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MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS: 

Mokslinis tiriamasis  darbas – lauko augalų produktyvumo formavimas ir stresų valdymas; lauko 

augalų mitybos optimizavimo tyrimai, naudojant biologinius preparatus. 

DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE: 

Nacionaliniai: 

 1. Ūkininkų ir kitų asmenų, susijusių su žemės ūkio, miškininkystės ar alternatyvia žemės ūkio 

veikla, mokymas pagal augalininkystės srities mokymo programas. Mokymo programa „Salyklinių 

miežių auginimo technologija. 396162115.“ 18 val. 2004.01.06-2004.01.15 (Pasvalys, Joniškis, 

Akmenė, Mažeikiai) (technologijos sukūrimo bendraautorius, lektorius). Organizatorius Lietuvos 

žemdirbystės institutas.  

 2. Parodomojo bandymo „Inovatyvios žieminių kviečių auginimo technologijos konkurencingos 

produkcijos gamybai prekiniuose ūkiuose“ įrengimo, vykdymo, priežiūros metodikos sukūrimo 

autorius (projekto Nr. 1PM-PV-09-1-001504-PR001) (KPP priemonė „Profesinio mokymo ir 

informavimo veikla“, veiklos sritis  „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo 

ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“). Vykdytojas – Aleksandro Stulginskio 

universitetas (2010 m. balandžio 1 d. – 2013 m. kovo 31 d.). 

 3. Projekto  „Inovatyvios žieminių kviečių auginimo technologijos konkurencingos produkcijos 

gamybai prekiniuose ūkiuose“ (Nr. 1PM-PV-09-1-001504-PR001) (KPP priemonė „Profesinio 

mokymo ir informavimo veikla“, veiklos sritis  „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų 

perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“) veiklų vykdytojas.  Vykdytojas – 

Aleksandro Stulginskio universitetas (2010 m. balandžio 1 d. – 2013 m. kovo 31 d.). 

 4. Mokslo rezultatų sklaida 36 lauko dienose ir 12 seminarų (lektorius) pagal projektą  „Inovatyvios 

žieminių kviečių auginimo technologijos konkurencingos produkcijos gamybai prekiniuose ūkiuose“ 

(Nr. 1PM-PV-09-1-001504-PR001) (KPP priemonė „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“, 

veiklos sritis  „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir 

inovacinės praktikos sklaida“). Vykdytojas – Aleksandro Stulginskio universitetas (2010 m. 

balandžio 1 d. – 2013 m. kovo 31 d.). 

 5. Mokomoji knyga „Energetinių žolinių ir sumedėjusių augalų auginimo technologijos“ 

(bendraautorius) pagal projektą „Žemės ūkio tematikos  I ir II pakopos studijų programų 

tobulinimas ir dėstytojų kompetencijų ugdymas (ŽŪ-SPDK) (projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-09-V01-

002) (2013 m.).     

 6. Tęstinių studijų dalyko (modulio) aprašų „Augalininkystės inovacijos“ (2 kr.), „Grūdinių augalų 

auginimo inovacijos“ (2 kr.) pagal projektą „Žemės ūkio specialistų technologinių ir vadybinių 

kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-004) autorius (2013 m.). 

 7. Projekto „Žemės ūkio specialistų technologinių ir vadybinių kompetencijų tobulinimas“ (nr.VP1-

2.2-ŠMM-04-V-06-004) specialistas-ekspertas (2013-2014 m.). 

 8. Projekto „Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro veiklos skatinimas“, įgyvendinamo 

pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto 

„Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonės 
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„Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ (paramos 

sutarties Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-0013) inovacijų ir technologijų perdavimo mentorius (nuo 

2018 m.). 

TARPTAUTINIAI  MOKSLO PROJEKTAI SU UŽSIENIO SUBJEKTAIS: 

1. „Nitrogen fertilizer rate optimization, using a biological preparation AZOFIT winter wheat crop“ 

(2012 m.) (Latvija) – mokslinio tyrimo vadovas. 

2. „Evaluation of foliar application of K-Leaf® on sugar beet“ (2017 m.) – mokslinio tyrimo vadovas.  

Evaluation of foliar application application of K-Leaf® on oil seed rape“(2017-2018 m.) (Belgija, 

Briuselis) – mokslinio tyrimo vadovas.  

