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Svarbiausi 2018 metų faktai
 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre (toliau – LAMMC) dirbo

187 mokslo darbuotojai. Studijavo 56 doktorantai.

545 darbuotojai – iš jų

tarptautiniai, 56 nacionaliniai moksliniai projektai, finansuojami Lietuvos
mokslo tarybos, Žemės ūkio, Aplinkos ministerijų, ir per 100 Lietuvos ir užsienio ūkio
subjektų užsakymų.

 Vykdyti

27

 Vykdytos

6 ilgalaikės institucinės mokslinių tyrimų programos.

 Į ES žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą bei Nacionalinį augalų veislių sąrašą

įrašytos 4 žemės ūkio augalų veislės, į Nacionalinį augalų veislių sąrašą taip pat įrašytos
5 obelų veislės.

 LAMMC mokslininkai paskelbė

75 mokslines publikacijas leidiniuose, referuojamuose ir

turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“ (toliau
– CA WoS), 11 tarptautiniu mastu pripažintų leidyklų išleistų knygų skyrių ir 1 knygą,
28 mokslines publikacijas recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose.


28

LAMMC publikacijos yra tarp 10 proc. daugiausiai pasaulyje cituojamų mokslinių
publikacijų per pastaruosius 10 metų.

 LAMMC doktorantai apgynė

12 disertacijų.

 LAMMC Mokslo taryba patvirtino LAMMC veiklos strategiją 2018–2030 m.

 Vyko MOSTA organizuotas tarptautinis Lietuvos mokslo ir studijų institucijų MTEP

vertinimas, kuriame dalyvavo LAMMC vertinamieji vienetai: Žemdirbystės institutas ir
regioniniai filialai, Miškų institutas, Sodininkystės ir daržininkystės institutas.
 Suorganizuotos:

dienų.

2

2 tarptautinės, 10 nacionalinių konferencijų, per 20 seminarų ir lauko
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DIREKTORIAUS ŽODIS
2018-ieji Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centrui buvo kupini
naujų iššūkių ir išbandymų. Džiugu, kad LAMMC bendruomenės
susitelkimas, kompetencija bei pastangos lėmė puikius veiklos
rezultatus.
Šiemet antrą kartą vyko Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės
centro organizuotas tarptautinis Lietuvos mokslo bei studijų
institucijų MTEP vertinimas, kuriame dalyvavo trys LAMMC
vertinamieji vienetai: Žemdirbystės institutas ir regioniniai filialai,
Miškų institutas, Sodininkystės ir daržininkystės institutas. Pagal
atlikto tarptautinio ekspertinio vertinimo rezultatus, LAMMC
pirmauja tarp žemės ūkio srities mokslo ir studijų institucijų
Lietuvoje.
Devintaisiais gyvavimo metais LAMMC studijavo daugiausia
doktorantų, jų – net 56. Daugėja ir doktorantų – užsienio šalių
piliečių. Šiuo metu studijuoja šeši doktorantai, atvykę iš Sirijos,
Egipto, Ukrainos, Nigerijos.
Kaip ir kasmet, sėkmingai vykdomi mokslo tyrimai ir eksperimentiniai plėtros darbai – nacionaliniai
aukšto lygio MTEP (SMART), tarptautiniai „Horizon 2020“, „INTERREG“ programų ir kiti projektai,
teikiamos paslaugos Lietuvos bei užsienio ūkio subjektams.
LAMMC mokslininkai per 2018 metus paskelbė 75 publikacijas tarptautiniuose mokslo žurnaluose,
referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“.
Džiugu, kad net 28 LAMMC mokslo darbai, publikuoti per pastaruosius 10 metų, patenka tarp 10 proc.
daugiausiai pasaulyje cituojamų mokslinių publikacijų.
Į Europos Sąjungos žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą ir Nacionalinį augalų veislių sąrašą
įrašytos 4 žemės ūkio augalų veislės, taip pat į Nacionalinį augalų veislių sąrašą įrašytos 5 obelų veislės.
LAMMC sukurtomis veislėmis domisi ne tik Lietuvos, bet ir užsienio rinkos dalyviai.
Pastaraisiais metais LAMMC mokslininkai ir doktorantai itin aktyviai savo žinias gilino įvairaus
laikotarpio stažuotėse Švedijos, Suomijos, Čekijos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Kinijos ir Japonijos
mokslo bei studijų institucijose.
2018-aisiais buvo suorganizuotos 2 tarptautinės, net 10 nacionalinių konferencijų, beveik kiekvieną
mėnesį vyko įvairūs seminarai ir lauko dienos.
Nuoširdžiai tikiu, kad ir 2019-aisiais LAMMC bendruomenė drąsiai pasitiks naujus iššūkius, išliks
vieninga ir susitelkusi, gebanti kurti naujas žinias bei sėkmingai jas taikyti.

Direktorius dr. Gintaras Brazauskas
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1. LAMMC VIZIJA, MISIJA IR VERTYBĖS
VIZIJA
Lyderiaujantis Lietuvoje ir Šiaurės Europos
regione valstybinis mokslinių tyrimų institutas,
veiklą grindžiantis aukšto lygio fundamentiniais ir
taikomaisiais moksliniais tyrimais, naujų mokslo
žinių įgijimu, technologijų ir inovacijų kūrimu,
jų perdavimu bei efektyvia eksperimentine plėtra
– pažangus žemės ūkio, miškų ir maisto mokslų
kompetencijos centras.

MISIJA
Kurti, kaupti ir skleisti naujas mokslo žinias
tvarių žemės, miškų ir aplinkos išteklių pažinimui, jų
konkurencingam vystymui ir naudojimui, inovatyvių
technologijų ir produktų kūrimui bei visuomenės
reikmių tenkinimui.

VERTYBĖS
– mokslo institucijos dvasia, ilgametės tradicijos
ir atsakingumas visuomenei;
– profesionalumas, sąžiningumas ir veiklos
skaidrumas;
– iniciatyvumas, kūrybiškumas ir nuolatinis
tobulėjimas;
– atvirumas ir bendruomeniškumas.

2. STRATEGINĖS KRYPTYS
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro veiklos prioritetai:
1. aukšto lygio mokslinių tyrimų plėtra;
2. tarptautiškumo didinimas;
3. doktorantūros studijų plėtra;
4. mokslo – verslo bendradarbiavimas;
5. bendruomenės telkimas;
6. paslaugų visuomenei didinimas.
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3. LAMMC VERTINIMO REZULTATAI
2018 m. vyko palyginamasis Lietuvos mokslo ir
studijų institucijų vertinimas, kurį organizavo Mokslo
ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA).
Palyginamasis ekspertinis MTEP vertinimas yra
sudedamoji naujosios mokslo vertinimo sistemos
dalis. Palyginamasis vertinimas vykdomas kas
penkerius metus. Šį kokybinį vertinimą atlieka
užsienio ekspertai. Vertinimo metu atsižvelgiama į
vertinamųjų vienetų MTEP veiklos kokybės (svorio
koeficientas 0,65), ekonominio ir socialinio poveikio
(svorio koeficientas 0,2) bei perspektyvumo (svorio
koeficientas 0,15) kriterijus (žr. 1 lentelę).
Vertinimo rezultatai naudojami skiriant bazinio
finansavimo lėšas moksliniams tyrimams ir

eksperimentinei plėtrai (MTEP), meno veiklai
atlikti valstybinėse Lietuvos mokslo ir studijų
institucijose. Moksliniams tyrimams 60 proc.
lėšų bus skiriama pagal kokybinius palyginamojo
ekspertinio vertinimo parametrus, 40 proc. lėšų –
pagal kiekybinius formaliojo vertinimo rodiklius.
Pagal 2018 m. atlikto tarptautinio ekspertinio
MTEP vertinimo rezultatus LAMMC pirmauja
tarp Lietuvos žemės ūkio srities mokslo ir studijų
institucijų.

1 lentelė. LAMMC ekspertinio vertinimo rezultatai (5 balų skalėje)
Vertinamasis
vienetas

Mokslininkų MTEP veiklos
etatų skaičius
kokybė

MTEP veiklos
MTEP veiklos
ekonominio ir
perspektyvumas
socialinio poveikis

Svertinis
vidurkis

ŽI ir regioniniai fil.

73,93

3

4

5

3,5

SDI

35,06

3

4

5

3,5

MI

19,33

2

2

2

2

Iš viso:

128,32

4. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
4.1. Mokslo taryba
Mokslo taryba yra LAMMC kolegialus valdymo
organas. Tarybą sudaro 15 narių, kurių kadencija – 5
metai.
Mokslo taryba nustato pagrindines mokslinės
veiklos kryptis, svarsto direktoriaus pateiktą
LAMMC veiklos planą, metines ataskaitas, nustato
mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų kvalifikacinius
reikalavimus, jų atestacijos ir konkursų pareigoms
užimti organizavimo tvarką. Taip pat tvirtina įvairius
dokumentus, susijusius su moksline veikla, atlieka
kitas LAMMC įstatuose numatytas funkcijas.
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2018 metų veiklos ataskaita
Mokslo tarybos nariai
Dr. Virginijus Feiza
Dr. Marius Aleinikovas
Dr. Audrius Sasnauskas
Dr. Sigitas Lazauskas
Dr. Gintaras Brazauskas

Žemdirbystės instituto Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus
vedėjas, Mokslo tarybos pirmininkas
Miškų instituto direktorius, Mokslo tarybos pirmininko pavaduotojas
Sodininkystės ir daržininkystės instituto direktorius, Mokslo tarybos
pirmininko pavaduotojas
Žemdirbystės instituto Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus
vedėjas, Mokslo tarybos sekretorius
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius

Dr. Zita Duchovskienė

LR švietimo ir mokslo ministerijos Technologijų ir inovacijų skyriaus
vedėja
Prof. habil. dr. Pavelas Duchovskis Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos
laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas
Rimantas Krasuckis
LR žemės ūkio ministerijos vyriausiasis patarėjas
Dr. Virgilijus Mikšys

Miškų instituto Miškininkystės skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas

Dr. Rimantas Prūsaitis

Valstybinių miškų urėdijos patarėjas

Doc. dr. Steponas Raudonius

Aleksandro Stulginskio universiteto Studijų skyriaus Studijų kokybės
grupės vadovas
Miškų instituto Ekologijos skyriaus vedėjas

Dr. Vidas Stakėnas
Prof. habil. dr. Vidmantas Stanys

Sodininkystės ir daržininkystės instituto Sodo augalų genetikos ir
biotechnologijos skyriaus vedėjas
Prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis Agrocheminių tyrimų laboratorijos direktorius
Prof. habil. dr. Rimantas Velička

Aleksandro Stulginskio universiteto Agroekosistemų ir dirvožemio
mokslų instituto profesorius

4.2. Darbo taryba
LAMMC Darbo taryba – kolegialus darbuotojų
atstovaujamasis organas, ginantis LAMMC ir jo
filialų darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir
socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Darbo tarybą sudaro 9 nariai, kurių kadencija – 3
metai.

Darbo tarybos nariai
Dr. Rasa Karklelienė

Sodininkystės ir daržininkystės instituto Daržo augalų selekcijos
sektoriaus vedėja, Darbo tarybos pirmininkė

Dr. Antanas Ronis

Žemdirbystės instituto Augalų patologijos ir apsaugos skyriaus
vyresnysis mokslo darbuotojas, Darbo tarybos pirmininkės
pavaduotojas
Agrocheminių tyrimų laboratorijos personalo inspektorė-sekretorė,
Darbo tarybos sekretorė
Vokės filialo Lengvų dirvožemių ir augalininkystės mokslų skyriaus
vyresnioji mokslo darbuotoja
Žemdirbystės instituto Komunikacijos ir projektų administravimo
grupės vadovė

Aušra Vabalienė
Dr. Rita Asakavičiūtė
Agnė Jankauskienė
Dr. Darius Kviklys
Giedrė Šeškauskaitė
Dr. Rita Verbylaitė

Sodininkystės ir daržininkystės instituto Sodininkystės technologijų
skyriaus vedėjas
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro vyresnioji ekonomistė
Miškų instituto Miško genetikos ir selekcijos skyriaus mokslo
darbuotoja
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4.3. Darbuotojai
Iš viso 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis,
LAMMC dirbo 545 darbuotojai. Mokslo darbuotojai
sudaro 34 %, specialistai ir kiti darbuotojai – 31 %,
laborantai, technikai – 23 %, administracija – 12 %
(žr. 1 paveikslą).
1 pav. LAMMC darbuotojų skaičius pagal pareigas

Vyriausieji mokslo darbuotojai sudaro – 17 %,
vyresnieji – 36 %, mokslo – 22 %, jaunesnieji –
25 %. (žr. 2 paveikslą).

2 pav. Mokslininkų pasiskirstymas pagal pareigas

2018 m. LAMMC studijavo 56 agronomijos,
miškotyros, ekologijos ir aplinkotyros, biochemijos
mokslo krypčių doktorantai, daugiausia –
Žemdirbystės institute (žr. 3 paveikslą).

3 pav. Doktorantų pasiskirstymas filialuose

5. DOKTORANTŪRA
LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2011 m. LAMMC suteikta keturių mokslo krypčių
doktorantūros teisė:
 Agronomijos (kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu),
 Miškotyros (kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu),
 Ekologijos ir aplinkotyros (kartu su Vytauto Didžiojo bei Aleksandro Stulginskio universitetais),
 Biochemijos (kartu su Vytauto Didžiojo bei Lietuvos sveikatos mokslų universitetais).
Ketverių metų doktorantūros studijos LAMMC atitinka šiuolaikinę žemės ūkio ir miškų mokslų
problematiką, tyrimų metu taikomi naujausi metodai, studijoms ir tyrimams vadovauja patyrę mokslininkai.

8

2018 metų veiklos ataskaita

5.1. 2018 m. priimti doktorantai ir jų tematikos
Žemės ūkio mokslai, Agronomija (01 A)
1. Vytautas Abukauskas. „Naujos kartos poskiepių obelims kompleksiniai tyrimai“, mokslinis
vadovas dr. Darius Kviklys.
2. Mohamed Allam. „Kviečių adaptyvumo abiotiniams stresams genominiai ir fenominiai
tyrimai“, mokslinė vadovė dr. Kristina Jaškūnė,
mokslinė konsultantė dr. Rita Armonienė.
3. Paulius Astrauskas. „Žieminių kviečių produktyvumo ryšys su dirvožemio savybėmis, pasėlių
būkle bei jų chemine sudėtimi“, mokslinis
vadovas prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis.
4. Vilma Gudynienė. „Vietinės kilmės augalų
panaudojimas formuojant specialios paskirties
žydinčias
pievas“,
mokslinis
vadovas
dr. Vaclovas Stukonis, mokslinis konsultantas
dr. Jonas Šlepetys.
5. Arnoldas Jurys. „Biologinių preparatų poveikis
dirvožemio kokybinėms savybėms“, mokslinė
vadovė dr. Dalia Feizienė.
6. Ana Dovilė Juškytė. „Juodojo serbento atsparumo reversijos virusui genetinė kontrolė“,
mokslinis vadovas habil. dr. Vidmantas Stanys.
7. Algirdas Kazlauskas. „Stresinių veiksnių
sukelti augalų trumpalaikiai ir ilgalaikiai epigenetiniai bei biocheminiai pakitimai“, mokslinė
vadovė dr. Giedrė Samuolienė, mokslinis konsultantas dr. Perttu J. Haimi.
8. Danutė Kvasovienė. „Javų grūdų cheminės
sudėties ir technologinių savybių bei dirvožemio kokybės kitimas taikant skirtingas tręšimo
sistemas“, mokslinė vadovė dr. Jurgita Cesevičienė.

9. Rūta Paulauskaitė. „Aplinkos veiksnių indukuojamas oksidacinis stresas pupiniuose
augaluose ir jo valdymo priemonės“, mokslinė
vadovė dr. Jurga Miliauskienė, mokslinė konsultantė dr. Lina Ragelienė.
10. Kazimieras Poškus. „Žieminiams kviečiams
tręšimo azotu ir siera optimizavimas“, mokslinis
vadovas prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis,
mokslinė konsultantė dr. Zita Brazienė.
11. Renaldas Ruzgas. „Skirtingų agrotechnologijų
įtaka sėjamosios kanapės (Canabis sativa)
produktyvumui, fitokanabinoidų ir kitų veikliųjų
medžiagų kokybiniams bei kiekybiniams
rodikliams“, mokslinė vadovė dr. Vita Tilvikienė.
12. Paulina Štreimikytė. „Fermentinės hidrolizės
būdu pagamintų augalinės kilmės produktų
biocheminės sudėties ir funkcionalumo optimizavimo tyrimai“, mokslinė vadovė dr. Ramunė
Bobinaitė
13. Karolina Verikaitė. „Kviečių lapų septoriozės
sukėlėjo Zymoseptoria tritici epidemiologija
ir kontrolės optimizavimas“, mokslinė vadovė
dr. Jūratė Ramanauskienė, mokslinė konsultantė
dr. Rita Armonienė
14. Vilma Živatkauskienė. „Natūralių ir kultūrinių
pievų vertė gyvulininkystės ūkiuose“, mokslinis
vadovas dr. Vaclovas Stukonis, mokslinis
konsultantas dr. Jonas Šlepetys.

Žemės ūkio mokslai, Miškotyra (04 A)
1. Marius Šilingas. „Labai derlingų augaviečių
minkštųjų lapuočių medynų savaiminio atsikūrimo dėsningumai“, mokslinis vadovas
dr. Vytautas Suchockas.

2. Dorotėja Vaitiekūnaitė. „Endofitinių mikroorganizmų identifikavimas genetiškai skirtingų
(Quercus robur) ilgaamžių ąžuolų audinių
kultūrose ir jų sąveikos analizė“, mokslinė
vadovė dr. Sigutė Kuusienė.

Biomedicinos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra (03 B)
Gintarė Šidlauskaitė. „Pupinių ir miglinių žolių tarprūšinis suderinamumas daugiamečių žolynų
kokybiniam produktyvumui ir agroekosistemos funkcijų tvarumui“, mokslinė vadovė dr. Žydrė Kadžiulienė.

Fiziniai mokslai, biochemija (04 P)
Elena Andriūnaitė. „Endofitų-augalų sąveikos reikšmė augalų adaptyvumui ir vystymuisi in vitro“,
mokslinis vadovas dr. Danas Baniulis.
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5.2. 2018 m. apgintos disertacijos
Žemės ūkio mokslai, Agronomija (01 A)
1. Loreta Aleknavičienė. „Vasarinių kviečių mitybos optimizavimas įvertinant dirvožemyje
bei augaluose makro ir mikrtoelementų koncentracijas“, mokslinis vadovas prof. habil.
dr. Gediminas Staugaitis, mokslinė konsultantė
dr. Zita Brazienė.

6. Karina Stumbrienė. „Grybo Fusarium graminearum išplitimas, chemotipų struktūra,
patogeniškumas ir kontrolė Lietuvoje auginamuose
kviečiuose“, mokslinė vadovė dr. Skaidrė
Supronienė, mokslinė konsultantė dr. Roma
Semaškienė.

2. Karolina Barčauskaitė. „Polichlorbifenilų ir
policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekiai
Lietuvoje gaminamuose kompostuose jų įtaka
dirvožemiui bei augalams“, mokslinis vadovas
dr. Romas Mažeika.

7. Donata Tomchuk. „Žolynų požeminė bio-masė
ir organinės anglies sankaupos skirtingo reljefo
ekosistemose“, mokslinė vadovė dr. Regina
Skuodienė, mokslinis konsultantas dr. Jonas
Šlepetys.

3. Ieva Narutytė. „Bioskaidžių atliekų kompostų
įtaka cheminių elementų pokyčiams keturlaukės
sėjomainos dirvožemyje ir augaluose“, mokslinis
vadovas prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis.

8. Viktorija Vaštakaitė. „Metabolitų ir mineralinių
elementų valdymo Brassicaceae daiginiuose
fotofiziologiniai aspektai“, mokslinė vadovė
dr. Akvilė Viršilė.

4. Eglė Norkevičienė. „Rykštinės soros (Panicum virgatum L.) agrobiologinis potencialas
Europos nemoralinėje zonoje“, mokslinė vadovė
dr. Bronislava Butkutė, mokslinė konsultantė
dr. Nijolė Lemežienė.

9. Jonas Viškelis. „Technologinių ir biologinių
priemonių intensyviuose soduose įtaka vaisių
kokybei“, mokslinis vadovas dr. Darius Kviklys.

5. Žygimantas Staugaitis. „Dirvožemio kokybei
svarbių anglies ir azoto junginių sudėtis ir
pokyčiai auginant daugiamečius žolinius
energetinės paskirties augalus“, mokslinė vadovė
dr. Alvyra Šlepetienė.

10. Renaldas Žydelis. „Organinių ir mineralinių
trąšų poveikis kukurūzų mitybai azotu vandens
ir žemos temperatūros stresų sąlygomis
nemoralinėje klimato zonoje“, mokslinis
vadovas dr. Sigitas Lazauskas.

Žemės ūkio mokslai, Miškotyra (04 A)
1. Sinilga Černiulienė. „Baltažiedės robinijos
(Robinia pseudoacacia L.) plitimas ir ekologiniai
ypatumai Lietuvos sąlygomis“, mokslinis
vadovas dr. Vidas Stakėnas.

2. Aušra Juškauskaitė. „Miško medžių rūšių
fenotipinio plastiškumo priklausomybė nuo
genetinio polimorfizmo“, mokslinis vadovas
dr. Virgilijus Baliuckas.

6. MOKSLINIAI TYRIMAI IR EKSPERIMENTINĖ PLĖTRA
6.1. 2018 m. mokslinės publikacijos
2018 metai buvo itin produktyvūs, atspausdintos 75 mokslinės publikacijos, leidiniuose referuojamuose
CA WoS duomenų bazėje ir turinčiuose citavimo indeksą (IF); aukščiausias mokslinio žurnalo, kuriame
pristatomi LAMMC mokslininkų ir kolegų iš kitų šalių mokslo ir studijų institucijų gauti mokslinių tyrimų
duomenys, IF – 5,742. Be to, 2018-aisiais parašyta apie 70 mokslo populiarinimo straipsnių. Pagrindinių
LAMMC mokslinių publikacijų skaičius pateiktas 4 paveiksle.

4 pav. 2018 m. LAMMC mokslinės publikacijos
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6.2. Ilgalaikės mokslinių tyrimų programos
2017–2021 m. LAMMC vykdo šešias ilgalaikes mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programas.
Toliau pateikiami įgyvendinamų ilgalaikių mokslinių tyrimų programų rezultatai per 2018 m.

„Augalų biopotencialas ir kokybė daugiafunkciniam panaudojimui“
Vadovė dr. Žydrė Kadžiulienė
Vystant bioekonomikos koncepciją, siektinas kuo
inovatyvesnis ir įvairesnis fitožaliavų panaudojimas
vertingesniems produktams pagaminti, todėl
svarbu labiau įsigilinti į augalų biomasės auginimo
technologijų kokybinius parametrus. Programos
tikslas – kurti ir tobulinti augalininkystės
mokslinius pagrindus, būtinus stabilaus, tausojančio
ir konkurencingo žemės ūkio plėtrai kintančiomis
rinkų ir klimato sąlygomis, įvairioms ūkininkavimo
sistemoms, kurti inovatyvias auginimo technologijų
agropriemones, leidžiančias išsaugoti tvarų
dirvožemį ir sveiką aplinką, prisidedančias prie
bioekonomikos plėtros.
2018 m. – antrieji ilgalaikės programos, antrojo
penkerių metų ciklo metai. Pastaraisiais metais
apibendrinti augalinės kilmės organinių trąšų
dirvožemio produktyvumo ir gyvybingumo didinimo
ekologinėse agrosistemose tyrimai, žydinčių žolinių
augalų juostų išteklių vertės, apdulkintojų buveinių
formavimuisi intensyvios žemdirbystės sąlygomis
tyrimai. Baigti ir apibendrinti energinių augalų
antros kartos biokurui, dirvinės smilguolės galimo
atsparumo acetilkarboksilazės ir acetolaktato
sintezės inhibitoriams, augalų ir kitų reiškinių
fenologinių dėsningumų klimato kaitos įtakoje ir kiti
tyrimai. Pradėta 10 naujų mokslinių tyrimų darbų,
apimančių įvairius augalų biopotencialo ir naudojimo
klausimus, kurių keletas yra skirti agroekosistemų
daugiafunkciškumo stiprinimo, sėjomainos produktyvumo potencialo ir stabilumo skirtingo intensyvumo sistemose kintančio klimato sąlygomis
aspektams. Kiti pradėti tyrimai apima: žolynų
produktyvumo aplinkos ir skirtingo naudojimo
veiksnių sąveiką; tręšimo biodujų gamybos procese
perdirbtu biosubstratu įtaką augalams, dirvožemiui
ir mikroorganizmams; ilgalaikę nuotekų dumblo
įtaką energinių augalų biopotencialui ir rūgščių
dirvožemių savybių kaitą. Tęsiami ankstesniais
metais pradėti pupinių augalų azoto panaudojimo
efektyvumo ekologinio augalininkystės ūkio
sistemoje, pavėsino kiečio biomasės formavimo,
simbiozinio azoto įtakos azoto išplovimui priesmėlio
išplautžemyje ir kiti tyrimai. Programos tematikos
tyrimų rezultatai skelbiami įvairiose mokslinėse
publikacijose. Naujausi tyrimų rezultatai publikuoti
5 straipsniuose leidiniuose, turinčiuose citavimo
indeksą duomenų bazėje CA WoS, pristatyti 8
žodiniai pranešimai tarptautinėse konferencijose,
praktiniai tyrimų aspektai pateikti seminaruose ir 8
mokslo populiarinimo straipsniuose.

Sėjomainos produktyvumo potencialo ir stabilumo,
skirtingo intensyvumo sistemose, eksperimentas

Sojų auginimo technologijų tyrimai ekologinėje
sėjomainoje

ŠESD emisijų matavimas lauko eksperimentuose
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„Darni miškininkystė ir globalūs pokyčiai“
Vadovas dr. Virgilijus Mikšys
Lietuvos miškai ir miškų sektorius pastaraisiais
metais patiria daugelio globalių / regioninių
pokyčių įtaką: klimato kaita, perėjimas prie rinkos
ekonomikos santykių, privačių miškų atsiradimas
ir pan. Miškininkystė turi būti vystoma laikantis
darnaus miškų ūkio principų – tenkinti ekonomines,
socialines ir ekologines visuomenės reikmes.
Programos tikslas – gauti ir susisteminti naujas
mokslo žinias, reikalingas darniam miškų ūkiui
vystyti globalių gamtinių, ekonominių ir socialinių
pokyčių kontekste ir parengti rekomendacijas šioms
žinioms pritaikyti praktikoje.
2018 m. vertinta priežemio ozono koncentracijos
ir jos sukeltų lapijos pažeidimų dinamika 2007–
2017 m. laikotarpiu. Miško dirvožemiuose tirtas
heterotrofinis kvėpavimas (čia jis intensyviausias,
lyginant su žolynais ir pasėliais). Fenogenetinio
plastiškumo ir epigenetinių reiškinių tyrimui
fitotrone, vykdytas tuopų hibridų klonų vegetatyvinio
dauginimo ir auginimo kontrastinėmis sąlygomis
reciprokinis faktorinis eksperimentas. Nustatyti
Populus ir Betula dauginamų in vitro genotipų vidinių
fitohormonų koncentracijų savitumai eksplantuose,
kurie leidžia parengti optimalų augimo reguliatorių
panaudojimo planą produktyviam ūglių ir šaknų

vystymuisi in vitro kultūroje. Atliktas paprastosios
pušies eksperimentinių želdinių genotipų atsparumo
šakninei pinčiai vertinimas. Išanalizuotos privataus
miško savininko teisės į nuosavybę ir disponavimo
ja galimybės. Apžvelgta kitų šalių patirtis vykdant
anglies apskaitą nukirsto medžio produktuose,
skirtingais metodais apskaičiuotos juose esančios
anglies sankaupos.

Atvirame grunte (a) ir konteineriuose (b) išaugintų ir
miško želdiniuose pasodintų 2 metų amžiaus karpotojo
beržo sodmenų šaknų sistemos

„Kenksmingieji organizmai agro- ir miško ekosistemose“
Vadovė dr. Roma Semaškienė
Programos tikslas – tirti dominuojančių ir naujai
Lietuvoje plintančių kenksmingųjų organizmų
bendrijų funkcionavimo ypatumus agro- ir miško
ekosistemose ir kurti jų žalingo poveikio valdymo
mokslinius pagrindus, siekiant suderinti ekonominę
naudą su saugumu gamtai, žmonėms bei biologinės įvairovės išsaugojimu. Programos tikslų
įgyvendinimui išsikelti uždaviniai:
1) ištirti fitopatogenų ir fitofagų bendrijas bei
nustatyti jų funkcionavimo ypatumus (augalo
šeimininko ir patogenų ar kenkėjo bei aplinkos
ryšius, kenksmingųjų organizmų pasiskirstymą ir
protrūkius lemiančius veiksnius) įvairiose Lietuvos
agro- ir miško ekosistemose;
2) ištirti ir įvertinti lauko, daržo ir sodo
augalų patogeninių bei toksiškų grybų, žaladarių
vabzdžių ir jų veiklos padarinių bei dirvožemio
mikrobiotos gausos ir plitimo ryšius su gamtiniais ir
antropogeniniais veiksniais;
3) ištirti ir įvertinti kenksmingųjų organizmų
žalą augalų produktyvumui ir kokybei bei nustatyti
priemones jų prevencijai ir kontrolei.
12

Įgyvendinant programą atliekami moksliniai
tyrimai pagal 4 priemones. Iš viso 2018 m. vykdyta
12 mokslinių tyrimų, paskelbtos 8 mokslinės
publikacijos leidiniuose, turinčiuose citavimo
indeksą duomenų bazėje CA WoS, 17 – konferencijų
leidiniuose, parengtos 6 rekomendacijos gamybai.
2018 m. 1 doktorantė sėkmingai apsigynė disertaciją,
6 doktorantai aktyviai dalyvauja vykdant mokslinius
tyrimus.

