
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

Mikrobiologijos laboratorija pradėta įrengti 2007 m. kaip slėnio 
„Nemunas“ dalis. Infrastruktūros planavimas ir veiklos įgyvendini-
mas sėkmingai baigiamas. 2012 m. gruodžio 7 d. atidarius Atviros 
prieigos žemės ir miškų jungtinį tyrimų centrą, kuris yra sudėtinė 
integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas” da-
lis, mokslui ir visuomenei atvertos durys į Mikrobiologijos labora-
toriją. 2013 m. rugsėjo 1 d. galima pavadinti veiklos pradžia, tuo 
metu Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės ins-
titute įdarbinti pirmieji mokslo darbuotai pradėjo tyrimus. 2013–
2015 m. laboratorijoje atlikti laboratorinės įrangos instaliavimo 
darbai išklausyti mokymai, parengti ilgalaikiai mokslinės veiklos 
planai, parengti paslaugų sąrašai ir įkainiai, patvirtintos 3 moksli-
nių tiriamųjų darbų metodikos ir pradėti vykdyti tyrimai. 

Mikrobiologijos laboratorijos funkcija – vykdyti agromikrobio-
logijos mokslo šakos fundamentinius ir taikomuosius tyrimus bei 
eksperimentinę plėtrą, skleisti mokslo žinias, diegti inovacijas bei 
plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą. 

The setting up of the Laboratory of Microbiology, as a con-
stituent part of the “Nemunas” valley, was started in 2007. Infra-
structure planning and implementation of the activities are being 
successfully completed. With the launch of the Open Access Joint 
Research Centre for Agriculture and Forestry, which is a constit-
uent part of the Integrated Science, Studies and Business Cen-
tre (Valley) “Nemunas” on December 7, 2012, the Laboratory of 
Microbiology has opened its doors to the science and the public.  
September 1, 2013 is the date when actual activities of the labo-
ratory started and the first researchers employed at Lithuanian 
Institute of Agriculture, Lithuanian Research Centre for Agriculture 
and Forestry started their research. During 2013–2015, laborato-
ry equipment installation work has been completed, the staff has 
undergone tailor-made training, plans for long-term research ac-
tivities have been developed, lists of services and price lists have 
been made, 3 research methodologies have been approved and 
research has been started.  

The function of the Laboratory of Microbiology is to carry 
out basic and applied research and development in the field of 
agro-microbiology science, disseminate scientific knowledge, in-
troduce innovations and develop international cooperation. 

PAGRINDINIAI REZULTATAI
 ● Plėtojamas bendradarbiavimas su Vilniaus univer-

sitetu, Gamtos tyrimų centru, Latvijos agronomijos 
universitetu, Estijos augalų tyrimų institutu, Sodinin-
kystės ir gėlininkystės tyrimų institutu (Lenkija), Alek-
sadro Stulginskio universiteto Aplinkos ir ekologijos 
bei Žemės ūkio ir maisto mokslų institutais.

Mokslinės publikacijos / Scientific publications
 ● Suproniene S., Sakalauskas S., Stumbriene K., Zvirdauskiene R., Svegzda P. 2016. Variances in trichothecene che-

motype distribution in Lithuanian wheat grain and within pure culture Fusarium graminearum isolated from the 
same grain samples. European Journal of Plant Pathology,144 (2): 371–381

 ● S. Suproniene, R. Semaskiene, G. Juodeikiene, A. Mankeviciene, D. Cizeikiene, D. Vidmantiene, L. Basinskiene, S. 
Sakalauskas. 2015. Seed treatment with lactic acid bacteria against seed-borne pathogens of spring wheat. Bio-
control Science & Technology, 25 (2): 144–154

 ● Sakalauskas S., Stumbriene K., Suproniene S., Svegzda P. 2014. Changes in Fusarium Link species composition 
from Lithuanian wheat grain in years 2005-2007 to 2011-2013. Proceedings of the Latvia University of Agriculture, 
32 (327): 45–50

Mokslo populiarinimo darbai / Popular science publications
 ● Supronienė S., Semaškienė R., Auškalnienė O. 2015. Augimo reguliatorių įtaka varpų fuzariozės išplitimui kvie-

čiuose. (The effect of growth regulators on head blight incidence in wheat). Ūkininko patarėjas, nemokamas spe-
cialusis leidinys skirtas renginiui „Agrovizija 2015“, p. 26.