3. „Evaluation of 6 Prototypes Solid Fertilizer on Winter Wheat in Lithuania“ (2018 m.) (Belgija, 

Briuselis) – mokslinio tyrimo vadovas.  

4. „Evaluation of liquid application on Thio-Sul® with UAN on Winter Wheat in Lithuania“ (2018 m.) 

(Belgija, Briuselis)  – mokslinio tyrimo vadovas.   

NACIONALINIAI  MOKSLO PROJEKTAI SU ŪKIO SUBJEKTAIS: 

1. Šiuolaikinių augalų apsaugos tyrimai (1997-2001 m.) – mokslinio tyrimo vadovas. 

2. „Naujų žieminių kviečių ir žieminių miežių veislių tyrimai“ (2002-2003 m.) – mokslinio tyrimo 

vadovas. 

3. „Vasarinių kviečių ir vasarinių rapsų auginimo technologijų tyrimai“ (2002-2005 m.) – mokslinio 

tyrimo atsakingas vykdytojas.  

4. „Naujų technologijų diegimas respublikos ūkiuose, naudojant šiuolaikines augalų apsaugos 

priemones. Paruošti mokomąją medžiagą „Lauko augalų apsaugos priemonių vieta šiuolaikinės 

augalininkystės sąlygomis“  (2002-2006 m.) – mokslinio tyrimo vadovas. 

5.  „Žieminių kviečių Baltimor auginimo technologijų tobulinimo tyrimai“ (2003 m.) – mokslinio 

tyrimo vadovas. 

6. UAB „Arvi“ ir ko gaminamų trąšų įtakos lauko augalų derliaus formavimuisi tyrimai. Gautų tyrimų 

pagrindu pateikti rekomendacijas žemdirbiams skirtinguose respublikos rajonuose“  (2003-2005 m.) 

– mokslinio tyrimo atsakingas vykdytojas. 

7. „Danisco Seed siūlomų cukrinių runkelių veislių auginimo technologijų diegimas respublikos 

ūkiuose“ (2003-2004 m. ) – mokslinio tyrimo vadovas.  

8. „Naujų žemės ūkio technologijų diegimas naudojant UAB „Rovaltra“ siūlomą žemės dirbimo 

techniką (2003-2004 m.) – mokslinio tyrimo vadovas. 

9. „Naujų žemės ūkio technologijų diegimas Lietuvos ūkiuose šiuolaikinės augalininkystės sąlygomis 

(2003-2004 m.) – mokslinio tyrimo vadovas. 

10. „Parengti kukurūzų auginimo technologijų vaizdinę medžiagą“ (2003-2004 m.) – mokslinio tyrimo 

vadovas. 

11. „Augimo aktyvatoriaus „Penergetic“ naudojimo lauko augalams tyrimai“ (2004 m.) – mokslinio 

tyrimo vadovas.  

12. „UAB „Dotnuvos projektai“ siūlomų kukurūzų veislių auginimo technologijų diegimas Lietuvos 

ūkiuose“ (2004 m.) – mokslinio tyrimo vadovas. 

13. „Paruošti mokomąją medžiagą žemdirbiams ir žemės ūkio mokyklų moksleiviams apie šiuolaikines 

žemės dirbimo technologijas“ (2004-2005 m.) – mokslinio tyrimo vadovas. 

14. „Naujų trąšų formų naudojimo šiuolaikinėse augalininkystės technologijose tyrimai ( 2005-2007 m.) 

– mokslinio tyrimo atsakingas vykdytojas.  

15. „Žieminių ir vasarinių rapsų auginimo technologijų aspektai kintančio klimato sąlygomis“ (2005-

2007 m.) – mokslinio tyrimo atsakingas vykdytojas.  

16. „Lauko augalų apsaugos priemonių ir mikroelementų trąšų vieta šiuolaikinėje augalininkystėje“  

(2007 m.) – mokslinio tyrimo vadovas. 

17. „Preparato Aventrol naudojimas pagrindinių lauko augalų derliaus nuostoliams mažinti“ (2008-2010 

m.) – mokslinio tyrimo vadovas. 

18. „Biologinių preparatų naudojimo teorija ir praktika žemės ūkyje“ (2011 m.) – mokslinio tyrimo 

vadovas. 