Kenkėjų rūšinės sudėties, jų žalingumo ribų ir rūšinės
sudėties tyrimai

2018 metų veiklos ataskaita
„Sodininkystė ir daržininkystė: agrobiologiniai pagrindai ir technologijos“
Vadovė dr. Giedrė Samuolienė
Lietuvoje sodininkystės ir daržininkystės
tyrimai vykdomi įvairiais aspektais – plėtojami
kaip fundamentiniai ir kaip taikomieji. Kuriant
sodininkystės ir daržininkystės mokslų pagrindus,
siekiant užtikrinti saugios ir konkurencingos
produkcijos gamybą, atsižvelgiant į kintančias
klimato ir rinkos sąlygas, aktualu kurti ir
tobulinti ekologinės, integruotos, intensyvios
lauko ir šiltnamių daržininkystės, sodo ir daržo,
retųjų, vaistinių ir alternatyvių augalų auginimo
technologijas, vykdyti šių augalų selekciją,
analizuoti fiziologinius, genetinius ir biocheminius
aspektus. Siekiant, kad Lietuvos sodininkystės ir
daržininkystės produkcija būtų konkurencinga,
domintų augintojus, perdirbėjus bei gamintojus,
ypatingas dėmesys skiriamas vaisių, uogų, daržovių
ir prieskoninių augalų derliui, įvairovei, cheminei
sudėčiai ir technologinėms savybėms. Reikia
sukurti ir optimizuoti kultūrinių augalų laikymo ir
beatliekinės technologijos perdirbimo procesus,
leidžiančius maksimaliai išsaugoti žaliavos natūralią
biocheminę sudėtį.
Programos tikslas – sukurti mokslinius pagrindus moderniai sodininkystei bei daržininkystei

plėtotis šalyje kintančio klimato ir ekonomikos
sąlygomis, užtikrinant kokybiškos, saugios bei
konkurencingos produkcijos išauginimą vidaus
rinkai ir eksportui.
2018 m. rezultatai: paskelbta 11 straipsnių
leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą duomenų
bazėje CA WoS, 22 publikacijos – recenzuojamuose
periodiniuose leidiniuose, 2 rekomendacijos bei 15
mokslo populiarinimo straipsnių.

Tyrimų rezultatai pristatyti mokslinėje ataskaitinėje
konferencijoje

„Žemės ūkio bei miškų dirvožemių našumas ir tvarumas“
Vadovas dr. Virginijus Feiza
EK Direktyva (COM(2006) 232) nustato
bendruosius Dirvožemio tematikos strategijos
principus dirvožemių apsaugai visoje ES teritorijoje.
Dokumente nurodoma, kad kiekviena šalis – ES narė,
savo teritorijoje privalo rūpintis tvariu dirvožemių
naudojimu, kad neblogėtų jų kokybė ir našumas.
Programos tikslas – įvertinti dirvožemių
produktyvumo potencialą žemės ūkio ir miško
ekosistemose, išryškinti jį lemiančius degradacijos
veiksnius ir parinkti tinkamas priemones dirvožemių
tvarumui palaikyti, anglies apykaitai optimizuoti,
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijai ir maisto
medžiagų nuostoliams sumažinti skirtingose šalies
dirvožeminėse zonose.
Programoje dalyvauja skirtingų mokslo sričių (žemės ūkio, biomedicinos, fizinių mokslų) mokslininkai. Tyrimai vykdomi trimis pagrindinėmis kryptimis:
1) moreninės ir limnoglacialinės kilmės dirvožemių derlingumo didinimo ir jų degradacijos
procesų mažinimas;
2) dirvožemių natūralių resursų, vietinių organinių ir įvairių mineralinių medžiagų racionalus
naudojimas;
3) žemės ūkio ir miškų dirvožemių produktyvumo
potencialo įvertinimas.

Kad būtų geriau suprasti dirvožemyje vykstantys
procesai, programoje dalyvauja įvairių mokslo
sričių (žemės ūkio, biomedicinos, fizinių mokslų)
mokslininkai.
2018 m. rezultatai: programos dalyviai paskelbė
12 straipsnių leidiniuose, turinčiuose citavimo
indeksą duomenų bazėje CA WoS, 5 straipsniai
įteikti žurnalų redakcijoms, paskelbta 11 mokslo
populiarinimo straipsnių periodinėje spaudoje,
paskelbti 2 skyriai monografijose, paskelbtos 3
rekomendacijos gamybai, dalyvauta nacionalinėse
bei tarptautinėse konferencijose ir pristatytas 21
žodinis bei 7 stendiniai pranešimai.

Išgulę ir sudygę kviečiai
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„Žemės ūkio ir miškų augalų požymių bei savybių genetinės prigimties tyrimas, genotipų
kryptingas keitimas šiuolaikinėms veislėms kurti“
Vadovai: prof. habil. dr. Vidmantas Stanys, doc. dr. Vytautas Ruzgas
Žemės ūkio ir miškų augalų sėkmingas ūkinis
pritaikymas galimas tik tada, kai naudojamos
šių augalų konkurencingos linijos, veislės ir
populiacijos. Gamtinė ir ūkinė aplinka nuolat kinta
– šiltėja klimatas, keičiasi vandens režimas, kinta
fitopatologinė aplinka. Pramonė gamybai siūlo vis
tobulesnes augalų auginimo priemones, keičiasi
perdirbamosios pramonės reikalavimai augalinei
produkcijai. Dėl to auginamų augalų genotipai ir
populiacijų genetinė struktūra turi būti visą laiką
tobulinami, kad atitiktų laikmečio reikalavimus.
Programos tikslas – nustatyti atsparumo
biotiniams ir abiotiniams veiksniams, produktyvumo
bei kokybinių parametrų molekulinius žymeklius,
sukurti kokybiškai naują selekcinę medžiagą
naujoms konkurencingoms ir vartotojui patrauklioms
veislėms sukurti, identifikuoti miško augalų
genotipus šalies ūkio plėtrai.
2018 m. programos vykdymą toliau tęsė
LAMMC Žemdirbystės, Miškų bei Sodininkystės ir
daržininkystės institutų augalų genetikos ir augalų
selekcijos skyriai. Tirti augalų požymių ir savybių
genetinės kontrolės mechanizmai ir paveldėjimas,
kurta produktyvumu ir kokybe išsiskirianti selekcinė

medžiaga ir naujos augalų veislės, vykdomas
rinktinių medžių palikuonių genetinis bei selekcinis
įvertinimas, selekcinių populiacijų formavimas ir
įvertinimas.
2018 m. tyrimų rezultatai paskelbti 9 straipsniuose,
leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo
indeksą duomenų bazėje CA WoS, 11 straipsnių
– kituose moksliniuose leidiniuose, rezultatai
pristatyti 16 mokslinių konferencijų. Sukurta 120
naujų selekcinių linijų, 10 naujų veislų perduotos
registracijai, 4 registruotos.

Augalų genetiniai tyrimai dirbtinio klimato sąlygomis

6.3. Projektai
2018 m. LAMMC vykdyti 27 tarptautiniai, 56 nacionaliniai moksliniai projektai, finansuojami Lietuvos
mokslo tarybos, Žemės ūkio, Aplinkos ministerijų ir per 100 Lietuvos ir užsienio ūkio subjektų užsakymų
(žr. 2 lentelę). 2018 m. vykdytų nacionalinių ir tarptautinių mokslinių projektų sąrašas pateiktas prieduose.
2 lentelė. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro 2018 m. vykdyti projektai
Tarptautiniai

LMT

ŽŪM, AM
ir kt.

Miškų institutas

8

6

12

5

-

31

Sodininkystės ir
daržininkystės institutas

5

9

4

10

10

38

Žemdirbystės institutas

12

7

16

23

35

93

Regioniniai filialai

2

-

2

27

2

33

27

22

34

65

47

195

Iš viso:
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Su Lietuvos ūkio Su užsienio ūkio
subjektais
subjektais

Iš viso

2018 metų veiklos ataskaita
6.3.1. 2018 m. pradėti vykdyti nacionaliniai projektai
Kiti Lietuvos mokslo tarybos projektai
Poveiklė „Studentų moksliniai tyrimai laisvu nuo studijų metu“
1. „Studento kompetencijos kėlimas vykdant
mokslinius tyrimus biomasės efektyvaus
panaudojimo bioenergetikai srityje“.
Vadovė dr. Vita Tilvikienė. 2018 m. spalio 1 d.
– 2019 m. balandžio 30 d.
2. „Sodo ir daržo augalų fotosintezės bei
antioksidacinės sistemos atsakas į Botrytis spp.

patogenezę šviesos poveikyje“.
Vadovė dr. Viktorija Vaštakaitė-Kairienė.
2018 spalio 1 d. – 2019 m. balandžio 30 d.
3. „Bioatsaku pagrįstas žalumyninių daržovių
auginimas uždarų sistemų daržininkystėje“.
Vadovė dr. Giedrė Samuolienė. 2018 m. spalio
1 d. – 2019 m. balandžio 30 d.

Moksliniai tiriamieji darbai, finansuojami Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
Parama taikomiesiems tyrimams vykdyti
1. „Pagrindinių lauko, daržo ir sodo augalų
integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės
(IKOK) gairių parengimas“. Vadovė dr. Roma
Semaškienė. 2018–2019 m.

2. „Gerosios žemės ūkio praktikos kodekso,
kurio taikymas mažintų neigiamą žemės ūkio
poveikį dirvožemiui, vandens telkinių būklei,
aplinkos orui ir klimatui parengimas“. Vadovas
dr. Virginijus Feiza. 2018–2019 m.

Parama Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Žinių perdavimas ir
informavimo veikla“ projektams
1. „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas biologinės įvairovės bei agroekosistemų
funkcijų atkūrimui“. Vadovė dr. Lina Šarūnaitė. 2018–2020 m.

EIP veiklos grupių projektai (Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa)
1. „Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės
kryptingas diegimas intensyvaus ūkininkavimo
sąlygomis“. Vadovas dr. Antanas Ronis. 2018–
2020 m.

2. „Maumedžio, eglės, beržo ir juodalksnio plantacinių miškų veisimo ir priežiūros inovatyvių
technologijų tobulinimas ir sklaida“. Vadovas
dr. Gediminas Čapkauskas. 2018–2020 m.

Moksliniai taikomieji tyrimai, finansuojami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir jai
pavaldžių valstybės institucijų
1. „Juodalksnio, mažalapės liepos ir paprastojo klevo kilmės rajonų pagal DNR žymenis patikslinimas“.
Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas. 2018–2020 m.

6.3.2. 2018 m. vykdomi nacionaliniai projektai
Moksliniai tiriamieji darbai, finansuojami Lietuvos mokslo tarybos
Aukšto lygio MTEP (SMART) projektai
1. „Aplinką tausojančios ir produktams aukštesnę pridėtinę vertę suteikiančios medienos
modifikavimo technologijos sukūrimas“. Vadovas dr. Marius Aleinikovas. 2017–2021 m.
Mediena, nepaisant savo gerųjų savybių, turi
ir trūkumų, tokių kaip neatsparumas atmosferos
poveikiui, anizotropija bei matmenų nestabilumas,
visa tai apriboja jos panaudojimą. Norint pašalinti

šiuos trūkumus, mediena modifikuojama. Projekto
tikslas – sukurti aplinką tausojančią medienos
savybių modifikavimo technologiją, pagrįstą joje
esančių bioaktyvių junginių reakcija su modifikavimo
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reagentu, užtikrinant racionalų lignoceliuliozinės
žaliavos panaudojimą bei suteikiant produktams
aukštesnę pridėtinę vertę.
2018 metais buvo atliekama literatūros analizė,
naujų idėjų ir jų sprendimų paieška; specialaus
ekologiško modifikavimo reagento, geležies
oksido tirpalo pagrindu, kūrimas penkioms taninų
neturinčioms medžių rūšims – paprastajai eglei
(Picea abies (L.) H. Karst.), paprastajai pušiai
(Pinus sylvestris L.), didžiajai pocūgei (Pseudotsuga
menziesii L.), riešutmedžiui (Juglans regia L.)
ir paprastajam klevui (Acer platanoides L.). Be
to, buvo atliekami ir medienos modifikavimo
technologinio proceso parametrų (temperatūros
bei laiko), reikalingų sėkmingai atlikti procesą
kiekvienai medžių rūšiai, bandymai.

Eglės bandiniai prieš ir po modifikavimo

2. „Uždaro tipo augalų kultivavimo technologija nanoinžinerijai skirtų peptidų augalinės
žaliavos ruošimui“. Vadovas dr. Danas Baniulis. 2017–2021 m.
Augalų audinių kultivavimo uždaroje sistemoje
(in vitro) metodai pateikia kainos bei produkto
kokybės atžvilgiu efektyvią alternatyvą biožaliavų
gamybai ir yra lengvai pritaikoma didelio masto
gamybos poreikiams. Taip pat uždara sistema yra
efektyvus sprendimas genetiškai modifikuotų augalų
taikymui molekuliniam ūkininkavimui. Pramonėje
ir medicinoje augantis naujos kartos biomedžiagų
poreikis atveria palankias perspektyvas molekulinio
ūkininkavimo technologijų taikymui bei žemės ūkio
biotechnologijos plėtrai Lietuvoje. Šiame projekte
bus vykdomi originalūs tyrimai, skirti augalinės
žaliavos paruošimo in vitro ir konkrečių naujų
peptidų gamybos technologijos kūrimui.
Projekto tikslas – sukurti uždarą tabako augalų
audinių kultivavimo technologiją, pritaikytą
ekstraląstelininės matricos baltymus imituojančių
peptidų (EMIP) augalinės žaliavos paruošimui. Iki
šiol augalų raiškos sistema dar nebuvo taikoma EM
peptidų gamybai. Projekto tyrimams bus taikomi
nauji funkcines fibronektino ir laminino baltymo
sritis imituojantys peptidai.
Pirmame etape atliekami pasirinktų EMIP
augalų transformacijos konstrukcijų kūrimo, tabako
augalų transformacijos ir EMIP raiškos vertinimo
darbai. Panaudojant sukurtas tabako augalų linijas,

kuriama audinių kultivavimo uždaroje sistemoje
technologija, kuri užtikrins ekonominiu ir funkciniu
atžvilgiu efektyvų augalinės žaliavos paruošimą.
Tyrimui taikomi ūglių, šaknų ir nediferencijuotų
ląstelių audiniai. Taikant gautus EMIP, kuriamos
dangos, atlikti jų kiekybinai tyrimai ir įvertintas
dangų tinkamumas tirti eukariotinių ląstelių linijas
didelio turinio analizės metodais.

Dr. Rytis Rugienius ir Jurgita Vinskienė
ruošia bioreaktorių peptidų gamybai
augalų ląstelių suspensijoje

3. „UV-A apšvietimo strategijos kontroliuojamos aplinkos daržininkystei siekiant tvarios,
aukštos vertės produkcijos“. Vadovė dr. Akvilė Viršilė. 2017–2021 m.
Intensyviose kontroliuojamos aplinkos daržininkystės sistemose, siekiant maksimalaus daržovių
produktyvumo, nukenčia jų maistinė vertė ir skoninės
savybės. Šiuo projektu siekiama išplėsti uždarų
patalpų apšvietimo potencialą, į tradicinę, regimojo
spektro apšvietimo receptūrą įdiegiant UV-A (315–
16

400 nm) spinduliuotę, kuri paskatins audiniuose
kauptis maistine ar vaistine prasme svarbius junginius,
taip sukuriant aukštą vaistinių augalų vertę, skonio
savybes, nesudarant neigiamo poveikio jų morfologijai
ar fotosintezei, kas nepasiekiama apšviečiant augalus
vien regimojo spektro (400–700 nm) šviesa.

2018 metų veiklos ataskaita
Projekto tikslas – sukurti mokslinių tyrimų
rezultatais paremtą strategiją UV-A spinduliuotės
panaudojimui skirtingų žalumyninių daržovių,
vaistinių augalų fitocheminės vertės bei skoninių
savybių gerinimui, siekiant tvarios, aukštos vertės
produkcijos kontroliuojamos aplinkos daržininkystės
sistemose.
2018 m. sudarytos technologinės prielaidos,
atrinkti UV-A LED bangų ilgiai įdiegimui šviestuvuose. Atlikti vegetaciniai eksperimentai, skirtingų
UV-A šviesos bangos ilgių ir dozių efektams
žalumyninėms daržovėms ir vaistiniams augalams,
siekiant
aukštesnės
fitocheminių
medžiagų
koncentracijos, vidinės ir išorinės kokybės,
subalansuoto augimo bei vystymosi. Efektyvumas
įvertintas atliekant laboratorines biochemines
analizes ir matavimus. Rezultatai analizuojami.

Papildomas UV-A apšvietimas yra potencialiai
naudingas didinant vaisitinių komponentų išeigą
iš augalinės žaliavos

4. „Biodujų gamybos atliekinės biomasės kokybės diagnostika inovatyviam biotrąšų
naudojimui“. Vadovė dr. Alvyra Šlepetienė. 2017–2021 m.
Biodujų jėgainėse augalinės kilmės biomases
skaidant anaerobiniu būdu, susidaro ne tik
energetiškai naudingas produktas – biodujos, bet
ir dirvožemiams bei augalininkystei potencialiai
galintis būti panaudojamas gamybos šalutinis
produktas, atliekinė biomasė – biotrąša. Tuo pačiu
atsiranda greitų, bet tikslių tokių biotrąšų kokybės
diagnostikos metodų poreikis. Tačiau šiuo klausimu
yra sukurta dar mažai reikiamų metodų ir atlikta
nedaug mokslinių tyrimų. Tai sudaro tam tikrų
problemų atliekant bioproduktų sudėties analizę.
Todėl pagrindinis šio projekto tikslas – sukurti naują
metodą, leidžiantį atlikti biotrąšų tyrimą greitai,
tačiau labai tiksliai. Vienas iš tokių – planuojamas
sukurti spektrometrijos metodas. Jį sukūrus, bus
įvertinta konkreti momentinė šio produkto cheminė
sudėtis. Toliau, remiantis šiais rodikliais, bus galima
numatyti poveikį augalams ir aplinkai.

2018 m. surinkti suplanuoti biodujų gamybos
atliekinės biomasės ir fitožaliavų mėginiai iš
pagrindinių šalies regionų, išanalizuoti cheminiais
metodais bei spektrometriškai.

Skirtingų rūšių biotrąša

5. „Amilopektininio krakmolo ir vitalaus glitimo žieminių kviečių veislių kūrimas pramonei“.
Vadovas dr. Gintaras Brazauskas. 2017–2021 m.
Lietuva yra svarbi kviečių grūdų eksporto šalis
ir pagal eksportą už ES ribų (vidutiniškai 1,5 mln.
tonų kasmet) patenka į ES kviečių eksportuotojų
penketą. Tačiau šios kokybiškos, perdirbti tinkamos
žaliavos eksportavimas ne tik labai priklauso nuo
kainų svyravimo pasaulio rinkose, bet ir nesukuria
reikšmingos pridėtinės vertės. Kviečių perdirbimas
į didelės pridėtinės vertės produktus leistų
regionuose sukurti naujas darbo vietas, sustiprintų
perdirbamosios
pramonės
konkurencingumą,
kviečių augintojams garantuotų kainų stabilumą.
Projekto tikslas – sukurti naujas, adaptuotas
Šiaurės Europos klimatinėms sąlygoms specifinės
sudėties krakmolo ir baltymų žieminių kviečių
veisles, taikant inovatyvius ir tradicinės atrankos
metodus. Rudeninio lapų augimo greičiui įvertinti
buvo sukonstruota precizinio tikslumo, nedestrukcinė

Kviečių lapų augimo greičio matavimas
grūdinimosi metu
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ir automatizuota fenotipavimo sistema. Taikant šią
sistemą, vertinamas aštuoniolikos žieminių kviečių
genotipų rudeninis lapų augimo greitis bei ankstyvas
pavasarinis atsigrūdinimas natūraliomis lauko
sąlygomis. Šiuo metu vykdomas eksperimentas ir
kaupiami duomenys.
Trylika žieminių kviečių genotipų, pasižyminčių
skirtingu rudeninio augimo greičiu, buvo pasirinkti
įvertinti LT50 verte, kuri parodo augalų atsparumą
šalčiui. Šaldymo eksperimentui kontroliuojamomis
sąlygomis buvo pasėta 360 sėklų vienam genotipui
šešiems temperatūros taškams. Kviečiai buvo
grūdinami 6 savaites natūraliomis lauko sąlygomis.
Šiuo metu pradėtas vykdyti šaldymo testas.
2018 metais buvo surinkti 96 žieminių kviečių
linijų bei veislių augalų lapų ėminiai, išskirta
genominė DNR bei atliktas gluteninų sudėties
nustatymas, naudojant PGR pradmenis, skirtus
didelės molekulinės masės gluteninų lokusų
Glu-A1, Glu-B1 ir Glu-D1 bei mažos molekulinės
masės gluteninų lokusų Glu-A3 ir Glu-B3 aleliams
identifikuoti. Glu-B3f aleliui specifinis fragmentas

buvo nustatytas 70% tirtų kviečių genotipų, taip pat
apie pusės visų tirtų genotipų nustatyti Glu-A3c,
Glu-B1c ir Glu-D1d aleliai.
Atlikti grūdų cheminės sudėties, technologinių
savybių ir krakmolo kokybės tyrimai 10-tyje
perspektyvių žieminių kviečių linijų, išaugintų
2018 m. intensyviame (N200) ir vidutinio
intensyvumo (N130) tręšimo fonuose. Tręšimo fonų
skirtumai išryškėjo išanalizavus grūdų baltymų
kiekybinius ir kokybinius parametrus. Pradėtoje
tirti 34 amilopektininių linijų kolekcijoje nustatytos
palyginti mažos kritimo skaičiaus vertės (62–79 s)
leidžia daryti prielaidą, kad jose yra aiškiai sumažėjęs
amilozės kiekis.
Perspektyvios 79 žieminių kviečių selekcinės
linijos ir veislės tirtos trijuose skirtinguose
agrofonuose. Amilopektininių kviečių linijų
kolekcija (41 linija ir veislė) tirta viename fone.
Valstybiniame augalų veislių tyrime tirtos 4
selekcinės linijos. Remiantis bandymų rezultatais,
3 linijos perduotos IVS tyrimams Lenkijoje bei
tolesniems tyrimams VAVT.

6. „Pupinių augalų daugiafunkcinių savybių panaudojimo išplėtimas pašarų ir maisto
grandinėse“. Vadovė dr. Žydrė Kadžiulienė. 2017–2021 m.
Siekiant išnaudoti daugiafunkcines pupinių
augalų vertingąsias savybes, ekologines galimybes
ekosistemoje, padidinti pasitikėjimą šiais augalais,
svarbu įvertinti visą naudą, susijusią su pupinių
augalų auginimu agroekosistemos žaliavų pašarų
ir maisto grandinėms plotmėje. Todėl labai svarbu
ne tik turėti kuo daugiau naujų mokslinių tyrimų
duomenų apie įprastus pupinius augalus, pvz. žirnius,
bet ir naujesnius, šiauresnėms pedoklimatinėms
sąlygoms vertingus pupinius augalus – lęšius ir
avinžirnius. Labai svarbu ne tik kurti naujas veisles,
bet ir tirti jų biopotencialą, kompleksiškai apimant
biotinių, abiotinių veiksnių sąveikas, naudingumą
agroekosistemoms, išryškinti jų pridėtinę vertę
pašarų bei maisto grandinėse. Naujos veislės ir
technologijos padėtų papildyti pašarų ir maisto
grandines turtinti bei aprūpinti saugesnėmis
kokybiškomis fitožaliavomis.
Projekto tikslas – sukurti inovatyvias
pupinių augalų auginimo sistemas, paremtas jų
daugiafunkcine verte, bei išplėsti saugesnių augalinės
kilmės žaliavų naudojimą (pateikimą) pašarų ir
maisto grandinėse. Projekte numatyti 2 uždaviniai:
1) ištirti žirnių naujų veislių bei selekcinių numerių,
lęšių ir avinžirnių agronomines, technologines
savybes bei jų naudingumą augalininkystės sistemose
dėl biotinių ir abiotinių veiksnių sąveikų; 2) parengti
naujų veislių žirnių auginimo technologijas ir
sudaryti preliminarias lęšių bei avinžirnių auginimo
technologines schemas.
Pirmaisiais projekto vykdymo metais tirtos 72
žirnių selekcinės linijos ekologinėse ir tradicinėse
sėjomainose. Tolesniems tyrimams atrinktos 32 ir 28
žirnių linijos. Pradėti keli lauko eksperimentai, kurių
rezultatai padės parengti tradicinių ir ekologinių
ūkininkavimo sistemų žirnių auginimo technologijas
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ir šiauresnėms pedoklimatinėms sąlygoms naujesnių
pupinių augalų (lęšių bei avinžirnių) pirmines
auginimo rekomendacijas.

Pupinių augalų technologiniai eksperimentai ir
„SmartLegume“ projekto komanda

Naujų žirnių veislių kūrimo eksperimentai
„SmartLegume“ projekte

2018 metų veiklos ataskaita
Aukšto lygio tyrėjų grupės mokslinių tyrimų projekto dotacija
„Įžvalgos į ateities miškus: klimato kaitos ir ligų iššūkiai bei galimos priemonės miško
ekosistemų bioįvairovės išsaugojimui ir darniam funkcionavimui“.
Vadovas dr. Audrius Menkis. 2017–2021 m.
Projekto idėja ir jos naujumas grindžiamas siekiu
pažinti bei prognozuoti, kaip klimatas ir medžių
ligos veikia medžių bei su jais susijusios organizmų
bioįvairovės geografinį paplitimą, sveikatingumą ir
miško ekosistemų funkcionavimą.
Projekto tikslas – kompleksiškai rinkti
empirinius duomenis, siekiant prognozuoti, kaip
skirtingi klimato kaitos scenarijai ir ligos gali turėti
įtakos Lietuvos medžių ir susijusių organizmų
bioįvairovei ir įvertinti galimas praktines priemones,
siekiant išsaugoti miškų bioįvairovę ir darnų miško
ekosistemų funkcionavimą.
Projekto uždaviniai:
1. Tobulinti tyrėjų mokslinę kvalifikaciją
įsigilinant ir modeliuojant galimą klimato kaitos įtaką
miško mikroorganizmams kaip vienam iš principinių
miško bioįvairovės komponentų, atsakingų už
medžių ligas bei jų biokontrolę ir maisto medžiagų,
anglies bei vandens apytaką miško ekosistemose.
2. Tobulinti tyrėjų mokslinę kvalifikaciją tiriant
atskirų miško bioįvairovės komponentų sąveiką su
medžiais ir jų praktinę reikšmę medžių bei medynų,
kurie pastaruoju metu yra stipriai pažeidžiami
ligų, sveikatingumui ir pačių medžių kaip miško
bioįvairovės elementų išsaugojimui.
3. Tobulinti tyrėjų mokslinę kvalifikaciją,
siekiant suprasti, kaip ir kokiu mastu giminingos ir
šiuo metu pasireiškiančioms ligoms bei kenkėjams
atsparios, bet nevietinės kilmės medžių rūšys gali
būti alternatyvūs šeimininkai vietinės kilmės miško
bioįvairovės komponentams, kurie greičiausiai

išnyktų dėl klimato kaitos, ligų ir kenkėjų įtakos,
išnykus vietinės kilmės medžių rūšims.
2018 m. buvo išskirti tyrimo bareliai,
sistemingai renkama lauko medžiaga, vykdomas
mėginių paruošimas DNR ekstrakcijai, auginamos
mikroorganizmų kultūros, atliekamas jų morfologinis
identifikavimas.

Ėminių rinkimas iš pušies lajų viršutinės dalies

6.3.3. 2018 m. įgyvendinti nacionaliniai projektai
Moksliniai tiriamieji darbai, finansuojami Lietuvos mokslo tarybos
Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projektai
1. „Ilgalaikio įvairaus intensyvumo išteklių naudojimo poveikis skirtingos genezės
dirvožemiams ir kitiems agroekosistemų komponentams“ (AGROTVARA).
Vykdytojai: LAMMC, ASU, VU. Vadovas dr. Virginijus Feiza. 2015–2018 m.
EK Direktyva (COM(2006) 232) nustato bendruosius Dirvožemio tematikos strategijos principus
dirvožemių apsaugai visoje ES teritorijoje. Dokumente
nurodoma, jog kiekviena šalis ES narė savo teritorijoje
privalo rūpintis tvariu dirvožemių naudojimu, kad
neblogėtų jų kokybė ir dirvožemių našumas.
Projekto tikslas – įvertinti dirvožemių
produktyvumo potencialą žemės ūkio ir miško
ekosistemose, išryškinti jį lemiančius degradacijos
veiksnius ir parinkti tinkamas priemones dirvožemių

tvarumui palaikyti, anglies apykaitai optimizuoti,
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijai ir maisto
medžiagų nuostoliams sumažinti skirtingose šalies
dirvožeminėse zonose.
Tyrimai vykdomi trimis pagrindinėmis kryptimis:
1) moreninės ir limnoglacialinės kilmės dirvožemių
derlingumo didinimo ir jų degradacijos procesų
mažinimas; 2) dirvožemių natūralių resursų, vietinių
organinių ir įvairių mineralinių medžiagų racionalus
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naudojimas; 3) žemės ūkio ir miškų dirvožemių
produktyvumo potencialo įvertinimas.
Kad būtų labiau suprasti dirvožemyje vykstantys
procesai, programoje dalyvauja įvairių mokslo
sričių (žemės ūkio, biomedicinos, fizinių mokslų)
mokslininkai.
2018 metais programos dalyviai paskelbė 12
straipsnių žurnaluose, turinčiuose citavimo indeksą,
5 straipsniai įteikti žurnalų redakcijoms, paskelbta
11 mokslo populiarinimo straipsnių periodinėje
spaudoje, paskelbti 2 skyriai monografijose, 5
rekomendacijos gamybai, dalyvauta nacionalinėse ir
tarptautinėse konferencijose, kuriose pristatytas 21
žodinis bei 7 stendiniai pranešimai.

