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PADALINIO VEIKLOS SRITYS
 ● Dirvą, aplinką ir energiją tausojančios žemės dirbimo, 

sėjos ir derliaus dorojimo technologijos ir mašinų darbo 
procesų analizė bei konstrukcinių ir technologinių para-
metrų optimizavimas;

 ● Tiksliosios žemdirbystės mašinų sistemų tyrimas; 
 ● Energetinių augalų nuėmimo ir ruošimo kurui technolo-

gijų kokybinis, energetinis ir aplinkosauginis vertinimas, 
augalinės biomasės paruošimo ir naudojimo konversijai 
būdų ir techninių priemonių optimizavimas. 

RESEARCH ACTIVITIES
 ● Soil, environment and energy-saving tillage, seeding and 

harvesting technologies and machines and investigation 
of their processes, optimization design and technological 
parameters;

 ● Analysis of systems for precision agriculture;
 ● Energy crops harvesting and preparation for fuel tech-

nologies qualitatively, energy and environmental assess-
ment, optimization of plant biomass preparation and us-
age for conversion methods and technical means. 

PROGRESYVIOS AUGALININKYSTĖS INŽINERIJOS 
LABORATORIJA
LABORATORY OF PROGRESSIVE AGRICULTURAL ENGINEERING



MOKSLINĖS TEMOS IR PROJEKTAI
Tarptautiniai

 ● Europos Komisijos 7BP (7FP) projektas FP7-ERANET-
2013-RTD „Informacinės ir ryšių technologijos ir ro-
botika tvariam žemės ūkiui“. ICT-AGRI-2 Granto Nr.: 
618123. Projekto ICT-AGRI-2 trukmė nuo 2014 01 01 
iki 2017 12 30. Vadovas Lietuvoje S. Petkevičius, vyk-
dytojai: E. Šarauskis, R. Domeika, D. Steponavičius, A. 
Kemzūraitė, R. Zinkevičius, Z. Kriaučiūnienė. 

Nacionaliniai
 ● Biologinių preparatų įtaka žemės dirbimo mašinų 

darbo technologiniams procesams ir energijos są-
naudoms. Trukmė nuo 2015 06 09 iki 2017 11 10, 
užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie LR 
Žemės ūkio ministerijos. Projekto vadovas E. Šaraus-
kis, vykdytojai: V. Naujokienė, A. Sakalauskas, K. Vai-
tauskienė, V. Butkus, S. Buragienė. 

 ● Ištirti pluoštinių augalų paruošimo presuotam bioku-
rui gaminti technologijas, nustatyti jų technologi-
nius-techninius rodiklius ir atlikti technologijų ener-
getinį-aplinkosauginį vertinimą. Trukmė nuo 2015 06 
18 iki 2016 11 10, užsakovas Nacionalinė mokėjimo 
agentūra prie LR Žemės ūkio ministerijos. Projekto 
vadovas: A. Jasinskas, vykdytojai: V. Butkus,  E. Šaraus-
kis, V. Kučinskas, A. Sakalauskas. 

PASLAUGOS
Dirvožemio savybių tyrimai lauko sąlygomis mobi-
lia mašina Veris 3150 MSP:

 ● elektrinis laidumas;
 ● dirvožemio rūgštumas (pH); 
 ● organinių medžiagų kiekis.

Dirvožemio savybių tyrimai lauko sąlygomis mobi-
lia mašina Veris P4000 (su 350–2200 nm spektrome-
tru dirvos profilio horizontuose iki 1 m gylio):

 ● elektrinis laidumas; 
 ● dirvožemio kietumas; 
 ● anglies kiekis.

Dirvožemio savybių tyrimai lauko ir laboratorinė-
mis sąlygomis:

 ● anglies dvideginio dujų koncentracijos dirvožemyje 
matavimas;

 ● dirvožemio mėginių poringumo nustatymas labora-
torijoje;

 ● dirvožemio dalelių sukibimo stiprumo nustatymas la-
boratorijoje;

 ● dirvožemio kietumo ir drėgnio nustatymas lauke;
 ● žemės ūkio mašinų traukos jėgos matavimas.

