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DUOMENYS APIE 2011–2015 METAIS VYKDYTUS PROJEKTUS 
 

Eil. 
Nr. 

Kvietimo Nr. 
Konkurse 
dalyvavusių 
projektų skaičius 

Projektų skaičius 
Projektams 

skirta lėšų, Lt (Eur) Vykdytų Įgyvendintų 

1. I kvietimas (2011 m.) 20 9 9 7 908 500 (2 290 460) 

2. II kvietimas (2012 m.) 13 8 7 4 382 500 (1 269 260) 

3. III kvietimas (2014 m.) 23 10 10 3 236 100 (937 239) 

Iš viso: 27 26 15 926 100 (4 612 517) 

 
 

ATASKAITOS SANTRAUKA 
  

Ataskaitoje pateikiami nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ (toliau – Programa), 
kurią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministras patvirtino 2011 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-694, 
rezultatai. Programai buvo planuojama skirti 20 mln. Lt. Programos paskirtis buvo įvertinti bei ištirti maisto 
žaliavų ir produktų sudėtį, kiekybinius ir kokybinius pokyčius, vykstančius gamybos procesų, saugojimo ar 
transportavimo metu, bei panaudoti tyrimų rezultatus užtikrinti maisto žaliavų ir produktų kokybę bei saugą 
apimant ir naujų technologijų prototipų kūrimą. Be to, šios Programos projektais buvo siekiama įsisavinti bei 
pritaikyti pažangius šiuolaikinius mokslinių tyrimų metodus bei naujausias mokslo žinias maisto mokslo srityje. 
Programa buvo vykdoma 2011-2015 m.: per šį laikotarpį buvo paskelbti 3 kvietimai teikti paraiškas, iš viso 
konkurse dalyvavo 57 projektai, finansavimas buvo skirtas 27 projektams. Be to, 2 programos projektams 
finansavimą skyrė Lietuvos Respublikos Žečės ūkio ministerija. Ataskaitoje apžvelgiami šių projektų vykdytojų 
moksliniai pasiekimai, gautos naujos mokslinės žinios bei įvertinama jų reikšmė. 

Programai buvo keliami du uždaviniai: (1) ištirti ir nustatyti biologiškai vertingų ir kenksmingų medžiagų 
pokyčius auginant augalus ir gyvūnus maistui, laikant ir apdorojant žemės ūkio maisto žaliavas, kurti maisto 
žaliavų kokybę ir saugą didinančių technologijų prototipus; (2) ištirti ir įvertinti maisto komponentus cheminiu, 
biologiniu, toksikologiniu bei jų įtakos maisto matricoms požiūriais, kuriant padidintos biologinės vertės ir 
saugesnius maisto produktus. Jiems įgyvendinti buvo vykdomos 4 priemonės (po 2 kiekvienam uždaviniui): (1) 
ištirti augaluose ir gyvūnuose, vartojamuose maistui, bei žemės ūkio produktuose vykstančius biologiškai 
aktyvių komponentų kitimus, nustatyti besikeičiančioms Lietuvos agroklimatinėms sąlygoms labiausiai 
tinkančias auginimo technologijas ir veisles, išsiskiriančias produktyvumu, biologine verte bei kokybės 
parametrais; (2) atlikti Lietuvai svarbių ir perspektyvių maisto produktų, jų žaliavų kokybės ir saugos tyrimus, 
identifikuojant biologiškai vertingus arba žalingus junginius, bei įvertinant efektyvių auginimo, laikymo ir 
apdorojimo būdų įtaką žemės ūkio produktų sudėčiai ir saugai; (3) atlikti išsamius potencialių funkcionaliųjų 
komponentų maisto matricose tyrimus, įvertinant jų antioksidacines, antimikrobines, antimutagenines ir kitas 
savybes, lemiančias maisto su šiais komponentais funkcionalumą, padidintą saugą ir biologinę vertę; (4) ištirti 
maisto komponentų pokyčius perdirbant maisto žaliavas ir laikant maisto produktus, kai taikomos bio- ir 
nanotechnologijos, pažangiausi maisto inžinerijos metodai; sukurti didesnės biologinės vertės, saugesnių ir 
stabilesnių maisto produktų technologijų prototipus. 

Vykdant I uždavinio 1 priemonės projektus buvo tiriami tarprūšiniai sodo augalų hibridai kaip naujas 
antocianinų šaltinis (Nr. SVE-01/2011) ir šių svarbių bioaktyvių junginių biosintezės kelio genų raiška 
(Nr. SVE-06/2012). Biocheminiais ir spektrofotometriniais metodais buvo įvertinamas fenolinių junginių kiekis, 
antocianinų kiekis ir sudėtis bei ekstraktų antioksidacinis aktyvumas Ribes ir Prunus genčių rūšių ir jų 
tarprūšinių hibridų vaisiuose (Nr. SVE-01/2011). Siekiant valdyti mikrožalumynų maistinę kokybę šviesokultūros 
sistemoje buvo nustatyta, kad mikrožalumynų maistinė kokybė labai skyrėsi tarp rūšių ir veislių 
(Nr. SVE-03/2011). Buvo ištirtas ekologiškų sėjamųjų grikių, belukščių avižų ir žieminių kviečių spelta grūdų ir jų 
produktų užsiteršimas mikotoksinais bei nustatyti ir pagrįsti jų ryšiai su antigrybinėmis savybėmis 
pasižyminčiais fenoliniais junginiais (Nr. SVE-04/2014). Taip pat buvo tiriami įvairūs šilauogių ir putinų 
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genotipai, auginami Lietuvoje, ir įvertinamas bioaktyvių komponentų kitimas priklausomai nuo genotipo ir 
aplinkos (Nr. SVE-04/2011). Nustatyta, kad tirtos pupinių augalų rūšys išsiskyrė maistinėmis savybėmis, 
bioaktyviais junginiais bei antioksidacine geba (Nr. SVE-06/2014), o fitobiotikai turi teigiamą įtaką gyvūnų lipidų 
apykaitai, pašarų virškinamumui ir produkcijos formavimuisi (Nr. SVE-03/2012). Ištirta Lietuvoje auginamų javų 
grūdų, rapsų ir sėmenų išspaudų, kaip pašarų, bei įvairių pašarų priedų maistinė vertė ir jų įtaką broilerienos, 
kiaulienos, jautienos, pieno ir kiaušinių biologinei vertei, juslinėms savybėms bei prekinei vertei.  Nustatyta, kad 
seleno priedas kiaulių, viščiukų broilerių, melžiamų karvių pašaruose didina kiaulių produktyvumą, paukštienos 
maistinę vertę, pieno kokybę, rapsų ir sėmenų aliejus gerina paukštienos, o likopenas - kiaušinių maistinius bei 
kokybinius rodiklius. Parengtos išsamios rekomendacijos gyvūninės kilmės produkcijos gamintojams (Nr. SVE-
11502, MT-1132). 

Vykdant I uždavinio 2 priemonės projektus, ištirta auginimo ir laikymo būdų bei technologijų įtaka 
sodininkystės ir daržininkystės produktų kokybei ir nustatyta, kad poskiepio tipas ir įvairūs tarpueilių priežiūros 
būdai turi įtakos obuolių cheminei sudėčiai ir jų tvirtumui (Nr. SVE-02/2011). Buvo ištirtas kampilobakterijų 
paplitimas kai kuriose gyvūninės kilmės žaliavose, pusgaminiuose ir aplinkoje ir nustatyta, kad dažniausiai jomis 
buvo užkrėsta paukštienos mėsa ir pusgaminiai (Nr. SVE-05/2011). Kuriant ir taikant inovatyvias technologijas 
aviečių ir braškių uogų mikrobiologinei saugai ir kokybei, parodyta, kad panaudojant fotoaktyvuotą chlorofiliną, 
ZnO nanodaleles ar chlorofilino–chitozano kompleksą galima efektyviai naikinti mikromicetus ir patogeniškas 
bakterijas, o lauko sąlygomis, apipurškus šiomis priemonėmis uogas ir veikiant saulės šviesai, poveikis gali 
prilygti įprastų fungicidų poveikiui (Nr. SVE-02/2012). Sukurti ir išbandyti patogeninių bakterijų aptikimo maisto 
grandinėje molekuliniai metodai (Nr. SVE-04/2012), atlikti išsamūs skirtingai užaugintų ūkinių ir laukinių gyvūnų 
mėsos kokybės sveikos mitybos aspektu tyrimai (Nr. SVE-07/2012). Ištirta paukštienos produktų mėginių 
bakterinė tarša ir išskirtų bakterijų atsparumas antibiotikams; 12 % stafilokokų ir 30,5 % E. coli padermių 
pasižymėjo dauginiu atsparumu antibiotikams, E. coli nustatytos genetinės determinantės, koduojančios 

išplėsto spektro laktamazes (Nr. SVE-05/2014). Pasiūlytas būdas, kuriuo pagal užkrėstuose grūduose 
nustatytą biomarkerį galima itin dideliu jautrumu atpažinti pelėsiu užkrėstus grūdus panaudojant biologinį 
detektorių - vabzdžio anteną (Nr. SVE-10/2014). Grikių veislių ir auginimo sąlygų atranka ir technologijos 
funkcionaliųjų komponentų didinimui kūrimas buvo atliekami vykdant I uždavinio 1 ir 2 priemonės užduotis (Nr. 
SVE-02/2014). 

Vykdant II uždavinio 3 priemonės projektus, buvo ištirta daugiau kaip 30 įvairių rūšių botaninių žaliavų ir 
įvertintos jų antioksidacinės, antimikrobinės savybės, genotoksiškumas, įtaka maiste vykstančioms reakcijoms ir 
kai kurių maisto produktų kokybei (Nr. SVE-06/2011). Buvo sukurti naujo tipo prebiotiniai oligosacharidai 
termofilinių fermentų pagalba ir atrinkti kultivuojami termofiliniai mikroorganizmai, gebantys aktyviai skaidyti 
polisacharidus (PS), nustatytas suminis kultivuojamų ir nekultivuojamų mikroorganizmų PS skaidymo 
potencialas, naudojant metaproteomikos metodus (Nr. SVE-08/2011). Buvo atlikta antimikrobiškai aktyvių 
pieno rūgšties bakterijų filogenetinė analizė ir atranka raugų gamybai, ištirtas maisto žaliavų užterštumas 
kampilobakterijomis, atlikti molekulinės epidemiologijos tyrimai ir vertintas biologiškai aktyvių medžiagų 
poveikis kampilobakterijomis (Nr. SVE-05/2012). Buvo nustatyta, kad juodųjų serbentų, aronijų, aviečių ir 
putinų uogų išspaudos gali būti perdirbamos į aukštos vertės funkcionaliuosius ingredientus taikant tradicinius, 
aukšto slėgio ir fermentinės ekstrakcijos bei frakcionavimo metodus (Nr. SVE-01/2014). 

Vykdant II uždavinio 4 priemonės projektus, buvo kuriamos emulsijų struktūros ir tiriamos jų savybės 
statinėmis (laikant) ir dinaminėmis (virškinamajame trakte) sąlygomis, siekiant kontroliuoti riebalų ir juose 
tirpių biologiškai aktyvių medžiagų pasisavinamumą žmogaus organizme, suvalgius emulsijų pagrindu 
pagamintus produktus (Nr. SVE-07/2011), kuriami vertingesni ir saugesni maisto produktai taikant augalinės 
žaliavos kietafazę fermentaciją ir atrinkti didžiausios biologinės vertės saugūs fermentuoti augaliniai produktai, 
kurie išbandyti funkcionalesnių maisto produktų gamybai (Nr. SVE-09/2011). Buvo atlikti tyrimai ruošiant 
gėrimus pieno išrūgų-vandens matricose bei praturtinant juos prebiotine iš akacijų sakų išskirta skaiduline 
maisto medžiaga Fibergum bei Ca preparatais ir ištirta modelinių gėrimų įtaka kai kuriems žmonių 
fiziologiniams rodikliams (Nr. SVE-08/2012). Ištirtas peptidinės kilmės bakteriocinų mikrokapsuliavimo procesas 
siekiant gauti aktyvius, prailginto veikimo preparatus, tinkamus naudoti maisto pramonėje (Nr. SVE-03/2014). 
Nustatyta, kad liofilizuotų porų, pastarnokų, salierų kotų ir sulčių milteliai gali būti puiki alternatyva 
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sintetiniams maisto priedams, tokiems kaip nitritinė druska, nes daržovių priedai didino mėsos gaminių rišlumo 
gebą ir išeigą po terminio apdorojimo, turėjo teigiamos įtakos gaminių spalvos charakteristikoms, o 
fermentuotų dešrų technologinio proceso metu skatino angliavandenių skilimą, L-pieno ir glutamo rūgščių 
sintezę (Nr. SVE-07/2014). 
 Trys projektai sprendė II uždavinio 3 ir 4 priemonių klausimus. Buvo tiriama bičių produktų, praturtintų 
augaliniais komponentais, sudėtis ir savybės, nustatoma, kaip keičiasi bičių duonelės ir bičių rinktų žiedadulkių 
fenolinių junginių sudėtis, priklausomai nuo įvairių augalinių priedų, konservuojant tuos mišinius medumi 
(Nr. SVE-01/2012). Ištirta elektroporacijos įtaka augalinės žaliavos biologiškai aktyvių komponentų masės 
pernašos intensyvinimui (Nr. SVE-08/2014). Nustatytos trichotecenus produkuojančios Fusarium rūšys, jų 
chemotipai, paplitimas Lietuvos javuose ir sąryšis su trichotecenų kiekiu grūduose, ištirtas vyraujančių 
producentų metabolinis aktyvumas ir patogeniškumas bei įvertintas kuriamų bakterinių preparatų poveikis 
Fusarium izoliatams in vitro (Nr. SVE-09/2014). 

Programos rezultatai buvo publikuoti 103 moksliniuose straipsniuose žurnaluose, turinčiuose cituojamumo 
rodiklį (IF-impact factor), 39 straipsniai atspausdinti pagal I uždavinio rezultatus ir 64 pagal II uždavinio 
rezultatus. Pagal cituojamumo rodiklį straipsniai pasiskirstė taip: 4 (IF>4), 15 (IF=3-4), 27 (IF=2-3), 17 (IF=1-2), 
38 (IF<1). Parengtos 3 išradimų paraiškos. Vykdant Programos darbus aktyviai dalyvavo doktorantai (43) ir 
magistrantai, padaryta daugiau nei 215 pranešimų tarptautinėse konferencijose, rezultatai buvo viešinami 
populiarioje spaudoje. 
 

ABSTRACT OF THE FINAL REPORT 
  

The aim of the National Research Programme „Healthy and Safe Food” (further referred as Programme) 
was to obtain new knowledge on qualitative and quantitative changes during food production processes, 
storage and transportation. The new knowledge will be used for enhancing food quality and safety and 
development of new technological processes in food production. This programme will also enable wider and 
more sophisticated use of up-to-date research methods and knowledge in food science area. The programme 
was carried out in 2011-2015: 3 calls for proposals were published during this period, in total 57 proposals 
were submitted, 27 of them were selected for funding. In addition, 2 projects were funded by the Minsirtry of 
Agriculture of the Republic of Lithuania. This report reviews scientific achievements of these projects, new 
knowledge obtained and evaluates their significance.  

Two main objectives were formulated for the programme: (1) to investigate the changes of biologically 
valuable and hazardous substances during growing of plants and animals for food, during storage agricultural 
and food raw materials; to develop prototypes of technologies for increasing the quality and the safety of food 
raw materials; (2) to investigate and to evaluate food components in terms of their chemical, biological and 
toxicological properties as well as their effects on food matrix for the development of higher biological value 
and safer foods. Four measures (2 for each objective) were formulated for achieving the objectives of the 
programme: (1) to investigate the changes of bioactive compounds in plants and animals, which are used for 
food and in agricultural products, to determine the most appropriate growing technologies and breeds with 
highest productivity, biological value and quality parameters taking into account changing environment in 
Lithuania; (2) to perform studies of the most important and promising for Lithuania foods, their quality and 
safety by identifying biologically active and hazardous constituents and evaluating the effects of modern 
growing, storage and handling methods on the composition and quality of agricultural products; (3) to perform 
comprehensive studies of the potential functional ingredients in food matrices by evaluating their 
antioxidative, antimicrobial, antimutagenic and other properties, which determine increase of safety and 
biological vale of foods with such components; (4) to investigate the changes of food components during 
processing of raw materials and during storage of foods in case of using bio- and nanotechnologies, the most 
advanced food enginering methods; to develop the prtotypes of food products possessing higher biological 
value, safer and more stable. 
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Programme results were disseminated in 103 articles published in TR WOS list scientific journals with 
impact factor: 39 articles are based on the results obtained by fulfilling the tasks of the I objective and 64 
articles by fulfilling the aims of the II objective.  Regarding impact factor of the journals the articles are 
distributed in this order: 4 (IF>4), 15 (IF=3-4), 27 (IF=2-3), 17 (IF=1-2), 38 (IF<1).  3 patent aplications have been 
submitted. PhD (47) and Master students activelly participated in the projects, the results were disseminated in 
numerous (more then 200) international conferences and mass media. 
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1. ĮVADAS 

 
 Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ paskirtis buvo įvertinti bei ištirti maisto žaliavų 
ir produktų sudėtį, kiekybinius ir kokybinius pokyčius, vykstančius gamybos procesų, saugojimo ar 
transportavimo metu, bei panaudoti tyrimų rezultatus užtikrinti maisto žaliavų ir produktų kokybę bei saugą 
apimant ir naujų technologijų bei produktų prototipų kūrimą. Be to, buvo planuojama, kad šios Programos 
įgyvendinimas leis įsisavinti bei pritaikyti pažangius šiuolaikinius mokslinių tyrimų metodus bei naujausias 
mokslo žinias svarbiose žemės ūkio ir maisto mokslo srityse.  

Programos tikslai buvo: (1) gauti ir susisteminti naujas mokslo žinias, reikalingas kurti metodus ir pritaikyti 
biomedžiagas naujiems saugiems, aukštesnės kokybės ir padidintos biologinės vertės maisto produktams, 
atitinkantiems sveikos mitybos principus, konkurencingiems vidaus ir užsienio rinkose; (2) parengti teorinius 
pagrindus funkcionaliųjų maisto produktų gamybos technologijoms ruošti, racionaliai naudojant vietines 
žaliavas ir saugiai pateikiant produktus vartotojams.  

Programos tikslams pasiekti buvo suformuluoti du uždaviniai: 
 1. Ištirti ir nustatyti biologiškai vertingų ir kenksmingų medžiagų pokyčius auginant augalus ir gyvūnus 
maistui, laikant ir apdorojant žemės ūkio maisto žaliavas, kurti maisto žaliavų kokybę ir saugą didinančių 
technologijų prototipus; 
 2. Ištirti ir įvertinti maisto komponentus cheminiu, biologiniu, toksikologiniu bei jų įtakos maisto matricoms 
požiūriais, kuriant padidintos biologinės vertės ir saugesnius maisto produktus. 
 Programos uždaviniai buvo įgyvendinami vykdant keturias priemones (1 ir 2 priemonės skirtos pirmojo 
Programos uždavinio sprendimui, 3 ir 4 priemonės – antrojo Programos uždavinio sprendimui): 
 1 priemonė – ištirti augaluose ir gyvūnuose, vartojamuose maistui, bei žemės ūkio produktuose 
vykstančius biologiškai aktyvių komponentų kitimus, nustatyti besikeičiančioms Lietuvos agroklimatinėms 
sąlygoms labiausiai tinkančias auginimo technologijas ir veisles, išsiskiriančias produktyvumu, biologine verte 
bei kokybės parametrais; 
 2 priemonė – atlikti Lietuvai svarbių ir perspektyvių maisto produktų, jų žaliavų kokybės ir saugos tyrimus, 
identifikuojant biologiškai vertingus arba žalingus junginius, bei įvertinant efektyvių auginimo, laikymo ir 
apdorojimo būdų įtaką žemės ūkio produktų sudėčiai ir saugai; 
 3 priemonė – atlikti išsamius potencialių funkcionaliųjų komponentų maisto matricose tyrimus, įvertinant 
jų antioksidacines, antimikrobines, antimutagenines ir kitas savybes, lemiančias maisto su šiais komponentais 
funkcionalumą, padidintą saugą ir biologinę vertę; 
 4 priemonė – ištirti maisto komponentų pokyčius perdirbant maisto žaliavas ir laikant maisto produktus, 
kai taikomos bio- ir nanotechnologijos, pažangiausi maisto inžinerijos metodai; sukurti didesnės biologinės 
vertės, saugesnių ir stabilesnių maisto produktų technologijų prototipus. 
 Įgyvendinant Programos pirmojo uždavinio priemones buvo atlikti Lietuvai svarbių tradicinių ir 
perspektyvių maisto žaliavų komponentų tyrimai, mokslinių tyrimų pagrindu buvo sudarytos prielaidos 
biologiškai aktyvių maisto komponentų gamybos efektyvumui gerinti bei gamybos plėtrai; pagal produktyvumo 
ir kokybės kriterijus buvo įvertintos Lietuvos agroklimatinėms sąlygoms labiausiai tinkamos augalų bei gyvūnų 
veislės; buvo sukurti pirminės žemės ūkio produkcijos įvairių laikymo būdų modeliai siekiant išsaugoti bei 
pagerinti maisto žaliavų ir produktų kokybę; buvo kuriami gamybos technologijų prototipai. Įgyvendinant 
antrąjį uždavinį buvo tiriami perspektyvūs maisto žaliavų antrinio metabolizmo produktai, siekiant juos 
pritaikyti maisto saugos pagerinimui išlaikant jo “natūralumą“; buvo parengtos maisto modelinės sistemos bei 
pakuočių technologijų prototipai siekiant padidinti maisto produktų stabilumą išlaikant geriausias kokybės 
savybes, taip buvo ištirti mikroorganizmų kontrolės būdai galintys iš dalies pakeisti terminio apdorojimo būdus 
ar naudojamus konservantus. Be to, buvo kuriami maisto žaliavų ir produktų gamybos technologijų prototipai, 
skirti gauti didesnės biologinės vertės maisto produktams, pasižymintiems ir teigiamu poveikiu vartotojų 
sveikatai.  

Programos projektus vykdė 7 Lietuvos mokslo ir studijų institucijos: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų 
centras (6 projektų vykdančioji institucija ir 6 – partneris), Kauno technologijos universitetas (6 projektų 
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vykdančioji institucija ir 6 – partneris), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (5 projektų vykdančioji institucija 
ir 5 – partneris); Vilniaus universitetas (5 projektų vykdančioji institucija ir 7 – partneris); Gamtos tyrimų centras 
(2 projektų vykdančioji institucija ir 2 – partneris); Vytauto Didžiojo universitetas (2 projektų vykdančioji 
institucija ir 1 – partneris); Vilniaus Gedimino technikos universitetas (1 projekto vykdančioji institucija). Be to, 
2 programos projektus finansavo Lietuvos respublikos Žemės ūkio ministerija: po vieną projektą vykdė Kauno 
technologijos universitetas (II užd.) ir  Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (I uždavinys). 

Programos rezultatai buvo publikuoti 103 moksliniuose straipsniuose žurnaluose turinčiuose cituojamumo 
rodiklį (IF-impact factor), 39 straipsniai atspausdinti pagal I uždavinio rezultatus ir 64 pagal II uždavinio 
rezultatus. Kaip nurodyta 1 lentelėje, pagal cituojamumo rodiklį straipsniai pasiskirstė taip: 4 (IF>4), 15 (IF=3-4), 
27 (IF=2-3), 17 (IF=1-2), 38 (IF<1). Parengtos 3 išradimų paraiškos. Vykdant Programos darbus aktyviai dalyvavo 
doktorantai ir magistrantai, padaryta daug pranešimų konferencijoje, rezultatai buvo viešinami populiarioje 
spaudoje. 

 
1 lentelė. Programos rezultatų publikavimas 

Žurnalo cituojamumo rodiklis (IF) Straipsnių skaičius I uždavinys II uždavinys 

>4 4 4 0 

3-4 15 10 5 

2-3 27 18 9 

1-2 17 10 7 

<1 39 22 18 

Iš viso 103 64 39 

 

2. DĖSTOMOJI ATASKAITOS DALIS 

 

2.1. I uždavinys, 1 priemonė 

Ištirti augaluose ir gyvūnuose, vartojamuose maistui, bei žemės ūkio produktuose vykstančius biologiškai 
aktyvių komponentų kitimus, nustatyti besikeičiančioms Lietuvos agroklimatinėms sąlygoms labiausiai 
tinkančias auginimo technologijas ir veisles, išsiskiriančias produktyvumu, biologine verte bei kokybės 
parametrais 

 
Augalai ir gyvūnai – pagrindinė maisto produktų žaliava. Nuo jos kokybės didžiąja dalimi priklauso iš jų 

gaminamų maisto produktų kokybė ir sudėtis. Be to, kai kurios augalinės medžiagos, pvz., vaisiai daržovės yra 
vartojamos be papildomo apdorojimo ir jos aprūpina žmonių organizmą svarbiomis veikliosiomis medžiagomis 
ir sveikatai naudingais fitochemikalais. Todėl aktualu kurti daugiau tokių medžiagų sukaupiančias augalų veisles, 
tirti jas genetiniame lygmenyje, didinti jų produktyvumą ir pateikti žemdirbiams moksliniais tyrimais pagrįstas 
rekomendacijas. Šiai priemonei buvo skirti 7 projektai, dar 2 projektai kartu sprendė ir 2 priemonėje 
suplanuotus uždavinius. 

Vykdant projektą „Tarprūšiniai sodo augalų hibridai – naujas antocianinų šaltinis” (Nr. SVE-01/2011, 
vadovas dr. Tadeušas Šikšnianas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) biocheminiais ir 
spektrofotometriniais metodais išanalizuoti Ribes (serbentų) ir Prunus (slyvinių) genčių rūšių ir jų tarprūšinių 
hibridų vaisių fenolinių junginių koncentracija, antocianinų kiekis ir sudėtis bei iš jų išskirtų ekstraktų 
antioksidacinis aktyvumas modelinėje in vitro sistemoje pagal laisvųjų DPPH radikalų sujungimą. Nustatyta, kad 
pagrindiniai antioksidantiniu aktyvumu pasižymintys fenoliniai junginiai Ribes ir Prunus genčių rūšių, veislių ir 
tarprūšinių hibridų vaisiuose yra antocianinai. Tarprūšiniai serbentų hibridai R. nigrum x R. petraeum ir pagal 
agronominių požymių visumą vertingiausi R. nigrum × R. americanum bei R. nigrum × R. usuriensis uogose 
sukaupė 28–43 % didesnį antocianinų kiekį, lyginant su daug antocianinų sukaupiančio juodojo serbento ‛Ben 
Tirran’ veislės uogomis. Svarbu pažymėti, kad tarp R. nigrum × R. americanum hibridų, nepriklausomai nuo 
kryžminimo krypties, uogos sukaupė daug stabilių antocianinų. Tarprūšinis Prunus genties hibridas P. cerasus × 



9 
 

P. maximovitchii 2n, pasižymi ypač dideliu sukaupiamu antocianinų kiekiu, kuris 2 kartus viršija antocianinų 
kiekį, kurį sukaupia žinomos vyšnių veislės ‛Rechta’ bei trešnių veislės ‛Regina’ vaisiai.  

Pagrindinis delfinidino glikozido metabolitas, galo rūgštis, sumažino ląstelių kultūros gyvybingumą 
priklausomai nuo panaudotos medžiagos koncentracijos ir poveikio trukmės. Tačiau galo rūgšties poveikis buvo 
sąlygotas jos gebėjimo padidinti H2O2 lygį ląstelių auginimo terpėje arba pačiose ląstelėse, o ne šios medžiagos 
tiesioginio poveikio ląstelėms. Chemiškai skirtingi Cy3R, Pg3G ir Mv3G, priklausomai nuo panaudotos 
koncentracijos ir poveikio trukmės nevienodai efektyviai apsaugojo ląsteles nuo citotoksinio H2O2 poveikio. Iš 
visų tirtų antocianinų Cy3R buvo efektyviausias. 

Serbentų ir vyšnių hibridų uogų ekstraktai bei sultys pasižymėjo antimikrobiniu poveikiu, tačiau grynų 
cianidino ir delfinidino 3-O-rutinozidų antimikrobinės savybės buvo silpnos. Modelinėse terpėse turtingų 
antocianinais ekstraktų priedai sulėtino patogeninių ir technologiškai žalingų mikroorganizmų augimą, bet 
menkai slopino pienarūgščių bakterijų augimą ir dar silpniau mielių augimą. Vykdant Prunus ir Ribes 
antocianinų biosintezės kelio genų tyrimus, pirmą kartą klonuotos pilnos P. avium flavonoidų sintezės kelio 
genų bHLH3 bei WD40 ir dalinės MYB10 sekos ir jų reguliatorių kDNR bei nustatytos jų sekos. Pirmą kartą 
pasaulyje klonuotos Ribes genties ir visos Saxifragales sistematinės grupės antocianinų sintezės kelio fermentų 
ir reguliatorių genų sekos. Nustatyti skirtumai antocianinų sintezės reguliatoriaus Myb10 gene tarp veislių, 
sukaupiančių skirtingą antocianinų kiekį turinčias uogas. Atsižvelgiant į gautus rezultatus, pasiūlyta prieš 
pasirenkant junginį biologiniams tyrimams nustatyti, ar laukiami biologiniai efektai susiję su tiriamojo junginio 
oksidacijos produktų susidarymu. Turimos ir numatomos gauti pilnos antocianinų sintezės reguliatorių bei 
fermentų genų ir kDNR sekos pasitarnaus ir kituose darbuose, vykdant in vivo eksperimentus skirtus patvirtinti 
ar išsiaiškinti jų funkcijas flavonoidų sintezės kelio reguliavime, taip pat tiriant flavonoidų sintezės genų ir jų 
reguliatorių raiškos pokyčius Ribes ir Prunus gentyse priklausomai nuo vaisių brendimo stadijos, genotipo ir 
aplinkos sąlygų. Tolimesni tyrimai turėtų būti skirti uogose ir vaisiuose vyraujančių antocianinų metabolitų 
biologiniam poveikiui išaiškinti.  
 Vykdant projektą „Mikrožalumynų maistinės kokybės valdymas šviesokultūros sistemoje“ 
(Nr. SVE-03/2011, vadovė dr. Aušra Brazaitytė, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) nustatyta, kad 
skirtingų rūšių ir veislių mikrožalumynų maistinė kokybė labai skiriasi. Gamybiniuose šiltnamiuose aukšto slėgio 
natrio lempų (HPS) papildymas mėlyna ir žalia šviesa rudens–žiemos laikotarpiu skatino daugelio 
mikrožalumynų augimą, tačiau didesnis skirtingo apšvietimo poveikis išryškėjo žiemos laikotarpiu. Mėlyna 455 
nm, 470 nm bei žalsvai mėlyna 505 nm šviesa lėmė stipresnes daugelio tirtų mikrožalumynų rūšių 
antioksidacines savybes, angliavandenių kiekį bei mažesnį nitratų kiekį, tačiau šie efektai jautriai priklausė nuo 
natūralaus apšvietimo skirtingu auginimo sezonu. Žalia 530 nm šviesa buvo mažiausiai tinkama HPS lempų 
spektro papildymui dėl neigiamo poveikio daugeliui mikrožalumynų kokybės rodiklių, ypač rudens auginimo 
laikotarpiu. 

