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PRATARMĖ

Bibliografijoje pateikti mano, Viliaus Jono Valmos, gyvenimo faktai ir 
mokslinė veikla nuo 1936 iki 2012 m. 

Esu labai dėkingas Lietuvos žemdirbystės instituto (dabar – Lietuvos 
agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto, toliau – LŽI) buvusiems 
direktoriams prof. Petrui Vasinauskui, dirbusiam ir Lauko darbų organizavimo 
skyriaus vedėju, ir dr. Antanui Būdvyčiui, sudariusiems man galimybę pereiti iš 
gamybos į mokslinę veiklą. 

Lauko darbų organizavimo skyriuje greitai įsitraukiau į kolektyvą, 
tobulinausi: pasirinkau aktualią temą, kūriau metodikas, atlikau bandymus, 
darbo organizavimo tyrimus, sisteminau gautus duomenis. Remdamasis 
šia medžiaga, parengiau disertaciją, rekomendacijas žemdirbiams, skaičiau 
paskaitas, dalyvavau konferencijose. Bėgant laikui keitėsi tematika ir darbo 
pobūdis, teko rašyti užsakomuosius straipsnius ir kitus darbus, plėtėsi ryšiai su 
užsienio mokslo įstaigomis. 

Leidinyje pateikta ne tik mokslinių ir kitų publikuotų populiarių darbų 
sąrašas, bet ir asmeninė, visuomeninė veikla. Į vieną leidinį surašiau tai, kas buvo 
pasiekta mano ir pagalbininkų jėgomis. 

Nuoširdžiai dėkoju Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro   
direktoriui prof. Zenonui Dabkevičiui ir Lietuvos žemdirbystės instituto 
direktoriui dr. Vytautui Ruzgui už galimybę išleisti šią bibliografiją. 

Vilius Jonas Valma



D r .  V i l i u s  J o n a s  V a l m a 
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DR. VILIAUS JONO VALMOS 
GYVENIMO IR VEIKLOS APŽVALGA

1936-05-02 Gimė Dabramislių k., Sabuliškių sen., Vabalininko valsč., Biržų 
apskr. (dabar – Alizavos sen., Kupiškio r.)

1944–1948 Miliūnų, Virbališkių ir Alizavos pradžios mokyklų (Kupiškio r.) 
moksleivis

1949–1951 Alizavos septynmetės mokyklos (Kupiškio r.) moksleivis

1951–1952 Vainiūniškio (Alizavos sen., Kupiškio r.) klubo-skaityklos vedėjas 

1952–1953 Pandėlio r. (dabar – Rokiškio r.) ,,Lėvens“ kolūkio darbininkas 

1954–1957 Salų (Rokiškio r.) žemės ūkio technikumo moksleivis 
(jaunesniojo agronomo diplomas)

1957–1966 Lietuvos žemės ūkio akademijos (LŽŪA) Agronomijos 
fakulteto studentas (mokslinio agronomo diplomas)

1957–1958 Kėdainių r. „Spindulio“ kolūkio vyriausiasis agronomas

1959 Pandėlio r. (dabar – Rokiškio r.) žemės ūkio inspekcijos 
inžinierius-agronomas

1959–1963 Rokiškio r. ,,Nemunėlio“ kolūkio pirmininkas 

1963–1965 Kėdainių r. Okainių kolūkio pirmininkas

1966 Lietuvos žemdirbystės instituto (LŽI) Lauko darbų 
organizavimo skyriaus agronomas

1967–1972 LŽI jaunesnysis mokslinis bendradarbis

1972 Apginta žemės ūkio mokslų kandidato disertacija ,,Cukrinių 
runkelių derliaus nuėmimas Lietuvoje“, suteiktas žemės ūkio 
mokslų kandidato laipsnis

1972–1980 LŽI vyresnysis mokslinis bendradarbis

1979 Suteiktas augalininkystės specialybės vyresniojo mokslinio 
bendradarbio vardas
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1980–1996 LŽI Agrochemijos skyriaus (1980 m. sujungus Tręšimo 
sektorių su Lauko darbų organizavimo skyriumi) 
vyresnysis mokslinis bendradarbis

1986 Lietuvos meno saviveiklos žymūnas

1993 Nostrifikuota žemės ūkio mokslų kandidato disertacija ir 
suteiktas agrarinių (dabar – žemės ūkio) mokslų daktaro laipsnis

1996 Išleistas į pensiją suteikiant rentą

Gimiau valstiečių šeimoje. Gražus ir smagus prabėgo vaikystės 
laikas savame Dabramislių kaime (anksčiau – Vabalininko valsč., Biržų 
apskr., dabar – Alizavos sen., Kupiškio r.). Nuoširdūs tėvai, draugiški 
kaimynai, apylinkėje – daug jaunimo. 

Tėvas buvo baigęs keturias, o motina – dvi pradinės mokyklos 
klases, tuo metu jie buvo gana raštingi. 1939 m. mūsų šeimoje gimė 
dvi seserys Idalija ir Nijolė. Šeimoje visi sėkmingai augome, drauge 
gyvenome, visi patyrėme karo ir okupacijos sunkumų, bet išgyvenome. 
Nepriklausomos Lietuvos, rusų ir vokiečių okupacijos metais ūkininkauti 
nebuvo lengva. Arkliai buvo pagrindinė darbo jėga, o trūko ne tik arklių, 
bet ir inventoriaus, darbo priemonių. Pas kai kuriuos ūkininkus dirbo karo 
belaisviai, bet tėtis dėl aiškių priežasčių jų nepageidavo. 

Antrasis pasaulinis karas praėjo gyvenant su tėvais ir seserimis 
savoje sodyboje Dabramislių kaime. 