Lauko ir sodų purkštuvų darbo kokybės rodiklių ty-
rimai:

 ● sodų purkštuvų išpurškiamo skysčio vertikalaus pa-
siskirstymo matavimas;

 ● atskirų purkštukų našumo (debito) matavimas;
 ● purkštuvo siurblio našumo matavimas, manometrų 

SCIENTIFIC TOPICS AND PROJECTS
International

 ● 7BP (7FP) project FP7-ERANET-2013-RTD. Information 
and Communication Technologies and Robotics for 
Sustainable Agriculture. ICT-AGRI-2 Grant Nr. 618123. 
Project duration: from 01.01.2014 to 30.12.2017. The 
coordinator in Lithuania S. Petkevičius, promoters: E. 
Šarauskis, R. Domeika, D. Steponavičius, A. Kemzūrai-
tė, R. Zinkevičius, Z. Kriaučiūnienė. 

National
 ● Project of Lithuanian Ministry of Agricultural. Influ-

ence of biological preparation on tillage machines 
working technological processes and energy con-
sumption. Project duration: from 09.06.2015 to 
10.11.2017. The coordinator E. Šarauskis, promoters: 
V. Naujokienė, A. Sakalauskas, K. Vaitauskienė, V. But-
kus, S. Buragienė.

 ● Project of Lithuanian Ministry of Agricultural. Techno-
logical-technical and energy-environmental assess-
ment of fiber plants  preparation and usage for biofu-
els technologies. Project duration: from 18.06.2015 to 
10.11.2016. The coordinator A. Jasinskas, promoters: 
V. Butkus, E. Šarauskis, V. Kučinskas, A. Sakalauskas.

SERVICES
Investigation of soil properties in situ with Veris 
3150 MSP:

 ● measure the apparent soil electrical conductivity;
 ● determine the soil pH;
 ● determine the organic matter content in soil.

Investigation of soil properties in situ and in labora-
tory with Veris P4000 (characterization soil profiles 
with spectrometer 350–2200 nm wave range till 1 
m depth):

 ● measure the apparent soil electrical conductivity;
 ● measure the resistance to penetration of the soil;
 ● determine the carbon content in soil.

Investigation of soil properties in field and in labo-
ratory:

 ● measure the carbon dioxide concentration in the soil 
with the soil meter Honold G200-X;

 ● determine the porosity and density of soil with the 
vacuum air pycnometer Eijkelkamp;

 ● determine the maximum shearing force with the field 
inspection vane tester; 

 ● measure the moisture content of soil and the resi-
stance to penetration of the soil in situ with penetro-
logger Eijkelkamp;

 ● measure of attracing forces of agricultural machines 
with Dynafor LLXh device.

Testing field sprayers and sprayers for wine-gro-
wing, fruit-culture and hop-culture

 ● measure the vertical distribution of sprayers for 



patikra bei debitmačių kalibravimas.
Žemės ūkio gamybos produktų ir dirvos dalelių fi-
zikinių-mechaninių savybių tyrimas mašina Instron 
5960:

 ● medžiagų gniuždymo, tempimo, lupimo, lenkimo, 
plėšimo tyrimas;

 ● medžiagų tamprumo tyrimas.
Energetinių augalų auginimo, priežiūros, nuėmimo 
ir paruošimo konversijai technologijų bei mašinų 
tyrimai:

 ● medienos atliekų ir stambiastiebių energetinių auga-
lų smulkinimo proceso tyrimai;

 ● susmulkintos medienos atliekų ir stambiastiebių 
energetinių augalų, tokių kaip gluosniniai žilvičiai, 
pjaustinio kokybės nustatymas.

DOKTORANTŪROS STUDIJOS
Rengiamos disertacijos

 ● Vilma Naujokienė. Biologinių preparatų įtaka ražienų 
įdirbimui dirvosauginėse technologijose. 2014 – 2018 
m. Vadovas prof. E. Šarauskis.

 ● Darius Jovarauskas. Aplinkos tausojimas ir resursų 
taupymas tiksliajame tręšime naudojant augalų opti-
nių savybių jutiklius. 2015 – 2019 m. Vadovas prof. D. 
Steponavičius.

 ● Dionyzas Streikus. Netradicinių žolinių augalų perdir-
bimo ir daugiafunkcinio naudojimo energetinėms rei-
kmėms technologijų įvertinimas. 2015 – 2019 m. Va-
dovas vyriausiasis mokslo darbuotojas A. Jasinskas.

 ● Darius Juknevičius. Aplinkos užterštumo mažinimas 
taikant tiksliosios žemdirbystės sistemą. 2015 – 2019 
m. Vadovas prof. E. Šarauskis.

