
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

Augalinių žaliavų kokybės laboratorijos mokslininkai 
vykdo augalinių žaliavų kokybės tyrimus,  organizuoja se-
minarus, dalyvauja šalies ir tarptautinėse konferencijo-
se, skleisdami savo tyrimų rezultatus, plėtoja tarptautinį 
bendradarbiavimą, atlieka verslo įmonių užsakymus, ke-
lia kvalifikaciją, dalyvaudami mokymuose. Laboratorijos 
mokslininkai bendradarbiauja su Varšuvos gamtos mokslų 
universitetu, Vroclavo aplinkos ir gyvybės mokslų univer-
sitetu,  Miškų ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir ekologijos 
institutu, UAB „Rūta“, UAB „Franmax“.

Scientists of laboratory execute investigations of vegeta-
ble raw materials quality, arrange seminars, participate in 
national and international conferences, disseminating their 
research results, and develop international cooperation, 
carries out business orders, improving competence by un-
dergoing training. Scientists of laboratory cooperate with 
scientists from Warsaw University of Life Sciences, Wroclaw 
University of Environmental and Life Sciences, Institute of 
Environment and Ecology Faculty of Forest Sciences and 
Ecology, Public Limited Company “Rūta” UAB, UAB „Fran-
max“.

AUGALINIŲ ŽALIAVŲ KOKYBĖS LABORATORIJA
LABORATORY OF QUALITY VEGETABLE RAW MATERIALS 



PADALINIO VEIKLOS SRITYS
 ● Augalinės žaliavos cheminė sudėtis, jos pokyčiai bren-

dimo metu;
 ● Augalinės žaliavos laikymasis kontroliuojamos atmos-

feros kamerose;
 ● Perdirbimo produktų kokybiniai rodikliai;
 ● Juslinis maisto žaliavų ir produktų vertinimas;
 ● Kenksmingų organizmų biologija, ekologija, toksiko-

logija kontroliuojamoje aplinkoje.

MOKSLINĖS TEMOS IR PROJEKTAI
Vydomi moksliniai tiriamieji darbai finansuojami iš 
valstybės biudžeto

 ● „Augalinių žaliavų ir jų perdirbimo produktų kokybės 
tyrimai“;

 ● „Biodinaminių preparatų panaudojimas skirtingo ge-
notipo bulvių agrotechnikoje“;

 ● „Biodinaminių preparatų įtaka didžiojo moliūgo vai-
sių kokybei“.

MITA priemonė „Inočekiai LT“
 ● „Netradicinių alternatyvių augalinių žaliavų paieška 

maisto produktų kūrimui“, 2013 m.;
 ● „Natūralių saldiklių iš vietinės augalinės žaliavos ga-

mybos taikomieji tyrimai“, 2013 m.;

Užsakomasis mokslinis tyrimas
 ● „Augalinės žaliavos džiovinimo procesų optimizavi-

mas“, 2013 m.

Mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaidos pro-
jektai finansuojami Nacionalinės mokėjimo agen-
tūros prie LR Žemės ūkio ministerijos

Projekto „Perspektyvių vaistinių augalų auginimo ir 
inovatyvių vaistinės augalinės žaliavos ruošimo techno-
logijų, naudojant Saulės energiją, sklaida“ 2 veikla „Ino-
vacinių aktinidijų perdirbimo technologijų diegimas ir 
sklaida“, 2011 – 2014 m. Rezultatai paviešinti populiario-
je spaudoje, suorganizuotos 2 lauko dienos, 2 semina-
rai, parengta rekomendacija:

 ● Pranckietis, Viktoras; Paulauskienė, Aurelija. 2014. 
Vaistinės augalinės žaliavos auginimo ir džiovinimo 
technologijos: rekomendacijos aktinidijų augintojams 
ir perdirbėjams. Asociacija „Slėnis Nemunas“, Alek-
sandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo 
universitetas. Akademija, 66 p.
Projektas „Netradicinės augalinės žaliavos (topinam-

bų, moliūgų,daigintų sėklų) auginimas ir jos panaudoji-
mas maisto produktų gamybai“, 2012 – 2015 m. Rezul-
tatai paviešinti populiarioje spaudoje, suorganizuota 18 
lauko dienų, 18 seminarų, parengtos 2 rekomendacijos:

 ● Kulaitienė, Jurgita, Perdirbimo produktų gamybos iš 
moliūgų ir topinambų žaliavos rekomendacija, Alek-
sandro Stulginskio universitetas. Akademija 11 p.