Po 1944 m., Stalino totalitarinio režimo metais, gyvendamas 
kaime, lankiau Miliūnų, Virbališkių ir Alizavos mokyklas. Miliūnuose 
buvo tik pradinė mokykla, kurią baigęs lankiau Virbališkių pradžios ir 
septynmetę mokyklą. Ji buvo arti, tačiau reikėjo pereiti Lėvens upę, kuri 
gausiai patvindavo, todėl kartais praleisdavau pamokas. 1949 m. perėjau 
į Alizavos septynmetę mokyklą, kuri nuo tėviškės buvo už 5 kilometrų. 
Kelionė palengvėjo, kai tėvai kumeliuką išmainė į dviratį, tačiau juo reikėjo 
dalintis su seserimis. Baigęs Alizavos septynmetę mokyklą, pradėjau dirbti 
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Vainiūniškio ūkininko Šiliūno sodyboje įkurto klubo-skaityklos vedėju. 
Po karo kaime buvo neramu gyventi ir dirbti. Aš pats šokiuose grodavau 
akordeonu, vakarėlių metu surinktus pinigus dviračiu 25 kilometrus 
veždavau į Vabalininką kultūros skyriaus vedėjui, kuris man neišduodavo 
jokio raštelio. Supratęs padėtį, kai surinkdavau daugiau pinigų, be vedėjo 
žinios nupirkdavau šaškių, šachmatų, kultūros leidinių (laikraščių, 
brošiūrų...). 

Tarybiniais metais sovietinė valdžia ūkininkams uždėjo mokesčius. 
Mūsų šeima nuo 1945 m. privalėjo pristatyti valstybei vis daugiau grūdų, 
šieno, pieno, vilnos, kiaušinių, taip pat mokesčius sumokėti pinigais. Tėčiui 
pritrūkus valstybės reikalaujamos produkcijos, 1950 m. balandžio 29 d. 
valdžia privertė stoti į kolūkį, suvisuomenino ir privertė atiduoti ,,Lėvens“ 
kolūkiui pastatus (tvartą, daržinę, klėtį ir klojimą), gyvulius ir inventorių. 

Turėdamas laisvo laiko, padėdavau tėvams dirbti kolūkyje. 
Mokiausi, todėl nebuvau kolūkietis, išdirbtas darbo dienas rašydavau tėvų 
vardu. 

Mokytis aukštojoje mokykloje nebuvo lėšų. Rokiškio rajone, 
maždaug 40 kilometrų nuo gimtinės, buvo įsikūręs Salų žemės ūkio 
technikumas. 

1957 m. baigęs technikumą ir įgijęs jaunesniojo agronomo 
kvalifikaciją, buvau paskirtas dirbti į Dotnuvos rajoną, kuris vėliau buvo 
prijungtas prie Kėdainių rajono. Dotnuvos rajono vykdomojo komiteto 
pirmininkas Jonas Bajorūnas pasiūlė vykti į „Spindulio“ kolūkį dirbti 
vyriausiuoju agronomu. 

Dirbdamas ūkyje sukaupęs lėšų, sumaniau tobulintis. 1958 m. 
įstojau į Lietuvos žemės ūkio akademijos (dabar – Aleksandro Stulginskio 
universiteto) Agronomijos fakulteto neakivaizdinį skyrių. Vėliau visą savo 
gyvenimą susiejau su žemės ūkiu. 

Pablogėjus tėvų sveikatai, 1959 m. privalėjau grįžti į gimtąjį kraštą. 
Susiradau darbą greta tėviškės – Pandėlio rajono (dabar – Rokiškio r.) žemės 
ūkio inspekcijoje įsidarbinau inžinieriumi-agronomu. Nuo tėviškės buvo 
17 kilometrų, todėl į darbą dažnai važinėdavau dviračiu. Išvykose greitai 
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susipažinau su ūkių vadovais, specialistais ir kitais darbuotojais. Daugelis 
vadovaujančių darbuotojų ūkiuose neturėjo išsilavinimo, trūko specialistų. 
Vyriausybė nusprendė į ūkius pasiųsti dirbti 30 000 specialistų, į tą sąrašą 
buvau įrašytas ir aš. Kadangi nebuvau komunistų partijos narys, turėjau 
siekti, kad būčiau pripažintas kaip tinkamas dirbti. Pažymą išrašė Darbo 
žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto pirmininkas A. Griška. 
Išmokėjo didelę piniginę kompensaciją, persikėlimo išlaidas; pridėjęs savo 
lėšų, pagal paskyrą nusipirkau automobilį „Zaporožec“. 

Pandėlio rajone nuo Kazliškio tarybinio ūkio buvo atskirta dalis 
žemės ir toje teritorijoje buvau ,,išrinktas“ kolūkio pirmininku. Ūkis buvo 
greta Nemunėlio upės, todėl jis pavadintas ,,Nemunėlio“ kolūkiu. Kontorą 
numatėme įsteigti tremtinio sodyboje, kurią suremontavus ir aš ten kurį 
laiką gyvenau. Po metų Pandėlio rajoną prijungus prie Rokiškio rajono, 
ūkis buvo pavadintas ,,Bangos“ kolūkiu. Man vadovaujant, iš Kazliškio 
tarybinio ūkio buvo gauta daug senos, bet tinkamos dirbti ūkyje technikos. 
Paremontuota ji visai tiko žemės ūkio darbams. Valstybinė paskola leido 
įsigyti naujos žemės ūkio technikos ir trąšų. Po kelerių metų padidėjo 
derlius, pieno primilžis, mėsos gamyba, o pagal šiuos rodiklius buvo 
vertinamas ūkio gyvybingumas. Ūkis ekonomiškai sustiprėjo. Kolūkie-
čiams pradėjome mokėti pinigus už darbadienius. 1963 m. Rokiškio rajono 
vadovybė sumanė sustiprinti greta esantį ekonomiškai silpną ,,Atžalyno“ 
kolūkį: jį sujungus su ,,Bangos“, sukurtas naujas ,,Atžalyno“ kolūkis. 
Laisvu laiku daug dėmesio teko skirti mokslams. Mokytis ir vadovauti 
dideliam, silpnam kolūkiui buvo sunku, be to, žmona dirbo Kėdainių 
rajone, todėl atsisakiau dirbti šio kolūkio vadovu. 