19. „Paruošti moksliniais tyrimais pagrįstas rekomendacijas biologinių preparatų naudojimui žemės 

ūkyje“ (2012 m.) – mokslinio tyrimo vadovas. 



20. „Prototipų tikslieji ir gamybiniai bandymai“ (2012 m.) – mokslinio tyrimo vadovas. 

21. „Žemės ūkio augalų derliaus potencialo didinimo galimybių įvertinimas“ (2012-2013 m.) –  

22. „Žieminių kviečių mitybos optimizavimo tyrimai, naudojant biologinius preparatus (2013 m.) – 

mokslinio tyrimo vadovas. 

23. „Biologinių preparatų poveikio pagrindinių lauko augalų vystymuisi ir derliaus formavimuisi 

tyrimai“ (2014-2016 m.) – mokslinio tyrimo vadovas. 

24. „Biologinių preparatų poveikis žieminiams kviečiams“ (2015 m.) – mokslinio tyrimo vadovas. 

25. „Ekologinių pluoštinių kanapių auginimo galimybės Lietuvoje“ (2017 m.) – mokslinio tyrimo 

vadovas. 

26. „Biologinių preparatų poveikio pagrindinių lauko augalų derliaus formavimuisi tyrimai“  (2017-2018 

m.) – mokslinio tyrimo vadovas.  
SUTARTYS SU LIETUVOS (BIUDŽETINIAIS) ŪKIO SUBJEKTAIS MOKSLINIAMS TYRIMAMS 

IR EKSPERIMENTINEI PLĖTRAI VYKDYTI 

1. Seminarų ciklas „Pagrindinių lauko augalų (žieminiai kviečiai ir rapsai, kukurūzai) pasėlio struktūros 

formavimo ypatumai kintančio klimato sąlygomis“ (2008 m.) (lektorius). Užsakovas – Lietuvos 

žemės ūkio ministerija.  

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS: 

Leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje  

„Web of Science“ ir turinčiuose citavimo indeksą ir IF 

1. Vaitauskienė, Kristina; Šarauskis, Egidijus; Naujokienė, Vilma; Liakas, Vytautas. The influence 

of free-living nitrogen-fixing bacteria on the mechanical characteristics of different plant residues 

under no-till and strip-till conditions // Soil and Tillage Research. Amsterdam: Elsevier. ISSN 

0167-1987. Vol. 154 (2015), p. 91-102. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); 

Science Direct; CAB Abstracts]. [Citav. rod.: 2.709; bendr. cit. rod: 2.188 (2015, SCIE)] 

2. Burbulis, Natalija; Vainorienė, Rimanta; Blinstrubienė, Aušra; Jonytienė, Vaida; Liakas, 

Vytautas. Effect of potassium bicarbonate on photosynthetic parameters of Setaria viridis under 

drought conditions // Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, 

Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.). ISSN 1392-3196. T. 104, Nr. 1 

(2017), p. 79-84. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); CAB Abstracts; Scopus]. 

[Citav. rod.: 0.644; bendr. cit. rod: 1.593 (2016, SCIE)] 

3. Burbulis, Natalija; Jonytienė, Vaida; Blinstrubienė, Aušra; Kuprienė, Ramunė; Liakas, Vytautas; 

Vagusevičienė, Ilona. Cold tolerance of Brassica napus L. as influenced by weather conditions 

during wintering // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 

1459-0255. 2012, Vol. 10, No. 3&4, p. 277-280. [ISI Web of Science; CAB Abstracts]. [Citav. 

rod (F): 0.435; bendr. cit. rod: 1.947 (2012)] 

4. Burbulis, Natalija; Jonytienė, Vaida; Kuprienė, Ramunė; Blinstrubienė, Aušra; Liakas, Vytautas. 

Biochemical and physiological factors related to cold de-acclimation and re-acclimation in 

rapeseed shoots in vitro // Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL 

Publisher. ISSN 1459-0255. 2011, Vol. 9, No. 1, p. 483-487. [ISI Web of Science; CAB 

Abstracts]. [Citav. rod (F): 0.517; bendr. cit. rod: 1.898 (2011)] 

5. Burbulis, Natalija; Jonytienė, Vaida; Kuprienė, Ramunė; Blinstrubienė, Aušra; Liakas, Vytautas. 

Effect of abscisic acid on cold tolerance in Brassica napus shoots cultured in vitro // Journal of 

Food, Agriculture & Environment. Helsinki : WFL Publisher. ISSN 1459-0255. 2010, Vol. 8, No. 

