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Pavadinimas lietuvių kalba: Pievininkystė  

Pavadinimas anglų kalba: Grassland science 

Dalyko apimtis: 7 kreditų, 187 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 47 val., savarankiškam darbui 

140 val. 

Studentų darbo formos ir apimtis: 

Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 

Paskaitos 40 Pasirengimas kontroliniam darbui  

Konsultacijos 5   

Egzaminas 2  140 

 

Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

Trečioji Agronomija  Laisvai pasirenkamas  

 

Studijų dalyko tikslas: suteikti naujausias mokslo žinias žolininkystės kompleksinio tyrinėjimo 

klausimais, siekiant įsisavinti žolių morfologines, biologines ir ekologines savybes, augimo ir 

vystymosi ypatumus, žinoti pievų augalų bendrųjų formavimosi ir vystymosi dėsningumus, gebėti juos 

įtakoti. Žinoti pievų ir ganyklų degradacijos priežastis, gebėti įvertinti žolyno būklę, parinkti 

tinkamiausius komponentus įvairios paskirties žolių mišiniams ir pagerinti seną ar įrengti naują 

produktyvų žolyną, gebėti efektyviai tvarkyti žalienas ekologiniame ūkyje, organizuoti žolių 

sėklininkystę sėkmingai realizuoti žolių panaudojimo alternatyvioms reikmėms galimybes. 

Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms: Biomedicinos mokslo srities (privalumas Žemės ūkio 

mokslų krypties) magistro kvalifikacinis laipsnis. 

Dalyko studijų rezultatai: 

Žinios, jų taikymas: gebės taikyti naujausias sistemingas mokslinių tyrimų žinias apie pievininkystės 

mokslo objektą ir tikslus, biologinius ir ekologinius pievininkystės aspektus, pievų ir ganyklų augalų 

bendrijas, bei jas sudarančias žoles, pievų ir ganyklų žolynų naudojimo ir priežiūros ypatumus, 

daugiamečių žolių auginimo pašarui sėjomainoje galimybes, svarbiausius žolių sėklininkystės 

aspektus, žolininkystės svarbą ekologiniame ūkininkavime, bei alternatyvias žolininkystės galimybes. 

Gebėjimai vykdyti tyrimus: gebės pasirinkti tinkamus žolininkystės klausimų tyrimo metodus, 

analizuoti ir įvertinti natūralios pievos ekotipo veiksnius, jų tinkamumą žolėms augti, išskirti augalų 



tarpusavio sąveikos faktorius, įvertinti žolyno būklę ir pašarinę vertę, pagal jį sudarančių žolių rūšių 

gausumą ir ūkinę vertę, objektyviai parinkti efektyvias jo pagerinimo priemones, pagal konkrečias 

augavietės sąlygas parinkti tinkamiausius komponentus įvairios paskirties žolynams, maksimaliai 

pritaikyti pupinių ir miglinių žolių biologines-ekologines konkretaus ekologinio ūkio dirvožemiams, 

išnaudoti gerąsias daugiamečių žolių priešsėlines savybes bei pupinių augalų biologinio azoto 

fiksavimo galimybes, įrengti pupinių ir varpinių sėklažolių sklypus ir užtikrinti aukštus ir kokybiškus 

žolių sėklų derlius, įvertinti kraštovaizdžio žolynų ir vejų būklę, numatyti jų pagerinimo priemones, 

efektyviai pritaikyti žalienų produkciją energetinėms reikmėms. 

Socialiniai gebėjimai: gebės kūrybiškai pritaikyti pievininkystės mokslo integracinį pobūdį bei tyrimų 

metodus, numatant platesnio daugiamečių žolių panaudojimo perspektyvas ir visapusiškai išplečiant 

žolių realaus pritaikymo galimybes visose įmanomose veiklos srityse. 

Asmeniniai gebėjimai: gebės projektuoti tolesnę savo mokymosi perspektyvą bei gebėjimą dirbti 

ekspertų komandoje, imtis atsakomybės kritiškai vertinanti strateginius savo veiklos srities 

sprendimus, gebės greitai reaguoti į dinamiškus žemės ūkio, pašarų gamybos, atsinaujinančių 

energetinių šaltinių technologinės bei visuomeninės ir kultūrinės aplinkos pokyčius, atskleisti ir plėtoti 

kūrybinius intelektinius asmens gebėjimus. 

 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  

1. Pievininkystės sąvokų ir terminų tikslus supratimas ir vartojimas.  

2. Žolininkystės tyrimų  metodų išmanymas ir taikymas.  

3. Gebėjimas savarankiškai planuoti ir vykdyti įvairios paskirties žolynų fundamentinius ir 

taikomuosius mokslinius tyrimus, perteikti naujausias žolininkystės mokslo žinias žemės ūkio 

ir bioenergetikos srities specialistams, koordinuoti  mokslinius ir taikomųjų tyrimų projektus, 

įvairiapusiškai integruojant žolininkystės mokslo pasiekimus. 