Kėdainių rajono žemės ūkio specialistams rekomendavus mane 
rajono vykdomojo komiteto plano komisijos pirmininkui, žemės ūkio 
valdybos viršininkui Virmantui Velikoniui, 1963 m. buvau ,,išrinktas“ 
Okainių kolūkio pirmininku. 

Kolūkyje netikėtai apsilankė profesorius Petras Vasinauskas, kuris 
prašė parodyti išartas dobilienas, tačiau jų neturėjome, todėl nuvežiau 
ir parodžiau gražiai žaliuojančias. Maniau, gausiu paskutinę nuobaudą, 
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tačiau vietoje jos jis paplojo per petį ir pasakė: ,,Jei tau bus sunku, kreipkis 
į mane“. Netrukus parašiau pareiškimą ir išplėstinis kolūkio valdybos 
susirinkimas mane atleido iš pirmininko pareigų. Antspaudą perdavęs 
ūkio agronomui Stasiui Rusteikai, pradėjau dirbti agronomu Lietuvos 
žemdirbystės instituto Lauko darbų organizavimo skyriuje. Čia dirbdamas 
baigiau LŽŪA Agronomijos fakulteto neakivaizdinį skyrių. 

1966 m. balandžio 18 d. nutarimu man buvo pripažinta mokslinio 
agronomo kvalifikacija. Įsitraukiau į mokslinius darbus, atlikau tyrimus ir 
tais pačiais metais buvau paskirtas moksliniu bendradarbiu. 

Dirbdamas gamyboje įsitikinau, kiek daug darbo jėgos ir sąnaudų 
tenka skirti auginant cukrinius runkelius. Bandžiau tobulinti jų auginimo 
technologiją, LŽŪA parašiau ir apgyniau disertacinį darbą ,,Cukrinių 
runkelių auginimo organizavimas ir jų ekonominis efektyvumas Kėdainių 
rajono Okainių kolūkyje“. Deja, be išsamesnių tyrimų darbas buvo tik 
pradėtas. Dirbdamas LŽI tęsiau sudėtingą mokslinį darbą ,,Mechanizuotas 
cukrinių runkelių nuėmimas ir dorojimas“. Gavus šio darbo tyrimų 
rezultatus tapo aišku, kad, naudojant daugiadaigę runkelių sėklą, joks 
mechanizuotas runkelių retinimas nebus tikslus ir mechanizuotai 
nepasiseks jų užauginti, nuimti ir gauti gausų derlių. Paaiškėjo, kad 
būtina tiksli dražuotų vienadaigių kamuolėlių sėja, tik tada runkelius 
bus galima užauginti ir doroti mašinomis. Cukrinių runkelių kamuolėlių 
skaidymas-dražuotė buvo atliekama Latvijoje. Po tyrimų, apdorojus 
medžiagą, rankraštis ,,Mechanizuotas cukrinių runkelių auginimas ir 
nuėmimas Lietuvoje“ (rusų kalba) buvo deponuotas ir paliktas centrinėje 
mokslinėje VASCHNIL bibliotekoje Maskvoje. Tyrimų duomenys buvo 
populiarinami ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. 

1972 m. birželio 27 d. apgyniau žemės ūkio mokslų kandidato 
disertaciją ir rugsėjo 16 d. buvau paskirtas vyresniuoju moksliniu 
bendradarbiu Lauko darbų organizavimo skyriuje. Disertacijos vadovu 
sutiko būti žinomas Lietuvos cukrinių runkelių auginimo žinovas, 
daugelio darbų autorius prof. Vladas Čaikauskas. Lauko darbų organi-



 11

B i b l i o g r a f i j a

zavimo skyriaus vedėjas prof. Petras Vasinauskas kryptingai vadovavo 
tyrimams, vėliau buvo ir mano disertacijos oponentas. 

Tolesnių atliekamų mokslinių darbų sritys buvo susijusios su darbų 
organizavimu žemės ūkyje: kaupiamųjų kultūrų, javų derliaus nuėmimu, 
dorojimu, javų pramoninės sėklininkystės organizavimu tarpūkinės 
kooperacijos pagrindu. 

Lauko darbų organizavimo skyriui iki 1972 m. vadovavo prof. 
Petras Vasinauskas, 1972–1974 m. – dr. Stasys Vasiliauskas, 1974–1980 m. 
– dr. Alfonsas Švedas. 1980 m. Agrotechnikos skyriaus Tręšimo sektorius 
ir Lauko darbų organizavimo skyrius buvo sujungti į Agrochemijos 
skyrių, kuriam vadovavo dr. Vytas Mašauskas. Šiame skyriuje dirbdamas 
vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, tyriau organinių ir mineralinių 
trąšų naudojimą, nustačiau ekonominiu ir organizaciniu atžvilgiu raciona-
liausias mechanizmų grupes ir rekomendavau, kaip našiausiai organizuoti 
darbus, tobulinau ūkių agrocheminio aptarnavimo organizavimą, tręšimo 
darbo parametrų nustatymą, technologijas ir kitus aktualius klausimus. 
Kartu su dr. Anicetu Onaičiu ir kitais darbuotojais ištyrėme ir pagrindėme 
aviacijos panaudojimo tręšimo darbams organizacines ir aplinkosaugos 
sąlygas. Atsižvelgę į laukų reljefą ir kontūrus, parengėme Tręšimo 
technologijų išdėstymo skirtingose Lietuvos zonose schemą. 1984 m. 
Maskvoje,  Sovietų Sąjungos respublikų ūkių pasiekimų parodoje, parodos 
organizacinis komitetas už darbą ,,Ūkių agrocheminio aptarnavimo 
organizavimas“ įteikė apdovanojimą. 

