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AGRONOMY 

(01A) 

Trumpos rotacijos su pupiniais javais 

produktyvumas ir poveikis agrocenozei 

Impact of short-term crop rotation with 

leguminous cereals and other sustainable 

farming elements on environment, crop 

quality and energy potential 

Prof. dr. Kęstutis Romaneckas 

Skirtingų savybių vandens įtaka daiginamų 

ankštinių augalų sėklų bioaktyvių medžiagų 

kiekiui ir biologinei taršai 

The optimization of the amount of biological 

active compounds and parameters of 

mycological pollution in leguminous sprouted 

seeds for food using water with different 

properties 

Prof. dr. Honoratas Danilčenko 

Biotinių ir abiotinių veiksnių įtaka biologiškai 

aktyvių medžiagų kaupimuisi erškėtinių 

(Rosaceae) šeimos uogose 

The influence of biotic and abiotic factors on 

the accumulation of biologically active 

substances in Rosaceae family berries 

Doc. dr. Jurgitas Kulaitienė 

Dirvožemio tvarumo atstatymas didinant 

anglies sankaupų sluoksniavimąsi armenyje 

Soil quality restoration through organic 

carbon stratification 
Prof. dr. Vaclovas Bogužas 

 

LITHUANIAN RESEARCH CENTRE FOR AGRICULTURE AND FORESTRY 

 

Mokslo kryptis Disertacijų tematikos pavadinimas Disertacijų tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai 

AGRONOMY 

 (01A) 

Augalinių ekstraktų poveikis daržinės braškės 

(Fragaria ananasas Duch.) žaladariams ir jų 

pritaikymas biologinei augalų apsaugai  

The impact of plant extracts on strawberry 

(Fragaria x ananassa Duch.) pests and 

application in biological plant protection 

Dr. AlmaValiuškaitė 

Šviesos sąlygų poveikis patogeno vystymuisi 

ir augalų antioksidacinio potencialo 

formavimuisi 

Effect of light on the development of the 

pathogen and formation of plants antioxidant 

potential. 

Dr. Aušra Brazaitytė 



Dinaminių dirbtinio apšvietimo parametrų 

modeliavimas pagal augalų fotoatsaką 

Plant photoresponse based modeling of 

dynamic parameter artificial lighting. 
Dr. Akvilė Viršilė 

Šiaudų panaudojimo būdų ir tręšimo įtaka 

dirvožemio C:N:P stechiometrijai ir bendrajai 

kokybei  

The influence of straw management and 

fertilization on soil total quality and C:N:P 

stoichiometry 

Dr. Dalia Feizienė 

Žieminių ir vasarinių rapsų verticiliozės 

(Verticillium spp.) etiologija ir žalingumas  

Etiology and damage of Verticillium wilt 

(Verticillium spp.) in winter and spring 

oilseed rape 

Dr. Eglė Petraitienė 

Integruotos piktžolių kontrolės taikymo 

galimybė skirtingo intensyvumo žemės 

dirbimo sistemose 

Adoption of integrated weed management in 

different intensity tillage systems Dr. Gražina Kadžienė 

Aplinkos veiksnių poveikis maistinę ir 

vaistinę vertę turinčių augalų metabolitams, ir 

jų kitimas morfogenezės metu 

The effect of environmental factors on 

nutrient and pharmaceuticaly valuable plant 

metabolites and changes during 

morphogenesis 

Dr. G. Samuolienė 

Obelų biologinio potencialo optimizavimas 

technologinėmis priemonėmis 

Optimization of apple tree biliogical potential 

using technological tools 
Dr. G. Samuolienė 

Skirtingo intensyvumo žemės dirbimo 

sistemų įtaka organinės anglies tvarumui 

sunkaus priemolio rudžemyje 

The influence of different intensity tillage on 

sustainability of organic carbon in clay loam 

Cambisol 

Dr. Inga Liaudanskienė 

Kviečių krakmolo, kaip sudedamosios grūdo 

dalies ir atskiro produkto, charakteristika, 

modifikavimas ir daugiafunkcinis 

pritaikomumas 

Characteristic, modification and 

multifunctional applicability of wheat starch, 

as a component of the grain and as separate 

product 

Dr. Jurgita Cesevičienė 

Ekstremalių klimato kaitos veiksnių ir 

sunkiųjų metalų kompleksinis poveikis augalų 

fotosintezei ir antioksidacinės sistemos 

aktyvumui 

Integrated impact of extreme climate change 

factors and heavy metals on plant 

photosynthesis and antioxidative system 

activity 

Dr. Jurga Miliauskienė 

Kviečių lapų septoriozės sukėlėjo Zymos 

eptoria tritici  

epidemiologija ir kontrolės optimizavimas 

The epidemiology of septoria tritici blotch 

causal agent Zymoseptoria tritici and control 

optimization in winter wheat 

Dr. Jūratė Ramanauskienė 

Daugiametės svidrės adaptyvumas ir 

biomasės formavimasis sausros sąlygomis  

Breeding perennial ryegrass for improved 

adaptivity and biomass growth under water 

limiting conditions 

Dr. Kristina Jonavičienė 

Diazotrofinių endofitų identifikavimas ir įtaka 

sėjamiesiems grikiams (Fagopyrum 

esculentum)  

Identification and impact of diazotrophic 

endophytes on buckwheat (Fagopyrum 

esculentum)  

Dr. Skaidrė Supronienė 



Tarprūšinė hibridizacija ir poliploidija 

kokybiškai naujoms  

serbentų veislėms kurti 

Interspecific hybridization and polyploidy for 

developing qualitatively new currant varieties 
Prof. habil. dr. Vidmantas 

Stanys 

 Monilinia spp. rūšių  genetinis polimorfizmas 

ir potencialių antagonistų identifikavimas 

erškėtiniuose augaluose 

Genetic polymorphism of Monilinia spp. and 

identification of potential antagonists in 

Rosaceae plants 

Prof. habil. dr. Vidmantas 

Stanys 

Tręšimo degazuotu biosubstratu įtaka 

energinių augalų biomasės produktyvumui, 

kokybei ir dirvožemio mikroorganizmų 

sudėčiai 

The influence of digestate fertilization on the 

biomass productivity and quality of energy 

crops and on the composition of soil 

microorganizms  

Dr. Vita Tilvikienė 

 

Antocianinių žieminių kviečių selekcinės 

medžiagos kūrimas ir vertinimas  

Development and evaluation of anthocyanin-

containing winter wheat breeding material 
Dr. Žilvinas Liatukas 

Dirvožemio praturtinimas skirtingos 

konsistencijos ir sudėties pramoninės kilmės 

organinės medžiagos komponentais 

The effect of industry-derived organic matter 

on soil properties dr. Alvyra Šlepetienė 

 

 