 ● Stumbrienė K., Supronienė S., Mankevičienė A., Gruzdevienė E., Švėgžda P. 2015. Ar kanapės tinkamas kviečių 
priešsėlis? (Is hemp a suitable pre-crop for wheat?)  Mano ūkis, 6: 30–32.

 ● Supronienė S., Sakalauskas S., Stumbrienė K., Švėgžda P., Žvirdauskienė R. 2015. Kad grūdai būtų sveiki. (Healthy 
grain – ways to achieve this.) Mano ūkis, 4: 24–28.

MAIN RESULTS
 ● Development and maintenance of cooperation with 

Vilnius university, Nature Research Centre, Latvian 
University of Agronomy, Estonian Plant Research In-
stitute, Research Institute of Horticulture and Flori-
culture (Poland), Aleksadras Stulginskis University’s 
Institutes of Environment and Ecology and Agricultur-
al and Food Sciences. MIKROBIOLOGIJOS LABORATORIJA

LABORATORY OF MICROBIOLOGY

Tyrimų rezultatai paviešinti populiarioje spaudoje, 
tarptautinėse konferencijose, 18-koje seminarų 12-koje 
lauko dienų, 3-juose moksliniuose straipsniuose, pa-
rengta 1 rekomendacija.

Research results have been publicised in popular 
press, international conferences, 18 seminars, 12 field 
days, 3 research articles, 1 recommendation has been 
prepared. 
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KONTAKTAI / CONTACTS



PADALINIO VEIKLOS SRITYS
 ● Augalų patogenų identifikavimas ir kontrolė;
 ● Mikotoksinų producentų populiacijos struktūros tyri-

mai;
 ● Augalų endofitinių mikroorganizmų išskyrimas, iden-

tifikavimas ir poveikio augalų augimui nustatymas;
 ● Augalinės produkcijos mikrobiologinė tarša ir kontro-

lė;
 ● Pupinių augalų simbiontinių bakterijų kolekcijos pa-

laikymas, tyrimai ir kultivavimas;
 ● Dirvožemio mikroorganizmų populiacijos struktūros 

tyrimai skirtingų žemdirbystės sistemų įtakoje.

MOKSLINĖS TEMOS IR PROJEKTAI
Moksliniai tiriamieji darbai, finansuojami iš valsty-
bės biudžeto

PROGRAMA „Kenksmingieji organizmai agro- ir miš-
ko ekosistemose“

Priemonė: tirti dominuojančių ir naujai Lietuvoje plin-
tančių fitopatogenų ir fitofagų bendrijas bei jų funkcio-
navimo ypatumus:

 ● „Fusarium graminearum ir kitų trichotecenų produ-
centų išplitimas kviečiuose“, 2014 – 2017 m.

 ● „Pseudomonas ir Xanthomonas fitopatogeninių bakte-
rijų tyrimai javuose“, 2014 – 2017 m. 
Priemonė: Lauko, daržo ir sodo augalų kenksmingųjų 

organizmų gausos ir plitimo bei dirvožemio biologinio 
aktyvumo ryšių su gamtiniais ir antropogeniniais veiks-
niais įvertinimas.

 ● „Mažo našumo dirvožemiuose auginamų augalų ša-
knis kolonizuojantys azoto fiksatoriai, jų identifikavi-
mas ir poveikio augalų augimui nustatymas“ 2014 – 
2016 m.