Parašiau 14 mokslinių ataskaitų, knygas ,,Runkelių nuėmimo 
organizavimas“, ,,Kaupiamųjų kultūrų nuėmimo organizavimas“. 
Parengiau brošiūrų, mokslinių, mokslo populiarinimo ir kitų straipsnių, 
rekomendacijų žemės ūkio gamybai intensyvinti (žr. Bibliografinį aprašą). 
Bendradarbiavau periodinėje spaudoje, radijo ir televizijos laidose, skaičiau 
paskaitas, pranešimus konferencijose ir pasitarimuose respublikoje ir už 
jos ribų. Už mokslo tyrimus ir mokslinio propagandinio darbo nuopelnus 
1979 m. Aukščiausioji atestacinė komisija prie SSSR Ministrų tarybos 
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suteikė augalininkystės specialybės vyresniojo mokslinio bendradarbio 
vardą. 

Nemažai laiko teko skirti darbui užsienio mokslo tyrimų įstaigose. 
Su Krasnodaro aviacijos mokslinio tyrimo institutu (Rusija), naudodami 
mūsų sukurtą trąšų bertuvą RL-8 ,,Dotnuva“, atlikome trąšų bėrimo 
lėktuvu tyrimus. Remdamiesi šia technologija, pateikę darbo rezultatus ir 
palyginę su kitomis tręšimo technologijomis, parengėme mokslo darbų ir 
ataskaitų. 

1993 m. žemės ūkio mokslų kandidato laipsnis buvo nostrifikuotas 
ir suteiktas agrarinių (dabar – žemės ūkio) mokslų daktaro laipsnis. 

Neatsitraukęs nuo mokslinio darbo, trejus metus dirbau daug 
laiko užimantį profesinės sąjungos pirmininko darbą: skirstėme butus, 
būtiniausią buitinę įrangą. Be to, dvejus metus dirbau kultmasinio 
darbo pirmininku. Tuo metu Akademijoje, remiami LŽI ir Dotnuvos 
eksperimentinio ūkio, veikė pramoginių šokių kolektyvas, moterų ir 
vyrų vokaliniai ansambliai, pagyvenusių žmonių šokių kolektyvas, dūdų 
orkestras, styginis ansamblis. Pasirodydavome ne tik Akademijoje, bet ir 
svečiuose, respublikinėse dainų šventėse. Akademijos vyrų vokaliniame 
ansamblyje dainavau beveik dvidešimt metų. Programas pristatydavome 
kituose institutuose, jų bandymų stotyse, ūkiuose, medicinos įstaigose, 
radijuje, televizijoje. Bendra daina paįvairino kasdienybę, teikė 
bendravimo su žmonėmis džiaugsmą. Už nuopelnus kultūriniame darbe 
Lietuvos kultūros ministerijos 1983 m. buvau apdovanotas kaip Lietuvos 
meno saviveiklos žymūnas. 

1991 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 270 LŽI mokslo 
darbuotojų, laborantų ir technikų už suteiktus investicinius čekius galėjo 
įsigyti po 2 hektarus žemės, susidarė 450 hektarų ūkis. 1991 m. rudenį 
visuotinio susirinkimo metu instituto darbuotojai mane išrinko šio ūkio 
vadovu. Žemė buvo išskirta keturiose vietovėse, vienas laukas buvo net už 
17 kilometrų. Darbams jokios technikos neturėjome, ją reikėjo samdyti 
arba ,,išmaldauti“ iš kaimyninių ūkių. 
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Sulaukęs 60-ies metų, 1996 m. išėjau į pensiją. Atgavę sovietmečiu 
nusavintas žemes ir statinius, sukūrėme nuosavą ūkį Dabramislių k. ir 
Akademijoje (Dotnuvos sen., Kėdainių r.), su nupirkta dirbama žeme ir 
mišku susidarė vidutinio dydžio ūkis. Ūkininkauti padeda žmona Nijolė, 
sūnus Vytautas ir dukra Birutė. Sūnus Vytautas įgijo teisininko, dukra 
Birutė – sodybų želdinimo specialybę. 

Dėkoju Lietuvos žemdirbystės instituto Lauko darbų organizavimo 
ir Agrochemijos skyrių vadovams, techniniams darbuotojams bei kitiems 
bendradarbiams. 

Vilius Jonas Valma 



 14

D r .  V i l i u s  J o n a s  V a l m a 

BIBLIOGRAFINIS APRAŠAS

Mokslinės disertacijos ir ataskaitos
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agrocheminiams (tręšimo) darbams atlikti įvairiomis reljefo sąskaidos sąlygomis. 
LŽMTI 1984 m. užbaigtų tiriamųjų darbų trumpi pranešimai. Vilnius, 1985, 
p. 26–27 /bendraautoriai: A. Onaitis, A. Švedas/. 

