ŽEMĖS IR MIŠKŲ JUNGTINIS TYRIMŲ CENTRAS
MIŠKŲ SEKTORIAUS TYRIMŲ, STUDIJŲ IR PLĖTROS CENTRAS
AUGALŲ GENETIKOS IR BIOTECHNOLOGIJOS CENTRAS
AGROEKOLOGIJOS IR AUGALŲ BIOPOTENCIALO MOKSLO IR STUDIJŲ CENTRAS
BIOSISTEMŲ INŽINERIJOS, BIOMASĖS ENERGETIKOS IR VANDENS INŽINERIJOS CENTRAS

APLINKOTYROS LABORATORIJA
ENVIRONMENTAL LABORATORY

Laboratorijos tikslas – taikomieji ir fundamentiniai tyrimai
ekologijos, aplinkotyros ir aplinkos inžinerijos srityse. Laboratorijos paskirtis – plėtoti mokslinius tyrimus, propaguoti
mokslo žinias, dalyvauti Universiteto studijų procese. Laboratorija vykdo darbus mokslinių tyrimų, studijų ir paslaugų
teikimo srityse: Mokslinių tyrimų srityje – vykdomi agro, hidro ir miško ekosistemų objektų kokybės tyrimai.
Studijų srityje – atliekami bakalaurų ir magistrų studijų
laboratoriniai, magistrantų ir doktorantų eksperimentiniai
darbai.
Paslaugų teikimo srityje – atlieka užsakomuosius aplinkos objektų tyrimus.
Informacijos ir žinių skleidimo srityje – organizuoja seminarus, konsultacijas, konkursus, atvirų durų dienas, pasitarimus, žinių skleidimą per visuomenės informavimo priemones ir kt.

The main aim of this laboratory is to carry out basic and
applied laboratory research on Ecology, Environment and
Environmental Engineering study fields. The main purpose
of this laboratory is to conduct scientific research, promote
scientific knowledge and to be part of the University’s study
process. The laboratory carries out research work, studies
and services in the following areas: Scientific research - conducting quality tests of agro, hydro and forest ecosystems.
Study field - conducting lab work of bachelor, master and
PhD students service provision - conducts research on environmental topics information and communication departments - organizes seminars, consultations, competitions,
open days, communication via various social media channels.

PADALINIO VEIKLOS SRITYS

RESEARCH ACTIVITIES

●● Aplinkos veiksnių įtaka dirvožemio, vandens ir augalinių žaliavų savybėms sistemoje – dirvožemis – vanduo – augalas.

●● Environmental factors on soil, water and plant
materials properties in the system – soil – water –
plant.

MOKSLINĖS TEMOS IR PROJEKTAI

SCIENTIFIC TOPICS AND PROJECTS

●● Rinkai ruošiamų bulvių ir daržovių plovimo metu susidarančių nuotekų kiekis, jų užterštumo nustatymas ir
rekomendacijų šių nuotekų valymui apytakinėse plovimo sistemose parengimas. 2015 – 2016 m.
●● Bioskaidūs polimeriniai kompozitai iš organinių gamybos atliekų. 2015 – 2018 m.
●● Rizikos vandens telkinių būklės tyrimų, taršos šaltinių
ir kitų priežasčių, lemiančių rizikos vandens telkinio
būklę, identifikavimo, būklės gerinimo priemonių
parinkimas. 2014 – 2016 m.

●● “To evaluate the wash wastewater quantities and contamination of the potatoes and vegetables prepared
for the market and to prepare recommendations for
the wash wastewater treatment in the recycling systems” (period 2015 - 2016) .
●● “Biodegradable polymeric composites from organic
production waste” (period 2015 – 2018).
●● “Risk status of water bodies of research, sources of
pollution and other causes that determine the risk
status of water bodies, identification, improving the
status of the selection tools” (period 2014 to 2016).