Moksliniai tiriamieji darbai, finansuojami Lietuvos 
mokslo tarybos

 ● Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus 
maistas“ projektas: „Trichotecenus produkuojančių 
Fusarium spp. chemotipų sudėtis javuose, jų patoge-
niškumas ir kontrolė“ (partneris Vilniaus universite-
tas), 2014 – 2015 m.

 ● Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir van-
dens ekosistemų tvarumas“ projektas: ,,Kintančio 
klimato ir ūkininkavimo praktikų poveikyje naujai iš-
kylančio javų patogeno populiacijos įvairovė ir įsitvir-
tinimas agroekosistemoje“  (partneris Gamtos tyrimų 
centras), 2015 – 2018 m.

Tarptautinių mokslinių tyrimų ir technologijų plė-
tros projektas, finansuojamas LR žemės ūkio minis-
terijos

 ● Bendradarbiaujama vykdant projektą „Derlingumo 
formavimo valdymas ekologinėse augalininkystės sis-

temose“, 2015 – 2017 m.
Taikomasis mokslinis tyrimas, finansuojamas LR 
žemės ūkio ministerijos

 ● Bendradarbiaujama vykdant projektą „Pluoštinių ka-
napių, kaip priešsėlio įtakos javų ligų ir kenkėjų kon-
trolei tyrimai“, 2014 – 2015 m.

Mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaidos pro-
jektas, finansuojamas Nacionalinės mokėjimo 
agentūros prie LR žemės ūkio ministerijos

 ● Bendradarbiaujama vykdant projektą  „Žieminių ir 
vasarinių kviečių pasėlių statikos kontrolės technolo-
gijos tobulinimas siekiant gausesnio ir geresnės koky-
bės grūdų derliaus“, 2014 – 2015 m. Rezultatai pavie-
šinti populiarioje spaudoje, suorganizuota 12 lauko 
dienų, 17 seminarų, išleistas rekomendacijų leidinys.

PASLAUGOS
 ● Augalų patogenų, mikotoksinų producentų bei kitų su 

dirvožemio, augalinių žaliavų, maisto ir pašarų užterš-
tumu susijusių mikroorganizmų stebėsenos tyrimai; 
jų išskyrimas ir identifikavimas pagal morfologinius, 
biocheminius ir genetinius požymius.

 ● Augalų patogenų, mikotoksinų producentų  ir augalų 
endofitinių azotą fiksuojančių mikroorganizmų gene-
tinės, fenotipinės ir rūšinės įvairovės tyrimai.

 ● Dirvožemio mikroorganizmų bendrijų lygmens fizio-
loginis profiliavimas naudojant Biolog Eko-plokštelės.

 ● Grybų ir bakterijų patogeniškumo augalams tyrimai.
 ● Kintančių aplinkos sąlygų ir ūkininkavimo praktikų 

poveikio naujai iškylančių augalų patogenų populia-
cijų įvairovei, išplitimui ir įsitvirtinimui agroekosiste-
mose įvertinimas.

 ● Pupinių augalų simbiontinių bakterijų dauginimas.

DOKTORANTŪROS STUDIJOS
 ● Doktorantės K. Stumbrienės darbas „Grybo Fusarium 

graminearum populiacijos tyrimai Lietuvoje“, 2013 – 
2017 m., vadovė dr. S. Supronienė.

 ● Doktorantės J. Kelpšienės darbas „Patogenų fiziologi-
nių savybių ir jų paplitimo biologiniuose šaltiniuose 
tyrimai“, 2013 – 2017 m., vadovė dr. S. Supronienė.

 ● Doktoranto P. Švėgžda darbas „Alternatyvių auga-
lų-šeimininkų ratas varpų fuzariozės sukėlėjų ilgalai-
kiam įsitvirtinimui pasėliuose”, 2015 – 2019 m., vado-
vė dr. S. Supronienė. 