66. Dotnuvos eksperimentinio ūkio centralizuoto agrocheminio 
punkto darbo organizavimas. LŽMTI 1985 m. užbaigtų tiriamųjų darbų trumpi 
pranešimai. Vilnius, 1985, p. 33–35 /bendraautoriai: A. Švedas, V. Mašauskas, 
E. Lukošiūnienė ir kt./. 
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67. Trąšų paskleidimas antžeminėmis priemonėmis ir lėktuvais 
skirtingo reljefo sąskaidos sąlygomis. Rekomendacijos žemės ūkio gamybai 
intensyvinti 1986 m. Vilnius, 1985, p. 19–20 /bendraautoriai: A. Onaitis, 
A. Švedas/. 

68. Tręšimo mineralinėmis trąšomis technologijos. Žemės ūkis, 1985, 
Nr. 2, p. 15–16. 

1986

69. Mineralinių trąšų paskleidimo lėktuvais parametrai. LŽMTI 
1986 m. užbaigtų tiriamųjų darbų trumpi pranešimai. Vilnius, 1986, p. 53–54                          
/bendraautoriai: A. Onaitis, T. Jokūbonis/. 

70. Žemės ūkio transporto naudojimo gerinimas. Žemės ūkis, 1986, 
Nr. 2, p. 30–31. 

1987

71. Birių mineralinių trąšų skleidimo bertuvu RTŠ-1M technologiniai 
normatyvai. Gamybinis mokslinis agrocheminis žemės ūkio aptarnavimo 
skyrius. Vilnius, 1987 /bendraautoris A. Onaitis/. 

72. Trąšų skleidimas antžeminėmis priemonėmis ir lėktuvais skirtingo 
reljefo sąskaidos sąlygomis. Žemės dirbimas ir tręšimas. LŽMTI mokslinių 
straipsnių rinkinys. Vilnius, 1987, Nr. 59, p. 105–113 /bendraautoriai: A. Švedas, 
A. Onaitis/. 

1988

73. Mineralinių trąšų skleidimo aviaciniais bertuvais tobulinimo ir 
konstravimo klausimai. Žemės ūkis, 1988, Nr. 4, p. 31. 

74. Netręškime pro šalį. Žemės ūkis, 1988, Nr. 3, p. 14–15. 
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1989

75. Birių mineralinių trąšų skleidimo lėktuviniu bertuvu RL-8 
„Dotnuva“ parametrų tyrimai. LŽMTI 1988 m. užbaigtų tiriamųjų darbų 
trumpi pranešimai. Vilnius, 1989, p. 26–28 /bendraautoriai: A. Onaitis, 
T. Jokūbonis/. 

1990

76. Ar verta atsisakyti lėktuvų. Žemės ūkis, 1990, Nr. 3, p. 7–8                                  
/bendraautoriai: V. Mašauskas, A. Švedas/. 

1991

77. Mineralinių trąšų paskleidimo lėktuviniais bertuvais parametrai. 
Tręšimas. LŽI mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius, 1991, Nr. 67, p. 96–104           
/bendraautoris A. Onaitis/. 

78. Trąšų barstymas lėktuvais saugant aplinką. Agronomija: mokslinė-
techninė informacija, Nr. 2. Vilnius, 1991, p. 35–37. 

1992

79. Cukrinių runkelių auginimas ir derliaus dorojimas. Žemės ūkis, 
1992, Nr. 11, p. 32. 

80. Mineralinių trąšų laikymas. Ūkininkas, 1992, Nr. 36, p. 8. 
81. Naudodami trąšas, saugokime aplinką. Ūkininkas, 1992, Nr. 37. 

1993

82. Geriausia technologija – mineralines trąšas perpilti lauke. 
Ūkininkas, 1993, Nr. 40, p. 19. 
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83. Kalkių-amonio salietros efektyvumas. LŽI 1992 m. užbaigtų 
tiriamųjų darbų trumpi pranešimai. Vilnius, 1993, p. 9–11 /bendraautoriai: 
G. Šidlauskas, A. Plesevičienė, S. Lazauskas/. 

84. Kalkių-amonio salietros efektyvumas. Žemės ūkis, 1993, Nr. 10, 
p. 22 /bendraautoriai: G. Šidlauskas, A. Plesevičienė, S. Lazauskas/. 

85. Mineralinių trąšų naudojimo atmintinė. Ūkininkas, 1993, Nr. 39. 

1994

86. Ar lėktuvais bersime trąšas? Ūkininkas, 1994, Nr. 52, p. 16. 
87. Kaip laikysime mineralines trąšas. Žemės ūkis, 1994, Nr. 9,                              

p. 23–24. 
88. Kalkių-amonio salietros laikymas ir naudojimas. Rekomendacijos 

augalininkystei intensyvinti. Vilnius, 1994, p. 16–17 /bendraautoriai: 
G. Šidlauskas, A. Plesevičienė, S. Lazauskas/. 

89. Kalkių-amonio salietros nauda. Ūkininkas, 1994, Nr. 54, p. 8                      
/bendraautoriai: G. Šidlauskas, S. Lazauskas/. 

90. Žemdirbių pagalbininkas. Žemės ūkis, 1994, Nr. 7, p. 37                                          
/bendraautoris V. Mašauskas/. 

1995

91. Birių mineralinių trąšų skleidimo lėktuviniu bertuvu RL-8 
„Dotnuva“ parametrų nustatymas. Žemdirbystė. LŽI mokslo darbai, 1995, t. 44, 
p. 170–175 /bendraautoris A. Onaitis/. 

92. Kalkių-amonio salietros efektyvumas. Žemdirbystė. LŽI mokslo 
darbai, 1995, t. 47, p. 99–103 /bendraautoriai: G. Šidlauskas, S. Lazauskas, 
A. Plesevičienė/. 
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1996

93. Bulviakasis. Ūkininkas, 1996, Nr. 10, p. 19–20. 
94. Bulviakasio organizavimas. Žemdirbystės mokslo dabartis ir 

ateitis: mokslinės konferencijos, skirtos profesoriaus Petro Vasinausko gimimo 
90-mečiui, pranešimai. Dotnuva-Akademija, 1996, p. 195–201. 