Tik derlingose dirvose užauga gausus derlius

2. „Kintančio klimato ir ūkininkavimo praktikų poveikyje naujai iškylančio javų patogeno
populiacijos įvairovė ir įsitvirtinimas agroekosistemoje“ (EDNEPA).
Vykdytojai: LAMMC, GTC. Vadovė dr. Gražina Kadžienė. 2015–2018 m.
Pastaraisiais metais Šiaurės Europoje stebimi
javų varpų fuzariozės sukėlėjų struktūros pokyčiai.
Anksčiau vyravusias – Fusarium avenaceum,
F. poae, F. sporotrichioides ir F. culmorum rūšis
sparčiai keičia itin žalinga F. graminearum rūšis.
Šie pokyčiai iškėlė naujų ekologinių ir ekonominių
problemų, susijusių su padidintu grūdų produkcijos
užterštumu mikotoksinu deoksinivalenoliu ir sėklų
kokybės pablogėjimu. Bearimis žemės dirbimas, javų
atsėliavimas ir klimato pokyčiai šiltėjimo linkme
sudaro palankias sąlygas patogeno epideminiams
protrūkiams ir sparčiam jo prisitaikymui prie
nepalankių išgyvenimo sąlygų.
Projekto tikslas – nustatyti F. graminearum
įsitvirtinimą javų sėjomainoje per populiacijų
struktūros ir grybo fiziologijos analizę. Vertintas
patogeno paplitimas agroekosistemoje, izoliatų
genetinė įvairovė bei kryžminis patogeniškumas ir
dirvožemio fungistatinis aktyvumas F. graminearum
atžvilgiu.
Nustatyta, kad F. graminearum pasižymi didele
genetine įvairove ir yra paplitęs visuose tirtuose
agroekosistemos elementuose: segetaliniuose ir
nemigliniuose sėjomainos augaluose (bulvėse,
vasariniuose rapsuose, žirniuose ir cukriniuose
runkeliuose), dirvožemyje ir augalinėse liekanose.
Šis grybas aptiktas 41 rūšies piktžolėse, iš kurių
27 dviskiltės piktžolės, kaip alternatyvūs augalai
šeimininkai identifikuoti pirmą kartą.

F. graminearum izoliatai pasižymėjo kryžminiu
patogeniškumu, todėl galima manyti, kad javų
sėjomainose identifikuoti alternatyvūs augalai
šeimininkai gali pasitarnauti kaip papildomas
infekcijos šaltinis, o nemigliniai sėjomainos augalai,
auginami sėjomainoje, negali užtikrinti saugaus
biologinio barjero tarp patogeno ir tiesioginio augalo
šeimininko.
Visi tirti dirvožemiai pasižymėjo stipriu (vid.
80%) slopinamuoju F. graminearum augimo efektu.
Stipriausiu slopinamuoju efektu išsiskyrė Bacillus
amyloliquefaciens Hy7 kamienas (genų banko Nr.
JN382250).

Projekto vykdytojai

3. „Skirtingų medžių rūšių ir besiformuojančių miško bendrijų atsakas ir plastiškumas
klimato kaitos ir kitų streso veiksnių poveikyje (MIŠKOEKOKAITA)“.
		
Vykdytojai: LAMMC, GTC. Vadovas prof. dr. Alfas Pliūra. 2015–2018 m.
Vis dažnėjantys ir stiprėjantys klimato kaitos
iššaukiami abiotiniai ir biotiniai trikdžiai veikia
miškų atsikūrimą, tai gali turėti neigiamos įtakos
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genetinei, rūšinei įvairovei, natūralių sukcesijų
eigai, naujų miškų ekosistemų produktyvumui bei
tvarumui.

2018 metų veiklos ataskaita
Projekto tikslas – ištirti 7-ių pagrindinių
Lietuvos medžių rūšių – pušies, eglės, ąžuolo, uosio,
beržo, juodalksnio, drebulės – ir jų populiacijų
atsaką, plastiškumą ir konkurencingumą dėl su
klimato kaita susijusių veiksnių – padidėjusios
temperatūros ir CO2 koncentracijos ir stresorių –
šalnų, sausrų, karščio, didsenės UV spinduliuotės
ir ozono koncentracijos kompleksinio poveikio.
Rūšių ir populiacijų atsakas, plastiškumas grynose
ir mišriose bendrijose buvo tirtas fitotrone pagal
augimo, fiziologinių bei biocheminių parametrų
kompleksą. Nustatyta reikšminga bendroji,
rūšims ir populiacijoms specifinė reakcija į
taikytus kompleksinius poveikius. Daugelio rūšių,
išskyrus eglės ir pušies, augimas pagerėjo visuose
bandymuose dėl padidėjusios temperatūros ir CO2,
tačiau sausra kiek sumažino beržo, juodalksnio ir
drebulės augimą. Papildomas poveikis padidinta
UV spinduliuote ir ozono koncentracija dar labiau
neigiamai paveikė visas lapuočių medžių rūšis.
Ekologiškai jautriausių įvairių trikdžių (kirtimų,
vėjovartų ir kt.) paveiktų atsikuriančių miško
ekosistemų atsikūrimo, konkurencijos, rūšinės ir
genetinės įvairovės (DNR) tyrimai parodė didėjančią
erdvinę bei laikinę atsikūrimo struktūrizaciją ir
pionierinių lapuočių medžių dominavimą.
Buvo nustatyta, jog jei atsikūrimas pakankamai
gausus, DNR genetinė įvairovė nesumažėja ir yra

papildoma tolimosios genų pernašos. Tačiau tai
prisideda prie besiformuojančių miško ekosistemų
genetinės struktūros ir savybių pokyčio.
Gauta nauja mokslinė informacija pateikta
7-iuose straipsniuose, leidiniuose, turinčiuose
citavimo indeksą duomenų bazėje CA WoS, pristatyta
tarptautinėse mokslinėse konferencijose Tokijuje,
Rygoje ir Vilniuje. Parengta miško ekosistemų
pokyčio dėl klimato kaitos prognozė ir Miško
ekosistemų tvarumo palaikymo rekomendacijos.

7-ių medžių rūšių populiacijų palikuonių bandymai
fitotrono kamerose

4. „Plynųjų kirtimų poveikio miško ekosistemų biologinės įvairovės dinamikai tyrimai“.
Vykdytojai: LAMMC, VDU. Vadovai: dr. Remigijus Daubaras (VDU), dr. Vidas Stakėnas.
2015–2018 m.
Vykdant plynuosius kirtimus, miško ekosistemose yra staigiai sutrikdoma nusistovėjusi
ekologinė pusiausvyra, lemianti ekosistemos
komponentų pokyčius. Iš esmės pakinta augalų
ir vabzdžių populiacijų struktūra, paveikiami
nusistovėję
dirvožemio
procesai.
Projekto
tikslas – nustatyti plynųjų kirtimų įtaką miško
ekosistemos komponentams (gyvajai dirvožemio
dangai, entomofaunai bei dirvožemiui) ir pasiūlyti

ekosistemų biologinės įvairovės išsaugojimo ir
tvaraus išteklių naudojimo priemones.
Plynų kirtaviečių mineraliniame dirvožemyje,
lyginant su kontroliniu medynu, ypač antraisiais
metais po plynųjų kirtimų, padidėja nitratinio
ir amoniakinio azoto koncentracijos. Tai lemia
intensyvesnis
kirtavietėse
likusių
kirtimo
atliekų ir buvusios miško paklotės skaidymosi
suintensyvėjimas. Skaidantis kirtimo atliekoms ir

Kirtimo atliekų surinkimas plynose kirtavietėse

Dirvožemio ėminių rinkimas
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miško paklotei plynose kirtavietėse, intensyvėja
organinio azoto mineralizacija (amonifikacija) bei
nitrifikacija, ypač dirvožemio viršutiniame (0–
10 cm) sluoksnyje. Tai rodo dirvožemio mikrobiotos
(daugiausia bakterijų, mikromicetų ir aktinomicetų)
suaktyvėjimą skaidant organinę anglį bei azotą.
Gyvosios dirvožemio dangos (samanų, žolių
bei puskrūmių augalijos) masė smėlžemių plynose
kirtavietėse, pirmaisiais–trečiaisiais metais po
plynųjų kirtimų, lyginant su kontroliniais medynais,

sumažėjo 2–3 kartus. Labiausiai sumažėjo samanų
masė – 2,4 karto. Nors žolių masė kirtavietėse
padidėjo daugiau kaip 50 kartų, jų masė sudarė tik
nežymią dalį bendrosios augalijos masės.
Vidutiniškai plynose Na ir Nb augaviečių
kirtavietėse po kirtimo atliekų surinkimo biokurui
dar lieka 10,37 ± 3,9 t ha-1 biomasės; tai sudaro apie
21,1 m3 ha-1 medienos. Nustatyta, kad technologiškai
paliekamos kirtimo atliekos sudaro apie 25 % nuo
potencialių kirtimo atliekų.

5. „Klimato ir aplinkos kaitos kompleksinis poveikis agro-ekosistemų produktyvumui,
biologinei įvairovei ir tvarumui (KLIMAGRO)“.
Vadovas prof. habil. dr. Romualdas Juknys (VDU), vykdytojai: dr. Sandra Sakalauskienė,
dr. Jurga Miliauskienė (LAMMC). 2015–2018 m.
Šiuo projektu siekiama padaryti kuo didesnę
pažangą, tiriant klimato ir aplinkos kaitos
kompleksinį poveikį žemės ūkio augalams bei jų
konkurenciniams ir simbiotiniams santykiams,
nustatyti pagrindinius agroekosistemų reakcijos į vis
sparčiau kintantį klimatą ir aplinką dėsningumus,
juos sąlygojančius mechanizmus. Tyrimų pagrindu
rengiamos ilgalaikės agroekositemų produktyvumo
ir tvarumo pokyčių, kintant klimatui, prognozės ir
rekomendacijos neigiamam poveikiui žemės ūkio
augalams mažinti ir agroekosistemų ilgalaikiam
tvarumui užtikrinti.
Projekto tikslas – ištirti klimato ir aplinkos
kaitos kompleksinį poveikį žemės ūkio augalams ir
jų konkurenciniams bei simbiotiniams santykiams ir
parengti rekomendacijas klimato kaitos neigiamam
poveikiui agroekosistemoms mažinti ir jų tvarumui
užtikrinti.
Tiriant šylančio klimato poveikį žemės ūkio
augalų ir piktžolių konkurenciniams santykiams,
nustatyta, kad padidėjusi CO2 koncentracija žirnių ir
miežių fotosintezės intensyvumą, vandens naudojimo
efektyvumą ir biomasę padidino reikšmingai labiau
nei dirvinio garstuko. Tačiau tai nereiškia, kad
šylant klimatui bendras piktžolių konkurencingumas
sumažės, jos yra žymiai atsparesnės dažnėjančioms
ekstremalioms klimato sąlygoms, pažemio O3 ir
kitų aplinkos veiksnių poveikiui. Miežių ir garstuko
konkurencingumo pokyčių dėl padidėjusios pažemio
O3 koncentracijos tyrimai parodė, kad garstukas sudarė
stiprią konkurenciją miežiams, todėl pastarieji sukaupė
mažesnį biomasės kiekį ir išaugino mažesnį lapų
plotą. Garstukų konkurencinis poveikis sustiprėjo, kai
miežiai augo veikiami didesnio O3 kiekio dabartinio
klimato sąlygomis, o ypač dideli miežių biomasės
nuostoliai dėl garstuko konkurencijos nustatyti dėl O3
poveikio atšilusiame klimate.
Kintančio klimato kontekste labai svarbu, kad
žemės ūkyje taikomos technologijos ne tik skatintų
augalų produktyvumą, bet ir nemažintų dirvožemio
organinės anglies (OC) sankaupų. Atlikus OC
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ilgalaikių lauko tyrimų (1999–2016 m.) duomenų
analizę nustatyta, kad šylant klimatui OC sankaupos
nedidėjo tik tada, kai buvo taikytas tradicinis žemės
dirbimas. Tačiau kai dirvožemis sekliai purentas
arba įterptos žalienos ir taikyta tiesioginė sėja,
ariamajame horizonte OC sankaupos padidėjo
vidutiniškai iki 1,5 karto. Dėl didesnio C:N santykio
ir lėčiau mineralizuojamos biomasės, supaprastinto
žemės dirbimo technologijos dirvožemiuose
suaktyvina OC kaupimosi ir humifikacijos procesus.

Padidėjusios koncentracijos pažemio ozono sukelti
pažeidimai vasarinio miežio lapuose

Vasarinio miežio ir dirvinio garstuko konkurencija
kintančio klimato sąlygomis

2018 metų veiklos ataskaita
Mokslininkų grupių projektai
1. „Nitratų redukcijos valdymas žalumyninėse daržovėse: šviesos ir kitų aplinkos veiksnių
metabolitiniai efektai“. Vadovė dr. Akvilė Viršilė. 2015–2018 m.
Tyrimų tikslas – ištirti fotofiziologinius nitratų
asimiliacijos aspektus žalumyninėse daržovėse ir
parengti biocheminiais tyrimais pagrįstą nitratų
redukcijos valdymo šviesa modelį.
Projekto darbais įvertinti šviesos spektro, srauto,
kitų technologinių parametrų efektai nitratų, nitritų
kaitai, juos redukuojančių fermentų aktyvumui,
azoto asimiliacijos į aminorūgštis krypngumui, NO3metabolizmo sąsajoms su fotosintezės procesais.
Gauti rezultatai aktualūs ne tik vertinant pačių
NO3- jonų galimą poveikį žmogaus organizmui,
tačiau ir modeliuojant N junginių asimiliaciją
į aminorūgštis audiniuose, siekiant valdyti
žalumyninių daržovių produktyvumą, kokybę ir
auginimo proceso efektyvumą. Nitratų metabolizmo
procesų kryptingumas priklauso nuo taikytos
auginimo technologijos (substrato, mineralinės
mitybos, apšvietimo parametrų) ir natūralių aplinkos
sezoniškumo veiksnių, tačiau gauti rezultatai rodo
reikšmingą šio proceso specifiškumą augalo rūšiai,
veislei ir net atmainai. Surinktas žinias tikslinga
taikyti optimizuojant žalumyninių daržovių
auginimo technologijas šiltnamiuose ir uždarose
precizinės daržininkystės sistemose, auginant
didelio produktyvumo ir masinės vertės žalumynines
daržoves.

Apšvietimas ir mineralinė mityba reikšmingai keičia
nitratų asimiliaciją žalumyninėse daržovėse

Ne tik šviesos srautas, bet ir spektras yra svarbus įrankis
kontroliuojant nitratų apykaitą žalumyninėse daržovėse

2. „Molekulinių žymeklių sukūrimas daugiametės svidrės adaptyvumo genominei selekcijai
(ADAPTGENAS)“. Vadovas dr. Gintaras Brazauskas. 2015–2018 m.
Projekto tikslas – ištirti daugiametės svidrės
genetinių
išteklių
tinkamumą
selekcinėms
programoms bei genominės analizės metodais
identifikuoti adaptyvumą lemiančius genetinius
faktorius.
Projekto įgyvendinimo metu daugiametės
svidrės kolekcija, sudaryta iš 150 populiacijų, buvo
tiriama lauko eksperimento ir kontroliuojamos
aplinkos sąlygomis. Lauko eksperimente buvo
įvertintas jų žiemojimas, atžėlimas, ankstyvumas,
augalų aukštis bei sausųjų medžiagų derlius. Gauti
rezultatai parodė, kad tiriamosios populiacijos
pasižymi didele požymių įvairove. Kontroliuojamos
aplinkos sąlygomis įvertintas tiriamosios kolekcijos
populiacijų atsparumas žemoms temperatūroms,
nustatant jų LT50 vertes, t. y. temperatūras, kuriose
žūsta 50 % populiacijos augalų. Daugiametės svidrės
populiacijų LT50 reikšmės svyravo nuo -9,81 iki
-5,37 °C. Diploidinės populiacijos buvo atsparesnės
žemoms temperatūroms nei tetraploidinės, o laukinių
genotipų LT50 mažai skyrėsi nuo kultūrinių veislių
populiacijų. Šios LT50 vertės buvo panaudotos

viso genomo asociacijų (GWAS) analizei atlikti.
Genotipinių duomenų matricą sudarė daugiau
nei 1 milijonas vieno nukleotido pakitimų (VNP)
žymeklių. Šią matricą sukūrė T. Asp iš Aarhus
universiteto (Danija).
Atlikus GWAS analizę, nustatyti 8 VNP
pakitimai, koreliuojantys su LT50 vertėmis.

Daugiametės svidrės genotipų įvertinimas
žemoje temperatūroje
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Septyni žymekliai identifikuoti genuose, kurių
funkcijos susijusios su atsparumu abiotiniams
veiksniams. Pavienių genotipų, išgyvenusių tris
žiemas, viso genomo asociacijų analizė buvo
efektyvesnė ir leido nustatyti 98 VNP, iš kurių net 48
siejami su žiemkentiškumo požymiu. Daugiametės
svidrės poliploidų indukcijos eksperimento
metu sukurti tetraploidiniai genotipai kartu su
diploidinėmis tėvinėmis linijomis buvo panaudoti
tiriant genų ekspresijos pokyčius grūdinimosi metu.
Atsparumą žemoms temperatūroms lemiančių
genų raiška išaugo grūdinimosi metu, tačiau
tiriamuosiuose genotipuose nepavyko nustatyti
didesnių skirtumų tarp jų raiškos diploidinėse ir
tetraploidinėse formose.

Lauko eksperimentas daugiametės svidrės
adaptyvumui įvertinti

3. „Lipidai obelų prisitaikyme prie žemos temperatūros“.
Vadovas dr. Perttu J. Haimi. 2015–2018 m.
vykstantį intensyvų lipidų pertvarkymą. Rudenį
ir žiemą didžiausia koncentracija buvo būdinga
nedidelei grupei lipidų, turinčių neprisotintas ar
ilgas FA.
FA sintezė vyksta chloroplastuose, todėl tirti šios
organelės baltymai. Atlikus baltymų analizę LC-MS/
MS metodu, identifikuota daugiau kaip 700 baltymų.
Bioinformatikos metodu išanalizavus chloroplastų
proteomą, nustatyta per 20 baltymų, susijusių su
lipidų metabolizmu.
Chloroplastų proteomos analizė grūdintuose
ir negrūdintuose augaluose, jautriose ir atspariose
veislėse leis geriau suprasti obels užsigrūdinimo
mechanizmus ir palengvins augalų selekciją.
Vidutinė baltymo gausumo
indekso reikšmė

Lietuvos klimatinėmis sąlygomis augalų
iššalimas yra viena pagrindinių problemų, lemiančių
derliaus nuostolius. Vidutinio klimato juostos augalų
ištvermingumas žiemą padidėja užsigrūdinimo
metu žemoje teigiamoje temperatūroje. Vienas šio
proceso mechanizmas – membraninių lipidų sudėties
keitimas. Projekto metu buvo siekta nustatyti lipidų
sudėties ir jos kitimo svarbą obels ištvermingumui
žiemą.
Skysčių chromatografijos-masių spektrometrijos
metodu tirtos pagrindinės augalų membranų lipidų
klasės: fosfatidiletanolaminas, fosfatidilinozitolis (PI),
fosfatidilserinas,fosfatidilcholinas,fosfatidilglicerolis,
fosfatidinė rūgštis, monogalaktozildiacilglicerolis
(MDGD), digalaktozildiacilglicerolis (DGDG) ir
sulfolipidai, diacil- (DA) ir triacilgliceroliai (TG).
Dauguma riebalų rūgščių (FA) buvo 18:3, 18:2, 18:1
ir 16:0. Nedideli 16:1 kiekiai nustatyti MGDG ir
DGDG lipiduose. Pagal FA profilį obelis priskiriama
18:3 augalams. Lipidų pokyčiai stebėti in vitro
augaluose grūdinimo metu.
Obels pagrindinis membranų prisitaikymas prie
žemos temperatūros vyksta per FA prisotinimo
laipsnio keitimą.
Lipidų pasikeitimai stebėti ir natūraliomis
sąlygomis augusių augalų pavyzdžiuose, surinktuose
skirtingu vegetacijos periodu. Lipidai, kurių
koncentracija didžiausia, pavasarį sudarė didžiausią
grupę. Šioje grupėje yra visų klasių lipidai, išskyrus
PI. DG klasės lipidų gausa pavasarį rodo tuo metu

Baltymų žymekliai būdingi subląstelinėms lokacijoms

Subląstelinių baltymų žymeklių kiekis. Subląstelinės
lokacijos: Chloro – chloroplastai, Mito – mitochondrijos,
ER – endoplazminis tinklas, Perox – peroksisomos, Nuc
– branduolys, Cytosol – citozolis, Wall – ląstelės sienelė.
Subląstelinėms lokacijoms būdingų baltymų žymeklių
kiekis, išreikštas kaip baltumo gausumo indekso (PAI)
reikšmės. Paklaidos nurodo vidurkio 95% patikimumo lygį.

4. „Likopeno ekstrakcija superkriziniais skysčiais ir ekstraktų panaudojimas inovatyvių
produktų kūrimui“. Vadovas prof. dr. Pranas Viškelis. 2015–2018 m.
Projekto tikslas – ištirti, sumodeliuoti,
optimizuoti likopeno, kitų karotenoidų bei biologiškai
aktyvių junginių ekstrakciją superkriziniais skysčiais
iš pomidorų ir pomidorų perdirbimo šalutinių
produktų, užtikrinant racionalų ir tausojantį augalinės
žaliavos perdirbimą į aukštos vertės bei įvairios
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paskirties funkcionaliuosius maisto komponentus.
Atlikti tyrimai ir gauti rezultatai gali būti pagrindu
kuriant racionalias, aplinką tausojančias, netermines,
beatliekines perdirbimo technologijas, kurias taikant
siekiama išgauti didelės vertės biologiškai aktyvius
komponentus. Pomidorų antrinių žaliavų valorizacija

2018 metų veiklos ataskaita
prisideda prie tvarių gamybos technologijų
kūrimo, kai atsiranda galimybė perdirbti pomidorų
antrines žaliavas ir sukurti maisto papildus ir/ar
funkcionaliuosius didelės pridėtinės vertės maisto
produktus. Siekiant racionaliai panaudoti augalinę
žaliavą, buvo optimizuojami įvairūs ekstrakcijos
parametrai, tokie kaip: medžiagos susmulkinimo
laipsnis (dalelių dydis), tirpiklio poliškumas,
ekstrakcijos temperatūra, slėgis, trukmė, tirpiklio
srautas. Nustatyta, kad parinkus tinkamas pirminio
žaliavos apdirbimo technologijas ir įvertinus
žaliavos cheminius-fizikinius parametrus, galima
selektyviai išskirti naudingas augalo medžiagas bei
sukoncentruoti jose esančius bioaktyvius junginius.
Naudojant ekstrakcijai smulkiausią liofilizuotų
pomidorų ir pomidorų išspaudų frakciją, kai dalelių
dydis ≤0,2 mm, superkrizinės ekstrakcijos metu
sutrumpėja CO2 difuzijos atstumas į dalelės matricą
ir todėl padidėja ekstrakcijos greitis bei gautos
aliejinės frakcijos išeiga. Likopeno izomerizuoti
ekstraktai gali būti naudojami kaip maisto priedai,
maisto papildai ir kosmetikos produktų ingredientai,
turintys uždegimo slopinamąjį poveikį. Lipofiliniai
ekstraktai su cis-likopeno izomerais (60 %),
ekstrahuoti superkriziniu anglies dvideginiu iš
šalutinių pomidorų perdirbimo produktų, buvo
pritaikyti kosmetikos pramonėje. Pomidorų
sulčių mišinių su izomerizuotu likopeno ekstraktu
technologija įdiegta į gamybą.

Likopeno ekstrakcija superkriziniu anglies dioksidu

Trimatis atsako paviršiaus grafikas, vaizduojantis
temperatūros ir slėgio, pastoviame laike (180 min) (A);
laiko ir temperatūros, pastoviame slėgyje (37,5 MPa)
(B); laiko ir slėgio, pastovioje temperatūroje (60 °C) (C)
įtaką likopeno išeigai SK-CO2 ekstrakte

Moksliniai taikomieji tyrimai, finansuojami Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
Parama taikomiesiems tyrimams vykdyti
1. „Grūdų pelėsiniais grybais užterštumo dinamika priklausomai nuo klimatinių sąlygų,
grūdų sandėliavimo vietų bei sąlygų“. Vadovė dr. Audronė Mankevičienė. 2017–2018 m.
Projekto tikslas – nustatyti skirtingomis sąlygomis nuimtų grūdų užsikrėtimo mikroskopiniais
grybais įtaką grūdų kokybei ir mikotoksinų
produkcijai sandėliavimo metu, parengti pažeidimo
identifikavimo vizualias iliustracijas.
2016–2017 m. analizuotų kviečių mėginių,
kurių užterštumas juodais taškeliais (daugiau nei
1 proc.). sudarė 79 proc. Juodų taškelių gausumas
ant grūdų neturėjo įtakos deoksinivalenolio (DON)
koncentracijų padidėjimui kviečių grūdų mėginiuose.
Didesnės koncentracijos aptiktos tuose mėginiuose,
kuriuose fuzariozinių grūdų buvo daugiau nei 1
proc. Skirtingas kviečių grūdų pažeidimas juodais
taškeliais, didesnis drėgnis (16,2–19,5 proc.),
skirtinga laikymo temperatūra (+4 °C, +16 °C, +
20 °C, +28 °C), neturėjo reikšmingos įtakos DON
koncentracijų kitimui.

Juodais taškeliais pažeisti grūdai
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Didesnio drėgnio grūdus pavojinga laikyti
tuomet, kai fuzariozinių grūdų kiekis mėginyje
didesnis nei 1 proc. DON koncentracijos padidėjo
iki 25 proc. Reikšmingų koreliacinių ryšių tarp
grūdų su juodais taškeliais ir pagrindinių kokybės
rodiklių nenustatyta.
2016–2017 m. kviečių ir miežių grūdų mėginiai,
surinkti iš skirtingų grūdų supirkimo įmonių
buvo gausiai užteršti Aspergillus ir Penicillium
spp. grybais, o miežių grūduose aptiktos didesnės
aflatoksino (AFL) koncentracijos. Nors daugumoje
mėginių nustatytos AFL koncentracijos neviršijo EK

reglamento leistinų ribų, tačiau, tai yra įspėjimas
apie grūdų gamybos grandinės trūkumus. Salyklinių
miežių mėginiai buvo 100 proc. pažeisti fuzariozės,
o grūdų pažeidimas siekė nuo 0,5 iki 6,1 proc.
Tokie grūdai pagal standarto ĮST12173891501:2016 (Salykliniai miežiai. Supirkimo ir tiekimo
reikalavimai) reikalavimus netinka naudoti
salyklo gamybos procese. Tik 42 proc. analizuotų
salyklinių miežių grūdų mėginių, pagal užsiteršimo
mikotoksinais lygį, buvo galima naudoti salyklo
gamybos procese.

2. „Sodo ir daržo augalų mitybos optimizavimas panaudojant natūralios kilmės
biostimuliatorius“. Vadovė dr. Ona Bundinienė. 2017–2018 m.
Naujausi
agroaplinkosaugos
reikalavimai
skatina mažinti sintetinių trąšų ir cheminių augalų
apsaugos priemonių naudojimą auginant žemės ūkio
produkciją. Pastaraisiais metais kuriamos įvairios
natūralios kilmės biologiškai aktyvios medžiagos
– biostimuliatoriai, kurie naudojami augalų derliui
didinti, jo kokybei gerinti, biostimuliatoriai gali iš
dalies pakeisti sintetines priemones.
Tikslas
–
įvertinti
natūralios
kilmės
biostimuliatorių poveikį pagrindinių lauko daržovių,
bulvių, uoginių bei sodo augalų derliaus potencialui
didinti ir jo kokybei gerinti.
Natūralios kilmės biostimuliatoriaus Ferbanat
L naudojimas padidino pagrindinių lauko daržovių
(svogūnų, morkų, raudonųjų burokėlių, baltųjų
gūžinių kopūstų) ir bulvių biometrinius rodiklius
bei derlingumą, palyginti su biometriniais rodikliais
ir derlingumu nenaudojant biostimuliatorių arba
panaudojus biostimuliatorių Delfan Plus. Padidėjo
ir gaunamos pajamos bei pelnas. Panaudojus
biostimuliatorių Ferbanat L, tirtuose augaluose
padidėjo cukrų kiekiai, svogūnuose ir kopūstuose
pagausėjo vitamino C, bulvėse – krakmolo. Po
derliaus nuėmimo dirvožemyje liko didesni
organinės medžiagos, humuso, organinės anglies
kiekiai, o mineralinio azoto liko mažiau.

Didesnis obuolių derlius buvo patręšus 1,0 %
koncentracijos Ferbanat L tirpalu ir 2 l ha-1 Delfan
Plus. Biostimuliatorių poveikio braškių derlingumui
nenustatyta. Biostimuliatoriai turėjo įtakos obelų ir
braškių mineralinei mitybai. Obelų lapuose padidėjo
azoto, fosforo, kalio, geležies ir mangano kiekiai.
Daugiausiai tirpių sausųjų medžiagų braškių uogose
buvo panaudojus 1,0 % koncentracijos Ferbanat L
tirpalo.

Biostimuliatorių taikymas svogūnų,
burokėlių ir morkų auginimui

3. „Lietuvoje išaugintų augalinių pirminių produktų rizikos veiksnių mokslinis tyrimas ir
metodinių rekomendacijų parengimas“. Vadovas prof. dr. Pranas Viškelis. 2017–2018 m.
Projekto tikslas – parengti metodines
rekomendacijas Lietuvoje išaugintų augalinių
pirminių produktų (vaisių, uogų, daržovių, grūdų,
grybų, daigų, prieskoninių ir laukinių produktų)
rizikos veiksnių valdymui šalies ūkiuose.
Projekto rezultatai: išanalizuoti teisės aktai,
reglamentuojantys augalinių pirminių produktų
higieną, saugą ir kokybę, taip pat augalų apsaugos
produktų naudojimą ir pateikti svarbiausi
reikalavimai dėl rizikos veiksnių valdymo; nustatyti
biologiniai, cheminiai ir fiziniai rizikos veiksniai
Lietuvoje išaugintiems augaliniams pirminiams
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Patogeninių mikroorganizmų aptikimas tirtuose
augaliniuose pirminiuose produktuose
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produktams; atlikti laboratoriniai tyrimai Lietuvoje
išaugintų augalinių pirminių produktų biologiniams ir
cheminiams rizikos veiksniams įvertinti bei pateikta
tyrimų analizė; parengtos metodinės rekomendacijos
Lietuvoje išaugintų augalinių pirminių produktų
rizikos veiksnių valdymui šalies ūkiuose (rizikos
veiksnių identifikavimui ir priemonėms jiems valdyti;
augalų auginimo vietos pasirinkimui; laistymo
vandeniui; augalų apsaugos produktų naudojimui ir
kontrolei; tinkamoms tvarkymo sąlygoms (patalpos
įrenginiams, talpykloms, transporto priemonėms)
pirminių augalinių produktų derliaus nuėmimui,
apdorojimui po derliaus nuėmimo, pakrovimui,
transportavimui, sandėliavimui, pakavimui; procedūroms ir priemonėms savikontrolės ir atsekamumo
sistemoms užtikrinti; produktų tiekimo rinkai saugos,
kokybės reikalavimų užtikrinimui).

