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Sausio 24 d.

ŽemdirbyStėS inStitutAS 

830–900 Registracija
900–920 KONFERENCIJOS ATIDARYMAS

Zenonas dabkevičius,
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius 
LR švietimo ir mokslo, žemės ūkio ministerijų, asociacijų, 
verslo atstovai 

920–935 Gintaras brazauskas. Žemdirbystės instituto veikla 2016 m.: 
pagrindiniai rezultatai ir ateities iššūkiai 

935–950 V. Feiza. ilgalaikė mokslo programa „Žemės ūkio ir miškų 
dirvožemių našumas bei tvarumas“ 

950–1005 G. Staugaitis, i. Kliopova, r. mažeika, K. Gvildienė,
Š. Antanaitis. iš bioskaidžių atliekų pagamintų produktų 
kokybė ir jai keliami reikalavimai

1005–1020 G. Kadžienė, O. Auškalnienė, d. Janušauskaitė, 
S. Pranaitienė, A. Veršulienė. ilgalaikio įvairaus inten-
syvumo žemės dirbimo įtaka dirvožemio savybėms ir 
agrofitocenozių produktyvumui

1020–1035 K. Amalevičiūtė, A. Šlepetienė, J. Šlepetys. sekliojo 
žemapelkės durpžemio (Pachiterric Histosol) savybių pokyčiai 
dėl skirtingo naudojimo ir renatūralizacijos 

1035–1050 A. Kazlauskaitė-Jadzevičė, S. marcinkonis, e. bakšienė. 
Paprastojo išplautžemio savybių pokyčiai ir fitocenozių 
produktyvumas kintant žemėnaudai 

1050–1110 Kavos pertrauka

1110–1125 d. Feizienė, S. Lazauskas, V. Feiza, d. Janušauskaitė,                       
Š. Antanaitis, i. deveikytė, V. Povilaitis, G. Kadžienė,                     
V. Seibutis, K. Armolaitis. dirvožemio dujų ir vandens 
srautų apykaita skirtingose ekosistemose: fizikinių, cheminių, 
biologinių, hidrofizikinių ir meteorologinių veiksnių sąveika 

1125–1140 A. Veršulienė, V. Feiza, d. Feizienė. dirvožemių 
vandentalpos savybių, fizikocheminės ir biofizikinės kokybės 
sąveikos tyrimai skirtingose agroekosistemose 

1140–1155 r. repšienė, r. Skuodienė, d. Karčauskienė, G. Staugaitis. 
granuliuotų kalkinių medžiagų poveikis vakarų Lietuvos 
dirvožemio agrocheminėms ir fizikinėms savybėms 

1155–1210 J. Arbačiauskas, K. rainys, V. rudokas, G. Staugaitis, 
d. Šumskis, r. mažeika, Š. Antanaitis, i. narutytė, 
L. Žičkienė, A. masevičienė, K. Gvildienė. Įvairių organinių 
trąšų įtaka žemės ūkio augalams, dirvožemio savybėms ir 
ekologinei būklei 

1210–1225 K. Katutis, d. Karčauskienė, V. Feiza, d. Feizienė, 
J. Aleinikovienė. Hidrologinio režimo įtaka dirvožemių 
savybių pokyčiams 

1225–1240 S. Lazauskas, Ž. Liatukas, V. Povilaitis. intensyvaus 
tipo žieminių kviečių veislių grūdų formavimosi ir azoto 
panaudojimo efektyvumas 

1240–1330 Pietūs

1330–1345 Ž. Kadžiulienė. ilgalaikė mokslo programa „augalų 
biopotencialas ir kokybė daugiafunkciniam panaudojimui“ 

1345–1400 G. Šiaudinis, d. Karčauskienė, J. Aleinikovienė, 
i. Jokubauskaitė. daugiamečių energinių augalų įtakos 
dirvožemiui ir jų panaudojimo biokurui kompleksiniai 
tyrimai 