95. Runkelių dorojimo organizavimas. Žemdirbystės mokslo dabartis ir 
ateitis: mokslinės konferencijos, skirtos profesoriaus Petro Vasinausko gimimo 
90-mečiui, pranešimai. Dotnuva-Akademija, 1996, p. 201–206. 

96. Kaupiamųjų augalų derliaus nuėmimo organizavimas. Žemdir-
bystė. LŽI mokslo darbai, 1996, t. 53, p. 231–243. 

97. Mineralinių trąšų naudojimo specifika valstiečių ūkyje. 
Žemdirbystes instituto užbaigtų tiriamųjų darbų konferencijos pranešimai. 
1996, Nr. 28, p.43–45. 

98. Runkeliams doroti – tinkamiausią technologiją. Ūkininkas, 1996, 
Nr. 10, p. 18–19. 

99. Vienakomponentės trąšos ar mišiniai? Žemės ūkis, 1996, Nr. 3, 
p. 19. 

1997

100. Trąšų bėrimo lėktuvu VK-8 „Aušra“ technologiniai parametrai 
ir palyginimas su kitomis tręšimo technologijomis. Žemdirbystės instituto 
užbaigtų tiriamųjų darbų konferencijos pranešimai 1997, Nr. 29, p. 25–26. 

101. Technologiniai parametrai trąšas beriant lėktuvu VK-8 „Aušra“. 
Rekomendacijos žemdirbystei, p. 33 /bendraautoris V. Mašauskas/.
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Mokslo populiarinimo straipsniai

Kad pjovėjai negaištų. Tiesa, 1966 rugpjūčio 16. 1. 
Darbymetis Pagynėje. Tiesa, 1966 rugpjūčio 23 /bendraautorė 2. 

S. Žukaitė/. 
Rankų nepavadavo. Valstiečių laikraštis, 1966 rugsėjo 2. 3. 
Runkelių lapai – taip pat derlius. Valstiečių laikraštis, 1966 spalio 4. 

19 /bendraautoris B. Karalius/. 
Račių menas. Valstiečių laikraštis, 1966 lapkričio 23. 5. 
Apie mėšlo kratymą. Valstiečių laikraštis, 1967 kovo 15. 6. 
Sėkmės paslaptis. Tarybinis kelias, 1965 kovo 25. 7. 
Organizuotumas. Tiesa, 1967 gegužės 8. 8. 
Darbus paskirsto radijas. Valstiečių laikraštis, 1967 birželio 23. 9. 
Kultūrinių žolių silosavimas. Tiesa, 1967 birželio 25. 10. 
Keliais rieda benzovežis. Valstiečių laikraštis, 1967 rugpjūčio 27. 11. 
Geri organizatoriai. Tiesa, 1967 rugsėjo 1. 12. 
Rankas pavaduoja mašinos. Valstiečių laikraštis, 1967 rugsėjo 13. 13. 
Nepalikime pelų. Valstiečių laikraštis, 1967 rugpjūčio 13.14. 
Sugulusius javus – kombainais. Tiesa, 1967 rugpjūčio 24. 15. 
Degalai pristatomi į laukus. Darbas, 1967 spalio 3. 16. 
Mėšlas – vamzdžiais. Valstiečių laikraštis, 1968 vasario 20. 17. 
Sparnuoti talkininkai. Valstiečių laikraštis, 1968 kovo 7. 18. 
Sėjomainos, priešsėliai, pasėliai. Tiesa, 1968 gegužės 5 /bendraautoris 19. 

P. Vasinauskas/. 
Iš hektaro – 7 tonos žolės miltų. Tiesa, 1968 birželio 25. 20. 
Kaip dirbsime čekoslovakiškais kombainais. Tarybinis kelias, 1968 21. 

rugsėjo 21. 
Kad našiai dirbtų čekoslovakiški kombainai. Biržiečių žodis, 1968 22. 

spalio 8. 
Kukurūzų kapojams iškrauti. Valstiečių laikraštis, 1969 rugsėjo 13. 23. 
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Flanginiu ar frontiniu? Bulviakasio organizavimas. Valstiečių 24. 
laikraštis, 1969 rugsėjo 27. 

Pranašesnis – atskirtinis būdas. Valstiečių laikraštis, 1969 spalio 4. 25. 
Kai ieškoma išeities. Valstiečių laikraštis, 1969 spalio 9                                                       26. 

/bendraautorė A. Kudžmaitė/. 
Sroviniu būdu. Tarybinis kelias, 1969 spalio 21. 27. 
Žyduoliai – ne kliūtis. Tarybinis kelias, 1970 balandžio 14.28. 
Auksiniai III ar Domen. Valstiečių laikraštis, 1970 balandžio 14.29. 
Cukrinių runkelių dorojimas. Komunizmo keliu, 1970 rugsėjo 24. 30. 
Kaip sudoroti lapus. Valstiečių laikraštis, 1970 rugsėjo 24. 31. 
Kuris būdas pranašesnis? Tarybinis kelias, 1970 rugsėjo 24. 32. 
Didelis siloso rezervas. Tarybinis kelias, 1971 rugsėjo 21. 33. 
Pranašiausias – kombinuotas būdas. Valstiečių laikraštis, 1971 34. 

rugsėjo 30. 
Galimybių dar yra! Tarybinis kelias, 1972 rugsėjo 2. 35. 
Tris kartus. Valstiečių laikraštis, 1972 spalio 5. 36. 
Laiku sudorokime runkelius. Tiesa, 1972 spalio 6. 37. 
Jeigu vėluojame nuimti cukrinius. Tarybinis kelias, 1972 spalio 10. 38. 
Laiku ir tinkamai sudorokime runkelius. Komunizmo keliu, 1972 39. 

spalio 10. 
Nuimant paskutiniuosius hektarus. Tiesa, 1972 spalio 26                                      40. 