Pesticidų naudojimas yra svarbi sodininkystės dalis

4. „Kenkėjų rizikos analizės atlikimas dėl Xylella fastidiosa (Wells et al.)“.
Vadovas dr. Artūras Gedminas. 2016–2018 m.
Projekto tikslas – atlikti bakterijos Xylella
fastidiosa (Wells et al.) atsiradimo ir paplitimo rizikos
analizę. Tyrimo metu buvo įvertinta kenksmingos
bakterijos pagrindinių augalų šeimininkų (27 rūšys)
fitosanitarinė būklė ir paplitimas Lietuvos teritorijoje
(65 tyrimo vietos). Iš viso įvertinta 6800 augalų
šeimininkų, blogiausios būklės augalai nustatyti
Panevėžio ir Telšių regionuose, sodų bendrijose ir
miestų parkuose. Vykdant projektą, buvo įvertintas
bakterijos galimų nešiotojų (vektorių) kompleksas,
kurį sudarė 58 rūšys cikadinių vabzdžių iš 6
šeimų: Aphrophoridae, Cicadellidae, Membracidae,
Delphacidae, Cixiidae ir Cercopidae. Iš viso surinkta
ir identifikuota per 7000 vabzdžių. Nustatyta,
kad invazinio kenkiančio organizmo bakterijos
X. fastidiosa fitosanitarinė rizika yra tikėtina
(4 kategorija) ir todėl ji yra tinkamas kandidatas
trečiajam etapui vykdyti „kenkėjų fitosanitarinės
rizikos valdymo galimybių pasirinkimas“. Projekto
metu buvo parengtos bakterijos X. fastidiosa

prevencinio monitoringo rekomendacijos ir galimų
bakterijos X. fastidiosa nešiotojų monitoringo
metodika.

Galimas ligos nešiotojas – paprastoji kuprotoji cikada
(Centrotus cornutus L.)

5. „Žemės ūkio augalų pasėlių būklė ir derlingumo prognozės Lietuvoje“.
Vadovas dr. Virginijus Feiza. 2016–2018 m.
Tikslas – atlikti žemės ūkio augalų pasėlių būklės
analizę ir parengti jų derlingumo prognozę atskirose
šalies agroklimatinėse zonose (Vakarų, Vidurio ir
Rytų Lietuva) keturis kartus per žemės ūkio augalų
vegetaciją.
2018 metų gegužės ir birželio mėnesių orai buvo
nepalankūs javams augti, nes stigo drėgmės bei trąšų
įsisavinimo. Žieminių ir vasarinių rapsų auginimas
tampa sudėtingas dėl plintančių kenkėjų gausos ir
įstatymais apribotų insekticidų naudojimo galimybių.
Tikėtina, jog šių augalų plotai Lietuvoje mažės.
Artimiausioje ateityje turėtų didėti kukurūzų
plotai ir jų derlingumas. Kintant (sausėjant)
klimatui, mažiau nukentės tie žolynai, kuriuose
vyraus ilgašaknės pupinės žolės (raudonieji dobilai,
liucernos). Miglinių žolynų plotai turėtų mažėti.

Eksperimentų laukai Dotnuvoje
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6. „Žiedadulkių rūšinės sudėties bei jų kiekio meduje ir ryšio su bičių skraidymo atstumu
nustatymo tyrimas“. Vadovė dr. Kristina Jaškūnė. 2016–2018 m.
Tikslas – nustatyti moksliškai pagrįstą vidutinį
bičių skraidymo atstumą, įvertinant Lietuvos
bitynuose pagaminamo medaus sudėtį – augalų
žiedadulkių rūšinę sudėtį bei jų kiekį – siekiant
apsaugoti bitynų produkciją nuo galimo GMO
patekimo į jį.
Rezultatai: buvo nustatytas bendras žiedadulkių
kiekis meduje, o taip pat ir rapsų, kaip nektaringų

augalų, žiedadulkių procentinė dalis, kuri sudarė
0,008 %. Atsižvelgiant į nektaringųjų augalų
pasėlių išsidėstymą bitynų atžvilgiu, vidutinis bičių
skraidymo atstumas iki nektaringųjų augalų buvo
1,37 km, tačiau jis neturėjo įtakos rapsų žiedadulkių
kiekiui bendroje medaus masėje.

Medaus botaninės kilmės nustatymas, identifikuojant jame esančias žiedadulkes:
pienių ir vaismedžių (kairėje) bei pupų, rapsų ir karklų (dešinėje)

7. „Naujų sodo augalų veislių fitosanitarinės būklės įvertinimas ir aukščiausios kategorijos
dauginamosios medžiagos kūrimas“.
Vadovė Ingrida Mažeikienė. 2016–2018 m.
Tikslas – naujų sodo augalų veislių, dėl kurių
pateikta paraiška IVS (išskirtinumo, vienodumo,
stabilumo) tyrimams, sveikatingumo užtikrinimas.
Buvo patvirtintas naujai sukurtų sodo augalų
veislių fitosanitarinės būklės sveikatingumas EPPO
sertifikavimo standartuose patogenų Malus spp.,
Prunus spp., Ribes spp. ir Rubus spp. genčių atžvilgiu.
Molekuliniais ir biotestrių metodais nustatyta, kad
naujai sukurtų veislių sodinamoji medžiaga yra
devirusuota, visi sertifikavimo schemoje esantys
naujų veislių augalai yra sveiki EPPO standartuose
nurodytų patogenų atžvilgiu. Naujų sodo augalų
veislių ‘Poema’, ‘Alemanda’, ‘Lauda’, ‘Bosanova’,
‘Verknė’, ‘Domino’, ‘Viktor’, ‘Ritmo’, ‘Aldoniai’,
‘Didikai’‚ ‘Mistika’, ‘Vizija’ ūglių adaptacija in
vitro sistemoje siekia nuo 40 iki 85 proc. ir gautas
4,7–8,7 klonų dauginimosi indeksas. Naujų uoginių
augalų veislių, juodojo serbento ‘Domino’, ‘Viktor’,
‘Ritmo’, ‘Aldoniai’, ‘Didikai’ ir avietės ‘Mistika’,
‘Vizija’, mikroūgliai įšaknydinti in vitro sistemoje:
gauta 66,7–93,3 proc. įsišaknijusių juodojo serbento
mikroūglių ir 93,2–95,4 proc. avietės. Nustatyta, kad
juodojo serbento ir avietės veislių augalams būdingas
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genomo kintamumas atliekant manipuliacijas in
vitro. Naujoms sodo augalų veislėms: ‘Poema’,
‘Alemanda’, ‘Lauda’, ‘Bosanova’, ‘Verknė’,
‘Domino’, ‘Viktor’, ‘Ritmo’, ‘Aldoniai’, ‘Didikai’,
‘Mistika’ ir ‘Vizija’ sudaryti morfologiniai aprašai
bei genetiniai pasai jų identifikavimui ir apsaugai
nuo plagijavimo.

Sodo augalų tyrimai

2018 metų veiklos ataskaita
Parama Lietuvos bitininkystės sektoriui
1. „Bičių Apis mellifera carnica linijų tyrimas, įtvirtinimas ir genofondo išsaugojimas“.
Vadovė dr. Violeta Čeksterytė. 2018 m.
Tikslas – pasiekti, kad Karnikos rasės bitės
Lietuvoje ilgainiui taptų vietinėmis bitėmis,
puikiai išnaudojančiomis visus medunešius, gerai
žiemojančios ir, kurios įgytų bitininkų pasitikėjimą.
Trumpalaikis uždavinys – taikant tarplinijinį
kryžminimą, išlaikyti turimas skirtingas bičių linijas
su pačiais aukščiausiais vystymosi ir gyvybingumo
rodikliais.
Rezultatai: 2018 m. 102 Karnikos rasės bičių
šeimos išbonituotos pagal morfologinius, biologinius
ir ūkinius požymius. Pagal tyrimų duomenis visos
tirtos šeimos atitinka Apis mellifera carnica bičių
standartui. Pavasarį bičių šeimos vystėsi gerai ir
greitai, daugiausia pavasarinio medaus gauta iš L3Cslov linijos bičių šeimų – vidutiniškai po 36,21 kg
iš b. š. Bitės spietė negausiai, palaikė švarą lizduose,
agresyvumas minimalus.
Nustatytos 28 bičių šeimos, kurių higieninė
elgsena labai aukšta (nuo 81 iki 100 % išvalytų
akučių). Iš jų buvo auginamos motinos ir formuojamos
tėvinės šeimos. Juodųjų motinų lopšelių (BQCV)

viruso sukėlėjais buvo užsikrėtusios visos tirtos
bičių šeimos. Maišaligę sukeliantis virusas (SBV)
nustatytas 12 bičių mėginių. Klinikinių ligų požymių
bičių šeimose nenustatyta, bitės yra tik virusų
nešiotojos.

Karnikos (A.m.carnica) rasės bitės ir ženklinta
(geltonu tašku) bičių motina

2. „Ekologiškų preparatų Api-Life VAR ir Api-Bioxal Varroa erkėms naikinti panaudojimo
galimybės bei efektyvumo tyrimas“.
Vadovė dr. Violeta Čeksterytė. 2018 m.
Tikslas – ištirti ekologiškų preparatų Api Life Var
ir Api-Bioxal poveikį bičių ektoparazitams Varroa
destructor, nustatyti jų efektyvumą laboratorinėmis
ir lauko tyrimų sąlygomis, panaudojimo galimybes
bičių gydymui siekiant kontroliuoti varozę Lietuvos
klimato ir medunešio sąlygomis.
Rezultatai: nustatytas bendras preparato ApiBioxal efektyvumas – 81,34 %. Po preparato
panaudojimo bičių šeimose lieka apie 20,0 % erkių,
todėl būtina gydymą atlikti bent du kartus per vieną
perų rotaciją (per 21 dieną). Preparato Api-Bioxal
neigiamo poveikio bitėms, perams, bičių motinoms,
šeimų vystymuisi nepastebėta.
Dėl aukštos aplinkos oro temperatūros ir bičių
reakcijos į ją preparato Api Life Var veikimo
efektyvumas nekonstatuotas bičių šeimose be ir
su perais. Nustatytas bendras preparato Apivar
laboratorinis efektyvumas 98,20 %. Erkių atsparumo
šiam preparatui dar nėra, todėl užtenka naudoti dvi
juosteles, kaip nurodo gamintojas.
Nustatytas
vidutinis
preparato
Apivar
efektyvumas bičių šeimose be perų – 98,13 %.
Beveik 2 % erkių dar lieka nepaveiktos preparato,
todėl, kai nelieka perų, rekomenduotinas papildomas
gydymas oksalo rūgštimi.

Pasiruošimas bičių higieninės elgsenos testavimui

Bičių higieninės elgsenos tyrimas
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Moksliniai taikomieji tyrimai, finansuojami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir jai
pavaldžių valstybės institucijų
1. „II lygio miškų monitoringo vykdymo paslaugos“.
Vadovas dr. Vidas Stakėnas. Užsakovas – Valstybinė miškų tarnyba. 2018 m.
Europos Komisijos 1994 m. balandžio 29 d.
rezoliucija įpareigojo ES valstybėse vykdyti II lygio
(Intensyvų miško ekosistemų) miškų monitoringą,
kurio pagrindiniai tikslai yra:
1) rinkti, sisteminti ir įvertinti informaciją apie
aplinkos taršos ir kitų stresinių veiksnių įtaką
labiausiai šalyje paplitusioms (būdingoms) miškų
ekosistemoms;
2) tirti medžių būklės ir oro taršos bei kitų
stresinių veiksnių, kurie galėtų daryti įtaką miško
ekosistemų būklei, priežastinį ryšį.
2018 metais intensyvaus miško ekosistemų
monitoringo darbai atlikti pagal numatytą ir jau
daugelį metų funkcionuojančią schemą, suderintą su
ICP-Forests programos reikalavimais ir metodika.
9 pastoviuose tyrimo bareliuose vizualiai buvo
įvertinta medžių būklė ir pažeidžiamumas pagal
morfologinius rodiklius, oro tarša sieros ir azoto
junginiais, dirvožemio tirpalo cheminė sudėtis,
nustatyti teršalų iškritų su atmosferos krituliais
(depozicijų) kiekiai po medyno lajomis ir atviroje
vietoje, atlikta nuokritų masės analizė, įvertintas
pažemio ozono sukeltų lapijos pažeidimų dažnumas
ir intensyvumas.
Ilgalaikių tyrimų duomenimis (2000–2017 m.),
atviroje vietoje su atmosferos krituliais per metus
iškrenta 4,8 kg ha-1 sieros, 8,5 kg ha-1 azoto,
4,9 kg ha-1 kalio. Atviros vietos krituliuose nustatyta
neigiama ir dažniausiai statistiškai patikima
cheminių priemaišų koreliacija su kritulių kiekiu.
Chloro ir natrio koncentracijų tyrimai atviros vietos
krituliuose parodė, kad, priklausomai nuo atstumo
nuo Baltijos jūros, patikimai mažėja šių elementų
koncentracijos.
Atlikus priežemio ozono kaitos tendencijų bei jų
ryšio su miškų būkle analizę nustatyta, kad per 2007–
2017 m. laikotarpį matomų ozono sukeltų pažeidimų
ant augalų lapų padaugėjo 0,17 %. Chloro ir natrio
koncentracijų atviros vietos krituliuose intensyvaus
miškų monitoringo bareliuose 3M, 6M ir 10M
bei Žemaitijos ir Aukštaitijos IM stotyse (pagal

Jasinevičienė ir kt., 2016) parodė, kad, priklausomai
nuo atstumo nuo Baltijos jūros, Cl (R2 = 0,85) ir Na
(R2 = 0,77) koncentracijos patikimai mažėja.

Dirvožemio profilio aprašymas naujai įsteigtame
intensyvaus miškų monitoringo programos
(ICP Forest) barelyje

Naujai įsteigtas intensyvaus miškų
monitoringo programos (ICP Forest)
barelis Dubravos miškų urėdijoje

2. „Paprastosios eglės ir karpotojo beržo medienos savybių priklausomybės nuo augimo
sąlygų ir genotipo įvertinimas palikuonių bandomuosiuose želdiniuose“.
Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas. 2016–2018 m.
Tikslas – ištirti paprastosios eglės ir karpotojo
beržo Lietuvos populiacijų palikuonių medienos
savybes bandomuosiuose želdiniuose, atrinkti
populiacijas bei šeimas su geriausia medienos
kokybe.
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Paprastosios eglės ir karpotojo beržo medienos
tankis buvo šiek tiek didesnis mažiau derlingose,
normalaus drėgnumo augavietėse. Vidutinis
paveldėjimo koeficientas medienos kietumui
bandomuosiuose želdiniuose buvo aukštas ir
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panašus tirtoms medžių rūšims. Paprastosios eglės
ir karpotojo beržo medienos tankiui apskaičiuotas
aukštas paveldėjimo koeficientas skirtinguose
bandomuosiuose želdiniuose. Genetinė koreliacija
tarp medienos kietumo ir rievės pločio paprastajai
eglei buvo vidutinio dydžio neigiama, didesnė –
nustatyta sausesnėse augavietėse. Karpotajam beržui
nustatyta koreliacija artima nuliui tarp šių požymių,
o didesnė ji buvo mažiau derlingose augavietėse.
Genetinė koreliacija tarp medienos kietumo ir
medienos tankio paprastajai eglei buvo nedidelė
neigiama šlapesnėse augavietėse ir teigiama arba
artima nuliui sausesnėse. Genetinė koreliacija
tarp rievės pločio ir medienos tankio buvo nežymi
ir teigiama. Augavietės efektas paprastajai eglei
buvo žymiai didesnis medienos kietumui nei rievių
pločiui ar medienos tankiui. Augavietės efektas
buvo nereikšmingas visiems tirtiems karpotojo
beržo medienos požymiams. Populiacijos efektas
buvo nereikšmingas tirtų medžių rūšių medienos
požymiams. Visiems paprastosios eglės ir karpotojo
beržo medienos požymiams šeimos efektas buvo
reikšmingas. Genotipo ir aplinkos sąveika buvo
reikšminga visiems eglės ir beržo medienos
požymiams, tačiau šeimos efektas modelyje išliko
reikšmingas medienos kietumui.

Medienos gręžinėlių rinkimas karpotojo beržo
bandomuosiuose želdiniuose

3. „Natūralių priešų daroma žala kurtinių dėtims VĮ Varėnos miškų urėdijos miškuose“.
Vadovas dr. Rytis Zizas. 2017–2018 m.
Tetervinių miško paukščių kurtinių (Tetrao
urogallus L.) kaip ir tetervinų (Tetrao tetrix L.)
ir jerubių (Bonasa bonasia L.) populiacijų gausa
Lietuvoje ir visame pasaulyje mažėja. Lizdų sunaikinimas yra svarbus neigiamas veiksnys veisimosi
sėkmingumui, tačiau plėšrūnų daromo poveikio
laipsnis nėra žinomas, bent jau Lietuvoje. 2017 m.
ir 2018 m. kurtinių perėjimo sezonais buvo atliktas
eksperimentas su dirbtinėmis dėtimis, panaudota
daugiau nei 700 dirbtinių dėčių. Dėtys, imituojančios
kurtinių lizdus, buvo išdėliotos plynose kirtavietėse ir
suaugusiuose miškuose kurtinių tuokviečių aplinkoje

bei atsitiktiniuose plotuose. Plėšrūnų identifikavimui
panaudota 10 gyvūnų stebėjimo kamerų. Rezultatai
parodė, kad sunaikinimas gresia apytiksliai 1/3
kurtinių ir kitų tetervinių miško paukščių lizdams.
Potencialūs plėšrūnai suaugusiame miške yra lapės,
o kirtavietėse – krankliai.

Kranklio (Corvus corax L.) sunaikintos tikras kurtinio
(kairėje) ir dirbtinės dėties (dešinėje) kiaušinis

Rudoji lapė (Vulpes vulpes L.) aptiko kurtinių
tuokvietėje įrengtą dirbtinę dėtį
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Kiti Lietuvos mokslo tarybos projektai
Poveiklė „Studentų moksliniai tyrimai laisvu nuo studijų metu“
1. „Salotų morfologijos ir fotosintezės atsakas bei
azoto pasiskirstymas asimiliuojamos šviesos
poveikyje“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0009.
Vadovė dr. Giedrė Samuolienė. 2017 m. spalio
2 d. – 2018 m. balandžio 30 d.

2. „Nitratų ir askorbo rūgšties metaboliniai
sąryšiai: žalumyninių daržovių, auginamų
užda-rose daržininkystės sistemose maistinės vertės rodiklių valdymas“. Nr. 09.3.3LMT-K-712-03-0024. Vadovė dr. Akvilė Viršilė.
2017 m. spalio 2 d. – 2018m. balandžio 30 d.

Poveiklė „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“
1. „Studento gebėjimų ugdymas dalyvaujant
mokslinėje vasaros praktikoje LAMMC“. Nr.
09.3.3-LMT-K-712-09-0206. Vadovė dr. Vita
Tilvikienė. 2018 m. liepos 1 d. – 2018 m.
rugpjūčio 31 d.

2. „Žydinčių žolinių augalų juostų vertė intensyvios žemdirbystės laukų pakraščių zonose
laukinių apdulkintojų buveinių formavimuisi“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-09-0262. Vadovė dr. Lina Šarūnaitė. 2018 liepos 1 d. – 2018 m.
rugpjūčio 31 d.

6.3.4. 2018 m. pradėti vykdyti tarptautiniai projektai
Kitų Europos Sąjungos mokslinius tyrimus remiančių programų projektai
1. Europos augalų genetinių išteklių bendradarbiavimo programos projektas „Europos
daugiamečių svidrių kolekcijos naudojimo prieinamumas: prieigos prie genetinių išteklių
ir duomenų apie C & E gerinimas“.
Koordinatorės Žemdirbystės institute dr. Eglė Norkevičienė, dr. Vilma Kemešytė. 2018–2021 m.
Projekto tikslas – panaudoti FACCE-JPI
ERA-NET+ projekto „GrassLandscape“ surinktą
informaciją, siekiant padėti ECPGR pašarinių žolių
darbo grupei prisiimti įsipareigojimus pagal ECPGR
IX etapo 1 ir 2 tikslus. Tik dalis „GrassLandscape“
projekte tirtų populiacijų buvo atrinktos, norint
įtraukti jas į EFC (Europos pašarų kolekcija) pagal
AEGIS reikalavimus. Projekte pirmiausia bus
atrinktos populiacijos, kurios „GrassLandscape“
projekte nebuvo atrinktos ir įtrauktos į EFC, taip pat
bus paskatintas jų įtraukimas į šią duomenų sistemą.
„GrassLandscape“ projekte surinkti populiacijų
fenotipiniai duomenys bus įkelti į EURISCO
duomenų bazę kaip C & E duomenys, taip pat
duomenys bus papildyti informacija apie populiacijų
kilmės vietas. „GrassLandscape“ duomenų analizė
leis dabartiniame projekte išskirti svarbius duomenų

rinkinius, kurie galėtų būti naudojami kaip papildoma
informacija EURISCO duomenų bazėse.

Natūrali daugiametės svidrės augavietė
pietinėje Lietuvos dalyje

2. LIFE programos projektas „Žiedinės ekonomikos modelis dideliems miestams: vandenvalos
dumblas ir biomasės pelenai į biomasę – biomasė į atsinaujinančią energiją“.
Koordinatorė LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijoje dr. Lina Žičkienė. 2018–2022 m.
Europos Sąjungos šalyse dar nėra išvystytas ir
įdiegtas kompleksinio žiedinės ekonomikos atliekų,
turinčių maistinių medžiagų, panaudojimo modelis –
viso nuotekų dumblo ir atitinkamo kiekio biomasės
pelenų galutinio panaudojimo biomasės auginimui.
Iki šiol ES šalyse nuotekų dumblo panaudojimas
plantacinių želdinių auginimui apsiribodavo
moksliniais tyrimais ir epizodiniais pilotiniais /
parodomaisiais bandymais. Projektas taip pat yra
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inovatyvus, nes energetinių želdinių tręšimui bus
naudojamas džiovintas anaerobiškai apdorotas
nuotekų dumblas, kuris aplinkosauginiu požiūriu yra
ženkliai saugesnis, nei kitokiais būdais apdorotas
nuotekų dumblas.
Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti parodomąjį ES
mastu veikiančio didelių miestų pilno ciklo žiedinės
ekonomikos modelį, skirtą miestuose susidarančių
atliekų, kurios turi daug vertingų maistinių medžiagų

2018 metų veiklos ataskaita
– municipalinio vandenvalos nuotekų dumblo ir
biomasės pelenų – pilnam panaudojimui biomasės
auginimui ir tolimesnei šios biomasės konversijai į
atsinaujinančių išteklių energiją miestams.
Dalyje demonstracinio modelio (900 ha) plote
paimti dirvožemio ėminiai ir atliekamos cheminės
analizės reikalingos parengti tręšimo planus dumblu

pagal LAND 20-2005 reikalavimus ir medienos
kuro pelenų naudojimui.
Džiovintu dumblu ir pelenais tręšiamuose plotuose pradėtos įrengti dirvožemio ir gruntinio
vandens monitoringo sistemos, siekiant įvertinti
tręšimo nuotekų dumblu ir biomasės pelenais
aplinkosauginį poveikį.

Tuopų tręšimo nuotekų dumblu,
eksperimentų laukas

Tręšimo nuotekų dumblu tyrimai
keturmečių tuopų lauke

3. Šiaurės šalių ministrų tarybos programos projektas „Pradinė selekcija – pasirengimas
Šiaurės šalių vaisių ir uogų ateities iššūkiams“.
Koordinatorius Sodininkystės ir daržininkystės institute dr. Audrius Sasnauskas. 2018–2020 m.
Projekto tikslas apima obuolių ir braškių
selekcines kryptis, jų genetinių ir fenotipinių
požymių raiškos tyrimus, genetinius resursus.
„NORDFRUIT“ projekte dalyvauja 7 šalys,
keturiose tyrimų tematikose: 1) tinklas ir sklaida;
2) fenotipavimas; 3) genomika ir atsparumas; 3)
genetinės medžiagos kūrimas.
Tyrimo veikloje siekiama standartizuoti
fenotipinio vertinimo protokolus ir genetiniais
metodais charakterizuoti kolekcijas bei keisti augalų
atranką nuo fenotipo į genotipo atranką. Žymekliais
grįsta selekcija, papildyta globalia genomo
prognoze, padės sumažinti selekcijos ciklų skaičių,
todėl selekcijos procesas bus daug efektyvesnis.

Projekto dalyvių susitikimas

6.3.5. 2018 m. vykdomi tarptautiniai projektai
„Horizon 2020“ programos projektai
1. „Tematinis tinklas ne maisto paskirties žemės ūkio augalų Europos žemės ūkyje skatinimui“
(PANACEA). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Vita Tilvikienė. 2017–2020 m.
Ne maisto paskirties augalai (NMA)
naudojami gaminant daugybę biologinių
produktų ir bioenergiją. Nepaisant
didelių investicijų į mokslinius tyrimus,

plėtrą bei didėjantį tokių žaliavų poreikį, NMA ES
žemės ūkyje nėra plačiai paplitę. „PANACEA“
projektas siekia sukurti teminį tinklą, kuris skatintų
veiksmingus mainus tarp mokslinių tyrimų,
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pramonės ir ūkininkų bendruomenės, siekiant
suplanuoti NMA skverbimosi kelią į Europos žemės
ūkį. Norint įgyvendinti šį tikslą, turėtų būti atliktas
ilgalaikių mokslinių tyrimų rezultatų apie NMA
tvarią gamybą inventorizavimas (WP1). Sujungus
ūkininkų ir biologinių pramonės šakų poreikius bei
interesus (WP2) apie NMA, kuriuos jau būtų galima
auginti, bus galima analizuoti NMA vaidmenį kaimo
atgimime. Turėtų būti sukurtas tvirtas ir interaktyvus
daugiakriterinis forumas iš mokslo, pramonės ir
žemės ūkio praktikų dalyvių (WP3). Per mokymo
kursus ir atitinkamas mokymo medžiagas (WP4)
bus užtikrintos į praktiką orientuotos žinios apie
konkrečios vertės grandines. PANACEA platforma
(WP5) palengvins dalijimąsi žiniomis apie NMA
techninius, ekonominius, aplinkos aspektus, plačią
komunikaciją, tinklų kūrimą bei derinimą tarp
pasiūlos ir paklausos pusių. Projekto išvados bus
plačiai skelbiamos remiantis išplėtoto naudojimo ir

sklaidos planu, kuris bus aktyvus projekto metu ir po
jo bei užtikrins „Tematinio tinklo ne maisto paskirties
žemės ūkio augalų Europos žemės ūkyje skatinimui“
tvarumą, susiejant jį su ES iniciatyvomis, EIP- AGRI
ir jos veiklos grupėmis (WP6).

PANACEA projekto dalyvių susitikimas Madride

2. „Tvarių, paremtų pupinių augalų auginimu, ūkininkavimo sistemų ir pašarų gamybos bei
maisto grandinių skatinimas ES“ (LEGVALUE).
Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Žydrė Kadžiulienė. 2017–2021 m.
Projekto tikslas – parengti
kelią tvarių ir konkurencingų,
paremtų pupinių augalų auginimu,
ūkininkavimo
sistemų,
pašarų
gamybos bei maisto grandinių plėtrai ES.
LEGVALUE projekto veikla skirstoma į penkias
darbines grupes (WP1-WP5), kurios tarpusavyje
glaudžiai susijusios.
Dalyvauta kelių WP veikloje, daugiau dėmesio
sutelkta į WP1 „Inovatyvių pupinių augalų auginimo
praktikos ir ekosistemų funkcijų vertinimas ūkiuose:
nuo lauko iki Europos skalės“ ir WP2 „Pupinių
augalų vertės grandinių plėtra“ veiklas. WP1 tikslas
– įvertinti pupinių augalų dabartinių ir inovatyvių
auginimo sistemų ekonominius rezultatus bei poveikį
aplinkai. Buvo nustatyti ir apytiksliai apibūdinti
ūkių tinklai (OFN). Suburtas 2 OFN, jungiantis
ūkininkus, auginančius pupas ir žirnius įprastinio bei
ekologinės žemdirbystės ūkininkavimo sistemose.
Parengti interviu su projekto OFN ūkininkais,
siekiant suprasti, kokių žinių trūksta ūkininkams,
auginantiems pupinius augalus. Pradėta rinkti
pagrindinė informacija apie pasėlių sistemą, pupinių
augalų auginimo technologinius elementus.
Pagrindinis WP2 uždavinys – nustatyti
technologinius, organizacinius ir institucinius
svertus, skirtus pupinių pašarų rėmimui ir maisto
vertės grandinių plėtrai, atsižvelgiant į skirtingus
tiekimo grandinių srautus nuo derliaus iki vartotojų.
Nepaisant pupinių augalų naudos žemės ūkyje ir
didėjančio susidomėjimo, jų naudojimas vietinėje
rinkoje yra per mažas, o vertės grandinės vertinimas
yra labai svarbus, todėl žirnių ir pupų vertės
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grandinės pasirinktos išsamesnei analizei. Peržiūrėta
bendra informacija apie pupinių augalų sektorių
šalyje ir surinkta informacija iš atrinktų ūkininkų,
apklausti kiti pupinių augalų vertės grandinės
dalyviai, surinkta informacija iš sėklų gamintojų,
žirnių ir pupų grūdų supirkėjų. Surengtas seminaras
„Pupinių augalų tvarus auginimas įprastiniame ir
ekologiniame žemės ūkyje“. Seminaro tikslas –
suteikti ūkininkams naujų žinių apie pupinių augalų
naudą agroekosistemose, apie baltymų naudą ir jų
naudojimo galimybes. Su OFN ir kitais ūkininkais
aptartos agroekosistemos paslaugos, pupinių augalų
vertės grandinės trūkumai ir ūkininkų lūkesčiai.