Durpių substratą maišant su vermikulitu ir ceolitu, išauginti substratui jautresni kiniško kopūsto ir mažiau 
jautrūs agurklės mikrožalumynai pasižymėjo stipresnėmis antioksidacinėmis savybėmis, didesnėmis karotinoidų 
koncentracijomis, tačiau visi substrato priedai turėjo neigiamos įtakos mikrožalumynų lapo ploto ir žaliosios 
masės formavimui. Didelio srauto tankio raudona kietakūnė šviesa, taikyta mikrožalumynų, išaugintų tik po 
kietakūniu apšvietimu fitotrone, švitinimui 3 paras prieš derliaus nuėmimą, veikė juos kaip fotostresorius, 
iššaukė antioksidacinės sistemos reakciją ir taip pagerino maistinės kokybės rodiklius. Tačiau toks švitinimas 
buvo efektyvus tik atsparesnėms mikrožalumynų rūšims, o lyginant skirtingų raudonų bangų ilgių efektus, 
stabilesnis ir efektyvesnis švitinimas buvo vien raudona 638 nm šviesa. Didelis papildomos 638 nm raudonos 
šviesos srautas, taikytas trumpą laiką prieš derliaus nuėmimą šiltnamyje, gali būti efektyvus siekiant pagerinti 
mikrožalumynų, išaugintų po aukšto slėgio natrio lempų ir natūraliu foniniu apšvietimu, antioksidacines 
savybes, ypač padidinti alfa-tokoferolio ir violaksantino ciklo karotinoidų koncentracijas šviesai atsparesniuose, 
natūraliai daugiau antioksidantų kaupiančiuose mikrožalumynuose. Rudens laikotarpis yra mažiau palankus 
mikrožalumynų augimui ir metabolizmui šiltnamyje nei žiemos – pavasario mėnesiai. Skirtingas UV-A 
fotoperiodas turėjo nevienodą poveikį įvairiems rodikliams mikrožalumynuose. 16 h fotoperiodas turėjo 
reikšmingos įtakos antioksidacinės sistemos rodikliams: nustatyta aukštesnė DPPH radikalų sujungimo geba, 
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didesnės askorbo rūgšties (vitamino C), fenolinių junginių koncentracijos. 10 h UV-A fotoperiodas priklausomai 
nuo augalo ir bangos ilgio palankesnis buvo žaliosios masės formavimui, tokoferolių bei karotinoidų kiekiui. 

Sukonstruotos originalios raudonų ir mėlynų šviesos diodų lempos, skirtos aukšto slėgio lempų pakeitimui 
šiltnamyje. Fitotrono sąlygomis po šiomis lempomis išauginti mikrožalumynai neišsiskyrė geresniais maistinės 
kokybės rodikliais, lyginant su augintais po HPS lempomis, tačiau dėl ekonomiškumo kietakūnės lempos yra 
tinkamos uždarose patalpose auginti pakankamai kokybiškus trumpos vegetacijos augalus, kokie yra 
mikrožalumynai.  

Vykdant projektą ,,Retesniųjų uoginių augalų bioaktyvių komponentų kitimas priklausomai nuo genotipo 
ir aplinkos“ (Nr. SVE-04/2011, vadovas dr. Juozas Labokas, Gamtos tyrimų centras), buvo ištirti įvairūs 
šilauogių ir putinų genotipai, auginami Gamtos tyrimų centro Botanikos institute (GTC BI) ir Vytauto Didžiojo 
universiteto Kauno botanikos sode (VDU KBS). Pirmą kartą gauti išsamūs duomenys apie putinų sulčių fenolinių 
junginių kiekį bei antiradikalinį aktyvumą. Buvo ištirtos 6 putino veislių uogų sulčių antioksidacinės savybės 
taikant modelines in vitro sistemas – ABTS ir DPPH radikalų sujungimo, geležies (II) redukavimo (FRAP) 
metodais ir pagal bendrąjį fenolinių junginių kiekį, nustatomą Folin-Ciocalteu metodu. Išsamiai ištirtos 7 
šilauogių genotipų lapų ir uogų antioksidacinės savybės, atlikti genotoksiškumo tyrimų metodikų optimizavimo 
tyrimai bei nustatyti tinkamos tyrimams ekstraktų koncentracijos. Maisto gedimo mikroorganizmų tyrimų 
rezultatai parodė, kad šilauogių veislių Dixi, Gretha, Gila, Putte, Norhland, Northblue, Bluecrop sultys 
pasižymėjo silpnu biocidiniu poveikiu Debaryomyces hansenii D. 4T mielėms, o lapų metanoliniai ekstraktai 
silpnai veikė Yarrowia lipolytica Y.6.1 ir Debaryomyces hansenii D. 4T rūšių mieles.  

Remiantis gautasi tyrimų rezultatais, atlikta šilauogių ir putinų lauko kolekcijų (GTC BI ir VDU KBS) genetinė 
atranka, siekiant nustatyti labiausiai genetiškai besiskiriančius kolekcinius pavyzdžius: buvo įvertinti tiriamų 
pavyzdžių tarpusavio genetiniai ryšiai pagal genominę DNR; atliktas identifikuotų DNR fragmentų, specifinių 
veislėms ir klonams, sekvenavimas, palyginant su genų banko sekomis; atliktas genomo markiravimas ir 
identifikavimas. Įvairiais būdais iš tiriamų objektų buvo išskirti ekstraktai, nustatyta juose esančių bioaktyvių 
junginių kokybinė ir kiekybinė sudėtį, bendrasis fenolinių junginių kiekis ir antioksidacinės savybės. Nustatyti 
atrinktų genotipų biologiškai aktyvių komponentų sudėties bei antioksidacinio efektyvumo kitimo dėsningumai 
sezoninio augalų vystymosi eigoje ir išanalizuotos sąsajos tarp šių rodiklių, o taip pat įvertinta bioaktyvių 
komponentų sudėtis ir antioksidacinio efektyvumo fenotipinių markerių panaudojimo praktikoje galimybės. 
Ištirtas atrinktų genotipų ekstraktų baktericidinio ir fungicidinio poveikio mikroorganizmams – maisto produktų 
gadintojams – efektyvumo kitimas sezoninio augalų vystymosi eigoje ir išanalizuotos sąsajos tarp bioaktyvių 
komponentų sudėties, antioksidacinio ir antimikrobinio efektyvumo. Atlikti genotoksikologiniai atrinktų 
genotipų ekstraktų tyrimai sezoninio augalų vystymosi eigoje. Reminatis visais šiais tyrimais, buvo atrinkti 
perspektyviausi genotipai pagal adaptyvumą, produktyvumą ir bioaktyvių komponentų kiekius bei 
antoksidacines ir antimikrobines savybes. 

Nustatyta, kad daugiausiai fenolinių junginių šilauogių pirmamečių ūglių lapuose sukaupia ‘Northland’ ir 
‘Putte’ veislės. Fenolinių junginių kaupimuisi ‘Gila’ veislės lapuose klimatinės sąlygos turėjo mažiausiai įtakos. 
Fenolinių junginių kiekiu labiausiai išsiskyrė naujos veislės bei linijos (Nr. 16, ‘Northland, ‘Danutė’, ‘Freda’), 
pasižyminčios ir kino (‘Danutė’, ‘Freda’, ‘Nr. 16’) bei chlorogeno rūgščių (‘Nr. 16’, ‘Northland’, ‘Danutė’) kiekiais. 
Vaccinium uliginosum išsiskyrė ypač dideliu fenolinių junginių kiekiu. Pagal antioksidacinio aktyvumo savybes 
išaiškinta, kad disponuojamuose šilauogių genetiniuose ištekliuose, ypač tarp pusiau aukštaūgių veislių ir 
vaivorų, yra perspektyvių selekcijai. Kiekvienai šilauogių veislei būdingas savitas lapų morfometrinių rodiklių 
varijavimas. Šie rodikliai labiausiai koreliuoja su antioksidacinio aktyvumo, nustatyto FRAP metodu, naudojant 
heksano ekstraktus, rodikliu. Šilauogių veislės, kurioms būdinga maža lapo ilgio ir pločio santykio variacija yra 
labiau efektyvios antioksidacinio efektyvumo FRAP (įvertinto heksano ekstraktuose) požiūriu, kaip ir veislės su 
pailgais lapais yra labiau efektyvios FRAP požiūriu. 

Sodinės šilauogės veislių 'Bluecrop', 'Dixi', 'Gilla', 'Gretha', „Putte“, 'Northblue' ir 'Northland' lapų ekstraktai 
nėra mutageniški S. typhimurium TA98 ir TA100 kamienams be ir su metaboline aktyvacija (S9 frakcija); jie 
neindukuoja chromosomų pažaidų (mikrobranduolių) žmogaus periferinio kraujo dvibranduoliuose 
limfocituose in vitro. Tačiau išvardintų lapų ekstraktai žmogaus limfocituose patikimai padidino pirminių DNR 
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pažaidų dažnį, kuris priklausė nuo tiriamojo ekstrakto ir donoro jautrumo, bet tirtų ekstraktų genotoksiškumas 
nepriklauso nuo mėginių surinkimo laiko (birželio vs. rugpjūčio mėn.). 

Nustatyta, kad šilauogių 'Bluecrop‘ ir vaivoro (Vaccinium uliginosum) uogų bei Saržento (Viburnum 
sargentii) ir paprastojo putino (Viburnum opulus, var. VAL) vaisių liofilizuotos sultys nėra mutageniškos S. 
typhimurium TA98 ir TA100 kamienams be ir su metaboline aktyvacija (S9 frakcija ir neindukuoja chromosomų 
pažaidų (mikrobranduolių) žmogaus periferinio kraujo dvibranduoliuose limfocituose in vitro. Tačiau išvardintų 
lapų ekstraktai žmogaus limfocituose patikimai padidino pirminių DNR pažaidų dažnį; pirminių DNR pažaidų 
kiekio žmogaus periferinio kraujo limfocituose nepadidino tik mažiausios sodinės šilauogės uogų (50 ir 100 

g/ml) ir Saržento putino vaisių (50 g/ml) liofilizuotų sulčių dozės. 
Stipriausiu inhibiciniu poveikiu bakterijoms pasižymėjo įvairių šilauogių veislių uogų sutrinta masė – visos 

veislės slopino tirtų bakterijų augimą. Kiek stipresniu poveikiu pasižymėjo ‘Gretha‘ uogos. Stipriausiu 
baktericidiniu poveikiu pasižymėjo ‘Bluecrop‘ nuskaidrintos uogų sultys. Liofilizuotos šilauogių sultys 
pasižymėjo tiek baktericidiniu, tiek bakteriostatiniu poveikiu. Šiek tiek efektyvesniu poveikiu išsiskyrė ‘Blueray‘, 
‘Freda‘, ‘Nui‘, ‚Patriot ir ‘Putte‘, kurios slopino visas tirtas bakterijas. Šilauogių uogų išspaudų metanolinio 
ekstrakto poveikis bakterijoms buvo labai neryškus, o lapų metanolinio ekstrakto poveikis bakterijoms buvo dar 
silpnesnis. Stipriausiu baktericidiniu poveikiu bakterijoms pasižymėjo nesunokusių putinų uogų sutrinta masė, 
kuri turėjo įtakos visų bakterijų augimui. Nesunokusių putinų uogų masė fungicidiškai veikė tirtus 
mikromicetus. Viburnum opulus var. opulus veikė nežymiai fungicidiškai mikromicetą Aspergillus niger, o 
daugeliu kitų atvejų nustatytas putinų uogų masės fungistatinis poveikis. Jautriai į Viburnum opulus var. 
sargentii ir Viburnum opulus var. opulus nesunokusių uogų masę reagavo Debaryomyces hansenii mielės. 
Putinų sunokusių uogų šviežios sultys turėjo baktericidinį ir bakteriostatinį poveikį. Visų 3 veislių sultys veikė 
biocidiškai Bacillus macerans ir Micrococcus sp. Stipriausiu fungicidiniu poveikiu mielėms pasižymėjo Viburnum 
opulus var. americanum sunokusių uogų šviežios sultys. Liofilizuotos putinų sultys slopino bakterijų augimą, 
nors tarp veislių didelių skirtumų nepastebėta. 

Paprastojo putino klonas P6 atrinktas pagal išskirtinius produktyvumo rodiklius, kurie 2–3 kartus viršija 
vidutinius. Taip pat nustatyta, kad didžiausią žalą šilauogių veislėms padaro Botrytis cinerea. Atsparių šiam 
fitopatogenui veislių nenustatyta. Monilinia oxycocci ir Alternaria patogenams atsparesnės yra pusiau 
aukštaūgės sodinių šilauogių veislės. Pusiau aukštaūgių sodinių šilauogių veislių uogos smulkesnės, tačiau jos 
sukaupia didesnius fenolinių junginių kiekius ir pasižymi stipresniu antioksidaciniu aktyvumu.  

Vykdant projektą „Fitobiotikų įtaka gyvūnų lipidų apykaitai, pašarų virškinamumui ir produkcijos 
formavimuisi“ (Nr. SVE-03/2012, vadovas dr. Almantas Šimkus, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) tirti 
veislinių telyčaičių, bulių, buliukų, viščiukų-broilerių, penimų kiaulių augimo pokyčiai jų racioną papildžius 
topinambų ir moliūgų vaisių miltais. Nustatyta, kad telyčaitės, prieskrandžių formavimosi laikotarpiu gavusios 
moliūgų vaisių miltų, priauga 5,38 % (P>0,05) masės daugiau, o gavusios topinambų gumbų miltų 3,29 % 
(P>0,05) daugiau negu kontrolinės grupės galvijai, tačiau vėlesniu laikotarpiu preparatai įtakos neturėjo. 
Buliukų, gavusių moliūgų vaisių miltų, priesvoris per parą padidėjo 2,53 % (P>0,05) daugiau negu negavusių, 
tačiau topinambų gumbų miltai buliukų augimo spartai įtakos neturėjo. Bulių, gavusių moliūgų vaisių miltų, 
skerdenos masė padidėjo 4,40 % (P>0,05), skerdenos išeiga – 2,2 % (P>0,05), kumpio masė – 5,27 % (P>0,05) ir 
minkštų dalių masė – 4,91 % (P>0,05), tačiau topinambų gumbų miltai skerdenos rezultatams įtakos neturėjo.  

Viščiukai–broileriai, kurių lesaluose buvo 13 % topinambų gumbų miltų, per auginimo ciklą priaugo iki 1,38 
%, o moliūgų vaisių miltų – 4,5 % daugiau nei augę be jų (P>0,05). Penimų kiaulių racioną papildžius topinambų 
gumbų miltais, kiaulių priesvoris per penėjimo ciklą padidėja iki 4,02 % (P>0,05), o gavusių moliūgų vaisių miltų 
per 4 penėjimo mėnesius kiaulių priesvoris per parą padidėja 9,75 % (P<0,05). Kiaulių, gavusių topinambų 
gumbų miltų, mėsoje 2,22 % (P<0,001) mažėja sausųjų medžiagų ir 0,82 % (P<0,05) tarpraumeninių riebalų 
kiekis. Viščiukai–broilerių, gavusių moliūgų vaisių miltų, skerdenų masė padidėja 5,9 % (P<0,05) daugiau, negu 
negavusių.  

Gyvulių ir paukščių racioną papildžius fitobiotiniais topinambų ir moliūgų preparatais, kraujyje didėja 
eritrocitų ir hemoglobino bei mažėja cholesterino kiekis. Topinambų gumbų ir moliūgų vaisių miltai didina 
naudingos mikrofloros kiekį gyvulių bei paukščių išmatose, stimuliuoja laktobakterijų ir bifidobakterijų 
dauginimąsi gyvūnų virškinamajame trakte, gerina raciono maisto medžiagų virškinamumą. Remiantis gautais 
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tyrimų rezultatais rekomenduojama gyvulių ir paukščių mitybos grandinėse naudoti topinambų gumbų ir 
moliūgų vaisių miltus, kaip natūralios kilmės fitobiotinius (prebiotinius) preparatus. 

Vykdant projektą „Antocianinų biosintezės kelio genų raiška sodo augaluose“ (Nr. SVE-06/2012, vadovė 
dr. Vaiva Kazanavičiūtė, Vilniaus universitetas), buvo atlikti antocianinų sintezės kelio reguliacinių ir 
struktūrinių genų raiškos tyrimai skirtingose veislėse, vaisiuose ir vegetatyvinėse augalų dalyse. Taip pat buvo 
įvertintas antocianinų kiekis bei jų sudėtis skirtingose augalų veislėse. Buvo nustatyta priklausomybė tarp 
antocianinų sintezės kelio fermentus koduojančių genų raiškos ir antocianinų kiekio Ribes augaluose. Prunus 
PaMYB10.1-1 geno raiška taip pat koreliavo su uogų spalvos intensyvumu. Antocianinų kiekis ir sudėtis uogose, 
surinktose 2011-2015 m. priklausė nuo augalo rūšies, veislės, uogų sunokimo laipsnio ir metų agroklimatinių 
sąlygų. Sunokusiose juodųjų serbentų uogose antocianinų kiekis svyravo 425,0-462,0, agrastuose 44,4-391,0, 
trešnėse 0,1-178,0; vyšniose 277,6-580,0; braškėse 5,46–76,9 mg/100 g. ribose. Juoduosiuose serbentuose 
antocianinų kiekis uogose atskirais metais buvo žymiai stabilesnis negu trešnių, daugelio vyšnių ir braškių 
veislių. Galimai tai lėmė skirtingas kilmės arealas ir prisitaikymas prie Lietuvos klimato sąlygų bei antocianinų 
sintezės kelio genų raiškos ypatumai skirtingose rūšyse ir atskiruose genotipuose. Nustatyta, kad aukštesnė oro 
temperatūra šiltnamiuose paskatina ir palaiko žemuogių uogų nokimą, padidina uogų derlių. Antocianinų kiekis 
uogose priklauso nuo oro temperatūros ir nuo uogų dydžio. Vandens deficito sukelto streso įtaka uogų dydžiui 
ir derliui – priklauso nuo vandens deficito laipsnio ir agroklimatinių sąlygų. Laistymas 50 % vandens normos 
nepaveikė, o 25 % normos sumažino uogų masę ir derlių derėjimo pabaigoje. Vandens deficitas padidino 
antocianinų kiekį žemuogių uogose 18-45 %. Pelargonidin-3-gliukozido ir cianidin-3-glikozido kiekiai derėjimo 
pradžioje sudarė atitinkamai 48 ir 36 % visų antocianinų. Šių antocianinų santykis derėjimo metu kito 
priklausomai nuo oro temperatūros ir nuo augalo fiziologinės būklės. Didžiausias antocianinų kiekis ir 
mažiausias pel3g/c3g santykis žemuogių uogose būna, kai oro temperatūra neviršija 20 °C.  

Atlikti funkciniai antocianinų sintezės kelio genų tyrimai. Išanalizavus trešnių PaMYB10 homologų funkcinį 
aktyvumą, buvo nustatyta, kad PaMYB10.1-3 genas kartu su PabHLH3 indukuoja antocianinų kelią N. tabacum 
augalų lapuose. Tuo tarpu homologiški PaMYB10.1-1 ir PaMYB10.1-2 šio efekto nesukelia. Tikėtina, kad šių 
genų funkcija gali būti organams specifinė ir nepasireikšti lapuose. PaWD40 transkripcijos veiksnio aktyvumas 
laikinos raiškos sistemoje nepastebimas, o PabHLH33 pasižymi inhibitoriaus savybėmis. Identifikuoti serbentų 
RrMYB1o ir RrHLH3 buvo funkciškai aktyvūs ir stipriai indukavo antocianinų sintezę tabako augaluose bei 
aktyvavo struktūrinių antocianinų sintezės kelio genų PaANS ir PaUFGT promotorius. Išanalizavus augalus, 
auginamus kontroliuojamos aplinkos sąlygose, buvo nustatyta, kad 6 ir 9 % sacharozės bei 5 % PEG priedai 
maitinamojoje terpėje, 43-77 %, o mėlyna LED šviesa 46 % sumažina žemuogių mikroūglių vidutinę masę. 
Raudona LED ir UV šviesa mikroūglių augimo neveikia. Mikroaugalų augintų 30 °C ir 22 °C temperatūroje masė 
nesiskyrė, o augintų 15 °C temperatūroje buvo 63 % mažesnė. Įvairios cheminės sudėties osmotikai skirtingai 
veikia antocianinų sintezės kelio genų raišką. 9 % sacharozės poveikyje genų raiška padidėjo, o 5-12 % 
polietilenglikolio poveikyje – sumažėjo. Ultravioletinė ir mėlyna šviesa skatino daugelio tirtų genų raišką, o 
raudona šviesa raiškos nekeitė. Auginant augalus 15 °C ir 30 °C temperatūrose lyginant su kontrole daugumos 
tirtų genų raiška padidėja. Ypač padidėja 3-4 savaites 15 °C temperatūroje augintų mikroaugalų F3H ir DFR 
genų raiška. Mikroaugalų, augintų 30 °C temperatūroje, lyginant su kontroliniais augalais labiausiai padidėja 
reguliacinių genų MYB ir WD40 raiška. 

Vykdant projektą „Sveikų produktų gamybai aktualių augalų saugos ir kokybės gerinimas auginant ir 
perdirbant“ (Nr. SVE-04/2014, vadovė dr. Audronė Mankevičienė, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų 
centras), buvo siekiama ištirti ekologiškos žemdirbystės sąlygomis išaugintuose sėjamųjų grikių (Fagopyrum 
esculentum L.) , belukščių avižų (Avena nuda L.) ir žieminių kviečių spelta (Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) 
Thell.) grūduose ir jų produktuose užsiteršimą mikotoksinais bei nustatyti ir pagrįsti jų ryšį su antigrybinėmis 
savybėmis pasižyminčiais fenoliniais junginiais. Nustatyta, kad iš visų analizuotų augalų grūdų neapdoroti grikių 
grūdai pasižymėjo didesniu užterštumu mikotoksinais, o ypač AFLB1. Speltų grūdai buvo mažiausiai užteršti 
mikotoksinais ir juose labiausiai išryškėjo lukštų įtaka apsaugai nuo mikotoksikologinės taršos. Tyrimai parodė, 
kad neapdorotuose grikių grūduose ir lukštuose bendras fenolinių junginių kiekis buvo 2–5 kartus didesnis negu 
avižų ir speltų kviečių mėginiuose. Grikių grūduose ir lukštuose fenolinių junginių aktyvumas pagal DPPH 
radikalo surišimo intensyvumą buvo 2–4 kartus didesnis negu varpinių javų grūduose ir lukštuose. Skirtingos 
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brandos laikotarpiais nukultuose grikių grūduose skirtumai tarp bendro fenolinių junginių kiekio, 
antioksidacinio aktyvumo neišryškėjo, nes 2014 ir 2015 metais gauti prieštaringi rezultatai.  

Rutino, kvercetino bei fenolinių rūgščių koncentracijų skirtumai tarp grikių grūdų brandos tarpsnių buvo 
nereikšmingi. Nustatyta, kad sinapo rūgštis dominuoja tik grūduose, o lukštai sukaupė daugiau vanilino, ferulo 
ir p-kumaro rūgščių. Syringo rūgštis buvo būdinga tik varpiniams javams, grikiai pasižymėjo didelėmis rutino 
koncentracijomis (grūduose 358,4±45 µg/g), o belukščių avižų grūduose nustatytas didžiausias kvercetino kiekis 
(29,8±5,3 µg/g).  

Išaiškinta deoksinivalenolio (DON) priklausomybė nuo bendro fenolinių junginių kiekio grikių grūduose, r = 
- 0,867, kai P<0,01 bei nuo 3,4- dihidroksibenzoinės rūgšties, r = - 0,765, kai P<0,01. Tačiau esant didelėms DON 
koncentracijoms fenolinių junginių įtaka neišryškėjo. Reikšmingiausios DON koreliacijos su fenoliniais junginiais 
nustatytos mėginiuose, kuriuose jų koncentracijos mažesnės (100 - 300 µg/kg). Tyrimai parodė, kad fenolinės 
rūgštys mažiau jautrios terminiam apdorojimui, bet lyginant su neapdorotais grikių grūdais, abu nulukštenimo 
būdai galėjo turėti įtakos fenolinių rūgščių įvairovei. Karštu būdu paruoštos grikių kruopos, kuriose nustatytos 
didžiausios kvercetino ir hidroksibenzeno rūgščių koncentracijos, buvo keletą kartų mažiau užterštos AFL B1 ir 
T-2 toksinu. Šaltu būdu pagamintose kruopose aptiktos 1-2 µg/kg AFL B1 koncentracijos, todėl reikia atlikti 
kruopščią patikrą ruošiant iš tokių kruopų kūdikių ir mažų vaikų mitybai skirtus produktus. Šaltu būdu 
nulukštentų lukštų panaudojimas žmonių aplinkoje yra nesaugus dėl juose aptiktų didelių AFL B1 ir T-2 toksino 
koncentracijų, atitinkamai, 76 µg/kg ir 351 µg/kg. 

Vykdant projektą „Daugiamečiai pupiniai augalai – pridėtinės vertės ingredientų šaltinis funkciniam 
maistui“ (Nr. SVE-06/14, vadovė dr. Nijolė Lemežienė, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) nustatyta, 
kad tiriamos pupinių augalų rūšys išsiskyrė maistinėmis savybėmis, bioaktyvių junginių koncentracijomis bei 
antioksidacine geba: didžiausi suminiai fenolinių junginių ir izoflavonų kiekiai nustatyti Trifolium genties (T. 
medium ir T. pratense), o flavonoidų - O. viciifolia rūšies augaluose. Pagal suminį 4 tirtų izoflavonų kiekį 
krūmijimosi tarpsnio augaluose daugiametės pupinių žolių rūšys išsidėsto taip: T. medium>>T. pratense>>O. 
viciifolia≥M. sativa = A. cicer=M. lupulina≥A. glycyphyllos. Vyraujantys izoflavonai - biochaninas A ir 
formononetinas. T. pratense žaliavų ekstraktai pasižymėjo stpriausiu DPPH radikalų surišimu, o A. glycyphyllos 
ir A. cicer - labai geru Fe2+ sujungimu. A. glycyphyllos ir O. viciifolia krūmijimosi tarpsnyje ypač turtingi Fe 
(koncentracija atitinkamai siekė 69.0 mg/100 g ir 46,3 mg/100 g). Nors Medicago genties augalai nepasižymėjo 
stipriu bioaktyvumu, šios genties augalai yra fitoestrogeno kumestrolio ir saponinų šaltinis. Reikšmingi 
kondensuotų taninų kiekiai nustatyti tik O. viciifolia žaliavose – augaluose, daigintose sėklose ir želmenyse. 
Toksiškas alkaloidas svainsoninas nebuvo rastas nei vienoje augalų rūšyje. 

Krūmijimosi tarpsnio augalai yra vertingesni daugumos tirtų savybių atžvilgiu negu žydintys: yra 
baltymingesni, turi daugiau mineralinių medžiagų, fenolinių junginių, izoflavonų, o jų ekstraktai pasižymi 
aukštesne laisvų radikalų ir Fe+2 surišimo geba bei geresniu poveikiu prieš daugelį tirtų mikrobų, išskyrus E. 
faecalis ir P. vulgaris. Žydėjimo tarpsnio skirtingų antžeminės dalies frakcijų (lapai, stiebai, žiedynai) maistinė 
vertė ir bioaktyvių medžiagų koncentracija yra skirtinga: daugiau baltymų, riebalų ir krakmolo turi lapai ir 
žiedai, negu stiebai. Visų Trifolium genties genotipų augalų žiedai turi daugiau fenolinių junginių negu jų yra 
kitose žydinčių augalų dalyse, o jų ekstraktai pasižymi aukštesne radikalų surišimo geba. Suminis fitoestrogenų 
ir saponinų kiekis tiriamose rūšyse atskirose augalo dalyse daugeliu atveju mažėja tokia tvarka: 
lapai>stiebai>žiedynai. Kondensuotųjų taninų koncentracija O. viciifolia antžeminėje dalyje mažėja šia seka: 
lapai (30,96 mg/g) – žiedynai (23,73 mg/g) - stiebai (6,98 mg/g). Augalų stiebų ekstraktų antimikrobinis poveikis 
yra 1,5-4,5 karto silpnesnis, lyginant su žiedų bei lapų ekstraktų antimikrobiniu veikimu. Žydinčių augalų lapai 
maistinėmis ir daugeliu bioaktyvių savybių artimi krūmijimosi tarpsnio augalams. Krūmijimosi tarpsnyje 
stipriausią antimikrobinį veikimą turi O. viciifolia, T. pratense ir T. medium, o žydėjimo tarpsnyje - T. pratense ir 
O. viciifolia augalų ekstraktai. Medicago genties augalų ekstraktai pasižymi silpniausiu poveikiu prieš daugelį 
tirtų mikroorganizmų nepriklausomai nuo augalų brandos. Abiejų vystymosi tarpsnių metu tirtų augalų 
ekstraktai buvo neefektyvūs prieš C. albicans, antimikrobinis poveikis prieš E. coli buvo silpnas, o didžiausias 
ekstraktų slopinamasis efektas pasireiškė prieš S. aureus, B. cereus ir K. pneumoniae.  

Baltymų kiekis visų tirtų daugiamečių pupinių augalų sėklose sudaro apie trečdalį jų sausosios masės. 
Baltymų, ląstelienos, bioaktyvių junginių koncentracija bei oksidacinis aktyvumas tyrimų grandinėje: sėklos-
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daigintos sėklos-želmenys ženkliai padidėjo, o tirpių angliavandenių, krakmolo ir riebalų - sumažėjo. Šioje 
grandinėje mineralinių medžiagų kaitos dėsningumai priklausė nuo augalo rūšies ir nuo konkretaus junginio ar 
elemento. Mėginių džiovinimo būdas (džiovinimas 65 °C temperatūroje bei liofilizacija) maistinei ir mineralinei 
sudėčiai bei bioaktyvių junginių koncentracijai nebuvo reikšmingas. Išskirtinėmis maistinėmis bei 
antioksidacinėmis savybėmis pasižymėję įvairaus vystymosi tarpsnio ir antžeminės dalies daugiamečiai pupiniai 
augalai gali būti įtraukti į maisto produktų komponentus, kaip funkciniai ingredientai. 

Remiantis projekte atliktų tyrimų rezultatais bei išvadomis ir literatūroje paskelbtais duomenimis apie tirtų 
junginių bei savybių teikiamą naudą sveikatai rekomenduojama: (1) krūmijimosi tarpsnio pupiniai augalus, jų 
sėklas, ypatingai daigintas, bei želmenis naudoti maisto praturtinimui baltymingomis bei mineralinėmis 
medžiagomis; (2) A. glycyphyllos ir O. viciifolia krūmijimosi tarpsnio augalai, sėklos gali būti naudojami 
kasdieniniam maisto papildymui geležies elementu; (3) A. glycyphyllos ir A. cicer augalinė žaliava gali būti 
naudinga surišti pereinamųjų metalų jonus; (4) šilinio ir raudonojo dobilo augalai, sukaupiantys didelius kiekius 
izoflavonų, yra tinkami maisto papildų gamybai ir maisto papildymui izoflavonais (ypač tam tikslinga naudoti 
jaunus augalus ir lapus); (5) kondensuotųjų taninų šaltiniu, pasižyminčiu antimikrobiniu veikimu, galima siūlyti 
rinktis sėjamojo esparceto augalinę medžiagą; (6) esant saponinų ar kumestrolio poreikiui tinkamiausia žaliava 
– liucerna (daugiausiai - jaunuose augaluose ir lapuose); (7) maisto papildymui antioksidantais naudotini 
pupinių augalų žiedynai. 

Vykdant projektą „Gyvūnų mitybos technologijos kūrimas gauti pagerintos biologinės vertės mėsą, pieną 
ir kiaušinius“, LESPRO (Nr. SVE-11502, MT1132, vadovė dr.  Romas Gružauskas, LSMU veterinarijos 
akademija) buvo tirta Lietuvoje auginamų kviečių, miežių, kvietrugių grūdų ir rapsų bei sėmenų išspaudų 
maistinė vertė, tirti Se ir Fe neorganinių bei organinių junginių, kaip pašarų priedų, pokyčiai iš pašarų į 
gyvulininkystės produkciją (broilerieną, kiaulieną, kiaušinius).  

Tirta pašarų įtaka gyvulininkystės produkcijos biologinei, maistinei, prekinei vertei. Ištirta pašarų 

aminorūgščių, riebalų rūgščių, -gliukanų, pentozanų, fenolinių junginių, flavonoidų, gliukozinolatų, linamarino, 
mikro-ir makroelementų kiekybinė sudėtis. Nustatyta, kad organinio ir neorganinio seleno ir  vitamino E mišinys 
gerina penimų kiaulių produktyvumą ir mėsos kokybę, o organinio seleno ir vitamino E derinys – broilerienos 
maistinę vertę. Pašarai su rapsų išspaudomis didina buliukų prieaugį. Rapsų aliejus, organinis selenas ir 
vitaminas E, taip pat likopeno su sėmenų ar saulėgrąžų aliejumi derinys bei rapsų aliejaus ir antioksidanto 
santokvino derinys gerina kiaušinio kokybines charakteristikas (lukšto stiprumą ir svorį, trynio spalvos 
intensyvumą, cholesterolio kiekio sumažėjimą), o organinio seleno, vitamino E, rapsų ir sėmenų aliejų priedai – 
omega 6 ir omega 3 riebalų rūgščių santykį. Geležies glicinato priedas didina geležies kiekio susikaupimą 
broilerių Kombinuotieji pašarai su rapsų ar sėmenų išspaudomis turi teigiamos įtakos pieno  kokybės 
rodikliams.  

