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MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS: 

rapsų alelopatija, augalų liekanų skaidymasis, inovatyvios rapsų auginimo technologijos, tausojamasis žemės 
dirbimas, biologinių preparatų naudojimas augalininkystėje, tikslioji žemdirbystė 

SVARBIAUSI PROJEKTAI: 

Tarptautiniai:  
 2014-2017 m. 7BP projektas „Informacinės ir komunikacinės technologijos bei robotai 

tausojančiame žemės ūkyje“ (ICT-AGRI 2) (Nr. 618123). Projektą vykdo Danija, Belgija, Vokietija, 
Suomija, Prancūzija, Graikija, Airija, Izraelis, Italija, Latvija, Lietuva, Olandija, Šveicarija, Ispanija, 
Turkija, Didžioji Britanija (virš 40 mokslininkų). (projekto vykdytoja). 

 2013-2015 m. projektas „Vasarinių rapsų pasėlio tankumo įtaka produktyvumui“, užsakovas 
„Vereinigte Hagelversicherung VVaG“, Vokietija (2013 m. projekto vykdytoja, 2014-2015 m. vadovė). 

 2009, 2012–2013, 2016–2017 m. 7BP projektas „Tyrėjų naktis“ vykdomas pagal Marie Curie 
specifinę programą „Žmonės“ (projekto vykdytoja). 

Nacionaliniai: 
 2017–2019 m. LR ŽŪM mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektas “Daugiafunkcinių 

(daugianarių) pasėlių poveikio aplinkai, dirvožemiui, augalų produktyvumui ir pelningumui 
pagrindimas“ (Nr. MT-17-3; B-07-23/17). (mokslo darbuotoja). 

 2015–2018 m. LMT mokslo projektas „Klimato ir aplinkos kaitos kompleksinis poveikis agro-
ekosistemų produktyvumui, biologinei įvairovei ir tvarumui“ (KLIMAGRO) Nr. B-05-46/15 (SIT-
8/2015), Nacionalinė mokslo programa. (mokslo darbuotoja). 

 2015–2017 m. LR ŽŪM mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektas ,,Vasarinių rapsų ir jų 
hibridų sėjos laiko ir sėklos guoliavietės paruošimo (sėjos būdo) optimizavimas kintančio klimato 
sąlygomis" Nr. B-02-22/15. (mokslo darbuotoja). 

 2013-2015 m. LR ŽŪM mokslo sklaidos projektas ,,Inovatyvios rapsų auginimo technologijos 
ekologiniuose ūkiuose“ vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą. (projekto 
vadovė). 

 2012-2013 m. LR ŽŪM mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektas „Mokslinių rekomendacijų 
dėl žemės, maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros taikomųjų mokslinių tyrimų bei inovacijų 
plėtros 2014–2020 m.“(projekto vykdytoja, administratorė). 

 2010-2013 m. LR ŽŪM mokslo sklaidos projektas ,,Linijinių ir hibridinių žieminių rapsų auginimo 
technologijos konkurencingos produkcijos gamybai“ vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–
2013 m. programą. (projekto vadovė). 

Kiti: 
 2017–2018 m. MITA mokslo projektas „Naujų preparatų integravimo į inovatyvias rapsų auginimo 

technologijas agronominės ir technologinės koncepcijos parengimas“ (Nr. B-06-29/17), vykdomas 
pagal VP2-1.3-ŪM-05-K priemonę „InočekiaI LT“ (projekto vadovė, 5 vykdytojai).  

 2015–2016 m. mokslo projektas „Biopreparatų ir srutų poveikio žieminių rapsų liekanų skaidymosi 
procesui dirvoje modeliniai tyrimai“ (Nr. I-06-49/15), užsakovas – ūkio subjektas. Projekto vykdytoja 
(5 vykdytojai). 

 2013 m. MITA mokslo projektas „Bioaktyvatorių panaudojimas augalininkystėje ir jų efektyvumo 
įvertinimas vidurio Lietuvos agroklimatinėse sąlygose“, vykdomas pagal VP2-1.3-ŪM-05-K priemonę 
„InočekiaI LT“. (projekto vadovė). 



SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS: 

Leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ ir 
turinčiuose citavimo indeksą: 

1. Masilionytė, Laura; Maikštėnienė, Stanislava; Kriaučiūnienė, Zita; Jablonskytė -Raščė, Danutė; Zou, 
Ling; Šarauskis, Egidijus. Effect of cover crops in smothering weeds and volunteer plants in 
alternative farming systems // Crop Protection. ISSN 0261-2194. Vol. 91(2017), p. 74-81. [Science 
Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct]. [Citav. rod.: 1.834; bendr. cit. rod: 1.79 
(2016, SCIE)] 

2. Šarauskis, Egidijus; Vaitauskienė, Kristina; Romaneckas, Kęstutis; Jasinskas, Algirdas; Butkus, 
Vidmantas; Kriaučiūnienė, Zita. Fuel consumption and CO2 emission analysis in different strip tillage 
scenarios // Energy. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 0360-5442. Vol. 118, part 1 (2017), 
p. 957-968. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct; Academic Search 
Complete; Scopus]. [Citav. rod.: 4.52; bendr. cit. rod: 3.881 (2016, SCIE)] 

3. Juknys, Romualdas; Velička, Rimantas; Kanapickas, Arvydas; Kriaučiūnienė, Zita; Masilionytė, Laura; 
Vagusevičienė, Ilona; Pupalienė, Rita; Klepeckas, Martynas; Sujetovienė, Gintarė. Projecting the 
impact of climate change on phenology of winter wheat in northern Lithuania // International 
journal of biometeorology. Berlin: Springer Verlag. ISSN 0020-7128. 2017, vol. 61, iss. 10, p. 1765-
1775. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; SpringerLINK]. [Citav. rod.: 
2.204; bendr. cit. rod: 3.197 (2016, SCIE)] 

4. Buragienė, Sidona; Šarauskis, Egidijus; Romaneckas, Kęstutis; Sasnauskienė, Jurgita; Masilionytė, 
Laura; Kriaučiūnienė, Zita. Experimental analysis of CO2 emissions from agricultural soils subjected 
to five different tillage systems in Lithuania // Science of the total environment. Amsterdam: 
Elsevier Science BV. ISSN 0048-9697. Vol. 514 (2015), p. 1-9. [Science Citation Index Expanded (Web 
of Science); Science Direct; Scopus; MEDLINE; Environment Complete]. [Citav. rod.: 3.976; bendr. cit. 
rod: 3.107 (2015, SCIE)] 

5. Kriaučiūnienė, Zita; Velička, Rimantas; Raudonius, Steponas. The influence of crop residues type on 
their decomposition rate in the soil: a litterbag study // Žemdirbystė. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 
1392-3196. T. 99, Nr. 3 (2012), p. 227–236. [ISI Web of Science; CAB Abstracts]. [Citav. rod.: 0.567; 
bendr. cit. rod: 1.468 (2012, SCIE)] 

KITA SVARBI INFORMACIJA IR PASIEKIMAI: 

Stažuotės: 
 2017 m. Ilgalaikė stažuotė Delio Universitete (1 mėn.). 
 2008 m. Podoktorantūrinė stažuotė LŽI Agrocheminių tyrimų centre. 
 2007–2006 m. Doktorantūrinės stažuotės Lietuvos žemdirbystės instituto Cheminių tyrimų 

laboratorijoje. 

Studijos užsienyje: 
 2004 m. studijos pagal SOCRATES/ERASMUS studentų mainų programą Švedijos žemės ūkio 

universitete Upsaloje 

Stipendijos ir apdovanojimai už mokslinę veiklą: 
 2013 m. kartu su Bandymų stoties autorių kolektyvu tapo Aleksandro Stulginskio universiteto 2012 

metų mokslo premijų laureate; skirta III vieta už mokslo darbų rinkinį „Rapsų auginimo 
technologinių parametrų ir poveikio dirvožemio derlingumui tyrimai“ 

 2012 m. Lietuvos žemės ūkio ministerijos nominacija „Rezultyviausias jaunasis mokslininkas 2012” 
 2011–2012 m. skirta Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendija 
 2010 m. apdovanota LMA pagyrimo raštu už 2009 m. Jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų 

konkursui pateiktą darbą „Skirtingų žemės ūkio augalų liekanų skaidymosi dirvožemyje ypatumai“ 

Kita patirtis: 
Patirtis vadovaujant nacionaliniams projektams, rengiant paraiškas tarptautiniams ir nacionaliniams 
projektams, dalyvaujant ir organizuojant daugelį mokslinių konferencijų ir renginių.  

 


