
 

 

Laboratory of Soil biodiversity and resources 

(former laboratory of Agrobiology) 

Laboratory opened in 2013. Post-doctoral, doctoral students, researchers, sc students 

conduct their research at the Laboratory. 

Research courses: Soil quality and 

sustainability, soil physical and 

biological properties, granulometric 

composition, soil structure, aggregate 

stability, water displacement, water 

potential, water and air conductivity in 

soil, soil mass and Zeta potential, 

toxicity, phytotoxicity, nanotoxicity, 

phenolic compounds, glucosinolates, 

allelopathy, microbiota, enzymes.  
 

 

 

The integration of the ASU with the LEU and VMU Trend directions and 

assumptions on one topic is the direction of the impact of climate change on the energy 

and sustainable environment. The renewed potential of the joint university will allow 

the development of research related to global climate change: integrated research into 

the impact of the natural environment and climate change on agro-forest ecosystems; 

long-term forecasts for agroecosystem productivity and sustainability changes in the 

climate; Studies on the effects of climate change and its consequences (drought, heat 

waves, cold waves) and on key environmental factors (groundwater ozone, UV, 

eutrophication) on agro and forest ecosystems; general studies of plant adaptation to 

adverse climatic factors, their regularities and results; Investigation of natural and 

anthropogenic environmental factors on humans; using the best experience and 

scientific knowledge in the world and in Lithuania to convey to the various target 

groups (pupils, the public, practitioners professionals) in practice the demonstration of 

how the greenhouse gas emissions from human activities are taking place and 

demonstrate measures to mitigate the effects of climate change. 

 

The scientists of the Laboratory are participants of the national projects of the 

European Regional Development Fund project "Optimal intermediate plants to reduce 

international pollution of the Venta and Lielupė basins", supported by the Lithuanian 

Science Council, Agriculture, Business entities. Laboratory scientists have 

accumulated experience and research results based on the current National Science 

Program "Sustainability of Agro, Forest and Aquatic Ecosystems" and the projects of 

this program. 

 

 

 

 

 



 

 

Training sessions: 12 academic hours. hr "Working with Zetasizer Nano ZS and 

Mastersizer 2000 Devices"; 10 hr. "Working with the Microtox 500 Analyzer"; 16 hr. 

"Working with Soil Physical Properties Testing Equipment". Seminars: 

"Determination of Soil CO2 Flows, Photosynthesis and Fluorescence", "How to 

Increase Straw Benefit and Soil Fertility in the Farm", "System of Measures for 

Supporting Soil Fertility in a Modern Farm", "Systems for Cultivation and Sowing", 

"Environmental and Environmental Peculiarities of Plant Protection" cultivating rape 

crops"," Scientific directions and modern laboratory equipment for experiments in 

agriculture ". 

 

Research Articles 

 Bogužas, V.; Mikučionienė, R.; Šlepetienė, A.; Sinkevičienė, A.; Feiza, V.; 

Steponavičienė, V.; Adamavičienė, A. Long-term effect of tillage systems, straw and green 

manurecombinations on soil organic matter // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių 

ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). 

ISSN 1392-3196. T. 102, Nr. 3 (2015), p. 243-250. [ISI Web of Science; CAB Abstracts]. 

[Citav. rod (F): 0.42; bendr. cit. rod: 1.439 (2014)] 

 Feiza, V.; Feizienė, D.; Sinkevičienė, A.; Bogužas, V.; Putramentaitė, A.; Lazauskas, S.; 

Deveikytė, I.; Seibutis, V.; Steponavičienė, V.; Pranaitienė, S. Soil water capacity, pore-

size distribution and CO2 e-flux in different soils after long-term no-till management // 

Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro 

Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 102, Nr. 1 (2015), p. 

3-14. [ISI Web of Science; CAB Abstracts]. [Citav. rod (F): 0.42; bendr. cit. rod: 1.439 

(2014)] 

 Steponavičienė, V.; Bogužas, V.; Mikučionienė, R.; Sinkevičienė, A.; Feiza, V. Influence 

of tillage systems and straw incorporation on soil shear strength and penetration resistance // 

Līdzsvarota lauksaimniecība : raksti = Harmonious Agriculture : Proceedings of the Scientific 

and Practical Conference / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Jelgava, 2015, ISBN 

9789984481760. p. 223-225. 

 Bogužas, V.; Mikučionienė, R.; Aleinikovienė, J.; Steponavičienė, V. Long-term effect of 

tillage systems, straw and green manure combinations on soil organic matter and 

microorganisms // Soil degradation: theory, evidence and protection activities : NJF seminar 

(483) : book of abstracts, 22-25 September 2015, Vėžaičiai, Lithuania. Klaipėda, 2015, ISBN 

9789955188643. p. 26. 