Remiantis atliktais tyrimais, sukurtos naujos pašarų receptūros kiaulienos, jautienos, broilerienos, kiaušinių 
ir pieno gamintojams. Gauti duomenys apie maistinę pašarų analizę pasitarnaus gerinant gyvūnų produktyvu-
mą, optimizuojant pašarų konversiją. 

 
 

2.2. I uždavinys, 2 priemonė 

Atlikti Lietuvai svarbių ir perspektyvių maisto produktų, jų žaliavų kokybės ir saugos tyrimus, identifikuojant 
biologiškai vertingus arba žalingus junginius, bei įvertinant efektyvių auginimo, laikymo ir apdorojimo būdų 
įtaką žemės ūkio produktų sudėčiai ir saugai 

 
Vykdant projektą „Auginimo ir laikymo būdų bei technologijų įtaka sodininkystės ir daržininkystės 

produktų kokybei” (Nr. SVE-02/2011, vadovas prof. dr. Pranas Viškelis, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų 
centras) buvo tirta kokią įtaką vaismedžių mineralinė mityba turi (poli)fenolinių junginių susikaupimui 
obuoliuose, o taip pat kai kurių bioaktyvių junginių savybės, pakavimo medžiagų bei laikymo sąlygų įtaką 
kokybei. Nustatyta, kad ekologiškai užaugintuose ‘Aldo’ veislės obuoliuose bendras flavanolių kiekis yra 
didesnis negu intensyviai prižiūrimuose soduose. Juose nustatyti statistiškai patikimai didesni hiperozido ir 
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avikularino kiekiai. Ekologiškai užaugintuose ‘Aldo’ obuoliuose nustatytas apie 18 % didesnis epikatechino 
kiekis. Ekologiškuose ‘Lodel’ vaisiuose šio junginio rasta net 2,8 karto daugiau. Katechino kiekio pokyčiams 
auginimo sistemos įtakos neturėjo. Didesni procianidinų B1 ir B2 kiekiai aptikti ekologiškai užaugintuose 
obuoliuose: ‘Lodel’ obuoliuose: intensyviai užaugintuose vaisiuose jo rasta tik pėdsakai, o ekologiškuose – net 
93,96 μg/g. Procianidino B2 ekologiškuose ‘Lodel’ obuoliuose buvo 2,8 karto daugiau negu vaisiuose iš 
intensyviai prižiūrimo sodo. Nustatyta, kad Lietuvos klimatinėmis sąlygomis auginamų obelų veislių ‘Aldas‘, 
‘Auksis‘, ‘Ligol‘ ir ‘Lodel‘ obuolių ir obelų lapų etanolinių ekstraktų dominuojanti analitė yra chlorogeno rūgštis, 
o obelų lapų ekstraktuose – floridzinas. 

Tirtų veislių obuoliuose ir obelų lapuose identifikuoti ir kiekybiškai įvertinti kvercetino glikozidai – 
hiperozidas, izokvercitrinas, rutinas, avikuliarinas ir kvercitrinas. Obuolių ėminiuose tarp kvercetino glikozidų 
vyravo hiperozidas, o obelų lapų ėminiuose – kvercitrinas. Didžiausias suminis kvercetino glikozidų kiekis 
nustatytas ‘Aldas‘ veislės obelų vaisiuose ir lapuose. Identifikuoti ir kiekybiškai nustatyti katechin – (–)-
epikatechinas ir (+)-katechinas. Didžiausias suminis katechinų kiekis nustatytas ‘Lodel‘ veislės obuoliuose ir 
‘Ligol‘ veislės obelų lapuose. Obuolių ekstraktuose nustatyti procianidino B2 kiekiai buvo didesni nei 
procianidino B1, o didžiausias suminis procianidinų kiekis nustatytas ‘Lodel‘ veislės obuolių etanoliniuose 
ekstraktuose. 

Nustatyta esminė sodų dirvos priežiūros sistemų įtaka bioaktyviųjų medžiagų kaupimuisi vaisiuose, 
mineralinei mitybai ir vaisių kokybei. Obuoliai geriau nusispalvina taikant žolyninę bei mišrias žolyno–pūdymo ir 
sideratų–žolyno tarpueilių priežiūros sistemas. Daugiausia tirpių sausųjų medžiagų yra obuoliuose, 
užaugintuose taikant žolyno ir pūdymo derinį - kas antrame tarpueilyje. Mažiausia jų randama obuoliuose iš 
žolyninės tarpueilių priežiūros sistemos. Tvirčiausiu minkštimu pasižymi obuoliai, užauginti taikant sideralinės ir 
žolyninės tarpueilių priežiūros sistemų derinį. 

Tiriant likopeno biologines savybes nustatyta, kad jis veikia NADPH oksidazės aktyvumą bei su tuo susijusią 
reaktyvių deguonies junginių generaciją ir turi priešuždegiminių savybių. Likopenas (1,2 μM) slopino makrofagų 
radikalų generaciją apie 43 %. Ištyrus špinatų laikymąsi modifikuotoje atmosferoje nustatyta, kad geromis 
juslinėmis savybėmis (kvapu, tekstūra ir skoniu) pasižymi špinatų lapai, laikyti 0±1 °C–+4±1 ºC temperatūroje ir 
sufasuoti į PA 30 µm (PA0) ir 35 µm (PA1) tipo plėveles. Jų tekstūra įvertinta 5,0–4,5, o skonis – 5,0–4,0 balais. 
Didesni nitratų kiekiai išliko produktuose, laikytuose nuo +0±1 °C iki +16±1 °C temperatūroje pakuotėje, kuri 
buvo pagaminta iš PA0 tipo plėvelės. Mažiau jų buvo špinatuose, laikytuose +16±1 °C temperatūroje PA2 tipo 
plėvelės pakuotėje – 2 417 mg kg-1. 

Chitozano ir išrūgų baltymų plėvelės su svarainių ir spanguolių sultimis pasižymėjo fungistatiniu poveikiu, o 
aktinidijų ir šermukšnių sulčių plėvelės buvo neveiksmingos prieš pelėsį. Tiriant chitozano ir chitozano/išrūgų 
baltymų plėvelių su svarainių ir spanguolių sultimis poveikį Penicillium expansum modelinėje sistemoje, 
nustatyta, kad šio pelėsinio grybo augimą sustabdo chitozano plėvelės su didesniu spanguolių sulčių sausųjų 
medžiagų kiekiu. Tiriant plėvelių poveikį Penicillium expansum, kai šiuo pelėsiu užkrėstas obuolys buvo 
uždengtas tiriamąja plėvele, nustatyta, kad visos chitozano ir chitozano/išrūgų baltymų plėvelės su svarainių ir 
spanguolių sultimis slopina pelėsio augimą ant obuolio. Nustatyta, kad geriausia apsauga obuoliams nuo 
Penicillium expansum augimo yra plėvelės su svarainių sultimis. 

Vykdant projektą „Maisto žaliavų ir produktų saugos bei kokybės gerinimas žmonių kampilobakteriozės 
prevencijai“ (Nr. SVE-05/2011, vadovas prof. dr. Mindaugas Malakauskas, Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas), buvo tiriamas kampilobakterijų paplitimas kai kuriose gyvūninės kilmės žaliavose, 
pusgaminiuose ir aplinkoje. Nustatyta, kad dažniausiai kampilobakterijomis buvo užkrėsta paukštienos mėsa ir 
pusgaminiai: broilerių sparneliai – 58,6 %, blauzdelės – 50,0 %, kepenėlės – 42,7 %, marinuoti broilerių gaminiai 
– 34,3 %, faršas – 21,2 %. Kitų gyvūninės kilmės žaliavų ir pusgaminių užkrėstumas kampilobakterijomis buvo 
mažesnis – nepasterizuoto pieno bei smulkintos kiaulienos – 3,9 %, marinuotų kiaulienos produktų – 1 %, o iš 
smulkintos jautienos tyrimo laikotarpiu kampilobakterijos visai nebuvo išskirtos. Taip pat nustatyta, kad 
dažniausiai žmonių susirgimus sukelianti Campylobacter jejuni rūšis maisto mėginiuose buvo aptinkama 
marinuotose broilerių pusgaminiuose (91,7 %), broilerių mėsoje (80 %), C. coli rūšis – kiaulienoje (36,2 %) ir jos 
marinuotuose pusgaminiuose (29,9 %) bei broilerių mėsoje (21,7 %). 
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Tyrimų metu nustatyti 27 skirtingi Campylobacter jejuni kloniniai kompleksai (ST-1034, ST-1287; ST-179; ST-
206; ST-21; ST-22; ST-257; ST-283; ST-353; ST-354; ST-403; ST-42; ST-443; ST-446; ST-45; ST-460; ST-464; ST-48; 
ST-52; ST-574; ST-607; ST-61; ST-658; ST-692; ST-828; ST-829; ST-952), kuriems priskirti 132 skirtingi sekų tipai. 
Iš jų 58 pirmą kartą atrasti bei užregistruoti Oksfordo universiteto duomenų bazėje „Campylobacter Multilocus 
Sequence Typing“ kaip naujai identifikuoti genotipai ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje 
(http://pubmlst.org/campylobacter/). Registracijos informacija laisvai prieinama paminėtoje duomenų bazėje 
įvedus MLST sekų tipą iš pateikto sąrašo. Remiantis MLST genotipavimo tyrimų rezultatais padaryta išvada, kad 
Lietuvoje žmonių sergamumui kampilobakterioze didžiausią įtaką turi paukštienos gamyba, kadangi tiek 
mažmeninėje prekyboje parduodamuose paukštienos gaminiuose, tiek kampilobakterioze sergančių žmonių 
klinikiniuose mėginiuose aptinkami tie patys kampilobakterijų kloniniai kompleksai (ST-828, ST-446, ST-607, ST-
42, ST-52, ST-658, ST-354, ST-443, ST-464, ST-3530).  

Projekto metu nustatytas slopinantis biologiškai aktyvių medžiagų poveikis kampilobakterijoms iš įvairių 
šaltinių (maisto, aplinkos šaltinių bei sergančių kampilobakterioze žmonių klinikinių mėginių) laboratorinėmis 
sąlygomis ir testuojant išgyvenimą maisto matricose. Tyrimams naudotų natūralių marinatų sudėtyje buvo 
prieskoniai (čiobrelis, rozmarinas, bazilikas, mairūnas ir kt.) bei biologiškai aktyvios medžiagos: pieno rūgštis 
(5 %), lianlolis (1 %; 2,5 %) ir cinamaldehidas (1,5 %; 2 %). Komerciniai marinatai buvo sudaryti iš komerciniu 
būdu pagamintų prieskonių su cheminiais priedais (mononatrio glutamatu – E621, kalcio laktatu – E327 ir 
natrio acetatu – E262); vieno komercinio marinato sudėtyje taip pat buvo biologiškai aktyvių medžiagų, siekiant 
įvertinti, kokią jos turi įtaką marinato gebėjimui mažinti bakterijų skaičių. Nustatyta, kad natūralių prieskonių 
efektyvumą padidino biologiškai aktyvios medžiagos.  

Gamybiniam eksperimentui buvo pasirinktas natūralus marinatas su biologiškai aktyviu priedu – timoliu 
(pridedant čiobrelių). Gamybos sąlygomis pagal projekto tyrimų metu sukurtą ir išbandytą broilerių mėsos 
marinavimo receptūrą buvo pagaminta marinuotų broilerių pusgaminių partija ir atliktas juslinis įvertinimas 
pagal įmonės nustatytą tvarką. Pagaminus ir įvertinus eksperimentinių marinuotų viščiukų broilerių sparnelių su 
čiobreliu juslines savybes, jos buvo priimtinos ir tokia gaminio idėja buvo įtraukta į įmonės duomenų bazę. 
Tokių priemonių naudojimas leistų sumažinti žmonių susirgimų kampilobakterioze atvejų, siejamų su šiais 
maisto gaminiais, skaičių. Siekiant geriau įvertinti žmonių sergamumo kampilobakterioze priežastis bei 
užsikrėtimo šaltinius rekomenduojama į stebėsenos planus be šviežios paukštienos įtraukti daugiau skirtingų 
maisto produktų, taip pat vykdyti nuolatinius išskirtų kampilobakterijų molekulinės epidemiologijos tyrimus.  

Vykdant projektą „Inovatyvios technologijos aviečių ir braškių uogų mikrobiologinei saugai ir kokybei, 
UOGA“ (Nr. SVE-02/2012, vadovė habil. dr. Živilė Lukšienė, Vilniaus universitetas) buvo gautos naujos 
susistemintos žinios apie galimybę efektyviau inaktyvuoti kenksmingus augalui (Botrytis cinerea) ir pavojingus 
žmogui (S. enterica, Listeria monocytogenes, E. coli, Enterococcus faecalis) mikroorganizmus, tuo prailginant 
desertinių uogų vartojimo trukmę bei užtikrinant jų mikrobiologinę saugą ir maistinę kokybę. Kadangi ES 
fungicidų naudojimas po uogų nuskynimo yra draudžiamas, naujų, efektyvių ir ekologiškai draugiškų 
mikrobiologinio užterštumo kontrolės priemonių plėtotė tampa būtinybe. Projekto metu gauti rezultatai įtikina, 
kad minėti mikroorganizmai, esant tam tikroms eksperimentinėms sąlygoms, gali būti sėkmingai sunaikinti 
fotosensibilizacijos ar fotoaktyvuotų ZnO nanodalelių ar chlorofilino-chitozano komplekso pagalba. Projekto 
metu ištirtas šių technologijų antibakterinio efektyvumo mechanizmas, tyrimų protokolai pritaikyti lauko 
eksperimentams. Gauta, kad purškiant braškes chlorofilino ar ZnO nanodalelių tirpalu pagal nustatytą 
protokolą, galima ženkliai sulėtinti braškių puvinio paplitimą ir jo vystymąsi. Be to, inovatyvios technologijos 
sudaro galimybę sunaikinti uogų paviršiuje esančius maisto patogenus, nepakenkiant braškių mitybinei vertei ir 
organoleptinėms savybėms.  

Braškių kerelių augumo ir produktyvumo tyrimai parodė, kad nei fotosensibilizacija, nei fotoaktyvuotos 
ZnO nanodalelės neturi įtakos šiems augalo fiziologijos parametrams. Tyrimai purškiant avietes chlorofilinu ir 
ZnO nanodalelių tirpalu ir veikiant jas po to matoma šviesa parodė, kad šie antimikrobiniai poveikiai yra tokie 
pat efektyvūs, tačiau didesnių perspektyvų aviečių mikrobiologinei saugai neturi dėl sumažėjusios prekinės 
uogų vertės. Taigi, įvykdžius šio projekto uždavinius, sukurti moksliniai ir technologiniai pagrindai vystyti 
inovatyvioms braškių derliaus saugos priemonėms.  
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Vykdant projektą „Patogeninių bakterijų detekcija maisto grandinėje molekuliniais metodais“ 
(Nr. SVE-04/2012, vadovė dr. Edita Sužiedelienė, Vilniaus universitetas) buvo sukurta SYLC grupės bakterijų 
(Salmonella spp., Yersinia enterocolytica, Listeria monocytogenes, Campylobacter spp.) detekcijos sistema, 
paremta daugine tikro laiko PGR su amplikonų detekcija nespecifiniu dažu ir molekuliniais zondais ir tinkama 
greitam ir jautriam patogenų bei jų virulentiškumo genų nustatymui maisto mėginiuose. Taip pat sukurta STEC 
grupės (šiga toksinus gaminančios Escherichia coli) bakterijų (O157 ir ne-O157 serogrupių) detekcijos sistema, 
paremta daugine tikro laiko PGR su molekuliniais zondais ir tinkama greitam ir jautriam patogenų bei jų 
virulentiškumo genų nustatymui maisto mėginiuose. Sukurta dauginė SYLC grupės bakterijų (Salmonella spp., Y. 
enterocolytica, L. monocytogenes, Camplylobater spp.) NASBA detekcijos sistema, kuri paremta jų RNR 
amplifikacija bei molekulinių švyturėlių tikro laiko PGR fluorescencijos detekcija ir tinka nustatyti gyvybingas 
bakterijas. Sukonstruoti ir ant magnetinių dalelių imobilizuoti bakteriofagų adhezinų baltymai, tinkami 
atrankiam E. coli, tarp jų – patogeninių, surišimui ir koncentravimui. Pritaikius SYLC ir STEC detekcijos sistemas, 
Vilniaus turgavietėse prekiaujamos vištienos mėginiuose nustatyta didelė tarša O157, O26, O103, O145 
serogupių bakterijomis (25 % mėginių), kurios neturėjo Šiga toksinų genų, bet pasižymėjo virulentiškumo genu 
eae, todėl yra patogeniškos. 

Vykdant projektą „Skirtingai užaugintų ūkinių ir laukinių gyvūnų mėsos kokybė vartotojų sveikos mitybos 
aspektu“ (Nr. SVE-07/2012, vadovė dr. Violeta Razmaitė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas), nustatyta, 
kad tiek skirtingai užaugintų ūkinių ir laukinių gyvūnų, tiek jų skirtingų raumenų cheminė sudėtis įvairuoja, 
tačiau vidutinės reikšmės skiriasi nežymiai ir dažnai lieka statistinės paklaidos ribose. Mažiausiai 
intraraumeninių riebalų nustatyta ekologiškai išaugintų mėsinių galvijų (Aubrakų) ir elnienoje, daugiausia 
kiaulienoje ir gerai įmitusių triušių mėsoje. Gyvūnų mėsos technologinių savybių tyrimų rezultatai parodė, kad 
skirtingų gyvūnų mėsa išsiskiria pH, spalvos rodikliais, vandens rišlumu (EZ Driploss). Didžiausias mėsos 
rūgštingumas (mažiausios pH reikšmės) būdingos kiaulienai, elnienai ir jautienai, o mažiausias mėsos 
rūgštingumas (didžiausios pH reikšmės) būdingos žąsienai, arklienai ir triušienai bei zuikienai. Skirtingų rūšių 
gyvūnų mėsa išsiskiria rūšims savita spalva (P<0,001), tačiau tos pačios gyvūnų rūšies raumenų spalvos rodikliai 
skiriasi nežymiai. Šviesiausia mėsos spalva (L* reikšmė) būdinga triušienai ir kiaulienai. Didžiausiu mėsos 
rausvumu (a* reikšmė) ir spalvos sodrumu (C reikšmė Chroma) iš tirtų rūšių išsiskyrė zuikiena ir elniena. Kiek 
mažesnis mėsos rausvumas būdingas mėsinių galvijų jautienai ir arklienai. Didžiausias mėsos gelsvumas (b* 
reikšmė) būdinga triušienai, arklienai ir kiaulienai. Nustatyta neigiama Pearsono koreliacija (P<0,001) tarp 
kiaulienos ir jautienos pH ir spalvos rodiklių. Žąsienoje neigiama koreliacija (P<0,05) buvo nustatyta tik tarp pH 
ir L* reikšmės. Tarp elnienos, arklienos ir triušienos pH ir spalvos rodiklių koreliacijos nenustatyta. Labai nežymi 
teigiamos pH ir spalvos rodiklių koreliacijos tendencija buvo pastebėta zuikienoje. Mažiausias vandens rišlumas 
buvo nustatytas kiaulienoje: senųjų lietuviškų veislių kiaulienoje - 5,12-5,54 %, o šiuolaikinių hibridų mėsoje - 
7,41 %. Mažiausiai drėgmės netenka žalia triušiena (0,58-0,63 %), zuikiena (0,33-0,76 %) ir žąsiena (0,9-1,67 %). 
Mėsos virimo nuostoliai svyruoja nuo 31,48 % žąsienos šlaunelėse iki 41,3 % arklienoje. Mėsos tekstūros (TPA) 
rodikliai labai įvairuoja rūšių, skirtingų raumenų viduje, tiek ir tarp rūšių ir skirtingų raumenų. Daugiau 
statistikai patikimų skirtumų buvo fiksuojama atliekant Warner-Bratzler testą. 

Skirtingai užaugintų ūkinių ir laukinių gyvūnų riebalų sudėties tyrimai parodė, kad daugiausiai 
pageidaujamų polinesočiųjų riebalų rūgščių buvo zuikienoje (43,27 %), stirnienoje (35 %) elnienoje (29,55 %) ir 
triušienoje (26,57 %), o mažiausiai kiaulienoje (12,32 %) ir žąsienoje (19,21 %). Didžiausi ir kartu vartotojų 
sveikatai palankiausi polinesočiųjų ir sočiųjų riebalų rūgščių santykiai buvo nustatyti zuikienoje (1,38), 
stirnienoje (1,03) ir elnienoje (0,92), o mažiausias kiaulienoje (0,35). Lyginant polinesočiųjų riebalų rūgščių n-
6/n-3 santykį gyvūnų riebaluose, nustatyta, kad mažiausi santykiai būdingi arklienai (0,73), žąsienai (0,75), 
zuikienai (1,52) ir elnienai (2,5), o didžiausi n-6/n-3 santykiai būdingi šiuolaikinių kiaulių mėsai (12,32), žąsienai 
(10,06) ir senųjų veislių kiaulių mėsai (8,45). 

Apskaičiavus mėsos aterogeninių (AI) savybių indeksus, mažiausios vertės nustatytos žąsienoje (0,28) ir 
zuikienoje (0,44), o didžiausios vertės ūkiuose išaugintų elnių (0,70) ir gerai įmitusių triušių (0,69) mėsoje. 
Mažiausi trombogeninių (TI) savybių indeksai buvo nustatyti zuikienoje (0,41) ir arklienoje (0,46), o didžiausi 
trombogeninių savybių indeksai nustatyti kiaulienoje (1,09), jautienoje (0,85) ir elnienoje (0,75). Didžiausi 
hipo/hipercholesteriškumo (h/H) savybių santykiai buvo nustatyti žąsienoje (3,21) ir stirnienoje (3,04), o 
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mažiausias riebioje triušienoje (1,70). Didžiausi lipidų peroksidacijos indeksai (PI) buvo nustatyti zuikienoje 
(107,82), stirnienoje (95,85) ir ūkiuose išaugintų elnių mėsoje (79,55), o mažiausi indeksai kiaulienoje (liesų 
hibridų mėsoje 38,81 ir riebių kiaulių mėsoje 16,19). 

Ištyrus žąsų kiaušinių trynių cheminę sudėtį nustatyta, kad intensyviausio kiaušinių dėjimo metu daugiau 
negu dvigubai padidėjo vertingiausių C20:5n-3, C22:6n-3 ir C22:5n-3 riebalų rūgščių kiekis. Tačiau nei žąsų 
amžius, nei jų kiaušinių dėjimo periodas neturėjo įtakos trynių lipidų aterogeninių, trombogeninių savybių 
indeksams ir hipo/hipercholesteriškumo (h/H) savybių santykiui.  

Gyvūnų auginimo sąlygų įtakos mėsos kokybei tyrimai parodė, kad lauke augintos kiaulės augo geriau nei 
analogiško genotipo kiaulės, augintos tvarte, o didžiausias augimo skirtumas tarp grupių buvo nustatytas 
pirmoje auginimo pusėje, kada vidutinis svorio priaugimas per parą lauke augintų kiaulių grupėje buvo 143 g 
(P<0,01) didesnis, negu augintų tvarte. Auginimas lauke neturėjo įtakos kiaulių skerdenos kokybei, tačiau 0,7 % 
(P<<0,05) padidino baltymų kiekį mėsoje. Skirtingo genotipo kiaulių skerdenų ir mėsos bei lipidų rodikliai labai 
skiriasi. Žymiai mažesni mėsos kokybiniai skirtumai nustatyti tarp elnienos, gautos medžiojant laisvai 
gyvenančius ir elnyne išaugintus tauriuosius elnius. Skirtingos gamybos (pramonės ir savos gamybos) pašarai 
neturėjo įtakos triušių mėsos kokybei, bet triušienos rodikliams didelę įtaką turėjo triušių įmitimas. 

Vykdant projektą „Grikių veislių ir auginimo sąlygų atranka, technologijos funkcionaliųjų komponentų 
didinimui kūrimas“ (Nr. SVE-02/2014, vadovas prof. dr. Liudas Ivanauskas, Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas) buvo sprendžiami ne tik 2, bet ir pirmojo uždavinio 1 priemonės klausimai. Buvo siekiama 
atrinkti Lietuvoje auginamų sėjamųjų grikių veisles, tiriant funkcionaliuosius komponentus, ir įvertinti auginimo 
sąlygų įtaką; išvystyti padidintu funkcionaliųjų komponentų kiekiu pasižyminčių grikių ekstraktų technologiją ir 
įvertinti ekstraktų kokybę. Nustatyta, kad grikių tręšimas mineralinėmis trąšomis (auginimas intensyvioje 
žemdirbystės sistemoje) turi teigiamos įtakos augalų augimui iki jų masinio žydėjimo tarpsnio, tačiau teigiamo 
efektas yra priklausomas nuo klimatinių sąlygų. Esant palankesniems, lietingesniems orams, buvo užaugintas 
didesnis patręštų augalų derlius, lyginant su ekologine žemdirbyste (2014 m. tarpinė ataskaita). Tuo tarpu, 
esant sausringiems orams 2015 m., intensyviąja ir ekologine žemdirbysčių sistemomis augintų derlių skirtumai 
buvo minimalūs: derlių aukštis abiejose žemdirbystės sistemose skyrėsi iki 1 cm, o kai kuriose lietuviškose 
veislėse 'VB Vokiai' ir 'VB Nojai' augalai buvo žemesni nei ekologinėje žemdirbystės sistemoje. Tyrimais 
nustatyti koreliaciniai ryšiai tarp grikių augalų aukščio ir žaliosios biomasės derliaus ekologinėje žemdirbystės 
sistemoje (stiprus) ir intensyvioje žemdirbystės sistemoje (vidutinio stiprumo). Atlikus morfologinių dalių 
santykio analizę, nustatyta, kad abiem metais didesnę antžeminės biomasės dalį (iki 53 %) sudarė stiebai, apie 
trečdalį – lapai. Žiedynai 2015 m. susidarė santykinai daugiau (nuo 20 iki 25 %) nei 2014 m. (nuo 11 iki 14 %). 

Nustatyta, kad grikių atolo biomasės išeiga ir aukštis priklauso nuo žemdirbystės tipo: intensyviosios 
žemdirbystės sąlygomis auginti augalai buvo aukštesni ir užaugino daugiau atolo biomasės, lyginant su 
ekologine žemdirbyste. Tręšimas mineralinėmis trąšomis ir palankios meteorologinės sąlygos dėl pakankamo 
drėgmės kiekio po pirmos žolės nupjovimo turi teigiamą įtaką spartesniam grikių atžėlimui. Ekologinėje 
žemdirbystės sistemoje didesnį atolo biomasės derlių užaugino lenkiška veislė 'Panda' – 1,09 t/ha s. m. (kitų 
veislių derlius buvo 28 – 68 % mažesnis). Intensyvioje žemdirbystės sistemoje didžiausią derlių užaugino 
lietuviškos veislės 'VB Nojai', lenkiška 'Kora' ir baltarusiška 'Volma' (0,88 t/ha). 

Nustatyta, kad abiejose žemdirbystės sistemose didžiausią grūdų derlių užaugino baltarusiškos veislės, 
ypač 'Kvietka' (2014 m. – 3,26 t ha-1, 2015 m. – 4,00 t/ha). Ekologinėje žemdirbystės sistemoje perspektyvi ir 
rekomenduotina tolesniems tyrimams yra baltarusiška veislė 'Belaruskij determinant – 1' , intensyvioje – 
baltarusiška veislė 'Žniajarka', o taip pat baltarusiška veislė 'Kvietka'. 

Didesni rutino kiekiai grikių žolėje nustatyti mėginiuose, augintuose ekologinėje žemdirbystės sistemoje. 
Mažesnius fenolinių junginių kiekius mažėjimo linkme kaupė lapai, žiedai, žolė ir stiebai, mažiausiais sukauptais 
kiekiais pasižymėjo sėklos. Pagal grikių žolėje nustatytus rutino ir bendrą fenolinių junginių kiekius, išskirtos šios 
perspektyviausios ir tolesnių tyrimų reikalaujančios veislės: 'VB Nojai', 'Kora', 'Smuglianka' ir 'Žaleika'. 

Nustatyta, kad grikių žolės ekstraktai pasižymėjo antioksidantinėmis savybėmis. Pagrindinis bioaktyvus 
junginys grikių žolės mėginiuose – rutinas, kartu pasižymėjo ir reikšmingiausiomis antioksidantinėmis 
savybėmis. Nustatyti stiprūs koreliaciniai ryšiai tarp žaliavos antioksidantinio aktyvumo ir fenolinių junginių 
kiekio. Reikšmingų skirtumų tarp grikių primojo derliaus ir atolo žaliavų kokybinės ir kiekybinės sudėties 
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pastebėta nebuvo. Gauti rezultatai patvirtino, kad grikių žolės derlius ir atolas yra tokio paties naudingumo 
lygio žaliava, kurią galima panaudoti kaip fenolinių junginių ir antioksidantų šaltinį. 

Nustatyta, kad potencialiai fototoksiški junginiai fagopirinai didžiausiais kiekiai kaupiami grikių žiedynuose. 
Eksperimentiškai grikių žiedynuose patvirtinti du mokslinėje literatūroje neskelbti fagopirinai, kurių atominės 
masės sudaro 696 ir 722 amv. Nustatyta, kad visų tirtų veislių intensyviosios žemdirbystės sąlygomis augintų 
mėginių fagopirinų kiekio rodikliai buvo aukštesni lyginant su ekologinės žemdirbystės sąlygomis augintų 
mėginių rodikliais. Pareiktos atitinkamos rekomendacijos. 

Vykdant projektą „Atsparumą antibiotimams koduojančių determinančių paplitimas paukštienoje“ 
(Nr. SVE-05/2014, vadovas dr. Marius Virgailis, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas), nustatyta, kad 
mažmeninėje rinkoje realizuojama paukštiena užteršta antibiotikams atspariomis stafilokokų (72 %) ir E. coli (75 
%) padermėmis. Mažmeninėje prekyboje realizuojamos paukštienos stafilokokai ir enterobakterijos pasižymėjo 
daugiaatsparumu. 57 % stafilokokų ir 80 % E. coli izoliatų buvo atsparios trims ir daugiau antibakterinių 
medžiagų klasėms. 4,5 % E.coli buvo atsparios penkioms ir 1,6 % stafilokokų buvo atsparūs šešioms 
antibakterinių medžiagų klasėms. Daugiaiatsparių stafilokokų tarpe nustatyta 16 rūšių, vyravo S.aureus – 26,7 
%. Atsparumas penicilinui koduotas blaZ (52,0 %) ir mecA (61,4 %) genais. Tai dažniausiai aptiktos atsparumą 
koduojančios genetinės determinantės stafilokokų padermėse. Enterobakterijos pasižymėjo dažniausiu 
atsparumu beta laktaminiams antibiotikams kuris buvo koduojamas blaTEM (59,5 %.), ctxM (38,0 %) ir cmy2 
(30,6 %) genų. Tai - dažniausia nustatyti genai lemiantys didžiausia atsparumą beta laktaminiams antibiotikams.  