RESEARCH ACTIVITIES
 ● Chemical composition of vegetable raw materials and 

their changes during ripening process.
 ● Storage of raw materials in controlled atmosphere 

chambers with different air parameters.
 ● Quality of processed products.
 ● Sensory evaluation of food raw materials and pro-

ducts; 
 ● Biology of harmful organisms, their ecology, physiolo-

gy, toxicology in the controlled environment

SCIENTIFIC TOPICS AND PROJECTS
On-going scientific research works financed from 
state budget

 ● “Quality research of vegetable raw materials and pro-
cessed products“;

 ● “The influence of biodynamic preparations on giant 
pumpkins fruit quality“;

 ●  “The influence of biodynamic preparations on differ-
ent potato genotypes growing technology “.

Agency for Science, Innovation and Technology 
(MITA) funded “Innovation vouchers”

 ● “Search of the new non-traditional raw materials for 
food product development”, 2013;

 ● “Applied research of natural sweeteners production 
from the local vegetable raw materials“, 2013.

Custom scientific research
 ● “Optimization of a drying process for the vegetable 

raw materials“, 2013.
Projects for dissemination of scientific knowledge 
and innovative practices funded by the National 
paying agency under the Ministry of agriculture 

Project “Dissemination of promising medicinal plant 
growing technologies and innovative medicinal plant 
raw materials preparation technologies using solar 
energy“ 2 activity “Dissemination and adaptation of in-
novative actinidia fruit processing technologies“, 2011–
2014. Results announced in newspapers, organized 2 
outdoors days, 2 seminars, prepared recommendation:

 ● Pranckietis, Viktoras; Paulauskienė, Aurelija. 2014. 
Cultivation and drying technologies of medicinal veg-
etable raw materials: recommendations for actinidia 
fruits growers and manufacturers. Association “Slėnis 
Nemunas”, Aleksandras Stulginskis university, Vytau-
tas Magnus university. Academy, 66.
Project “Non-traditional vegetable raw materials (Je-

rusalem artichoke, pumpkin, sprouted seeds for food) 
production and use for food production“, 2012–2015. 
Results announced in newspapers, organized 18 out-
doors days, 18 seminars, prepared 2 recommendations:

 ● Kulaitienė, Jurgita. 2012. Recommendation for pro-
ducts production from pumpkin and Jeruzalem arti-
choke, Aleksandras Stulginskis university. Academy, 
11.



 ● Černiauskienė, Judita. 2012. Sėklų, skirtų maistui, dai-
ginimo rekomendacija. Aleksandro Stulginskio uni-
versitetas. Akademija, 11 p.

Eksperimentai šiltnamyje
 ● Gėlių veislių tyrimai, prof. S. Gliožeris.
 ● Vegetacinis eksperimentas, kurio tikslas – įvertinti 

sunkiųjų metalų akumuliaciją bioenergetiniams au-
galams užaugintiems užterštame dirvožemyje, 2014 
m. gegužės–rugpjūčio mėn.

 ● Vegetacinis eksperimentas, kurio tikslas – įvertinti 
biologinių preparatų įtaką įvairaus diametro šiaudų 
skaidymuisi, 2014 m. spalio–gruodžio mėn.

 ● Vasarinių kviečių organogenezės ciklo filmavimas.

PASLAUGOS
 ● Augalinės žaliavos cheminės analizės pagal tarptauti-

nius ir LR standartus: 
 ● mėginių paruošimas cheminėms analizėms – ho-

mogenizavimas, džiovinimas, smulkinimas;
 ● augalinės žaliavos (taip pat ir pašarų) cheminės 

analizės – askorbo rūgšties, bendrasis karotenoidų 
kiekis, žalių baltymų arba azoto kiekis, žalių pelenų, 
pH, nitratų, kalio kiekis ir t.t.