3-4, p. 698-701. [ISI Web of Science; CAB Abstracts]. [Citav. rod (F): 0.425; bendr. cit. rod: 

1.823 (2010)] 

Kituose leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje 

„Web of Science“ 

1. Jakienė, Elena; Liakas, Vytautas. Effect of the biological preparations Azofit and Amalgerol on 

sugar beet seeding // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-

29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija: Aleksandras Stulginskis University. 

ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 2 (2013), p. 106-110. [Conference Proceedings Citation Index; 

Academic Search Complete]. 

 

 



Recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamose duomenų bazėse 

1. Šarauskis, Egidijus; Naujokienė, Vilma; Adamavičienė, Aida; Buragienė, Sidona; Vaitauskienė, 

Kristina; Romaneckas, Kęstutis; Kriaučiūnienė, Zita; Liakas, Vytautas; Jasinskas, Algirdas; 

Butkus, Vidmantas. The influence of biological preparations on physical soil properties and 

tillage fuel consumption // Actual Tasks on Agricultural Engineering : Proceedings of the 45 

International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 21-24 February 2017. 

ISSN 1848-4425. p. 45-53. [CAB Abstracts]. 

2. Kosteckas, Raimondas; Liakas, Vytautas; Šiuliauskas, Albinas; Rauckis, Vytautas; Liakienė, 

Elena; Jakienė, Elena. Effect of Pinolen on winter rape seed losses in relation to maturity // 

Agronomy Research. ISSN 1406-894X. 2009, Vol. 7, special issue 1, p. 347-354. [ISI Master 

Journal List; CAB Abstracts; AGRICOLA]. 

3. Jakienė, Elena; Venskutonis, Virginijus; Liakas, Vytautas. Fertilization of sugar beetroot with 

ecological fertilizers // Agronomy Research. ISSN 1406-894X. 2009, Vol. 7, special issue 1, p. 

269-276. [ISI Master Journal List; CAB Abstracts; AGRICOLA].  

4. Šiuliauskas, Albinas; Liakas, Vytautas; Liakienė, Elena; Rauckis, Vytautas; Paltanavičius, 

Virgilijus. On Fertilization Rates of the Sugar Beets Grown for Bio-Ethanol Production // Vagos. 

ISSN 1648-116X. Nr. 82 (35) (2009), p. 59-64. [CAB abstracts].  

5. Juozaitytė, Rima; Ramaškevičienė, Asta; Sliesaravičius, Algirdas; Burbulis, Natalija; Kuprienė, 

Ramunė; Liakas, Vytautas; Blinstrubienė, Aušra. Effects of UVB radiation on photosynthesis 

pigment system and growth of pea (Pisum sativum L.) // Sodininkystė ir daržininkystė. ISSN 

0236-4212. T.27 (2) (2008), p. 179-186. [CAB Abstracts]. 

6. Šiuliauskas, Albinas; Liakas, Vytautas; Paltanavičius, Virgilijus; Rauckis, Vytautas. The Effect 

of Nitrogen Fertilizers on the Formation of Sugar Beet Yield on Soils Low in Humus // Vagos. 

ISSN 1648-116X. Nr. 78 (31) (2008), p. 37-42. [CAB Abstracts]. 

REIKŠMINGIAUSIOS STUDIJŲ METODINĖS PUBLIKACIJOS (VADOVĖLIAI, MOKOMOSIOS 

KNYGOS, STUDIJŲ METODINĖS PRIEMONĖS):  

1. Šiuolaikinės augalininkystės technologijos. LŽŪU, Žemės ūkio mokslo ir technologijų parkas, 

Augalininkystės ir gyvulininkystės katedra. 1-7 tomai, Akademija, -2000-2005.UDK 

633.5(474.5) Ši-117. ISSN 1648-7362. 

