
ŽEMĖS IR MIŠKŲ JUNGTINIS  TYRIMŲ CENTRAS
MIŠKŲ SEKTORIAUS TYRIMŲ, STUDIJŲ IR PLĖTROS CENTRAS
AUGALŲ GENETIKOS IR BIOTECHNOLOGIJOS CENTRAS
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BIOLOGINIŲ ATLIEKŲ IR ŠALUTINIŲ PRODUKTŲ 
PANAUDOJIMO LABORATORIJA
LABORATORY OF BIOLOGICAL WASTE AND BY-PRODUCTS USAGE

Biologinių atliekų ir šalutinių produktų panaudojimo la-
boratorija pradėjo veikti nuo 2012 m. gruodžio 7 d., kaip 
atviros prieigos „Biosistemų inžinerijos, biomasės energe-
tikos ir vandens inžinerijos“ centro slėnio „Nemunas“ dalis.

Biologinių atliekų ir šalutinių produktų panaudojimo la-
boratorijos funkcija – vykdyti technologijos mokslo srities 
aplinkos inžinerijos krypties fundamentinius ir taikomuo-
sius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą.

Biological waste and by-product utilization laboratory 
start its activity since 2012 December 7th, as open access 
centre „Biosystems engineering, Biomass energy and Water 
engineering“ which is part of the valley „Nemunas“.

Function of Biological waste and by-products utilization 
laboratory - to carry out fundamental and applied research 
and experiments in the science field of technology, direc-
tion environmental engineering.



PADALINIO VEIKLOS SRITYS
 ● Šalutiniai produktai
 ● Biologinės atliekos 
 ● Biotepalai 
 ● Biodyzelinas 
 ● Tepamosios medžiagos
 ● Biopolimerai

MOKSLINIŲ TYRIMŲ KRYPTYS
 ● Biologinių ir kitokių organinių atliekų bei šalutinių 

produktų inventorizavimas;
 ● Atliekų savybių ir tinkamumo bioenergetiniams pro-

cesams tyrimai;
 ● Organinių atliekų energetinės vertės ir poveikio aplin-

kai vertinimas;
 ● Žemės ūkio kilmės atliekų surinkimo, utilizavimo 

technologijų optimizavimas.

PASLAUGOS
 ● Biotepalų iš šalutinių produktų galimybių tyrimai;
 ● Biodyzelino gamybos iš šalutinių produktų galimybių 

tyrimai;
 ● Naujų žaliavų ieškojimas biotepalams;
 ● Naujų žaliavų ieškojimas biodyzelinui;
 ● Biologinių atliekų panaudojimo tepamųjų medžiagų 

gamybai galimybių tyrimai;
 ● Biologinių atliekų panaudojimo biodyzelino gamybai 

galimybių tyrimai.

PEDAGOGINĖ VEIKLA
 ● Studentų mokslinė praktika 2013 (I ir II studijų pako-

pos studentų moksliniai tyrimai vasaros metu) (KTU 
magistrantė atliko tyrimus tema „Tepamųjų medžia-
gų gamyba ir savybių tyrimas“).

 ● Studentų moksliniai tyrimai 2011 (I ir II studijų pako-
pos studentų moksliniai tyrimai laisvu nuo studijų 
metu (pavasario arba rudens semestrų metu)) (ASU 
bakalaurė atliko tyrimus tema „Neopentilglikolio ole-
ato biotechnologinė sintezė“).

RESEARCH ACTIVITIES
 ● By-products
 ● Bio-waste
 ● Biolubricants
 ● Biodiesel
 ● Lubricating materials
 ● Biopolymers

RESEARCH INTERESTS
 ● Inventory of biological and other organic waste and 

by-products;
 ● Investigation of waste properties and suitability for 

bio-energy processes;
 ● Assessment of organic waste energy value and envi-

ronmental impact;
 ● Optimization of agricultural origin waste collection 

and recycling technologies.

SERVICES
 ● Studies of biolubricants production potential from 

by-products;
 ● Studies of biodiesel fuel production potential from 

by-products;
 ● Search of new raw materials for bio lubricants;
 ● Search of new raw materials for bio diesel fuel;
 ● Studies of bio-waste usage possibility for lubricating 

materials production;
 ● Studies of bio-waste usage possibility for diesel fuel 

production.

