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Projekto tikslas – pakeisti ūkininkų požiūrį į agroekosistemas: pasitelkti augalų įvairovės 

integraciją, naudojant tinkamas technologines grandis, gerinančias sudėtingas tarpusavio 

sąveikas ir sinergiją, optimizuojančias ekosistemų funkcijas ir paslaugas. Parodomuosiuose 

bandymuose ūkininkai bus supažindinti su veiksniais, turinčiais įtakos biologinės įvairovės 

kitimui, skatinami taikyti augalų auginimo technologijas, palaikančias ir didinančias 

dirvožemio fitocenozių rūšinę įvairovę. 

Pagrindiniai prioritetai – skatinti moksliškai pagrįstų, tausojančių aplinką žinių taikymą, 

kokybiškos, saugios žaliavos ir saugaus produkto inovatyvų gamybos diegimą praktikoje 

didinant ūkio konkurencingumą septyniose apskrityse (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, 

Marijampolės, Panevėžio, Tauragės, Telšių), išsaugant ir pagerinant ekosistemą dirbamoje 

žemėje; remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijos, 

skatinant naudoti efektyvias sėjomainų sistemas. 

Parodomojo bandymo vietos 

Lietuvos apskrityse 

Projekto mokslo darbuotojai ir lektoriai 

Dr. Lina Šarūnaitė, vyresnioji mokslo darbuotoja; mokslinių tyrimų kryptis: 

pupinių ir miglinių augalų, skirtų daugiafunkciniam naudojimui, derliaus 

formavimosi, biologinio azoto panaudojimo dėsningumai. 

 

El. paštas: lina.sarunaite@lammc.lt 

 



Dr. Jonas Šlepetys, vyresnysis mokslo darbuotojas; mokslinių tyrimų kryptis: pupinių žolių sėklininkystė ir ekologinė 

žolininkystė. 

El. paštas: jonas.slepetys@lammc.lt  

Dr. Irena Deveikytė, vyresnioji mokslo darbuotoja; mokslinių tyrimų kryptys: cukrinių runkelių auginimo 

agrotechnika; piktžolėtumo mažinimas taikant įvairias žemdirbystės sistemas; piktžolių sėklų bankas dirvoje; 

agrofitocenozių pokyčių priklausomumas nuo žemės dirbimo ir sėjomainų; naujų cheminių preparatų biologinis 

efektyvumas. 

El. paštas: irena.deveikyte@lammc.lt 

Dr. Aušra Arlauskienė, vyresnioji mokslo darbuotoja; mokslinių tyrimų kryptys: pupiniai augalai, augalų įvairovės 

didinimas; žaliųjų trąšų panaudojimo technologijos; augalų masės skaidymosi dėsningumai; tręšimo sistemų, 

ekologinės žemdirbystės sistemų tyrimai. 
 

El. paštas: ausra.arlauskiene@lammc.lt 

Dr. Vilma Kemešytė, vyresnioji mokslo darbuotoja; mokslinių tyrimų kryptys: svidrių rūšių, eraičinsvidrių, tikrųjų 

eraičinų, paprastųjų ir miškinių šunažolių selekcija; svidrių bei šunažolių rūšių ir tikrųjų eraičinų genetinių išteklių 

tyrimai ex situ sąlygomis. 

 El. paštas: vilma.kemesyte@lammc.lt 

Dr. Vytautas Seibutis, mokslo darbuotojas; mokslinių tyrimų kryptys: trumpų sėjomainos rotacijų agronominis ir 

ekonominis įvertinimas taikant skirtingas žemės dirbimo sistemas; dirvožemio pedofaunos tyrimai.  
 

El. paštas: vytautas.seibutis@lammc.lt 

Dr. Zita Brazienė, mokslo darbuotoja; mokslinių tyrimų kryptys: runkelių ir javų ligos; javų, rapsų tręšimo 

technologijos. 

El. paštas: zitamo421@gmail.com 

Dr. Vaclovas Stukonis, mokslo darbuotojas; mokslinių tyrimų kryptis: vejų ir pašarinių žolių selekcija. 
 

El. paštas: vaclovas.stukonis@lammc.lt 

Dr. Dovilė Avižienytė, mokslo darbuotoja; mokslinių tyrimų kryptis: cukrinių runkelių auginimas: veislės, beicų ir 

insekticidų panaudojimas, tręšimas. 

El. paštas: dovavi30@gmail.com 

Informaciją teikia projekto vadovė dr. Lina Šarūnaitė, tel. 8 615 51 431, el. paštas lina.sarunaite@lammc.lt 

Dr. Regina Repšienė, mokslo darbuotoja; mokslinių tyrimų kryptys: rūgščių dirvožemių reakcijos valdymas, organinis 

ir mineralinis tręšimas, augalų bioįvairovė.  
 

El. paštas: regina.repsiene@lammc.lt 

Dr. Gintaras Šiaudinis, mokslo darbuotojas; mokslinių tyrimų kryptys: augalų bioįvairovė; įvairių organinių 

medžiagų panaudojimas tręšimui; augalų mineralinis tręšimas. 

El. paštas: gintaras.siaudinis@lammc.lt 

Dr. Vidas Damanauskas, mokslo darbuotojas; mokslinių tyrimų kryptys: žemės ūkio technikos eksploatacinių 

rodiklių gerinimas; molingų dirvožemių fizinių, cheminių ir biologinių savybių pokyčių dėl važiuoklių poveikio 

dėsningumai; traktorių važiuoklių įtaka sunkaus priemolio dirvožemio fizikinėms savybėms, poveikis aplinkai ir 

praktinė reikšmė.  
 

El. paštas: joniskelis@lammc.lt 

Dr. Aleksandras Velykis, mokslo darbuotojas; mokslinių tyrimų kryptys: sunkių dirvožemių fizinių, cheminių ir 

biologinių savybių gerinimas; dirvožemio fizinės degradacijos mažinimas; žemės dirbimo sistemų sunkiuose 

dirvožemiuose taikymas; augalų kaitos sistemos; piktžolių plitimo pasėliuose dėsningumai; organinių medžiagų 

skaidymasis dirvožemyje; ekologinės žemdirbystės sistemų taikymas. 
 

El. paštas: aleksandras.velykis@lammc.lt 


