikliams taikomus standartus dėl priimtinų 

išmetamų teršalų. Per du dešimtmečius penkiais etapais 

griežtėjantys taršos reikalavimai traktorių pavertė pačia 

efektyviausia traukos mašina, suformavo naujus jų 

naudojimo standartus ir principus. Tačiau tai galioja tik 

naujos kartos technikai. Atlikta Lietuvos traktorių parko 

analizė pateikia liūdnesnius faktus. 

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų 

priekabų registro duomenimis, Lietuvoje įregistruojama vis 

daugiau naujų traktorių, tačiau naudoti dar sudaro apie 

81,0  (195 804 vnt.)  bendro Lietuvoje įregistruotų 

traktorių skaičiaus (1 pav.).  2015 metais Lietuvoje 

įregistruoti 4362 traktoriai ir tik 20,7  buvo nauji. Vis 

didėjant ūkininkų poreikiams, inovacijų diegimui ir 

siekiant didesnio konkurencingumo ūkininkai  investuoja į 

naują techniką, tačiau tai pasiekiama tik dideliems ūkiams 

ir žemės ūkio bendrovėms. Lietuvoje vidutinis valdos 

dydis siekia vos 15,2 ha., šiuose ūkiuose vis dar dominuoja 

naudota, ankstesnio laikotarpio, technika  

 

 
1 pav. Lietuvoje įregistruotų traktorių skaičius   

Fig. 1 Quantity of tractors registered in Lithuania 

 
Dažniausiai perkami mažesnės galios traktoriai. 

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų 

registro duomenimis 60–70 kW galios traktorių Lietuvoje 

yra 37811 vnt. (2 pav.), iš galingesnių išsiskiria 120–140 

kW galios traktoriai, jų iš viso Lietuvoje yra  9618 vnt. 

Didžiosios dalies (81,0 ) 2015 m. įregistruotų traktorių 

galia buvo mažesnė kaip 75 kW. 

 

 
 

2 pav. Lietuvoje įregistruotų traktorių pasiskirstymas pagal galią  
Fig. 2 Lithuania registered tractor distribution of power 

Traktorių galia ir variklių ekonomiškumas turi 

didžiausios įtakos sunaudojamų degalų kiekiui ir 

kenksmingų medžiagų emisijai. Šalyje įregistruota daugiau 

kaip 49,1 tūkst. naudotų ir 22,1 tūkst. naujų  Rytų Europos 

šalių gamybos traktorių (3 pav.). Šie traktoriai populiarūs 

dėl nedidelės kainos, tačiau neekonomiški ir vienai 

kilovatvalandei energijos pagaminti sunaudoja daugiau 

degalų negu vakarietiški tos pačios galios modeliai. Dėl 

didelių lyginamųjų efektyviųjų degalų sąnaudų patiriami 

nemaži nuostoliai, stebimas didesnis dūmingumas ir 

kenksmingų dujų emisija.  
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3 pav. Lietuvoje įregistruotų traktorių pasiskirstymas  pagal markę 

Fig. 3  Registered tractors distributed in Lithuania (by brand) 

 
Analizuojant vakarų šalyse pagamintų traktorių rinką 

stebimas didžiausias John Deere (3060 vnt.) ir  Valtra-

Valmet (1439 vnt.) naujų traktorių įregistravimas. Tačiau 

VTZ naujų įregistruotų traktorių  skaičius yra pats 

didžiausias (18564 vnt.), nors pastarųjų metų duomenimis 

Lietuvos ūkininkai vis dažniau perka vakarų šalių 

gamintojų  iki 80 kW galios traktorius.  

Skirtingi traktorių gamintojai taiko skirtingas leistinas 

emisijų ribas (2 lentelė). Vertinant  traktorių įregistravimo 

laikotarpius, vėlesniame (nuo 2008 m.) stebimas teršalų 

emisijos mažėjimas. New Holland gamintojai anglies 

monoksidą (CO)  per trejus metus sumažino beveik 3 

kartus. Emisijos ribas (CO, HC, NOX) labai ženkliai 

sumažino Deutz Fahr gamintojai.  