1400–1415 Ž. Kadžiulienė, V. tilvikienė, L. Pocienė, i. Liaudanskienė, 
A. raila, e. Zvicevičius, Ž. Černiauskienė. daugiamečių 
miglinių žolių ir pavėsinių kiečių biomasė termocheminei 
konversijai 

1415–1430 V. tilvikienė, L. Pocienė, d. Lukminė, Ž. Kadžiulienė. 
biomasės naudojimo būdų optimizavimas tvariai ir 
konkurencingai bioenergetikai 

1430–1445 i. deveikytė, K. rainys, V. rudokas, A. Veršulienė. bulvių 
genotipo, biomulčio ir piktžolių kontrolės būdo įtaka bulvių 
agrofitocenozės formavimuisi 

1445–1500 L. Aleknavičienė, Z. brazienė, A. marcinkevičius, 
r. mažeika. Mineralinės mitybos diagnostikos metodų 
taikymo kviečiams specifika ir įvertinimas 

1500–1515 G. Kadžienė, A. Veršulienė, r. Semaškienė. glifosato, 
naudojamo prieš derliaus nuėmimą defoliavimo tikslais, 
likučių bei jo skilimo produktų koncentracijos kitimas saugant 
grūdus ir jų įtaka grūdų perdirbimo produktų saugai 

1515–1530 V. Čeksterytė, J. balžekas, b. Kurtinaitienė. antioksidantinio 
aktyvumo įvertinimas skirtingos botaninės sudėties meduje, 
surinktame iš įvairių Lietuvos geografinių vietovių 

1530–1545 d. tamašauskienė, J. balžekas. erkių Varroa destructor 
infekcijos kontrolė nenaudojant sintetinių akaricidinių 
preparatų 

1545 Konferencijos apibendrinimas, kava 

Sausio 25 d.

ŽemdirbyStėS inStitutAS
830–900 Registracija

900–915 ĮŽANGINIS ŽODIS
Zenonas dabkevičius,
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius 
Gintaras brazauskas, Žemdirbystės instituto direktorius 

915–930 r. Semaškienė. ilgalaikė mokslo programa „kenksmingieji 
organizmai agro- ir miško ekosistemose“ 

930–945 i. Kerienė, A. mankevičienė. Mikotoksinų kaupimasis 
ir jų ryšys su fenoliniais junginiais skirtingų veislių grikių 
grūduose 

945–1000 A. Jonavičienė, r. Semaškienė, S. Supronienė. Pavasarinio 
pelėsio (Microdochium spp.) bei Fusarium spp. daigų puvinių 
sukėlėjai, išplitimas, žala ir kontrolė 

1000–1015 A. Valiuškaitė. obuolinio vaisėdžio (Cydia pomonella L.) 
bioekologijos tyrimai ir kontrolės optimizavimas šiuolaikinių 
obelų sodų agrocenozėse 

1015–1030 L. duchovskienė. kopūstinės kandies Plutella xylotella 
populiacijos gausumo bei žalingumo kitimas ir šio kenkėjo 
parazitoidų pasireiškimas 

1030–1045 A. Gedminas, A. marčiulynas, d. marčiulynienė. bakterijos 
Xylella fastidiosa invazijos Lietuvos agro- ir miško cenozėse 
galimybių įvertinimas 

1045–1100 S. Supronienė, r. Žvirdauskienė. Mažo našumo 
dirvožemiuose grikius bei rugius kolonizuojantys azoto 
fiksatoriai ir jų galimas poveikis augalų augimui 

1100–1115 r. Semaškienė, e. Petraitienė, J. ramanauskienė, 
S. Supronienė, A. Jonavičienė. Plačiausiai ūkiuose auginamų 
kviečių ir rapsų veislių jautrumo ligoms bei vertingumo 
tyrimai skirtinguose ligų kontrolės fonuose 

1115–1130 Kavos pertrauka

1130–1145 V. Stanys, V. ruzgas. ilgalaikė mokslo programa „Žemės ūkio 
ir miškų augalų genetika ir genotipų kryptingas keitimas“ 

