
AGROEKOSISTEMŲ IR DIRVOŽEMIO MOKSLŲ INSTITUTO DĖSTYTOJŲ SIŪLOMOS  

MAGISTRO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ TEMOS 2018 m. 

Eil. 

Nr. 
Darbo temos pavadinimas Fakulteto institutas 

1. Neariminio žemės dirbimo, šiaudų ir žaliosios trąšos įterpimo poveikis 

vasarinių rapsų (žieminių kviečių, miežių) agroekosistemos 

komponentams    

prof. V. Bogužas 

2. Žemės dirbimo intensyvumo poveikis miežių agrocenozei degraduotame 

dirvožemyje 

prof. V. Bogužas 

3. Ilgalaikės augalų kaitos poveikis kai kuriems dirvožemio kokybės 

rodikliams 

prof. V. Bogužas 

4. Piktžolių alelopatinių savybių tyrimai prof. A. Marcinkevičienė 

5. Dirvožemio savybių ir augalų derlingumo palyginimas 

daugiafunkciniuose pasėliuose 

prof. A. Marcinkevičienė 

6. Aplinką tausojančio žemės dirbimo poveikis pupų agrofitocenozei; prof. K. Romaneckas 

7. Žemės ūkio augalų sėklų guoliavietės tyrimai prof. K. Romaneckas 

8. Skirtingu laiku sėtų vasarinių rapsų vystymosi ir derėjimo dėsningumai prof. R. Velička 

9. Skirtingų agrotechnikos priemonių, auginant rapsus ekologiškai, 

palyginimas 

prof. R. Velička 

10. Dirvožemio agrocheminių savybių tyrimo metodologiniai aspektai doc. R. Vaisvalavičius 

11. Miesto dirvožemio (urbic anthrosol) kokybės stebėsena ir vertinimas doc. R. Vaisvalavičius 

12. Dirvožemio organinės medžiagos vertinimas agrarinėse žemėnaudose doc. J. Aleinikovienė,  

doc. R. Vaisvalavičius 

lekt. R. Mikučionienė 

13. Žemės ūkio paskirties dirvožemio gyvybingumo identifikavimas 

mikrobiologiniais indikatoriais 

doc. J. Aleinikovienė,  

doc. R. Vaisvalavičius 

14. Žemės ūkio ir pramoninių atliekų mineralizacijos vertinimas doc. J. Aleinikovienė,  

doc. R. Vaisvalavičius 

15. Agrocenozių produktyvumo modeliavimas doc. J. Aleinikovienė 

16. Aplinkos veiksnių ir mitybos azotu laiko įtaka žieminių kviečių 

produktyvumui 

doc. I. Pranckietienė, 

doc. R. Dromantienė 

17. Skirtingų kompozicijų trąšų įtaka mineralinės mitybos elementų kiekiui 

kviečiuose 

doc. I. Pranckietienė 

 

18. Žemės dirbimo supaprastinimo ir tiesioginės sėjos įtaka žieminių kviečių 

pasėliui 

doc. S. Raudonius 

19. Vasarinių rapsų sėjos laiko įtaka piktžolių paplitimui pasėlyje doc. R. Pupalienė 

20. Skirtingu laiku sėtų vasarinių rapsų produktyvumo formavimasis doc. R. Pupalienė 

21. Ilgalaikio skirtingo intensyvumo žemės dirbimo poveikis vasarinių rapsų 

agrocenozei 

doc. D. Jodaugienė 

22. Piktžolių alelopatinis poveikis kultūrinių augalų dygimui doc. D. Jodaugienė 

lekt, R. Čepulienė 

23. Biologinių preparatų poveikis žemės ūkio augalų agrocenozėms  doc. D. Jodaugienė 

lekt, R. Čepulienė 

24. Žemės dirbimo supaprastinimo tyrimai doc. D. Jodaugienė 

25. Rapsų auginimo technologijos lekt. L. Butkevičienė 

26. Biologinės kilmės produktų reikšmė augalinių liekanų skaidymuisi lekt. L. Butkevičienė 

27. Priešsėlio įtaka žieminių javų agrocenozei lekt. L. Butkevičienė 

28. Dirvožemio organinės anglies ir suminio azoto sankaupų nustatymas.  lekt. R. Mikučionienė 

29. Dirvožemio organinės medžiagos ir biologinės įvairovės palaikymo 

tyrimai.  