Nuolat veikiantys seminarai
●● Geriamojo vandens kokybė.
Prof. dr. Laima Česonienė, laima.cesoniene@asu.lt
●● Ekologiški produktai Lietuvoje.
Dr. Daiva Šileikienė , daiva.sileikiene@asu.lt

The permanent workshops
●● The quality of drinking water.
Prof. dr. Laima Česonienė, laima.cesoniene@asu.lt
●● Organic production in Lithuania.
Dr. Daiva Šileikienė, daiva.sileikiene@asu.lt

PEDAGOGINĖ VEIKLA

EDUCATIONAL ACTIVITIES

Darbas su magistrantais ir doktorantais.

Research work of master and doctoral postgraduate
students.

PAGRINDINIAI REZULTATAI

MAIN RESULTS

Projektai
●● Ekologinis ūkininkavimas ir aplinka: ilgalaikio ūkininkavimo įtaka aplinkos (vandens, dirvožemio) ir produkcijos kokybei bei žemės plotų tinkamumo įvertinimas. Lietuvos-Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo
mokslo ir technologijų srityje programa. Vadovas:
L. Česonienė. Vykdytojai: D. Šileikienė. J. Pekarskas.
2009 – 2010 m.
●● Ekologinis ūkininkavimas ir aplinka: ilgalaikio ūkininkavimo įtaka aplinkos (vandens, dirvožemio) ir produkcijos kokybei bei žemės plotų tinkamumo įvertinimas. Lietuvos-Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo
mokslo ir technologijų srityje mobilumo programa.
Vadovas: L. Česonienė. Vykdytojai: D. Šileikienė. 2009
– 2010 m.
●● Kauno rajono savivaldybės stebėsenos programa
2008 – 2013 metams. Vadovas: V. Rutkovienė. Vykdytojai: L. Česonienė, D. Šileikienė.
●● Kauno rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programos priemonių plano įgyvendinimas 2008 metais.
Vadovas: V. Rutkovienė. Vykdytojai: L. Česonienė, D.
Šileikienė .
●● Kauno rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programos priemonių plano įgyvendinimas 2009 metais.

Projects
●● Organic farming and the environment: the long-term
farming impact on environment system (water, soil),
the quality of production and land suitability. Lithuanian-Ukrainian cooperation program in science and
technology 2009-2010. Leader of project prof. dr. Laima Česonienė;
●● Organic farming and the environment: the long-term
farming impact on environment system (water, soil),
the quality of production and land suitability. Lithuanian-Ukrainian cooperation program for mobility in
science and technology, 2009 - 2010. Leader of project prof. dr. Laima Česonienė;
●● Monitoring program for Kaunas district municipality
period 2008 – 2013. Leader of project prof. dr. Vida
Rutkovienė;
●● The action plan of implementation of Kaunas district
environmental monitoring program in 2011, 2013 and
2014. Leader of project prof. dr. Laima Česonienė;
●● Monitoring program for Panevėžys municipality period 2014 – 2019. Leader of project prof. dr. Laima
Česonienė;
●● BERAS Implementation of the Baltic Sea Region Pro-