1145–1200 G. brazauskas, r. Armonienė, K. Jonavičienė. Funkcinių 
pakitimų paprastojo kviečio genome paieška 

1200–1215 A. Aleliūnas, G. brazauskas. daugiametės svidrės (Lolium 
perenne L.) atsparumo šalčiui funkcinių žymeklių paieška 

1215–1230 r. rugienius, G. Stanienė, d. Gelvonauskienė, V. Stanys, 
J. Vinskienė, i. Stepulaitienė, P. Haimi, S. Sikorskaitė-
Gudžiūnienė. atsparumo šalčiui genetinės kontrolės tyrimas, 
molekulinių ir biocheminių atsparumo šalčiui žymeklių 
identifikavimas sodo augaluose 

1230–1245 d. baniulis, d. Gelvonauskienė, G. Stanienė, P. Haimi, 
V. Stanys, S. Sikorskaitė-Gudžiūnienė. obelų atsparumo 
grybinėms ligoms genų ir augalo bei patogeno sąveikos 
mechanizmų identifikavimas ir panaudojimas kuriant 
grybinėms ligoms atsparius kultūrinės obels genotipus 

1245–1300 V. baliuckas, O. baranov, A. Juškauskaitė. karpotojo        
beržo (Betula pendula roth) populiacijų palikuonių 
fenogenetinio plastiškumo ir molekulinių žymeklių dnr 
polimorfizmo ryšys

1300–1345 Pietūs

1345–1400 V. ruzgas, Ž. Liatukas. Žieminio kviečio genetinio 
potencialo didinimas ir  didelės biomasės veislių su padidintu 
genetiniu atsparumu ligoms kūrimas 

1400–1415 A. Leistrumaitė, V. danytė, A. Gorash. vasarinio miežio 
ir sėjamosios avižos genetinių išteklių tyrimas pre-selekcijos 
programoms, homozigotinių linijų kūrimas, jų biomasės 
kokybinių parametrų nustatymas ir naujų didelės pašarinės 
vertės veislių selekcija 

1415–1430 K. razbadauskienė. sėjamojo žirnio naujų pašarinės 
krypties genotipų kūrimas, jų adaptacinių savybių ir ūkinės 
vertės tyrimai 

1430–1445 V. Stukonis, n. Lemežienė, V. Kemešytė, A. Liatukienė, 
J. mikaliūnienė, b. butkutė, e. norkevičienė. daugiamečių 
žolių selekcija pašarui ir vejoms 
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LIETuvOS AGRARINIų IR MIšKų 
MOKSLų CENTRAS

KVIETIMAS
1445–1500 Z. maknickienė. siauralapių pašarinių, maistinių ir 

sideracinių lubinų veislių kūrimas 
1500–1515 Kavos pertrauka
1515–1530 r. Asakavičiūtė, A. Kačergius, A. ražukas. Maistinių bulvių 

veislių bei selekcinių linijų įvairovės ir atsparumo grybinėms 
ligoms genetiniai tyrimai ir veislių kūrimas

1530–1545 d. romanovskaja, A. ražukas. derlingų, pritaikytų 
Lietuvos agroklimato sąlygoms grikių veislių selekciniai 
tyrimai 

1545–1600 Z. Jankauskienė, e. Gruzdevienė. Pluoštinių linų genetinių 
išteklių tyrimai selekcijos programoms, kolekcijos gausinimas 
ir išsaugojimas, į kultūrinį Lietuvos paveldą įtrauktų senųjų 
pluoštinių linų veislių įvertinimas 

1600–1615 V. Stanys, t. Šikšnianas, d. Gelvonauskienė, r. rugienius, 
V. bendokas, A. Sasnauskas, d. baniulis, b. Frercks, 
A. Starkus. geros prekinės ir desertinės kokybės vaisių 
ir dekoratyvios paskirties sėklavaisinių, kaulavaisinių bei 
uoginių augalų veislių kūrimas 