lekt. R. Mikučionienė 

30. Dirvožemio organinės medžiagos vertinimas agrarinėse žemėnaudose lekt. R. Mikučionienė 

31. Biologinių preparatų įtaka žieminių kviečių fotosintetiniams ir 

produktyvumo rodikliams 

lekt. A. Adamavičienė 

32. Žemės dirbimo įtaka vandentalpai, vandens potencialui ir deficitui doc. A. Sinkevičienė 



 

BIOLOGIJOS IR AUGALŲ BIOTECHNOLOGIJOS INSTITUTO DĖSTYTOJŲ SIŪLOMŲ 

MAGISTRO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ TEMOS 2018 m. 

II PAKOPOS (MAGISTRO) BAIGIAMŲJŲ DARBŲ TEMOS 

Eil. 

Nr. 

Darbo temos pavadinimas Darbo vadovai 

1.  Fungicidų efektyvumas žemės ūkio augalų pasėliuose prof. habil.  dr. Zenonas 

Dabkevičius 

2.  Skirtingų augalų veislių (genotipų) atsparumas grybinėms ir 

bakterinėms ligoms 

prof. habil.  dr. Zenonas 

Dabkevičius 

3.  Žemės ūkio augalų ligų plitimas ir kontrolė N ūkyje prof. habil.  dr. Zenonas 

Dabkevičius 

4.  Augimo retardantų panaudojimas vasarinėms gėlėms prof. dr. Simas Gliožeris 

5.  Kaladžių (Caladium Vent.) žydėjimo reguliavimas prof. dr. Simas Gliožeris 

6.  Lietuviškų skiauteručių (Lophospermum D.Don) veislių 

morfologinių dekoratyvinių savybių vertinimas 

prof. dr. Simas  Gliožeris 

7.  Bolivinių begonijų vegetatyvinis dauginimas in vitro kultūroje 

 

prof. dr. Simas Gliožeris 

8.  Kenksmingų augalams organizmų paplitimas ir cheminių 

augalų apsaugos produktų efektyvumo tyrimai 

doc.dr. Sonata.Kazlauskaitė 

9.  Augalų atsparumo H.schachtii tyrimai doc.dr. Sonata Kazlauskaitė 

10.  Augalų parazitinių nematodų paplitimo tyrimai doc.dr. Sonata Kazlauskaitė 

11.  Augalinių maisto žaliavų ir jų produktų mikrobiologinės taršos 

tyrimai 

doc.  dr. Aurimas Krasauskas 

12.  Ekologinių veiksnių įtakos žemės ūkio augalams tyrimai doc. dr. Regina Malinauskaitė 

13.  Epigėjinių vabzdžių populiacijų tyrimas ekologiniame bei 

intensyviame ūkiuose 

lekt. dr. Povilas Mulerčikas 

14.  Spragšių (Coleoptera: Elateridae) paplitimo tyrimai 

ekologiniame ir intensyviame ūkiuose 

lekt. dr. Povilas Mulerčikas 

15.  Vabzdžių kenkėjų rūšinės sudėties bei sezoninės dinamikos 

tyrimai skirtingo intensyvumo agrocenozėse  

lekt. dr. Povilas Mulerčikas 

16.  Biologinių ir cheminių augalų apsaugos produktų poveikių 

tyrimai  

doc. dr. Jolanta Sinkevičienė 

17.  Augalų ligos skirtingose žemdirbystės sistemose doc. dr. Jolanta Sinkevičienė 

18.  Sėklinės medžiagos užterštumo mikroskopiniais grybais 

tyrimai 

doc. dr. Jolanta Sinkevičienė 

      

19. 

Skirtingų abisininės balžos (Crambe abyssinica Hochst.)   

veislių sėklų derlingumo įvertinimas Lietuvos 

agroklimatinėmis sąlygomis 

doc. dr. Liuda Žilėnaitė 

 

 

 

 