Individualiuose ūkiuose išaugintų paukščių mėsa mažiau užteršta stafilokokais (63,3 %), jie pasižymėjo 
atsparumu tik penicilinams, tetraciklinams ir aminoglikozidams. Daugiaatsparių bakterijų neaptikta. 
Individualiuose ūkiuose augintų paukščių mėsoje aptikta mažiau atsparių E.coli padermių nei augintų 
pramoninėje paukštininkystėje ir E.coli padermėse neaptikta atsparumą koduojančių genų. Individualiuose 
paukštynuose augintų paukščių mėsoje aptikti atsparūs stafilokokai (turintys atsparumo genus) gali būti 
užteršta atsparumą turinčiais stafilokokais prieš juos įsigyjant stambiuose paukštynuose. Siūloma praplėsti 
ūkiuose vykdomas atsparumo antibakterinėms medžiagoms monitoringo metu vykdomų tyrimų spektrą, 
įtraukiant saprofitinių mikroorganizmų antibakterinio atsparumo tyrimus ir neapsiriboti tik plataus spektro 
betalaktamazes gaminančių E.coli bakterijų nustatymu. Paukštieną, tiekiamą į viešojo maitinimo įstaigas reikėtų 
tikrinti ne tik patogeniškų bet ir atsparių saprofitinių bakterijų atžvilgiu. Ligoninėse, atsparių padermių 
paplitimas gali tapti hospitalinių infekcijų protrūkio priežastimi. Esant galimybei, tiekti paukštieną iš smulkių 
individualių paukštininkystės ūkių. 

Vykdant projektą „Biomarkerių paišką kenksmingų medžiagų aptikimui grūduose ir jų produktuose 
kokybės bei saugos kontrolei“ (Nr. SVE-10/2014, vadovė dr. Rita Butkienė, Gamtos tyrimų centras), 
identifikuotos dažniausiai kviečių grūduose aptinkamos ir pavojingus toksinus gaminančios mikromicetų rūšys: 
Alternaria alternata (Fr.) Keissl., Aspergillus candidus Fr., A. flavus Fr., A. penicillioides Speg., Fusarium 
graminearum Schwab. ir Penicillium aurantiogriseum Dierckx. Jų panaudojimui tyrimuose parengta 
mikromicetų kultūrų kultivavimo ant specialių dirbtinių terpių laboratorijoje bei grūdų užkrėtimo mikromicetais 
metodika. Iš grūdus ir jų produktus gadinančių vabzdžių rūšių modeline pasirinkta pietinis ugniukas – Plodia 
interpunctella (Hübner) (Lepidoptera: Pyralidae); parengta šių vabzdžių kultivavimo laboratorijos sąlygomis 
metodika, nustatytos optimalios sąlygos vabzdžių auginimui. Sukurtas originalus biotestas vabzdžių jautrumui 
užterštiems/neužterštiems grūdų produktams nustatyti paremtas kiaušinių dėjimo reakcija. Biotestu nustatyta, 
kad P. interpunctella patelės 4,5 karto daugiau kiaušinėlių deda ant neužkrėstų mikromicetais kviečių grūdų nei 
ant mikromicetais užkrėstų grūdų.  

GC-EAD metodu nustatyti keturi mikromicetais neužkrėstų grūdų produkuojami lakūs organiniai junginiai, 
pasižymintys biologiniu aktyvumu modelinei vabzdžių rūšiai – P. interpunctella. GC-MS metodu junginiai 
identifikuoti kaip heksan-1-olis, nonanalis, fenilacetaldehidas ir 4-oksoizoforonas. Mikromicetais - A. alternata, 
A. candidus, A. flavus, A. penicillioides, F. graminearum ir P. aurantiogriseum – užkrėstų grūdų lakių antrinių 
metabolitų emisijose visais atvejais buvo nustatytas tik vienas komponentas sukeliantis vabzdžių antenų 
elektrofiziologinius atsakus. Pagal šį komponentą vabzdžiai P. interpunctella gali atpažinti mikromicetais 
užterštus grūdus ir/ar jų produktus (biomarkeris). Junginys identifikuotas GC-MS metodu. Užkrėtus grūdus 
mikromicetais fermentacijos procesai intensyvėja pirmas keturias dienas: mažėja grūdų svoris, didėja išskiriamo 



20 
 

CO2 ir vandens kiekis, atsiranda mikromicetų produkuojamas lakusis antrinis metabolitas - biomarkeris, 
sukeliantis vabzdžio antenų receptorių atsakus. 

Pagal užkrėstuose grūduose nustatytą biologiškai aktyvų komponentą – biomarkerį – galima atpažinti 
pelėsiu užkrėstus grūdus taikant įprastus metodus – GC analizę, o jautrumo padidinimui iki 1000 kartų tikslinga 
lygiagrečiai panaudoti biologinį detektorių (biosensorių) - vabzdžio anteną (GC-EAD metodas). Atlikus eilės 
vabzdžių rūšių uoslės jautrumo lakiajam biomarkeriui tyrimus, atrinkta rūšis, kuri gali tarnauti jautriausiu 
biosensoriumi. GC-EAD panaudojimas gali būti pritaikytas praktinėms reikmėms kaip jautrus, pigus ir greitas 
metodas vienoje iš maisto kokybės ir saugos kontrolės grandžių, ankstyvoje stadijoje nustatant grūdų ir jų 
produktų bei pašarų užterštumą pelėsiais. Grūdų kokybei užtikrinti (prevencinių priemonių taikymui pelėsinius 
grybus detektavus kuo anksčiau) pasiūlytas naujas, ženkliai jautresnis metodas pelėsiniams grybeliams aptikti, 
paremtas bionikiniu principu – tuo, kurį naudoja kai kurių rūšių vabzdžiai. Metodo jautrumas – kelios grybelių 
antrinių metabolitų-biomarkerių molekulės ore, tenkančios milijardui grūdų natūralių lakių organinių junginių 
molekulių (ppb eilės). Pateikta patentinė paraiška.  

 

2.3. II uždavinys, 3 priemonė 

Atlikti išsamius potencialių funkcionaliųjų komponentų maisto matricose tyrimus, įvertinant jų 
antioksidacines, antimikrobines, antimutagenines ir kitas savybes, lemiančias maisto su šiais komponentais 
funkcionalumą, padidintą saugą ir biologinę vertę 

 
Vykdant projektą ,,Nauji daugiafunkciniai fitocheminiai komponentai maisto biologinei vertei ir saugai 

padidinti“ (Nr. SVE-06/2011, vadovas prof. dr. Rimantas Venskutonis, Kauno technologijos universitetas) 
buvo ištirti iš daugiau kaip 30 įvairių rūšių botaninių žaliavų įvairiais tirpikliais išskirti ekstraktai, jų frakcijos ar 
išgryninti junginiai ir nustatyta, kad visi pagaminti fitocheminiai preparatai pasižymėjo geba sujungti laisvuosius 
radikalus ir antioksidacinėmis savybėmis, tačiau jų potencialas priklausė tiek nuo augalo rūšies, tiek ir nuo 
panaudoto išskyrimo būdo ir tirpiklio. Ypač stipriomis antioksidacinėmis savybėmis pasižymėjo poliškais 
tirpikliais išskirti Filipendula, Agrimonia genčiai priklausančių rūšių, Tusilago farfara, Calamintha grandiflora, 
Myrrhis odorata, Gratiola officinalis, Dioscorea caucasica, Betonica officinalis, Tanacetum balzamita, 
Vincetoxicum hirundinaria, Vincetoxicum luteum, Chamaemelum nobile, Dracocephalum moldavica, Sambucus 
nigra ir kai kurių kitų augalinių žaliavų: rugių ir kviečių sėlenų, aviečių išspaudų, svogūnų miltų, juodųjų 
serbentų pumpurų ekstraktai. Šių ekstraktų antioksidacinis aktyvumas dažniausiai gerai koreliavo su bendruoju 
juose esančių fenolinių junginių kiekiu. Taip pat ištirti veikliųjų medžiagų išsiskyrimo iš kai kurių pagamintų 
fitocheminių preparatų ypatumai imituojant virškinamojo trakto sąlygas in vitro. Užbaigti visai naujų, iki šiol 
labai menkai tirtų augalinių žaliavų – grybų Phaeolus schweinitzii, Inonotus hispidus, Tricholoma columbetta, 
Tricholoma caligatum, Xerocomus chrysenteron, Hydnellum ferruginemum, Agaricus bisporius ir Pleurotus 
ostreatus antioksidacinio potencialo tyrimai. Nustatyta, kad stipriausia radikalų sujungimo geba pasižymėjo P. 
schweinitzii, I. hispidus, T. columbetta, H. ferrugineum. P. schweinitzii metanoliu išekstrahuotos frakcijos. 
Nustatyta, kad I. hispidus 4 frakcijos buvo aktyvios antimikrobinės medžiagos prieš Pseudomonas aeruginosa, 
Bacillus subtilis ir Candida albicans, kitų tirtų grybų ekstraktai taip pat slopino įvairių bakterijų vystymąsi. Šios 
botaninės žaliavos gali būti perspektyvūs funkcionaliųjų komponentų šaltiniai, atlikti išsamesni fitocheminiai šių 
grybų tyrimai, identifikuotos pagrindinės veikliosios medžiagos (hispidinas, hispolonas ir kt. panašios struktūros 
junginiai), pasižyminčios antimikrobinėmis, antilervinėmis ir antioksidacinėmis savybėmis, buvo įvertintas 
pagrindinio junginio hispidino genotoksinis poveikis ir mutageniškumas.  

Plečiant taikomų tyrimo metodikų sąrašą, vykdant projektą įsisavintos naujos antioksidacinių savybių 
įvertinimo metodikos: pagal deguonies radikalo absorbciją, radikalų sujungimo gebą chromatografijos sraute, 
tiesioginis tiriamo objekto radikalų sujungimo gebos matavimas (QUENCHER procedūra) ir imituojant 
viršinamojo trakto aplinkos sąlygas in vitro. Ištyrus pagamintus fitopreparatus įvairiais chromatografijos ir 
masių spektrometrijos metodais, identifikuoti įvairių klasių junginiai, daugiausiai priklausantys flavonoidų, 
fenolinių rūgščių ir terpenoidų struktūroms: kai kuriuose fitopreparatuose nustatytos tokių junginių 
koncentracijos ir jų priklausomybė nuo augalų vegetacijos fazės. Ištyrus kai kurių fitopreparatų (šeivamedžio ir 
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burokėlių ekstraktų bei kai kurių aromatinių augalų eterinių aliejų) įtaką realių maisto sistemų (mėsos ir žuvų 
produktų) kokybei, nustatyta, kad šie fitopreparatai neturi neigiamos įtakos daugeliui rodiklių, o kai kuriems 
rodikliams turėjo teigiamos įtakos. Burokėlių preparatai, kurių sudėtyje yra sveikatai naudingų betacianinų, 
buvo išbandyti realiuose gaminiuose iš kiaulienos ir įvertinta jų įtaka produktų kokybei. Jų poveikis 
antioksidaciniam produktų potencialui ir antimikrobinėms savybės nebuvo reikšmingas, tiriant pagamintus 
produktus in vitro. Buvo ištirta veikliųjų medžiagų išsiskyrimo dinamika imituojant virškinimo sąlygas ir tokiu 
būdu išsiaiškinta, kiek tokių medžiagų išsiskiria į tirpią (ir tikėtina – biopasisavinamą organizmo ląstelėmis) fazę. 
Įsisavintos ir išbandytos modelinės maisto komponentų ir realių maisto medžiagų (mėsa, aliejus) sistemos 
terminėms ir oksidacinėms reakcijoms tirti; jos buvo išbandytos panaudojant kai kurias augalines žaliavas. 
Pavyzdžiui, nustatyta, kad burokėlio pigmentų frakcijos efektyviai slopino kai kurių kancerogeniškumu 
pasižyminčių heterociklinių aminų susidarymą modelinėje sistemoje. Efektyvios frakcijos taip pat išbandytos 
realiose maisto sistemose. Taip pat buvo panaudoti aviečių preparatai heterocikliškų aminų kontrolei, nes juose 
nustatytas didelis kiekis tokių stiprių antioksidantų, kaip elago rūgštis ir elagitaninai ir nustatyta, kad aviečių 
ekstraktų junginiai gana reikšmingai slopino kenksmingų heterociklinių aminų susidarymo reakcijas. 

Išbandžius šiuolaikiškus superkrizinės ekstrakcijos fluidiniu anglies dvideginiu (SFE) ir pagreitintos 
ekstrakcijos organiniais tirpikliais (ASE) metodus įvairios augalinės žaliavos ekstrahavimui ir frakcionavimui, 
nustatyta, kad optimizavus ekstrakcijos sąlygas (slėgį, temperatūrą, tirpiklio srauto greitį, trukmę), SFE galima 
efektyviai išskirti lipofiliškas medžiagas, kurias vėliau galima frakcionuoti organiniais tirpikliais ASE metodu. 
Tokie būdai buvo pritaikyti ekstrahuojant ir frakcionuojant svogūnų miltus, šeivamedžio žiedus, juodųjų 
serbentų pumpurus ir kviečių bei rugių sėlenas. Ištyrus maisto sistemose vykstančių reakcijų metu susidarančių 
junginių ir lipidų oksidacijos produktų sąveikas ir atlikus fenolinių junginių įtakos modelinių melanoidinų 
savybėms bei antioksidaciniam aktyvumui, nustatyta, kad fenoliniai junginiai turi įtakos Mejaro parudavimo 
procesams, ypač didelės molekulinės masės tirpių junginių frakcijoje ir netirpioje frakcijoje: pasikeičia 
heterociklinių azoto ir deguonies junginių sudėtis, suintensyvėja benzeno darinių išsiskyrimas į sistemos 
viršerdvę. Šie lakieji junginiai – tai hidroksicinamo rūgšties terminio skilimo produktai, kurie yra svarbūs 
susidarant kai kurių maisto gaminių aromatui. Tarp skilimo produktų nustatyta daug 2-metoksi-4-vinilfenolio 
(pirminis ferulio rūgšties skilimas) ir tai parodo, kad hidroksicinamo rūgštys gali įsijungti į vandenyje tirpius 
didelės molekulinės masės polikondensacijos produktus. Nustatyti ir kiti tirtų reakcijų ypatumai įvairiomis 
sąlygomis. 

Atlikti atrinktų ekstraktų ir išgrynintų junginių genotoksiškumo ir mutageniškumo tyrimai (iš viso – 11 
preparatų) Ištyrus Gratiola officinalis, Dioscorea caucasica, Betonica officinalis, Vincetoxicum hirundinaria, 
Vincetoxicum luteum, Centaurium sp., Sambucus, Paeonia officinalis, dviejų Agrimonia ir trijų Filipendula rūšių, 
Baptisia australis, Bergenia crassifolia (Saxiofragaceae), Solidago canadensis (Asteraceae), Tanacetum 
balsamita, Vincetoxicum luteum ir Vincetoxicum hirundinaria ekstraktų, taip pat grynų fitocheminių junginių – 
5,8-dihidroksikumarino, Z-ligustilido ir hispidino genotoksiškumą/mutageniškumą Ames ir COMET testais, 
nustatyta, kad pagal Ames testo duomenis ekstraktai nebuvo mutageniški, tačiau COMET testas atskleidė, kad 
taikant didesnes koncentracijas augalų ekstraktai pasižymėjo mutageniškumu. Iš skirtingų rūšių išskirtų 
ekstraktų poveikis taip pat buvo skirtingas. Ištyrus kai kurių pagamintų fitopreparatų antimikrobines savybes 
prieš maisto patogeniškus mikroorganizmus, taip pat pienarūgštes bakterijas, nustatyta, kad jų poveikis 
priklausė nuo augalo rūšies, panaudotos koncentracijos ir mikroorganizmų rūšies. Nustatyta, kad Agrimonia 
eupatoria, Filipendula ulmaria ir Filipendula vulgaris ekstraktai turi įtakos Lb. helveticus ląstelėse vykstantiems 
metabolizmo procesams – panaudojus šiuos ekstraktus pasikeitė bakterijų produkuojamų lakiųjų aromato 
junginių sudėtis. Į tokį poveikį turi būti atsižvelgiama projektuojant realius maisto produktus su ekstraktų 
priedais. Šis projektas parodė, kad yra daug mažai tirtų augalų rūšių, kurie sukaupia įvairias veikliąsias 
medžiagas, pasižymi antioksidacinėmis ir antimikrobinėmis savybėmis ir galėtų būti perspektyviais 
funkcionaliųjų ingredientų šaltiniais.  

Vykdant projektą „Naujo tipo prebiotinių oligosacharidų kūrimas termofilinių fermentų pagalba“ 
(Nr. SVE-08/2011, vadovė dr. Nomeda Kuisienė, Vilniaus universitetas), atrinkti kultivuojamų ir 
nekultivuojamų mikroorganizmų termofiliniai fermentai, tinkami oligosacharidų (OS) gamybai iš pektino, 
ksilano ir krakmolo; tokių aktyvių fermentų paieškai pritaikyti metaproteomikos metodai. PS skaidantys 
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fermentai klonuoti ir ekspresuoti. Taip pat sukonstruoti hibridiniai fermentai ksilooligosacharidų modifikavimui, 
ištirtos tokių rekombinantinių baltymų savybės – septyni fermentai skaidė polisacharidus (PS). Du iš jų 
fermentų buvo hipotetiniai baltymai, apie jų funkcijas iki tol nebuvo žinoma: ksilanazė JK1 bei pululanazė 
AmyA1 pasižymėjo unikaliais savybių deriniais, o baltymas XylX17, identifikuotas kaip PGA gebantis skaidyti 
fermentas, duomenų bazėse kai kuriuose mikroorganizmuose įvardijamas kaip hipotetinė amilazė, nors jokių 
eksperimentinių duomenų apie šio baltymo aktyvumą iki šiol nebuvo. Įvertinta skirtingų nešiklių bei skirtingų 
imobilizavimo strategijų įtaka sukonstruotų producentų termostabilumui ir aktyvumui, nustatyti optimalūs 
pektiną, ksilaną ir krakmolą degraduojančių fermentų imobilizacijos variantai. Analizuoti susidarančių OS ilgiai, 
kai substratais buvo naudojami substratai, išskirti iš žlaugtų, šiaudų, sėlenų ir obuolių išspaudų. Substratų 
ekstrakcijai iš gamybos atliekų buvo parinkti tokie būdai, kurie leistų OS gamybos sąnaudas sumažinti iki 
minimumo. Projekte nustatytos šių atliekinių substratų biokonversijos sąlygos. Parodyta, kad nei pH, nei 
temperatūra neįtakoja susidarančių OS ilgio, taigi, nėra būtinybės optimizuoti reakcijos sąlygų, o tai patogu 
taikant sukonstruotus producentus praktikoje. Nustatyta, kad ilgos grandinės OS iš atliekinių substratų galima 
gauti tiesiog sumažinus fermentų kiekį reakcijoje, tai būtų naudinga ekonominiu požiūriu, gaminant OS. 

Iš jogurtų buvo išskirtos probiotinės pienarūgštės bakterijos, įvertintas jų bakteriocidinis aktyvumas ir 
jautrumas bakteriocinams. Ištirtas tiek komercinių, pramonėje naudojamų OS (inulino, palatinozės, α-
ciklodekstrino), tiek projekto vykdymo metu iš PS rekombinantinių fermentų pagalba gautų OS įtaka laktobacilų 
ir bifidobakterijų augimui bei bakteriocidiniam aktyvumui. Parodyta, kad skirtingi kamienai skirtingai reaguoja į 
OS, naudotus kaip anglies šaltinius. Probiotinių bakterijų kamienų gebėjimas įsisavinti OS tiesiogiai nekoreliavo 
su bakteriocidinio aktyvumo pasireiškimu. Vertinant galimybę OS pagalba reguliuoti probiotinių bakterijų kiekį, 
parodyta, kad derinant gliukozę ir OS, galima ženkliai pagerinti šių bakterijų kultūrų augimą ir antibakterinį 
aktyvumą. Nustatyta OS įtaka per maistą plintančių patogeninių bakterijų jautrumui pienarūgščių bakterijų 
bakteriocinams. Iš tirtų OS, patogenų jautrumą bakteriocinams labiausiai didino α-ciklodekstrinas.  

Vykdant projektą „Antimikrobiškai aktyvių pieno rūgšties bakterijų filogenetinė analizė ir atranka raugų 
gamybai“ (Nr. SVE-05/2012, vadovė habil. dr. J. Šalomskienė, Kauno technologijos universitetas) atlikti 
filogenetiniai tyrimai atskleidė didelį KTU MaI kolekcijos taksonominį polimorfizmą, apimantį 3 pieno rūgšties 
bakterijų (PRB) šeimas: Lactobacillaceae, Streptococcaceae bei Enterococcaceae. Ištyrus PRB 43 padermių 
ląstelių suspensijų antimikrobinį aktyvumą prieš bakterijas, mieles ir mikromicetus, atrinkta 12 geriausiomis 
antibakterinėmis ir fungicidinėmis savybėmis pasižyminčių padermių, kurios pagal 16S rDNR sekų analizės 
rezultatus priskirtos keturioms gentims – Lactococcus, Lactobacillus, Enterococcus ir Streptococcus. 4 
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus padermės identifikuotos kaip L. helveticus, 2 Lactobacillus 
acidophilus kaip E. faecium, 1 Lactobacillus brevis kaip S. thermophilus. Kaip parodė genotipinė analizė, 
naudojant M13 pradmenis, visos atrinktos PRB padermės buvo genetiškai skirtingos, tačiau tik atrinktos E. 
faecium padermės pasižymėjo ryškia vidurrūšine genetine diferenciacija, nustatyta remiantis 16S rDNR sekos 
įvairove. Taip pat nustatyta, kad iš maisto išskirtos technologiškai žalingų ir patogeninių bakterijų kultūros 
daugeliu atveju buvo atsparesnės pieno rūgšties bakterijų poveikiui nei atitinkamų rūšių pamatinių padermių 
(Bacillus cereus ATCC 11778, Listeria monocytogenes ATCC 19111, Salmonella Typhimurium ATCC 13076, 
Staphylococcus aureus ATCC 25923 ir Echerichia coli ATCC 25922) kultūros. 

Ieškant galimybių panaudoti šias PBR raugams fermentuotų produktų gamyboje projekte buvo ištirta 
technologinių veiksnių (pH, gliukozės, NaCl, terminio apdorojimo, sušaldymo) įtaka atrinktų 12-os PRB 
padermių antimikrobinio aktyvumo pokyčiams. Nustatyta, kad terpių pH turėjo įtakos antibakteriniam ir 
antigrybiniam aktyvumui: pH 4,0 – 7,0 ribose išlaikė didelį antibakterinį aktyvumą, kuris žymiai sumažėjo prie 
pH 8,0; antigrybinis aktyvumas buvo didžiausias pH 5,0 – 7,0 ribose ir daugeliu atvejų – prie pH 8. Didėjant 
terpėje gliukozės koncentracijai nuo 2 – 5 % iki 20 %, laktokokų ir kai kurių laktobacilų antibakterinis aktyvumas 
nežymiai didėjo. Didesnė nei 20 % gliukozės koncentracija neigiamai veikė tiek antibakterinį, tiek antigrybinį 
aktyvumą. Didėjant terpėje NaCl koncentracijai nuo 2 % iki 4 %, PRB antibakterinis aktyvumas sumažėjo 
nežymiai, o antigrybinis – nekito; nuo 6,5 % NaCl koncentracijos antibakterinis ir antigrybinis aktyvumas 
sumažėjo žymiai. Ištirtos konservantų koncentracijos (0,05 % benzenkarboksirūgšties; 0,05 % sorbo rūgšties; 
0,001 % natrio metabisulfito; 0,01 % natrio nitrito ir 0,015 % natrio nitrato) beveik neturėjo įtakos L. helveticus, 
L. reuteri 3 ir L. reuteri 7 antibakteriniam aktyvumui, tačiau turėjo įtakos kai kurių laktokokų antibakterinio 
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aktyvumo sumažėjimui, o antigrybinis aktyvumas sumažėjo dėl benzenkarboksirūgšties, natrio metabisulfito ir 
natrio nitrito priedų auginimo terpėse. Terminio apdorojimo režimai (63 ºC, 30 min; 80 ºC, 1 min; 80 ºC, 10 min 
ir 100 ºC, 5 min) neturėjo neigiamos įtakos PRB supernatantų antibakteriniam aktyvumui arba jis sumažėjo 
labai nežymiai. E. faecium 41-2, E. faecium 59-30, L. reuteri 3 ir L. reuteri 7 produkuojamos antimikrobinės 
medžiagos buvo atsparios visiems kaitinimo režimams. Laktokokų supernatantai buvo jautresni kaitinimui nei 
laktobacilų. Iš tirtų PRB kultūrų L. lactis subsp. lactis 57 antibakterinis aktyvumas po laikymo -18 ºC ir -72 ºC 
temperatūroje nuo 3 parų iki 3 mėn. sumažėjo labiausiai, kitų kultūrų jis išliko beveik nepakitęs. Sušaldymas -18 
°C temperatūroje 2 ar 3 paras didesnės neigiamos įtakos antigrybiniam aktyvumui neturėjo, o sušaldymas -72 
°C temperatūroje kai kurių PRB antigrybinį aktyvumą panaikino arba iš fungicidinio jis tapo fungistatiniu. 

Atrinktų PRB padermių išskiriamų antimikrobinių medžiagų identifikacija parodė, kad 5 padermės (E. 
faecium 59-30, E. faecium 41-2, S. thermophilus 43, L. reuteri 3 ir L. reuteri 7) gamino baltyminės kilmės 
medžiagas. Abi E. faecium padermės turėjo genus koduojančius tokius pačius bakteriocinus (enterociną A ir 
enterociną P), pasižyminčius dideliu antilisteriniu poveikiu. Plazmidinė DNR buvo aptikta penkiose iš 12 atrinktų 
padermių: E. faecium 59-30 ir E. faecium 41-2, L. helveticus 148/3 ir L. helveticus R bei L. lactis 140/2. Visos 12 
atrinktų PRB gamino pieno rūgštį, todėl pieno rūgštis galėjo būti vienu iš efektyviausių antimikrobinių 
metabolitų. Beveik visą rūgštį sudarė L(+) pieno rūgšties forma, tik L. helveticus 14 bei L. helveticus 3 pieno 
rūgšties L(+) ir D(-) formų buvo po lygiai. Padermės, kurių kultūrose rastas didžiausias pieno rūgšties kiekis, 
baltyminės kilmės medžiagų nerasta. Kitų metabolitų rasta žymiai mažiau. Daugiausiai citrinos rūgšties gamino 
S. thermophilus 43, E. faecium 59-30 ir abi L. reuteri. Etanolio, vandenilio peroksido ir benzoinės rūgšties 
nedideli kiekiai buvo rasti visuose 12 tirtų PRB padermių centrifugatų, o sorbo rūgšties – tik 2-jų (L. lactis subsp. 
lactis 140/2 bei L. helveticus R). Teigiamą diacetilo reakciją rodė L. lactis subsp. lactis 57, L. lactis subsp. lactis 
768/5.  

Remiantis projekto metu gauta moksline informacija apie padidintomis antimikrobinėmis savybėmis 
pasižyminčias PRB padermes, parengtos rekomendacijos maisto pramonei dėl raugų fermentuotų produktų 
gamybai. Atrinktos padermės L. reuteri 3 ir L. reuteri 7 gali būti naudojamos simbiotinių raugų sudarymui 
duonos gamybai. Kitos padermės – L. lactis subsp. lactis 140/2, L. lactis subsp. lactis 57, L. lactis subsp. lactis 
768/5, L. helveticus 14, L. helveticus 148/3, L. helveticus R, L. helveticus 3, S. thermophilus 43 – gali būti 
naudojamos vienos padermės ar kelių padermių raugų sudarymui fermentuotų daržovių gamyboje bei kitose 
maisto pramonės srityse. E. faecium 59-30 ir E. faecium 41-2 padermės gali būti naudojamos šaltai rūkytų ir 
vytintų dešrų gamyboje. 

Vykdant projektą „Uogų išspaudų biorafinavimas į funkcionaliuosius komponentus aukšto slėgio ir 
fermentiniais metodais UOGBIORAF“ (Nr. SVE-01/2014, vadovas prof. dr. Rimantas Venskutonis, Kauno 
technologijos universitetas) buvo ištirtos juodųjų serbentų, aronijų, aviečių ir putinų uogų išspaudų perdirbimo 
į aukštos vertės funkcionaliuosius ingredientus taikant tradicinius, aukšto slėgio ir fermentinės ekstrakcijos bei 
frakcionavimo metodus. Nustatyta, kad taikant centriškai kompozicinį ekstrakcijos parametrų parinkimo planą 
ir atsako paviršiaus metodologiją, galima efektyviai optimizuoti uogų išspaudų ekstrakcijos procesų parametrus 
siekiant gauti didžiausias produktų išeigas. Pasirinkti optimizavimo modeliai gerai atitiko eksperimentų metu 
gautus rezultatus, jie buvo sėkmingai pritaikyti uogų išspaudų biorafinavimo procesams sukurti, nustatant 
palankiausius virškrizinės ekstrakcijos anglies dvideginiu (SFE-CO2), ekstrakcijos aukšto slėgio tirpikliais ir 
fermentinės ekstrakcijos parametrus. 

Nustatyta, kad lipofiliškoms uogų išspaudų medžiagoms išskirti geriausiai tinka SFE-CO2 metodas; 
pagrindiniai šio metodo privalumai lyginant su tradicine ekstrakcija nepoliškais organiniais tirpikliais yra tai, kad 
nenaudojamos kenksmingos medžiagos ir nereikia pašalinti tirpiklio likučių iš produkto. Lipofilinių ekstraktų 
išeiga gaunama iš uogų išspaudų SFE-CO2 buvo nuo 3 % (aronijų išspaudos) iki 15 % (aviečių išspaudos). 
Nustatyta, kad SFE-CO2 proceso slėgis yra svarbiausias veiksnys siekiant gauti didesnę ekstraktų išeigą, kitų 
parametrų (temperatūra, ekstrakcijos trukmė, tirpiklio srauto greitis), o taip pat jų sąveikų įtaka buvo mažiau 
reikšminga (o kai kuriais atvejais nereikšminga) ir priklausė nuo išspaudų rūšies. Panašios lipidų išeigos gautos 
ekstrahuojant tradiciniais metodais ar padidintame 10 MPa slėgyje (ETPS) heksanu, tačiau padidintame slėgyje 
ekstrakcijos procesas yra kelis kartus spartesnis lyginant su tradiciniu būdu. Nustatyta, kad pridėjus papildomo 
tirpiklio etanolio (10 %) į SFE-CO2 srautą, aronijų ekstrakto išeiga padidėja daugiau kaip 2 kartus, tačiau šiuo 
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atveju etanolio pašalinimui reikalingas papildomas tirpiklio išgarinimo procesas, todėl tokio tirpiklio 
pasirinkimas priklausytų nuo pageidaujamos išekstrahuoto produkto sudėties (etanolis padidina didesnio 
poliškumo medžiagų koncentraciją ekstrakte) ir jo panaudojimo tikslo. Iš uogų išspaudų SFE-CO2 metodu 
gaunamos aukštos mitybinės vertės lipofiliškų komponentų frakcijos: jose esančio aliejaus sudėtyje vyrauja 
sveikatai naudingos polinesočios riebalų rūgštys - linolo, linoleno ir mononesoti – oleino rūgštis. Oksipres ir 
Rancimat bei peroksidų skaičiaus nustatymo metodais nustatyta, kad toks aliejus greitai oksidinasi, todėl jis 
turėtų būti laikomas šaltai ir tamsoje arba jam stabilizuoti turėtų būti panaudojami antioksidantai. Šiose 
frakcijoje taip pat nustatyta didelė tokoferolių (vitamino E aktyvumu pasižyminčių junginių) koncentracija: nuo 
0,96 iki 3,34 mg/g. Tokoferolių sudėtis iš įvairių uogų išspaudų išskirtų ekstraktų ženkliai skyrėsi: putinų ir 

aronijų ekstraktuose vyravo -tokoferolis, o juodųjų serbentų ir aviečių – -tokoferolis.  
Uogų išspaudų SFE-CO2 liekanų, sudarančių 85-97 % nuo pradinės žaliavos masės, biorafinavimui sukurtos 

tolimesnio frakcionavimo procesų schemos, taikant didesnio poliškumo tirpiklius - acetoną, alkoholį, vandenį ir 
jų mišinius. Nustatyta, kad optimizavus tokių procesų parametrus, iš SFE-CO2 liekanos papildomai išskiriama iki 
50 % tirpiųjų medžiagų, o ETPS yra ypač efektyvus ekstrakcijos metodas: procesas užbaigiamas per 10-20 min., 

o ekstrahuojant aukštoje temperatūroje (iki 130 C) tirpiųjų medžiagų išeigą galima padidinti 25-30 %. Įvertinus 
gautų iš uogų išspaudų produktų antioksidacinį potencialą įvairiais in vitro metodais, nustatyta, kad poliškais 
tirpikliais išskirtų ekstraktų laisvųjų DPPH ir ABTS radikalų sujungimo ir deguonies radikalų absorbcijos (ORAC) 
geba buvo daug didesnė lyginant su nepoliškais tirpikliais (CO2, heksanu) išskirtomis frakcijomis. Bendrasis 
fenolinių junginių kiekis (BFJK) poliškuose ekstraktuose taip pat buvo ženkliai didesnis lyginant su nepoliškais. 
Ypač stiprūs antioksidantai buvo aronijų išspaudų ekstraktai: pvz. etanolinio ekstrakto ORAC siekė daugiau kaip 
14 mmol trolokso (stiprus sintetinis antioksidantas) ekvivalentų 1 g produkto, o BFJK buvo 512 mg galo rūgšties 
ekvivalentų 1 g.  