PEDAGOGINĖ VEIKLA
Apginti magistrų darbai

 ● Tadas Bartkus. Mobilaus dirvožemio rūgštumo anali-
zės įrenginio darbo tyrimai. 2014. – 63 p.

 ● Andrius Baublys. Augalų lapų optinių savybių analizės 
jutiklių OptRx naudojimas kviečių tręšimui. 2014. – 57 
p.

 ● Aidas Katkauskas. Mobilaus dirvožemio elektrinio lai-
dumo įrenginio darbo tyrimai. 2014. – 79 p.

 ● Martynas Navickas. Giluminio purentuvo darbinio 
greičio įtaka noragų dilimui, traktoriaus ratų buksavi-
mui ir degalų sąnaudoms. 2015. – 60 p. 

 ● Darius Jovarauskas. Tarpspragilių dangalų įtaka kuku-
rūzų grūdų separacijai ir sužalojimui. 2015. – 70 p.

 ● Darius Juknevičius. Kuliamo kukurūzų burbuolių 
srauto įtaka kūlimo proceso dinaminiams rodikliams. 
2015. – 67 p.

wine-growing, fruit-culture and hop-culture;
 ● determine the flow rate of nozzles;
 ● testing the pumps, manometers and flow rate meas-

urement devices.
Research of physical-mechanical properties of agri-
cultural products and soil particles with Instron 
5960:

 ● materials tensile, compressive, stretch, peeling, bend, 
tear, and other investigation;

 ● determine the elasticity of materials.
Investigation of energy plant cultivation, mainte-
nance, harvesting and preparation for the conver-
sion technologies and machinery:

 ● research of wood waste and coarse-energy plant 
shredding process;

 ● determination of chopped wood waste and coar-
se-energy plants, such as willows, chaff quality.

DOCTORAL STUDIES
Prepared doctoral thesis

 ● Vilma Naujokienė. Influence of biological preparation 
on stubble tillage in environment friendly technolo-
gies. 2014–2018. Supervisor prof. E. Šarauskis.

 ● Darius Jovarauskas. Environment protection and re-
source saving by using canopy optical characteristics 
sensors in precise fertilization. 2015–2019. Supervi-
sor prof. D. Steponavičius.

 ● Dionyzas Streikus. Assessment of unconventional 
herbaceous plants processing and multifunctional 
usage for energy purposes technologies. 2015–2019. 
Supervisor chief researcher A. Jasinskas.

 ● Darius Juknevičius. Environmental pollution reduc-
tion using precision agriculture system. 2015–2019. 
Supervisor prof. E. Šarauskis.

EDUCATIONAL ACTIVITIES
Master thesis

 ● Tadas Bartkus. In situ mobile sampling equipment for 
soil pH analysis. 2014. – 63 p.

 ● Andrius Baublys. Application of OptRx sensors for 
canopy reflectance measurements in the process of 
wheat fertilization. 2014. – 57 p.

 ● Aidas Katkauskas. Analysis of soil electrical conductiv-
ity in situ with mobile machine. 2014. – 79 p.

 ● Martynas Navickas. The influence of operational spe-
ed of deep tillage on ploughshare wear, tractor wheel 
slippage and fuel consumption. 2015. – 60 p. 

 ● Darius Jovarauskas. The influence of cylinder filler 
plates on grain separation and damage. 2015. – 70 p.

 ● Darius Juknevičius. The influence of corn ears feed 
rate on the dynamical parameters of threshing pro-
cess. 2015. – 67 p.



PAGRINDINIAI REZULTATAI
Podoktorantūrinės stažuotės

 ● Dr. Laura Masilionytė 2012 – 2014 m. atliko LMT po-
doktorantūrinę stažuotę: Inžineriniai, agronominiai ir 
aplinkosauginiai dėsningumai žemės dirbimo maši-
nų, dirvožemio ir augalinės biomasės sąveikos proce-
suose. (Stažuotės vadovas prof. E. Šarauskis). 

Apgintos disertacijos
 ● Sidona Buragienė. Skirtingų žemės dirbimo technolo-

gijų poveikis aplinkai. Vadovas prof. E. Šarauskis, ASU, 
2013 12 13.

 ● Kristina Vaitauskienė. Juostinio žemės dirbimo ma-
šinos darbo parametrų tyrimas. Vadovas prof. E. Ša-
rauskis, ASU, 2015 12 18.

