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MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS: 

Dirvožemio kokybės ir našumo vertinimas. Dirvožemio organinės anglies ir suminio azoto sankaupų 

nustatymas. Dirvožemio organinės medžiagos ir biologinės įvairovės palaikymo tyrimai.  

SVARBIAUSI PROJEKTAI: 

Tarptautiniai: 

 Erasmus intensyvios programos projektas „LiFES – Lingua Franca for European Soils“ / „LiFES“  

bendrinė sistema Europos dirvožemiams pažinti“. 20112014. 

Nacionaliniai: 

 Šiaudų panaudojimo galimybės šiuolaikiniame ūkyje“, ŽŪM finansuojamas KPF projektas 

(profesinio mokymo ir informavimo veikla). 2013 – 2015 m. Projekto vadovė ir vykdytoja. 

 „Maisto medžiagų, išnešamų iš dirvožemio su auginamų pagrindinių  lauko augalų ir žolynų 

derliumi, kiekio dinamikos tyrimai“ 2013-2014 m. vykdytoja. 

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS: 

Recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose duomenų bazėse: 

 Mikučionienė, Romutė; Vaišvila, Zigmas; Kučinskas, Jonas. Žieminių kviečių derliaus 

priklausomumas nuo tręšimo sistemų lengvo priemolio išplautžemyje // Žemės ūkio mokslai. ISSN 

1392-0200. 2009, T. 16, Nr. 1-2, p. 14-22. [CAB abstracts]. 

 Mačiulytė, Romutė; Vaišvila, Zigmas; Kučinskas, Jonas. Miežių derliaus priklausomumas nuo 

tręšimo sistemų keturlaukėje sėjomainoje // Vagos. ISSN 1648-116X. Nr. 80 (33) (2008), p. 56-62. 

[CAB abstracts]. 

 

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose: 
 Mikučionienė, Romutė; Vaisvalavičius, Rimantas. Evaluation of soil organic carbon and total 

nitrogen pools under the different fertilization systems // Protection of soils functions - chalenges for 

the future : international conference 15th-18th october 2013, Puławy, Poland : conference materials. 

Puławy, 2013. ISBN 9788375621440. p. 302-304. 

 Mikučionienė, Romutė; Vaišvila, Zigmas Jonas; Kučinskas, Jonas. The influence of agriculture 

activity on the soil quality and productivity // 19-th Baltic agronomy forum : book of abstracts. 

Kėdainiai : Spaudvita, 2013. ISBN 9789955637974. p. 40. 

 Mikučionienė, Romutė; Aleinikovienė, Jūratė; Vaišvila, Zigmas Jonas. Organic carbon and total 

nitrogen dynamics in gleyic luvisols in Lithuania // COST Action FP803 "Belowground Carbon 

Turnover in European Forests", 28 October - 1 November 2012, University of Cukurova, Faculty of 

Agriculture Adana, Turkey. Antalya, 2012. p. 31. 

 Mačiulytė, Romutė; Vaišvila, Zigmas; Kučinskas, Jonas. The dependence of the spring barley 

productivity from fertilization systems in the four-course crop rotation // Dirvožemis tvarioje 

aplinkoje: konferencijos pranešimų santraukos, Lietuvos žemės ūkio universitetas,2008, rugsėjo 24-

26=Soil in sustainable environmen: International scientific conference abstracts. Akademija(Kauno 

r.), 2008. ISBN 9789955896319. p. 73. 
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KITA SVARBI INFORMACIJA IR PASIEKIMAI: 

Stažuotės: 
 Tarpdisciplininiai kursai „LiFES – Lingua Franca for European Soils“ (ERASMUS intensyvios 

programos (IP) projekto sutarties Nr. ERA_IP_17_2011). Debreceno universitetas (Vengrija), 2013 

m. birželio 2-15 d. 

 „Dirvožemio cheminės sudėties ir augalams įsisavinamų maisto medžiagų tyrimai“, LAMMC 

Lietuvos žemdirbystės instituto cheminių tyrimų laboratorija 2008 02 – 04 mėn 

Narystė profesinėse organizacijose 

 Lietuvos dirvožemininkų draugijos prie Lietuvos MA ŽŪMMS narė;  
Kvalifikacijos  kėlimo kursai: 

 Kursai pedagoginio žinių minimumo pažymėjimui gauti. ASU, Lietuva. 2012 09-11 mėn. (120 val) 

 Informacijos ištekliai šiuolaikinėms studijoms ir mokslui, LŽŪU (dabar ASU), Lietuva. 2008-04-15 

iki 2008-09-30 

 Nova-Bova kursai „Piktžolių biologija ir kontrolė“. 2007-02-12 iki 2007-05-12 

 Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistemos e.mokymosi aplinka, VDU, Lietuva. 2008-03-20-21 