 ● Žaliavos kokybinė analizė, naudojant nedetruktyvius 
ir ekspres metodus bei įrangą:

 ● drėgmės kiekio nustatymas ekspres metodu (drė-
gmės analizatoriumi);

 ● augalinės žaliavos analizė infraraudonųjų spindu-
lių analizatoriumi;

 ● augalinės žaliavos spalvos analizė spalvos analiza-
toriumi.

 ● Maisto produktų ir žaliavų lakiųjų organinių junginių 
analizė e-nosimi.

 ● Žaliavos ir produktų tekstūros analizė tekstūros ana-
lizatoriumi.

 ● Augalinių žaliavų liofilizavimo proceso optimizavimas.
 ● Maisto produktų ir žaliavų sublimacinis džiovinimas 

(liofilizavimas). 
 ● Vaisių, daržovių, uogų laikymas ir laikymo metu vyks-

tančių procesų analizė programuojamoje kontroliuo-
jamoje atmosferoje.

 ● Maisto žaliavų ir produktų juslinių savybių (skonio, 
kvapo, tekstūros, spalvos) tyrimas ir vertinimas jusli-
nių tyrimų laboratorijoje.

 ● Kenksmingų organizmų jautrumo ekologiniams veiks-
niams tyrimai.

 ● Černiauskienė, Judita. 2012. Recommendation for 
sprouting seeds for food. Aleksandras Stulginskis uni-
versity. Academy, 11.

Experiments in a greenhouse
 ● Research of flowers varieties, prof. S Gliožeris.
 ● Growing experiment (part of doctoral theses) – to 

evaluate accumulation of heavy metals in bioenergy 
plants harvested in contaminated soil, may-august of 
2014.

 ● Growing experiment – to evaluate the impact of bi-
ological products on decomposition of different dia-
meter straw, october-december of 2014.

 ● Recording of spring wheat organogenesis cycle.

SERVICES
 ● Chemical analysis of vegetable raw materials in ac-

cordance with international and Lithuanian stand-
ards: 

 ● sample preparation for chemical analysis – homog-
enization, drying, crushing;  

 ● chemical analysis of vegetable raw materials (in-
cluding feed) – ascorbic acid, carotenoids, crude 
protein and nitrogen, crude ash, pH, nitrate, potas-
sium contents, etc.

 ● Qualitative analysis using non-destructive and ex-
press methods:

 ● moisture content analysis by express method 
(moisture analyser);

 ● vegetable raw materials analysis by near infrared 
spectroscopy (near infrared analyser);

 ● vegetable raw materials colour analysis by colour 
analyser.

 ● Analysis of volatile organic compounds of food prod-
ucts and raw materials using e-nose. 

 ● Raw materials and products texture analysis by tex-
ture analyser. 

 ● Optimization of the freeze-drying process for the veg-
etable raw materials.

 ● Freeze-drying of food products and raw materials.
 ● Storage of fruit and vegetables in controlled atmos-

phere chambers and analysis of changes taking place 
during storage.

 ● Evaluation of food raw materials and products senso-
ry characteristic (taste, smell, texture, colour), in sen-
sory research laboratory. 

 ● Studies of harmful organism’s sensitivity to ecological 
factors.
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KONTAKTAI / CONTACTS

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS / SCIENTIFIC PUBLICATIONS
 ● Paulauskienė, Aurelija; Tarasevičienė, Živilė; Žebrauskienė, Audronė. 2014. Amino acid composition of kolomikta 

actinidia (Actinidia kolomikta (Maxim. & Rupr.) Maxim) fruits of Lithuanian origin. Žemdirbystė = Agriculture, T. 
101 (1): 79–84.

 ● Černiauskienė, Judita; Kulaitienė, Jurgita; Danilčenko, Honorata; Jarienė, Elvyra; Juknevičiene, Edita. 2014. Pump-
kin Fruit Flour as a Source for Food Enrichment in Dietary Fiber. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napo-
ca., vol. 42 (1): 19–23. 

 ● Kulaitienė, Jurgita; Jarienė, Elvyra; Danilčenko, Honorata; Černiauskienė, Judita; Wawrzyniak, Agata; Hamulka, Ja-
dwiga; Juknevičiene, Edita. 2014. Chemical composition of pumpkin (Cucurbita maxima D.) flesh flours used for 
food. Journal of Food, Agriculture & Environment. Helsinki: WFL Publisher, vol. 12 (3&4): 61–64.


