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MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS: 

Agroekosistemų tvarumas, žemės dirbimas ir dirvožemio kokybė, tausojamoji ir ekologinė žemdirbystė, 
piktžolių kontrolė, tarpiniai pasėliai, augalų kaita. 

SVARBIAUSI PROJEKTAI: 

Tarptautiniai: 
 Nordplus Framework Programme "Eastern Baltic network of landscape architecture schools", 2011-

2014 m. Partneriai: Švedijos žemės ūkio mokslų universitetas, Latvijos žemės ūkio universitetas, 
Estijos gyvybės mokslų universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Talino technikos 
universitetas, Hame taikomųjų mokslų universitetas, Aalto universitetas. 

 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Optimalūs 
tarpinių augalų sprendimai siekiant sumažinti tarptautinių Ventos ir Lielupės baseinų taršą“ / 
„Optimal catch crop soliutions to reduce pollution in the transboundary Venta and Lielupe river 
basins“ (CATCH POLLUTION, LLI-49) Nr. A-06-10/17, 2017-2019 m. 

 Lietuvos atstovas Europos technologijų platformos „Food for Life“ Stebėtojų grupėje, LR švietimo ir 
mokslo ministro 2008-04-30 įsakymas Nr. 1229. Koordinuota 2008-2016 m. 

Nacionaliniai: 
 Ištirti laikinai žemės ūkio gamyboje nenaudojamų žemių konservavimo bei jų rekultivacijos būdus ir 

priemones. Registracijos Nr. 0296110. ŽŪM, 1996 m., vykdytojas; 
 ŽŪM 7 mokslinė programa „Taršos mažinimas žemės ūkyje ir ekologinės žemdirbystės plėtra“ . ŽŪM, 

1997-1999 m., vykdytojas; 
 Ištirti varpinių ir ankštinių augalų auginimo technologijas, kai vietoje arimo panaudojami 

kombinuotieji agregatai . ŽŪM,  1999 m., vykdytojas; 
 Ilgalaikis žemės dirbimo supaprastinimas. ŽŪM, 1999 m., vykdytojas 
 Alternatyvių trąšų paieška biogeninių elementų balanso palaikymui ekologinėje žemdirbystėje. ŽŪM, 

1997-1999 m., vykdytojas; 
 Ekologinio ūkio modelių, tinkančių įvairioms Lietuvos gamtinėms ir gamybos specializacijos 

sąlygoms, sukūrimas ir įgyvendinimas. ŽŪM, 1997-1999 m., vykdytojas; 
 Vienametės svidrės auginimas pašarui ir maisto medžiagų išsiplovimui iš dirvos sumažinti, ją įsėjus į 

varpinius javus. ŽŪM, 1997-1999 m., vadovas ir vykdytojas; 
 Perėjimo nuo intensyvaus prie  ekologinio ūkininkavimo ilgalaikė įtaka faunai, florai ir dirvai. ŽŪM, 

1998-2000 m., vadovas ir vykdytojas; 
 Ekologinio ūkininkavimo ilgalaikis poveikis agroekosistemai. Reg. Nr. 0502711. LVMSF,  2001-2002 

m., vadovas ir vykdytojas; 
 Beariminio žemės dirbimo tyrimai intensyviose augalininkystės technologijose. Sutartis Nr. AMT-

02.1. ŽŪM, 2002-2003 m., vykdytojas; 
 Žemdirbystės kultūros įvertinimas skirtinguose Lietuvos žemės ūkiui palankiose klimato zonose. 

ŽŪM, 2007 m., vykdytojas; 
 Augalų mišinių ir azoto naudojimo ekologinės žemdirbystės sistemos cikle „dirvožemis – augalas“ 

įvertinimas. Sutartys Nr.T-43/07 ir Nr.M-01/08. LVMSF ir ŽŪM, 2007-2008 m., vykdytojas; 
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 Maisto medžiagų, išnešamų iš dirvožemio su auginamų pagrindinių  lauko augalų ir žolynų derliumi, 
kiekio dinamikos tyrimai. ŽŪM, 2013-2014 m., vykdytojas. 