Pupų auginimas bei jų vertės grandinės vertinimas –
svarbi LEGVALUE projekto studijų dalis

2018 metų veiklos ataskaita
3. „Europos vaisių tinklas“ (European Fruit Network).
Koordinatorius Sodininkystės ir daržininkystės institute dr. Audrius Sasnauskas. 2016–2019 m.
Europos Sąjungos vaisių tinklas (EUFRUIT)
apima 12 šalių, kurios
dalyvauja keturiose tyrimų tematikose: 1) naujų
veislių selekcija ir tyrimas; 2) minimalus leistinas cheminių medžiagų likučių kiekis vaisiuose
ir aplinkoje; 3) vaisių kokybės ir saugojimo
optimizavimas; 4) tausojančioji produkcijos sistema.
EUFRUIT projektas koordinuoja ir remia inovacijas,
sukurdamas tinklą tarp mokslo, augintojų ir verslo
bei skatina žinių sklaidą. Siekiant gauti ir išlaikyti
aukštą vaisių kokybę tausojančioje sodininkystės
sistemoje, vertinami fiziologiniai, biocheminiai,
genetiniai, augalų apsaugos ir technologiniai aspektai.
Europos vaisių sektorius kuria tiek pramonei, tiek ir
visuomenei skirtą konkurencingą, tvarų, efektyvų,
saugų, aukšto lygio mokslinių tyrimų, žinių bei
inovacijų tinklą. Žinių platforma apima publikacijas,
techninius biuletenius, seminarus, lauko dienas,
konferencijas bei kitas sklaidos priemones. Projekto
veikloje gaunamos ir skleidžiamos žinios apie naujus

metodus, technologijas, geros praktikos ir auginimo
strategijas tarp augintojų ir visuomenės Europos
šalyse.

Projekto dalyvių susitikimas

„INTERREG“ programos projektai
1. ,,Senųjų tradicinių sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų atgimimas: paveldo sodų turas“.
Koordinatorius Sodininkystės ir daržininkystės institute dr. Darius Kviklys. 2017–2019 m.

Europoje, taip pat Latvijoje ir Lietuvoje auga
susidomėjimas senosiomis sodo bei daržo augalų
veislėmis, jų perdirbimo produktais, kaip gamtiniu
ir kultūriniu paveldu. Projekto pagrindinis tikslas
– nustatyti sodo bei daržo augalų paveldo objektus
Lietuvoje ir Latvijoje, identifikuoti auginamas
veisles, padidinti autentiškų kolekcijų patrauklumą
ir prieinamumą. Projekto pagrindiniai uždaviniai: 1)
ekspediciniu būdu nustatyti vertingiausius paveldo
požiūriu objektus; 2) laboratoriniais metodais
identifikuoti senąsias sodo augalų veisles; 3) paruošti
technologines rekomendacijas paveldo objektų
išsaugojimui; 4) padauginti nykstančias senąsias
veisles ir įveisti genetinių resursų kolekcijas; 5) kartu
su turizmo asociacijomis parengti naują turizmo
produktą – Paveldo sodų turą, su tikslu išsaugoti
gamtinį ir istorinį paveldą.
Atgyja susidomėjimas senosiomis veislėmis
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2. R004 „Netechnologinių inovacijų diegimo bei inovatyvumo skatinimas vaisių auginimo bei
perdirbimo srityse pasirinktose Baltijos jūros regiono šalyse“ (InnoFruit).
Koordinatorius Sodininkystės ir daržininkystės institute dr. Darius Kviklys. 2016–2019 m.
„InnoFruit“ projektu siekiama plėtoti sodininkystės potencialą Baltijos jūros regione; moksliniais
tyrimais pagrįstų inovacijų pagalba, užtikrinti
sveikų aukštos kokybės vaisių ir iš jų pagamintų
produktų prieinamumą; padidinti sodininkystės
Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Švedijoje tvarumą
bei konkurencingumą, mažų ir vidutinių įmonių
skaičių vaisių auginimo sektoriuje, įgyvendinti
technologinių ir netechnologinių inovacijų sklaidą
per naujai sukurtą parodomųjų ūkių tinklą.
Inovatyvi technika ir technologijos naujo tipo
versliniams sodams

3. „Vandens valdymas Baltijos jūros regiono miškuose“.
Koordinatoriai Miškų institute dr. Marius Aleinikovas, dr. Olgirda Belova. 2016–2019 m.
Projekto tikslas – švarus vanduo miškininkaujant
ir siekiant vandens efektyvesnio valdymo miškuose,
mažinant maistmedžiagių išplovimą ir pavojingų
junginių nuotėkį į Baltijos jūrą bei regioninius
vandenis. Kuriamas pagrindas ne tik gilesniam
bendradarbiavimui tarp Baltijos jūros regiono
šalių, bet ir atitinkamų veiklų harmonizavimui.
Pagal prioritetines darbo kryptis parengta: miško
sausinamųjų sistemų, pakrančių miškų, bebrų
užtvankų valdymo priemonės ir gairės, skaitmeniniai
žemėlapiai bei programos, bebrų veiklos ir užtvankų
vertinimo nurodymai, tęsiamas bebrų vadovo „Bebrai
kaip atsinaujinantys ištekliai“ rengimas. Apibrėžtas
bebrų vaidmuo pavojingų medžiagų pernašai,
parengtos gairės ir priemonės sausinimo sistemoms
ir pakrančių miškams įvertinti jų valdymo galimybių
požiūriu; parengtos ir išbandytos mokymo kursuose

įsteigtose Demo teritorijose žydrojo planavimo,
sausinimo sistemų gerosios praktikos bei bebrų
užtvankų valdymo gairės.

Projekto partneriai Švedijos Helgeå
demonstracinėje teritorijoje

ES 7-osios bendrosios programos projektai
1. FP7 ERA-NET SUMFOREST „Vertės grandinių tvarumo scenarijų lyginamoji analizė
(BenchValue)“. Koordinatorius Miškų institute dr. Marius Aleinikovas. 2017–2019 m.
„BenchValue“ projekto tikslas
– sukurti universalų, darnaus
vystymosi
rodikliais
grįstą,
etaloninį palyginamosios analizės
metodą, kurį pritaikius, būtų
galima kiekybiškai įvertinti ir palyginti Europos
statybos sektoriuje naudojamų atsinaujinančių
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(medienos) ir neatsinaujinančių (gelžbetonio ir
plieno) medžiagų panaudojimo poveikį darnumui.
Todėl šiame projekte, remiantis aplinkosauginiais
ir socioekonominiais rodikliais, siekiama palyginti
atsinaujinančių ir neatsinaujinančių medžiagų
panaudojimo vertės grandines – nuo žaliavų
gavybos, gaminio gamybos iki statinio statybos.

2018 metų veiklos ataskaita
Projekto uždaviniai: 1) įvertinti įmonės,
gaminančios klijuotos medienos statybines
konstrukcijas (GLT), produkcijos pardavimo
Lietuvoje ir eksporto balansą; 2) įvertinti
konstrukcijų, pagamintų iš atsinaujinančių ir
neatsinaujinančių medžiagų, panaudojimo Lietuvos
statybos sektoriuje tvarumą; 3) palyginti klijuotos
medienos konstrukcijų ir gelžbetonio konstrukcijų
gamybos metu susidarantį anglies dioksido balansą
ir poveikį klimato kaitos švelninimo potencialui.
2018 m. surinkti išsamūs duomenys, apimantys
visą Lietuvoje gaminamų gelžbetonio ir klijuotos
medienos konstrukcijų vertės grandinę – nuo
žaliavų gavybos, gaminio gamybos iki statinio
statybos. Surinkti duomenys integruoti į ToSIA
modelį bei atlikta klijuotų medinių konstrukcijų
ir neatsinaujinančiomis medžiagomis grįstų
konstrukcijų gamybos proceso analizė, vertinant
ekonominius, socialinius ir poveikio aplinkai
aspektus. Taip pat suprojektuoti du pastatai
konstrukcinių medžiagų palyginimui.

Projekto partnerių UAB „Jūrės medis“ gaminamos GLT
statybinės konstrukcijos

Projekto partneriai Kaune vykusioje konferencijoje
„The Forest Bioeconomy in Lithuania”

2. FP7-ERANET-2013-RTD „Patogūs naudotojui IKOK įrankiai paremti IT sprendimais –
lapų dėmėtligių kontrolei javuose“ (SpotIT).
Koordinatorius Žemdirbystės institute dr. Antanas Ronis. 2017–2019 m.
Projekto tikslas – javų
augintojams,
konsultantams
ir kitiems suinteresuotiems
asmenims suteikti laisvą prieigą prie vietos sąlygų
pritaikytų lapų dėmėtligių plitimo prognozavimo
modelių. Modeliai būtų patalpinami vienoje
tarptautinėje platformoje, ir, siekiant užtikrinti
modelių prieinamumą ir populiarumą, jie visi būtų
išversti į nacionalinę kalbą.
Pagrindiniai projekto uždaviniai: 1) įvertinti
Lietuvos ūkininkų požiūrį į inovatyvių sprendimų
priėmimo sistemų taikymą ligų prognozavimui;
2) atlikti lapų septoriozės žieminiuose kviečiuose
ir tinkliškosios dryžligės vasariniuose miežiuose
– plitimo analizę sąryšyje su meteorologinėmis
sąlygomis 2007–2016 m. laikotarpiu; 3) sukurti
IKOK priemones atitinkančias vietos naudotojų
lūkesčius atsižvelgiant į turimą infrastruktūrą,
prieinamus duomenis ir technologinius resursus.
2018 m. rezultatai: atlikta Lietuvos ūkininkų
apklausa; LAMMC Žemdirbystės institute buvo
atlikti trys lauko eksperimentai žieminiuose

kviečiuose ir trys lauko eksperimentai vasariniuose
miežiuose. Lauko eksperimentuose įprastinė
fungicidų panaudojimo programa buvo palyginama
su dviejų matematinių modelių rekomendacijomis,
pritaikytomis lapų dėmėtligių prognozavimui.

Projekto dalyvių susitikimas Lilehameryje, Norvegijoje
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6.3.6. 2018 m. įgyvendinti tarptautiniai projektai
„COST“ programos veiklos
FA1306 „Atsparių veislių paieška – fenotipavimas augalo ir ląstelės lygmenyje“.
Valdymo komiteto narys Sodininkystės ir daržininkystės institute dr. Rytis Rugienius. 2014–2018 m.
Tikslas – mokslinių žinių apie augalų fenotipavimą tobulinimas bei mainai sukuriant
tarpdisciplininio pobūdžio tinklą, jo panaudojimas
identifikuoti vertingas genetinių išteklių kolekcijas
ir selekcijos kryptis Europoje, mokyti tyrėjus ir
selekcininkus tyrimo, duomenų apdorojimo metodų,
sukaupti žinias apie genetinius augalų atsparumo
pagrindus, charakterizuoti genetinių išteklių įvairovę
bei juos sugrupuoti pagal atsparumą stresui, šias
žinias pritaikyti panaudojimui žemės ūkyje.
Vykdyti tyrimai susiję su 2 ir 3 darbinių grupių
uždaviniais. Tyrimai buvo finansuojami vykdomų
keturių LMT Mokslininkų grupių ir Visuotinės
dotacijos programų projektų: „Erškėtinių šeimos
augalų dehidrinų įvairovė, identifikavimas ir sąsajos su užsigrūdinimu“ (2013–2015 m.), „Endofitų
įtaka augalų streso in vitro sąlygomis indukuojamai
aktyvių deguonies junginių sintezei“ (2013–
2015 m.), „Oksidacinio streso svarba augalų sėklų
atsako į šaltos plazmos poveikį molekuliniam
mechanizmui“ (2017–2019 m.), Visuotinės dotacijos
projekto „Patogeno indukuojamo superjautrumo
atsako reguliacijai reikšmingų Malus genties augalų
genų identifikavimas“ (2011–2015 m.). Buvo pateikta projekto paraiška Nacionalinei programai
„Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“.
Vykdant atsparumo šalčiui genominius tyrimus
charakterizuotos erškėtinių šeimos sodo augalų
užsigrūdinimo ypatybes ir dehidrinų šeimos baltymų
raiškos dėsningumai.
Naminės obels bei paprastosios žemuogės
oksidacinio streso in vitro sąlygomis tyrimais
charakterizuoti aktyvių deguonies junginių gamybos
dėsningumai ir stresą mažinantys veiksniai.
Taikant molekulinių žymeklių metodus, vykdyti
genetinių išteklių kolekcijoje saugomų sodo

augalų fenotipavimo tyrimai. Dr. Rytis Rugienius,
dr. Danas Baniulis ir dr. Inga Miliūtė 2015 m.
vasario 1–2 d. dalyvavo ir pateikė stendinį
pranešimą COST FA1306 veiklos 2-os darbo grupės
konferencijoje Versalyje, Prancūzijoje.

Pranešimas COST FA1306 veiklos 2-os darbo grupės
konferencijoje

Augalų fenotipavimo tyrimai

Kitų Europos Sąjungos mokslinius tyrimus remiančių programų projektai
1. Švedijos instituto Baltijos jūros regiono bendradarbiavimo projektas „Baltijos jūros regiono
tinklas subalansuotam kviečių auginimui“ (BALTICWHEAT).
Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Rita Armonienė. 2017–2018 m.
Projekto tikslas – nustatyti galimus sprendimus,
kaip būtų galima sumažinti pesticidų ir trąšų
naudojimą kviečių auginimo sistemose. Projekto
metu buvo nustatyti ir įvertinti įvairūs alternatyvūs
problemos sprendimai prieš selekciją ir ūkio valdymo
lygyje: kviečių genetinės įvairovės padidinimas
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maisto medžiagų geresniam įsisavinimui bei
didesniam ligų atsparumui; agroekologinės sistemos
įvairovės didinimas naudojant mišrias žemdirbystės
sistemas ir veiksmingesnes sėjomainas; augalų
selekcijos naudojant naujos kartos selekcijos
technologijas ir aukštos skiriamosios gebos

2018 metų veiklos ataskaita
fenotipavimą paspartinimas; kviečių patogenų
atsparumo
fungicidams
valdymo
praktikos
įvertinimas. Projekto paskutiniais vykdymo metais
suorganizuoti du „BalticWheat“ projekto narių
susitikimai: liepos 2–3 d. įvyko dviejų SI remiamų
projektų „BalticWheat“ ir „DDS FUSARIUM“
susitikimas-seminaras LAMMC bei spalio 23–24 d.
„BalticWheat“ susitikimas-seminaras Nacionalinėje
Suomijos Augalų Fenotipavimo stotyje, Helsinkio

Universitete. Taip pat įrengtas 200 NordGen banko
žieminių kviečių genotipų lauko eksperimentas
trijose projekto dalyvių šalyse: Lietuvoje
(LAMMC), Danijoje bei Švedijoje (Lantmannen),
siekiant įvertinti šio medžiagos atsparumo
biotiniams ir abiotiniams veiksniams potencialą. Dr.
Rita Armonienė dalyvavo 26-ajame NJF kongrese
(Kaunas) ir pristatė pranešimą apie „BalticWheat“
projekto idėją ir tikslus.

„BalticWheat“ susitikimas-seminaras Nacionalinėje
Suomijos augalų fenotipavimo stotyje, Helsinkio universitete

2. Švedijos instituto Baltijos jūros regiono bendradarbiavimo projektas „Baltijos šalių bendradarbiavimas kuriant Fusarium protrūkių prognozavimo strategijas“.
Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Skaidrė Supronienė. 2017–2018 m.
Projekto tikslas – pasidalyti informacija tarp
projekto partnerių apie problemas, susijusias su
Fusarium užterštumu skirtingose šalyse, ir apie
prognozavimo sistemų kūrimo dabartinę situaciją,
siekiant užtikrinti, kad Fusarium ar kiti kenkėjai,
keliantys grėsmę grūdų kokybei, kuo mažiau
pažeistų javus.
Projekto laikotarpiu surengti keturi projekto
partnerių susitikimai skirtingose šalyse, kuriose
dalyvavo ir kitų mokslo institucijų, verslo įmonių
atstovai, konsultantai bei ūkininkai. Pasidalyta
skirtingų šalių patirtimi, susijusia su Fusarium
patogenų sukeliamomis problemomis ir taikomomis
prognozavimo priemonėmis. Diskutuota apie

DSS Fusarium projekto dalyvių susitikimas Švedijoje

BALTICWHEAT ir DSS Fusarium projektų dalyvių
susitikimas Lietuvoje

DSS Fusarium projekto dalyvių
susitikimas Lenkijoje
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pagrindinius rizikos veiksnius, problemas liečiančias
skirtingų interesų grupes, analizuotos sąsajos ir
galimi sprendimo būdai.
Atliktas skirtingose šalyse turimų Fusarium
grybų ir mikotoksinų duomenų palyginimas, siekiant
patikslinti pagrindinius indikatorius tinkamus ligos
ir/ar mikotoksinų prognozavimo modelių kūrimui.

Tikimasi gauti leidimą projekto laikotarpio
pratęsimui pusei metų. Papildomu laikotarpiu
planuojama paruošti mokslinio projekto paraišką bei
surengti baigiamąjį susitikimą, kuriame ketinama
užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais,
esančiais už projekto partnerių grupės ribų.

3. „Daugiametės svidrės selekciniai tyrimai Šiaurės ir Baltijos šalyse“.
Koordinatorius Žemdirbystės institute dr. Gintaras Brazauskas. 2014–2018 m.
Septyniose Šiaurės Europos šalyse (Islandijoje,
Danijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Suomijoje,
Estijoje ir Lietuvoje) vykdytų lauko tyrimų
rezultatai patvirtino stabilių, pasižyminčių didesniu
adaptyvumu, daugiametės svidrės veislių poreikį.
Buvo aptikta reikšminga sąveika tiek tarp tirtų
veislių, tiek tarp skirtingų vietovių bei atskirų tyrimo
metų, ir nustatyta, kad vietinės veislės yra geriau
prisitaikiusios nei veislės kilusios iš kitų regionų.
Taip pat aptikta, kad diploidinės daugiametės
svidrės veislės buvo atsparesnės šalčiui lyginant su
tetraploidinėmis veislėmis. Norvegų veislė ‘Falk’,
kuri yra diploidinių / tetraploidinių genotipų mišinys,
pasirodė kaip stabiliausia veislė atskirose vietovėse.
Tai rodo, kad skirtingo ploidiškumo mišiniai gali
būti panaudojami daugiametės svidrės tvarumo
gerinimui šiauriniuose regionuose. Preliminarūs
rezultatai parodė, kad nei viena iš tirtų daugiametės
svidrės populiacijų nebuvo pranašesnė nei tirtos
vietinės veislės. Dėl šios priežasties, nevietinių
genotipų introgresija, rekombinacija bei natūrali /
dirbtinė atranka yra būtina naujos vertingos genetinės
medžiagos kūrimui. Taip pat paaiškėjo, kad didžioji
dalis tirtų daugiametės svidrės populiacijų yra jautrios
rūdims. Tėkmės citometrijos pagalba nustatytas
tirtų daugiametės svidrės populiacijų ploidiškumo
lygis. Rezultatai atskleidė, kad net 16 % populiacijų
buvo tetraploidinės, nors genų bankuose visos tirtos
populiacijos buvo įvardintos kaip diploidinės. Tai

sukelia rimtų kliūčių iš genų bankų gautos genetinės
medžiagos efektyviam panaudojimui selekcijos bei
tyrimo tikslams.

Daugiametės svidrės genotipų lauko tyrimas Dotnuvoje

Projekto vykdytojai apžiūri daugiametės svidrės
eksperimentinį lauką Islandijoje

6.3.7. Tęstinių projektų ir programų 2018 m. rezultatai
1. Europos miško genetinių išteklių programa EUFORGEN.
Koordinatorius Miškų institute dr. Virgilijus Baliuckas. Nuo 2010 m.
Valdymo
komitetas
priėmė
nutarimą, kad trys pagrindiniai
EUFORGEN tikslai išlieka galioti ir
VI etapui, tačiau sekančiam komiteto
posėdžiui ketinama parengti konkrečias
darbo sritis. Pagrindiniai EUFORGEN
tikslai yra šie: 1) susisteminti, paremti ir skleisti
patikimą informaciją apie miško genetinius išteklius
Europoje; 2) koordinuoti ir stebėti miško genetinių
išteklių išsaugojimą Europoje; 3) parengti gaires ir
analizę visais klausimais, kurie yra susiję su miško
genetinių išteklių naudojimu Europoje.
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In situ genetinių išteklių objektai Lietuvoje

2018 metų veiklos ataskaita
2. SNS (Nordic Forest Research Cooperation Comittee) programos projektas „Šiaurės
Europos šalių ilgalaikių miško eksperimentų internetinės duomenų bazės išvystymas ir
palaikymas“. Koordinatorius Miškų institute dr. Marius Aleinikovas. Nuo 2008 m.
Tęstinis projektas yra finansuojamas SNS
(angl. Nordic Forest Research Co-operation
Committee). Kasmetinis mokslinių tyrimų rėmimas
miškų sektoriuje parodo šio projekto aktualumą
tiek fundamentaliesiems, tiek ir taikomiesiems
tyrimams. Tarptautinio projekto tikslas – siekti
efektyvesnio esamos ilgalaikės eksperimentinės
bazės panaudojimo regione, siekiant pagerinti
lauko tyrimų kokybę ir sumažinti kaštus dėl naujų
objektų steigimo. Šiame projekte yra sukurta nauja
internetinė unifikuota duomenų bazė, kuri yra
tęsiamai aktualizuojama. Vis daugiau Europos šalių
jungiasi prie projekto, pačios dengdamos su projektu
susijusias išlaidas. Yra didelė tikimybė, kad šis
projektas sąlygos naujų tarptautinių projektų teikimą.

LAMMC Miškų instituto įsteigtų miško tyrimo barelių
supaprastinta schema

Prie šio projekto dirba mokslo darbuotojai ir tik
maža dalimi techninis personalas (serverio priežiūra
ir duomenų atnaujinimas). Vienas iš tikslų taip pat
yra tarptautinės mokslinės kooperacijos skatinimas.
Šis projektas padeda pagrįsti lėšų skyrimą svarbių
mokslinės bazės objektų priežiūrai nacionaliniame
lygmenyje.

Miško tyrimo barelis

3. Žieminių kviečių žiemkentiškumo ir ligų tyrimai.
Koordinatorius Žemdirbystės institute doc. dr. Vytautas Ruzgas. Nuo 1994 m.
Tyrimų tikslas – įvertinti žieminių kviečių ir
kvietrugių veislių, sukurtų švelnaus jūrinio klimato
zonoje, žiemkentiškumą ir atsparumą augalų ligoms.
2018 m. projektas buvo toliau tęsiamas,
vykdomas kartu su Danijos Sejeto selekcijos stotimi.
Tyrimų esmė – ištirti Sejeto selekcinės stoties
žieminių kviečių ir kvietrugių selekcinių linijų
atsparumą abiotiniams ir biotiniams stresams
Lietuvos sąlygose. Danija yra švelnaus jūrinio
klimato zonoje, kur švelnios žiemos, nėra iššalimo
pavojaus ir vystosi kitokios augalų ligos vasaros
vegetacijos metu.
2018 m. Žemdirbystės instituto Javų selekcijos
skyriaus eksperimentiniuose laukeliuose buvo ištirtos
244 žieminių javų ir žieminių kvietrugių linijos.
Be to, buvo ištirta 25 žieminių kvietrugių veislių
perspektyvių linijų, kurios pasėtos konkursinių
veislių schema su 3 pakartojimais. Buvo įvertintas
linijų ir veislių žiemkentiškumas bei atsparumas

ligoms. Įvertinę gautus tyrimo rezultatus, Danijos
selekcininkai nutarė tyrimus pratęsti ir 2019 m.

Žieminių kviečių lapų ligų įvertinimas
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4. Fakultatyvinių ir žieminių kviečių tyrimai.
Koordinatorius Žemdirbystės institute doc. dr. Vytautas Ruzgas. Nuo 1993 m.
Tyrimų tikslas – tirti tolimųjų regionų fakultatyvinius ir žieminius kviečius, atsirinkti perspektyvius genotipus genetinių kolekcijų papildymui ir
pateikti duomenis globaliam tyrimų tinklui.
Tyrimus organizuoja Tarptautinis kviečių ir
kukurūzų pagerinimo centras – CIMMYT. Tai
globalūs tyrimai, į kuriuos savo veisles ir selekcines
linijas atsiunčia JAV, Vakarų ir Centrinės Europos,
Vidurinės ir Centrinės Azijos, tolimųjų Rytų
šalys. Žemdirbystės institutas šiame tyrimų tinkle
dalyvauja nuo 1993 m.
2018 m. buvo tiriamos 165 tolimųjų kraštų
veislės, gautos pagal CIMMYT kviečių pagerinimo
programą. Įvertintas gautų veislių žiemkentiškumas,
grūdų derlius, 1000 grūdų masė, ligos ir agronominės
veislių bei linijų savybės. Veislės lyginamos su
standartine veisle ‘Ada’. Kitose šalyse standartine
veisle imamos tų kraštų vietinės veislės.
Instituto žieminių kviečių selekcijos programoje
buvo tiriamos linijos, sukurtos naudojant CIMMYT
genetinę medžiagą: konkursiniuose bandymuose ir
Valstybiniuose veislių tyrimuose buvo tiriama veislė

7183-1, kuri sukurta pagal šią programą. F6 kartos
augynuose buvo tiriamos 2, F5-3, F3-12 linijų,
kurių kryžminimuose buvo panaudota CIMMYT
medžiaga. Kolekcijos augyne buvo tiriamos 39
veislės, atrinktos iš gautos selekcinės medžiagos
anksčiau būsimoms hibridizacijos programoms.

Ankstyvi ir akuotuoti kviečiai iš CIMMYT kolekcijos

5. Europos augalų genetinių išteklių išsaugojimo programa.
Koordinatorius Žemdirbystės institute doc. dr. Vytautas Ruzgas. Nuo 1998 m.
Tyrimų tikslas – sukaupti ir ištirti augalų
selekcijos programoms genetinius išteklius, kad
būtų užtikrintas konkurencingų veislių kūrimas.
2018 m. darbai tęsiami pagal „Europos genetinių
išteklių išsaugojimo programą“. Buvo kaupiami
ir tiriami visų augalų rūšių genetiniai ištekliai,
kurie selekcionuojami pagal LAMMC patvirtintas
programas. Tai bus perspektyvi medžiaga hibridizacijos programoms.
Žieminių kviečių kolekcijų augyne buvo tiriamos
149 veislės ir selekciniai numeriai. Ilgalaikiam
saugojimui genetinių išteklių bankui perduota 1
veislė.
Vasarinių javų grupėje genetinių išteklių
kolekcijoje buvo augintos ir tiriamos: 411 vasarinių
miežių veislių, iš kurių 6 buvo perduotos ilgalaikiam
saugojimui, 497 vasarinių kviečių veislės
ir
selekciniai numeriai.
Avižų genetinių išteklių kolekcijoje buvo tirtos
258 veislės, nustatytos pačios geriausios jų savybės.
3 veislės perduotos ilgalaikiam saugojimui genų
banke.
Žirnių kolekcijoje buvo surinktos ir tirtos 136
veislės, nustatytas jų derlingumas, atsparumas
išgulimui ir ligoms. Viena veislė bus perduota
ilgalaikiam saugojimui Augalų genų banke.
2018 m. tyrinėta gausi žolių kolekcija. Joje buvo
sukaupta ir tirta 850 svidrių ir eraičinsvidrių, 553
tikrųjų eraičinų, 89 paprastųjų šunažolių, 74 pievinių
miglių veislės ir numeriai. Dobilų kolekciniuose
augynuose buvo tirta 350, o liucernų – 490 veislių.
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18 vertingiausių daugiamečių žolių veislių ir
selekcinių numerių perduota ilgalaikiam saugojimui
šalies genetinių išteklių banke.

Žolių kolekcija

Liucernų kolekcijų tyrimai

2018 metų veiklos ataskaita
6. Žieminių kviečių selekcija, veislių tyrimai ir marketingas Estijoje.
Koordinatorius Žemdirbystės institute doc. dr. Vytautas Ruzgas. Nuo 2000 m.
Tikslas – kurti žieminių kviečių veisles, tinkamas
auginti Estijos sąlygose.
2018 m. buvo tęsiama žieminių kviečių selekcijos
programa, vykdoma kartu su Estijos augalininkystės
institutu. Vykdant šią programą, žieminių kviečių
selekcinės linijos, sukurtos Žemdirbystės institute,
po preliminarių tyrimų siunčiamos į Estijos
augalininkystės institutą, esantį Jogevoje.
2018 m. Žemdirbystės institute buvo ištirta 10
selekcinių linijų, kurios bus perduotos tolesniems
tyrimams
Estijos
augalininkystės
institute,
Jogevos selekciniuose laukuose. 2018 m. buvo
toliau tiriama 15 veislių, gautų iš Žemdirbystės
instituto. 22 žieminių kviečių linijos, sukurtos
Estijos augalininkystės institute, buvo tiriamos
Žemdirbystės instituto selekciniuose laukuose.

Sniego šalinimas žiemkentiškumui įvertinti

6.4. Augalų selekcija
LAMMC vykdomos pagrindinių lauko, daržo, sėklavaisinių, kaulavaisinių ir uoginių augalų selekcijos
programos. 2018 m. į ES žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą bei Nacionalinį augalų veislių
sąrašą įrašyta: amilopektininiai kviečiai ‘Minija DS’, pieviniai pašiaušėliai ‘Valentas‘, pašariniai motiejukai
‘Dovas DS’, valgomosios morkos ‘Jola’; į Nacionalinį augalų veislių sąrašą įrašyta: naminės obelys ‘Poema’,
‘Alemanda’, dekoratyvinės obelys ‘Perlas’, ‘Vaja’, ‘Rylio’.

 Amilopektininių kviečių veislė ‘Minija DS’

Autoriai: dr. Žilvinas Liatukas, doc. dr. Vytautas Ruzgas, Kristyna Razbadauskienė,
dr. Gintaras Brazauskas ir R. A. Garaibosch (JAV Nebraskos-Linkolno universitetas).

