
Simpoziume Lenkijoje – dėmesys naujausiems dirvožemio fizikinių savybių tyrimams 

 

2019 m. vasario 13–14 d. Lenkijos mokslų akademijos Agrofizikos institute (Liublino 

mieste) vyko ketvirtasis tarptautinis dirvožemio fizikos simpoziumas (4
th

 International symposium 

of soil physics), kuriame dalyvavo ir savo naujausius mokslinius tyrimus pristatė Lietuvos 

dirvožemininkų draugijos prie LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus nariai doc. dr. Jonas 

Volungevičius (draugijos pirmininkas), doc. dr. Rimantas Vaisvalavičius (draugijos pirmininko 

pavaduotojas), dr. Inga Liaudanskienė, dr. Kristina Amalevičiūtė-Volungė, dr. Virmantas 

Povilaitis bei dokt. Mykola Kochiieru. 

 

 

Tarptautinio dirvožemio fizikos simpoziumo Liubline dalyviai iš Lietuvos (iš kairės): dokt. M. Kochiieru 

(LAMMC Žemdirbystės institutas), doc. dr. R. Vaisvalavičius (VDU), dr. V. Povilaitis (LAMMC 

Žemdirbystės institutas) ir doc. dr. J. Volungevičius (VU). K. Amalevičiūtės-Volungės nuotr. 

 

Šių metų simpoziume ypač daug dėmesio buvo skirta perspektyviems dirvožemio fizikinių 

savybių tyrimo metodams ir jų taikymo inovacijoms pristatyti bei fizikinių ir cheminių dirvožemio 

savybių sąsajoms nagrinėti (renginio pranešimų santraukų rinkinį rasite čia PDF formatu). Verta 

pasidžiaugti, kad šis renginys, užgimęs dvišale Lenkijos ir Lietuvos dirvožemininkų iniciatyva, 

http://ldd.asu.lt/doc/Abstracts%20of%203rd%20Soil%20Physics%20Symposium_2018.pdf


kaskart įgauna vis didesnę svarbą ir populiarumą. Šiais metais jį rengiant aktyviai bendradarbiavo 

net penkių valstybių – Lenkijos, Lietuvos, Vengrijos, Čekijos, Slovakijos – mokslo, akademinės bei 

visuomeninės organizacijos. 

 

Tarptautinio dirvožemio fizikos simpoziumo Liubline dalyviai diskusijų metu. Renginio organizatorių nuotr. 

 

Nors iki šiol visi tarptautiniai dirvožemio fizikos simpoziumai vyko skirtinguose Lenkijos 

miestuose, tačiau, penktąjį tarptautinį dirvožemio fizikos simpoziumą, kuris vyks 2021 metais, 

bendru sutarimu patikėta surengti Lietuvos dirvožemininkams. Šio sprendimo kontekste simboliškai 

reikšmingu faktu tapo ir tai, kad LDD vicepirmininkui doc. dr. Rimantui Vaisvalavičiui Lenkijos 

mokslų akademijos Agrofizikos instituto bendruomenės vardu buvo įteiktas padėkos raštas ir 

jubiliejinis atminimo medalis, taip įvertinat jo ilgamečius nuopelnus skatinat bei koordinuojant 

Lietuvos ir Lenkijos mokslininkų partnerystę, išsivysčiusią į vaisingą tarpusavio bendradarbiavimą. 

Norintys daugiau sužinoti apie Lenkijos mokslų akademijos Agrofizikos instituto veiklą ir jo 

siūlomas paslaugas, detalesnės informacijos ieškokite šios institucijos internetiniame puslapyje:  

http://www.les.ur.krakow.pl/kgl/ceg/ 

 

Informaciją parengė: Rimantas Vaisvalavičius 

http://www.les.ur.krakow.pl/kgl/ceg/