Kiti: 
 Beariminis žemės dirbimas pagrindiniams lauko augalams. Sutartis Nr. MTP-NTC 04-25. AB LYTAGRA, 

2003 m., vadovas ir vykdytojas; 
 Intensyvus kviečių, cukrinių runkelių, miežių ir vasarinių rapsų auginimas neįdirbtoje ir minimaliai 

įdirbtoje dirvoje.  Sutartis Nr. 14-ŽF-LS-040401/01. Žemės ūkio mokslų vystymo fondas, 2003-2004 
m., vadovas ir vykdytojas; 

 Žemės ūkio augalų derliaus potencialo didinimo galimybių įvertinimas. UAB Krekenava, 2012 m., 
vadovas ir vykdytojas; 

 Nestabilių agroekosistemų tvarumo didinimas naudojant biologinius preparatus. UAB Grūdlita, 
2013-2016 m., vadovas ir vykdytojas.  

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS: 

Leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ ir 
turinčiuose citavimo indeksą  

    Romaneckas, Kęstutis; Avižienytė, Dovilė; Bogužas, Vaclovas; Šarauskis, Egidijus; Jasinskas, Algirdas; 
Marks, Marek. Impact of tillage systems on chemical, biochemical and biological composition of the 
soil // Journal of Elementology. Olsztyn: Polskie Towarzystwo Magnezologiczne. ISSN 1644-2296. 
2016, Vol. 21, iss. 2, p. 513-526. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. [Citav. rod (F): 
0.719; bendr. cit. rod: 3.107 (2015)] 

    Bogužas, Vaclovas; Mikučionienė, Romutė; Šlepetienė, Alvyra; Sinkevičienė, Aušra; Feiza, Virginijus; 
Steponavičienė, Vaida; Adamavičienė, Aida. Long-term effect of tillage systems, straw and green 
manurecombinations on soil organic matter // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir 
miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-
3196. T. 102, Nr. 3 (2015), p. 243-250. [ISI Web of Science; CAB Abstracts]. [Citav. rod (F): 0.42; 
bendr. cit. rod: 1.439 (2014)] 

 Feiza V., Feizienė D., Sinkevičienė A., Bogužas V., Putramentaitė A., Lazauskas S., Deveikytė I., 

Seibutis V., Steponavičienė V., Pranaitienė S. Soil water capacity, pore-size distribution and CO2 e-

flux in different soils after long-term no-till management // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos 

agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). 

ISSN 1392-3196. T. 102, Nr. 1 (2015), p. 3-14. [ISI Web of Science; CAB Abstracts] (IF=0.523) 

 Marcinkevičienė, Aušra; Bogužas, Vaclovas; Balnytė, Skirmantė; Pupalienė, Rita; Velička, Rimantas. 
Influence of Crop Rotation, Intermediate Crops, and Organic Fertilizers on the Soil Enzymatic Activity 
and Humus Content in Organic Farming Systems // Eurasian Soil Science. ISSN 1064-2293. Vol. 46, N 
2(2013), p. 198-203. [ISI Web of Science; SpringerLINK]. [Citav. rod (F).: 0,247; bendr. cit. rod: 1,78 
(2011)] 

 Marcinkevičienė, Aušra; Kriaučiūnienė, Zita; Bogužas, Vaclovas; Velička, Rimantas. Allelopathic 

effects of cover crops on spring barley germination and establishment // Journal of Food, 

Agriculture & Environment. Helsinki: WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2013, Vol. 11, No. 3&4, p. 684-

6881053. [ISI Web of Science; CAB Abstracts]. [Citav. rod (F).: 0.435; bendr. cit. rod: 1.947] 

 Marcinkevičienė, Aušra; Bogužas, Vaclovas. The effect of meteorological factors on the productivity 
of catch crops in sustainable and organic farming systems // Žemdirbystė. Akademija, (Kėdainių r.) : 
Lietuvos žemdirbystės institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas. ISSN 1392-3196. T. 98, Nr. 3 
(2011), p. 245-250. [ISI Web of Science; CAB Abstracts]. [Citav. rod (F).: 0,327; bendr. cit. rod: 1,439] 