Veislė ‘Minija DS’– pirmoji amilopektininių
kviečių veislė Šiaurės Europos regione, sukurta
LAMMC Žemdirbystės institute. Šio tipo veislės
dar vadinamos „vaškiniais kviečiais“, nes turi
mutacijas savo genome, todėl sintetina ne įprastą
krakmolą, susidedantį iš amilozės ir amilopektino,
bet krakmolą, turintį 2–3 % amilozės ir 97–98 %
amilopektino. Veislės ‘Minija DS’ grūdai, kaip
žaliava, gali būti naudojama specialios paskirties
krakmolo gamybai, kuris pasižymi stambesnėmis
granulėmis
bei
kleisterizuojasi
aukštesnėje
temperatūroje. Amilopektininių kviečių miltai,
nedideliais kiekiais sumaišyti su paprastais miltais,
prailgina duonos šviežumo laiką, sulėtina jos
žiedėjimą. Vidutinis derlingumas valstybiniuose
augalų veislių tyrimuose, 2014–2016 m. gauta –
9,58 t ha-1. 1000 grūdų vidutinė masė – 48,3 g,
vidutinis baltymų kiekis – 12,0 proc., sedimentacija
– 31 ml, hektolitro masė – 78,2 kg. Veislė pasižymi
ypatingai geru atsparumu nepalankioms žiemos
sąlygoms, turi aukštus stiebus, yra akuotuota.
Atspari sausrai, labai gerai žiemoja yra vidutiniškai

atspari grūdų dygimui varpose. Rudenį augalai auga
greitai, rekomenduojamas vidutinis sėjos laikas
– nuo rugsėjo 15 d. Pavasarį atželia itin greitai.
Našiuose dirvožemiuose patartina naudoti vidutines
azoto trąšų normas (90–120 kg ha-1).

Amilopektininiai kviečiai ‘Minija DS’
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 Pievinių pašiaušėlių veislė ‘Valentas’
Autorius – dr. Vaclovas Stukonis.
Veislė ‘Valentas’ sukurta LAMMC Žemdirbystės
institute. Tai ankstyva, skirta auginti drėgnuose
ir netgi užmirkstančiuose dirvožemiuose, veislė.
Šios veislės augalai išaugina vidutinio ilgio
šakniastiebius, todėl greitai plinta ir užželia tuščius
tarpus. Gausiausią žolės derlių išaugina drėgnais
metais. Per sezoną rekomenduojama pjauti 3–4
kartus. Veislės ūkinio vertingumo tyrimuose,
atliktuose 2016–2017 m. Pasvalio ir Plungės AVTS
skyriuose, gautas vidutinis – 12,81 t ha-1 sausųjų
medžiagų derliaus. Didžiausias šios veislės pievinių
pašiaušėlių derlius gautas 2016 m. Pasvalio AVTC –
16,47 t ha-1. Vegetacijos periodas iki pirmos pjūties
trunka 130 dienų. Veislės augalai labai gerai žiemoja,
tad žiemkentiškumas siekia 9 balus. Veislė gana
atspari išgulimui (vertinimo vidurkis – 8,7 balai), nes
yra tik vidutinio aukštumo – 78,3 cm. Plaukėjimo
pradžioje gana gera pašarinė vertė: baltymų kiekis
– 16,5 %, ląsteliena – 23,5 %, virškinamumas –

67,4 %, vandenyje tirpūs angliavandeniai – 15,0 %.
Lapuotumas plaukėjimo pradžioje siekia iki 59,5 %
sausųjų medžiagų masės.

Pievinis pašiaušėlis (Alopecurus pratensis L.) ‘Valentas‘

 Pašarinių motiejukų veislė ‘Dovas DS’
Autoriai: dr. Nijolė Lemežienė, dr. Eglė Norkevičienė.
Veislė ‘Dovas DS’sukurta LAMMC Žemdirbystės
institute. Ji yra vidutinio ankstyvumo ir šienaujamo
tipo. Veislės ūkinio vertingumo tyrimuose, atliktuose
2016–2017 m. Pasvalio ir Plungės AVTS skyriuose,
gautas vidutinis – 16,95 t ha-1 sausųjų medžiagų
derliaus. Didžiausias šios veislės pašarinių motiejukų
derlius gautas Pasvalio AVTC 2016 metais –
20,56 t ha-1. Vegetacijos periodas iki pirmos pjūties
trunka 163 dienas. Gerai žiemoja, žiemkentiškumas
siekia 8,5 balų. Veislė gana atspari išgulimui
(įvertinimo vidurkis – 8,0 balai) nes yra tik vidutinio
aukštumo 83,6 cm. Pašarine verte beveik nesiskiria
nuo kitų Lietuvoje išvestų motiejukų veislių. Pjūties
metu šios veislės augalai turi 11,64 % baltymų,
29,78 % ląstelienos, o lapuotumas siekia iki 51,0 %.



Valgomųjų morkų veislė ‘Jola’
Autoriai: dr. Rasa Karklelienė, Jolita Nėniūtė.

‘Jola’ – vidutinio vėlyvumo Nantes tipo hibridinė
veislė. Vegetacijos trukmė – 120–130 dienų.
Žalumyninę brandą pasiekia praėjus 55–60 dienų
po sėjos. Šakniavaisiai oranžinės spalvos, vidutinio
stambumo, cilindriniai, šiek tiek nusmailėję, bukais
galais, apie 19–22 cm ilgio, 3,9–4,3 cm skersmens.
Floema ir ksilema – oranžinės spalvos. Ksilema
nedidelė, apvaliai kampuota ar apvali. Morkos
kaupia 18,0–20,0 mg/100g-1 karotino, 10,0–10,5%
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Pašarinis motiejukas (Phleum pratense L.) ‘Dovas DS’

Valgomųjų morkų veislės ‘Jola’ šakniavaisiai

2018 metų veiklos ataskaita
tirpių sausųjų medžiagų, 8,0–8,8 % bendrojo
cukraus. Rekomenduojama auginti priesmėlio ir
lengvo priemolio humusingose, nepiktžolėtose,
optimalaus rūgštumo (pH 6,0–7,0) dirvose. Tinka
auginti lygiame ir profiliuotame dirvos paviršiuje.
Morkos atsparios ligoms, tinka auginti rudens
derliui, laikyti per žiemą.

Valgomųjų morkų veislės ‘Jola’ lapai



Naminių obelų veislė ‘Poema’
Autoriai: dr. Bronislovas Gelvonauskis, dr. Dalia Gelvonauskienė, dr. Audrius Sasnauskas.

‘Poema’ – vasarinė obels veislė. Kilmė –
kryžminimo kombinacijos ‘Red Free’ × ‘Sylvia’
hibridas. Vaisiai – dideli arba labai dideli (200 g.),
apvaliai kūgiški. Odelės pagrindinė spalva gelsvai
balta, didesnė jos dalis padengta išsiliejančiu
raudoniu su ryškiais dryžiais, gausu balkšvų, smulkių
ir vidutinio dydžio lenticelių. Vaisiai skinami
rugpjūčio III dešimtadienį, laikosi iki lapkričio
vidurio. Minkštimas – baltas, švelnios konsistencijos,
sultingas. Skonis – švelniai saldžiarūgštis, labai
geras. Naudojama desertui. Vaismedis – vidutinio
augumo, tinka auginti su B.396 ir P60 poskiepiais.
Veislė derlinga, derėti pradeda anksti, dera kasmet.
Geras ištvermingumas žiemą Lietuvoje. Atspari
rauplėms (Vf / Rvi6), filostiktozei. Rekomenduojama
ekologiniams sodams.

Naminių obelų veislė ‘Poema’

 Naminių obelų veislė ‘Alemanda’
Autoriai: dr. Bronislovas Gelvonauskis, dr. Dalia Gelvonauskienė, dr. Audrius Sasnauskas.
‘Alemanda’ – vasarinė obels veislė. Kilmė –
kryžminimo kombinacijos ‘Red Free’ × ‘Sylvia’
hibridas. Vaisiai – dideli (155 g), apvaliai kūgiški.
Odelės pagrindinė spalva gelsva, ji padengta
raudoniu su ryškiais dryžiais. Skinami rugpjūčio
II dešimtadienį. Saugykloje laikosi apie mėnesį.
Minkštimas – gelsvas, švelnios konsistencijos, sultingas. Skonis – švelniai saldžiarūgštis, labai geras.
Naudojama desertui. Vaismedis – vidutinio augumo,
tinka auginti su B.396 ir P60 poskiepiais. Veislė
derlinga, derėti pradeda anksti, dera kasmet. Geras
ištvermingumas žiemą Lietuvoje Atspari rauplėms
(Vf / Rvi6) ir filostiktozei. Rekomenduojama
ekologiniams sodams.
Naminių obelų veislė ‘Alemanda’
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 Dekoratyvinių obelų veislė ‘Perlas’
Autoriai: dr. Bronislovas Gelvonauskis, dr. Dalia Gelvonauskienė, dr. Audrius Sasnauskas.
Kilmė – laisvai apsidulkinusios M. sieboldii
Rehd. sėjinukas. Vaismedžiai žiemą ištvermingi,
vidutinio augumo, atsparūs grybinėms ligoms.
Žydi vėlai, žiedai balti. Vaisiai maži, rutuliški,
vientisai geltoni su šviesiai raudonu atspalviu.
Išskirtinė savybė – rekomenduojama dekoratyvinei
sodininkystei ir apželdinimui.
Dekoratyvinių obelų veislė ‘Perlas’

 Dekoratyvinių obelų veislė ‘Vaja’
Autoriai: dr. Bronislovas Gelvonauskis, dr. Dalia Gelvonauskienė, dr. Audrius Sasnauskas.
Kilmė – laisvai apsidulkinusios M. baccata
Borkh. sėjinukas. Vaismedžiai žiemą ištvermingi,
vidutinio augumo, išsišakoję, atsparūs grybinėms
ligoms. Žydi anksti, žiedai violetiniai su rausvu
atspalviu. Lapai su rausvu atspalviu. Vaisiai rutuliški,
tamsiai raudoni su violetiniu atspalviu, maži.
Išskirtinė savybė – rekomenduojama dekoratyvinei
sodininkystei ir apželdinimui.


		

Dekoratyvinių obelų veislė ‘Vaja’

Dekoratyvinių obelų veislė ‘Rylio’
Autoriai: dr. Bronislovas Gelvonauskis, dr. Dalia Gelvonauskienė, dr. Audrius Sasnauskas.

Kilmė – laisvai apsidulkinusios ‘Arbat’ sėjinukas.
Vaismedžiai žiemą ištvermingi, stipraus augumo,
išsišakoję, atsparūs grybinėms ligoms. Žydi labai
vėlai, žiedai skaisčiai raudoni. Lapai tamsiai žali.
Vaisiai rutuliški, raudoni su rusvu atspalviu, maži.
Išskirtinė savybė – rekomenduojama dekoratyvinei
sodininkystei ir apželdinimui.
Dekoratyvinių obelų veislė ‘Rylio’

6.5. Išskirtinės kokybės maisto produkcija
LAMMC vykdo ne tik mokslinę, bet ir eksperimentinę-gamybinę veiklą. Turimoje Sodininkystės ir
daržininkystės instituto eksperimentinėje bazėje, kurią sudaro sodai, šiltnamiai, medelynas, auginami
lietuviški vaisiai ir daržovės, iš jų gaminami išskirtinės kokybės, sveiki ir natūralūs produktai. Visos
produkcijos atliktų tyrimų rodikliai neviršija Europos Sąjungos nustatytų didžiausių leidžiamų koncentracijos
normų – tai patvirtina jai išduoti kokybės pažymėjimai. O nacionalinės kokybės produkto sertifikatas liudija,
kad produktai atitinka nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos specifikaciją ir suteikia
teisę juos žymėti nacionalinės kokybės produkto ženklu KOKYBĖ.

 Užkandžiai „Greenz“
Kuriant inovatyvių, funkcionalių užkandžių liniją
„Greenz“ iš aukštos biologinės vertės augalinių
žaliavų, saldainių fabriko „Rūta“ technologai
bendradarbiavo su LAMMC Sodininkystės ir
daržininkystės instituto mokslininkais bei pritaikė
gaminius skirtingų žmonių grupių mitybos
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poreikiams. Būtent tuo jie tapo išskirtiniais gaminiais
rinkoje.
„Greenz“ užkandžių linija pasižymi kruopščiai
parinktais ingredientais, visi užkandžiai pagaminti
be glitimo, pridėtinio cukraus ir tinka vegetarams bei
veganams. Gegužės mėnesį vykusioje tarptautinėje

2018 metų veiklos ataskaita
žemės ūkio ir maisto pramonės parodoje „Agrobalt
2018“ LAMMC ir saldainių fabriko „Rūta“ sukurti
vaisių, riešutų ir sėklų užkandžiai „Greenz“ buvo

Užkandžiai „Greenz“

apdovanoti medaliu už inovatyvumą, o parodoje
„Rinkis prekę lietuvišką 2018“ pelnė aukso medalį.

Parodoje „Rinkis prekę lietuvišką 2018“
užkandžiai „Greenz“ pelnė aukso medalį

Parodoje „Agrobalt 2018“
užkandžiai „Greenz“
apdovanoti medaliu už
inovatyvumą

 Pristatymas verslo-investicijų forume
2018 m. rugsėjo mėn. vykusiame versloinvesticijų forume „Sail of Shanghai“ (Kaune)
Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslininkė
dr. Dalia Urbonavičienė pristatė kartu su UAB
„Mėlynė“ vykdomame inovacinių čekių projekte
sukurtus baltyminius kokteilius.

Verslo-investicijų forumas „Sail of Shanghai“

 Laimėjimas
Lietuvos
sveikatos
mokslų
universiteto
gimnazijos gimnazistė (nuo 2018 m. rudens
studentė) Gabija Imbrasaitė Sodininkystės ir
daržininkystės instituto Biochemijos ir technologijos
laboratorijoje vykdė mokslinį darbą „Bioplastiko su
mėlynuoju pelėsiniu grybu Penicillium roqueforti
poveikis kriaušių nokimui ir laikymuisi“, darbo
vadovas prof. dr. Pranas Viškelis, konsultantai
dr. Dalia Urbonavičienė bei dr. Jonas Viškelis. Šį
darbą pristatė 2018 m. ES jaunųjų mokslininkų
konkurso nacionaliniame etape ir laimėjo pirmąją
vietą bei vienintelė iš Lietuvos dalyvavo ES jaunųjų
mokslininkų konkurse Dubline (Airija), kur buvo
įvertinta specialiu prizu „Už kovą su globaliu maisto
švaistymu“.

Gabija Imbrasaitė ES jaunųjų mokslininkų konkurse
Dubline įvertinta specialiu prizu „Už kovą su globaliu
maisto švaistymu“
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7. MOKSLINĖS STAŽUOTĖS
Dr. Dianos Marčiulynienės stažuotė Švedijoje
Miškų instituto Miško apsaugos ir medžioklėtyros
skyriaus mokslo darbuotoja dr. Diana Marčiulynienė
stažavosi Miškų mokslų fakultete, Pietų Švedijos
miškų tyrimų centre, Švedijos žemės ūkio mokslų
universitete:
 Vasario 26 d. – kovo 20 d. stažuotė vykdyta pagal
COST jaunųjų mokslininkų rėmimo programą
(STSM – Short Term Scientific Mission), COST
Action FP1401: A global network of nurseries
as early warning system against alien tree pests
(Global Warning).
Projekto tikslas – suteikti naujos mokslinės
informacijos, turinčios didelę praktinę reikšmę, apie
grybų rūšių įvairovę ant vietinių ir nevietinių medžių
rūšių pasodintų botanikos soduose ir arboretumuose
bei jų poveikį invazinių rūšių introdukcijai.
Darbe daugiausia dėmesio buvo skiriama vietinių
ir nevietinių medžių rūšių biotinių grėsmių vertinimui
dideliuose arboretumuose, botanikos soduose
Lietuvoje ir Ukrainoje. Šios dvi šalys yra tik dalis
globalių tyrimų, kurie iš viso apima 7 šalis (Kanadą,
Švediją, Turkiją, Suomiją, UK, Lietuvą ir Ukrainą).
Stažuotės metu buvo tęsiami tyrimai, kuriuose
dirbama su mėginiais iš Lietuvos ir Ukrainos
paruošiant juos naujos kartos sekoskaitai, siekiant
nustatyti grybų bendrijas pušų spygliuose bei
palyginti jų įvairovę, turtingumą tarp vietinių ir
nevietinių pušų medžių.
 Lapkričio 12 d. – gruodžio 2 d. stažuotė vykdyta
pagal COST jaunųjų mokslininkų rėmimo
programą (STSM – Short Term Scientific
Mission), COST Action No. CA15212: to
promote creativity, scientific literacy, and
innovation throughout Europe (Citizen Science).

Dr. Diana Marčiulynienė Pietų Švedijos miškų tyrimų
centre, Švedijos žemės ūkio mokslų universitete

Projekto tikslas – sukurti informacines priemones
„piliečių mokslo“ savanoriams, didinant mokslo
raštingumą ir suteikiant savanoriams įgūdžius,
reikalingus įsitraukti į mokslą. Tam buvo planuota
keletas veiklų:
1. sukurti protokolą visuomenei, siekiant rinkti
duomenis standartizuotu būdu;
2. informacinių ženklų kūrimas savanoriams ir
suinteresuotosioms šalims siekiant geriau suprasti
Phytophthora sukeliamas ligas;
3. nuolatinis svetainės tobulinimas, kad būtų
užtikrintas aukštas informacijos ir duomenų lygis.
Kaip šios stažuotės rezultatą, numatoma sukurti
informacines priemones, kurios leistų visuomenei
lengviau įsitraukti į piliečių mokslą, užtikrinti
dalyvių motyvaciją ir maksimaliai padidinti jų norą
įsitraukti į projektą.

Doktoranto Adomo Stoncelio stažuotė Lenkijoje
Kovo 12–23 d. Miškų instituto Miško genetikos
ir selekcijos skyriaus doktorantas Adomas Stoncelis
stažavosi Lenkijos miškų institute (lenk. Instytut
Badawczy Leśnictwa, IBL). Vizito metu susipažinta
su Lenkijos miškų institute vykdomais moksliniais
tyrimais, naudojama technika ir metodais. Aplankyti
Lenkijoje pagrindinių medžių rūšių bandomieji
želdiniai. Kurniko dendrologijos institute (lenk.
Instytut Dendrologii Kórnik) susipažinta su
atliekamais tyrimais bei skaitytas pranešimas „The
relationship of wood properties and tree growth
conditions for the main forest tree species in
Lithuania studied on genetic field trails”.
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Doktorantas Adomas Stoncelis
Lenkijos Miškų tyrimų institute

2018 metų veiklos ataskaita
Dr. Sandros Sakalauskienės stažuotė Jungtinėje Karalystėje
Sodininkystės ir daržininkystės instituto
Augalų fiziologijos laboratorijos mokslo darbuotoja dr. Sandra Sakalauskienė kovo 15 d. –
gegužės 13 d. stažavosi Lankasterio universitete
(Jungtinė Karalystė). Mokslinė išvyka finansuota
ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę
Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų,
studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per
praktinę mokslinę veiklą“. Projektas Nr. 09.3.3LMT-K-712-07-0064 „Lietuviškų veislių kviečių
fenotipavimas šalčio tolerancijai“.
Stažuotės metu mokslo darbuotoja atliko
eksperimentą su lietuviškų veislių žieminiais
kviečiais ir ištyrė jų tolerantiškumo šalčiui
fiziologinius mechanizmus. Tai buvo puiki galimybė
pakelti mokslinę kvalifikaciją, mokantis naujų
metodų, diskutuojant bei dalinantis moksline
patirtimi su žymiais mokslininkais. Lankasterio
Aplinkosaugos tyrimų centre yra visa reikiama
mokslinė bazė su kontroliuojamo klimato kameromis
bei analitinė aparatūra, suteikianti dideles galimybes
atlikti aukšto lygio tyrimus. Įgytos naujos žinios
turės neabejotiną reikšmę tolimesniuose tyrimuose.

Dr. Sandra Sakalauskienė prie Lankasterio universiteto
Aplinkosaugos centro

Dr. Giedrės Samuolienės stažuotė Japonijoje
Balandžio 6–13 d. Sodininkystės ir daržininkystės
instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vyriausioji
mokslo darbuotoja dr. Giedrė Samuolienė stažavosi
Kijoto universiteto Žemės ūkio mokyklos doc.
dr. Hiroshi Shimizu Aplinkos ir technologijų mokslų
skyriuje (Japonija). Mosklininkė susipažino su
vykdomomis augalų produktyvumo naudojant
kietakūnio
apšvietimo
technologijas,
žiedų
apdulkinimo uždaromis sąlygomis mokslinėmis
tematikomis. Be to, dr. G. Samuolienė lankėsi
vertikalaus ūkininkavimo („Plant factory“) fabrike
„SPREAD“, kur susipažino su salotų auginimo
technologija kontroliuojamomis sąlygomis.

Iš dešinės Kijoto universiteto Žemės ūkio mokyklos
Aplinkos ir technologijų mokslų skyriaus vadovas doc.
dr. Hiroshi Shimizu, dr. Giedrė Samuolienė ir Hiroshi
Shimizu doktorantas

Dr. Vitos Tilvikienės stažuotė Švedijoje
Gegužės 17 d. – birželio 1 d. Žemdirbystės
instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Vita
Tilvikienė dalyvavo mokslinėje stažuotėje Švedijos
žemės ūkio universitete (SLU), Skara (Švedija).
Stažuotės tikslas – įsisavinti darbo su spektrometru
„AgriSpec“ metodiką, išanalizuoti kalibracinių
kreivių parengimo, pritaikymo būdus, parengti
kalibracines kreives, jas pritaikyti kokybiniam
ir kiekybiniam dirvožemio ir augalų biomasės
vertinimui bei užmegzti ryšius tolimesniam
bendradarbiavimui.

Švedijos žemės ūkio universitetas (SLU)
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Stažuotės metu buvo analizuojami LAMMC
vykdomų eksperimentų metu surinkti ėminiai bei
užrašyti spektrai. Buvo įvykdyti visi užsibrėžti
tikslai: įsisavinta prietaisu „Agrispec“ gautų spektrų
analizavimo metodika; parengtos kalibracinės

kreivės augalų ir dirvožemio cheminės sudėties
nustatymui; įvertinti turimų pavyzdžių kokybiniai
ir kiekybiniai parametrai; susipažinta su Švedijos
žemės ūkio mokslų universiteto mokslininkų
vykdoma moksline ir kita susijusia veikla.

Doktoranto Beno Šilinsko stažuotė Jungtinėje Karalystėje
Gegužės 26 d. – birželio 9 d. Miškų instituto
Miško išteklių, ekonomikos ir politikos skyriaus
doktorantas Benas Šilinskas stažavosi Edinburgo
Napier universitete (angl. Edinburgh Napier
University), Medienos tyrimų laboratorijoje.
Stažuotės tikslas – pagerinti žinias apie medienos
kokybę ir medienos kokybės nustatymo metodus.
Stažuotės metu buvo įsigilinta į tarptautinius
standartus, naudojamus medienos tyrimuose. Taip pat
Edinburgo mokslininkų pagalba, apdorota nemažai
disertacijos tema surinktų duomenų. Stažuotės metu
dėmesys skirtas nedestrukciniams medienos kokybės
matavimo metodams ir jų taikymo galimybėms.
Buvo atliekami bandomieji testai su Brokheus MTG
ir Arbotom 3D prietaisais. Dalyvauta seminare
„Timber Research Update“, kuris vyko Škotijos
Inovacijų centre (angl. Scotland Innovation Centre

(SIC)), Glazge (Didžioji Britanija). Seminaro metu
aplankyta Škotijos Inovacijų centro laboratorija,
dalyviai supažindinti su vykdomais tyrimais ir šios
įstaigos galimybėmis.

Medienos kokybės testavimas Edinburgo Napier
universiteto Medienos tyrimų laboratorijoje

Dr. Kristinos Amalevičiūtės-Volungės stažuotė Lenkijoje
Gegužės 28 d. – birželio 11 d. Žemdirbystės
instituto Cheminių tyrimų laboratorijos mokslo
darbuotoja ir podoktorantūros stažuotoja dr. Kristina
Amalevičiūtė-Volungė dalyvavo stažuotėje Varmijos
ir Mozūrijos universitete Aplinkos inžinerijos
katedroje (Olštyne, Lenkijoje).
Stažuotės tikslas – įsisavinti biodujų išskyrimo
metodą iš energetinių augalų, ištirti biodujų
kokybinę sudėtį, taip pat susipažinti su kitomis jų
atliekamomis analizėmis bei užmegzti tarptautinius
ryšius, kurie būtų naudingi ateityje rengiant
projektus, publikacijas.
Stažuotės metu gilintasi apie biodujų susidarymo tyrimą iš augalų: substratų parinkimą, metodų
pritaikymą kiekvienam skirtingam substratui,
analizių sąlygų nustatymą, biodujų analizavimo
įrangos įvaldymą, gautų duomenų analizavimą,
duomenų analizavimą ir vertinimą. Stažuotėje buvo
užmegzti bendradarbiavimo ryšiai.

Dr. Kristina Amalevičiūtė-Volungė Varmijos ir
Mozūrijos universiteto Aplinkos inžinerijos katedroje

Dr. Jurgitos Cesevičienės stažuotė Lenkijoje
Gegužės 28 d. – birželio 11 d. Žemdirbystės
instituto Cheminių tyrimų laboratorijos vyresnioji
mokslo darbuotoja dr. Jurgita Cesevičienė dalyvavo
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mokslinėje stažuotėje Lenkijos Olštyno Varmijos
ir Mozūrijos universiteto Aplinkos inžinerijos
katedroje.

2018 metų veiklos ataskaita
Stažuotės metu gilintasi biodujų gamybos žaliavų
bei atliekų kokybinių tyrimų (organinės medžiagos,
bendrųjų N ir P, COD, amoniakinio azoto) atlikimo,
tam skirtos analizavimo įrangos įvaldymo, duomenų
skaičiavimo klausimais. Taip pat buvo aplankyta
netoliese esanti biodujų jėgainė. Užmegzti draugiški
tarptautiniai ryšiai, kurie, tikimasi, bus palaikomi ir
ateityje.

Dr. Jurgita Cesevičienė Lenkijos Varmijos ir Mozūrijos
universiteto Aplinkos inžinerijos katedroje

Doktorantės Karolinos Barčauskaitės stažuotė Čekijoje
Birželio 1–30 d. Žemdirbystės instituto
Agrobiologijos laboratorijos jaunesnioji mokslo
darbuotoja, doktorantė Karolina Barčauskaitė
stažavosi mokslinių tyrimų centre RECETOX
(angl. Research Centre for Toxic Compounds in the
Environment), Brno mieste, Čekijoje.
Stažuotės tikslas – pakelti mokslinę kompetenciją
bei praktinius įgūdžius dirbant su chromatografine
sistema, turinčia MS/MS detektorių. Įgyta patirtis
turės praktinės reikšmės tolimesniuose metodų
įteisinimo etapuose atliekant patvarių organinių
teršalų tyrimus dirvožemyje, kompostuose,
augaluose.
Stažuotės metu 43 ėminiuose nustatytas PAHs
kiekis, įsisavinti mėginio paruošimo analizei
metodai trijuose skirtingose matricose (dirvožemis,
kompostas, grūdai). Įgyta praktikos dirbant
su chromatografine sistema, turinčia MS/MS
detektorių.

Doktorantė Karolina Barčauskaitė mokslinių tyrimų
centre RECETOX, Brno mieste, Čekijoje

Doktorantės Gintarės Bajerkevičienės stažuotė Suomijoje
Birželio 4–15 d. Miškų instituto Miško
genetikos ir selekcijos skyriaus doktorantė Gintarė
Bajerkevičienė stažavosi Suomijos gamtos išteklių
institute „Luke“.
Suonenjoki padalinyje susipažinta su įrenginiais
ir laboratorija, tyrimais, medelynu, kuriame
vykdomi moksliniai tyrimai. Dalyvauta vykdant
eglių sodinukų, kurie apdoroti ‚Etephone‘ preparatu,
atrankoje biocheminiams ir histologiniams tyrimams
atlikti. Atlikti aukščio ir skersmens matavimai.
Vykdyti UV-C apdorotų eglių sodinukų chlorofilo
fluorescencijos, paviršiaus flavonoidų ir chlorofilo
kiekio matavimai. Imti mėginiai malondialdehido
analizei. Dalyvauta dvejose kelionėse į eglės rudens
sodinimo vietas Siilinjärvi ir Kuopio, demonstruotos
sodinimo aikštelės ir aiškintos priežastys, dėl
kurių medeliai auga prastai. Apsilankant 10 m.
amžiaus eglių sodinimo zonoje, kurioje yra didelių
deformacijų, atliktas blogo augimo priežasčių
Šiaurės Karelijos regione nustatymas.

Suomijos gamtos išteklių institute „Luke“
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Dr. Jono Žiaukos stažuotė Lenkijoje
Liepos 1 d. – rugsėjo 30 d. Miškų instituto
Miško augalų biotechnologijų laboratorijos mokslo
darbuotojas dr. Jonas Žiauka stažavosi Lenkijos
Miškų tyrimų instituto (lenk. Instytut Badawczy
Leśnictwa, IBL) Miškininkystės ir miško medžių
genetikos skyriuje.
Stažuotės metu vykdyti šie uždaviniai:
1) galimybės reguliuoti ūglių bei šaknų vystymąsi,
kuriant specifines aplinkos sąlygas, įvertinimas
skirtingų Populus genotipų in vitro kultūrose;
2) tam tikrų augimo reguliatorių poveikio palyginimas skirtingų Populus genotipų in vitro kultūrose;
3) bakterinės mikrofloros įtakos Populus
vystymuisi in vitro kultūroje įvertinimas.
Stažuotės metu atlikti tyrimai ir in vitro
vystymosi ypatumai nustatyti hibridiniuose Populus
genotipuose, kilusiuose iš tokių kryžminimo
kombinacijų: P. maximowiczii × P. trichocarpa,
P. tremula × P. alba, P. tremula × P. tremuloides.