Nustatyta, kad optimizavus apdorojimo parametrus, tirpiųjų uogų išspaudų ekstraktų išeigą galima ženkliai 
padidinti taikant fermentinės ekstrakcijos būdą: priklausomai nuo uogų rūšies ir apdorojimui panaudotų 
liekanų (prieš ar po SFE-CO2; po ETPS) tirpiosios frakcijos išeiga padidėjo nuo 24 iki 314 %. Viscozyme L buvo 
efektyvesnis preparatas lyginant su Celustar XL ir kitomis darbe išbandytomis komercinių fermentų 
kompozicijomis. Panaudojus fermentus iš ekstraktų liekanų buvo efektyviau išskirti fenoliniai junginiai, 
sacharidai bei jų dariniai. Fermentinės ekstrakcijos metu gauti produktai, kurių sudėtyje yra 
fruktooligosacharidų, galėtų būti perspektyviais prebiotinių funkcionaliųjų ingredientų komponentais. 
Išbandžius aviečių išspaudų ekstraktus jautienos mėsainiuose ir vaisių/uogų tyrėse, nustatyta, kad (1) 
etanoliniai ekstraktai mėsainiuose pasižymi stipriu antimikrobiniu ir antioksidaciniu efektu: jie slopino 
Enterobacteriaceae, Brochothrix thermosphacta, Pseudomonas spp. ir pienarūgščių bakterijų augimą, bei buvo 
stipresni antioksidantai net už komercinius sintetinius priedus – sulfitus; jie taip pat ženkliai padidino skystosios 
fazės antioksidacinį potencialą visose imitacinio mėsainių virškinimo stadijose in vitro sąlygomis; (2) išspaudų 
ekstraktai ženkliai padidino vaisių ir uogų tyrių antioksidacinį potencialą ir svarbių fitocheminių medžiagų 
(polifenolinių junginių, elago r., ir jos darinių bei antocianinų) koncentracijas vaisių ir uogų tyrėse.  

Kadangi visų uogų išspaudų poliški ekstraktai buvo stiprūs antioksidantai, galima prognozuoti, kad jų 
priedai suteiktų papildomą funkcionalumą įvairiems maisto produktams bei maisto papildams. Juslinio 
įvertinimo tyrimais nustatyta, kad efektyvias išspaudų ekstraktų priedų koncentracijas maisto produktuose 
galima nesunkiai suderinti su jų poveikiu tų produktų organoleptinėms savybėms. Apibendrinant visus atliktus 
tyrimus, galima padaryti išvadą, kad pritaikius daugiapakopes uogų išspaudų biorafinavimo schemas iš 
kiekvienos uogų rūšies galima pagaminti kelias aukštos vertės funkcionaliąsias medžiagas, kurios galėtų būti 
pritaikytos funkcionaliojo maisto, maisto papildų ir kitų žmonių vartojimui skirtų produktų gamyboje. 
Kompleksinio uogų išspaudų perdirbimo efektyvumas siekia iki 80 % nuo pradinės išspaudų masės.  

Remiantis gautasi rezultatais sulčių gamintojams ir kitiems uogų perdirbėjams rekomenduojama surinkti 
uogų išspaudas ir kuo skubiau po sulčių presavimo ar kitų procesų taikymo jas nukreipti išdžiovinti arba 
sušaldyti. Džiovinimas gali būti atliekamas tradiciniu būdu (pvz. konvekcinėse krosnyse, būgninėse, 
konvejerinėse džiovyklose) arba liofilizacijos būdu (pastarasis yra gerokai brangesnis todėl gali būti 
rekomenduojamas didelės vertės ir aukštesnės kokybės funkcionaliųjų ingredientų gamybai).  
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Aviečių, putinų ir juodųjų serbentų išspaudas rekomenduojama frakcionuoti SFE-CO2 (gaunama lipofiliška 
frakcija) ir etanolio/vandens mišiniu padidintame slėgyje (gaunamos hidrofiliškos frakcijos). Aronijų išspaudų 

lipofiliškos frakcijos išeiga yra nedidelė, tačiau joje nustatyta labai didelė stipraus antioksidanto -tokoferolio 
(vitamino E) koncentracija, todėl taikant SFE-CO2 turėtų būti įvertinami ekonominiai aronijų išspaudų 
virškrizinės ekstrakcijos komercializavimo aspektai. Uogų išspaudų lipofilinę frakciją galima rekomenduoti 
funkcionaliojo maisto, maisto papildų ir kosmetikos produktų kūrimui. Linolo ir linoleno rūgštims, o taip pat 
vitaminui E yra patvirtinti ES sveikatos teiginiai, kurie galėtų būti įrašomi produktų su šiais ingredientais 
etiketėse. Galima pagrįstai prognozuoti, kad dėl to ženkliai padidėtų produktų su funkcionaliaisiais uogų 
išspaudų ingredientais konkurencingumas.  

Uogų išspaudų ekstrakcijos liekanas rekomenduojama toliau perdirbti apdorojant fermentais: tokiu būdu 
gaunama dar viena tirpi frakcija. Šios frakcijos savybes, sudėtį ir panaudojimo, kaip funkcionaliųjų medžiagų, 
galimybes rekomenduojama papildomai ištirti ir įvertinti, tačiau, remiantis iki šiol atliktais tyrimais, galima 
teigti, kad tokia frakcija yra perspektyvi medžiaga prebiotikų sukūrimui, nes jos sudėtyje yra prebiotinėmis 
savybėmis pasižyminčių fruktooligosacharidų. Prebiotikams taip pat yra patvirtinti ES sveikatos teiginiai. Uogų 
biorafinavimo produktus rekomenduojama ištirti pritaikant juos ir įvairių kitų maisto produktų, maisto papildų, 
o taip pat ir kosmetikos preparatų gamyboje.  

Gauti duomenys suteikia pakankamą informaciją, kad tokie produktai galėtų ženkliai padidinti maisto 
gaminių mitybinę vertę, suteikdami jiems papildomą naudą sveikatai. Tolimesnis uogų išspaudų biorafinavimo 
produktų funkcionalumo įvertinimas turėtų būti vykdomas in vitro metodais, kurie suteikia tikslesnę informaciją 
apie jų galima fiziologinį poveikį, in vivo metodais su gyvūnais ir galiausiai atliekant klinikinius tyrimus su 
žmonėmis. Įvertinant šių dienų aktualijas (perdirbtų mėsos produktų pripažinimas vėžį sukeliančiomis 
medžiagomis), uogų išspaudų bioaktyvių junginių panaudojimas neigiamo mėsos produktų poveikio sveikatai 
sumažinimui tampa ypač perspektyviu. Uogų išspaudų biorafinavimo schemų parinkimui ir jų komercializavimui 
rekomenduojama įvertinti ekonominius gamybos aspektus, tačiau įvertinant tai, kad išspaudos yra labai pigi 
žaliava, galima pagrįstai tikėtis, kad projekto metu sukurtų produktų laboratorinių prototipų komercializavimas 
yra pakankamai realus uždavinys.  

 

2.3. II uždavinys, 4 priemonė 

Ištirti maisto komponentų pokyčius perdirbant maisto žaliavas ir laikant maisto produktus, kai taikomos bio- 
ir nanotechnologijos, pažangiausi maisto inžinerijos metodai; sukurti didesnės biologinės vertės, saugesnių ir 
stabilesnių maisto produktų technologijų prototipus 

 
Vykdant projektą „Bičių produktų, praturtintų augaliniais komponentais, sudėties ir savybių tyrimas“ 

(Nr. SVE-01/2012, vadovė dr. Bogumila Kurtinaitienė, Vilniaus universitetas) buvo sprendžiami II uždavinio 3 
ir 4 priemonės klausimai. Didelė bitininkystės produktų įvairovė siūloma vartotojams gydymo ir sveikatinimo 
tikslais. Dabartiniu metu yra gaminami ir naudojami bičių produktų,- bičių duonelės, žiedadulkių ir medaus 
mišiniai su įvairiais augaliniais priedais. Tie mišiniai, be savo antiseptinių savybių, kuriuos turi medus, būna 
praturtinti augaluose randamais antioksidantais, teigiamai veikiančiais žmonių savijautą ir stiprinančiais 
atsparumą ligoms. Šiame darbe buvo tiriama, kaip keičiasi bičių duonelės ir bičių rinktų žiedadulkių fenolinių 
junginių sudėtis, priklausomai nuo įvairių augalinių priedų, konservuojant tuos mišinius medumi. Grynuose 
bičių produktuose: bičių duonelėje (BD); žiedadulkėse (Ž); bičių pienelyje (BP), dumbliuose Spirulina (DS) ir 
grynų produktų (BD) arba (Ž) mišiniuose su medumi (1:2) ir priedais: 2 % linų sėmenų aliejaus (LSA) arba 1 % 
šaltalankių aliejaus (ŠA), taip pat 0,5 % (DS), buvo identifikuotos riebalų rūgštys, skirtingos vitamino E 
(tokoferolių) formos. Kiekviename iš variantų patikimai sumažėjo kiekis tų riebalų rūgščių, kurių koncentracijos 
nedidelės, nuo 0,04 iki 1,92 % ir tik po vieną iš identifikuotų rūgščių. α-linoleno rūgšties kiekis bičių 
produktuose (išskyrus bičių pienelį) ir mišiniuose su aliejais yra didžiausiais, lyginant su kitomis riebalų 
rūgštimis. Pirmaisiais tyrimų metais šios rūgšties kiekis buvo nuo 25,1 iki 51,1 %, po trejų metų laikymo nuo 
23,8 iki 49,4 %.  
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α-Tokoferolis pirmais tyrimų metais buvo identifikuotas visuose produktuose, o β-tokoferolis 
neidentifikuotas žiedadulkėse, bičių pienelyje, linų sėmenų aliejuje, dumbliuose ir kai kuriuose šių produktų 
mišiniuose. Bičių duonelėje nustatyta didesnis α-tokoferolio kiekis, lyginant su žiedadulkėmis, atitinkamai 52,7 
ir 9,3 µg/g, taip pat ir γ-tokoferolis, atitinkamai 21,39 ir 6,68 µg/g. Pagal tyrimų duomenis, α-tokoferolis per tris 
metus išsilaiko geriau, negu kitos tokoferolių formos. α-Tokoferolio išsilaikymui pagrindinę reikšmę turėjo 
šaltalankių aliejaus įnašas tiek į bičių duonelės, tiek žiedadulkių mėginius, konservuotus medumi. Šiuose 
mėginiuose po trejų metų išsilaikė iki 50,0 % α-tokoferolio. Tačiau γ-tokoferolio išsilaikymui didesnę įtaką 
turėjo linų sėmenų įnašas į medumi konservuotus mėginius.  

Chromatografijos ir MS pagalba identifikuotų junginių, priskiriamų flavonoidų klasei, kiekis ir struktūra 
bičių duonelės-medaus ir žiedadulkių-medaus mišiniuose buvo skirtingi. Chromatografiniu būdu žiedadulkėse 
identifikuotas flavonoidas kvercetinas, o bičių duonelėje izokvercetinas ir kvercetinas. Jų išsiskyrimo laikai 
atitinkamai 26,047; 24,83; 25,87 min. Flavonoidai pasižymėjo skirtinga DPPH radikalo sujungimo geba. Visuose 
pagamintuose produktuose ištirtas ir palygintas mišinių ekstraktų antioksidacinis aktyvumas ORAC, DPPH ir 
ABTS radikalų metodais. Tirti produktai pasižymėjo stipria deguonies radikalų (ORAC) surišimo geba, lyginant su 
elektronų pernaša per vandenilio atomą (DPPH). Nustatyta, jog po trejų metų laikymo konservuotų produktų 
antioksidantinis aktyvumas ORAC metodu siekė 79,49 %, o grynų produktų – 68,11 %.  

Tiriant vandeninius mišinių ekstraktus, nustatytas padidintas kiekis flavonoidų, didesnis fermentinis ir 
antioksidacinis aktyvumas bičių duonelės-medaus ir žiedadulkių-medaus mišiniuose, palyginus su grynais 
produktais. Gliukozės oksidazės aktyvumas bičių duonelės-medaus mišiniuose padidėjo iki 10 kartų, kai 
mėginiai buvo laikomi kambario temperatūroje, ir apie 5 kartus, laikant šaldytuve. Žiedadulkių-medaus 
mišiniuose aktyvumas padidėja iki 2,5 karto. Nustatyta, jog po trejų metų laikymo konservuotų produktų 
gliukozės oksidazės aktyvumas nesumažėjo, o invertazės liko 87 %. Žalingų produktų (HMF) mažiau susidaro, 
laikant produktus šaltai. Projekto metu buvo atlikta įvairių augalų (dobilų, kiaulpienių, rapsų, karklų ir sodų) 
proteominė palyginamoji analizė.  

Tiriant mėginius (žiedadulkes ir medų) bei naudojant chromatografijos-masių spektrometrijos metodą 
buvo nustatyti baltymai-žymenys. Šie baltymai į medų patenka ir iš augalo žiedadulkės, ir iš bitės organizmo. 
Nustatyti šie fermentai: isomerazė, fruktozė bifosfato aldolazė, gliukzsilceramidazė, malato dehidrogenazė, 
kurie yra svarbūs metaboliniame bei biosintezės procesuose. Taip pat nustatyti du baltymai, atsakingi už lipidų 
ir jonų transportą (transferinas, nespecifinis lipidų pernašos baltymas). Tarp identifikuotų baltymų daug 
nežinomos funkcijos baltymų: hipotetiniai (Bna) baltymai bei MRJP, kurie yra sekretuojami bičių. 

Vykdant projektą „Elektroporacijos tyrimai augalinės žaliavos bioaktyvių komponentų masės pernašos 
intensyvinimui“ (Nr. SVE - 08/2014, vadovas dr. Saulius Šatkauskas, Vytauto Didžiojo universitetas), buvo 
sprendžiami II uždavinio 3 ir 4 priemonės klausimai. Augalinė žaliava buvo veikiama impulsiniais elektriniais 
laukais (IEL) siekiant suintensyvinti audiniuose ir ląstelėse masių pernašą ir tai pritaikyti viduląstelinių 
biomolekulių ekstrakcijai. Projekto vykdymo metu tyrimai buvo atliekami tiek su modelinėmis ląstelėmis in 
vitro tiek su augaline žaliava – avietėmis, vyšniomis, trešnėmis, mėlynėmis ir Actinidia kolomikta vaisiais. 
Nustatyta, kad taikant elektroporaciją, mažų molekulių ekstrakciją stebima dar tuomet, kuomet ląstelių 
žuvimas (negrįžtama elektromopracija) dar nevyksta ir gali siekti iki 20-30 %. Didžiausia kalceino ekstrakcija 
stebima 70-80 % kuomet prasideda negrįžtama elektroporacija. Nustatyta, kad priklausomai nuo IEL parametrų 
teik in vitro, tiek in vivo sąlygomis galima selektyvi bioaktyvių junginių ekstrakcijai. 

Taikant IEL Actinidia kolomikta vaisių džiovinimui (vandens pasišalinimui) optimalios IEL charakteristikos, 
didinančios džiovinimo efektyvumą 1315 %. buvo šios: impulsų stiprumas 5 kV/cm, impulso trukmė 20 μs, 
impulso dažnis 20 Hz, bendras poveikio laikas180 s. Siekiant išgauti didesnį (iki 25 %) aviečių sulčių kiekį,, 
optimaliausi IEL parametrai buvo 3 kV/cm 12 kJ/kg. Aviečių uogų apdorojimas IEL neturėjo įtakos išgautų sulčių 
kokybiniams parametrams. Optimaliausi IEL parametrai, siekiant išgauti maksimalų biologiškai aktyvių junginių 
kiekį iš aviečių išspaudų, buvo 1 kV/cm, 6 kJ/kg. Siekiant išgauti didesnį (iki 15 %) trešnių sulčių kiekį, su 
didesniu biologiškai aktyvių junginių kiekiu optimaliausi IEL parametrai buvo 1 kV/cm 10 kJ/kg. Optimaliausi IEL 
parametrai, siekiant išgauti maksimalų biologiškai aktyvių junginių kiekį iš trešnių išspaudų, buvo 0.5 kV/cm, 10 
kJ/kg. 
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Vykdant projektą „Trichotecenus produkuojančių Fusarium spp. chemotipų sudėtis javuose, jų 
patogeniškumas ir kontrolė“ (Nr. SVE-09/2014, vadovė dr. Skaidrė Supronienė, Lietuvos agrarinių ir miškų 
mokslų centras), buvo sprendžiami II uždavinio 3 ir 4 priemonės klausimai. TRI ir jų producentai ištirti 118 
vasarinių ir 30 žieminių kviečių grūdų mėginių, surinktų iš įvairiose Lietuvos vietovėse esančių ūkių. Iš 
potencialių DON, 3ADON, 15ADON ir NIV producentų, kviečių grūduose aptiktos F. graminearum, F. culmorum 
ir F. poae rūšys. Vasariniuose kviečiuose vyravo F. graminearum (vid. 13,7 %; F. poae vid. 8,2 %; F. culmorum 
vid. 0,4 %), o žieminiuose - nežymiai F. poae (vid. 2,9 %; F. graminearum vid. 2,2 %, F. culmorum vid. 0,2 %). F. 
graminearum, F. culmorum ir DON buvo mažiau aptikta ekologiškai užaugintuose grūduose palyginus su 
augintais tausiai ar intensyviai ir šių grybų DNR kiekis įvertintas qTL PGR metodu stipriau (F.gr. 0,414**, F.c. 
0,783**) koreliavo su DON kiekiu nei morfologiškai įvertintas pažeistų grūdų skaičius (F.gr. 0,351**, F.c. 
0,476**). Tai parodo, kad grūduose esančios grybo biomasės kiekio įvertinimas molekuliniais metodais turi 
pranašumo patogenų išplitimo vertinime, lyginant su morfologiniu įvertinimu. Chemotipavimo tyrimų metu 
nustatyta, kad 73 % F. graminearum izoliatai yra potencialūs 15ADON, 26 % - 3ADON ir tik 1 % - NIV 
producentai. Kiekybinis chemotipų producentų įvertinimas homogenizuotuose grūduose parodė, kad 3ADON 
aptikimo dažnis yra toks pat didelis (vid. 69,8 %) kaip ir 15ADON (atitinkamai 78,3 %). Koreliacinių ryšių analizė 
parodė, kad F. graminearum pagrindinis 15ADON ir 3ADON chemotipų šaltinių Lietuvoje išaugintų kviečių 
grūduose, tačiau nėra pagrindinis NIV chemotipo producentų šaltinis. F. culmorum neišryškėjo kaip NIV šaltinis 
abiejų rūšių kviečių grūduose, tačiau vasariniuose vidutiniu stiprumu koreliavo su 3ADON chemotipų 
producentais (r = 0,428**). Teigiamas koreliacinis ryšys (r=0,62**) nustatytas tarp NIV koncentracijos ir F. poae 
DNR kiekio grūduose.  

Tai rodo kad Lietuvoje auginamuose grūduose yra mažiausiai 2 skirtingi NIV producentų šaltiniai. F. 
graminearum 3ADON, 15ADON ir NIV chemotipų patogeniškumas žieminiams ir vasariniams kviečiams 
vertintas taikant atskirtų lapelių testą in vitro ir krečiant vasarinių kviečių varpas žydėjimo metu lauke. Abiejų 
testų metu nustatyta, kad visi tirti izoliatai iniciavo ligos pasireiškimo požymius, o skirtumai labiau išryškėjo tarp 
atskirų izoliatų, o ne tarp chemotipų. In vitro testuose nekrozės dėmių plitimas ant lapelių statistiškai patikimai 
priklausė nuo žieminių ar vasarinių kviečių genotipo. In vitro tirti F. graminearum 3ADON, 15ADON ir NIV 
chemotipų izoliatai buvo jautriausi metkonazolo poveikiui, vidutinė minimali inhibuojanti koncentracija (MIK) 
0,03 µM, atspariausi – tebukonazolui, vidutinė MIK 0,14 µM, jautrumas protiokonazolui buvo tarpinis, vidutinė 
MIK 0,1 µM. 15ADON chemotipo izoliatai vidutiniškai buvo atsparesni visiems fungicidams už 3ADON 
chemotipo izoliatus. Atrinkti GB31, GB42, B.sub2 ir Y2 bakterijų kamienai, gebėjo slopinti F. graminearum 
augimą in vitro. Didžiausiu slopinančiu poveikiu pasižymėjo Y2 ir GB42, fungistatiškai veikiantys visų tirtų F. 
graminearum izoliatų augimą. B.sub2 kamienas slopino 3 grybų kamienų augimą. Pirminiais lauko tyrimų 
duomenimis, dirbtinės F. graminearum (3ADON chemotipas) infekcijos fone, bakterijų kamienų GB31 ir B.sub2 
beląstelinis supernatantas varpų fuzariozės pasireiškimą kontroliavo statistiškai nepatikimai, tačiau nedidelis 
fuzariozės išplitimo ir intensyvumo sumažėjimas pastebėtas abiejų bakterijų poveikyje, tai rodo, kad atrinkti 
bakterijų kamienai turi potencialo būti pritaikyti fitopatogeninių grybų kontrolei. 

Vykdant projektą „Tradicinio maisto kokybės ir biologinės vertės didinimas projektuojant jo struktūrą ir 
funkcionalumą“ (Nr. SVE-07/2011, vadovė prof. dr. Daiva Leskauskaitė, Kauno technologijos universitetas), 
buvo kuriamos emulsijų struktūros ir tiriamos jų savybės statinėmis (laikant) ir dinaminėmis (virškinamajame 
trakte) sąlygomis. Tokių emulsijų panaudojimo maisto produktuose tikslas – galimai kontroliuoti riebalų ir juose 
tirpių biologiškai aktyvių medžiagų pasisavinamumą žmogaus organizme, suvalgius emulsijų pagrindu 
pagamintus produktus. Pirmiausiai buvo nustatytas vanduo aliejuje emulsijų stabilizavimo mechanizmas, 
formuojant tarpfazinį sluoksnį iš išrūgų baltymų (IB) bei karboksimetilceliuliozės (CMC) nuoseklios ir vienalaikės 
absorbcijos metodais. Vėliau emulsijų virškinamumo tyrimais in vitro ir in vivo nustatytas CMC apsauginis 
efektas, lėtinant riebalų atpalaidavimą iš emulsijų. In vivo tyrimai parodė, kad nuoseklios IB ir CMC absorbcijos 
metodu pagamintomis emulsijomis šeriant žiurkes jų kraujo serume aptiktas mažesnis trigliceridų kiekis 
lyginant su kontroline emulsija (be CMC). Panašūs rezultatai gauti tiriant emulsijų stabilumo pokyčius 
(virškinamumą) in vitro sistemoje, naudojant natūralias virškinimo sultis ir panašaus fermentinio aktyvumo 
dirbtinius tirpalus. Tai reiškia, kad riebalų lipolizės laipsnį galima reikšmingai sumažinti tinkamai sumodeliavus 
emulsiją. Emulsijų virškinamumo palyginimas in vitro sistemoje, naudojant natūralias ir dirbtines virškinimo 
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sultis, suteikė naudingos informacijos, tobulinant in vitro modelius. Taip pat tirtas vitamino D3 stabilumas IB ir 
CMC stabilizuotų emulsijų ir su jomis pagaminto jogurto bei grietinės technologinio proceso bei laikymo metu ir 
vitamino pasisavinimas iš šių sistemų in vivo tyrimais. Nustatyta, kad šeriant žiurkes vitaminu D3 praturtintomis 
emulsijomis, taip pat su jomis pagamintu jogurtu, vitamino metabolito 25-hidroksivitaminas D3 kiekis kraujo 
serume padidėjo. Šie rezultatai panaudoti kuriant vitaminu D3 praturtintų tradicinių produktų – jogurto ir 
grietinės, prototipines technologijas, kur IB ir CMC stabilizuotos emulsijos panaudotos kaip vitamino D nešėjas. 

Kuriant valgomąsias plėveles, kurių paskirtis suteikti produktui mechaninį vientisumą, sukurti kliūtį 
deguonies migracijai, kiek galima stabilizuoti drėgmės pokyčius, buvo surasti IB formuojamų valgomųjų plėvelių 
struktūros bei mechaninių ir barjerinių savybių gerinimo būdai panaudojant fermentą transglutaminazę ir 
polisascharidą – chitozaną bei plastifikatorius – sorbitolį, vašką, aliejų. Ypač aktyvus antimikrobinis veikimas 
nustatytas IB plėvelėse, kurių sudėtyje buvo chitozano, propolio, benzoinės rūgšties, K sorbato, svarainių arba 
spanguolių sulčių. Difuzijos į agarą metodu įrodyta, kad tokios sudėties plėvelės slopino mikroorganizmų: 
S.typhymurium, S. agona, P. expansum, L. sakei, L. plantarum, Campylobacter jejuni, augimą. Vėliau buvo 
tiriamas IB plėvelių antimikrobinis poveikis kalakutienai. Nustatyta, kad laikant plėvelėmis padengtą 
kalakutieną 8 paras + 6oC temperatūroje, gyvybingų mikroorganizmų augimas nebuvo intensyvus. Tiriant E.coli, 
S.typhymurium ir Campylobacter jejuni augimą ant kalakutienos, kuri buvo užkrėsta patogeninėmis 
bakterijomis, laikymo + 6oC temperatūroje 6 parų periodą, nustatyta, kad bakterijas slopino plėvelės, kurių 
sudėtyje buvo chitozano, taip pat spanguolių bei svarainių sulčių. 

Kitame projekto etape buvo ieškoma būdų tradiciniuose mėsos gaminiuose mažinti sintetinių maisto 
priedų (nitritinės druskos, fosfatų, sorbatų), o jų atliekamas konservavimo, struktūros, spalvos formavimo 
funkcijas užtikrinti technologinėmis priemonėmis. Tuo tikslu tirtos įvairių daržovių ir jų kompozicijų 
konservavimo, struktūros, spalvos formavimo funkcijos gaminant mėsos gaminius. Remiantis preliminarių 
tyrimų rezultatais išsamiems tyrimams pasirinkti šakniavaisiniai ir lapkotiniai salierai, petražolės ir pastarnokai 
dėl sudėtyje esančių skaidulų, angliavandenių, vitaminų, konservuojančiomis savybėmis pasižyminčių nitratų, 
vitamino C ir antioksidacinėmis savybėmis pasižyminčių junginių. Daržovėms ir jų ekstraktams džiovinti parinkti 
liofilizacija ir džiovinimas purkštuvine džiovykla, dėl šių procesų metu išsaugomų vitaminų ir kitų biologiškai 
aktyvių junginių. Tyrimo metu nustatyta, kad lapkotinių ir šakniavaisinių salierų veislė ir auginimo būdas neturi 
reikšmingos įtakos vitamino C ir nitratų kiekiui, tačiau sukaupiamas bendro cukraus ir jo sudedamųjų dalių 
kiekis priklauso nuo lapkotinių salierų veislės. O liofilizacijos procesas leidžia sukoncentruoti cheminės sudėties 
komponentus iki 10 kartų. Nustatyta, kaip daržovių kompozicijos įtakojo karštai ir šaltai rūkytų bei vytintų dešrų 
išeigą, tekstūros, juslines savybes, spalvos, nitratų bei glutamo rūgšties kiekio pokyčius technologinių procesų 
metu. Įrodyta, kad pridėtinės daržovės sudarė sąlygas startinių kultūrų augimui, o koliforminių bakterijų augimą 
stabdė. Remiantis gautais rezultatais sukurtos prototipinės karštai, šaltai rūkytų dešrų be sintetinių priedų, 
naudojant liofilizuotų daržovių kompozicijas, technologijos. 

Vykdant projektą „Padidintos biologinės vertės ir saugesnių maisto produktų kūrimas taikant augalinės 
žaliavos kietafazę fermentaciją bakteriocinus produkuojančiomis pieno rūgšties bakterijomis“ 
(Nr. SVE-09/2011, vadovas prof. habil. dr. Audrius Maruška, Vytauto Didžiojo universitetas), tyrimams 
atrinkta 14 skirtingų augalinių žaliavų. Ištirti nefermentuotų lubinų ir nuriebintų linų sėklų bei vaistinių–
prieskoninių augalų auginamų Lietuvoje cheminės sudėties ypatumai. Ištirta nefermentuotų augalinių žaliavų 
fenolinių junginių, eterinių aliejų kiekybinė ir kokybinė sudėtis. Visos pasirinktos augalinės žaliavos yra 
perspektyvios panaudoti kietafazei fermentacijai. Sudarytos modelinės sistemos augalinių žaliavų kietafazei 
fermentacijai, parenkant mikroorganizmus įvairiems augalinės žaliavos substratams ir keičiant fermentacijos 
sąlygas. Tirti nelakieji biologiškai aktyvūs junginiai. Jų kiekio dinamika priklauso nuo fermentacijų tipo bei 
trukmės, nuo bakterijos rūšies ir substrato drėgnumo. Taip pat nustatyta junginių kiekio priklausomybė nuo 
augalo bei nuo augalo dalies. Nustatyta, kad biologiškai aktyvių medžiagų antioksidacinis aktyvumas taip pat 
priklauso nuo šių junginių dinamikos augaluose fermentacijos eigoje.  

Nustatyti lakieji junginiai atskirai augaluose ir maisto produktų pusgaminiuose. Jų pokyčiai taip pat 
priklauso nuo fermentacijos būdų, bakterijų tipo, nuo augalo rūšies bei jo dalies. Tirtų augalų lakiųjų junginių 
kiekiai mėsos, pieno, miltų pusgaminiuose išlieka nepakitę arba mažai pakitę ir po fermentacijos. Taip pat 
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nustatyta, kad vaistinių prieskoninių augalų kietafazės fermentacijos metu susidarė nauji lakieji junginiai, kurių 
sudėtis skiriasi priklausomai nuo fermentuojančių bakterijų.  

Tirtos pienarūgštės bakterijų padermės pasižymėjo skirtingu antimikrobiniu aktyvumu prieš Bacillus, 
Pseudomonas, Esherichia, Listeria genties bakterijas. Išryškėjo reikšmingas L. sakei KTU05-6 produkuojamų į 
bakteriocinus panašių junginių antimikrobinis poveikis. Nustatyta, kad pienarūgštės bakterijų kietafazė 
fermentacija pagerino ir suteikė platų naujų kvapų spektrą fermentuotiems vaistiniams prieskoniniams 
augalams ir sėkloms. Kvapų savitumai priklausė nuo pienarūgštės bakterijų padermės. Nustatyta, kad 
fermentacijos efektyvumą lemia substrato prigimtis, drėgmė, pH bei pašalinės mikrofloros pašalinimas iš 
substrato apdorojus ultragarsu. Fermentuojant tiek baltymingus, tiek vaistinius prieskoninius augalus nustatyta 
substrato įtaka hidrolazių klasės fermentų aktyvumui. Taip pat nustatyta, kad pienarūgštės bakterijų adaptacija 
priklauso nuo augalo cheminėje sudėtyje esančių sacharidų kiekio. Tiriant biogeninių aminų susidarymą 
baltymingų augalų produktuose, fermentuotuose įvairiose sąlygose, nustatyta, kad jų kiekis visais atvejais 
neviršijo toksinės histamino koncentracijos normos (400–500 mg/kg). Tyrimai atskleidė pienarūgštės bakterijų 
didelį antimikrobinį aktyvumą ir platų jų veikimo spektrą bei patvirtina natūralių konservantų maisto 
pramonėje vystymo perspektyvas. Taip pat atveria naujų natūralių aromatizatorių maisto produktų gamyboje 
vystymo perspektyvas. Fermentuojant tiek baltymingus augalus, tiek vaistinius prieskoninius augalus išryškėjo 
didžiausia substrato įtaka hidrolazių klasės fermentų aktyvumui.  