 Bogužas, Vaclovas; Kairytė, Agata; Jodaugienė, Darija. Soil physical properties and earthworms as 
affected by soil tillage systems, straw and green manure management // Žemdirbystė. Akademija, 
(Kėdainių r.) : Lietuvos žemdirbystės institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas. ISSN 1392-3196. 
T. 97, Nr.3 (2010), p. 3–14. [ISI Web of Science; CAB Abstracts]. [Citav. rod (F).: 0,232; bendr. cit. rod: 
1,35] 

 Bogužas, Vaclovas; Marcinkevičienė, Aušra; Pupalienė, Rita. Weed response to soil tillage, catch 



crops and farmyard manure in sustainable and organic agriculture // Žemdirbystė. Akademija, 
(Kėdainių r.) : Lietuvos žemdirbystės institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas. ISSN 1392-3196. 
T. 97, Nr.3 (2010), p. 43–50. [ISI Web of Science; CAB Abstracts]. [Citav. rod (F).: 0,232; bendr. cit. 
rod: 1,35] 

 Bogužas, Vaclovas; Marcinkevičienė, Aušra. Effect of long-term organic farming on weed seed-bank 
// Journal of plant diseases and protection. special issue XXI, 24 th German Conference on Weed 
Biology and Weed Control, March 4-6, 2008, Stuttgart-Hohenheim, Germany. Stuttgar : Verlag 
Eugen Ulmer. ISSN 1861-3829. p. 379-384. [ISI Web of Science; CAB Abstracts]. [Citav. rod (F).: 
0,566; bendr. cit. rod: 1,512] 

 Avižienytė D., Romaneckas K., Pališkytė R., Bogužas V., Pilipavičius V., Šarauskis E., Adamavičienė A., 

Vaiciukevičius E. Impact of long-term reduced primary soil tillage on maize (Zea mays L.) 

productivity in transitional maritime-continental climate conditions // Žemdirbystė. Akademija, 

(Kėdainių r.) : Lietuvos žemdirbystės institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas. ISSN 1392-3196. 

T. 100, Nr. 4 (2013). [ISI Web of Science; CAB Abstracts]. [Citav. rod (F).: 0.567; bendr. cit. rod: 

1,439]   

KITA SVARBI INFORMACIJA IR PASIEKIMAI: 

Stažuotės: 
 Kursai “Canadien AGRA”, Kanada.  Kanados žemės ūkio sektoriaus pagrindai. 1994 07-08; 
 Kursai Švedijos žemės ūkio universitete“, Švedija. Žemės dirbimas. 1995 08-10; 
 Norvegijos žemės ūkio universitetas, Norvegija. Dirvožemio fizika ir žemės dirbimas.  1998 02-07; 
 Ohajo universitetas, JAV. Žemės ūkio srities tyrimai. 2001 08; 
 Valencijos politechnikos universitetas, Ispanija. Tarptautinių studijų pagal ERASMUS programą 

organizavimas. 2009 02 24-27; 
 Hannoverio universitetas, Vokietija. Kraštovaizdžio architektūros studijos. 2010 06 22-26; 
 Estijos gyvybės mokslų universitetas, Estija. Kraštovaizdžio architektūros studijų programų 

priartinimo prie ES reikalavimų galimybės Baltijos šalyse. 2010 11 18-19; 
 Švedijos žemės ūkio universitetas, Švedija. Žinios ir patyrimas apie tarptautinių studijų programų 

organizavimą žemės ūkio mokslų srityje, diskusija apie tolimesnį bendradarbiavimą ERASMUS ir 
mokslo srityse. 2011 11 21-25; 

 Kroatijos arimo varžybų organizavimo asociacija, Kroatija. Pasaulio arimo varžybų organizavimo 
patirtis. 2012 09 07-17. 