Dr. Jonas Žiauka Lenkijos Miškų tyrimų institute

Dr. Dariaus Kviklio stažuotė Kinijoje
Lapkričio 6−20 d. Sodininkystės ir daržininkystės
instituto Sodininkystės technologijų skyriaus
vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Darius
Kviklys stažavosi Kinijoje.
Stažuotę „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas ir
eksportas“ organizavo Šandong užsienio prekybos
koledžas, rėmė – Kinijos Liaudies respublikos
prekybos ministerija.
Stažuotės metu susipažinta ir aptarta:
• šiuolaikinių žemės ūkio įmonių vadyba ir
žemės ūkio produkcijos prekyba;
• vaisių ir daržovių perdirbimas;
• E-prekyba eksportuojant žemės ūkio produkciją;
• grūdų ir aliejaus perdirbimas;
• žemės ūkio produkcijos laikymas;
• karantino ir patikrų reikalavimai Kinijos
produkcijai;
• maisto kokybės ir saugos užtikrinimas.

Stažuotėje buvo susipažinta su kelių pirmaujančių
Kinijos Liaudies respublikos žemės ūkio įmonių
veikla, susitikta su Švietimo ministerijos atstovais.

Dr. Darius Kviklys stažuotėje Kinijoje

Doktorantės Arminos Morkeliūnės stažuotė Gamtos tyrimų centre, Vilniuje
Lapkričio 26 d. – gruodžio 21 d. Sodininkystės
ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos
laboratorijos doktorantė Armina Morkeliūnė
stažavosi Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto
Augalų patologijos laboratorijoje, Vilniuje.
Stažuotės tikslas – įgyti naujų kompetencijų ir
praktinių įgūdžių augalų patogenų identifikavimo,
fitopatologiniuose ir molekuliniuose tyrimuose.
Stažuotės metu doktorantė susipažino su kolegų
vykdomais moksliniais tyrimais, su uosių Fraxinus
pennsylvanica ir Fraxinus excelsior patogeninių
grybų identifikavimu. Buvo įsisavinti patogenų DNR
išskyrimo metodai, vykdytos PGR analizės. Įgytos
naujos praktinės žinios apie augalų patologijos
moksle naudojamas tyrimų metodikas. Gauti tyrimų
duomenys bus panaudoti disertaciniame darbe bei
rengiamose publikacijose.
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Doktorantė Armina Morkeliūnė Gamtos tyrimų centro
Botanikos instituto Augalų patologijos laboratorijoje, Vilniuje

2018 metų veiklos ataskaita

8. MOKSLO ŽINIŲ SKLAIDA
2018 metais organizuoti nacionaliniai ir tarptautiniai renginiai: konferencijos, seminarai. Paminėta ir
svarbi sukaktis – 80-ies metų Sodininkystės ir daržininkystės instituto veiklos jubiliejus. Didelio tarptautinės
mokslo bendruomenės dėmesio sulaukė tarptautinė konferencija „Sodininkystės ir daržininkystės mokslinės
aktualijos ir inovacijos 2018“ (SAIH2018). Ne tik organizuoti renginiai, bet ir parengti leidiniai mokslo
ir plačiajai visuomenei. 2018 m. padidėjo mokslinio žurnalo „Zemdirbyste-Agriculture“ citavimo rodiklis
CA WoS duomenų bazėje, išleista naujų informacinių leidinių. Taip pat pasirašytos bendradarbiavimo sutartys
su Lietuvos ir su užsienio mokslo ir studijų institucijomis.

8.1. Mokslinės konferencijos, seminarai
8.1.1. Tarptautinės konferencijos, seminarai
Birželio 4–6 d. Kaune vyko antroji tarptautinė
konferencija „Sodininkystės ir daržininkystės
mokslinės aktualijos ir inovacijos 2018“
(SAIH2018).
Organizatoriai:
Sodininkystės
ir daržininkystės institutas, Lietuvos mokslų
akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų
skyrius. Konferencijoje aptartos sodininkystės ir
daržininkystės aktualijos, inovacijos, su užsienio
mokslininkais
pasidalyta
mokslinių
tyrimų
rezultatais. Pagrindinės konferencijos temos:
ekologiniai ir technologiniai aspektai; produkcijos
kokybė ir laikymas; genetika, fiziologija, selekcija;
taikomoji
sodininkystė. Antroji
tarptautinė
konferencija SAIH2018 sulaukė daug dalyvių
iš kitų valstybių. Renginyje pranešimus pristatė
Lietuvos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Meksikos,

Baltarusijos, Rumunijos ir kitų šalių atstovai. Iš viso
konferencijoje dalyvavo daugiau nei 100 dalyvių.

Rugsėjo 6 d. vyko Miškų instituto ir Aleksandro
Stulginskio universiteto organizuota tarptautinė
konferencija-diskusija „Lietuva turi miško
išteklių ir stiprų miškų sektorių – kaip vietinis
medinių konstrukcijų sektorius gali prisidėti prie
stiprios bioekonomikos kūrimo?“. Konferencija
vyko pagal Europos Sąjungos 7-osios bendrosios
mokslinių tyrimų programos projekto ERA-NET
jungtinio tarptautinio mokslinių tyrimų projektą
„Vertės grandinių tvarumo scenarijų lyginamoji
analizė”. Konferencijoje dalyvavo Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos, mokslo institucijų,
universitetų, įvairių asociacijų, bei medienos
perdirbimo įmonių atstovai. Pirmoje konferencijos
dalyje pristatytas vykstantis projektas, tikslai.
Vėliau aptartos Austrijoje ir Lietuvoje atliekamo
projekto atvejo studijos: lyginamas atsinaujinančių
medienos išteklių ir neatsinaujinančių medžiagų
panaudojimas statybos sektoriuje, atliekama
neatsinaujinančių medžiagų pakeitimo medienos
medžiagomis poveikio darnumui ir klimato kaitos
sušvelninimo potencialui analizė. Taip pat pristatytos
medienos naudojimo statybos sektoriuje problemos,
galimybės bei medienos resursai Lietuvoje. Antroje

konferencijos diskusijos dalyje aptartos šiuo metu
egzistuojančios problemos, teisiniai reguliavimai,
stabdantys platesnį medienos panaudojimą statybos
sektoriuje. Pasitelkus „Ketso“ metodą įvardyti galimi
sprendimų būdai. Didelis dėmesys skirtas galimoms
ateities medienos panaudojimo technologijoms,
kurių taikymas prisidėtų prie spartesnio Lietuvos
bioekonomikos vystymosi. Vėliau aplankyta vieno
iš projekto partnerių UAB „Jūrės medis“ gamykla.
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Vasario 9 d. Sodininkystės ir daržininkystės
institute vyko tarptautinis seminaras „Inovacijos
braškių auginimo technologijose“. Seminarą
organizavo: Sodininkystės ir daržininkystės
institutas, Kaack Pflanzenvermehrung GmbH u.
Co. KG ir A. Ragaišio ūkis. Renginio metu aptartos
temos: braškių auginimas šiltnamyje ir plėvele
mulčiuotose lysvėse, technologiniai ypatumai ir
sprendimai; naujos trąšos braškėms; paukščių ir
žvėrių atbaidymas braškynuose; laistymo sistemos
braškynuose ir kt.

8.1.2. Nacionalinės konferencijos, seminarai
Sausio 24–26 d. mokslinė konferencija „Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų
rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“. Pirmąją
renginio dieną pristatyti trijų ilgalaikių programų
„Žemės ūkio ir miškų dirvožemių našumas bei
tvarumas“, „Kenksmingieji organizmai agro- ir
miško ekosistemose“ ir „Augalų biopotencialas ir
kokybė daugiafunkciniam panaudojimui“ rezultatai.
Antrą konferencijos dieną aptarti miško gyvūnų
(šernų, bebrų, kurtinių) populiacijų kontrolės ir
išsaugojimo svarba, medžių kenkėjų ir ligų plitimo
tendencijos besikeičiančio klimato sąlygomis, su
krituliais į dirvožemį patenkančių teršalų poveikis
miško ekosistemoms ir kita. Trečią konferencijos
dieną pristatyti ilgalaikės mokslo programos
„Žemės ūkio ir miškų augalų požymių bei savybių
genetinės prigimties tyrimas, genotipų kryptingas
keitimas šiuolaikinėms veislėms kurti“ rezultatai.
Vasario 27 d. konferencija-seminaras „Rūgščių
dirvožemių kalkinimas – neišvengiama būtinybė“, Vėžaičių filiale. Aptartos temos: rūgštūs
dirvožemiai Lietuvoje – situacija ir perspektyvos;
dirvožemių rūgštėjimo ypatumai Rytų Lietuvoje:
pasekmės ir problemų sprendimai; kalkinimo
poveikis biologiniam dirvožemio aktyvumui;
kalkinimo reikšmė aliuminio formoms dirvožemyje;
kalkinimo ir jo derinių su kitomis agropriemonėmis
įtaka dirvožemio struktūringumui ir organinės
anglies kiekiui ir kita.
Kovo 20 d. konferencija „Tarp žemės ir
dangaus“, Žemdirbystės institute. Renginys
skirtas Žemės dienai paminėti. Kauno T. Ivanausko
zoologijos muziejaus Ornitologijos skyriaus vedėjas
Saulius Rumbutis pristatė projekto „Paukščiai
– Lietuvos ambasadoriai“ tikslus: netradiciniu
būdu pažymėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100
metų jubiliejų, paukščių pagalba garsinti Lietuvos
vardą pasaulyje, prisidėti prie saugomų Lietuvos
sparnuočių migracijų tyrimų, supažindinti visuomenę
su saugomomis paukščių rūšimis, atkreipti žmonių
dėmesį į paukščių apsaugą. Be to, apibendrinti
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Be to, aptartos aktualios sodo ir daržo augalų tyrimų
temos: augalų fotofiziologija, genetika, veislių
produktyvumas, trąšų poveikis augalams, jų derliui
ir dirvožemiui ir kt.

2018 metų veiklos ataskaita
pasiekti rezultatai: lietuvišku „pasu“ su Kauno
zoologijos muziejaus adresu pažymėti 149 saugomų
paukščių rūšių jaunikliai, patikrinta per 160 senų ir
surasti nauji saugomų paukščių rūšių lizdai. Taip pat
aptarti skirtingų paukščių rūšių migracijos keliai,

kuriuos padėjo stebėti prie paukščių pritvirtinti GPS
siųstuvai. Žuvinto biosferos rezervato direktorius
Arūnas Pranaitis kalbėjo apie Žuvinto gamtos
vertybes ir jų apsaugą.

Balandžio 17 d. konferencija „Tvarus dirvožemis – nūdienos ūkininkavimo pagrindas“,
Vėžaičių filiale. Konferencijoje pristatyta tvaraus
dirvožemio samprata, nurodyti svarbiausi fizikiniai,
cheminiai tvaraus dirvožemių naudojimo rodikliai
ir pagrindinės agrotechninės priemonės gerinant
dirvožemių derlingumą bei tvarų jo naudojimą.
Pabrėžta, kad organinės medžiagos dirvose
mažėjimas, augalams reikalingų maisto medžiagų
prieinamumas bei dirvožemių suslėgimas ateityje
gali nulemti rudžemių našumą.
Balandžio 24 d. konferencija „Šiuolaikinės
miško želdinių veisimo žemės ūkio naudmenose
problemos ir perspektyvos klimato kaitos
kontekste“, Miškų institute. Renginys skirtas
Lietuvos nusipelniusiam miškininkui, Miškininkų
sąjungos garbės nariui dr. Vincentui Verbylai
(1918–2017 m.) atminti. Aptartos temos: miškai ir
miškininkystė XX amžiaus antroje pusėje; dykviečių
apželdinimo mišku ypatumai ir kt.

Gegužės 18 d. konferencija „Augalų fiziologijos tyrimai augalininkystės proveržio
kryptyse“, Sodininkystės ir daržininkystės institute.
Organizatoriai: Lietuvos mokslų akademijos Žemės
ūkio ir miškų mokslų skyrius, Sodininkystės ir
daržininkystės institutas. Aptarta: aktyvių deguonies
junginių vaidmuo augalo metabolizme; vyksmų
valdymas ir adaptacija fotosintezėje; fotostreso
galimybė valdyti augalų antioksidacinį potencialą;
mikotoksinų samprata. Konferenciją rėmė LR žemės
ūkio ministerija.
Birželio 14 d. mokslinė konferencija „Augalininkystės mokslo naujovės ir technologijų
plėtra“, Žemdirbystės institute. Konferencijos
tikslas – apžvelgti augalininkystės mokslo raidą
per šimtmetį, aptarti jo plėtros ir mokslinių tyrimų
rezultatus įvairių šalies regionų kontekste, pristatyti
Žemdirbystės institute sukurtas naujausias augalų
veisles, apžiūrėti lauko eksperimentus, diskutuoti
augalų produktyvumo ir mitybos, dirvožemio
sveikatos, augalų apsaugos ir kitais klausimais. Po
pranešimų vykta į Žemdirbystės instituto bandymų
laukus. Renginį rėmė LR žemės ūkio ministerija.
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Birželio 26 d. konferencija „Žemdirbystės
ateitis – tausus ūkininkavimas“, Žemdirbystės
institute. Renginio pradžioje LR žemės ūkio ministras
Giedrius Surplys diskutavo su gausiai susirinkusiais
ūkininkais. Susirinkusius domino sausros padarinių
įvertinimo, išmokų ir kiti klausimai. Toliau diskusijoje
dėmesys buvo sutelktas į tausųjį ūkininkavimą, kuris
asocijuojasi su išmaniąja žemėnauda. Buvo kalbėta
apie dirvožemio savybių išsaugojimo svarbą siekiant,
kad jis būtų subalansuotas, negrėstų rūgštėjimas,
šarmėjimas arba erozija. Akcentuota, kad jeigu
dirvožemio derlingumas nemažėja, žemės dirbimas
yra optimalus, buvo raginama siekti ekonominių
ir ekologinių tikslų pusiausvyros. Pabrėžta maisto
medžiagų dirvožemyje tyrimų svarba. Pristatyta
augalų apsaugos vieta tausiajame ūkininkavime.

Tausiosios žemdirbystės strategijai pasiūlymų bei
sprendimų pateikė ir verslo atstovai. Renginį rėmė
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir
Lietuvos grūdų augintojų asociacija.

Liepos 4 d. mokslinė-praktinė konferencija
„Dirvožemio ir augalų produktyvumo gerinimo
galimybės ir priemonės“, Joniškėlio bandymų
stotyje. Konferencijoje kalbėta apie priešsėlių
pasirinkimą ir tręšimą intensyviame augalininkystės
ūkyje, medingų žolinių augalų juostų reikšmę
intensyvios žemdirbystės laukuose, dirvožemio
našumo ir tinkamų savybių palaikymą žemės
dirbimu ir kt. Renginį rėmė Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerija.
Lapkričio 26 d. konferencija „Istorija, dabartis
ir ateitis mokslo, verslo ir visuomenės partnerystės
kontekste“, Žemdirbystės institute. Renginyje
dalyvavo Instituto partnerio UAB „Scandagra“
generalinis direktorius Marius Vasiliauskas bei
tautinę savimonę skatinantis lenktynininkas
Benediktas Vanagas. Kalbėta apie agronomijos
mokslo pasiekimus per šimtmetį, mokslo inovacijų
kryptis ateities ūkiams ir kt. Po konferencijos
Žemdirbystės institute buvo iškeltas jubiliejinis –
100-asis UAB „Scandagra“ organizuoto projekto
„100 Vyčio vėliavų“ Vytis.
Sausio 9 d. seminaras „Dirvožemio našumas
ir jo gerinimo galimybės“ Joniškėlio bandymų
stotyje. Dirvožemio savybių neigiami pokyčiai dėl
perteklinių kritulių tapo problema, atsiliepsiančia
būsimo derliaus rezultatams. Gamtos veiksnių
pakeisti negalime, tačiau seminaro metu bandyta
ieškoti priemonių, kaip sušvelninti žalingas
pasekmes žemės ūkiui. Seminarą inicijavo Lietuvos
ūkininkų sąjungos Kupiškio skyriaus vadovas
Zigmantas Aleksandravičius. LŪS Kupiškio skyrius
vienija aktyvius ūkininkus, besidominčius mokslo
ir technologijų naujovėmis. Į Joniškėlio bandymų
stotį atvyko gausus būrys Kupiškio krašto ūkininkų.
Jie turėjo galimybę išgirsti mokslininkų pranešimus
apie pagrindines priemones dirvožemio našumui
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palaikyti ir gerinti bei ekstremalių metų problemų
sprendimo būdus.

2018 metų veiklos ataskaita
Kovo 15 d. seminaras „Tausojanti žemdirbystė naudojant biologinius preparatus ir
mobilizuojant dirvožemio potencialą, 2018 m.
tręšimo aktualijos“, Sodininkystės ir daržininkystės
institute. Renginyje aptarta organinių medžiagų ir
biologinių veiksnių svarba dirvožemio kokybiniams
rodikliams,
apžvelgti
SDI
Daržininkystės
technologijų sektoriaus mokslo tyrimų darbai,
pristatytos naujos kartos skystos organinės trąšos –
biologinis stimuliatorius Ferbanat L ir kt.
Birželio 12 d. seminaras „Paveldo sodai“,
Rumšiškėse, Lietuvos liaudies buities muziejuje,
Ugniagesių stoginėje. Organizatoriai: Lietuvos kaimo
turizmo asociacija, Sodininkystės ir daržininkystės
institutas. Seminare dalyvavo daugiau kaip 60
dalyvių iš Lietuvos kaimo turizmo asociacijos, Kauno
regiono muziejaus, Sodininkystės ir daržininkystės
instituto ir kitur. Dalyviai supažindinti su turizmo
produkto „Paveldo sodai“ formavimu. Projekto
vykdytojos pristatė žodinius pranešimus – apie sodo,
daržo ir dekoratyvinių augalų paveldą Lietuvoje.
Seminaro metu vyko diskusija apie augalų kilmę
Lietuvoje, jų biologines savybes, reikšmę ir paskirtį,
veislių ypatumus. Pasibaigus susitikimui, Lietuvos
liaudies buities muziejuje buvo suorganizuota
ekskursija ir edukacinė programa. Seminaras

vykdytas įgyvendinant „Interreg“
projektą „Heritage Garden“.

programos

Birželio 20 d. seminaras „Piktžolių kontrolės
ypatumai ekologiniame ūkyje“, Joniškėlio
bandymų stotyje. Renginio metu aptartos temos:
sėjomainų, tarpinių pasėlių, organinių trąšų
pasirinkimas piktžolėtumui mažinti; žemės dirbimo
svarba ir galimybės kontroliuojant piktžolių plitimą;
priešsėjinio žemės dirbimo ir sėjos reikšmė pasėlio
formavimui ir kt.

Liepos 3 d. seminaras-lauko diena „Varpų
fuzariozė – žala derliui ir kokybei“, Žemdirbystės
institute. Į lauko dieną susirinko apie 70 dalyvių.
Pastaraisiais metais žemdirbių klausimai, diskusijos
dažnai prasideda ir baigiasi apie varpų fuzariozės
pažeistus pasėlius, kontrolės priemonių efektyvumą
ir tinkamumą. Tuo tarpu mokslininkai mato vis labiau
agresyvėjančius, prie aplinkos sąlygų prisitaikančius
Fusarium patogenus, jų žalos mastus. Nukenčia ne tik
derlius, bet ir kokybė. Toksinais užterštų javų grūdų
kokybiniai parametrai suprastėja, kyla papildomos
problemos
perdirbėjams,
eksportuotojams.
Renginyje buvo pristatomi mokslinių tyrimų
rezultatai, eksperimentai lauko sąlygomis ir
ekspertinė patirtis. Kalbėta apie varpų fuzariozės
žalos mastus javų augintojams. Dalyviai susipažino
su ligos kontrolės strategija, sužinojo, kaip ją
atpažinti, taip pat buvo įvertintos naujos grėsmės.

Organizuota priemonė susijusi su prioritetine žinių
perdavimo ir informavimo veiklos tematika: Žaliavų
ir maisto produktų kokybė ir sauga. Renginį rėmė
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.
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Rugpjūčio 16 d. Nacionalinės mokslo programos
„Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“
projekto seminaras „MIŠKOEKOKAITA –
skirtingų medžių rūšių ir besiformuojančių
miško bendrijų atsakas ir plastiškumas klimato
kaitos ir kitų streso veiksnių poveikyje“, Miškų
instituto fitotrone. Seminare dalyvavo Valstybinės
miškų tarnybos, Gamtos tyrimų centro, Kauno
miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos bei Miškų
instituto mokslininkai ir specialistai. Seminaro
dalyviai supažindino su fitotrono įranga ir keturiais
fitotrone vykdomais projektais. Pristatyti projekto
MIŠKOEKOKAITA tikslai, tyrimų kryptys ir
tyrimų, atliekamų fitotrone, veikiant septynias
pagrindines miško medžių rūšis įvairių stresorių
(šalna, sausra, karštis, UV spinduliuotė, ozonas bei
CO2) kompleksais, rezultatai. Taip pat pristatyti
miško atsikūrimo, skirtingų trikdžių paveiktose
miško ekosistemose, tyrimų rezultatai. Supažindinta
Rugsėjo 19 d. seminaras „Inovacijos sodininkystėje“, Sodininkystės ir daržininkystės institute.
Seminaro metu aptartos
temos: sodų verslas
Lietuvoje: problematika ir perspektyvos; augintojų
nuomonė: žinių šaltiniai ir kvalifikacijos kėlimo
būdai; Vyriausybės programos sodininkystėje;
obelų augimo ir derėjimo optimizavimas; dešimt
Regalio tyrimų metų; augalų ligos ir kenkėjai: šių
metų klaidos ir aktualijos ateičiai. Po renginio vyko
Sodininkystės ir daržininkystės instituto lauko
bandymų apžiūra.
Rugsėjo 18 d. LAMMC agronomijos mokslo
krypties doktorantų seminaras, Žemdirbystės
institute. Renginyje pranešimus apie atliekamus
tyrimus anglų kalba pristatė beveik 30 LAMMC
doktorantų.
Po visų pristatymų seminaro dalyviai ir žiūrovai
galėjo internetinio balsavimo būdu rinkti geriausią
pranešimą. Geriausių pranešimų autoriais išrinkti:
Renaldas Žydelis, Mohammad Almogdad ir Povilas
Švėgžda.
Spalio 25 d. seminaras „Anglies svarba klimato
kaitos perspektyvoje“, Žemdirbystės institute.
Seminaro tikslas – apžvelgti anglies sekvestracijos
svarbą ir galimybes žemės ūkyje, aptarti dirvožemio
organinės anglies kaupimo ypatumus ir sąsajas su
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija klimato
kaitos kontekste. Buvo kalbama apie klimato
kaitos švelninimą žemės ūkyje; šiltnamio efektą
sukeliančias dujas ir jų pagrindinius šaltinius
žemės ūkyje; organinės anglies sankaupas Lietuvos
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su projekte MIŠKOEKOKAITA vykdomų genetinės (DNR) įvairovės pokyčių atsikuriančiose
trikdžių paveiktose miško ekosistemose tyrimų
rezultatais. Pristatyti vykdomų šaltos plazmos ir
elektromagnetinių laukų poveikio medžių sėkloms
ir sėjinukų augimui tyrimų rezultatai ir kt.

2018 metų veiklos ataskaita
dirvožemiuose; žemdirbystės įtaką dirvožemio
kokybei, anglies sekvestracijai ir šiltnamio efektą
sukeliančių dujų emisijai; labilią ir humifikuotą
anglį dirvožemyje; augalų kaitą, tarpinius pasėlius ir
anglies kaupimą dirvožemyje.
Organinės anglies kaupimas ne tik turtina
dirvožemius, didina jų tvarumą, bet ir gerina
visos ekosistemos kokybę bei labai prisideda prie
klimato kaitos švelninimo. Anglies sekvestracija
dirvožemyje – ilgalaikė atmosferos CO2 fiksacija
dirvožemio junginiuose. Tokiu būdu į atmosferą
patenka mažiau anglies dvideginio, taip atsiranda

tikimybė, jog mažinamas atmosferos šiltnamio
efektas, taigi ir klimato šiltėjimas. Renginys
organizuotas
pagal
Žemės,
maisto
ūkio,
žuvininkystės ir kaimo plėtros mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros 2015–2020 metų programą.
Projektai: 1. „Anglies sekvestracijos potencialo
žemės ūkyje įvertinimas“, pagal projekto vykdymo
sutartį 2017-07-03 Nr. MT-17-9; 2. „Šiltnamio efektą
sukeliančių dujų emisijų šalies augalininkystės
sektoriuje inventorizavimas“, pagal jungtinės
veiklos sutartį 2017-05-04 Nr. 0017/2017.

Lapkričio 22 d. seminaras „Pupinių augalų
tvarus auginimas įprastiniame ir ekologiniame
žemės ūkyje“, Žemdirbystės institute. Pupinių
augalų auginimo tema sulaukė didelio dėmesio,
į seminarą atvyko daugiau nei 100 dalyvių.
Pranešime kalbėta apie žirnių ir pupų veisles, jų
selekciją Lietuvoje; netradicinių augalų: sojos, lęšių,
avinžirnių auginimo galimybes Lietuvoje; piktžolių
kontrolės ypatybes; pupinių augalų panaudojimą
priešsėliuose, tarpiniuose pasėliuose bei mišiniuose;
šių augalų auginimo įprastiniame ūkyje patirtį ir
plėtrą. Seminaras vykdytas „LegValue“ projekto
lėšomis.
Gruodžio 11 d. seminaras „Natūralios kilmės
biologinių preparatų bei augalų apsaugos
priemonių panaudojimas šiuolaikinėse žemės
ūkio produktų auginimo technologijose“,
Sodininkystės ir daržininkystės institute. Į seminarą
susirinko daugiau nei 80 dalyvių. Buvo pabrėžta
biologinių augalų auginimo preparatų svarba,
kovojant su aplinkos užterštumu ir mažinant
mineralinių trąšų bei cheminių pesticidų kiekį
daržovių auginimo technologijose. Dalyviai
supažindinti su Lietuvos KPP 2014–2020 m.
programos priemonėmis, didėjančia produkcijos
gamybos apimtimi, iškylančiomis problemomis
ir numatomais sprendimais. Pristatyti Lietuvoje
gaminami augalų auginimui skirti biologiniai

stimuliatoriai – skystos trąšos „Ferbanat Renginį
organizavo Sodininkystės ir daržininkystės
institutas, Lietuvos daržovių augintojų asociacija,
UAB „Aljara“.

8.2. Mokslo populiarinimo veikla
Gegužės 15 d. mokslo pasiekimų demonstravimo
lauko diena „Perspektyviausių žolių rūšių
lietuviškos veislės – sėkmingai ūkio plėtrai“,
Žemdirbystės institute. Susirinkusieji ūkininkai,
konsultantai, specialistai išgirdo pranešimą apie
žolininkystę gyvulininkystei. Buvo aptarti įvairūs
žolynai, galintys skirtis botanine sudėtimi, paskirtimi
ir vystymosi trukme. Po pranešimo persikelta
į bandymų laukus, kuriuose ŽI mokslininkailektoriai kalbėjo apie pupinių ir miglinių žolių
rūšis ir veisles, aptarė įvairius žolių mišinius pašarų
gamybai, diskutavo kitais susirinkusiems aktualiais
žolininkystės tematikos klausimais.
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Gegužės 15 d. projekto HERITAGE
GARDENS spaudos konferencija, Sodininkystės
ir daržininkystės institute. Surengta vykdant
2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos
bendradarbiavimo per sieną programos projektą
LLI-181 „Senųjų sodo, daržo ir dekoratyvinių
augalų atgimimas: Paveldo sodų turas“. Dalyvavo
dvidešimt žurnalistų, atstovaujančių LRT, centrinę ir
regioninę spaudą, LR Seimą ir internetinius portalus.
Spaudos konferencijos metu pristatyta Sodininkystės
ir daržininkystės instituto veikla, supažindinta su
„Paveldo sodų“ projekto idėja, eiga ir atradimais,
informuota apie priemones ir sklaidą, kad kuo
daugiau potencialių lankytojų sužinotų apie projekto

8.3. Leidyba
LAMMC kartu su partneriais leidžia šiuos
mokslinius žurnalus: „Baltic Forestry“ (IF 2017 /
2018 – 0,548), „Zemdirbyste-Agriculture“ (IF 2017
/ 2018 – 0,746), „Sodininkystė ir daržininkystė“,
„Miškininkystė“, „Agronomy Research“. Pastaraisiais
metais taip pat buvo išleisti kiti leidiniai:
 akad. Leonardo A. Kairiūkščio „Aiškinamasis
miškininkystės terminų žodynas: (lietuviųrusų-vokiečių-anglų k. su lotyniškais
botanikos, zoologijos ir miško tipologijos
terminų vardais)“. Pratarmėje akad. Leonardas
A. Kairiūkštis rašo: „<...> Šis žodynas apima
per 5000 lietuviškų terminų ir kelis kartus
daugiau minėtomis kalbomis vartojamų jų
atitikmenų ir sinonimų. Be specialiosios
miškininkystės, žodyne pateikta šiek tiek
ir kitų artimų miškininkystei terminų, su
kuriais susiduria profesionalūs miškininkai,
miškų savininkai ir gamtininkai. <...>
Žodynas skirtas miškininkams: miškų ūkio
ir miško eksploatacijos specialistams, miškų
savininkams ir valdytojams, taip pat mišku ir
miškininkyste besidomintiems moksleiviams,
studentams ir dėstytojams bei plačiajai
visuomenei, kuriai rūpi miškininkystė,
šiuolaikinė gamtos apsauga, krašto ekologija
ir tvari jų plėtra. Miškininkystės terminų
žodynas lietuvių, rusų, vokiečių, anglų kalba
su lotyniškais botanikos, zoologijos ir miško
tipologijos terminų pavadinimais leidžiamas
pirmą kartą – Lietuvos miškininkystės
šimtmečiui.“
 tarptautiniu mastu pripažintos SPRINGER
leidyklos knyga „Breeding Grasses and
Protein Crops in the Era of Genomis“,
redaguota LAMMC Žemdirbystės instituto
Genetikos ir fiziologijos laboratorijos
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metu identifikuotus sodo, daržo ir dekoratyvinių
augalų paveldo objektus.

2018 metų veiklos ataskaita
mokslininkų
dr.
Gintaro
Brazausko,
dr. Gražinos Statkevičiūtės, dr. Kristinos
Jonavičienės. Leidinys yra 2017 m. rugsėjo
11–14 dienomis Vilniuje vykusios Europos
selekcijos mokslinių tyrimų asociacijos
(EUCARPIA) tarptautinės konferencijos
„Žolinių ir baltyminių augalų selekcija
genomikos eroje“ straipsnių rinkinys.
 mokslinės konferencijos „Agrariniai ir
miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų
rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“ pranešimų
santraukos;
 „Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų
ūkiui 2018“;
 prof. habil. dr. A. J. Motuzo monografija
„Agronomijos mokslinės mokyklos Lietuvoje
(1946–2003)“;
 informacinis leidinys „Tyrimai ir paslaugos“.