RESEARCH ACTIVITIES
 ● Identification and control of plant pathogens 
 ● Research into the population structure of mycotoxin 

producers ;
 ● Isolation and identification of plant endophytic mi-

cro-organisms and determination of their effect on 
plant growth;

 ● Microbiological contamination of plant produce and 
control;

 ● Maintenance, research and cultivation of symbiotic 
bacteria collection of Fabaceae crops;  

 ● Research into the structure of soil microorganism 
population as influenced by different soil and crop 
management systems.

SCIENTIFIC TOPICS AND PROJECTS
Scientific research funded by the state budget

Programme: Harmful organisms in agricultural and 
forest ecosystems.

Measure: To study the dominant and newly occurring 
communities of phytopathogens and phytophags and 
peculiarities of their functioning:

 ● “The incidence of Fusarium graminearum and other 
producers of trichothecenes in wheat”, 2014–2017.

 ● “Pseudomonas and Xanthomonas phytopathogenic 
bacteria tests in cereals”, 2014–2017.
Measure: Assessment of the abundance and occur-

rence of harmful organisms of field, garden and orchard 
plants and the relationship between soil biological activ-
ity and anthropogenic factors. 

 ● “Nitrogen fixers colonizing roots of crops grown on 
low productivity soils; their identification and estab-
lishment of their effects on plant growth” 2014–2016.

Research funded by the Lithuanian Science Board
 ● National science programme “Healthy and safe food” 

project: “Chemotype composition, pathogenicity & 
control of trichothecene producing Fusarium spp. in 
cereals” (partner Vilnius University), 2014–2015.

 ● National science programme “Sustainability of agri-
cultural, forest and water ecosystems” project: “Esta-
blishment and diversity of a newly emerging cereal 
pathogen in the agroecosystem due to changing cli-
mate and farming practices” (partner Nature Rese-
arch Centre), 2015–2018.

International research and technology develop-
ment project, funded by the Lithuanian Ministry of 
Agriculture

 ● Cooperation on the project “Management of produc-
tivity formation in organic crop production systems”, 
2015–2017.

Applied research, funded by the Lithuanian Minis-
try of Agriculture 

 ● Cooperation on the project “Research on the effects 

of fibre hemp as a pre-crop on the disease and pest 
control in cereals”, 2014–2015.

A project on scientific knowledge and innovati-
ve practice dissemination funded by the National 
Paying Agency under the Lithuanian Ministry of 
Agriculture

 ● Cooperation on the project “Technology improve-
ment for statics control of winter and spring wheat 
crops aimed at achieving higher grain yield of better 
quality”, 2014–2015. The results have been publicized 
in popular press, 12 field days have been arranged, 
17 seminars have been held, a publication of recom-
mendations has been issued.

SERVICES
 ● Monitoring studies on plant pathogens, mycotoxin 

producers and other microorganisms associated with 
soil, plant raw material, food and feed contamination; 
isolation and identification according to morphologi-
cal, biochemical and genetic traits. 

 ● Research on genetic, phenotypic and species diver-
sity of plant pathogens, mycotoxin producers, and 
plant endophytic nitrogen fixing microorganisms.

 ● Physiological profiling of soil microorganism commu-
nity level using the Biolog Ecoplates.

 ● Research into pathogenicity of fungi and bacteria to 
plants.

 ● Assessment of the effects of changing environmental 
conditions and farming practices on the population 
diversity of newly emerging plant pathogens, their in-
cidence and establishment in agroecosystems.

 ● Multiplication of symbiotic bacteria of Fabaceae 
plants.

PhD STUDIES
 ● PhD student K. Stumbrienė. Research work “Research 

on the population of fungus Fusarium graminearum in 
Lithuania”, 2013–2017, supervisor dr. S. Supronienė.

 ● PhD student J. Kelpšienė. Research work “Research 
on the physiological properties of pathogens and 
their incidence in biological sources”, 2013–2017, su-
pervisor dr. S. Supronienė. 

 ● PhD student P. Švėgžda. Research work “The circle of 
alternative host-plants for long-term persistence of 
head blight causal agents in crops”, 2015–2019, su-
pervisor dr. S. Supronienė.