Dalyvauta projektuose
 ● Tiksliojo ūkininkavimo technologinių procesų įtaka 

mažinant poveikį aplinkai bei sąnaudas žemės ūkio 
produkcijai pagaminti. Užsakovas Nacionalinė mokė-
jimo agentūra prie LR Žemės ūkio ministerijos. Tru-
kmė nuo 2014 05 01 iki 2015 11 10. Projekto vadovas 
R. Zinkevičius, vykdytojai: A. Maziliauskas, K. Roma-
neckas, D. Steponavičius, V. Butkus, R. Rakštys, E. Ser-
va, M. Vaicekauskas.

 ● Lauko augalų technologinių parametrų optimizavi-
mas tiksliojoje žemdirbystėje. Užsakovas Nacionalinė 
mokėjimo agentūra prie LR Žemės ūkio ministerijos. 
Trukmė nuo 2013 09 01 iki 2015 06 30. Projekto vado-
vas R. Kosteckas, vykdytojai: R. Velička, K. Romanec-
kas, A. Marcinkevičienė, D. Steponavičius, R. Zinkevi-
čius.

 ● Juostinio žemės dirbimo ir sėjos eksperimentinės ma-
šinos technologinių parametrų pagrindimas ir ener-
getinis įvertinimas. Užsakovas Nacionalinė mokėjimo 
agentūra prie LR Žemės ūkio ministerijos. Trukmė 
nuo 2014 06 05 iki 2015 12 01. Projekto vadovas E. Ša-
rauskis, vykdytojai: A. Sakalauskas, E. Vaiciukevičius, 
K. Vaitauskienė, V. Butkus.

 ● Daugiamečių žolių ir netradicinių žolinių augalų 
(drambliažolės, sidos, legėstų, nendrinių žolių) bei 
jų mišinių panaudojimas presuoto biokuro gamybai. 
Užsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie LR 
Žemės ūkio ministerijos. Trukmė nuo 2013 04 30 iki 
2014 12 01. Projekto vadovas A. Sakalauskas, vykdy-
tojai: A. Jasinskas, E. Šarauskis, E. Vaiciukevičius.

MAIN RESULTS
Postdoc studies

 ● Dr. Laura Masilionytė Postdoctoral research: Engi-
neering, agronomic and environmental patterns of 
tillage machinery, soil and plant biomass interaction 
processes. Research was funded by a grant Nr. MIP-
116/2012 from the Research Council of Lithuania. 
Project 2012-2014. Supervisor prof. E. Šarauskis.

Doctoral thesis
 ● Sidona Buragienė. Impact of different soil tillage 

technologies on the environment. Supervisor prof. E. 
Šarauskis, ASU, 13.12.2013.

 ● Kristina Vaitauskienė. Research of strip-tillage equip-
ment work parameters. Supervisor prof. E. Šarauskis, 
ASU, 18.12.2015.

Participation in projects 
 ● The influence of precision farming processes in re-

ducing the environmental impact and costs of agri-
cultural production. Project of Lithuanian Ministry of 
Agricultural. Project duration 2014-2015. The coordi-
nator R. Zinkevičius, promoters: A. Maziliauskas, K. 
Romaneckas, D. Steponavičius, V. Butkus, R. Rakštys, 
E. Serva, M. Vaicekauskas.

 ● The optimization of technological parameters of field 
plant in precision farming. Project of Lithuanian Min-
istry of Agricultural. Project duration 2013-2015. The 
coordinator R. Kosteckas, promoters: R. Velička, K. 
Romaneckas, A. Marcinkevičienė, D. Steponavičius, R. 
Zinkevičius.

 ● Justification of technological parameters and ener-
getical evaluation of strip tillage and sowing experi-
mental machinery. Project of Lithuanian Ministry of 
Agricultural. Project duration 2014-2015. The coordi-
nator E. Šarauskis, promoters: A. Sakalauskas, E. Vai-
ciukevičius, K. Vaitauskienė, V. Butkus.

 ● Perennial grasses and non-traditional herbaceous 
plants (elephant grass, sida, cup plant, tall grasses) 
and their mixtures usage for pressed biofuel produc-
tion. Project of the National Paying Agency under the 
Ministry of Agriculture. Project duration 2013-2014. 
The coordinator A. Sakalauskas, promoters: A. Jasin-
skas, E. Šarauskis, E. Vaiciukevičius.
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