 

Kita: 

 VH Lietuva pasėlių draudimo nepriklausoma pasėlių vertinimo ekspertė 

Metodikų ekspertinis vertinimas: 

 „Lazerinės difrakcijos metodo pritaikymas ir vystymas dirvožemio ir augalinės medžiagos tyrimams 

žemės ūkio moksle“  

 „Dirvožemio organinės medžiagos modernių tyrimų metodų taikymas ir vystymas šalies dirvožemių 

tvarumui įvertinti agrarinėse žemėnaudose“ 

 

 

    D. Sc. Agronomy, lecturer Romutė Mikučionienė 

CONTACTS: 
ASU, Institute of Agroecosystems and Soil Sciences, Studentų g. 

11, LT-53361 Akademija, Kauno r. 

Tel. (8 37) 752239, +370 687 76009,  romute.mikucioniene@asu.lt  

RESEARCH AREA: 

Assessment of soil quality and productivity; evaluation of soil organic carbon and total nitrogen 

pools. The research in support of soil organic matter and biodiversity.  

MAIN PROJECTS: 

International: 

 20112014 Erasmus Intensive Programme  Project „LiFES – Lingua Franca for European Soils“. 
National: 

 Straw practises on possibility on the modern farming. The project manager and the scientific 

officer. 2013 – 2015 

 The dynamics studies of nutrients quantity by soil is take out with the main field of grown plants and 

grass yield. Group member. 2013-2014.  

MAIN SCIENTIFIC PUBLICATIONS: 

Relevant scientific articles in other journals: 
 Mikučionienė, Romutė; Vaišvila, Zigmas; Kučinskas, Jonas. Žieminių kviečių derliaus 

mailto:romute.mikucioniene@asu.lt


priklausomumas nuo tręšimo sistemų lengvo priemolio išplautžemyje // Žemės ūkio mokslai. ISSN 

1392-0200. 2009, T. 16, Nr. 1-2, p. 14-22. [CAB abstracts]. 

 Mačiulytė, Romutė; Vaišvila, Zigmas; Kučinskas, Jonas. Miežių derliaus priklausomumas nuo 

tręšimo sistemų keturlaukėje sėjomainoje // Vagos. ISSN 1648-116X. Nr. 80 (33) (2008), p. 56-62. 

[CAB abstracts]. 

 Mikučionienė, Romutė; Vaisvalavičius, Rimantas. Evaluation of soil organic carbon and total 

nitrogen pools under the different fertilization systems // Protection of soils functions - chalenges for 

the future : international conference 15th-18th october 2013, Puławy, Poland : conference materials. 

Puławy, 2013. ISBN 9788375621440. p. 302-304. 

 Mikučionienė, Romutė; Vaišvila, Zigmas Jonas; Kučinskas, Jonas. The influence of agriculture 

activity on the soil quality and productivity // 19-th Baltic agronomy forum : book of abstracts. 

Kėdainiai : Spaudvita, 2013. ISBN 9789955637974. p. 40. 

 Mikučionienė, Romutė; Aleinikovienė, Jūratė; Vaišvila, Zigmas Jonas. Organic carbon and total 
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OTHER RELEVANT INFORMATION:  

Internships: 

 Multidisciplinary course „LiFES – Lingua Franca for European Soils“, (ERASMUS 

intensive programme (IP) project agreement No. ERA_IP_17_2011). Debrecen University 

(Hungary), 2-15 June, 2013.  
 Research of the soil chemical properties and the main nutrients of plants. Lithuanian research centre 

for agriculture and forestry, Institute of Agriculture, Chemical Research Laboratory.  01 February – 

30 April, 2008 

Qualification upgrading courses: 

 Courses for pedagogical knowledge minimum license. ASU, Lithuania. September- November, 2012.  

 Information resources to modern studies and science. LUA (by now ASU), Lithuania 15 April- 30 

September, 2008 

 Lithuanian science and study of  information systems on e-learning environment, VMU, Lithuania, 

20-21 March, 2008 

 Nova-Bova PhD course  „Weed biology and Management“. Lithuania .12 February -12 May,  2007 

Membership in the professional organizations: 

 Member of of Lithuanian Soil Science Society (LSSS) at the Lithuanian Academy of 

Sciences. 
  

Other relevant experience: 

 VH Lietuva in crop-insurer company Independent expert 
 

Expert evaluation of the methodologies: 

 "Adaptation and development of the laser diffraction method for research on soil and plant material  

in agricultural science” 

 "The application and development of modern methods for soil organic matter investigation to assess 

the sustainability of soil in agrarian lands"  

 


