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MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS: 

 Ilgalaikio ekologinio ūkininkavimo įtaka agroekosistemai; 
 Augalų mitybos ir išaugintos produkcijos kokybės tyrimai ekologinėje žemdirbystės sistemoje; 
 Organinių medžiagų ir atliekų kompostavimo ir vermikompostavimo procesai bei kiti jų perdirbimo 

būdai. 

SVARBIAUSI PROJEKTAI: 

 “The influence of potassium and magnum fertilizers, produced by company K+S KALI GmbH, on 
potatoes and vegetables applying organic farming system”; 

 “Influence of potassium fertilizers on agricultural plants and on potassium balance in the system of 
ecological farming”; 

 “Investigation on the effect of fertilizers Thiomax C, Nectar cereals and Inogren on winter wheat and 
rape”. 

 Lietuvos – Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo MTEP programa 2007-2008 m. „Ekologinis 
ūkininkavimas ir aplinka: ilgalaikio ūkininkavimo įtakos aplinkos (vandens, dirvožemio) ir produkcijos 
kokybei bei žemės plotų tinkamumo įvertinimas“ 

 Lietuvos – Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo MTEP programa 2008-2009 m. „Ekologinis 
ūkininkavimas ir aplinka: ilgalaikio ūkininkavimo įtakos aplinkos (vandens, dirvožemio) ir produkcijos 
kokybei vertinimas“.  

 „Įvairių organinių medžiagų ir atliekų kompostavimo ir vermikompostavimo procesų tyrimai 
panaudojant biofermentatorių“; 

 „Ekologiškų granuliuotų galvijų mėšlo trąšų gamybos, jų tręšimo būdų ir efektyvumo augalams 
tyrimai“; 

 „Įvairių nuotekų dumblo rūšių vermikompostavimo ir nuotekų dumblo vermikomposto panaudojimo 
galimybių tyrimas“; 

 “Technologinės inovacijos ekologinės gamybos ūkiams”; 
 “Inovatyvių technologijų panaudojimas tvarkant organines atliekas žemės ūkyje”; 

 “Ekologiškos augalinės produkcijos didinimas ir jos kokybės gerinimas”; 
 “Varpinių ir ankštinių augalų veislių tinkamų ekologinėms sėkloms auginti tyrimai“ 
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RESEARCH AREA: 

 The influence of long term organic farming on the agroecosystem; 
 Research of plant nutrition and quality of production under organic farming system; 
 Composting of organic materials and wastes, vermicomposting processes and other ways of it 

recycling. 

MAIN PROJECTS: 

 “The influence of potassium and magnum fertilizers, produced by company K+S KALI GmbH, on 
potatoes and vegetables applying organic farming system”; 

 “Influence of potassium fertilizers on agricultural plants and on potassium balance in the system of 
ecological farming”; 

 “Investigation on the effect of fertilizers Thiomax C, Nectar cereals and Inogren on winter wheat and 
rape”. 

 Lithuania - Ukraine's bilateral MTEP program 2007-2008. Organic farming and the environment: the 
long-term impact of farming on environment (water, soil), and production quality and land 
suitability assessment". 

 Lithuania - Ukraine's bilateral MTEP cooperation program 2008-2009. Organic farming and the 
environment: evaluation of the long-term impact on the farming environment (water, soil) and 
product quality. 

 “The influence of potassium fertilisers on agricultural plants and potassium balance in organic 
farming system”; 

 „Increase of organic production and its quality improvement ”; 
 „The research of peat oxidator application in organic agriculture system”; 
 „The research of various organic materials and wastes composting and processes of 

vermicomposting applying biophermentator“; 
 „The research of manufacturing of granulated organic cattle manure fertilizer, ways of application 

and effectiveness on plants”; 
 „Study of different types of sewage sludge vermicomposting and feasibility“; 
 “Technological inovations for organic farms“; 
 “ Innovative technologies for the processing of organic waste in agriculture”; 

 "Increase and improvement of organic vegetable production quality”; 
 "Research of cereals and leguminous plants varieties suitable ecological seed production 
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