EDUCATIONAL ACTIVITIES
 ● Scientific Practice for Students 2013 (I and II gradu-

ate student research during the summer) (KTU Mas-
ter conducted research on “Production of lubricating 
materials and study of their properties‘)

 ● Science Research for Students 2011 (I and II graduate 
student research free from studies (Spring or Fall se-
mesters)) (ASU Bachelor conducted research on “Bi-
otechnological Synthesis of neopentyl glycol oleate”)



KITA VEIKLA
 ● „Biodegalų gamybos procesas“, „Tyrėjų naktis“, ASU, 

2013 09 27;
 ● „Biodegalai transportui“, „Tyrėjų naktis“, ASU, 2012 09 

28;
 ● „Biodegalai iš gamtos“, „Tyrėjų naktis“, ASU, 2009 09 

25.
Tyrėjų naktis yra išskirtinis renginys, kai daugelis Eu-

ropos mokslo ir tyrimų laboratorijų atveria duris ir pa-
bendrauti su visuomene išeina mokslininkai bei tyrėjai, 
kurie paprastai dirba uždarose laboratorijose ir mokslo 
centruose. Jau beveik dešimtmetį Tyrėjų naktis kasmet 
mokslo entuziastus kviečia susipažinti su įtraukiančiais 
ir intriguojančiais moksliniais tyrimais, inovacijomis bei 
išradimais. Tyrėjų nakties metu mokslininkai kviečia da-
lyvauti eksperimentuose, simuliacijose, interaktyviose 
darbo grupėse, paskaitose, apskrito stalo diskusijose ir 
debatuose, parodose, ekskursijose ir konkursuose. Sie-
kiama, kad kiekvienas – nuo mažo iki didelio – mokslo 
pasaulyje atrastų savo atradimus.

 ● Parodos „Ką pasėsi....2013“ metu. ASU, 2013 m. ba-
landžio 4 d.

 ● Parodos „Sprendimų ratas“ metu. ASU, 2013 m. spa-
lio 4 d.
Kiekvienų metų pavasarį vyksta Aleksandro Stulgins-

kio universitete tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pa-
sėsi...“. Parodos tematika: žemės ūkio technika, fermų 
įranga, statybos technika ir įranga, vandentvarkos ir šilu-
mos ūkio įranga, trąšos ir augalų apsaugos priemonės, 
gyvulininkystė, daržininkystė, sodininkystė ir gėlininkys-
tė, žemės ūkio mokslas ir konsultacinės paslaugos, kai-
mo verslai ir amatai, automobiliai, leidiniai žemės ūkiui.

Spalio mėn. pradžioje vyksta kiekvienais metais Alek-
sandro Stulginskio universitete miško, medžioklės, 
aplinkos ir gyvulininkystės technologijų paroda „Spren-
dimų ratas“. 

PAGRINDINIAI REZULTATAI
Apgintos daktaro disertacijos

 ● Milda Gumbytė. Biodyzelino gamybos šalutinių pro-
duktų perdirbimas į aplinkai draugiškus produktus. 
Darbo vadovė prof. dr. (HP) Violeta Makarevičienė. 
Lietuvos žemės ūkio universitetas. 2011 03 24. 

OTHER ACTIVITIES
 ● “Process of biodiesel production”, “Tyrėju naktis“, 

ASU, 2013 09 27;
 ● “Biofuel for transport“, “Tyrėju naktis“, ASU, 2012 09 

28;
 ● “Biofuel from the nature“, “Tyrėju naktis”, ASU, 2009 

09 25.
Researchers‘ Night is an exclusive event where many 

European scientific and research laboratory opens the 
door and scientists and researchers, who usually work 
in confined laboratories and research centers, commu-
nicate with the public. For nearly a decade, researchers 
nights annually invites science enthusiasts access to 
the immersive and intriguing research, innovation and 
inventions. During the event scientists invites to par-
ticipate in experiments, simulations, interactive work-
shops, lectures, round table discussions and debates, 
exhibitions, tours and competitions. The idea is that 
everyone - from yang to old - in the scientific world dis-
covered his discoveries.

 ● During the exposition - “Ką pasėsi....2013“. ASU, 4 of 
April, 2013;

 ● During the exposition - “Sprendimų ratas“. ASU, 4 of 
November, 2013;
Every spring at Alelsandras Stulginskis University in-

ternational agricultural exhibition “Ką pasėsi...” is held. 
Exhibition themes: agricultural machinery, farm equip-
ment, construction machinery and equipment, water 
and heat equipment, fertilizers and plant protection, 
animal husbandry, gardening, horticulture and flori-
culture, agricultural education and advisory services, 
rural businesses and crafts, cars, press for agriculture. 
Each year in the beginning of October at Aleksandras 
Stulginskis University the exhibition „Sprendimų ratas“ 
of forest, hunting, animal husbandry and environmen-
tal technology takes place.

