Agroekologijos ir augalų
biopotencialo mokslo ir studijų
centras
Dirvožemio ir pasėlių ekologijos
laboratorija
Laboratorijos veikla bei paslaugos:
Lauko eksperimentų vykdymas. Galimybės
vykdyti įvairius lauko eksperimentus: žemės dirbimo, veislių, tręšimo, augalų apsaugos priemonių ir kt. Galimybės vykdyti parodomuosius
eksperimentus.
Pasėlių būklės tyrimai naudojant mobilią
įrangą.
Dirvožemio kokybės ir ekologiniai
tyrimai lauko sąlygomis.
Augalų šaknų tyrimai lauko sąlygomis.
Turime galimybę greitai nustatyti kai kurias
dirvožemio savybes - drėgnį, temperatūrą, pH,
prisotinimą druskomis, kietį, šlyties
pasipriešinimą; stebėti augalų šaknų augimą
lauke; tirti fotosintezės intensyvumą (chlorofilo
kiekio, lapų ploto, CO2 išsikyrimo įvertinimas);
atlikti dirvožemio dujų sudėties ir CO2 emisijos
iš dirvožemio tyrimus.
Dirvožemio ėminių paėmimas automatizuota dirvožemio mėginių paėmimo ir registravimo sistema „Wintex 1000” sumontuota ant keturračio „Honda TRX 680 Rincon”. Galimybė
greitai paimti dirvožemio ėminius lauke, pažymint ėminių paėmimo vietą lauko plane.
Dirvožemio ir augalų mėginių
paruošimas analizėms.

Augalų biometriniai tyrimai
laboratorijoje: augalų lapų, šaknų ploto
nustatymas; piktžolių sėklų banko dirvoje ir
augalų sėklinėje medžiagoje tyrimai.
Augalų sėklų daigumo tyrimai
reguliuojamo klimato sąlygomis;
augalų daiginimas ir auginimas
reguliuojant kai kuriuos augimo veiksnius
(drėgmę, temperatūrą, apšviestumą).
Alelopatijos, šalčio streso tyrimų atlikimas
reguliuojamo klimato kamerose „RUMED“.
Kontaktai:
Vadovė
doc. dr. Rita Pupalienė,
Bandymų stoties direktorius
prof. habil. dr. Rimantas Velička,
ASU Bandymų stotis,
Noreikiškių km., Ringaudų sen.,
LT-53363, Kauno r.
tel.: (8 37) 752 317, (8 37) 752 217,
faks.: (8 37) 752 317, (8 37) 752 320,
el. p.: rita.pupaliene@asu.lt,
rimantas.velicka@asu.lt,
www.asu.lt/bandymu_stotis

APLINKOS INSTITUTAS
Agroekologijos centras
Veikla - ekologinio ūkininkavimo ir kitų
aplinkosauginių problemų sprendimas.

Konsultavimas ir paslaugos:
Ekologinio ūkininkavimo plėtra Lietuvoje.
n
Dirvožemio derlingumo palaikymo ir
n
medžiagų balanso skaičiavimai.
Žemės ūkio augalų auginimas ir
n
technologijų parinkimas.
Žemės ūkio augalų tręšimas.
n
Kova su piktžolėmis.
n
Sėjomainų sudarymas.
n
Augalų apsauga ekologinėje žemdirbystėje.
n
Žemės dirbimas.
n
Veislių parinkimas.
n
Aplinkosauga ir kt.
n
Vykdomi tyrimai:
 Ilgalaikio ekologinio ūkininkavimo įtakos
agroekosistemai tyrimai (dirvožemio agrocheminės ir fizikinės savybės, pasėlių piktžolėtumas, ligų bei kenkėjų išplitimas ir jų daroma
žala augalams, sliekų ir nematodų bei kiti
tyrimai).
 Dirvožemio savybių ir maisto medžiagų
balanso pokyčio ilgalaikio ekologinio ir
intensyvaus ūkininkavimo įtakoje tyrimai.
 Įvairių žemės ūkio augalų auginimo
technologijų kūrimas ir tyrimai bei jų taikymas
įvairiuose Lietuvos ekologinės gamybos
ūkiuose.
 Įvairių veiksnių, lemiančių javų ir daržovių
kokybę, tyrimai.

Vykdomi tyrimai:

 Įvairių trąšų bei biologinių preparatų įtakos augalų
derliui ir kokybei bei dirvožemio savybėms tyrimai.
 Biologinių preparatų panaudojimo javų grūdų
apvėlimui tyrimai.
 Žemės ūkio augalų veislių ir jų atrankos ekologinio
ūkininkavimo sąlygomis tyrimai.
 Piktžolių, kenkėjų ir ligų prevencijos priemonių
tyrimai.
 Bioįvairovės tyrimai ir rūšių apsauga
agroekosistemose.
 Biocheminė augalų sąveika.
 Organogeninių mikrodujų apykaita
agroekosistemose.
 Dirvožemio fermentų aktyvumo tyrimas ekologinės
ir intensyvios žemdirbystės ūkiuose.
 Biologinės įvairovės monitoringas įvairiose
žemdirbystės sistemose.