 France labour, Prancūzija. Susipažinimas su modernaus ūkininkavimo keliamomis problemomis ir jų 
sprendimo būdais Prancūzijoje, arimo varžybų organizavimo patirtis. 2014 08 29-09 08; 

 Varmijos-Mozūrijos universitetas Olštine, Lenkija. Mokslinės veiklos žemės ūkio ir maisto 
sektoriuose organizavimo patirtis. 2014 10 9-13; 

 Danijos jaunųjų ūkininkų sąjunga. Agroinovacijų diegimo praktika ir problemos, tvarus ūkininkavimas 
moksliniu požiūriu. 2015 09 25-10 05; 

 Poznanės gyvybės mokslų universitetas Lenkijoje, Göttingeno Georg-August universitetas 
Vokietijoje, Bayer Crop Science kompanija Nyderlanduose. Stažuotė. 2016 04 20-27; 

 Anglijos artojų sąjunga. Dirvožemio išteklių ir visuomenės tvarumas, tvaraus ūkininkavimo mokslinis 
pagrindimas. 2016 09 05-12; 

 AgrarKontakte International e.V., Vokietija. Tarptautinių ryšių žemės ūkio srityje plėtra, dirvožemio 
išteklių tausojimo patirtis. 2018 08 25-09 03.  

Praktinė / gamybinė patirtis 
 Pavandenės t. ū., Telšių r., laukininkystės brigadininkas, 1977 m.; 
 Tarybinis ūkis – technikumas, Marijampolės r., vyriausiasis agronomas, 1982-1983; 
 Kauno šiltnamių kombinatas, Kauno r., agronomas, augalų apsaugos agronomas, 1983-1986. 

Stipendijos ir apdovanojimai už mokslinę veiklą  
 Žemės ūkio ministerijos ir Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos, 2008 m. 

Daktaro disertacijų vadovas  



 A. Marcinkevičienė. Tarpinių pasėlių žaliosios trąšos įtaka miežių agrocenozėms tausojančiojoje ir 
ekologinėje žemdirbystėje. 1998-2002 m.  

 A. Kairytė. Žemės dirbimo intensyvumo ir šiaudų įterpimo įtaka miežių agrocenozei. 2000-2004 m.  
 S. Balnytė. Ekologinės žemdirbystės agrocenozių optimizavimas augalų kaita, tarpiniais pasėliais ir 

organinėmis trąšomis. 2004-2009 m.  
 Ingė Auželienė. Ilgalaikės augalų kaitos derinių poveikis agroekosistemos komponentams. Nuo 2012 

m. 
 Vaida Steponavičienė. Agroekosistemų tvarumas ir anglies sekvestracija įvairaus intensyvumo žemės 

dirbimo ir augalų organinės mitybos sistemose. Nuo 2013 m. 
 Lina Skinulienė. Ilgalaikis augalų kaitos derinių poveikis dirvožemio kokybei ir organinės anglies 

sankaupoms. Doktorantės mokslinis vadovas nuo 2015 m. 
 Inga Andruškaitė. Dirvožemio tvarumo atstatymas didinant anglies sankaupų sluoksniavimąsi 

armenyje. Doktorantės mokslinis vadovas nuo 2017 m. 

Mokslinis ekspertinis darbas 
 Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, mokslų institucijų prašymai skirti paramą, prašymai 

skirti paramą moksliniams tyrimams ūkio subjektų užsakymu, mokslinių tyrimų projektai, LVMSF 
remiamų mokslinio tyrimo darbų ataskaitos, 2004-2009 m.; 

 LR švietimo ir mokslo ministerija, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros teminės srities 
„Maistas, žemės ūkis ir žuvininkystė bei biotechnologijos“ ekspertų grupės narys, nuo 2008 m.; 

 LR švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos atstovas Europos technologijų platformos „Maistas 
gyvybei“ Stebėtojų grupėje, nuo 2008 m.; 

 NMA, ekspertas, nuo 2012 m. 
 BiodivERsA, Projektų ekspertas, 2014-2015 m. 
 LR žemės ūkio ministerija, Ekologinio žemės ūkio ir agrarinės aplinkosaugos ekspertų grupės narys, 

nuo 2016 m.  

 

 