Kietafazės fermentacijos būdo įtaka išryškėjo tik proteolitiniams fermentams. Jų aktyvumas sumažėja 
fermentuojant baltymingus augalus ir aktyvumas didėja apdorojant vaistinius prieskoninius augalus. Taikant 
kietafazę fermentaciją vaistinių prieskoninių augalų apdorojimui, susidaro daugiau pieno rūgšties nei tradicinės 
fermentacijos atveju, o jos koncentracija kinta priklausomai nuo pienarūgštės bakterijų rūšies. Įvertintas 
biogeninių aminų susidarymas vykstant fermentacijai. Tiriant biogeninių aminų susidarymą baltymingų augalų 
produktuose, įvairiose fermentacijos sąlygose, nustatyta, kad jų kiekis visais atvejais neviršijo toksinės 
histamino koncentracijos normos. Atlikta juslinė analizė parodė, kad visos tirtos žaliavos po fermentacijos su 
įvairiomis pienarūgštės bakterijomis yra priimtinos skirtingų maisto produktų gamybai. Įvertintas pieno rūgšties 
bakterijų metabolizmo produktų antimikrobinis poveikis įvairiems mikroorganizmams. Metabolizmo produktai 
(benzeno rūgštis, karvakrolis, 3-metil-2(5H)-furanonas ir m-cimenas) pasižymi antimikrobiniu poveikiu. Parinkti 
technologiniai parametrai maltos mėsos pusgaminių, varškės sūrių, įvairių rūšių kepinių bei greito paruošimo 
kremų ir padažų gamybai. Nustatyta, kad pieno rūgšties bakterijos yra saugios D-(-) izomero formavimosi 
aspektu, dominuoja L-(+) pieno rūgšties izomeras. 

Įvertintos fermentuotų augalų produktų panaudojimo galimybės mėsos ir pieno produktų, kepinių ir kremų 
bei padažų gamybai naudojant fermentuotų augalų priedus. Maltai mėsai tinka fermentuoto Helianthus 
tuberosus L. (topinambų) priedas (lėtina mikrobinį gedimą), Satureja montana L. priedas stabdo oksidacijos 
reakcijas mėsos pusgaminiuose. Rhaponticum carthamoides (L.) priedas pagerina varškės sūrių juslines savybes. 
Fermentuoti lubinų, linų sėmenų ir Helianthus tuberosus L. (topinambų) priedai tinka miltinės konditerijos 
gamyboje. L. sakei, P. pentosaceus ir P. acidilactici tinka lubinų kietafazei fermentacijai; raugų pridėjimas į 
kepinius iki 10 % pagerina kvietinių kepinių kokybę. Kvietinius kepinius galima praturtinti 10 % fermentuotų 
sėmenų priedu su sumažintu riebalų kiekiu. Kietafaze fermentacija apdorotų vaistinių augalų (Silybum 
marianum, Nigella sativa, Cnicus benedictus, Satureja montana) priedai pagerina kepinių kvapiąsias savybes. 
Kepinių su fermentuotais minėtais augalų priedais pasižymi didesniu atsparumu mikroskopiniams grybams laiko 
bėgyje. Fermentuotas Silybum marianum arba Satureja montana priedas padidina jaučiamą kepinių sūrumą. 
Sukurti nauji maisto produktai padidintos rizikos žmonėms. Miltinės konditerijos kepiniai su didelį inulino kiekį 
turinčiais fermentuotų augalų priedais bei fermentuotų lubinų (didelį kiekį baltymų turintys augalai) tinka 
vartoti padidintą kūno masės indeksą turintiems žmonėms. Duona su mažu druskos kiekiu tinka sergantiems 
širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis. Paruošti padidintos biologinės vertės maisto produktų su fermentuotais 
augalų priedais technologijų prototipai, kurie gali būti diegiami naujų padidintos mitybinės vertės maisto 
produktų gamyboje. 

Vykdant projektą „Biologiškai aktyvių medžiagų savybių, stabilumo įtakos maisto matricoms ir žmonių 
sveikatai, tyrimai“ (Nr. SVE-08/2012, vadovas dr. Algirdas Liutkevičius, Kauno technologijos universitetas), 
buvo atlikti tyrimai ruošiant gėrimus pieno išrūgų-vandens matricose bei praturtinant juos prebiotine, iš akacijų 
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sakų išskirta skaiduline maisto medžiaga Fibergum bei Ca preparatais, tokiais kaip Aquamin (min.Ca kiekis 12 
%), Ca laktatu (min. Ca kiekis 14,7 %), Ca fosfato-lecitino kompleksu LipoCal (min Ca kiekis 33,7 %), Givocal 
(min.Ca kiekis 19 %), Ca karbonatu.(Ca kiekis 40 %). Nustatyta, jog pieno išrūgų-vandens matricose geriausiai 
tirpsta tokie Ca preparatai, kaip Aquamin, Ca laktatas ir Givocal, o terminis gėrimų apdorojimas (pasterizacija 
85 °C) neturi įtakos Ca preparatų tirpstamumui. Geriausiomis juslinėmis savybėmis pasižymėjo gėrimai, 
pagaminti su Givocal ir Ca laktatu bei prebiotinėmis skaidulinėmis maisto medžiagomis (PSMM). Gėrimuose 
vyravo teigiamą poveikį žmogaus sveikatai turintys L(+) pieno rūgšties izomerai (0,2311-0,5512 g/100 g) ir tik 

nežymią dalį (0,0037-0,0073 g/100 g) sudarė nepageidautini D() pieno rūgšties izomerai. Naudingų žmogaus 
sveikatai PSMM gėrimuose nustatyta 2,47-2,53 %. Išlaikius mėginius 45 paras 4-6 °C žymesnių šių medžiagų ir 
mikrobiologinių rodiklių pokyčių gėrimuose nenustatyta. Medicininiai mitybos tyrimai parodė teigiamą šio 
gėrimo įtaką žmonių sveikatai: jis statistiškai patikimai pagerino žmogaus kraujo lipidų apykaitos rodiklius. 
  Nustatyta, jog sojos gėrimo gamybai tinkamiausi sojos baltymų izoliatai (SBI) Supro XT219D, Supro XT220 ir 
prebiotinė skaidulinė maisto medžiaga Orafti ®GR, kurios sudėtyje yra 90 % inulino. Svarbią įtaką vandeninio 
SBI tirpalo stabilumui turėjo tinkamai parinktas pH, pektino įterpimas į produkto receptūrą, intensyvus 
receptūrinio mišinio trumpalaikis (3 min.) mechaninis apdorojimas 60 oC temperatūroje. Gėrimų su SBI 
užšalimo taškas – 1,029 °C, sterilizavimas 121 °C temperatūroje 12 min. užtikrino galutinio produkto sterilumą, 
gėrimą pasterizuojant 85–90 °C 30 min liekamoji mikroflora neviršijo leistinų normų. Produkto vartojimo 
trukmė laikant 0–6 °C temperatūroje – iki 9 parų. Medicininiai mitybos parodė, jog 21 dieną vartojant 
biogėrimą, lipidų apykaitos rodikliai, gliukozės, insulino, ūmios fazės baltymų koncentracija, antropometriniai 
rodikliai ir arterinis kraujospūdis išliko nepakitę, išskyrus sumažėjusį pulso dažnį, kuris tapo normalesnis. 

Atlikti rauginto gėrimo tyrimai, kuris ruoštas iš pasukų, gautų mušant saldžios grietinėlės sviestą-nugriebto 
pieno-pieno baltymų koncentrato (pieno baltymų kiekis 85 %) mišinio, panaudojant skirtingus pienarūgščius 
raugus (FD-DVS CH-N19, FD-DVS Flora Danica Normal, Probat 505 FRO 500 DCU). Ruošiant gėrimus raugintų 
pasukų matricose kaip baltyminis priedas naudoti membraniniu būdu išskirti pieno baltymai (PB), išrūginių 
baltymų koncentratas (IBK) ir nugriebto pieno milteliai (LPM). Nustatyta, jog geriausi reologiniai rodikliai, t.y. 
didžiausia dinaminė klampa bei mažiausia sinerezė charakteringi pasukų gėrimams, kurių gamyboje kaip 
baltyminis priedas (0,2 - 0,3 %) panaudoti membraniniu būdu pagaminti PB. Tinkamiausias raugas šiems 
gėrimams – Flora Danica FD-DVS, į kurio sudėtį įeina mezofiliniai pieno rūgštį ir aromatą produkuojantys 
streptokokai, optimalus gatavo produkto aktyvusis rūgštingumas pH=4,6-4,5. Pasukų gėrimuose su PB priedu 
vyrauja teigiamą poveikį žmogaus sveikatai turintis L(+) pieno rūgšties izomeras (0,2311–0,5512 g/100 g). 
Vertinant šviežius bandomuosius gėrimų mėginius jusliškai geriausiai pagal skonį, kvapą, tekstūrą bei 
priimtinumą įvertinti mėginiai su 0,3 % pieno baltymo. Po 14 parų laikymo žemoje temperatūroje (4±2 °C) 
juslinio vertinimo rodikliai sumažėjo, tačiau produktai išliko jusliškai priimtini 14 parų. Geriausiai įvertintas 
gėrimas buvo pateiktas medicininiams mitybos tyrimams, kurių metu buvo vartojamas pieno baltymais 
praturtintas gėrimas. Bendrojo cholesterolio, MTL-, DTL-cholesterolio ir triacilglicerolių koncentracijos, insulino 
ir gliukozės koncentracijos tiriamų savanorių kraujyje statistiškai reikšmingai nepakito. Tačiau po 3 savaičių, 
nereikšmingai padidėjo C reaktyvaus baltymo tiriamųjų kraujo serume (24,5 %) ir reikšmingai - fibrinogeno 
(p<0,05), kurie yra uždegimo biologiniai žymenys. 

Nustatyta, jog optimalūs jusliniu požiūriu pasukų gėrimai su β-gliukanu gaunami, kuomet kaip žaliava 
gėrimams naudojamos saldžios pasukos, gautos gaminant saldžios grietinėlės sviestą nepertraukiamo mušimo 
būdu. Siekiant stabilizuoti pasukų baltyminę sistemą nuo išsisluoksniavimo į vandeninę ir baltyminę fazes kaip 
stabilizatorių tikslinga naudoti polisacharidą karagenaną. Nustatyta, jog gaminant šios sudėties gėrimus 
sistemos stabilumui užtikrinti naudotinos tokios technologinės operacijos ir parametrai: pirminis pasukų su 
karagenanu pašildymas iki 60 °C, atšaldymas iki 30 °C, išlaikymas 0,5 val., polisacharido beta gliukano įterpimas, 
pasterizacija prie 90±2 °C temperatūros, išlaikant 10-15 min., atšaldymas iki 45 ±2 °C, užraugimas 0,020 % 
raugo koncentrato, susidedančio iš termofilinių streptokokų ir bulgarų lazdelės, produkto atšaldymas iki 4 ±2 
°C. Siekiant gauti produktą ilgesnės vartojimo trukmės, jį tikslinga rauginti 4-5 val. iki pH 4,6-4,7. Taip 
pagamintas produktas pasižymi mikrobiologiniu švarumu, minimalia sinereze tiek tuoj po pagaminimo, tiek 
išlaikius 7 paras 4 ±2 °C. Mėginių spalvos vertinimas jusliniu metodu parodė skirtumus, todėl spalvos 
charakteristikos buvo įvertintos instrumentiniu metodu. Mėginiai skyrėsi tik šviesumu L*, kuris optimalaus 
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gėrimo varianto atveju (su 0,02 % karagenano priedu), lyginant su kontroliniu kiek pašviesėjo (mėginio 
šviesumas L* sumažėjo 5,07 vnt.) kitoms charakteristikoms reikšmingai nesiskiriant. 

Vartojant biogėrimą, praturtintą β-gliukanu, statistiškai reikšmingai pakito bendrojo cholesterolio, MTL-
cholesterolio ir DTL- cholesterolio koncentracijos. Bendrojo cholesterolio ir MTL-cholesterolio koncentracijos 
kraujo plazmoje sumažėjo atitinkamai 3 % ir 9,6 %, o DTL- cholesterolio koncentracija padidėjo 6,5 %. Kadangi 
stebėti bendrojo cholesterolio, MTL-cholesterolio ir DTL-cholesterolio koncentracijų pokyčiai tiriamųjų kraujo 
plazmoje buvo normos ribose, akivaizdu, kad biogėrimas praturtintas β-gliukanu teigiamai veikė lipidų apykaitą. 
Toks rezultatas gali būti paaiškintas β-gliukano, kaip skaidulinės medžiagos poveikiu į lipidų virškinimą. 
Skaidulinės medžiagos skatina cholesterolio pašalinimą iš organizmo. Todėl mūsų sukurtas biogėrimas galėtų 
būti rekomenduojamas asmenims turintiems padidintą kraujo lipidų kiekį. Nustatyta, kad vartojant biogėrimą, 
gliukozės koncentracija tiriamų savanorių kraujo plazmoje padidėjo 5,2 %, nuo 4,85 mmol/l iki 5,12 mmol/l 
(p<0,01), tačiau neviršijo leidžiamos normos ribos (normali gliukozės koncentracija - 4,2 – 6,1 mmol/l). Be to, 
po 3 savaičių vartojant biogėrimą, nežymiai padidėjo ir insulino kiekis kraujyje. Kiti kraujo biocheminiai rodikliai 
buvo normalūs, o nustatyti jų svyravimai tyrimo metu buvo statistiškai nereikšmingi. Atskirų patogeninių 
žarnyno bakterijų skaičius (laktozės neskaldančių E.coli, hemolizuojančių E.coli, klostridijų, Staphylococcus 
aureus) statistiškai reikšmingai nepasikeitė. Patogeninių ir sąlyginai patogeninių mikroorganizmų skaičius 
keitėsi nereikšmingai, tačiau į gerą pusę. 

Vertinant antropometrinius, kūno sudėties, arterinio kraujospūdžio ir pulso tyrimų rezultatus nustatyta, jog 
vartojant biogėrimą β-gliukanu statistiškai reikšmingai padidėjo tik visceralinių riebalų kiekis, kuris neperžengė 
normos ribų, t.y. 1-9 %. Insulino koncentracija tiriamųjų savanorių kraujo plazmoje padidėjo 1,5 %, gliukozės – 1 
%, fibrinogeno – 1,7 % tačiau šie skirtumai neperžengė normos ribų ir buvo statistiškai nepatikimi. Tirtų 
asmenų. grupėje po tyrimo buvo nežymiai daugiau asmenų turinčių žarnyne didesnį bifidobakterijų kiekį. 
Gėrimo iš išrūgų praturtinimas šalto spaudimo linų sėmenų aliejumi (ŠSLSA) turi įtakos projektuojamų gėrimų 
fizikiniams cheminiams ir sensoriniams rodikliams. Gėrimuose nustatyti dideli kiekiai oleino ir α-linoleno riebalų 
rūgščių (atitinkamai 18.97 % ir 54.82 %) ir nežymūs kiekiai palmito ir miristo riebalų rūgščių (atitinkamai 4.79 % 
ir 0.04 %). Gėrimams iš išrūgų, praturtintų ŠSLSA, charakteringas palankus žmogaus sveikatai omega-6/omega-3 
riebalų rūgščių santykis bei aterogeninis (AI) ir trombogeninis (TI) indeksai. Stabilizatorių pridėjimas bei gėrimų 
iš išrūgų pasterizacija neturi įtakos produktų rūgštingumui bei jusliniams rodikliams. Didžiausias peroksidų 
kiekis (2.36meq/kg) ir riebalų rūgštingumas (1.30°K) nustatyti gėrimų, kurių pH 4,0 mėginiuose, laikytuose 30 
dienų prie 6±1°С temperatūros. Neigiama koreliacija nustatyta tarp polinesočiųjų riebalų rūgščių ir anizidino 
skaičiaus (r=-0.871; p<0.05), peroksidų skaičiaus (r=-0.728; p<0.05) ir riebalų rūgštingumo (r=-0.948; p<0.05). 

Vertinant biogėrimo poveikį kraujo rodikliams nustatyta, kad po 3 savaičių biogėrimo vartojimo statistiškai 
reikšmingai nepakito tiriamųjų kraujo serumo bendrojo cholesterolio, MTL-cholesterolio DTL- cholesterolio ir 
triacilglicerolių koncentracijos (pokyčiai buvo nežymūs, svyravimai sudarė atitinkamai 1,3 %, 0,3 %, 1,9 % ir 1,2 
%). Vartojant biogėrimus šie nustatyti rodikliai bei nedideli jų svyravimai išliko normų ribose, taigi negalėjo 
turėti esminio poveikio sveikatai. Vertinant antropometrinius, kūno sudėties, arterinio kraujospūdžio ir pulso 
tyrimų rezultatus nustatyta, jog vartojant biogėrimą statistiškai reikšmingai padidėjo tik visceralinių riebalų 
kiekis, kuris neperžengė normos ribų, t.y. 1-9 %. Insulino koncentracija tiriamųjų savanorių kraujo plazmoje 
padidėjo 1,5 %, gliukozės – 1 %, fibrinogeno – 1,7 % tačiau šie skirtumai nebuvo statistikai patikimi, neperžengė 
normos ribų. Nustatyta, kad po 3 savaičių vartojant biogėrimą padidėjo, nors ir neviršijo normos ribos, C 
reaktyvus baltymas tiriamųjų kraujo serume (103 %), kuris yra uždegimo biologinis žymuo. Tačiau, dėl didelio 
duomenų išsibarstymo statistinio patikimumo šiam rodikliui apskaičiuoti nepavyko. Rekomenduojama 
produktus, kurie medicininių mitybos tyrimų metu turėjo teigiamos įtakos žmonių sveikatai (gėrimas su Ca, 
vit.D, prebiotinėmis skaidulinėmis maisto medžiagomis bei gėrimas su β-gliukanu) nealkoholinių gėrimų bei 
pieno pramonės įmonėms gaminti pramoniniu būdu. 

Vykdant projektą „Bakteriocinų kaip biokonservantų mikrokapsuliavimo tyrimai“ (Nr. SVE-03/2014, 
vadovė dr. Jolanta Sereikaitė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas), siekta užtikrinti bakteriocinų 
stabilumą bei apsaugoti nuo sąveikos su maisto komponentais. Tam buvo paruoštos nizino-pektino, nizino-
pektino-inulino dalelės, panaudojant paprastą ir pigų kompleksacijos metodą. Parodyta, kad šis metodas gali 
būti taikomas ir kitiems bakteriocinams - paruoštos pediocino-pektino ir pediocino-pektino-inulino dalelės. 
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Šiam tikslui panaudoti pektino polimerai, pasižymintys skirtingu esterifikacijos laipsniu. Ištirta pektino 
esterifikacijos laipsnio įtaka kompleksacijos efektyvumui ir dalelių dydžiui. Parodyta, kad inulino panaudojimas 
kartu su pektinu didina kompleksacijos efektyvumą. Nustatyta, kad dalelių susiformavimui svarbios tiek 
elektrostatinės ir hidrofobinės sąveikos jėgos, tiek ir vandeniliniai ryšiai. Paruoštos bakteriocinų-biopolimerų 
dalelės turėjo antimikrobinį aktyvumą, kuris priklausė nuo pektino esterifikacijos laipsnio. Įvertintas gautų 
dalelių atsparumas proteolitinei degradacijai. Remiantis antimikrobinio aktyvumo, kompleksacijos efektyvumo 
ir atsparumo proteolitinei degradacijai tyrimais nustatyta, kad bakteriocinų stabilizavimui geriausia naudoti 
kompleksaciją su pektino rūgštimi-inulinu.  

Vykdant projektą „Daržovių funkcionaliųjų komponentų įtaka mėsos gaminių kokybei ir biologinei vertei“ 
(Nr. SVE-07/2014, vadovė dr. Ina Jasutienė, Kauno technologijos universitetas), nustatyta liofilizuotų 
daržininkystės produktų (porų, salierų, pastarnokų, petražolių, topinambų) cheminė sudėtis ir įvertintos jų 
funkcinės bei technologinės savybės mėsos produktuose. Visų tirtų daržovių priedas didino mėsos faršo 
vandens rišlumo gebą ir mažino terminius nuostolius, o didėjant daržovių priedo kiekiui, didėjo ir vandens 
rišlumo geba bei išeiga. Fermentuojant rehidratuotus liofilizuotų porų ir pastarnokų miltelius Staphylococcus 
carnosus ir Staphylococcus xylosus kultūromis nustatyta, kad intensyviau šis procesas vyko pastarnokų 
mėginyje. Jame sparčiau mažėjo pH vertė, daugiau susidarė L-pieno rūgšties. Benzoinė rūgštis 
fermentuojamose daržovėse nesusidarė, nepriklausomai nuo fermentacijai naudotų daržovių ar Staphylococcus 
rūšies, o laisvos glutamo rūgšties keturis kartus daugiau buvo nustatyta porų mėginiuose. Pastarnokų 
mėginiuose fermentacijos metu sparčiau vyko nitratų redukcija ir sparčiau dauginosi Staphylococcus carnosus ir 
Staphylococcus xylosus mikroorganizmai. Porai stabdė stafilokokų vystymąsi, todėl lėčiau buvo skaidomi ir 
nitratai. Pastarnokų mėginyje su S. xylosus greičiau suskilo fermentuojami angliavandeniai, susidarė didžiausias 
biogeninių aminų ir koliforminių bakterijų kiekis. Putrescino ir kadaverino kiekis šiame mėginyje buvo 33 kartus 
didesnis, lyginant su pastarnokais, fermentuotais S. carnosus. Mažiausi biogeninių aminų kiekiai buvo nustatyti 
fermentuotų porų mėginiuose.  

Tiriant maltos mėsos gaminius be priedų (kontrolė) ir su 3 % liofilizuotų daržovių priedu (lapkotinių salierų 
kotai ir sultys, pastarnokai, porai) bei Staphylococcus carnosus ir Staphylococcus xylosus kultūromis, buvo 
nustatyti pH, organinių rūgščių ir biogeninių aminų susidarymas, sacharidų, mikroorganizmų, nitritų/nitratų, 
spalvą formuojančių pigmentų, tekstūros ir spalvos charakteristikų pokyčiai fermentacijos metu. LIofilizuotų 
daržovių priedai ženkliai sumažino mėsos gaminių pH; mažiausiai pH pakito kontroliniame mėginyje tik su 
NaNO3. Fermentacijos metu sacharidų kiekio mažėjimas glaudžiai koreliavo su mažėjančiomis pH vertėmis ir 
didėjančiu L– pieno rūgšties kiekiu. Kontroliniuose mėginiuose L-pieno rūgšties fermentacijos metu padidėjo 
nuo 0,25 (tik pagaminus) iki 0,47 g/100g (po 4 parų), o mėginiuose su daržovių priedu jos kiekis buvo du kartus 
didesnis. Benzoinės rūgšties mėsos mėginiuose, kaip ir fermentuotų daržovių mėginiuose, nei viename 
fermentacijos etape nesusidarė. Didžiausias laisvos glutamo rūgšties kiekis susidarė mėginiuose su porais ir 
pastarnokais, fermentuotais S. carnosus ir buvo atitinkamai 0,085 ir 0,079 g/100g. Vertinant skirtingos 
Staphylococcus rūšies įtaką biogeninių aminų susidarymui nustatyta, kad beveik visose sistemose, įskaitant 
kontroles, S. xylosus fermentuotuose mėginiuose susidarė didesni biogeninių aminų kiekiai, lyginant su S. 
carnosus. Gaminiai su daržovių priedu buvo kietesni, šviesesni, jų raudonumo koordinatė a* mažesnė, o 
geltonumo koordinatė b* didesnė.  

Projekte gauti tyrimų rezultatai parodė, kad liofilizuotų daržovių milteliai gali būti puiki alternatyva 
sintetiniams maisto priedams, tokiems kaip nitritinė druska. Todėl buvo sukurtos ir pusiau gamybinėmis 
sąlygomis išbandytos prototipinės dešrų su liofilizuotų daržovių milteliai technologijos. Pagal šias technologijas 
pagamintų dešrų su salierais, pastarnokais ir petražolėmis mėginiuose pH ir vandens aktyvumas aw sparčiau 
pasiekė mikrobiologiškai saugias vertes, lyginant su kontroliniais mėginiais be daržovių priedo. Daržovėse 
esantys nitratai dalyvavo mėsos gaminių spalvos formavimo procese ir suteikė charakteringą rausvą spalvą. 
Gaminių tekstūra, kvapas ir skonis buvo priimtinas vartotojams.  

Dar vienas projekto uždavinys buvo parinkti lipofilines ir hidrofilines medžiagas stabilių dvigubų emulsijų 
tarpfaziniam sluoksniui formuoti bei pritaikyti jas mėsos gaminių su sumažintu gyvūninės kilmės riebalų kiekiu 
ir įkapsiuliuotu natūraliu raudonos spalvos pigmentu gamyboje, užtikrinant produktų rausvą spalvą be 
sintetinių priedų. Dvigubų emulsijų, stabilizuotų karboksimetilceliulioze, stabilumas buvo didesnis nei emulsijų, 



33 
 

kurių gamyboje kaip hidrofilinis emulsiklis buvo naudojamas išrūgų baltymų koncentratas. Didinant 
karboksimetilceliuliozės koncentraciją, emulsijos stabilumas didėjo. Imituojant virškinimą skrandyje ir plonojoje 
žarnoje in vitro sąlygomis nustatyta, kad dvigubų emulsijų V/A/V, stabilizuotų išrūgų baltymais ir 
karboksimetilceliulioze, riebalų rutulėlių, laisvų riebalų rūgščių ir reologinių savybių pokyčiai vyko greičiau, 
lyginant su vienguba V/A emulsija. Gyvūninių riebalų keitimas emulsuotais augaliniais riebalais, pridedant į 
mėsos gaminius emulsijos V/A/V, neblogino vandens ir riebalų surišimo gebos, mažino mėsos gaminių kietumą, 
neženkliai didino elastingumą, o kohezijai įtakos neturėjo. Naudojant modifikuotą membraninį emulsavimą 
buvo pagamintos dvigubos emulsijos su dideliu įkapsuliavimo efektyvumu, tai leidžia efektyviai įkapsuliuoti 
funkcionaliuosius komponentus esant santykinai mažai vidinės vandens fazės frakcijai. 

Vykdant projektą „Nanokrakmolo ir gamtinių bioaktyvių medžiagų kompozicijos funkciniam maistui“ (Nr. 
SVE-11503, MT-1131, vadovas A. Žemaitaitis, Kauno technologijos universitetas) pasitelkiant 
nanotechnologijas buvo siekiama iš gamtinio krakmolo gauti perspektyvias maisto ir pakavimo pramonėje 
nanomedžiagas, parengti šiuolaikinius metodus įterpti į maisto žaliavą nanokrakmole imobilizuotas gamtines 
bioaktyvias medžiagas, nesumažinant jų veiksmingumo, išsaugant taip gautų funkcinio maisto produktų 
struktūrą ir maistines savybes. Nustatytos  optimalios  krakmolo  ir  krakmolo  oktenilsukcinato  termoplastinių  
mišinių  su sorbitoliu  (E420)/gliceroliu  (E422)  ir  vandeniu  ekstrudavimo  sąlygos,  užtikrinančios  reikiamo 
dispersiškumo  laipsnio  nanodarinių  –  funkcinio  maisto  priedų    ir  matricų  gamtinių  bioaktyvių medžiagų 
imobilizavimui, gavimą. Ekstruzijos bei kitais būdais gaunami inovatyvūs nanokrakmolo  bandiniai  su  eteriniu  
aliejumi  (nanokrakmolo  ir  eterinio  aliejaus  kietieji  tirpalai) rekomenduojami  naudoti  maisto  gamybos  
įmonėse,  kuriose  šie  aliejai  naudojami  maisto produktų gamyboje. Eteriniai aliejai kietųjų tirpalų formoje yra 
technologiškai patogūs naudoti,  išvengiama skystinių dozatorių ir papildomų emulsiklių naudojimo, o su jais 
pagaminti maisto produktai (emulsijos) yra itin stabilūs ilgą laiką. Ištirta  įvairaus  pakeitimo  laipsnio  ir  
pavidalo  (nano-,  mikrodalelių)  krakmolo  N-(2-hidroksi)propil-3-trimetilamonio  chlorido  (katijoninio  
krakmolo)  ir  jodo  sąveikos  produktų  – katijoninio  krakmolo-jodo  kompleksų  (jodoforų)  prigimtis,  sudėtis,  
stabilumas  ir  poveikio mikroorganizmams efektyvumas. Nustatyta, kad tokie jodoforai, kaip stiprūs ir 
veiksmingi baktericidai, gali būti ,,aktyvių‘‘ maisto  pakuočių  komponentai.  Sudarytos  technologijos  
antibakterinėms  plėvelėms  iš  bioskaidaus hidroksietilkrakmolo,  sintetinių    polimerų  (orientuoto  
polipropileno  ar  polietileno)  su  jodoforų  arba komercinių baktericidų priedais gauti. Ištirtos Lietuvoje 
augančio raudonėlio (Origanum vulgare L.) dviejų skirtingų porūšių ssp. vulgare  (OVV)  ir  ssp.  hirtum  (OVH)  
biologinės  ir  cheminės  savybės.  Lietuvoje  augantis  OVV raudonėlis  priklauso  sabineno/β-ocimeno/β-
kariofileno/germakreno  D  chemotipui,  OVH  raudonėlio porūšis – karvakrolio chemotipui. Tyrimai parodė, kad 
verta vystyti komercinį raudonėlio kultivavimą Lietuvoje  ir  skatinti  perdirbti  ir  vartoti  šalies  viduje  išaugintą  
produkciją,  nes  tiek  raudonėlio (Origanum vulgare  L.)  porūšio ssp.  hirtum  (OVH)  žolė, tiek EA ir vandeniniai  
ekstraktai pasižymi stipriu aromatizuojančiu, antimikrobiniu ir antioksidaciniu aktyvumais. Ištyrus  raudonėlio  
vandeniniame  ekstrakte  (VE)  esančių  fenolinių  junginių  bei  modelinių polisacharidų  sąveiką  su  
vandeniniame  mėlynių  uogų  (Vaccinium  myrtillus)  ekstrakte  esančiais  gamtiniais antioksidantais 
antocianinais (ATC), nustatyta, kad jie gali sudaryti tirpius, nanodalelių, ar nuosėdų pavidalo tarpmolekulinius 
kompleksus su dekstrano sulfatu ar κ- ir ι-karageninais. Raudonėlio vandeniniame  ekstrakte  esančios  
fenolinės  rūgštys  dalyvauja  intermolekulinėje  kopigmetacijos reakcijoje  su  ATC,  tačiau  nepadidina  ATC  
stabilumo  saugant.  ATC  stabilumas  ženkliai  išauga, sujungus ATC į tirpų kompleksą. 

 Atlikti  naujo  potencialus  dietinių  maisto  produktų  komponento  emulsiklio  iš hidroksipropilkrakmolo 
oktenilsukcinato gavimo ir kai kurių jo eksploatacinių savybių tyrimai parodė, kad jis pranašesnis už plačiai 
maisto pramonėje naudojimą krakmolo oktenilcukcinatą (E 1450), nes: jo virškinamumas in vitro pagal 
dekstrozės ekvivalentą yra mažesnis;  tai difilinė medžiaga su stipriai išreikštu hidrofobiškumu ir gera 
soliubilizacine geba;   jos kleisteriai su eteriniais aliejais sudaro stabilias emulsijas su nanodydžių dalelėmis;   šio 
emulsiklio įkapsuliavimo geba yra keturis kartus didesnė negu bulvių krakmolo. Ištirta  krakmolo  emulsiklio  
panaudojimas  ruošiant  vitaminu  D 3   praturtintas  emulsijas, dedamas  į  jogurtus  ir  sutirštiną  pieną.  Taip  
gaunamos  stabilesnės  emulsijos  negu  įprastai  emulsijų stabilizavimui naudojant išrūgų baltymus. Tiek 
paruoštoje aliejus/vandenyje emulsijoje, tiek kartu su emulsija pridėtas į jogurtą, vitaminas D 3  buvo stabilus 
saugant 14 parų 4˚C temperatūroje tamsoje ir šviesoje.  Vitamino  D 3  kiekis  gamybinėse  sąlygose  
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pagamintuose  pieno  produktuose  -  sutirštintame sterilizuotame piene ir nesaldintame sutirštintame 
sterilizuotame pieniniame gaminyje su augaliniais riebalais po 6 mėn. laikymo reikšmingai nepakito.  

