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• Paukštininkystės eksperimentinės bazės kūrimas; 

• Studentų praktinių įgūdžių ugdymas; 

• Bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų 

rengimas; 

• Doktorantūros studijų organizavimas; 

• Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas; 

• Eksperimentų atlikimas. 

Pagrindinės bendradarbiavimo gairės 
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Zootechnikos mokslų krypties apgintos 

disertacijos  

 2012 metais dr. Žydrūnas 

Totilas “Fitobiotinių ir 

prebiotinių pašarų priedų 

įtaka viščiukų broilerių 

produktyvumui, 

virškinimo procesams bei 

produkcijos kokybei”, 

darbo vadovas prof. habil. 

dr. Romas Gružauskas. 

J. Jonikienės nuotrauka 
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 2013 metais dr. Darius 

Šidagis “Virškinimo 

procesų karvių didžiajame 

prieskrandyje ir jų 

produktyvumo tyrimai, 

naudojant šėrimui 

pramonės šalutinius 

produktus”, darbo vadovas 

dr. Virginijus Uchockis. 

J. Jonikienės nuotrauka 
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 2014 metais dr.  

Tautvydas Barštys 

“Seleno ir vitamino E įtaka 

viščiukų broilerių 

produktyvumui , 

virškinimo procesams ir 

produkcijos kokybei, 

kuriant funkcionaliuosius 

lesalus”, darbo vadovas 

prof. habil. dr. Romas 

Gružauskas. 

J. Jonikienės nuotrauka 
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Bendri projektai 

• EUREKA E! 4478 „Naujos paukščių lesinimo technologijos 
sukūrimas pagaminti pagerintos kokybės paukštieną ir 
kiaušinius”, 2009–2012 m. 

• „Funkcionalieji visaverčiai lesalai viščiukams broileriams“, 
praturtinti vitaminu E ir selenu, lesalai yra aukštos kokybės, 
maistingi ir biologiškai vertingi. Šie lesalai yra praturinti 
didesniu kiekiu vitamino E ir organinio bei neorganinio seleno 
priedais. Taigi šie priedai užtikrina ne tik didelį paukščių 
produktyvumą, bet ir pagerina paukštienos kokybę, 2013 m. 

• „KG Nature“ lesalai viščiukams broileriams be 
GMO. Lesalai yra aukštos kokybės, maistingi ir biologiškai 
vertingi. Šie lesalai yra praturinti didesnėmis vitamino E ir 
organinio bei neorganinio seleno priedais. Taigi šie priedai 
užtikrina ne tik didelį paukščių produktyvumą, bet ir pagerina 
paukštienos kokybę, 2015 m. 
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LSMU VA  

Akvakultūrų laboratorija prie  

Gyvūnų auginimo technologijų instituto 

Vadovas: Mindaugas Paleckaitis 

Kombinuotųjų pašarų receptūrų 

karpiams kūrimas bei tobulinimas 
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Visaverčiai pašarai karpiams pagaminti 

AB “Kauno grūdai” 
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LSMU VA Akvakultūrų laboratorija. 

Uždara recirkuliacinė karpių auginimo 

sistema  
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Žuvininkystės tarnybos prie LR Žemės 

ūkio ministerijos Šilavoto poskyris 
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Specialistų dirbančių AB “Kauno 

grūdai” baigiamųjų darbų rengimas 

• Bakalauro darbo tema: “Kombinuotųjų lesalų granulių 
tvirtumo analizė”, studentas Šarūnas Gabrys;  

• Bakalauro darbo tema: “Kvietrugių, ksilanazių bei beta 
gliukanazių panaudojimo efektyvumas viščiukų broilerių 
mityboje”, studentas  Rimantas Iškauskas; 

• Magistrinio darbo tema: “Mineralinių pašarinių 
žaliavų  įtaka kombinuotųjų lesalų kokybei”, studentas 
Vytautas Martinaitis; 

• Magistrinio darbo tema: “Mėsinių paukščių tėvų pulkų 
reprodukcinių savybių analizė”, studentas Andrius 
Vitkauskas. 
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Aktualių eksperimentų vykdymas 

• Naujo prestartinio lesalo viščiukams broileriams 

sukūrimas; 

• Seleno hidroksimetionino panaudojimas tėvų 

pulkams; 

• Trumpųjų ir vidutinio ilgumo grandinių riebalų 

rūgščių ir fitobiotinių priedų panaudojimas 

viščiukams broileriams. 
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Ekstruduotų pašarų panaudojimas 

gyvūnams 

• Ekstruduotų sojos pupelių, žirnių, pupų bei lubinų 

panaudojimas karvių mityboje, vadovas prof. 

habil. dr. Romas Gružauskas; 

• Ekstruduotų pašarų panaudojimas avių mityboje, 

vadovai doc. dr. Janina Černauskienė ir doc. dr. 

Rolandas Stankevičius; 

• Angliavandenių vertinimas pagal Hall schemą – 

ADF, NDF, ADL, NDSF, NDSC. 
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Angliavandenių analitika 

J. Jonikienės nuotrauka 

Skysčių chromotagrafas Varian ProStar 
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Mokslinės veiklos organizavimas 

• Bendradarbiavimas rengiant mokslinius projektus 

EUREKA ir EUROSTAR programose; 

• Tyrimų finansuojamų per MITA programas 

paieška (inovaciniai čekiai); 

• Bendras dalyvavimas MITA programose - 

sumaniosios technologijos – funkcionalusis 

maistas. 
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Quo vadis? 

Ačiū už dėmesį 