8.4. Bendradarbiavimas su mokslo ir studijų institucijomis
Spalio mėnesį lyderiaujantys mokslininkai, atstovaujantys daugiau nei 85 Europos augalų ir gyvybės
mokslų tyrimų centrus (tarp jų ir LAMMC) bei institutus, patvirtino dokumentą, kuriame skubiai reikalaujama,
kad Europos politikos formuotojai apsaugotų inovacijas augalų ir žemės ūkio moksluose. Mokslininkai
susirūpinę dėl neseniai priimto Europos Teisingumo Teismo sprendimo, susijusio su šiuolaikiniais genomo
redagavimo metodais, dėl kurio būtų praktiškai uždrausta inovatyvi augalų selekcija. Dėl šio priežasties
Europos ūkininkams gali būti atimta galimybė auginti naujos kartos augalus, kurie reikalingi, norint reaguoti
į dabartinius ekologinius ir visuomeninius iššūkius.
Nuoroda į dokumentą: http://www.vib.be/en/news/Documents/Position%20paper%20on%20the%20
ECJ%20ruling%20on%20CRISPR%2012%20Nov%202018.pdf
Kasmet įvairių šalies mokyklų mokiniai ir aukštųjų šalies mokslo institucijų studentai atvyksta
apžiūrėti, kaip dirba LAMMC mokslininkai. Laboratorijų atstovai pristato mokslinius tyrimus, supažindina
su doktorantūros sąlygomis. 2018 metais užmegzti nauji ryšiai su mokslo ir studijų institucijomis
(žr. 5 paveikslą).

Kauno r. Šlienavos pagrindinė mokykla
Institute of Feed Research and Agriculture of
Podillya of NASS Ukraine
Molecular plant breeding of ETH Zurich

5 pav. 2018 m. pasirašytos bendradarbiavimo sutartys
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 Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp
LAMMC ir ETH Ciuricho Molekulinės
augalų selekcijos mokslininkų grupės (angl.
Molecular plant breeding of ETH Zurich).
Sutartyje numatyta bendradarbiauti augalų
genomikos tyrimų srityje.
 Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp
Žemdirbystės instituto ir NASS Ukrainos
Podolijos pašarų tyrimų ir žemės ūkio
instituto (angl. Institute of Feed Research and
Agriculture of Podillya of NASS Ukraine).
Nutarta atlikti bendrus mokslinius tyrimus,
publikuoti bendras publikacijas moksliniuose

žurnaluose, vykdyti doktorantų stažuotes,
mokslininkų bei doktorantų mainus, dalyvauti
seminaruose, konferencijose ir akademiniuose
susitikimuose.
 Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp
Miškų instituto ir Kauno r. Šlienavos pagrindine
mokykla. Pagrindiniai bendradarbiavimo
tikslai: ugdyti mokinių vertybines nuostatas,
siekiant, kad mokiniai perimtų esmines gamtos
mokslų sampratas, kurios padėtų pažinti
pasaulį; mokslo žinių sklaida ir mokinių
supažindinimas su mokslo pasauliu.

9. VEIKLOS ĮVERTINIMAS
Premijos, pagyrimo raštai studentams, doktorantams ir jauniesiems mokslininkams
Vasario 20 d. skirtos Lietuvos mokslų
akademijos premijos 2017 m. jaunųjų mokslininkų
ir doktorantų bei aukštųjų mokyklų studentų
mokslinių darbų konkursų nugalėtojams, taip pat –
LMA pagyrimo raštai.
Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje jaunųjų
mokslininkų ir doktorantų premija skirta
Žemdirbystės instituto mokslo darbuotojui dr.
Andriui Aleliūnui už mokslinį darbą „Daugiametės
svidrės (Lolium perenne L.) atsparumo šalčiui
funkcinių žymeklių paieška“. Pagyrimo raštas skirtas
Sodininkystės ir daržininkystės instituto jaunesniajai
mokslo darbuotojai dr. Ingai Tamošiūnei už mokslinį
darbą „Naminės obels filosferos endofitinių bakterijų
populiacijos sudėtis ir sąveika su obels ląstelėmis ir
ūgliai in vitro“.

Viršutinėje eilėje antras iš kairės – dr. Andrius Aleliūnas

LMA Jaunųjų mokslininkų stipendijos
Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas
skyrė 2018–2019 m. Lietuvos mokslų akademijos
jaunųjų
mokslininkų
stipendijas
LAMMC
Žemdirbystės instituto Genetikos ir fiziologijos
laboratorijos mokslo darbuotojai dr. Ritai
Armonienei (už mokslinį darbą „Žieminių kviečių
grūdinimosi metu aktyvuojamų genų naujų alelių
paieška ir analizė“) ir LAMMC Miškų instituto Miško
apsaugos ir medžioklėtyros skyriaus vyresniajai
mokslo darbuotojai dr. Dianai Marčiulynienei (už
mokslinį darbą „Uosio cheminių pirštų antspaudų
identifikavimas prieš mirtiną invazinį miško
patogeną Hymenoscyphus fraxineus“).
Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų
stipendijomis siekiama skatinti mokslinę kūrybinę
veiklą, remti talentingiausiųjų tiriamuosius darbus ir
skatinti jaunųjų mokslininkų kūrybinę konkurenciją.
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Antroje eilėje antra iš kairės – dr. Diana Marčiulynienė,
trečioje eilėje antra iš kairės – dr. Rita Armonienė

2018 metų veiklos ataskaita

Dr. Dianai Marčiulynienei skiriama 2018–2019 m.
Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų
stipendija

Dr. Ritai Armonienei skiriama 2018–2019 m. Lietuvos
mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendija

Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos nariai
Gruodžio 18 d. įvyko Lietuvos mokslų
akademijos prezidiumo posėdis, kuriame buvo
priimtas nutarimas „Dėl Lietuvos mokslų akademijos
Jaunosios akademijos narių patvirtinimo“.
Ketverių metų kadencijai Žemės ūkio ir miškų
mokslų skyriuje išrinktos dvi LAMMC mokslininkės:
dr. Diana Marčiulynienė (LAMMC Miškų institutas)
ir dr. Jurga Miliauskienė (LAMMC Sodininkystės ir
daržininkystės institutas).
Lietuvos
mokslų
akademijos
Jaunosios
akademijos (LMAJA) nariais konkurso tvarka
renkami mokslininkai, pasiekę reikšmingų mokslo
rezultatų ir aktyvūs profesinėje veikloje, įgiję
daktaro laipsnį ne daugiau kaip prieš 10 metų ir ne
vyresni kaip 40 metų amžiaus iki rinkimų dienos.

Dr. Jurga Miliauskienė ir Lietuvos mokslų akademijos
prezidentas akad. Jūras Banys

Dr. Diana Marčiulynienė ir Lietuvos mokslų akademijos
prezidentas akad. Jūras Banys

Dr. Diana Marčiulynienė ir dr. Jurga Miliauskienė
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Kiti įvertinimai
Nacionalinis maisto ūkio klasteris, kurio narys –
LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas,
gavo „Bronze Label“ sertifikatą. Šis vertinimas
naudojamas visame pasaulyje ir yra pripažįstamas
kaip patikimo bei efektyvaus klasterio įrodymas.
Asociacija „Nacionalinis maisto ūkio klasteris“
yra Lietuvos maisto sektoriaus verslo įmonių ir
mokslo tiriamųjų institucijų bendradarbiavimo
tinklas, kuris siekia: identifikuoti rinkos nišas,
kurių pagrindu Lietuvos maisto ūkis žemos
pridėtinės vertės kūrimo grandines galėtų pakeisti
aukštos pridėtinės vertės kūrimo grandinėmis;
koncentruoti žmogiškus, finansinius, organizacinius,
infrastruktūrinius bei technologinius išteklius,
Lietuvos įmonėms užimant numatytas rinkos nišas;
organizuoti tinklo dalyvių nepertraukiamą įgūdžių,
žinių, informacijos įsigijimo procesą, leidžiantį tapti
aktyviais ir konkurencingais rinkos dalyviais.

10. FINANSAVIMAS
LAMMC biudžetą sudaro Valstybės biudžeto asignavimai, pavedimų lėšos (gautos vykdant nacionalinius
ir tarptautinius projektus), lėšos už Lietuvos ir užsienio ūkio subjektų užsakomuosius darbus ir kitos lėšos
(žemės ūkio produkcijos pardavimo, patalpų nuomos ir kt.) (žr. 6 paveikslą). 2018 m. LAMMC pajamos
sudarė 11,6 mln. Eur.

6 pav. Finansavimo šaltiniai

Pagrindinės 2018 m. sąnaudos: darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos (73 %), prekės (12 %),
paslaugos (5 %), komandiruotės (2 %). Likusi išlaidų dalis skirta komunalinėms paslaugoms ir ryšiams,
transportui išlaikyti, doktorantų stipendijoms, autoriniams atlyginimams, kitoms išlaidoms.
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11. PRIEDAI
11.1. Visi projektai
11.1.1. Nacionaliniai
Moksliniai tiriamieji darbai, finansuojami Lietuvos mokslo tarybos
Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projektai
1. „Ilgalaikio įvairaus intensyvumo išteklių
naudojimo poveikis skirtingos genezės
dirvožemiams ir kitiems agroekosistemų
komponentams“ (AGROTVARA). Vykdytojai:
LAMMC, ASU, VU. Vadovas dr. Virginijus
Feiza. 2015–2018 m.
2. „Kintančio klimato ir ūkininkavimo praktikų
poveikyje naujai iškylančio javų patogeno
populiacijos įvairovė ir įsitvirtinimas agroekosistemoje“. Vykdytojai: LAMMC, GTC.
Vadovė dr. Gražina Kadžienė. 2015–2018 m.
3. „Skirtingų medžių rūšių ir besiformuojančių
miško bendrijų atsakas ir plastiškumas klimato
kaitos ir kitų streso veiksnių poveikyje“
(MIŠKOEKOKAITA). Vykdytojai: LAMMC,
GTC. Vadovas prof. dr. Alfas Pliūra. 2015–
2018 m.

4. „Plynųjų kirtimų poveikio miško ekosistemų
biologinės įvairovės dinamikai tyrimai“.
Vykdytojai:
LAMMC,
VDU.
Vadovai
dr. Remigijus Daubaras (VDU), dr. Vidas
Stakėnas. 2015–2018 m.
5. „Klimato ir aplinkos kaitos kompleksinis poveikis agro-ekosistemų produktyvumui, biologinei įvairovei ir tvarumui (KLIMAGRO)“.
Vykdytojai: LAMMC (dr. Sandra Sakalauskienė,
dr.
Jurga Miliauskienė), VDU. Vadovas
prof. habil. dr. Romualdas Juknys (VDU).
2015–2018 m.

Mokslininkų grupių projektai
1. „Vietinių bei invazinių medžių patogenų
biogeografija ir sklaida: dėmesys klimatui,
medžių
rūšims
bei
miškininkavimo
intensyvumui“. Vadovas dr. Audrius Menkis.
2017–2020 m.
2. „Funkcinė daugiametės svidrės genomo
analizė biomasės formavimo sausros sąlygomis
selekcijai“. Vadovė dr. Kristina Jonavičienė.
2017–2020 m.
3. „Dinaminio šviesos spektro ir srauto
modeliavimas bei fotoatsakas skirtingais
daržovių morfogenezės tarpsniais“. Vadovė
dr. Giedrė Samuolienė. 2017–2020 m.
4. „Obelų vaisių kokybės potencialo didinimas,
taikant inovatyvias sodininkystės technologijas“.
Vadovas dr. Darius Kviklys. 2017–2020 m.

6. „Nitratų redukcijos valdymas žalumyninėse
daržovėse: šviesos ir kitų aplinkos veiksnių
metabolitiniai efektai“. Vadovė dr. Akvilė
Viršilė. 2015–2018 m.
7. „Molekulinių žymeklių sukūrimas daugiametės
svidrės adaptyvumo genominei selekcijai
(ADAPTGENAS)“. Vadovas dr. Gintaras
Brazauskas. 2015–2018 m.
8. „Lipidai obelų prisitaikyme prie žemos
temperatūros“. Vadovas dr. Perttu J. Haimi.
2015–2018 m.
9. „Likopeno ekstrakcija superkriziniais skysčiais
ir ekstraktų panaudojimas inovatyvių produktų
kūrimui“. Vadovas prof. dr. Pranas Viškelis.
2015–2018 m.

5. „Oksidacinio streso svarba augalų sėklų
atsako į šaltos plazmos poveikį molekuliniam
mechanizmui“. Vadovas dr. Danas Baniulis.
2017–2019 m.

Aukšto lygio MTEP (SMART) projektai
1. „Aplinką tausojančios ir produktams aukštesnę
pridėtinę vertę suteikiančios medienos
modifikavimo
technologijos
sukūrimas“.
Vadovas dr. Marius Aleinikovas. 2017–2021 m.

2. „Uždaro tipo augalų kultivavimo technologija
nanoinžinerijai skirtų peptidų augalinės žaliavos
ruošimui“. Vadovas dr. Danas Baniulis. 2017–
2021 m.
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3. „UV-A apšvietimo strategijos kontroliuojamos
aplinkos daržininkystei siekiant tvarios, aukštos
vertės produkcijos“. Vadovė dr. Akvilė Viršilė.
2017–2021 m.
4. „Biodujų gamybos atliekinės biomasės kokybės
diagnostika inovatyviam biotrąšų naudojimui“.
Vadovė dr. Alvyra Šlepetienė. 2017–2021 m.

5. „Amilopektininio krakmolo ir vitalaus glitimo
žieminių kviečių veislių kūrimas pramonei“.
Vadovas dr. Gintaras Brazauskas. 2017–2021 m.
6. „Pupinių augalų daugiafunkcinių savybių
panaudojimo išplėtimas pašarų ir maisto
grandinėse (SmartLegume)“. Vadovė dr. Žydrė
Kadžiulienė. 2017–2021 m.

Aukšto lygio tyrėjų grupės mokslinių tyrimų projekto dotacija
„Įžvalgos į ateities miškus: klimato kaitos ir ligų iššūkiai bei galimos priemonės miško ekosistemų
bioįvairovės išsaugojimui ir darniam funkcionavimui“. Vadovas dr. Audrius Menkis. 2017–2021 m.

Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimo projektai
1. „Skirtingų
paprastosios
pušies
(Pinus
sylvestris) genotipų atsparumas šakininei
pinčiai (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.)“.
Vadovas dr. Virgilijus Baliuckas, stažuotojas
dr. Adas Marčiulynas. 2017–2019 m.

3. „Šviesos kiekybės ir kokybės parametrų įtaka
Fragaria x ananassa patogenų bioekologinių
savybių kaitai“. Vadovė dr. Aušra Brazaitytė,
stažuotoja dr. Neringa Rasiukevičiūtė. 2017–
2019 m.

2. „Vasarinio rapso (Brassica napus L.)
metabolinis atsakas neigiamiems klimato
kaitos padariniams“. Vadovė dr. Akvilė Viršilė,
stažuotoja dr. Austra Dikšaitytė. 2017–2019 m.

4. „Skirtingų daugiamečių žolinių augalų, kaip
žaliavos konversijai į bioenergijos produktus,
potencialo įvertinimas“. Vadovė dr. Bronislava
Butkutė, stažuotoja dr. Kristina AmalevičiūtėVolungė. 2017–2019 m.

Kiti Lietuvos mokslo tarybos projektai
Poveiklė „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“
1. Studento gebėjimų ugdymas dalyvaujant
mokslinėje vasaros praktikoje LAMMC.
Vadovė dr. Vita Tilvikienė. 2018 m. liepos 1 d. –
2018 m. rugpjūčio 31 d.

2. Žydinčių žolinių augalų juostų vertė intensyvios
žemdirbystės laukų pakraščių zonose laukinių
apdulkintojų buveinių formavimuisi. Vadovė
dr. Lina Šarūnaitė. 2018 liepos 1 d. – 2018 m.
rugpjūčio 31 d.

Poveiklė „Studentų moksliniai tyrimai laisvu nuo studijų metu“
1. „Salotų morfologijos ir fotosintezės atsakas
bei azoto pasiskirstymas asimiliuojamos šviesos
poveikyje“. Vadovė dr. Giedrė Samuolienė.
2017 m. spalio 2 d. – 2018 m. balandžio 30 d.
2. „Nitratų ir askorbo rūgšties metaboliniai sąryšiai:
žalumyninių daržovių, auginamų uždarose
daržininkystės sistemose maistinės vertės
rodiklių valdymas“. Vadovė dr. Akvilė Viršilė.
2017 m. spalio 2 d. – 2018 m. balandžio 30 d.

4. „Sodo ir daržo augalų fotosintezės bei
antioksidacinės sistemos atsakas į Botrytis
spp. patogenezę šviesos poveikyje“. Vadovė
dr. Viktorija Vaštakaitė-Kairienė. 2018 spalio
1 d. – 2019 m. balandžio 30 d.
5. „Bioatsaku pagrįstas žalumyninių daržovių
auginimas uždarų sistemų daržininkystėje“.
Vadovė dr. Giedrė Samuolienė. 2018 spalio 1 d.
– 2019 m. balandžio 30 d.

3. „Studento kompetencijos kėlimas vykdant
mokslinius tyrimus biomasės efektyvaus
panaudojimo bioenergetikai srityje“. Vadovė
dr. Vita Tilvikienė. 2018 m. spalio 1 d. – 2019 m.
balandžio 30 d.

Moksliniai taikomieji tyrimai, finansuojami Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektai
1. „Pagrindinių lauko, daržo ir sodo augalų
integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės
(IKOK) gairių parengimas“. Vadovė dr. Roma
Semaškienė. 2018–2019 m.
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2. „Gerosios žemės ūkio praktikos kodekso,
kurio taikymas mažintų neigiamą žemės ūkio
poveikį dirvožemiui, vandens telkinių būklei,
aplinkos orui ir klimatui parengimas“. Vadovas
dr. Virginijus Feiza. 2018–2019 m.

2018 metų veiklos ataskaita
3. „Žalingiausių javų ir pašarinių augalų ligų,
plintančių su sėkla, įvertinimas ir jų žalingumo
slenksčių nustatymas sertifikuotoje javų ir
pašarinių augalų sėkloje“. Vadovė dr. Roma
Semaškienė. 2017–2019 m.
4. „Anglies sekvestracijos potencialo žemės ūkyje
įvertinimas“. Vadovė dr. Žydrė Kadžiulienė.
2017–2019 m.
5. „Įvairių veislių miglinių javų tinkamumo
integruotai kenksmingųjų organizmų kontrolei (IKOK) tyrimai“. Vadovė dr. Jūratė
Ramanauskienė. 2017–2019 m.
6. „Degazuoto biosubstrato naudojimas žemės
ūkio augalų tręšimui“. Vadovė dr. Vita Tilvikienė.
2017–2019 m.
7. „Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų šalies
augalininkystės sektoriuje inventorizavimas“.
Vadovės dr. Jūratė Aleinikovienė (ASU),
dr. Vita Tilvikienė. 2017–2019 m.
8. „Afrikinio kiaulių maro (AKM) epidemiologinių
ir laboratorinių tyrimų analizė, ligos plitimo
prognozė, rizikos analizė ir ligos valdymo
strategija laukinėje faunoje ir kiaulių laikymo
vietose Lietuvos Respublikoje“. Vykdytojai:
LAMMC, LSMU. Vadovė dr. Olgirda Belova.
2017–2019 m.
9. „Stelmužės ąžuolo palikuonių klonų išauginimo
in vitro kultūroje paslaugos“. Vadovė dr. Sigutė
Kuusienė. 2017–2018 m.

10. „Grūdų pelėsiniais grybais užterštumo
dinamika priklausomai nuo klimatinių sąlygų,
grūdų sandėliavimo vietų bei sąlygų“. Vadovė
dr. Audronė Mankevičienė. 2017–2018 m.
11. „Sodo
ir
daržo
augalų
mitybos
optimizavimas
panaudojant
natūralios
kilmės biostimuliatorius“. Vadovė dr. Ona
Bundinienė. 2017–2018 m.
12. „Lietuvoje išaugintų augalinių pirminių
produktų rizikos veiksnių mokslinis tyrimas
ir metodinių rekomendacijų parengimas“.
Vadovas prof. dr. Pranas Viškelis. 2017–
2018 m.
13. „Ilgamečiai dirvožemio agrocheminių savybių
stebėjimo tyrimai“. Vadovas prof. habil.
dr. Gediminas Staugaitis. 2016–2020 m.
14. „Kenkėjų rizikos analizės atlikimas dėl Xylella
fastidiosa (Wells et al.)“. Vadovas dr. Artūras
Gedminas. 2016–2018 m.
15. „Žemės ūkio augalų pasėlių būklė ir
derlingumo prognozės Lietuvoje“. Vadovas
dr. Virginijus Feiza. 2016–2018 m.
16. „Žiedadulkių rūšinės sudėties bei jų kiekio
meduje ir ryšio su bičių skraidymo atstumu
nustatymo tyrimas“. Vadovė dr. Kristina
Jonavičienė. 2016–2018 m.
17. „Naujų sodo augalų veislių fitosanitarinės
būklės įvertinimas ir aukščiausios kategorijos
dauginamosios medžiagos kūrimas“. Vadovė
Ingrida Mažeikienė. 2016–2018 m.

Parama Lietuvos bitininkystės sektoriui
1. „Bičių Apis mellifera carnica linijų tyrimas,
įtvirtinimas ir genofondo išsaugojimas“. Vadovė
dr. Violeta Čeksterytė. 2018 m.

2. „Ekologiškų preparatų Api-Life VAR ir ApiBioxal Varroa erkėms naikinti panaudojimo
galimybės bei efektyvumo tyrimas“. Vadovė
dr. Violeta Čeksterytė. 2018 m.

Parama Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir
informavimo veikla“ projektams
1. „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių galvijų šėrimo pilnavertiškumo
ir gerovės užtikrinimui“. Vadovė dr. Audronė
Mankevičienė. 2017–2020 m.

2. „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų
optimizavimas biologinės įvairovės bei
agroekosistemų funkcijų atkūrimui“. Vadovė
dr. Lina Šarūnaitė. 2018–2020 m.

Parama tarptautinių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros projektams
„Patogūs naudotojui IKOK įrankiai paremti IT-sprendimais lapų dėmėtligių kontrolei javuose“.
Vadovas dr. Antanas Ronis. 2017–2020 m.

EIP veiklos grupių projektas (Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa)
1. Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės

kryptingas diegimas intensyvaus ūkininkavimo
sąlygomis. Vadovas dr. Antanas Ronis. 2018–
2020 m.

2. Maumedžio,

eglės, beržo ir juodalksnio
plantacinių miškų veisimo ir priežiūros inovatyvių

technologijų tobulinimas ir sklaida. Vadovas
dr. Gediminas Čapkauskas. 2018–2020 m.
3. Žinių

kaupimo, perdavimo, žemės ūkio
technologijų kūrimo ir jų demonstravimo centras
„Inovacijų Vartai“. Vadovai Rimtautas Petraitis
(LŽŪKT), dr. Roma Semaškienė. 2017–2019 m.
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Moksliniai taikomieji tyrimai, finansuojami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir jai
pavaldžių valstybės institucijų
1. „Darnūs miškai ateities visuomenei“ rėmuose
vykdomas jungtinis tarptautinių mokslinių
tyrimų projektas „Vertės grandinių tvarumo
scenarijų lyginamoji analizė“. Vadovas
dr. Marius Aleinikovas. 2017–2019 m.

3. „Paprastosios eglės ir karpotojo beržo
medienos savybių priklausomybės nuo augimo
sąlygų ir genotipo įvertinimas palikuonių
bandomuosiuose
želdiniuose“.
Vadovas
dr. Virgilijus Baliuckas. 2016–2018 m.

2. „Atsparių šakninei pinčiai paprastosios pušies
genotipų atranka“. Vadovas dr. Virgilijus
Baliuckas. 2017–2019 m.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos parama
Parama 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 2 prioriteto
„Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonės „Pažangių elektroninių
paslaugų kūrimas“ projektui
„Informavimo, konsultavimo ir mokymų elektroninių paslaugų vykdant integruotą augalų apsaugą
teikiamų paslaugų modernizavimas ir plėtra“ Nr.02.3.1-CPVA-V-529-01-0003. Vadovės Ilma
Rimkevičienė (LŽŪKT), dr. Alma Valiuškaitė. 2017–2020 m.

11.1.2. Tarptautiniai
„Horizon 2020“ programos projektai
1. „Tvarių, paremtų pupinių augalų auginimu,
ūkininkavimo sistemų ir pašarų gamybos bei
maisto grandinių skatinimas ES“ (LEGVALUE).
Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Žydrė
Kadžiulienė. 2017–2021 m.
2. „Tematinis tinklas ne maisto paskirties žemės
ūkio augalų Europos žemės ūkyje skatinimui“

(PANACEA). Koordinatorė Žemdirbystės
institute dr. Vita Tilvikienė. 2017–2020 m.
3. „Europos
vaisių
tinklas“
(EUFRUIT).
Koordinatorius Sodininkystės ir daržininkystės
institute dr. Audrius Sasnauskas. 2016–2019 m.

„Interreg“ programos projektai
1. ,,Senųjų tradicinių sodo, daržo ir dekoratyvinių
augalų atgimimas: paveldo sodų turas“.
Koordinatorius Sodininkystės ir daržininkystės
institute dr. Darius Kviklys. 2017–2019 m.
2. R004 „Netechnologinių inovacijų diegimo bei
inovatyvumo skatinimas vaisių auginimo bei
perdirbimo srityse pasirinktose Baltijos jūros

regiono šalyse“ (InnoFruit). Koordinatorius
Sodininkystės ir daržininkystės institute
dr. Darius Kviklys. 2016–2019 m.
3. „Vandens valdymas Baltijos jūros regiono
miškuose“ (WAMBAF). Koordinatoriai Miškų
institute dr. Marius Aleinikovas, dr. Olgirda
Belova. 2016–2019 m.

ES 7-osios bendrosios programos projektai
1. FP7 ERA-NET SUMFOREST „Vertės
grandinių tvarumo scenarijų lyginamoji analizė“
(BenchValue). Koordinatorius Miškų institute
dr. Marius Aleinikovas. 2017–2019 m.

2. FP7-ERANET-2013-RTD „Patogūs naudotojui
IKOK įrankiai paremti IT sprendimais –
lapų dėmėtligių kontrolei javuose“ (SpotIT).
Koordinatorius
Žemdirbystės
institute
dr. Antanas Ronis. 2017–2019 m.

Kitų Europos Sąjungos mokslinius tyrimus remiančių programų projektai
1. Švedijos instituto Baltijos jūros regiono
bendradarbiavimo projektas „Baltijos jūros
regiono tinklas subalansuotam kviečių
auginimui“ (BALTICWHEAT). Koordinatorė
Žemdirbystės institute dr. Rita Armonienė.
2017–2018 m.
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2. Švedijos instituto Baltijos jūros regiono
bendradarbiavimo projektas „Baltijos šalių
bendradarbiavimas kuriant Fusarium protrūkių
prognozavimo
strategijas“.
Koordinatorė
Žemdirbystės institute dr. Skaidrė Supronienė.
2017–2018 m.
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3. Ilgalaikė miškų tyrimo programa CoFoRD
14C/846: WP3 – FORM – Miško tvarkymas
„Tyrimai reikalingi ištirti genetinį atsparumą
uosio džiūtį sukeliančiam Hymenoscyphus
pseudoalbidus (Chalara fraxinea anamorfa) ir
ligai atsparios uosio sodinamosios medžiagos
sukūrimas“. Koordinatorius Miškų institute
prof. dr. Alfas Pliūra. 2016–2020 m.
4. „Daugiametės svidrės selekciniai tyrimai
Šiaurės ir Baltijos šalyse“. Koordinatorius
Žemdirbystės institute dr. Gintaras Brazauskas.
2014–2018 m.
5. SNS (Nordic Forest Research Co-operation
Comittee) projektas CAR-ES „Pažangių
aplinkotyros tyrimų centras”. Koordinatorė
Miškų institute dr. Iveta VarnagirytėKabašinskienė. 2016–2020 m.

6. Europos augalų genetinių išteklių bendradarbiavimo programos projektas „Europos
daugiamečių svidrių kolekcijos naudojimo
prieinamumas: prieigos prie genetinių išteklių ir
duomenų apie C & E gerinimas“. Koordinatorės
Žemdirbystės institute dr. Eglė Norkevičienė,
dr. Vilma Kemešytė. 2018–2021 m.
7. LIFE
programos
projektas
„Žiedinės
ekonomikos modelis dideliems miestams:
vandenvalos dumblas ir biomasės pelenai į
biomasę – biomasė į atsinaujinančią energiją“.
Koordinatorė LAMMC Agrocheminių tyrimų
laboratorijoje dr. Lina Žičkienė. 2018–2022 m.
8. Šiaurės šalių ministrų tarybos programos
projektas „Pradinė selekcija – pasirengimas
Šiaurės šalių vaisių ir uogų ateities iššūkiams“.
Koordinatorius Sodininkystės ir daržininkystės
institute dr. Audrius Sasnauskas. 2018–2020 m.

COST programos veiklos
1. FP1406 „Pušų vėžio Gibberella circinata
kontroliavimo strategija šiltnamiuose ir
miškuose“. Valdymo komiteto narys Vokės
filiale dr. Audrius Kačergius. Veiklos laikotarpis
2015–2019 m.

2. FA1306
„Atsparių veislių paieška –
fenotipavimas augalo ir ląstelės lygmenyje“.
Valdymo komiteto narys Sodininkystės ir
daržininkystės institute dr. Rytis Rugienius.
Veiklos laikotarpis 2014–2018 m.
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spectroscopy-based phenotyping offers a potential
solution to the ash dieback epidemic. Scientific
Report, 8: 17448. IF – 4,122
6. Žydelis R., Weihermüller L., Herbst M.,
Klosterhalfen A., Lazauskas S. 2018. A model
study on the effect of water and cold stress on maize
development under nemoral climate. Agricultural
and Forest Meteorology, 263: 169–179. IF – 4,039
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