Kontaktai
Vadovas doc. dr. Juozas Pekarskas
Aleksandro Stulginskio universitetas,
Universiteto g. 11
LT-53361 Akademija
Kauno r.
Tel. 8 671 03749
El. paštas juozas.pekarskas@asu.lt

APLINKOS INSTITUTAS
Aplinkos technologijos
cheminių ir biocheminių
tyrimų laboratorija
Pagrindinės mokslinių
tyrimų kryptys:
naujos biodyzelino gamybos žaliavos
(augalinės bei gyvūninės kilmės
riebalingosios atliekos, dumbliai);
biodujų ir biotrąšų gamyba iš žemės
ūkio bei pramoninių atliekų;
biodujų gamybos ir valymo
technologijos;
nuotekų dumblo sunkiųjų metalų
šalinimas ir imobilizavimas;
naujos, aplinkai draugiškos, gamybos
technologijos;
biodegalų kokybės gerinimas;
bioalyvų gamyba ir jų savybės;
biodegalų eksploatacinės savybės;
biodegalų aplinkosauginės savybės
(deginių emisijos, Gyvavimo ciklas,
biologinis suirimas).
Kontaktai:
Aplinkos technologijos cheminių ir
biocheminių tyrimų laboratorija
Aplinkos institutas
Aleksandro Stulginskio universitetas
Studentų g. 11, Akademija, Kauno r.
LT-53361, Lietuva
Tel./ Faks.: +370 37 752292
El. paštas: agrotech@asu.lt
Smulkesnę informaciją rasite
http://www.asu.lt/ai/acl/lt/

Tribologijos laboratorija
Veikla - mechaninių sistemų tribologiniai
(trinties, dilimo, tepimo veiksnių trinties
porose analizės ir tarpusavio sąveikos) tyrimai.
Paslaugos:
Tepamųjų medžiagų (alyvų ir plastinių
tepalų) trinties ir dilimo mažinimo, plastinių
tepalų penetracijos, alyvos pliūpsnio ir
plastinių tepalų lašėjimo temperatūrų ir kt.
savybių nustatymas (įranga: 4-ių rutulių
tribometras MAST-1; tribometras TRM-500
(bandymų schemos plokštuma - rutulys,
plokštuma - pirštas, 4-i rutuliai) su
papildomais žemos (iki -40 oC) ir aukštos (iki
600 oC) temperatūrų moduliais;
penetrometras "Humboldt H-1240D.4F";
alyvos pliūpsnio matuoklis "Humboldt H2085.4F");
Palyginamieji konstrukcinių medžiagų
abrazyvinio dilimo tyrimai - dilimo abrazyvo
masėje, dilimo esant vidutiniam ir aukštam
kontaktiniam slėgiui, dilimo į abrazyvinį
popierių (įranga: tribometras pagal ASTM
G65-94, specialus dilimo abrazyvo masėje
įrenginys);
Mašinų elementų makro- ir mikrogeometrinių parametrų, kietumo (mikrokietumo) ir
mikrostruktūros parametrų vertinimas (įranga:
profilometrai "MahrSurf GD-25" ir "Hommel
Tester T500"; kietmačiai TK-2M, PMT-3;
mikroskopas su fotokamera MBI-6;
fotospektrometras "Ocean Optics USB4000" ir
kt.);
Trinties porų nepatikimo darbo priežasčių
vertinimas.

Vykdomi tyrimai:
Aplinkai draugiškų alyvų ir plastinių
tepalų (augalinės ir gyvūninės kilmės riebalų
pagrindu) kūrimas ir savybių tyrimas;
Alyvų modifikuotų metalų nanodalelėmis
kūrimas ir savybių tyrimai;
Mašinų ir jų elementų veikiamo
abrazyvinio dilimo tyrimai ir atsparumo
dilimui mažinimas;
Sandarinimo trinties porų "velenas riebokšlis" tyrimai;
Pjezoelektrinių pavarų kontakto tyrimai;
Įvairios paskirties tribologinių dangų
savybių vertinimas;
Plastikų / plastmasių modifikuotų
nanodalelėmis savybių tyrimai.
Mechanikos katedros darbuotojai,
dalyvaujantys Tribologijos laboratorijos
darbe, kas antri metai nuo 1999 m.
organizuoja ir praveda tarptautinę mokslinę
konferenciją "Balttrib", kurioje susirenka
mokslininkai iš įvairių šalių - nuo JAV iki
Japonijos, nuo Suomijos iki Indijos. Plačiau
apie konferenciją www.balttrib.info/
Įvairių su tribologija susijusių dalykų
MOKYMAS, KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
KURSAI, KONSULTACIJOS. Vadovėlių,
mokomųjų knygų, praktinių užduočių ir kt.
rengimas.
Kontaktai:
Aleksandro Stulginskio universitetas,
Studentų g. 15,
Mechanikos katedra, II rūmai, 216 k.,
prof. dr. Juozas Padgurskas
tel. (8 37) 752 263;
El. p. Juozas.padgurskas@asu.lt
www.asu.lt