 Mikučionienė, R.; Feiza, V.; Feizienė, D.; Sinkevičienė, A.; Bogužas, V.; Putramentaitė, 

A.; Steponavičienė, V. Soil Water Capacity, Pore-size Distribution and CO2 E-fflux in 



 

 

Cambisol and Planosol after Long-term No-till Management // MATERIAŁY 29. Kongresu 

Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego: Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój 

Wrocław, 31.08-03.09.2015 = PROCEEDINGS of the 29th Congress of the Polish Society of 

Soil Science : Soil Resources and Sustainable Development Wrocław, 31.08-03.09.2015 

Wrocław, 2015, ISBN 9788393409655. p. 371. 

 
 
CONTACTS: 
Prof. dr. Vaclovas BOGUŽAS 
vaclovas.boguzas@asu.lt  

 

Dirvožemio biologinės įvairovės ir 

išteklių laboratorija 
 

 

 

 

PADALINIO VEIKLOS SRITYS 

Dirvožemio kokybė ir tvarumas, dirvožemio fizikinės 

ir biologinės savybės, granuliometrinė sudėtis, 

dirvožemio struktūra, agregatų stabilumas, 

vandentalpa, vandens potencialas, vandens ir oro 

laidumas dirvožemyje, dirvožemio koaguliacija, 

agregacija, sedimentacija, dalelių molinė masė ir Zeta 

potencialas, toksiškumas, fitotoksiškumas, 

nanotoksiškumas, fenoliniai junginiai, 

gliukozinolatai, alelopatija, mikrobiota, fermentai. 

 

 

 

 

VYKDOMOS MOKSLINĖS TEMOS IR PROJEKTAI  

„Nestabilių agroekosistemų tvarumo didinimas naudojant biologinius preparatus” (2013-2016), 

,,Inovatyvios rapsų auginimo technologijos ekologiniuose ūkiuose“ (2013-2015 m.), 

„ Vasarinių rapsų technologinių parametrų optimizavimas ekologinėje žemdirbystėje“ (2013-2015 

m.),  

„Šiaudų panaudojimo galimybės šiuolaikiniame ūkyje“ (2013-2015 m.)„ 

„Lauko augalų technologinių parametrų optimizavimas tiksliojoje žemdirbystėje“ (2014-2015 m.), 

„Organinių ir bakterinių trąšų kompleksinis panaudojimas šiuolaikiniame ūkyje ir jų efektyvumo 

vertinimas skirtinguose dirvožemiuose“ (2014-2015 m.) 

„Ilgalaikio įvairaus intensyvumo išteklių naudojimo poveikis skirtingos genezės dirvožemiams ir 

kitiems agroekosistemų komponentams" (2015-2018 m.) 

 

PASLAUGOS 

 Dirvožemio granuliometrinės sudėties nustatymas bei įvairių dalelių dydžio (diapazonas 0,02 ̶ 

2000µm) ir kiekio matavimas sausuoju ir šlapiuoju būdu. 

 Mažesnių nei 1µm dalelių dydžio, molinės masės ir Zeta potencialo tirpale matavimas 

įvairiose terpėse, nanotoksiškumo (mažesnių nei 50 nm nanodalelių kiekio) nustatymas. 
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 Dirvožemio, geriamo vandens, nuotekų, cheminių medžiagų toksiškumo įvertinimas, 

fitotoksiškumo nustatymas biologiniais metodais ir mikrobiotestais. 

 Dirvožemio porų ir drėgmės sulaikymo charakteristikų (augalams prieinamos drėgmės kiekis 

esant skirtingam gruntinio vandens aukščiui, vytimo taškas, poringumas, kapiliarų 

pralaidumas, vandentalpa ...) įvertinimas. 

 Dirvožemio struktūra ir agregatų stabilumas, karbonatų kiekis, vandens ir oro laidumas 

dirvožemyje. 

 Dirvožemio mikrobiotos biomasės, biomasės anglies ir CO2 emisijos nustatymas. 

 Dirvožemio biologinio aktyvumo ir fermentų nustatymas. 

 Dirvožemio kokybės indikatorių ir tausojamosios žemdirbystės elementų įvertinimas. 

 Šiaudų kiekio ir kitų augalinių liekanų dirvos paviršiuje ir dirvožemyje nustatymas. 