Vadovas: L. Česonienė. Vykdytojai: D. Šileikienė.
●● Kauno rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programos priemonių plano įgyvendinimas 2010 metais.
Vadovas: L. Česonienė. Vykdytojai: D. Šileikienė.
●● Baltic sea region programme projektas, BERAS implementation. 2011 – 2013 m. Vadovas: L. Česonienė.
Vykdytojai: D. Šileikienė.
●● Kauno rajono savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano parengimas 2011. Vadovas: L. Česonienė. Vykdytojai: D. Šileikienė.
●● Kauno rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programos priemonių plano įgyvendinimas 2011 metais.
Vadovas: L. Česonienė. Vykdytojai: D. Šileikienė.
●● Kauno rajono savivaldybės aplinkos stebėsenos programos priemonių plano 2013 metais ir programos
koregavimo įgyvendinimas. Vadovas: L. Česonienė.
●● Panevėžio miesto savivaldybės aplinkos monitoringo
programos priemonių plano rengimas 2014 – 2019
metams. Vadovas: L. Česonienė.
●● Kauno rajono savivaldybės aplinkos stebėsenos programos priemonių plano 2014 metais įgyvendinimas.
Vadovas: L. Česonienė.
●● Rizikos vandens telkinių būklės tyrimų, taršos šaltinių
ir kitų priežasčių, lemiančių rizikos vandens telkinio
būklę, identifikavimo, būklės gerinimo priemonių
parinkimas”. AAA 2014 – 2016 m.
●● Nauji polimerai ir jų kompozitai iš vietinių atsinaujinančių žaliavų (Biokompozitai), 2012 – 2014 m. Vad.
Violeta Gražulevičienė .

gram 2007-2013. Leader of project prof. dr. Laima
Česonienė;
●● Building competence for organic agriculture as a key
part of sustainable local society in Belarus, 2013 2015; Leader of project prof. dr. Laima Česonienė;
●● ES 7 FW program Core Organic II project „Fast methods for authentication of organic plant products“ (Authentic Food), 2013 - 2014, partial participation, scientific staff dr. Daiva Šileikienė;
●● Risk status of water bodies of research, sources of
pollution and other causes that determine the risk
status of water bodies, identification, improving the
status of the selection tools. Environmental Protection Agency (EPA), 2014-2016. Leader of project prof.
dr. Laima Česonienė;
●● New Polymers and their Composites from Local
Renewable Raw Materials (Biokompozites), 2012
– 2014. Leader of project assoc. prof. dr. Violeta
Gražulevičienė.
●● Farmers University Exchange Program (FUEP), 20152016. Leader of project prof. dr. Laima Česonienė
●● Water Emissions and their Reduction in Village Communities – Villages in Baltic Sea Region as Pilots (Village Waters), 2014 2017. Leader of project prof. dr.
Laima Česonienė.

Dalyvavimas rengiant konferencijas
●● World Dairy Summit | Vilnius, Lithuania | September
20-24, 2015.

Participation in organization of conferences
●● World Dairy Summit | Vilnius, Lithuania | September
20-24, 2015.

Mokomosios knygos
●● Sabienė Nomeda „Aplinkos kokybė ir vertinimas. Dirvožemio kokybė ir vertinimas“.

Educational books
●● Sabienė Nomeda ”Soil quality and evaluation”.

