
 

Dirvožemis − neatskiriama aplinkos ir kraštovaizdžio 
dalis, todėl j į reikia gerai pažinti ir r ūpestingai saugoti! 

 

 
Informacija teikiama: 

ASU Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas, 
tel. (8 37 752 212, 752 229); el. paštas: admi@asu.lt; 
rimantas.vaisvalavicius@asu.lt 
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Maloniai kviečiame Jus ir Jūsų kolegas dalyvauti 
mokslinėje konferencijoje 

 
 

„Dirvožemis ir aplinka −2013“, 
 
 

kuri vyks 2013 m. balandžio 12 d. (penktadienį) 
Aleksandro Stulginskio universiteto  

IV rūmų konferencijų salėje 
Universiteto g. 8a, Akademija, LT-53361 Kauno r. 

 
 

Pradžia 10.00 val. 
 

Konferenciją remia LR Žemės ūkio ministerija 



 

Darbotvarkė 

920–1000 Dalyvių registracija, kava 

1000–1010 ĮŽANGOS ŽODIS 
ASU prorektorė doc. dr. Laima Taparauskienė, 
LDD prie LMA ŽŪMMS valdybos pirmininkas 
doc. dr. Jonas Volungevičius  

PRANEŠIMAI 

1010–1025 Cheminių elementų pasiskirstymas Lietuvos 
dirvožemio profilyje 
dr. V. Gregorauskienė (VGT) 

1025–1040 Biogeninių elementų kaita renatūralizuojamuose 
dirvožemiuose 
dr. Saulius Marcinkonis (Vilniaus kolegija),  
dokt. A. Kazlauskaitė-Jadzevičė (LAMMC Vokės fil.) 

1040–1055 Smėlžemių organinė anglis miško ir agro-
ekosistemose 
dr. J. Aleinikovienė (LAMMC MI),  
dr. K. Armolaitis (LAMMC MI),  
dr. J. Lubytė (LAMMC ATL),  
dr. V. Žėkaitė(LAMMC Perlojos band. st.),  
dokt. P. Garbaravičius (LAMMC MI) 

1055–1110 Aplinkos pokyčių ženklai Lietuvos aukštapelkių 
durpžemiuose 
dr. I. Baužienė (GTC GGI),  
doc. dr. J. Taminskas (GTC GGI),  
habil. dr. J. Mažeika (GTC GGI) 

1110–1125 Augalų šaknų biomasės ir dirvožemio fermentų 
aktyvumo palyginimas skirtingose agroekosistemose 
doc. dr. A. Marcinkevičienė (ASU), 
doc. dr. R. Pupalienė (ASU),  
prof. habil. dr. R. Velička (ASU), 
dr. R. Kosteckas (ASU), dokt. R. Čepulienė (ASU) 

 

1125–1145 

 

Kavos pertrauka 

1145–1200 Agrarini ų ir saugomų teritorij ų dirvožemio 
organinės anglies tyrimai inovatyviais metodais 
dr. I. Liaudanskienė (LAMMC ŽI), 
dr. A. Šlepetienė (LAMMC ŽI) 

1200–1215 Agroaplinkos įvertinimas fizikiniais matavimo 
metodais 
doc. dr. A. Užupis (ASU),  
doc. dr. L. Baležentienė (ASU) 

1215–1230 Ekologinių ūkių dirvožemio derlingumo didinimo 
problemos ir tendencijos 
prof. habil. dr. V. Žekonienė (ASU),  
doc. dr. A. Gavenauskas (ASU) 

1230–1245 Lietuvos miškų dirvožemio būklės stebėsena 
dr. R. Beniušis (VMT) 

1245–1300 Kauno miesto dirvožemių tarša policikliniais 
aromatiniais angliavandeniliais ir sunkiaisiais 
metalais  
doc. dr. N. Sabienė (ASU) 

1300–1315 Dirvožemio spalvų atspindžio tradicinėje 
architektūroje regioniniai ypatumai 
doc. dr. J. Volungevičius (VU),  
D. Bagdžiūnaitė (VU) 

1315-1330 Rūpestis dėl projekto tobulinti Lietuvos dirvožemi ų 
klasifikacij ą 
prof. habil. dr., LMA tikrasis narys A. Motuzas (ASU) 

1330 Diskusijos, kava 
 