 

DOKTORANTŪROS STUDIJOS 

Doktorantės V. Steponavičienės darbas “Agroekosistemų tvarumas ir anglies sankaupos įvairaus 

intensyvumo žemės dirbimo ir augalų organinės mitybos sistemose“, 2013-2017 m. vadovas prof. 

dr. V. Bogužas 

Doktorantės  R. Mockevičienės darbas „Vasarinių rapsų technologinių parametrų optimizavimas 

ekologinėje žemdirbystėje“, 2013-2017 m. vadovas prof. habil.  dr. R. Velička 

Doktorantės  E. Eimutytės darbas  „Skirtingi necheminės piktžolių kontrolės metodai cukrinių 

runkelių ekologinėje agrocenozėje“,  2014-2018 m. vadovas prof. dr. K. Romaneckas 

Doktorantės M. Keidan darbas „Žieminių rapsų technologinių parametrų optimizavimas ekologinėje 

žemdirbystėje“, 2014-2018 m. vadovas prof. dr. A. Marcinkevičienė 

Doktorantės L. Skinulienės darbas “Ilgalaikis augalų kaitos derinių poveikis dirvožemio kokybei ir 

organinės anglies sankaupoms“, 2015-2019 m. vadovas prof. dr. V. Bogužas 

BAKALAURO IR MAGISTRANTŪROS STUDIJOS 

S. Grigaliūnaitė „Žemės dirbimo įtaka vandentalpai, vandens potencialui ir deficitui“(2016 m.), S. 

Lapėnas „Žemės dirbimo, šiaudų ir žaliosios trąšos įtaka dirvožemio organinės medžiagos pokyčiams 

(2016 m.), R. Valadkaitė „Organinės anglies ir suminio azoto pokyčiai skirtingai naudojamame 

dirvožemyje“ (2016 m.), E. Lindqvist “Effect of soil tillage systems and straw retention on soil 

agregation and water capacity (2015 m.), S. Baliūnas  „Neariminio žemės dirbimo, šiaudų ir žaliosios 

trąšos įterpimo poveikis miežių agroekosistemos komponentams“(2016 m.), M. Česevičius 

„Ilgalaikio skirtingo intensyvumo žemės dirbimo poveikis miežių agrocenozei taikant intensyvias 

technologijas“(2016 m.),  L. Vilaniškis „Žemės dirbimo intensyvumo įtaka miežių pasėlio 

produktyvumui ir piktžolėtumui“(2016 m.). 

APGINTOS DISERTACIJOS IR HABILITACINIAI DARBAI 

 Disertacijos: Aidos Adamavičienės “Įsėlinių tarpinių augalų ir piktžolių konkurencingumas 

kukurūzų pasėlyje” vadovas: prof. K. Romaneckas 2013 m.; Dovilės Avižienytės “Ilgalaikio skirting 

žemės dirbimo poveikis agrocenpzėms taikant intensyvias technologijas ir augalų kaitą” vadovas: 

prof. K. Romaneckas 2013 m.; Kristinos Bajorienės “Organinių mulčių liekamasis poveikis 

agrocenozėms” vadovas: doc. D. Jodaugienė 2013 m.; Ritos Čepulienės “Alelocheminių junginių 



 

 

kaupimosi rapsuose dinamika ir poveikis žemės ūkio augalams ir piktžolėms” vadovas: prof. R. 

Velička 2014 m. 

KITA VEIKLA 

Rengiami mokymai : 12 ak. val. „Darbas su Zetasizer Nano ZS ir Mastersizer 2000 prietaisais“; 10 

ak. val. „Darbas su Microtox 500 analizatoriumi“; 16 ak. val. „Darbas su dirvožemio fizikinių savybių 

tyrimo įranga“.  

Seminarai: „Dirvožemio CO2 srautų, fotosintezės ir fluorescencijos nustatymas“, „Kaip padidinti 

šiaudų naudą ir dirvožemio derlingumą ūkyje?“, „Priemonių sistema dirvožemio derlingumui 

palaikyti šiuolaikiniame ūkyje“ ‚ „Žemės dirbimo ir sėjos sistemos“, „Augalų apsaugos ypatumai 

ekologiškai ir intensyviai auginamų rapsų pasėliuose“, „Mokslinių tyrimų kryptys ir moderni 

laboratorinė įranga eksperimentams žemės ūkyje“. 

Mokslo populiarinimo darbai  

Jodaugienė, D.; Bogužas, V.; Pupalienė, R.; Marcinkevičienė, A.. Piktžolių kontrolės sistema ir 

sėjomainos ekologiniame ūkyje // Žemdirbio vasara 2013 [CD-R] : mokslinė-praktinė konferencija ir 

šiuolaikinių augalininkystės technologijų apžiūra. Akademija, 2013.    

Mikučionienė, R.; Bogužas, V. Europos sąjungos lėšos efektyvių šiaudų panaudojimo technologijų 

sklaidai : projektas "Šiaudų panaudojimas šiuolaikiniame ūkyje" Nr. 1PM-PV-12-1-012567-PR001 

// Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2013, spalio 12, p. 8. 