Duonos  mikrobiologiniai  saugai  padidinti  buvo  paruoštos  ir  išbandytos  aliejus/vandenyje  emulsijos,  
stabilizuotos  OSA  grupių  turinčiais  krakmolo  dariniais,  turinčios  antipelėsinių  maisto  priedų: natamicino, 
kalio sorbato ar kmynų EA. Užpurkštos ant duonos gaminių jos sulėtina pelėsių  atsiradimą.  Pramoninių  
išbandymų  metu  aliejinės  kompozicijos  su  antipelėsiniu  GBM  -  natamicinu  pranašesnė už eterinį kmynų 
aliejų, nes prailgino batono ir juodos duonos gaminių saugaus vartojimo trukmę apie 20 proc, kai natamicino 
kiekis duonoje buvo iki 5,3 ppm (5,3 mg/kg duonos ). 

Dar vienas projekto rezultatas - sukurtos efektyvios dezinfekcinės priemonės, kurios  efektyviai  
neutralizuoja  mikrobiologinę  taršą  vandenyje,  nesukeliant  jokio  nemalonaus  kvapo  ar  skonio vandenyje, 
kas būdinga įprastoms dezinfekcinėms tabletėms veikliojo chloro pagrindu. Tyrimų ir pramoninių išbandymų 
rezultatai patvirtino, kad mikrobiologiškai saugus pateikiamas buteliuose geriamas vanduo gali būti paruoštas į 
jį per butelio tarpinę ar paruošimo metu įterpus nekenksmingas dozes sidabro junginių, kurie panaikina antrinę 
mikrobiologinę taršą.  Sukurtas  nuo  antrinės  mikrobiologinės  taršos  geriamą  vandenį  apsaugantis 
baktericidinis  oro  filtras  sudarytas  iš  nanosidabru  modifikuotų  aktyviosios  anglies  dalelių,  įterptų  į 
diacetilceliuliozinį  pluoštą.  Ši  inovacija  2013  m.  įdiegta  pagaminus  ir  pateikus  fasuoto  geriamo  vandens 
įmonei 20 000 vienetų baktericidinių oro filtrų geriamo vandens pilstymo aparatams WFB- 330LA.   Sukurta  ir  
pramonės  įmonėje  įdiegta  padidinto  mineralizacijos  laipsnio  geriamojo vandens receptūra, bei tokio 
produkto gamybos technologija. Produktas rekomenduojamas žmonėms, siekiantiems aprūpinti organizmą 
gyvybiškai svarbiomis mineralinėmis ir rūgštingumą mažinančiomis medžiagomis. Taip pat sukurtas  naujas  
geriamojo  vandens  dezinfekavimo  –  paruošimo  būdas  (Prašymas išduoti patentą ,,Saugus ir naudingas 
geriamasis vanduo ir jo paruošimo būdas‘‘  LR VPB), naudojant saugų,  netirpų  vandenyje  sidabro  junginį  
kartu  su  jo  dispergavimui  iki  sidabro  jonų  priedais  – maistinės  paskirties  medžiagomis.  Taip  paruoštas  
geriamas  vanduo  yra  apsaugotas  nuo  antrinės mikrobiologinės  taršos  ne  trumpiau  nei  tris  mėnesius  bei  
yra  praturtintas  žmogaus  organizmo funkcionavimui  būtinais  elektrolitais.  Gamybinio  bandymo  metu  
patikrinta  kompozicijos  paruošimo technologija.   

Projekto rezultatai paskelbti 9 moksliniuose straipsniuose žurnaluose esanšiuose TR WOS bazėje ir 
turinčiuose IF, 18 pranešimų tarptautinėse konferencijose, 12 naujų produktų ar technologijų išbandymų ir 
dviejų įdiegimo pramonėje aktais, parengta 1 patentinė paraiška. 

 
 
 

3. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

 

3.1. I uždavinys 

1. Vykdant 1 Programos priemonę buvo tirti augaluose ir gyvūnuose, vartojamuose maistui, bei žemės ūkio 
produktuose vykstantys biologiškai aktyvių komponentų kitimai, įvertinamos besikeičiančioms Lietuvos 
agroklimatinėms sąlygoms labiausiai tinkančios auginimo technologijos ir veislės, išsiskiriančios produktyvumu, 
biologine verte bei kokybės parametrais. 

1.1. Atlikus Prunus ir Ribes antocianinų biosintezės kelio genų tyrimus pirmą klonuotos pilnos P. avium 
flavonoidų sintezės kelio genų bHLH3 bei WD40 ir dalinės MYB10 sekos ir jų reguliatorių kDNR bei nustatytos jų 
sekos. Pirmą kartą pasaulyje klonuotos Ribes genties ir visos Saxifragales sistematinės grupės antocianinų 
sintezės kelio fermentų ir reguliatorių genų sekos. Nustatyti skirtumai antocianinų sintezės reguliatoriaus 
Myb10 gene tarp veislių, sukaupiančių skirtingą antocianinų kiekį turinčias uogas. Tolimesni tyrimai turi būti 
skiriami uogose ir vaisiuose vyraujančių antocianinų metabolitų biologiniam poveikiui įvertinti. Nustatyta, kad 
Prunus ir Ribes MYB, bHLH ir WD40 transkripcijos veiksnių funkciniam tyrimui naudotos modelinės N. 
benthamiana ir N. tabacum sistemos yra funkcionalios ir įvertintos antocianinų sintezės kelio fermentus 
koduojančių genų raiškų koreliacijos su antocianinų kiekiu Ribes augaluose. 
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1.2. Nustatyta, kad pagrindiniai antioksidantiniu aktyvumu pasižymintys fenoliniai junginiai Ribes ir Prunus 
genčių rūšių, veislių ir tarprūšinių hibridų vaisiuose yra antocianinai. Tarprūšiniai serbentų hibridai R. nigrum x 
R. petraeum ir pagal agronominių požymių visumą vertingiausi R. nigrum x R. americanum bei R. nigrum x R. 
usuriensis uogose sukaupė didesnį (iki 28–43 %) antocianinų kiekį, lyginant su daug antocianinų sukaupiančio 
juodojo serbento ‛Ben Tirran’ uogomis.  

1.3. Išsamiai ištirtos šilauogių ir putinų veislės. Daugiausiai (25) unikalių alelių iš visų tirtų šilauogių grupių turėjo 
aukštaūgės šilauogės, 3 unikalūs aleliai buvo nustatyti lietuviškoms veislėms. Daugiausiai unikalių alelių aptikta 
su pradmeniu CA421 (17), mažiausiai – su CA169 (7). Įvertinus tirtas sodinių šilauogių grupes pagal 5 tirtus 
mikrosatelitinius pradmenis, UPGMA dendrogramoje visi šilauogių genotipai pasidalino į dvi grupes – 
aukštaūges ir pusiau aukštaūges bei žemaūges veisles. Lietuviškos veislės ‘Freda‘ ir ‘Danutė‘ pateko į pusiau 
aukštaūgių ir žemaūgių šilauogių grupę. Optimizavus paprastojo putino kariotipavimui reikalingų metafazinių 
chromosomų preparatų paruošimo sąlygas, daugiausiai unikalių alelių buvo aptikta su pradmeniu VDO14. 
Klonui P1 (saldūs vaisiai), ir veislei 'Zarnica' buvo aptikti du, o kitiems 4 genotipams – po vieną unikalų alelį, 
kurie gali būti toliau naudojami putino genotipų identifikavimui.  

1.4. Nustatyta, kad šilauogių lapai sukaupia daugiau fenolinių junginių (FJ), negu jų uogos; be to, šių junginių 
kiekis daug didesnis uogų išspaudose negu sultyse. Antocianinai sudaro 3–25 % FJ kiekio išspaudų ekstraktų ir 
3–13 % uogų sulčių sausų medžiagų. Meteorologinės sąlygos turi skirtingą įtaką FJ kaupimuisi tų pačių šilauogių 
veislių lapuose ir uogose. Atlikus šilauogių morfometrinius tyrimus, nustatyta, kad jų veislės žymiai varijuoja 
mikrofenotipiniame (lapų formos elementų) lygyje ir gali būti identifikuojamos naudojant elipsinių Furje 
deskriptorių metodą, ypač kartu su kitais metodais. Tų pačių veislių iš skirtingų kolekcijų analizė atskleidė 
kloninį jų varijavimą; todėl gali skirtis ir jų sukaupiamų bioaktyvių junginių dėsningumai.  

1.5. Sutrinta šilauogių veislių uogų masė pasižymėjo ryškiu biocidiniu poveikiu bakterijoms ir kai kurioms 
mielėms, tačiau vegetatyvinių ir generatyvinių ūglių poveikis bakterijoms buvo nežymus. Mikroskopiniai grybai 
buvo žymiai atsparesni nei bakterijos, ypač Aspergillus niger, tačiau šiek tiek jautresni uogų, nei ūglių ekstraktų 
poveikiui. Visų veislių vegetatyvinių ir generatyvinių ūglių metanoliniai ekstraktai silpnai slopino D. hansenii ir Y. 
lipolytica. Biocidinio poveikio skirtumai buvo labiau išreikšti atskiriems mikroorganizmams, tačiau dėsningumo 
tarp veislių poveikio nepastebėta.Tirtų šilauogių veislių lapų ekstraktai nebuvo mutageniški 
Salmonella/mikrosomų atžvilgiu; jie neindukavo chromosomų pažaidų (mikrobranduolių) žmogaus 
dvibranduoliuose limfocituose in vitro. Tačiau tirti ekstraktai žmogaus limfocituose patikimai padidino pirminių 
DNR pažaidų dažnį. 

1.6. Atlikus įvairių šilauogių ir putinų veislių biologinius–ūkinius tyrimus, nustatyta, kad pagal vaisių sunokimo 
laiką išskirtos ankstyvos, vidutinės ir vėlyvos putinų veislės bei klonai. Stambiausiais vaisiais pasižymėjo vietinės 
kilmės putinų klonai P4 ir P5 bei veislė ‘Kijevskaja Sadovaja‘. Šilauogių labai derlingų veislių grupei priskirtos 
‘Reka‘, ‘Putte’ ir ‘Northland‘. Atsparios grybinėms ligoms išskirtos veislės ‘Northblue‘, ‘Putte‘, ‘Northcountry‘, 
‘Danutė‘, ‘Freda‘, ‘Puru‘, ‘Reka‘, ‘Aurora‘, ‘Coville‘ ir ‘Rancocas‘. 

1.7. Nustatyta, kad ekologinėje ir intensyvioje žemdirbystės sistemose didžiausią grūdų derlių užaugino 
baltarusiškos veislės, ypač 'Kvietka' (2014 m. – 3,26 t/ha, 2015 m. – 4,00 t/ha). Ekologinėje žemdirbystės 
sistemoje perspektyvi ir rekomenduotina tolesniems tyrimams yra baltarusiška veislė 'Belaruskij determinant – 
1' , intensyvioje – baltarusiška veislė 'Žniajarka', o taip pat baltarusiška veislė 'Kvietka‘. 

1.8. Nustatyta, kad grikių žolės ekstraktai pasižymėjo antioksidantinėmis savybėmis. Didesni pagrindinio 
bioktyvaus junginio - antioksidanto rutino kiekiai nustatyti grikių žolėje, augintoje ekologinėje žemdirbystės 
sistemoje. Mažesnius fenolinių junginių kiekius mažėjimo linkme kaupė lapai, žiedai, žolė ir stiebai, sėklos. 
Nustatyti stiprūs koreliaciniai ryšiai tarp žaliavos antioksidantinio aktyvumo ir fenolinių junginių kiekio. Pagal 
grikių žolėje nustatytus rutino ir bendrą fenolinių junginių kiekius, išskirtos šios perspektyviausios ir tolesnių 
tyrimų reikalaujančios veislės: 'VB Nojai', 'Kora', 'Smuglianka' ir 'Žaleika'. Reikšmingų skirtumų tarp grikių 
pirmojo derliaus ir atolo žaliavų kokybinės ir kiekybinės sudėties pastebėta nebuvo. Gauti rezultatai patvirtino, 
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kad grikių žolės derlius ir atolas yra tokio paties naudingumo lygio žaliava, kurią galima panaudoti kaip fenolinių 
junginių ir antioksidantų šaltinį. 

1.9. Nustatyta, kad daugiausiai potencialiai fototoksiškų fagopirinų susikaupia grikių žiedynuose. Grikių 
žiedynuose identifikuoti du mokslinėje literatūroje anksčiau neskelbti fagopirinai, kurių atominė masė 696 ir 
722 amv. Nustatyta, kad visų tirtų veislių intensyviosios žemdirbystės sąlygomis augintų mėginių fagopirinų 
kiekio rodikliai buvo aukštesni lyginant su ekologinės žemdirbystės sąlygomis augintų mėginių rodikliais. 

1.10. Nustatyta, kad sinapo rūgštis dominuoja tik grūduose, o lukštai prikaupė daugiau vanilino, ferulo ir p-
kumaro rūgščių. Syringo rūgštis buvo būdinga tik varpiniams javams, grikiai pasižymėjo didelėmis rutino 
koncentracijomis (grūduose 358,4±45 µg/g), o belukščių avižų grūduose nustatytas didžiausias kvercetino kiekis 
(29,8±5,3 µg/g). Išaiškinta deoksinivalenolio (DON) priklausomybė nuo bendro fenolinių junginių kiekio grikių 
grūduose, r = - 0,867, kai P<0,01 bei nuo 3,4- dihidroksibenzeno rūgšties, r = - 0,765, kai P<0,01. Tačiau esant 
didelėms DON koncentracijoms fenolinių junginių įtaka neišryškėjo. Reikšmingiausios DON koreliacijos su 
fenoliniais junginiais nustatytos mėginiuose, kur koncentracijos mažesnės (100 - 300 µg/kg). Tyrimai taip pat 
parodė, kad fenolinės rūgštys mažiau jautrios terminiam apdorojimui, bet lyginant su neapdorotais grikių 
grūdais, abu nulukštenimo būdai galėjo turėti įtakos fenolinių rūgščių įvairovei. Karštu būdu paruoštos grikių 
kruopos, kuriose nustatytos didžiausios kvercetino ir hidroksibenzeno rūgščių koncentracijos buvo keletą kartų 
mažiau užterštos AFL B1 ir T-2 toksinu.  

1.11. Ištyrus daugiamečius pupinius augalus, daugiausiai fenolinių junginių ir izoflavonų nustatyta Trifolium 
genties (T. medium ir T. pratense), o flavonoidų (ypač biochanino A ir formononetino) - O. viciifolia rūšies 
augaluose. T. pratense ekstraktai geriausiai sujungė DPPH radikalus, o A. glycyphyllos ir A. cicer - Fe2+ jonus. 
Krūmijimosi tarpsnio augaluose nustatyta daugiau vertingų mitybos medžiagų (pvz. A. glycyphyllos ir O. 
viciifolia ęiame tarpsnyje sukaupia 69.0 ir 46,3 mg/100 g geležies), negu žydinčuose, tačiau žydinčių augalų 
lapai maistinėmis ir daugeliu bioaktyvių savybių artimi krūmijimosi tarpsnio augalams. Žydėjimo tarpsnio metu 
daugiau baltymų, riebalų ir krakmolo nustatyta lapuose ir žieduose, negu stiebuose. Suminis fitoestrogenų ir 
saponinų kiekis tiriamose rūšyse atskirose augalo dalyse daugeliu atveju mažėja tokia tvarka: 
lapai>stiebai>žiedynai. Kondensuotųjų taninų koncentracija O. viciifolia antžeminėje dalyje mažėja šia seka: 
lapai (30,96 mg/g) – žiedynai (23,73 mg/g) - stiebai (6,98 mg/g). Baltymų kiekis visų tirtų augalų sėklose sudaro 
apie trečdalį jų sausosios masės. Baltymų, ląstelienos, bioaktyvių junginių koncentracija bei oksidacinis 
aktyvumas tyrimų grandinėje: sėklos-daigintos sėklos-želmenys ženkliai padidėjo, o tirpių angliavandenių, 
krakmolo ir riebalų - sumažėjo. Šioje grandinėje mineralinių medžiagų kaitos dėsningumai priklausė nuo augalo 
rūšies ir nuo konkretaus junginio ar elemento. Pupinių augalų ekstraktai taip pat pasižymėjo antimikrobiniu 
poveikiu. Medicago genties augalai yra geras fitoestrogeno kumestrolio ir saponinų šaltinis. Reikšmingi 
kondensuotų taninų kiekiai nustatyti tik O. viciifolia žaliavose. Toksiško alkaloido svainsonino nebuvo aptikta. 

1.12. Nustyta, kad gamybiniuose šiltnamiuose aukšto slėgio natrio lempų (HPS) papildymas mėlyna ir žalia 
šviesa rudens – žiemos laikotarpiu skatina daugelio mikrožalumynų augimą, tačiau didesnis skirtingo 
apšvietimo poveikis išryškėjo žiemos laikotarpiu. Mėlyna 455 nm, 470 nm bei žalsvai mėlyna 505 nm šviesa 
lėmė aukštesnes daugelio tirtų mikrožalumynų rūšių antioksidacines savybes, angliavandenių kiekį bei mažesnį 
nitratų kiekį, tačiau šie efektai jautriai priklausė nuo natūralaus apšvietimo skirtingu auginimo sezonu. 

1.13. Siekiant pagerinti žemuogės uogų dydį ir kokybę siūloma jas auginti esant raudonam LED apšvietimui su 
UV priedu, o siekiant padidinti derlių – esant raudonam su UV arba raudonam su mėlynu ar žaliu apšvietimu. 
Flavonoidų sintezės kelio genų raiškai tirti rekomenduojame naudoti žemuogę kaip modelinę rūšį, auginant ją 
tiek in vitro, tiek in vivo sąlygomis. Sausros stresą in vitro sistemose galima modeliuoti, papildant maitinamąją 
terpę polimeru PEG ir lengvai keičiant galutinę šio junginio koncentraciją maitinamojoje terpėje. Antocianinų 
kiekis skirtingų juodųjų serbentų veislių uogose mažai skiriasi, o Prunus gentyje (vyšnių ir trešnių) pastebima 
didelė variacija. Nustatyta, kad antocianinų kaupimąsi in vitro Fragaria augalų audinių kultūrose skatina streso 
sąlygos: žemesnė nei įprasta temperatūra, apšvietimas mėlyna šviesa vietoj optimalios baltos, padidinta 
sacharozės koncentracija mitybinėje terpėje. 
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1.14. Atlikus Lietuvoje auginamų javų grūdų, rapsų ir sėmenų išspaudų, kaip pašarų, bei įvairių pašarų priedų 
maistinės vertės ir įtakos broilerienos, kiaulienos, jautienos, pieno ir kiaušinių biologinei vertei, juslinėms 
savybėms bei prekinei vertei tyrimus,  nustatyta, kad seleno priedas ar jo deriniai su vitaminu E kiaulių, viščiukų 
broilerių, melžiamų karvių pašaruose didina kiaulių produktyvumą, paukštienos maistinę vertę, pieno kokybę, o 
rapsų ir sėmenų aliejai gerina paukštienos, likopenas bei sintetinis antioksidantas Santokvinas - kiaušinių 
maistinius bei kokybinius rodiklius. Parengtos išsamios rekomendacijos gyvūninės kilmės produkcijos 
gamintojams. 

1.15. Skirtingomis laikymo ir šėrimo sąlygomis užaugintų ūkinių (kiaulių, triušių, mėsinių galvijų, žąsų, arklių ir 
laukinių gyvūnų (tauriųjų elnių Cervus elaphus, stirnų Capreolus capreolus ir zuikių Lepus europaeus) mėsa ir 
riebalai, išskyrus kiaulienos, atitinka rekomenduojamą polinesočiųjų n-6/n-3 santykių riebalų rūgščių santykį, 
tačiau pagal atskirus kokybinius mėsos lipidų rodiklius, pagal kuriuos sprendžiamas mėsos galimas poveikis 
vartotojų sveikatai, ta pati mėsa pagal atskirus rodiklius gali būti vertinama prieštaringai. 

1.16. Ištirtas topinambų gumbų ir moliūgų vaisių miltų poveikis gyvūnų produktyvumui, sveikatingumui bei 
kitiems fiziologiniams procesams. Gyvulių ir paukščių racioną papildžius šiais fitobiotiniais preparatais, padidėja 
jų prieaugis, kraujyje didėja eritrocitų ir hemoglobino bei mažėja cholesterolio kiekis. Jie taip pat padidina 
naudingos mikrofloros kiekį gyvulių bei paukščių išmatose, stimuliuoja laktobakterijų ir bifidobakterijų 
dauginimąsi virškinamajame trakte, gerina raciono maisto medžiagų virškinamumą, todėl rekomenduojama 
juos naudoti kaip natūralios kilmės fitobiotinius (prebiotinius) preparatus.  

1.17. Nustatyta, kad paukštiena, dažniau nei kiti tirti maisto mėginiai, užkrėsta Campylobacter, o broilerių 
mėsoje ir marinuotuose jų pusgaminiuose vyrauja Campylobacter jejuni rūšis, kurios kloniniai kompleksai ST-21 
ir ST-353 dažniausiai sukėlė ir žmonių infekcijas. Pieno rūgštis, timolis, cinamaldehidas, karvakrolis ir linalolis 
mažino kampilobakterijų skaičių. Rekomenduojama, kad turi būti mažinamas paukštienos ir jos pusgaminų 
užkrėstumas kampilobakterijomis; tikslinga tęsti pieno r., kaip baktericidinės priemonės, poveikio tyrimus ir 
peržiūrėti marinuotų broilerių mėsos gamybos technologijas. 

2. Vykdant I uždavinio 2 priemonę buvo atliekami Lietuvai svarbių ir perspektyvių maisto produktų, jų žaliavų 
kokybės ir saugos tyrimai, identifikuojant biologiškai vertingus arba žalingus junginius, bei įvertinant efektyvių 
auginimo, laikymo ir apdorojimo būdų įtaką žemės ūkio produktų sudėčiai ir saugai. 

2.1 Nustatyta, kad vaismedžių mineralinė mityba turi ženklų poveikį fenolinių junginių kaupimuisi obuoliuose - 
ekologiškai užaugintuose ‘Aldo’ veislės obuoliuose buvo nustatyta didesnė flavanolių koncentracija negu 
intensyviai prižiūrimuose soduose.  

2.2. Nustatyta, kad likopenas paveikdamas NADPH oksidazės aktyvumą bei su tuo susijusį reaktyvių deguonies 
junginių susidarymą, pasižymi priešuždegiminėmis savybėmis bei slopina makrofagų radikalų susidarymą apie 
43 % (1,2 μM). 

2.3. Ištyrus špinatų laikymąsi modifikuotoje atmosferoje nustatyta, kad geras juslines savybes išlaiko špinatų 
lapai sufasuoti į PA 30 µm (PA0) ir 35 µm (PA1) tipo plėveles ir laikomi 0±1°C–+4±1ºC. PA0 tipo plėvelės 
pakuotėje produktuose išlieka daugiau nitratų (0-16 °C), negu 16 °C PA2 pakuotėse (2 417 mg/kg). 

2.4. Chitozano ir išrūgų baltymų plėvelės su svarainių ir spanguolių sultimis pasižymi fungistatiniu poveikiu 
(Penicillium expansum), o aktinidijų ir šermukšnių sulčių plėvelės neveiksmingos prieš pelėsį. Geriausia apsauga 
obuoliams buvo plėvelės su svarainių sultimis. 

2.5. Triušienos Longissimus lumborum raumens pH buvo žemesnis negu Biceps femoris. Tačiau patikimų 
skirtumų spalvos, vandens rišlumo rodiklių atžvilgiu nenustatyta. Longissimus lumborum raumenys kietesni, 
juose nustatyta daugiau sočiųjų ir mononesočiųjų riebalų rūgščių negu biceps femoris, kuriuose buvo daugiau 
polinesočiųjų rūgščių, tarp jų vertingų C20:5n-3 ir C22:5n-3. Brandinta triušiena buvo minkštesnė negu 
nebrandinta. 
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2.6. Suaugusių arklių amžiaus skirtumas neturi įtakos mėsos cheminei sudėčiai, virimo nuostoliams, 
cholesterolio kiekiui, tačiau senesnių arklių grupėje nustatyta didesnio pH tendencija, arklių amžius turi įtakos 
mėsos kietumui. Arklių lytis turi įtakos mėsos vandens rišlumui ir rodo lyties įtakos tendenciją riebalų kiekiui: 
kastratų mėsoje daugiau riebalų negu kumelių mėsoje. Brandinimas daro įtaką arklienos kietumui.  

2.7. Ištyrus žąsų kiaušinių riebalų rūgščių sudėtį, nustatyta, kad žąsų amžius ir kiaušinių dėjimo periodas turi 
įtakos tik polinesočiųjų riebalų rūgščių proporcijoms, tačiau dėjimo piko metu ženkliai padidėjęs n-3 PNRR 
patikimai nepakeitė žąsų kiaušinių aterosklerozinių ir trombogenių savybių indeksų bei hipocholesteremiškumo 
ir hipercholesteremiškumo santykio. 

2.8. Tarp bakterijų, išskirtų iš paukštienos mėginių, pavieniams antibotikams buvo atsparios 37-12 % stafilokokų 
ir E. coli padermių, o 12 % stafilokokų ir 30,5 % E. coli padermių pasižymėjo daugiaatsparumu. E. coli nustatytos 
genetinės determinantės, koduojančios išplėsto spektro β-laktamazes, lemiančias atsparumą naujų kartų beta-
laktaminiams antibiotikams. Individualiuose ūkiuose auginta paukštiena mažiau užteršta bakterijomis, joje rasta 
mažiau antibiotikams atsparių E. coli, nei augintų pramoninėje paukštininkystėje. Projektu rekomenduojama 
tikrinti paukštieną net tik patogeniškų, bet ir atsparių antibiotikams saprofitinių bakterijų atžvilgiu. 

2.9. Sukurtos trys didelio jautrumo ir specifiškumo patogeninių bakterijų detekcijos maisto grandinėje sistemos, 
tinkamos patogeniškų bakterijų (Escherichia, Salmonella, Yersinia, Listeria, Campylobacter) kiekybinei bei 
kokybinei detekcijai maisto mėginiuose; sukonstruotos bakteriofagų adheziniais baltymais paremtos sistemos, 
tinkamos atrankiam E. coli, tarp jų – patogeninių pserotipų (O-157) surišimui bei koncentravimui. 

2.10. Įrodyta, kad fotosensibilizacija, fotoaktyvuotos ZnO nanodalelės ir fotoaktyvuoto chlorofilino-chitozano 
kompleksas pasižymi itin išreikštomis antibakterinėmis ir antifunginėmis savybėmis, gali pilnai sunaikinti maisto 
patogenus, inaktyvuoti augalų ligų sukėlėją Botrytis cinerea in vitro. Įrodyta, kad šios priemonės gali prailginti 
braškių vartojimo trukmę iki 3 dienų, o purškiant lauko eksperimente jos turi teigiamą poveikį uogų derliui ir 
kokybei, stabdo mikromicetinę uogų taršą, nemažina kerelio augumo ir vystymosi. Panašios tendencijos 
nustatytos ir eksperimentuose su aviečių uogomis. 

2.11. Grūdų kokybei užtikrinti (prevencinių priemonių taikymui pelėsinius grybus detektavus kuo anksčiau) 
pasiūlytas naujas, ženkliai jautresnis metodas pelėsiniams grybeliams aptikti, paremtas bionikiniu principu, 
naudojamu kai kurių rūšių vabzdžių. Metodo jautrumas – kelios grybelių antrinių metabolitų-biomarkerių 
molekulės ore, tenkančios milijardui grūdų natūralių lakių organinių junginių molekulių (ppb eilės). 

3.2. II uždavinys 

3. Vykdant II uždavinio 3 Programos priemonę buvo atliekami potencialių funkcionaliųjų komponentų maisto 
matricose tyrimai, įvertinant jų antioksidacines, antimikrobines, antimutagenines ir kitas savybes, lemiančias 
maisto su šiais komponentais funkcionalumą, padidintą saugą ir biologinę vertę. 

3.1. Ištyrus iš daugiau kaip 30 įvairių rūšių botaninių žaliavų, nustatyta, kad visi iš jų pagaminti fitocheminiai 
preparatai (ekstraktai) pasižymėjo geba sujungti laisvuosius radikalus ir antioksidacinėmis savybėmis, tačiau jų 
potencialas priklausė tiek nuo augalo rūšies, tiek ir nuo panaudoto išskyrimo būdo ir tirpiklio. Be to, pritaikyti 
šiuolaikiški bioaktyvių junginių išskyrimo ir frakcionavimo metodai superkriziniu anglies dvideginiu ir organiniais 
tirpikliais padidintame slėgyje, įsisavintos kelios naujos antioksidacinių savybių įvertinimo metodikos. Ištyrus 
pagamintus fitopreparatus įvairiais chromatografijos ir masių spektrometrijos metodais, identifikuoti įvairių 
klasių junginiai, daugiausiai priklausantys flavonoidų, fenolinių rūgščių ir terpenoidų struktūroms. Galima 
rekomenduoti tęsti tyrimus su šiais ekstraktais išbandant jų galima poveikį terminėms ir oksidacinėms 
reakcijoms maisto sistemose. Taip pat rekomenduotina ištirti veikliųjų medžiagų išsiskyrimo iš šių 
fitokomponentų ypatumus imituojant virškinamojo trakto sąlygas. 

3.2. Ištyrus kai kurių fitopreparatų įtaką realių maisto sistemų kokybei, nustatyta, kad jie neturi neigiamos 
įtakos daugeliui rodiklių, o kai kuriuos rodiklius pagerino. Burokėlių preparatai, turintys sveikatai naudingų 
betacianinų, aviečių išspaudų ekstraktai, buvo išbandyti maisto gaminiuose ir įvertinta jų įtaka kokybei. Nors jų 
poveikis antioksidaciniam produktų potencialui ir antimikrobinėms savybės nebuvo reikšmingas, tačiau šie 
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duomenys gauti tik tiriant produktus in vitro. Buvo ištirta kai kurių veikliųjų medžiagų išsiskyrimo dinamika 
imituojant virškinimo sąlygas ir išsiaiškinti, kiek tokių medžiagų išsiskiria į tirpiąją ir biopasisavinamą organizmo 
ląstelėmis fazę.  

3.3. Įsisavintos ir išbandytos modelinės maisto komponentų ir realių maisto medžiagų (mėsa, aliejus) sistemos 
terminėms ir oksidacinėms reakcijoms tirti; jos išbandytos panaudojant kai kurias augalines žaliavas. Nustatyta, 
kad burokėlio pigmentų frakcijos ir aviečių ekstraktai efektyviai slopino kai kurių kancerogeniškumu 
pasižyminčių heterociklinių aminų susidarymą modelinėje sistemoje. Ištyrus maisto sistemose vykstančių 
reakcijų metu susidarančių junginių ir lipidų oksidacijos produktų sąveikas ir atlikus fenolinių junginių įtakos 
modelinių melanoidinų savybėms bei antioksidaciniam aktyvumui, nustatyta, kad fenoliniai junginiai turi įtakos 
Mejaro parudavimo procesams, ypač didelės molekulinės masės tirpių junginių frakcijoje ir netirpioje frakcijoje. 

3.4. Ištyrus kai kurių augalinių žaliavų ekstraktų genotoksiškumą/mutageniškumą Ames ir COMET testais, 
nustatyta, kad pagal Ames testo duomenis ekstraktai nebuvo mutageniški, tačiau COMET testas atskleidė, kad 
taikant didesnes koncentracijas ekstraktai pasižymėjo mutageniškumu. Ištyrus kai kurių pagamintų 
fitopreparatų antimikrobines savybes prieš maisto patogeniškus mikroorganizmus, taip pat pienarūgštes 
bakterijas, nustatyta, kad jų poveikis priklausė nuo augalo rūšies, panaudotos koncentracijos ir mikroorganizmų 
rūšies.  

