
 
Projekto 
pavadinimas   
ir numeris 

Pupinių augalų daugiafunkcinių savybių panaudojimo išplėtimas pašarų  
ir maisto grandinėse (SmartLegume) 
Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0068 

Finansavimas Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 1 prioriteto 
„Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės 
Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos 
srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ 
www.esinvesticijos.lt  
Paraiškoje suplanuota projekto vertė – 699 919,59 Eur. 
Prašoma finansavimo suma – 594 779,59 Eur 

Projekto 
vykdytojas 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (toliau – Centras),  
projektą įgyvendina Centro filialas Žemdirbystės institutas  

Projekto trukmė Pradžia – 2017 m. gruodžio 19 d., pabaiga – 2021 m. gruodžio 18 d.  

Mokslinio tyrimo 
vadovė 

Vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Žydrė Kadžiulienė  

Projekto tikslas Sukurti inovatyvias pupinių augalų auginimo sistemas, paremtas jų 
daugiafunkcine verte ir turtinančiais saugesnių augalinės kilmės žaliavų 
naudojimą (pateikimą) pašarų bei maisto grandinėse  

Projekto 
santrauka 

Siekiant ekologines galimybes ekosistemoje išnaudoti pupinių augalų 
daugiafunkcines vertingąsias savybes, padidinti pasitikėjimą pupiniais augalais, 
svarbu įvertinti visą naudą, susijusią su pupinių augalų auginimu 
agroekosistemos–žaliavų pašarų ir maisto grandinėje. Yra svarbu turėti kuo 
daugiau naujų mokslinių tyrimų duomenų ne tik apie tradicinius pupinius 
augalus žirnius, bet ir naujesnius, šiauresnėmis dirvožemio ir klimatinėms 
sąlygoms vertingus pupinius augalus – lęšius bei avinžirnius. Labai svarbu ne 
tik kurti naujas veisles, bet ir tirti jų biopotencialą bei naudingumą, 
kompleksiškai apimant biotinių ir abiotinių veiksnių sąveikas agroekosistemų 
ekoefektyvumui, išryškinti jų pridėtinę vertę pašarų bei maisto grandinėse. 
Naujos veislės ir technologijos padės papildyti bei aprūpinti saugesnėmis 
kokybiškomis fitožaliavomis pašarų ir maisto grandines.  
Projekto tikslas – sukurti inovatyvias pupinių augalų auginimo sistemas, 
paremtas jų daugiafunkcine verte, ir išplėsti saugesnių augalinės kilmės žaliavų 
naudojimą (pateikimą) pašarų bei maisto grandinėse.  

http://www.esinvesticijos.lt/


Uždaviniai: 1) ištirti naujų veislių bei selekcinių numerių žirnių, lęšių ir 
avinžirnių agronomines, technologines savybes ir jų naudingumą 
augalininkystės sistemose dėl biotinių ir abiotinių veiksnių sąveikos; 2) 
parengti naujų veislių žirnių auginimo technologijas, sudaryti preliminarias 
lęšių ir avinžirnių auginimo technologines schemas.  
Projekto rezultatai: mokslinės publikacijos, 2 naujų žirnių veislių sukūrimas ir 
jų auginimo technologijų parengimas tradicinei ir ekologinio ūkininkavimo 
sistemoms, naujesnės, pritaikytos šiauresnėms dirvožemio ir klimatinėms 
sąlygoms pirminės pupinių augalų lęšių ir avinžirnių auginimo rekomendacijos. 
http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/pupiniu-augalu-
daugiafunkciniu-savybiu-panaudojimo-ispletimas-pasaru-ir-maisto-
grandinese-smartlegume  
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