Bogužas, V.; Mikučionienė, R. Šiaudų nauda organinei medžiagai – pagrindiniam dirvožemio 

kokybės rodikliui. Projektas „Šiaudų naudojimas šiuolaikiniame ūkyje“ Nr. 1PM-PV-12-1-012567-

PR001 // Ūkininko patarėjas. ISSN 1392-2769. 2014, spalio 7, p. 7. 

Jodaugienė, D.; Pupalienė, R.; Bogužas, V.; Sinkevičienė, A.; Mikučionienė, R.; Adamavičienė, 

A.; Steponavičienė, V. The influence of straw on soil organic carbon and allelopathic effect on seed 

germination // Soil in the Environment : the 1st International Conference of Young Scientists, June 9 

-10, 2014 Wroclaw - Pawlowice, Poland : book of abstracts. Wroclaw, 2014. p. 27. 

Steponavičienė, V.; Bogužas, V.; Sinkevičienė, A.; Adamavičienė, A.; Lindqvist, E. Effect of soil 

tillage system and straw retention on soil aggregation and water capacity // Innovative researches for 

the future of agriculture and rural areas development: VI th International Scientific Symposium for 

PhD Students and Students of Agricultural Colleges, 17-19 September 2015 Bydgoszcz-Ciechocinek, 

Poland. Bydgoszcz, 2015. p. 123. 

Steponavičienė, V.; Bogužas, V.; Marcinkevičienė, A.; Sinkevičienė, A.; Adamavičienė, A. 
Piktžolių paplitimas įvairaus intensyvumo ilgalaikio žemės dirbimo ir augalinių liekanų panaudojimo 

sistemose // Agrofitocenozių produktyvumo didinimas [CD-ROM]: konferencija skirta profesoriaus 

Antano Stancevičiaus 95-osioms gimimo metinėms paminėti, Aleksandro Stulginskio universitetas, 

2015 m. kovo 19 d. : programa ir pranešimų santraukos. Akademija, 2015. p. 28-29. 

 

Moklsinės publikacijos  

Bogužas, V.; Mikučionienė, R.; Šlepetienė, A.; Sinkevičienė, A.; Feiza, V.; Steponavičienė, V.; 

Adamavičienė, A. Long-term effect of tillage systems, straw and green manurecombinations on soil 

organic matter // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro 

Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 102, Nr. 3 (2015), p. 243-

250. [ISI Web of Science; CAB Abstracts]. [Citav. rod (F): 0.42; bendr. cit. rod: 1.439 (2014)] 

Feiza, V.; Feizienė, D.; Sinkevičienė, A.; Bogužas, V.; Putramentaitė, A.; Lazauskas, S.; 

Deveikytė, I.; Seibutis, V.; Steponavičienė, V.; Pranaitienė, S. Soil water capacity, pore-size 

distribution and CO2 e-flux in different soils after long-term no-till management // Žemdirbystė = 

Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. 



 

 

Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 102, Nr. 1 (2015), p. 3-14. [ISI Web of Science; CAB 

Abstracts]. [Citav. rod (F): 0.42; bendr. cit. rod: 1.439 (2014)] 

Steponavičienė, V.; Bogužas, V.; Mikučionienė, R.; Sinkevičienė, A.; Feiza, V. Influence of 

tillage systems and straw incorporation on soil shear strength and penetration resistance // Līdzsvarota 

lauksaimniecība : raksti = Harmonious Agriculture : Proceedings of the Scientific and Practical 

Conference / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Jelgava, 2015, ISBN 9789984481760. p. 223-

225. 

Bogužas, V.; Mikučionienė, R.; Aleinikovienė, J.; Steponavičienė, V. Long-term effect of tillage 

systems, straw and green manure combinations on soil organic matter and microorganisms // Soil 

degradation: theory, evidence and protection activities : NJF seminar (483) : book of abstracts, 22-25 

September 2015, Vėžaičiai, Lithuania. Klaipėda, 2015, ISBN 9789955188643. p. 26. 

Mikučionienė, R.; Feiza, V.; Feizienė, D.; Sinkevičienė, A.; Bogužas, V.; Putramentaitė, A.; 

Steponavičienė, V. Soil Water Capacity, Pore-size Distribution and CO2 E-fflux in Cambisol and 

Planosol after Long-term No-till Management // MATERIAŁY 29. Kongresu Polskiego 

Towarzystwa Gleboznawczego: Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój Wrocław, 31.08-

03.09.2015 = PROCEEDINGS of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science : Soil 

Resources and Sustainable Development Wrocław, 31.08-03.09.2015 Wrocław, 2015, ISBN 

9788393409655. p. 371 

 

Kontaktai: 

Prof. dr. Vaclovas Bogužas 

vaclovas.boguzas@asu.lt  
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