MAIN RESULTS 

Doctoral thesis
 ● Milda Gumbytė. Processing of Biodiesel Fuel By-Prod-

ucts into Environmentally Friendly Materials. Doctoral 
dissertation supervisor prof. dr. (HP) Violeta Makare-
vičienė. Lithuanian University of Agriculture. 2011 03 
24. 



MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS / SCIENTIFIC PUBLICATIONS
 ● Kreivaitis, Raimondas; Padgurskas, Juozas; Gumbytė, Milda; Kupčinskas, Artūras. An assessment of beeswax as a 

thickener for environmentally friendly lubricating grease production // Lubrication science ISSN 0954-0075. Т. 27, 
N6 (2015), p. 347-358. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. 

 ● Feiferytė, Aistė; Dvarionienė, Jolanta; Gumbytė, Milda. Assessment of properties and life cycle of biosynthetic 
oil // Journal of cleaner production. Oxford: Elsevier. ISSN 0959-6526. 2015, vol. 95, p. 281-290. [Science Citation 
Index Expanded (Web of Science); Academic Search Premier; Business Source Complete; CAB Abstracts; Com-
pendex; Inspec; Science Direct]. 

 ● Sendžikienė, Eglė; Makarevičienė, Violeta; Gumbytė, Milda. Reactive extraction and fermental transesterification 
of rapeseed oil with butanol in diesel fuel media // Fuel Processing Technology. Amsterdam: Elsevier Science. 
ISSN 0378-3820. 2015, Vol. 138, p. 758-764. [ISI Web of Science; Science Direct]. 

 ● Andrulevičiūtė, Vaida; Makarevičienė, Violeta; Skorupskaitė, Virginija; Gumbytė, Milda. Biomass and oil content of 
Chlorella sp, Haematococcus sp, Nannochloris sp. and Scenedesmus sp. under mixotrophic growth conditions in 
the presence of technical glycerol // Journal of Applied Phycology. Dordrecht: Springer. ISSN 0921-8971. 2014, vol. 
26, iss. 1, p. 83-90. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); SpringerLINK; SCOPUS; AGRICOLA; CAB 
Abstracts; Bibliography of Periodical Literature (IBZ)].

 ● Makarevičienė, Violeta; Lebedevas, Sergejus; Rapalis, Paulius; Gumbytė, Milda; Skorupskaitė, Virginija; Žaglinskis, 
Justas. Performance and emission characteristics of diesel fuel containing microalgae oil methyl esters // Fuel. 
ISSN 0016-2361. Vol. 120 (2014), p. 233-239. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct]. 

 ● Gražulevičienė, Violeta; Treinytė, Jolanta; Zaleckas, Ernestas. Film-Forming Starch Composites for Agricultu-
ral Applications // Journal of Polymers and the Environment. New York: Springer. ISSN 1566-2543. Vol. 20, Iss. 
2(2012), p. 485-491. [ISI Web of Science; SpringerLink].

 ● Treinytė, Jolanta; Gražulevičienė, Violeta; Ostrauskaitė, Jolita. Biodegradable polymer composites with nitrogen- 
and phosphorus-containing waste materials as the fillers // Ecological Chemistry and Engineering S = Chemia i 
Inżynieria Ekologiczna S. Opole: Opole University. ISSN 1898-6196. Vol. 21, no. 3 (2014), p. 515-528. [Science Cita-
tion Index Expanded (Web of Science)].
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KONTAKTAI / CONTACTS

Apdovanojimai
 ● 2013 m. vasario mėn. iš LMA gautas aukštųjų moky-

klų studentų mokslinių darbų premijos laureato di-
plomas už mokslinį darbą „Bioskaidūs kompozitai ir 
jų taikymas žemės ūkyje“, J. Treinytė, darbo vadovė 
doc. dr. Violeta Gražulevičienė.

 ● 2011 m. ASU žemės ūkio Mokslo ir technologijų parko 
konkurso „Inovatyvus produktas“ nugalėtoja už pro-
duktą „Bioskaidūs vazonėliai“, J. Treinytė.

 ● Mokslo premijos laureato diplomas  už mokslo darbų 
rinkinį „Degalai ir tepamosios medžiagos iš atsinau-
jinančių išteklių“, M.Gumbytė ir kt., 2010 m. vasario 
mėn.

Awards
 ● 2013. LSC high school students‘ scientific works prize 

for scientific work “Biodegradable composites and 
their application in agriculture“, J. Treinytė, supervisor 
doc. dr. Violeta Gražulevičienė.

 ● 2011. ASU Agricultural Science and Technology Park 
of the competition “Innovative Product“ winner for 
the product “Biodegradable pots“, J. Treinytė.

 ● Science Prize Laureate Diploma for scientific works, 
fuel and lubricant materials from renewable resourc-
es, M.Gumbytė et al., 2010.