 

Dalyko turinys: 

        Paskaitos: 

1. Pievininkystės mokslas. 

2. Biologiniai ir ekologiniai pievininkystės aspektai. 

3. Pievų ir ganyklų žolės, augalų bendrijos. 

4. Žalienų gerinimas, priežiūra ir naudojimas. 

5. Ganyklos žolynai, priežiūra ir naudojimas. 

6. Daugiamečių žolių auginimas pašarui sėjomainoje. 

7. Žolių auginimas sėklai. 

8. Žolininkystės svarba ekologiniame ūkyje. 

9. Žolininkystės alternatyviosios galimybės. 

 

Dalyko studijų metodai: užsiėmimų metu naudojamos šiuolaikinės studijų priemonės, taikomi 

probleminio mokymo elementai, doktorantai įtraukiami į diskusijas, dalis paskaitų medžiagos 

užduodama studijuoti ir pristatyti savarankiškai. Nesusidarius doktorantų grupei studijų metu 

užtikrinamas pastovus grįžtamasis ryšys tarp doktoranto ir dėstytojo, taikomas probleminis – 

diskusinis apsikeitimo informacija metodas, apibendrinant pasiektą žinių lygmenį ir numatant gaires 

tolimesnėms studijoms. 



Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo metodai ir struktūra:  

 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio 

koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Egzaminas 1,0 17-20 savaitė 

 

Pagrindiniai mokymosi šaltiniai: 

1. Daugėlienė N. Žolynų ekosistemos. – Akademija, 2010, 319 p. 

2. Daugėlienė N. Žolininkystė rūgščiuose dirvožemiuose. 2002, 259 p.  

3. Frame J. Improved Grassland Management. 2002, Farming Press, 352 p.  

4. Grassland Science in Europe, 1996, Vol.1. iki šiol (European Grassland Federation (kasmetinis 

leidinys) 

5. Rimkus K. Pievotyra. 2003, Smaltijos leidykla, 192 p. 

6. Tonkūnas J., Kadžiulis L. Pievos ir ganyklos.- V.: Mokslas, 1997.- 304 p. 

 

Papildomi mokymosi šaltiniai: 

1. Biologija // LMA periodinys leidinys. 

2. Frame J., Charlton J.F.L., Laidlaw A.S. Temperate Forage Legumes. 1998, CAB International, 

327 p. 

3. Grass: Its Production &Utilization. Ed. Hopkins A., 2000, Blackwell Science, 440 p. 

4. Marčiauskas S. Ganyklos ir ganiava.- V.: Mokslas, 1989.- 128 p. 

5. Mockaitis J. Vejų įrengimas ir priežiūra, 1999, 87 p. 

6. Pašarų gamyba. Juraitis V., Kulpys J., 2003, Kaunas, 327 p. 

7. Pašarininkystė / Sudarė A.Petkevičius.- V.:Mokslo enciklopedijų leidykla, 1993.-318 p. 

8. Pivoriūnas J. Daugiamečių pašarinių žolių auginimas sėklai./ Lietuvos Žemdirbystės mokslinio 

tyrimo institutas.- V.: 1990.- 48 p. 

9. Žolininkystė Lietuvoje/ Redkol.: R. Dapkus ir kt. – Dotnuva-Akademija, 1995.- 288 p.- 

(Mokslo darbai / Lietuvos žemdirbystės institutas.; 43) 

10. Žolių ūkis / Redkol. .: V. Žemaitis ir kt. / Žemdirbystė: Mokslo darbai /- Dotnuva- Akademija, 

1995.- 187 p 

11. Vasiliauskienė V. Kultūrinių ganyklų tręšimas.- V.: LŽŪM, 1985.- 47 p. 

12. Vagos // ASU periodinis leidinys 

13. Žemdirbystė // ASU/LŽI periodinis leidinys 

14. Žemės ūkio mokslai // LMA periodinis leidinys 

 

Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: doc. dr. Evaldas Klimas, ASU Žemės ūkio ir maisto 

mokslų institutas. 

Kiti dalyko dėstytojai: dr. Jonas Šlepetys, LAMMC, Žemdirbystės institutas. 

Aprašą parengė: doc. dr. Evaldas Klimas; dr. Jonas Šlepetys. 

 



Recenzentai: 

ASU Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto recenzentas: doc. dr. Elena Jakienė 

Agronomijos krypties doktorantūros komiteto paskirtas recenzentas: doc. dr. Steponas Raudonius, 

prof. habil. dr. Pavelas Duchovskis, dr. Vita Tilvikienė 
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