3.5. Tirta lietuviško medaus, bičių duonelės botaninė, cheminė, biocheminė sudėtis. Ištirta produktų laikymo 
sąlygų reikšmė jų savybių pokyčiams. Proteomine analize nustatyta, kad įvairių augalų žiedadulkės turi joms 
būdingus baltymus–žymenis, aptinkamus tiek vienmatėje, tiek ir dvimatėje elektroforezės sistemose, 
suteikiančius galimybę medaus rūšiniam identifikavimui. 

3.6. Pritaikius metaproteomikos metodą, atrinkti termofiliniai fermentai, gebantys gaminti oligosacharidus iš 
pektino, ksilano, krakmolo, klonuoti jų genai, išgryninti rekombinantiniai fermentai ir nustatytos jų savybės, 
ištirti galimi substratai ir reakcijų produktai, išsiaiškintos fermentų imobilizacijos sąlygos.  

3.7. KTU MaI kolekcijos bakterijų kultūrų filogenetiniai tyrimai atskleidė didelį taksonominį polimorfizmą, 
apimantį 3 pieno rūgšties bakterijų (PRB) šeimas: Lactobacillaceae, Streptococcaceae bei Enterococcaceae, 
nustatytas šių PRB antimikrobinis aktyvumas prieš technologiškai žalingas bei patogenines bakterijas bei maisto 
produktuose paplitusius grybus/mieles. Nustatytos galimybės panaudoti šias PBR raugams fermentuotų 
produktų gamyboje, įvertinus technologinių veiksnių (pH, gliukozės, NaCl, terminio apdorojimo, sušaldymo) 
įtaką atrinktų 12-os PRB padermių antimikrobinio aktyvumo pokyčiams. 

4. Vykdant 4 Programos priemonę buvo tiriami maisto komponentų pokyčiai perdirbant maisto žaliavas ir 
laikant maisto produktus, kai taikomos bio- ir nanotechnologijos, pažangiausi maisto inžinerijos metodai; 
kuriami didesnės biologinės vertės, saugesnių ir stabilesnių maisto produktų technologijų prototipai. 

4.1. Ištyrus išrūgų baltymų, žirnių baltymų, chitozano, karboksimetilceliuliozės funkcionaliąsias savybes 
nustatyta, kad jų gebėjimas formuoti tarpfazinį sluoksnį emulsijose, sujungti vandenį, formuoti plėveles ir kt., 
gali būti keičiami fiziniais bei cheminiais metodais ir sąlygoti skirtingų struktūrų maisto matricų formavimą bei 
turėti teigiamos įtakos kai kurių maisto produktų biologinei vertei, saugai ir kokybei.  

4.2. Atrinkti kokybiškai ir kiekybiškai optimalūs skaidulinių maisto medžiagų bei Ca preparatų variantai, kurie 
panaudoti sudarant praturtintų veikliosiomis maisto medžiagomis bandomųjų modelinių išrūgų gėrimų matricų 
receptūras. 

4.3. Nustatyta, kad liofilizuotų porų, pastarnokų, salierų kotų ir sulčių milteliai gali būti puiki alternatyva 
sintetiniams maisto priedams, tokiems kaip nitritinė druska, nes daržovių priedai didino mėsos gaminių rišlumo 
gebą ir išeigą po terminio apdorojimo, turėjo teigiamos įtakos gaminių spalvos charakteristikoms, o 
fermentuotų dešrų technologinio proceso metu skatino angliavandenių skilimą, L-pieno ir glutamo rūgščių 
sintezę. Naudojant modifikuotą membraninį emulsavimą pagaminta dviguba emulsija su dideliu natūralaus 
raudono pigmento įkapsuliavimo efektyvumu, kuri sėkmingai panaudota mėsos gaminių be sintetinių priedų 
gamyboje. 
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4.4. Pasirinktas kompleksacijos metodas yra tinkamas bakteriocinų-pektino ir bakteriocinų-inulino-pektino 
kapsulėms paruošti. Biopolimero-peptido dalelių formavimuisi svarbios tiek elektrostatinės ir hidrofobinės 
sąveikos jėgos, tiek ir vandeniliniai ryšiai. Bakteriocinai išsaugo antimikrobinį aktyvumą kapsuliuojant. Dėl 
kompleksacijos su biopolimerais didėja peptido atsparumas proteolitinei degradacijai. Išbandytas bakteriocino-
biopolimero kapsulių efektyvumas realiose maisto sistemose ir palygintas su gryno bakteriocino veikimu. 
Didžiausiu bakteriocino kompleksacijos efektyvumu ir didžiausiu atsparumu proteolitinei degradacijai 
pasižyminčių nanodalelių paruošimui tikslinga naudoti pektino rūgštį ir inuliną.  

4.5. Ištirti elektroporacijos parametrai siekiant suintensyvinti augalinės žaliavos bioaktyvių komponentų masės 
pernašai ir nustatyta, kad parinkus sąlygas, galima selektyvi molekulių ekstrakcijai. Antocianinų kiekis IEL 
apdorotų vyšnių sultyse buvo 43-58 % didesnis nei kontrolinėse sultyse, tačiau statistiškai patikimų skirtumų 
tarp skirtingo intensyvumo IEL apdorojimų nenustatyta. Ekstraktuose išgautuose iš IEL apdorotų vyšnių 
išspaudų nustatyta statistiškai patikimai didesnis antocianinų ir fenolinių junginių kiekis nei kontroliniame 
išspaudų ekstrakte ir defrostuotų uogų išspaudų ekstrakte. Remiantis ESC duomenimis mėlynių apdorojimas IEL 
proporcingai padidina visų uogose esančių antocianinų ekstraktyvumą, ir neturi neigiamos įtakos jų stabilumui. 
Aktinidijų džiovinimui tikslinga naudoti IEL prieš džiovinimą, kuris džiovinimo efektyvumą padidina 13- 15 %. 
Tiek in vitro sąlygomis tiek ir augalinės žaliavos elektroporacijos sąlygomis nustatyta, kad taikant IEL galima 
pasiekti bioaktyvių medžiagų ekstrakcijos selektyvumą priklausomai nuo IEL sąlygų. Todėl detaliau ištyrus šį 
reiškinį IEL apdorojant didesnius kiekius augalinės žaliavos, IEL galima būtų pritaikyti ne tik sulčių išeigos 
padidinimui, bet taip pat ir tam tikru junginių ekstrakcijos selektyvumu. Tyrimus atikus su didesniais augalinės 
žaliavos kiekiais, IEL galėtų būti taikomas pramonėje džiovinimo procesui sutrumpinti.  

4.6. Nustatyta, kad F. graminearum yra pagrindinis DON, 3ADON ir 15ADON mikotoksinų, F. poae – pagrindinis 
NIV šaltinis kviečių grūduose. NIV koncentracija Lietuvoje auginamų kviečių grūduose yra labai maža ir nekelia 
susirūpinimo, tuo tarpu DON ir jo darinių kiekiai neretai viršija normas. Mažiau mikotoksinų aptikta ekologiškai 
užaugintuose vasarinių kviečių grūduose. Kadangi kitų rūšių DON producentų grūduose neaptikta, grūduose 
esančios grybo biomasės kiekio įvertinimas TL-PGR turi pranašumo grūdų taršos mikotoksinais prognozavime 
lyginant su morfologiniais metodais. F. graminearum izoliatų gebėjimo įsavinti skirtingus anglies ir azoto 
šaltinius rezultatai rodo, kad aiškių ryšių tarp grybo metabolizmo ir chemotipo nėra. F. graminearum izoliatų 
patogeniškumas žieminiams ir vasariniams kviečiams in vitro ir lauko sąlygomis priklausė nuo atskirų izoliatų 
agresyvumo ir nebuvo susiję su jų chemotipais. In vitro patogeniškumo testai taip pat rodo žieminių ir vasarinių 
kviečių genotipo (veislės) įtaką ligos pasireiškimui dirbtinės infekcijos sąlygomis. In vitro tirti F. graminearum 
3ADON, 15ADON ir NIV chemotipų izoliatai buvo jautriausi metkonazolo poveikiui, atspariausi – tebukonazolui, 
jautrumas protiokonazolui buvo tarpinis. 15ADON chemotipo izoliatai atsparesni visiems tirtiems fungicidams 
už 3ADON chemotipo izoliatus. Šis reiškinys gali iš dalies paaiškinti didesnį 15ADON izoliatų išskyrimo dažnį iš 
intensyviai ir tausiai, bet ne ekologiškai auginamų grūdų. Atrinkti GB31, GB42, B.sub2 ir Y2 bakterijų kamienai, 
gebantys slopinti F. graminearum augimą in vito. Po išsamesnių tyrimų šie bakterijų kamienai turi potencialo 
būti taikomi fitopatogeninių grybų biologinei kontrolei. 

4.7. Nustatyti lubinų ir nuriebintų linų sėklų bei vaistinių–prieskoninių augalų cheminės sudėties ypatumai prieš 
kietafazę fermentaciją. Nustatytas bendras fenolinių junginių ir flavonoidų kiekis, radikalų surišimo aktyvumas, 
bei identifikuoti lakūs junginiai. Parenkant kietafazės fermentacijos sąlygas, naudinga apdoroti ultragarsu. Po 
ultragarsinio apdorojimo sumažėja (44-46 %) pašalinė mikroflora, geriau dauginasi pieno rūgšties bakterijos. 
Parinkti technologiniai parametrai maltos mėsos pusgaminių, varškės sūrių, įvairių kepinių bei kremų ir padažų 
gamybai. Atskiroms maisto produktų grupėms parinkti augalai ir optimalus fermentuoto augalinio priedo kiekis. 

4.8. Nustatyta, kad margainio ir plačialapės pipirnės kietafazės fermentacijos metu susidaro nauji junginiai; 
fenolinių junginių, flavonoidų bei radikalų surišimo geba padidėja. Tradicinės fermentacijos metu fenolinių 
junginių ir flavonoidų kiekis didėja vykdant procesą 48 val. Pieno rūgšties bakterijų metabolizmo produktai 
(benzeno rūgštis, karvakrolis, 3-metil-2(5H)-furanonas, m-cimenas) pasižymi bendru antimikrobiniu poveikiuč 
tuo tarpu kariofilenas ir acetil-metil-karbinolis slopina tik B. subtilis bakterijų augimą. Kietafazės fermentacijos 
metu, susidaro daugiau pieno rūgšties nei tradicinės fermentacijos metu: daugiau L(+) ir mažiau D(-) izomerų. 
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Baltymingų augalų ir vaistinių prieskoninių augalų kietafazė fermentacija yra efektyvesnė nei tradicinė; 
gaunami mažesnio pH ir bentro titruojamo rūgštingumo produktai, geriau dauginasi pienarūgštės bakterijos. 
Biogeninių aminų kiekis neviršija toksinės histamino koncentracijos (400–500 mg/kg). Fermentacijos būdo įtaka 
šių junginių susidarymui priklauso nuo fermentacijos terpės sudėties. 

4.9. Įvertintos fermentuotų augalų produktų panaudojimo galimybės mėsos, pieno produktų, įvairių kepinių, 
kremų bei padažų gamybai. Topinambų produktai tinka maltos mėsos pusgaminių mikrobiniam gedimui lėtinti. 
Satureja montana L. priedas stabdo oksidacijos reakcijas mėsos pusgaminiuose. Rhaponticum carthamoides 
produktai gerina varškės sūrių juslines savybes. Lubinų, linų sėmenų ir topinambų priedai tinka miltinės 
konditerijos kepiniams. L. sakei, P. pentosaceus ir P. acidilactici tinka lubinų kietafazei fermentacijai. Raugų 
pridėjimas į kepinius pagerina kvietinių kepinių kokybę. Silybum marianum, Nigella sativa, Cnicus benedictus, 
Satureja montana, priedai tinka kvietinės duonos ir pyrago kepinių gamybai kaip natūralios kvapiosios 
medžiagos, mažina mikrobiologinę taršą. Sukurti nauji maisto produktai su fermentuotų produktų priedais 
didesnės rizikos žmonių grupei. Paruošti padidintos biologinės vertės maisto produktų su fermentuotais augalų 
priedais technologijų prototipai, kurie gali būti diegiami gamyboje. 

4.10. Ekstruzijos bei kitais būdais gaunami inovatyvūs nanokrakmolo bandiniai  su  eteriniu  aliejumi  
(nanokrakmolo  ir  eterinio  aliejaus  kietieji  tirpalai) rekomenduojami  naudoti  maisto  gamybos  įmonėse,  
kuriose  šie  aliejai  naudojami  maisto produktų gamyboje. Eteriniai aliejai kietųjų tirpalų formoje yra 
technologiškai patogūs naudoti, išvengiama skystinių dozatorių ir papildomų emulsiklių naudojimo, o su jais 
pagaminti maisto produktai (emulsijos) yra itin stabilūs ilgą laiką. Sukurtos efektyvios dezinfekcinės priemonės 
efektyviai  neutralizuoja  mikrobiologinę  taršą  vandenyje,  nesukeliant  jokio  nemalonaus  kvapo  ar  skonio 
vandenyje, kas būdinga įprastoms dezinfekcinėms tabletėms veikliojo chloro pagrindu. Dėl šių priežasčių  jos  
rekomenduojamos naudoti  karines  užduotis  vykdančių  Lietuvos  ginkluotųjų  pajėgų  karių  saugaus  
paviršinio geriamojo  vandens  paruošimui.  Pramoninių  išbandymų  metu  aliejinės  kompozicijos  su  
antipelėsiniu  GBM  -  natamicinu buvo pranašesnės už eterinį kmynų aliejų, nes prailgino batono ir juodos 
duonos gaminių saugaus vartojimo trukmę apie 20 proc, kai natamicino kiekis duonoje buvo iki 5,3 mg/kg 
duonos. Rekomenduojama  suinteresuotiems  maisto  pramonės  atstovams  inicijuoti  šio  maisto  priedo 
įteisinimo duonos ir kitų kepinių konservavimui procedūras. 

 
 
Vykdymo grupės vadovas ................................... Prof. dr. Rimantas Venskutonis 
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PRIEDAI 

I. Projektų, vykdytų 2011–2015 metais, sąrašas 

Eil. 
Nr. 

Paraiškos 
Nr. 

Sutarties Nr. Projekto vadovas Projekto pavadinimas Vykdančioji institucija 
Projekto 

įgyvendinimo 
laikotarpis 

Skirta lėšų 
iš viso 

(tūkst. Lt 
(tūkst. Eur)) 

1. SVE-11008 SVE-01/2011 dr. Tadeušas 
Šikšnianas 

Tarprūšiniai sodo augalų hibridai – naujas antocianinų šaltinis Lietuvos agrarinių ir miškų 
mokslų centras 

2011.09 - 
2014.07 

892,7 
(258,5) 

2. SVE-11011 SVE-02/2011 dr. Pranas Viškelis Auginimo ir laikymo būdų bei technologijų įtaka sodininkystės 
ir daržininkystės produktų kokybei 

Lietuvos agrarinių ir miškų 
mokslų centras 

2011.08 - 
2014.07 

999,4 
(289,4) 

3. SVE-11014 SVE-03/2011 dr. Aušra 
Brazaitytė 

Mikrožalumynų maistinės kokybės valdymas šviesokultūros 
sistemoje 

Lietuvos agrarinių ir miškų 
mokslų centras 

2011.08 - 
2014.07 

920,3 
(266,5) 

4. SVE-11018 SVE-04/2011 dr. Juozas Labokas Retesniųjų uoginių augalų bioaktyvių komponentų kitimas 
priklausomai nuo genotipo ir aplinkos 

Gamtos tyrimų centras 2011.09 - 
2014.07 

1000 
(289,6) 

5. SVE-11012 SVE-05/2011 dr. Mindaugas 
Malakauskas 

Maisto žaliavų ir produktų saugos bei kokybės gerinimas 
žmonių kampilobakteriozės prevencijai 

Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

2011.08 - 
2013.12 

679 
(196,7) 

6. SVE-11001 SVE-06/2011 dr. Petras Rimantas 
Venskutonis 

Nauji daugiafunkciniai fitocheminiai komponentai maisto 
biologinei vertei ir saugai padidinti 

Kauno technologijos 
universitetas 

2011.09 - 
2013.12 

1 000 
(289,6) 

7. SVE-11013 SVE-07/2011 dr. Daiva 
Leskauskaitė 

Tradicinio maisto kokybės ir biologinės vertės didinimas 
projektuojant jo struktūrą ir funkcionalumą 

Kauno technologijos 
universitetas 

2011.08 - 
2013.12 

668,7 
(193,7) 

8. SVE-11015 SVE-08/2011 dr. Nomeda 
Kuisienė 

Naujo tipo prebiotinių oligosacharidų kūrimas termofilinių 
fermentų pagalba 

Vilniaus universitetas 2011.08 - 
2013.12 

810 
(234,6) 

9. SVE-11019 SVE-09/2011 habil. dr. Audrius 
Maruška 

Vertingesnių ir saugesnių maisto produktų kūrimas taikant 
augalinės žaliavos kietafazę fermentaciją 

Vytauto Didžiojo 
universitetas 

2011.08 - 
2013.12 

938,4 
(271,8) 

10. SVE-12007 SVE-01/2012 dr. Bogumila 
Kurtinaitienė 

Bičių produktų, praturtintų augaliniais komponentais, sudėties 
ir savybių tyrimas 

Vilniaus universitetas 2012.08 - 
2015.12 

675,9 
(195,8) 

11. SVE-12011 SVE-02/2012 dr. Živilė Lukšienė Inovatyvios technologijos aviečių ir braškių uogų 
mikrobiologinei saugai ir kokybei 

Vilniaus universitetas 2012.08 - 
2015.12 

683,9 
(198,1) 

12. SVE-12013 SVE-03/2012 dr. Almantas 
Šimkus 

Fitobiotikų įtaka gyvūnų lipidų apykaitai, pašarų virškinamumui 
ir produkcijos formavimuisi 

Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

2012.09 - 
2015.10 

384,6 
(111,4) 

13. SVE-12004 SVE-04/2012 dr. Edita 
Sužiedėlienė 

Patogeninių bakterijų detekcija maisto grandinėje 
molekuliniais metodais 

Vilniaus universitetas 2012.09 - 
2015.12 

597,2 
(173) 

14. SVE-12005 SVE-05/2012 dr. Joana 
Šalomskienė 

Antimikrobiškai aktyvių pieno rūgšties bakterijų filogenetinė 
analizė ir atranka raugų gamybai 

Kauno technologijos 
universitetas 

2012.09 - 
2015.06 

431,9 
(125,1) 

15. SVE-12006 SVE-06/2012 dr. Vaiva 
Kazanavičiūtė 

Antocianinų biosintezės kelio genų raiška sodo augaluose Vilniaus universitetas 2012.09 - 
2015.12 

680,4 
(197,1) 
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Eil. 
Nr. 

Paraiškos 
Nr. 

Sutarties Nr. Projekto vadovas Projekto pavadinimas Vykdančioji institucija 
Projekto 

įgyvendinimo 
laikotarpis 

Skirta lėšų 
iš viso 

(tūkst. Lt 
(tūkst. Eur)) 

16. SVE-12014 SVE-07/2012 dr. Violeta 
Razmaitė 

Skirtingai užaugintų ūkinių ir laukinių gyvūnų mėsos kokybė 
vartotojų sveikos mitybos aspektu 

Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

2012.09 - 
2015.12 

431,3 
(124,9) 

17. SVE-12003 SVE-08/2012 dr. Algirdas 
Liutkevičius 

Biologiškai aktyvių medžiagų savybių, stabilumo, įtakos maisto 
matricoms ir žmonių sveikatai tyrimai 

Kauno technologijos 
universitetas 

2012.09 - 
2015.06 

497,3 
(144) 

18. SVE-14002 SVE-01/2014 dr. Petras Rimantas 
Venskutonis 

Uogų išspaudų biorafinavimas į funkcionaliuosius 
komponentus aukšto slėgio ir fermentiniais metodais 

Kauno technologijos 
universitetas 

2014.03 - 
2015.12 

391 
(113,2) 

19. SVE-14003 SVE-02/2014 dr. Liudas 
Ivanauskas 

Grikių veislių ir auginimo sąlygų atranka, technologijos 
funkcionaliųjų komponentų didinimui kūrimas 

Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

2014.03 - 
2015.12 

365 
(105,7) 

20. SVE-14006 SVE-03/2014 dr. Jolanta 
Sereikaitė 

Bakteriocinų kaip biokonservantų mikrokapsuliavimo tyrimai Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas 

2014.04 - 
2015.12 

400 
(115,8) 

21. SVE-14007 SVE-04/2014 dr. Audronė 
Mankevičienė 

Sveikų produktų gamybai aktualių augalų saugos ir kokybės 
gerinimas auginant ir perdirbant 

Lietuvos agrarinių ir miškų 
mokslų centras 

2014.03 - 
2015.12 

367 
(106,3) 

22. SVE-14009 SVE-05/2014 dr. Marius Virgailis Atsparumą antibiotikams koduojančių determinančių 
paplitimas paukštienoje 

Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

2014.03 - 
2015.12 

246,2 
(71,3) 

23. SVE-14012 SVE-06/2014 dr. Nijolė 
Lemežienė 

Daugiamečiai pupiniai augalai – pridėtinės vertės ingredientų 
šaltinis funkciniam maistui 

Lietuvos agrarinių ir miškų 
mokslų centras 

2014.04 - 
2015.12 

399 
(115,6) 

24. SVE-14015 SVE-07/2014 dr. Ina Jasutienė Daržovių funkcionaliųjų komponentų įtaka mėsos gaminių 
kokybei ir biologinei vertei 

Kauno technologijos 
universitetas 

2014.03 - 
2015.12 

305,2 
(88,4) 

25. SVE-14018 SVE-08/2014 dr. Saulius 
Šatkauskas 

Elektroporacijos tyrimai augalinės žaliavos bioaktyvių 
komponentų masės pernašos intensyvinimui 

Vytauto Didžiojo 
universitetas 

2014.04 - 
2015.12 

400 
(115,8) 

26. SVE-14023 SVE-09/2014 dr. Skaidrė 
Supronienė 

Trichotecenus produkuojančių Fusarium spp. chemotipų 
sudėtis javuose, jų patogeniškumas ir kontrolė 

Lietuvos agrarinių ir miškų 
mokslų centras 

2014.03 - 
2015.12 

380,1 
(110,1) 

27. SVE-14025 SVE-10/2014 dr. Rita Butkienė Biomarkerių paieška kenksmingų medžiagų aptikimui grūduose 
ir jų produktuose kokybės bei saugos kontrolei 

Gamtos tyrimų centras 2014.03 - 
2015.12 

381,6 
(110,5) 
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II. Projektų, vykdytų 2011–2015 metais, mokslinių tyrimų rezultatai 

Eil. 
Nr. 

Paraiškos 
reg. Nr. 

Sutarties Nr. Projekto vadovas Pavadinimas 
Vykdančioji 
institucija 

Priemonė GT1
1
 GT2a

2
 GT2b

3
 B1

4
 KT

5
 

1. SVE-11008 SVE-01/2011 dr. Tadeušas 
Šikšnianas 

Tarprūšiniai sodo augalų hibridai – naujas 
antocianinų šaltinis 

Lietuvos agrarinių ir 
miškų mokslų centras 

1   4,5* 0 3 

2. SVE-11011 SVE-02/2011 dr. Pranas Viškelis Auginimo ir laikymo būdų bei technologijų įtaka 
sodininkystės ir daržininkystės produktų 
kokybei 

Lietuvos agrarinių ir 
miškų mokslų centras 

2  1 8 1 10 

3. SVE-11014 SVE-03/2011 dr. Aušra 
Brazaitytė 

Mikrožalumynų maistinės kokybės valdymas 
šviesokultūros sistemoje 

Lietuvos agrarinių ir 
miškų mokslų centras 

1   1 0 12 

4. SVE-11018 SVE-04/2011 dr. Juozas Labokas Retesniųjų uoginių augalų bioaktyvių 
komponentų kitimas priklausomai nuo genotipo 
ir aplinkos 

Gamtos tyrimų 
centras 

1   6 1 13 

5. SVE-11012 SVE-05/2011 dr. Mindaugas 
Malakauskas 

Maisto žaliavų ir produktų saugos bei kokybės 
gerinimas žmonių kampilobakteriozės 
prevencijai 

Lietuvos sveikatos 
mokslų universitetas 

2   3 1 7 

6. SVE-11001 SVE-06/2011 dr. Petras Rimantas 
Venskutonis 

Nauji daugiafunkciniai fitocheminiai 
komponentai maisto biologinei vertei ir saugai 
padidinti 

Kauno technologijos 
universitetas 

3 1  18 7 52 

7. SVE-11013 SVE-07/2011 dr. Daiva 
Leskauskaitė 

Tradicinio maisto kokybės ir biologinės vertės 
didinimas projektuojant jo struktūrą ir 
funkcionalumą 

Kauno technologijos 
universitetas 

4   3 2 5 

8. SVE-11015 SVE-08/2011 dr. Nomeda 
Kuisienė 

Naujo tipo prebiotinių oligosacharidų kūrimas 
termofilinių fermentų pagalba 

Vilniaus universitetas 3  1 3 4 0 

9. SVE-11019 SVE-09/2011 habil. dr. Audrius 
Maruška 

Vertingesnių ir saugesnių maisto produktų 
kūrimas taikant augalinės žaliavos kietafazę 
fermentaciją 

Vytauto Didžiojo 
universitetas 

4  1 10 5 21 

10. SVE-12007 SVE-01/2012 dr. Bogumila 
Kurtinaitienė 

Bičių produktų, praturtintų augaliniais 
komponentais, sudėties ir savybių tyrimas 

Vilniaus universitetas 3; 4  1 3 0 0 

11. SVE-12011 SVE-02/2012 dr. Živilė Lukšienė Inovatyvios technologijos aviečių ir braškių 
uogų mikrobiologinei saugai ir kokybei 

Vilniaus universitetas 2  1 5 2 11 

                                                           
1
 Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos ir knygų skyriai  

2
 Mokslo straipsniai Lietuvoje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) duomenų bazėje „Web of Science“ 

3
 Mokslo straipsniai užsienyje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) duomenų bazėje „Web of Science“  

4
 Projekte dalyvavusių doktorantų skaičius  

5
 Pranešimų tarptautinėse konferencijose skaičius 
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Eil. 
Nr. 

Paraiškos 
reg. Nr. 

Sutarties Nr. Projekto vadovas Pavadinimas 
Vykdančioji 
institucija 

Priemonė GT1
1
 GT2a

2
 GT2b

3
 B1

4
 KT

5
 

12. SVE-12013 SVE-03/2012 dr. Almantas 
Šimkus 

Fitobiotikų įtaka gyvūnų lipidų apykaitai, pašarų 
virškinamumui ir produkcijos formavimuisi 

Lietuvos sveikatos 
mokslų universitetas 

1  2  0 3 

13. SVE-12004 SVE-04/2012 dr. Edita 
Sužiedėlienė 

Patogeninių bakterijų detekcija maisto 
grandinėje molekuliniais metodais 

Vilniaus universitetas 2   3 1 3 

14. SVE-12005 SVE-05/2012 dr. Joana 
Šalomskienė 

Antimikrobiškai aktyvių pieno rūgšties bakterijų 
filogenetinė analizė ir atranka raugų gamybai 

Kauno technologijos 
universitetas 

3   1 1 2 

15. SVE-12006 SVE-06/2012 dr. Vaiva 
Kazanavičiūtė 

Antocianinų biosintezės kelio genų raiška sodo 
augaluose 

Vilniaus universitetas 1   0,5* 3 2 

16. SVE-12014 SVE-07/2012 dr. Violeta 
Razmaitė 

Skirtingai užaugintų ūkinių ir laukinių gyvūnų 
mėsos kokybė vartotojų sveikos mitybos 
aspektu 

Lietuvos sveikatos 
mokslų universitetas 

2   2 0 6 

17. SVE-12003 SVE-08/2012 dr. Algirdas 
Liutkevičius 

Biologiškai aktyvių medžiagų savybių, 
stabilumo, įtakos maisto matricoms ir žmonių 
sveikatai tyrimai 

Kauno technologijos 
universitetas 

4   4 0 7 

18. SVE-14002 SVE-01/2014 dr. Petras Rimantas 
Venskutonis 

Uogų išspaudų biorafinavimas į 
funkcionaliuosius komponentus aukšto slėgio ir 
fermentiniais metodais 

Kauno technologijos 
universitetas 

3   3 3 12 

19. SVE-14003 SVE-02/2014 dr. Liudas 
Ivanauskas 

Grikių veislių ir auginimo sąlygų atranka, 
technologijos funkcionaliųjų komponentų 
didinimui kūrimas 

Lietuvos sveikatos 
mokslų universitetas 

1; 2    1 4 

20. SVE-14006 SVE-03/2014 dr. Jolanta 
Sereikaitė 

Bakteriocinų kaip biokonservantų 
mikrokapsuliavimo tyrimai 

Vilniaus Gedimino 
technikos 
universitetas 

4   1 1 4 

21. SVE-14007 SVE-04/2014 dr. Audronė 
Mankevičienė 

Sveikų produktų gamybai aktualių augalų 
saugos ir kokybės gerinimas auginant ir 
perdirbant 

Lietuvos agrarinių ir 
miškų mokslų centras 

1  1  1 2 

22. SVE-14009 SVE-05/2014 dr. Marius Virgailis Atsparumą antibiotikams koduojančių 
determinančių paplitimas paukštienoje 

Lietuvos sveikatos 
mokslų universitetas 

2    1 1 

23. SVE-14012 SVE-06/2014 dr. Nijolė 
Lemežienė 

Daugiamečiai pupiniai augalai – pridėtinės 
vertės ingredientų šaltinis funkciniam maistui 

Lietuvos agrarinių ir 
miškų mokslų centras 

1  3 1 2 5 

24. SVE-14015 SVE-07/2014 dr. Ina Jasutienė Daržovių funkcionaliųjų komponentų įtaka 
mėsos gaminių kokybei ir biologinei vertei 

Kauno technologijos 
universitetas 

4   2 1 6 

25. SVE-14018 SVE-08/2014 dr. Saulius 
Šatkauskas 

Elektroporacijos tyrimai augalinės žaliavos 
bioaktyvių komponentų masės pernašos 
intensyvinimui 

Vytauto Didžiojo 
universitetas 

3; 4  1 1 2 7 
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Eil. 
Nr. 

Paraiškos 
reg. Nr. 

Sutarties Nr. Projekto vadovas Pavadinimas 
Vykdančioji 
institucija 

Priemonė GT1
1
 GT2a

2
 GT2b

3
 B1

4
 KT

5
 

26. SVE-14023 SVE-09/2014 dr. Skaidrė 
Supronienė 

Trichotecenus produkuojančių Fusarium spp. 
chemotipų sudėtis javuose, jų patogeniškumas 
ir kontrolė 

Lietuvos agrarinių ir 
miškų mokslų centras 

3; 4   1 2 4 

27. SVE-14025 SVE-10/2014 dr. Rita Butkienė Biomarkerių paieška kenksmingų medžiagų 
aptikimui grūduose ir jų produktuose kokybės 
bei saugos kontrolei 

Gamtos tyrimų 
centras 

2    1 4 

28. SVE-11502 MT-1132 Dr. Romas 
Gružauskas 

Gyvūnų mitybos technologijos kūrimas gauti  
pagerintos biologinės vertės mėsą, pieną ir  
kiaušinius 

Lietuvos sveikatos  
mokslų universitetas 

1  1 1 3 17 

29. SVE-11502 MT-1131 Dr. Algirdas 
Žemaitaitis 

Nanokrakmolo ir gamtinių bioaktyvių 
medžiagų kompozicijos funkciniam 
maistui** 

Kauno technologijos 
universitetas 

2  1 8 4 18 

      Iš viso 1 14 94 50 240 

* viena publikacija buvo paskelbta kaip bendras dviejų projektų rezultatas 

** Vykdant šį projektą buvo papildomai parengta: 
Paraiška Lietuvos patentui - GT8 produkcija: Prašymas Nr. 2015 087 išduoti patentą  ,,Saugus ir naudingas geriamasis vanduo ir jo paruošimo būdas‘‘ LR Valstybiniam patentų biurui (VPB) 
4 naujos technologijos – GT6 produkcija: gamybinių bandymo aktai 
 