1615–1630 r. Karklelienė, d. Juškevičienė, A. radzevičius, 
n. maročkienė, e. dambrauskas, V. Stanys. naujos daržo 
augalų veislės, sukurtos taikant pažangius selekcijos metodus 

1630 Konferencijos apibendrinimas, kava 

Sausio 26 d.

miŠKų inStitutAS 

930–1000 Registracija

1000–1020 KONFERENCIJOS ATIDARYMAS
Zenonas dabkevičius, 
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius 
rimantas Prūsaitis, Generalinis miškų urėdas 

1020–1035 marius Aleinikovas. Miškų instituto veikla 2016 m.: 
pagrindiniai rezultatai ir ateities iššūkiai 

1035–1055 V. mikšys. ilgalaikė mokslo programa „darni miškininkystė 
ir globalūs pokyčiai“: svarbiausi rezultatai ir jų naudojimo 
galimybės 

1055–1110 G. urbaitis. V.  Suchockas. europinis maumedis plantaciniams 
želdiniams: veisimo ir auginimo Lietuvoje specifika 

1110–1125 S. Kuusienė, J. Žiauka, r. Kolosej, t. braziulis. skirtingų 
hibridinės drebulės genotipų kloninių ūglių išlikimas dėl 
abiotinių ir biotinių veiksnių įtakos 

1125–1140 V. baliuckas, d. danusevičius, J. buchovska, 
V. Kerpauskaitė, A. Juškauskaitė. karpotojo beržo (Betula 
pendula roth) kilmių perkėlimo efektas ir rajonavimo 
patikslinimas pagal dnr žymeklius 

1140–1155 O. belova. šaltojo metų laikotarpio trukmės įtaka pušies 
skabymui 

1155–1230 Kavos pertrauka
1230–1245 d. marčiulynienė, A. Gedminas, A. marčiulynas. Pirso 

ligos Lietuvos miškuose rizika 

1245–1300 V. Araminienė. karpotojo beržo (Betula pendula roth) 
reakcija į lapijos pažeidimus dabartinėmis ir šiltesnio klimato 
sąlygomis 

1300–1315 A. Pliūra, V. Suchockas, V. Gudynaitė. Hibridinių drebulių 
ir hibridinių tuopų selekcija vegetatyviniam dauginimui ir 
kryžminimams Lietuvoje 

1315–1330 V. mikšys. atrankinio ūkininkavimo Lietuvos miškuose 
galimybės 

1330–1345 m. Aleinikovas, A. Kuliešis. ankstyvųjų ugdomųjų kirtimų 
įtaka pušų ir eglių medynų našumui bei tvarumui 

1345–1400 K. Armolaitis, m. Aleinikovas, V. Stakėnas, i. Varnagirytė-
Kabašinskienė. organinės anglies sankaupų skirtingų 
žemėnaudų dirvožemiuose tyrimas 

1400–1430 Dalyvių pasisakymai, diskusijos 
1430 Konferencijos apibendrinimas, kava 

Sausio 27 d.

SOdininKyStėS ir dArŽininKyStėS inStitutAS

930–1000 Registracija

1000–1015 KONFERENCIJOS ATIDARYMAS
Zenonas dabkevičius, 
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius 
LR švietimo ir mokslo, žemės ūkio ministerijų, asociacijų, 
verslo atstovai

1015–1030 Audrius Sasnauskas. sodininkystės ir daržininkystės 
instituto veikla 2016 m.: pagrindiniai rezultatai ir ateities 
iššūkiai 

1030–1045 P. duchovskis. ilgalaikė mokslo programa „sodininkystė ir 
daržininkystė: agrobiologiniai pagrindai ir technologijos“

1045–1105 G. Samuolienė, P. duchovskis, A. brazaitytė, A. Viršilė, 
S. Sakalauskienė, J. miliauskienė, V. Vaštakaitė, 
A. Viškelienė, J. Jankauskienė, V. Stanys, G. Stanienė, 
r. rugienius. sodo ir daržo augalų morfogenezės bei 
metabolizmo procesų fiziologiniai aspektai 