/bendraautoriai: V. Jonikas, M. Polickaitis/. 
Viskas mechanizuotai. Valstiečių laikraštis, 1973 rugpjūčio 16. 41. 
Surinkime visą dobilų sėklą. Tiesa, 1973 rugsėjo 15. 42. 
Ruoškimės imti cukrinius runkelius. Tiesa, 1973 rugsėjo 18. 43. 
Truskavos kolūkio sėjos darbų planas. Tiesa, 1974 kovo 22                                   44. 

/bendraautoris B. Karalius/. 
Viena pavasario diena metus maitina. Tarybinis kelias, 1974 45. 

balandžio 11. 
Cukriniai runkeliai – mechanizuotai. Valstiečių laikraštis, 1974 46. 

balandžio 25. 
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Šienapjove ir kombainais. Tiesa, 1974 rugpjūčio 21 /bendraautoris 47. 
S. Vasiliauskas/. 

Mechanizuotai užaugintų cukrinių runkelių nuėmimas 48. 
čekoslovakiškomis mašinomis. Komunizmo keliu, 1974 rugsėjo 17. 

Sparta priklauso nuo tvarkos. Tiesa, 1974 rugsėjo 22.49. 
Jeigu turime čekoslovakiškas mašinas... Tarybinis kelias, 1974 50. 

rugsėjo 24. 
Kasam cukrinius. Valstiečių laikraštis, 1974 rugsėjo 26.51. 
Kai kombainas neįvažiuoja. Valstiečių laikraštis, 1974 lapkričio 2. 52. 
Bulviakasio organizavimas. Į komunizmą, 1975 rugsėjo 4. 53. 
Mechanizuotai augintų cukrinių runkelių nuėmimas mašinomis. 54. 

Tėvynė, 1975 rugsėjo 16. 
Darbymetyje ir minutė brangi. Valstiečių laikraštis, 1976 birželio 55. 

17. 
Bulviakasis – darbymetis rimtas. Tarybinis kelias, 1976 rugsėjo 2. 56. 
Ateina bulviakasis... Kaip organizuoti darbus? Komunizmo keliu, 57. 

1976 rugsėjo 4. 
Mechanizuotai kaskime pašarinius runkelius. Tėvynė, 1976             58. 

rugsėjo 11. 
Pašarinių runkelių nuėmimo organizavimas. Į komunizmą, 1976 59. 

rugsėjo 14. 
Cukrinių runkelių nuėmimo organizavimas. Komunizmo keliu, 60. 

1976 rugsėjo 16. 
Kaip nuimsime cukrinius runkelius. Komunizmo aušra, 1976 61. 

rugsėjo 22. 
Bulviakasio organizavimas. Komunizmo vėliava, 1977 rugsėjo 6.62. 
Kaip nuimsime pašarinius runkelius. Tarybinis kelias, 1977 63. 

rugsėjo 13. 
Bulvės – antroji duona. Komunizmo aušra, 1978 rugsėjo 5. 64. 
Cukrinių runkelių derliaus nuėmimo organizavimas. Tėvynė, 1978 65. 

rugsėjo 7. 
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Kaip nuimsime cukrinius runkelius. Tarybinis kelias, 1978              66. 
rugsėjo 12. 

Cukrinių runkelių derliaus dorojimas. Komunizmo keliu, 1978 67. 
rugsėjo 21. 

Želdiniai mūsų laukuose. Komunizmo keliu, 1980 vasario 5. 68. 
Bulviakasis, kaip jį organizuoti? Į komunizmą, 1980 rugsėjo 9. 69. 
Pašarinių runkelių dorojimas. Komunizmo aušra, 1980 spalio 7. 70. 
Apdairiai naudokime trąšas. Tarybinis kelias, 1980 lapkričio 4. 71. 
Trąšos balon? Komunizmo aušra, 1981 vasario 25. 72. 
Trąšų krautuvas. Komunizmo keliu, 1981 kovo 2. 73. 
Paprastai ir gerai. (Apie trąšų laikymą). Valstiečių laikraštis, 1981 74. 

kovo 19.
Kai talkininkauja aviacija. Tarybinis kelias, 1981 balandžio 21.75. 
Prarastas laikas. Valstiečių laikraštis, 1981 spalio 6.76. 
Lėvuo vakar ir šiandien. O rytoj? Komunizmo keliu, 1981             77. 

gruodžio 12. 
Gerai sandėliuosi – trąšas išsaugosi. Komunizmo keliu, 1982 78. 

sausio16. 
Mechanizuoti cukrinių runkelių auginimą. Leninietis, 1982            79. 

gegužės 25. 
Kaip tręšti papildomai. Leninietis. 1982 birželio 17. 80. 
Ekonomiškiau sunaudokime trąšas. Komunizmo keliu, 1983             81. 

kovo 29. 
Gausus derlius – kasmet. Tarybinis kelias, 1983 balandžio 23 82. 

(tęsinys 26). 
Lėktuvų darbui paspartinti. Valstiečių laikraštis, 1983 balandžio 83. 

23. 
Atsakomybė už derlių. Valstiečių laikraštis, 1983 gegužės 4. 84. 
Nebarstykime neapdairiai. Valstiečių laikraštis, 1983 gegužės 7               85. 