APLINKOS INSTITUTAS
Aplinkotyros laboratorija
Veikla - vykdomi agro, hidro ir miško
ekosistemų objektų kokybės tyrimai.
Paslaugos - atlieka užsakomuosius aplinkos
objektų (vandens, dirvožemio ir augalinės
produkcijos) kokybės tyrimus. Aplinkotyros
laboratorija turi valstybinės visuomenės
sveikatos priežiūros tarnybos prie sveikatos
apsaugos ministerijos įstaigų laboratorijos
atestavimo pažymėjimą atlikti vandens
kokybės tyrimus.
Vykdomi tyrimai:
 sunkiųjų metalų nustatymas (atominis
absorbcinis spektrometras Analyst 100);
 bendrojo azoto nustatymas (automatinis
Kjeldalio distiliavimo garais įrenginys);
 sulfatų, nitratų, nitritų, amonio jonų,
bendrojo azoto, fosfatų, bendrojo fosforo,
geležies, mangano koncentracijų nustatymas
(UKD - 130, spektro- fotometrai Helios ir
UV/VIS mod. T70+, mikrobangų
mineralizatorius Multiwave 3000);
 permanganatinės oksidacijos ir BDS7
vertės nustatymas (aparatūros kompleksas
cheminiam ir biocheminiam deguonies
suvartojimui);
 pH ir redokso vertės nustatymas
(jonometrai METROM 692 ir 781 pH Meter);
 savitojo elektros laidžio vertės nustatymas
(konduktometras inoLab WTW).

Kontaktai
Vadovė doc. dr. Laima Česonienė
Aleksandro Stulginskio universitetas,
Universiteto g. 11
LT-53361 Akademija
Kauno r.
Tel. (8 37) 752202
El. paštas laima.cesoniene@asu.lt

APLINKOS INSTITUTAS
Geografinių informacinių
sistemų mokymo ir mokslo
centras
Veikla bei paslaugos:
 Hiperspektrinis skenavimas – naudojama

unikali portatyvi VNIR 400-H hiperspektrinė
kamera, skenuojanti 400-1000 nm
elektromagnetinės spinduliuotės zonose,
informacija fiksuojama 1000-yje spektro juostų
bei HYPERVISUAL ir ENVI programinė
įranga hiperspektriniams vaizdams gauti ir juos
apdoroti. Skenavimo sistema gali būti
eksploatuojama tiek laboratorijoje, tiek lauke,
montuojama orlaivyje. Galimi taikymai:
aplinkosauga, medicina, medžiagotyra, žemės
ūkis ir miškininkystė, kriminalistika ir kt.
 Objektinis vaizdų apdorojimas – naudojama
eCognition Bundle su eCognition Developer ir
eCognition Server programinė įranga. Šiuo
metu vykdomi lazerinio skenavimo duomenų
segmentavimo metodų tyrimai, orientuojantis į
įvairias miško inventorizacijų schemas.
 Aerofotografavimas, įskaitant nepilotuojamų
orlaivių naudojimą, kamerų kalibravimas,
pilnas fotogrametrinis apdorojimas iki
ortofotoplanų bei 3D modelių pagaminimo –
naudojamos stereofotogrametrinės darbo stotys
ir ENSOMOSAIC, CalCam, SeamLineEditor,
ESPA City, OrthoEngine programinė įranga.
 Lazerinio skenavimo duomenų apdorojimas
– TerraScan + TerraModeler + TerraPhoto +
TerraMatch programinė įranga. Iš orlaivių
atliekamas bei antžeminis lazerinis skenavimas.

Įvairių su geomatika susijusių dalykų
MOKYMAS, KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
KURSAI, KONSULTACIJOS. Vadovėlių,
mokomųjų knygų, praktinių užduočių ir kt.
rengimas.
Kontaktai:
ASU, Studentų g. 13, 205 kab.
LT-53362, Akademija, Kauno r.
Telefonas/faksas: 37 752291
http://www.giscentras.lt