 
2 lentelė. Skirtingų gamintojų traktorių 60-70 kW galios išmetamųjų teršalų normos 

 Table 2. Different manufacturers of tractors of 60-70 kW power emission limits  

 

Traktoriaus markė, 

Tractor brand 

Ankstesnio įregistravimo traktorių emisijos duomenys 

Previous registration of tractors emissions data 

Vėlesnio įregistravimo traktorių emisijos duomenys 

Subsequent to the registration of tractors emissions data 

Sertifikato 

patvirtinimo 

data(certificate 

approval date) 

CO, 

g/kWh-

1 

HC, 

g/kWh
-1

 

Nox, 

g/kWh
-1

 

Sertifikato 

patvirtinimo 

data 

CO, 

g/kWh
-1

 

HC, 

g/kWh
-1

 

Nox, 

g/kWh
-1

 

Belarus 2006.08.27 1,28 0,66 5,8 2008.11.06 1,06 0,56 5,15 

Massey Ferguson 2007.11.26 1,77 0,17 3,63 2008.10.06 1,4 0,3 3,4 

Renault / Claas 2006.01.13 X X X 2008.12.12 0,86 3,9 X 

Deutz Fahr 2003.11.24 1,45 0,51 6,62 2008.09.15 0,67 0,18 3,92 

John Deere 2005.06.30 1,76 0,13 6,52 2008.02.25 1,35 4,12 X 

New Holland 2005.03.18 3,1 0,56 6,14 2008.10.14 0,88 0,16 4,35 

Valtra 2006.02.21 0,9 0,4 6,3 2008.09.15 1,4 0,3 3,4 

Zetor 2007.01.19 1,46 0,78 6,5 2008.12.03 1,0 0,31 4,23 

Fendt 2003.10.24 0,81 0,06 5,64 2007.06.07 1,57 0,64 6,49 

 

Lyginant skirtingų įregistravimo laikotarpių traktorių  

emisijos duomenis (2 lentelė), kurie pateikiami  traktoriaus 

sertifikate, stebime  ženkliai sumažėjusias vėlesnes 

traktorių registracijos emisijos reikšmes.  

Šiam deginių emisijos mažėjimui didelę įtaką turi ES 

deginių emisijos normatyvai, kurių privalo laikytis 

variklius gaminančios ir Europos rinkoje parduodančios 

įmonės. Išanalizavus labiausiai perkamų traktorių 

gamintojų emisijų normas, matyti, jog  CO emisija 

vidutiniškai mažinta - 73%, NOx emisija vidutiniškai 

sumažinta - 75%, о HC emisija sumažinta - 285%. Iš 

populiariausių  technikos gamintojų deginių emisijos 

rodiklius labiausiai sumažino Valtra, Massey Ferguson ir 

Belarus markės traktoriai. Anglies viendeginio emisiją 

sumažindami atitinkamai - 156%, 79% ir 90%. Žymų HC 

emisijos sumažinimą lyginant ankstesnės registracijos 

emisijos pateiktus duomenis su vėlesne, pademonstravo 

vėlgi anksčiau paminėti technikos gamintojai, atitinkamai 

sumažindami HC emisiją - 75%, 176% ir 85%. 

JAV Aplinkos Apsaugos Agentūros ir  Europos 

Sąjungos variklių gamintojams keliami dar griežtesni 

deginių emisijos reikalavimai. Nuo 2014 iki 2020 metų 56 

≤ kW ≥ 75 galios varikliai parduodami Europos Sąjungos 

šalyse privalo atitikti sekančius emisijos normas: HC - 

0.19, NOx - 0,40, kietųjų dalelių - 0,02 ir CO - 5,0 g kWh 

emisijos normatyvus.  
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Išvados 

1. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų 

priekabų registro duomenimis, Lietuvoje kasmet 

įregistruojama apie 20 proc. naujų traktorių, naudoti 

traktoriai sudaro apie 81 proc. (195 804 vnt.)  bendro 

Lietuvoje įregistruotų traktorių skaičiaus. Dažniausiai 

perkami  iki 75 kW galios traktoriai.  

2. Išanalizavus labiausiai perkamų traktorių, skirtingų 

registracijos laikotarpių  emisijos duomenis, galime teigti, 

jog CO emisija vidutiniškai mažinta - 73%, NOx - 75%, о 

HC - 285%. 

3.  Deginių emisijos rodiklius labiausiai sumažino 

Valtra, Massey Ferguson ir Belarus markės traktorių 

gamintojai 
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Gintarė Vinclovaitė, Rasa Čingienė, Antanas Juostas 

Ecological  analysis of  tractors depot renovation  

Summary  

Tractors are the main source of power supply in agriculture. The rise of tractor and other farming machinery stock releases more and more various 

pollution. Recent enviroment requirements enforce machinery manufacturers and users to decrease their fuel expenses and emissions. The main attention 
is for reduction of nitrous oxide and smut emission. 

This article analyzes Lithuanian tractor market and its‘ renewal influence to the enviroment poluttion. After analyzing Lithuanian Republic tractor 

self-propelled, husbandry machinery and trailer registry recorded tractor data and rated them by tractors which engines emissions meets directive 
2000/25/EB requirements. It can be said that tractors exploited in Lithuania consists of 81%  of all registered tractors while emission rates exceeds 

permissible limits.  

Husbandry machinery, tractor, air pollution, emission 
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