2. Romaneckas, Kęstutis; Pilipavičius, Vytautas; Trečiokas, Kostas; Šarauskis, Egidijus; Liakas, 

Vytautas. Agronomijos pagrindai : vadovėlis / sudarytojas Kęstutis Romaneckas ; Aleksandro 

Stulginskio universitetas. 2-asis patais. leid. Akademija, Kauno r. : Aleksandro Stulginskio 

universiteto Leidybos centras, 2015. 438 p. : iliustr, portr, žml. ISBN 9786094490842. 

3. Jakienė, Elena; Liakas, Vytautas; Klimas, Evaldas; Bačkaitis, Julius. Energetinių žolinių ir 

sumedėjusių augalų auginimo technologijos [elektroninis išteklius] : mokomoji knyga / 

Aleksandro Stulginskio universitetas. Agronomijos fakultetas, Miškų ir ekologijos fakultetas. 

Akademija, Kauno r.: Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2013. 198 p. : 

iliustr. ISBN 9786094490552. 

4. Jakienė, Elena; Liakas, Vytautas. Cukrinių runkelių biologija ir jų auginimo technologijos 

(elektroninis išteklius] : papildoma mokomoji medžiaga / Aleksandro Stulginskio universitetas. 

Agronomijos fakultetas. Augalininkystės ir gyvulininkystės katedra. Akademija, 2012. 91 p.  

5. Liakas, Vytautas. Studijų metodinė priemonė Vaizdo įrašas su įgarsinimu „ŽIEMINIAI 

KVIEČIAI“, skirtas dėstant ASU pirmosios bakalauro pakopos Agronomijos studijų programos 

studijų dalyką „LAUKO AUGALŲ PRODUKTYVUMO FORMAVIMAS“ (2017 m.). 

VERSLO SUBJEKTŲ IR VIEŠŲJŲ ORGANIZACIJŲ KONSULTAVIMAS 

Kvalifikaciniai kursai, mokymai  ir metodinės medžiagos ruošimas žemės ūkio specialistams: 

 „Lauko augalų auginimo technologijų įtaka derliaus kokybei“ – kvalifikacijos kėlimo mokymai AB 

„Kauno grūdai“ specialistams (2003 m.) (lektorius). 

 „Lauko augalų auginimo technologijos“ (2003 m.) – kvalifikaciniai kursai AB „Lytagra“ 

specialistams (lektorius). 

 „Lauko augalų auginimo technologijų įtaka derliaus kokybei“ – kvalifikacijos kėlimo mokymai AB 

„Kauno grūdai“ specialistams (2004 m.) (lektorius). 

 Remiantis tyrimų, atliktų LŽŪU Bandymų stotyje bei skirtinguose Lietuvos ūkiuose, rezultatais, 

parengta vaizdinė medžiaga apie naujausias lauko augalų auginimo technologijas pažangiausiuose 



Lietuvos ūkiuose bei šių technologijų įtaką derliaus kokybei AB „Kauno grūdai“ specialistams (2004 

m.).  – autorius. 

 „Cukrinių runkelių auginimo patirtis; Kukurūzų auginimo patirtis“ – kvalifikaciniai mokymai UAB 

„Linas ir viza“ specialistams (2005 m.) (lektorius).  

 Praktiniai užsiėmimai (mokymai) LŽŪU Bandymų stotyje, Radviliškio r. Sidabravo ž.ū.b., Panevėžio 

r. Ėriškių ž.ū.b., Bernatonių ž.ū.b. UAB „Linas ir Viza“ specialistams (2005 m.) (mokymų vadovas). 

 „Mikroelementų reikšmė lauko augalams šiuolaikinės augalininkystės sąlygomis“ – kvalifikaciniai 

mokymai UAB „Kustodija“ specialistams (2005 m.) (mokymų vadovas, lektorius). 

 „Lauko augalų derliaus prognozavimas, auginimo ypatumai, tręšimas, tręšimo ypatumai atsižvelgiant 

į produkcijos paskirtį bei auginimo agroklimatines sąlygas“ – mokymai UAB „Kesko Agro Lietuva“ 

specialistams (2005 m.) (mokymų vadovas, lektorius).  

 „Šiuolaikinės augalininkystės technologijos“ – kvalifikaciniai mokymai UAB „BASF“ specialistams 

(2008 m.) (lektorius).  