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS / SCIENTIFIC PUBLICATIONS
●● Juozas Pekarskas, Saulius Žibutis, Violeta Gražulevičienė, Ilona Grigalavičienė, Romas Mažeika, Cattle Horn Shavings as Slow Release Nitrogen Fertilizer. Pol. J. Environ. Stud. Vol. 24, No. 2 (2015), p. 645–650.
●● Treinytė, Jolanta; Gražulevičienė, Violeta; Ostrauskaitė, Jolita. Biodegradable polymer composites with nitrogenand phosphorus-containing waste materials as the fillers // Ecological Chemistry and Engineering S = Chemia i
Inżynieria Ekologiczna S. Opole: Opole University. ISSN 1898-6196. Vol. 21, no. 3 (2014), p. 515–528. [2013 Journal
Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014). Citav. rod.: 0.558; bendr. citav. rod.: 2.892].
●● Kašetaitė, Sigita; Ostrauskaitė, Jolita; Gražulevičienė, Violeta; Svedienė, Jurgita; Bridžiuvienė, Danguolė. Camelina
Oil- and Linseed Oil-Based Polymers with Bisphosphonate Crosslinks // Journal of Applied Polymer Science. Malden
: Wiley-Blackwell. ISSN 0021-8995. 2014, vol. 131, iss. 17, 40683. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. [Citav. rod (F).: 1.64; bendr. cit. rod: 2.926 (2013)].
●● Kašetaitė, Sigita; Ostrauskaitė, Jolita; Gražulevičienė, Violeta; Svedienė, Jurgita; Bridžiuvienė, Danguolė. Copolymers
of glycerol and propylene glycol diglycidyl ethers with aromatic dithiols // Journal of Applied Polymer Science. Malden : Wiley-Blackwell. ISSN 0021-8995. 2013, vol. 130, iss. 6, p. 4367–4374. [Science Citation Index Expanded (Web
of Science)]. [Citav. rod (F).: 1.64; bendr. cit. rod: 2.926].
●● Remeikytė, Aušra; Ostrauskaitė, Jolita; Gražulevičienė, Violeta. Synthesis and properties of photocross-linked polymers of epoxidized linseed oil with different reactive diluents // Journal of Applied Polymer Science. Hoboken, USA
: Wiley Periodicals, Inc. ISSN 0021-8995. Vol. 119, iss. 3 (2013), p. 1290–1298. [ISI Web of Science]. [Citav. rod (F).:
1.64; bendr. cit. rod: 2.926].
●● Gražulevičienė, Violeta; Treinytė, Jolanta; Zaleckas, Ernestas. Film-Forming Starch Composites for Agricultural Applications // Journal of Polymers and the Environment. New York : Springer. ISSN 1566-2543. Vol. 20, Iss. 2(2012), p.
485–491. [ISI Web of Science; SpringerLink]. [Citav. rod (F).: 1.495; bendr. cit. rod: 2.673].
●● Gražulevičienė, Violeta; Augulis, Liudvikas; Gumbytė, Milda; Makarevičienė, Violeta. Biodegradable Composites of
Polyvinyl Alcohol and Coproducts of Diesel Biofuel Production // Russian Journal of Applied Chemistry. New York :
Maik Nauka/Interperiodica/Springer. ISSN 1070-4272. Vol. 84, Iss. 4(2011), p. 719–723. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus; SpringerLink]. [Citav. rod (F).: 0.283; bendr. cit. rod: 2.323].
●● Treinytė, Jolanta; Gražulevičienė, Violeta; Bridžiuvienė, Danguolė; Švedienė, Jurgita. Properties and behaviour of
starch and rapeseed cake based composites in horticultural applications // Estonian Journal of Ecology. Tallinn :
Estonian Academy Publishers. ISSN 1736-602X. Vol. 63, no. 1 (2014), p. 15–27. [BIOSIS PREVIEWS (Thompson ISI);
CAB Abstracts; Chemical Abstracts; Scopus; Academic Search Premier].
●● Mažuolytė-Miškinė, Edita; Grigalavičienė, Ilona; Gražulevičienė, Violeta Galvijų ragų drožlių biodegradacija dirvožemyje ir jos įtaka agrocheminėms dirvožemio savybėms// Mokslas – Lietuvos Ateitis. VGTU leidykla Technika. ISSN
2029-2341. T. 6 Nr.4( 2014), p. 368–37.
●● Treinytė, Jolanta; Gražulevičienė, Violeta; Gumbytė, Milda. Biodegradble polymer composites containing nutrients
for slow release fertilisers // Baltic polymer symposium 2013, Trakai, Lithuania, September 18-21 : programme and
abstracts. Vilnius, 2013. ISBN 9786094592270. p. 169.
●● Treinytė, Jolanta; Gražulevičienė, Violeta; Gumbytė, Milda. Biodegradable polymer composites and their aplication
in agriculture // Baltic polymer symposium, 2012, Liepaja, Latvia, September 19-22 : programme and proceedings.
Riga, 2012. p. 101.

KONTAKTAI / CONTACTS

Studentų g. 15A, 317 kab.
Akademija, Kauno r.
LT – 53362

Prof. dr. Laima Česonienė
+370 37 752308, laima.cesoniene@asu.lt
www.asu.lt