1105–1125 P. Viškelis, r. bobinaitė, J. Viškelis, A. radzevičius, 
d. Kviklys, n. uselis,  Č. bobinas, m. Liaudanskas, V. Janulis. 
Laikymo technologijų įtaka vaisių ir daržovių cheminei sudėčiai 
ir fizikinėms bei cheminėms savybėms 

1125–1145 d. Kviklys, n. uselis, J. Lanauskas, L. buskienė, 
A. Sasnauskas, A. Valiuškaitė, d. Gelvonauskienė, 
P. Viškelis, P. duchovskis, G. Samuolienė, A. Viškelienė, 
n. rasiukevičiūtė. vaismedžių ir uoginių augalų 
agrobiologiniai tyrimai kuriant naujas ir tobulinant esamas 
vaisių bei uogų auginimo technologijas 

1145–1205 i. mažeikienė, J. b. Šikšnianienė, d. Gelvonauskienė, 
G. Stanienė, L. buskienė. sodo augalų sveikos sodinamosios 
medžiagos dauginimo sistemos optimizavimas 

1205–1300 Pietūs

1300–1320 A. brazaitytė, S. Sakalauskienė, J. miliauskienė, 
A. Viršilė, G. Samuolienė, J. Jankauskienė, r. Karklelienė, 
d. Juškevičienė, V. Zalatorius, O. bundinienė, 
r. Starkutė, P. duchovskis. Įvairių klimato ir aplinkos 
veiksnių įtaka daržo augalų fotosintezės rodikliams ir 
antrinių metabolitų pokyčiams 

1320–1340 e. dambrauskienė, P. Viškelis, m. rubinskienė, 
r. bobinaitė, J. Viškelis, d. urbonavičienė, r. Karklelienė, 
n. maročkienė, d. Juškevičienė, A. radzevičius, 
J. miliauskienė, d. Kviklys, n. uselis, L. buskienė, 
J. Lanauskas. biologiškai vertingų komponentų kitimas 
sodo ir daržo augaluose 

1340–1400 m. rubinskienė, P. Viškelis, e. dambrauskienė, 
r. bobinaitė, d. urbonavičienė, J. Viškelis. inovatyvių, 
biologiškai vertingų produktų kūrimas, panaudojant sodo ir 
daržo augalų biologinę įvairovę 

1400–1420 V. Zalatorius, O. bundinienė, J. Jankauskienė, 
d. Kavaliauskaitė, r. Karklelienė, e. dambrauskienė, 
r. Starkutė, L. duchovskienė, n. rasiukevičiūtė, 
A. brazaitytė, n. maročkienė, e. Survilienė, 
A. radzevičius, Č. bobinas. daržo augalų auginimo 
technologijų ir jų elementų kūrimas bei tobulinimas 

1420–1435 n. uselis, d. Kviklys, J. Lanauskas, L. buskienė, 
G. Samuolienė, P. duchovskis. Maitinamojo ploto įtaka 
veislės ‘auksis’ žemaūgių obelų augumui, produktyvumui ir 
vaisių kokybei brandžiame 10–15 metų sode 

1435–1450 J. Lanauskas, d. Kviklys, n. uselis, L. buskienė, 
r. mažeika, G. Staugaitis. natūralios azoto trąšos ragų 
drožlių įtaka veislės ‘Ligol’ obelims 

1450–1505 A. radzevičius, P. Viškelis, d. Juškevičienė, n. maročkienė, 
e. dambrauskas, r. Karklelienė. valgomojo pomidoro 
(Solanum lycopersicum Mill.) naujos lietuviškos hibridinės 
veislės: ‘adas’, ‘ainiai’ ir ‘auksiai’ 

1505–1520 O. bundinienė, V. Zalatorius, r. Starkutė, J. Jankauskienė, 
d. Kavaliauskaitė. granuliuotų organinių trąšų įtaka 
daržovių derlingumui ir dirvožemio našumui 

1520 Konferencijos apibendrinimas, kava 


