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STUDIJŲ DALYKO/MODULIO APRAŠAS 

 

Kodas Apimtis 

kreditais 

Institucija Fakultetas Katedra 

AGR8013 7 VDU ŽŪA Agronomijos ŽŪMMI 

Studijų dalyko pavadinimas lietuvių kalba 

Pievininkystė 

Studijų dalyko pavadinimas anglų kalba 

Grassland science 

 

Studijų būdas Kreditų skaičius 

Paskaitos 40 

Konsultacijos 5 

Seminarai - 

Individualus darbas 140 

Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 

Studijų dalykas skirtas gilinti doktoranto žinias, užtikrinančius jo kompetencijas įsigilinti į naujausius 

mokslo pasiekimus, mokslinių tyrimų metodus bei technologijas pievininkystės srityje, nustatyti 

atsiradusių vystymosi procesų priežastingumą, siekiant kvalifikuotai įvertiniti žolynų ekosistemų 

būklę, parinkti efektyvias ir atsakingas ūkinės veiklos priemones, įgalinančias racionaliai naudoti 

žolių ūkio produkciją ir užtikrinti žolyno agro ir fitocenozių tvarumą. 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 

The subject of the study is to deepen the knowledge of the PgD  student, ensuring their competencies 

to get acquainted with the latest scientific achievements, research methods and technologies in the 

field of grassland science, to determine the causality of the emerging development processes, in order 

to assess the condition of herb ecosystems in a qualified way, to select effective and responsible 

economic measures that enable rational use of herb production and to ensure the sustainability of agro 

and phytocenoses of grass. 

. 

Dalyko poreikis bei aktualumas 

Pasirenkamasis studijų dalykas, skirtas doktorantams, gilinantiems savo žinias ir kompetencijas 

pievininkystės srityje.  

Dalyko tikslai  

Plėtoti doktoranto žinias ir gebėjimus, užtikrinančius jo kompetencijas įsigilinti į naujausius mokslo 

pasiekimus, mokslinių tyrimų metodus bei technologijas pievininkystės srityje, taikyti mokslinio 

darbo praktikoje, nustatyti atsiradusių vystymosi procesų priežastingumą, siekiant efektyviai 

panaudoti natūralių ir sėtinių žolynų ekosistemų produkciją, išsaugant jų tvarumą ir aplinkosauginę 

darną. 

Dalyko turinys, temos ir studijų metodai 

Paskaitos:  

1. Bendroji dalis.  Pievininkystės mokslas: objektas, tikslas, uždaviniai, jo apibrėžimas, 

integracinis pobūdis, vystymosi svarbesnieji faktai, tyrimų metodai. Biologiniai ir ekologiniai 

pievininkystės aspektai. 

2. Pievų augalų bendrijos, fitocenozių susiformavimo, vystymosi ir kitimo prielaidos ir 

dėsningumai. 

3. Žmogaus veiklos įtaka fitocenozių dinamikai, atsakingo ūkininkavimo svarba tvarių natūralių 

ekosistemų  palaikymui. 

Dalyko studijų metodai: paskaita, skaitoma probleminiu, vizualizuotu dėstymo metodu, teorinės 

žinios derinamos su diskusijomis. Paskaitose  apžvelgiama temai skirta teorinė medžiaga, 

akcentuojami esminiai klausimai, paremti pavyzdžiais, nurodomi informacijos šaltiniai, susiję su 

nagrinėjama tema, diskusijai pateikiami klausimai. Nesusirinkus minimaliam doktorantų skaičiui, 
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studijuojančių studijų dalyką, paskaitos neskaitomos, o teikiamos individualios konsultacijos bei 

atliekama mokslinės literatūros analizė. Savarankiškas mokymasis naudojantis  papildoma medžiaga.  

 

Studijų pasiekimų vertinimas 

Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė. Laikant egzaminą, pateikiami trumpų atsakymų reikalaujantys 

klausimai ir probleminiai klausimai. Egzaminas laikomas raštu.  

Pagrindinė literatūra 

Autorius, leidinio pavadinimas, leidykla, leidimo metai.  

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

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

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

kasmetinis leidinys) 

4. Voigtländer G., Jacob H. Futerbau und Grünlandlehre, Stuttgart,  2001 

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

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

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

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

 

 

 

Papildoma literatūra 

Autorius, leidinio pavadinimas, leidykla, leidimo metai.  

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

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

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

(Mokslo darbai / Lietuvos žemdirbystės institutas.; 43) 

6. Žolių ūkis / Redkol. .: V. Žemaitis ir kt. / Žemdirbystė: Mokslo darbai /- Dotnuva- 

Akademija, 1995.- 187 p 

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

8. Vagos // ASU periodinis leidinys 

9. Žemdirbystė // ASU/LŽI periodinis leidinys 

10. Žemės ūkio mokslai // LMA periodinis leidinys 

 

 

Studijų dalyko/modulio rengėjai/dėstytojai 

Vardas, pavardė Institucija Pedagoginis vardas, mokslo laipsnis Elektroninio pašto adresas 

Evaldas Klimas ŽŪMMI Doc. dr.  evaldas.klimas@vdu.lt 

 

Aprobuota: Žemės ūkio ir kaisto mokslų instituto posėdyje: 2019 04 17 prot. Nr.3 

 

Aprobuota programos doktorantūros komiteto posėdyje: 2019............ prot. Nr............ 

 

Dalyko aprašas atestuotas iki  