/bendraautorė E. Mališauskienė/. 
Lakūnai turi dirbti rūpestingai. Tarybinis kelias, 1983 liepos 16. 86. 
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O patvarkyti galima. Valstiečių laikraštis, 1983 rugpjūčio 9. 87. 
Tebekasam cukrinius. Valstiečių laikraštis, 1983 spalio 20. 88. 
Atsakomybė už tręšimą – atsakomybė už derlių. Valstiečių laikraštis, 89. 

1983 spalio 6 /bendraautoris A. Onaitis/. 
Kokią tręšimo technologiją pasirinkti? Tarybinis kelias, 1983 90. 

lapkričio 15. 
Atvažiavo svečių. Komunizmo keliu, 1983 gruodžio 1. 91. 
Ne visi rūpinasi. Valstiečių laikraštis, 1984 sausio 12. 92. 
Dėmėsi mineralinėms trąšoms. Biržiečių žodis, 1984 vasario 23. 93. 
Kaip beriame trąšas. Valstiečių laikraštis, 1984 birželio 9. 94. 
Kai trūksta reiklumo. Valstiečių laikraštis, 1986 rugsėjo 16                                 95. 

/bendraautorė A. Kretavičiūtė/. 
Kaip laikyti trąšas. Biržiečių žodis, 1987 kovo 14. 96. 
Sureguliuotomis mašinomis. Valstiečių laikraštis, 1987 spalio 15. 97. 
Laikant mineralines trąšas. Valstiečių laikraštis, 1987 gruodžio 8. 98. 
Tvarkingai laikykime trąšas. Valstiečių laikraštis, 1988 gruodžio 27. 99. 
Gyvieji paminklai. Kupiškėnų mintys, 1989 rugpjūčio 3. 100. 
Žemę parduoti užsieniečiams dar anksti. Kėdainių garsas, 2001 101. 

kovo 20. 
Neskubėkime išpardavinėti Lietuvos. Valstiečių laikraštis, 2001 102. 

gruodžio 29. 
Apie žemės pardavimą užsieniečiams. Rokiškio rajono laikraštis, 103. 

2002 sausis. 
Parduoti žemę užsieniečiams dar anksti. Šiaulių kraštas, 2002            104. 

sausio 28. 
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Straipsniai apie V. Valmos veiklą

Tindžiulis A. Šakniavaisių auginimo perspektyvos: diskusija 1. 
Žemdirbystės institute. Valstiečių laikraštis, 1969 balandžio 5. 

Valma V. Kaupiamųjų kultūrų nuėmimo organizavimas (anotacija). 2. 
Žemės ūkis, 1971, Nr. 2, p. 36. 

V. Valma apgynė žemės ūkio mokslų kandidato disertaciją 3. 
„Cukrinių runkelių derliaus nuėmimas“. Žemės ūkis, 1972, Nr. 11, p. 30. 

Stasiukaitis A. Iš lauko – į fabriką: žemdirbių ir mokslininkų 4. 
bendradarbiavimas. Tiesa, 1974 rugsėjo 20. 

Čaikauskas V. Runkelių augintojams (V. Valmos knyga). Žemės 5. 
ūkis, 1976, Nr. 11, p. 35. 

Purvinas M. Šefuojame užtvankos ant Lėvens upės statybą. 6. 
Komunizmo keliu, 1982 vasario 20. 

Domkauskas J. Žemės ūkio ministerija išleido. Valstiečių laikraštis, 7. 
1983 spalio 20. 

Lauko darbų organizavimo skyrius. Lietuvos žemdirbystės institutas. 8. 
Akademija, Kėdainių r., 1997, p. 95. 

Miselis A. Ar verta drausti užsieniečiams pirkti žemę? Kėdainių 9. 
garsas, 2001 balandžio 24. 

Kalendorius. V. Valmai 65 metai. Kėdainių garsas, 2001 gegužės 1. 10. 
Valma Vilius Jonas. Žemės ūkio enciklopedija, t. III. Vilnius, 2007, 11. 

p. 640. 



 34

D r .  V i l i u s  J o n a s  V a l m a 

Gimtasis namas, pastatytas 1930 m. Dabramisliai, Alizavos sen., Kupiškio r.

Lietuvos žemės ūkio akademijos šešto kurso studentai 
(V. Valma trečioje eilėje antras iš kairės). Kaunas, 1962 m. 
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Vertinamas augalų tręšimo efektyvumas. 1967 m.

Lauko darbų organizavimo skyriaus darbuotojai: P. Vasinauskas, V. Kučinskas, 
V. Čaikauskas, M. Čaikauskienė, V. Petraitis, S. Žūkaitė, A. Žikevičienė, 

J. Panasevičius, V. Daugnora, J. Balsevičius, A. Grigas, B. Karalius, V. Valma. 
1968 m. 
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Javų derliaus dorojimą vertina Instituto direktoriaus pavaduotojas mokslo 
reikalams S. Vasiliauskas ir Lauko darbų organizavimo skyriaus darbuotojai 

V. Valma bei V. Kučinskas. 1974 m. 

J. Mockaitis, V. Valma ir V. Mašauskas prie naujojo grūdų sandėlio 
Dotnuvėlės skyriuje. 1982 m. 
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V. Valma darbo kabinete. 1986 m.

Aptariamas lėktuvų pritaikymas moksliniam tiriamajam darbui 
su Krasnodaro aviacijos mokslinio tyrimo instituto darbuotojais 

(V. Valma centre). Krasnodaras, 1987 m.
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Daina paįvairina gyvenimą (V. Valma centre). 1971–1985 m. 

Tulpių žydėjimo šventėje Keukenhofe, Olandijoje. 2008 m. 
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