 „Vasarinių ir žieminių javų, vasarinių ir žieminių rapsų vystymosi ypatumai“ – mokymo kursai 

LŽŪKT specialistams (2017 m.) (lektorius).  

UŽSIENIO VERSLO SUBJEKTŲ IR VIEŠŲJŲ ORGANIZACIJŲ KONSULTAVIMAS 

 „Šiuolaikinės augalininkystės technologijos“ – kvalifikaciniai mokymai SIA „Linas  Agro“(Latvija)  

specialistams (2008 m.) (lektorius).  

 „Augalininkystės praktika Lietuvoje“ – seminaras OOO „Syngenta“ specialistams (Rusija. Maskva) 

(2008 m.) (lektorius).   

 „Augalų produktyvumo optimizavimo galimybės, naudojant šiuolaikines technologijas“. Seminaras. 

Baltarusija. Представительство Makhteshim-Agan Benelux & Nordic B.V. Ūkininkams (2015 m.) 

(lektorius).  

 „Biologiniai preparatai žemės ūkyje. Dirvožemio gerinimas“. Paskaita. Šveicarija. Penergetic 

International AG in Switzerland (2015 m.) (lektorius).  

 „Dirvožemio gerinimas biologinėmis priemonėmis“. Paskaita. Austrija. Hechenbichler GmbH (2016 

m.) (lektorius).  

 „Lauko augalų formavimo ypatumai kintančio klimato sąlygomis“. Paskaita. Farm Academy; 

Grūdinių kultūrų augintojų asociacija (Bulgarija) (2017 m.) (lektorius).  

 „Augalų produktyvumo optimizavimo galimybės Baltijos šalių regione, taikant  inovatyvias 

technologijas“. Paskaita. Baltchem OÜ (Estija) (2017 m.) (lektorius).  

 „Biological agents in agriculture. Present and future prospects“. Plenarinis pranešimas. 

Organizatoriai: ASU MTP, (SIA) „Bioenergy“, Bulgarijos ūkininkų sąjunga, Farm Academy (2018 

m.).   

KITA SVARBI INFORMACIJA IR PASIEKIMAI: 

Stažuotės: 

 National Institute of Agricultural Botany (Cambridge). Improving Seeds and Varieties for Better 

Crop Production and Food Processing (30 dienų).  

 National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine. The V.M. Remeslo Myronivka Institute of 

Wheat (Ukraina). Žieminių kviečių auginimo ypatumai. Augalų stresų valdymas  (7 dienos). 

 Novosibirsko valstybinis universitetas (Rusija). Biologinių preparatų naudojimo perspektyvos 

(3dienos).  

 Hechenbichler GmbH (Austrija). Dirvožemio gerinimas biologinėmis priemonėmis  (5 dienos).  

 Eesti Maaülikool. Estonian University of Life Sciences (Estija). Augalų mitybos optimizavimas 

ekologiniuose ūkiuose  (3 dienos).   

 Ščesino Vakarų Pamario techninių mokslų universitetas (Lenkija). Augalininkystės technologijų 

pokyčiai kintančio klimato sąlygomis (3dienos).  

 Tarptautinės žemės ūkio parodos  (Vokietija). Augalininkystės technologijos ir žemės ūkio technika; 

Inovacijos augalininkystėje (kasmet po 3 dienas).  
Apdovanojimai ir paskatinimai: 

 ASU nominacijos „Metų mokslininkas 2008“ laimėtojas. 

 Medalis „Už nuopelnus Lietuvos kaimui“ (2016 m. rugsėjo 8 d.). Steigėjai – Baltijos agroverslo 

institutas, Aleksandro Stulginskio universitetas, UAB „ARVI“ ir ko bei Lietuvos žemės ūkio 

konsultavimo tarnyba. 



 ASU Medalis už nuopelnus: už fundamentinių mokslinių tyrimų vykdymą, jų sklaidą, eksperimentinę 

plėtrą, mokslo ir verslo inovacinės partnerystės skatinimą tarptautiniu mastu (2017 m. 03). 

 ASU padėkos raštas – už kūrybiškumą ir inovatyvumą (2018 m.).  

 ASU Studijų metodinių priemonių konkurso laureato Diplomas už vaizdo įrašą „Žieminiai kviečiai“ 

(2018 m. vasario 15 d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


