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DUOMENYS APIE 2011 METAIS VYKDYTUS PROJEKTUS 

Eil. 
Nr. 

Kvietimo Nr. 
Konkurse dalyvavusių projektų 

skaičius 

Projektų skaičius Projektams 
skirta lėšų, Lt Vykdytų Baigtų Tęsiamų 

1. I kvietimas 20 9 0 0 2024100 

 

 

2011 METŲ ATASKAITOS SANTRAUKA 

Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ paskirtis – įvertinti bei ištirti 

maisto žaliavų ir produktų sudėtį, kiekybinius ir kokybinius pokyčius, vykstančius gamybos procesų, 

saugojimo ar transportavimo metu, bei panaudoti tyrimų rezultatus maisto žaliavų ir produktų 

kokybei bei saugai užtikrinti, taip pat naujų technologijų prototipams kurti. Be to, šios programos 

įgyvendinimas leis įsisavinti bei pritaikyti pažangius šiuolaikinius mokslinių tyrimų metodus ir 

naujausias mokslo žinias maisto mokslo srityje. 

Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ finansavimas 2011 metais skirtas 

9 moksliniams projektams: 3 projektai vykdomi Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filiale 

Sodininkystės ir daržininkystės institute, 2 projektai – Kauno technologijos universitete bei po 

vieną projektą Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus universitete, Lietuvos sveikatos mokslų 

universitete bei Gamtos tyrimų centre.  

Dauguma 2011 metais IV ketvirtyje vykdomų tyrimų buvo susiję su augalinių maisto žaliavų 

tyrimais. Buvo tiriama antocianinų kiekybinė ir kokybinė sudėtis Prunus ir Ribes genčių bei 

tarprūšinių hibridų vaisiuose, šiltnamio sąlygomis įvertinta įvairių mikrožalumynų rūšių ir veislių 

maistinė kokybė bei tirtas 7 šilauogių veislių sulčių ir lapų metanolinių ekstraktų įtaka mielėms. 

Taip pat atlikti poskiepių, skynimo laiko, tarpueilių priežiūros, sodinimo sistemų įtakos vaisių 

kokybei ir bioaktyvių medžiagų kaupimuisi tyrimai. Atlikti nefermentuotų ir fermentuotų augalinių 

žaliavų biologiškai aktyvių medžiagų (fenolinių junginių, eterinių aliejų) kiekybinės ir kokybinės 

sudėties pokyčių tyrimai bei parinkti geriausiai tinkami fermentuoti baltyminių augalų produktai 

kvietinių kepinių funkcionaliajai vertei didinti, kokybei bei saugai užtikrinti. Pradėti fitocheminių 

komponentų įtakos lipidų oksidacijai ir HA susidarymui aukštoje temperatūroje tyrimai bei atrinkti 

fitocheminių komponentų botaniniai šaltiniai. Taip pat užbaigti stumbražolės sudėtyje esančio 

stipraus antioksidanto 5,8-dihidroksikumarino genotoksiškumo ir antioksidacinio aktyvumo 

tyrimai. Vieno projekto tyrimai buvo skirti kampilobakterijų paplitimui maisto žaliavose ir 

produktuose bei aplinkos mėginiuose, siekiant nustatyti svarbiausius žmonių užsikrėtimo 

kampilobakterioze šaltinius. Mikrobiologijos srityje dar atlikta termofilinių sukaupiamųjų kultūrų 

auginimo tyrimai, substratais naudojant pektiną (obuolių), poligalakturono rūgštį, ksilaną (beržų) 
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bei krakmolą. Dar viena tyrimų kryptis buvo orientuota į išrūgų baltymų tyrimus, jų panaudojimą 

valgomosioms plėvelėms kurti bei plėveles panaudoti kalakutienai padengti, siekiant slopinti 

gedimo procesus. Taip pat šių tyrimų metu buvo sudarytos modelinės mėsos sistemos, leidusios 

įvertinti tiriamų pakaitalų koncentracijų įtaką produkto cheminei sudėčiai, technologinėms 

charakteristikoms ir išeigai. 

Įvertinus labai trumpą tyrimų atlikimo laikotarpį (2011 metų IV ketvirtis) ir gautus tyrimų 

rezultatus, rekomenduojama projektuose numatytus tyrimus tęsti toliau. Atlikti pradiniai tyrimai 

sudaro prielaidas manyti, kad tolesnių tyrimų etapų metu bus gauta rezultatų, padėsiančių pasiekti 

šioje nacionalinėje mokslo programoje užsibrėžtų tikslų. 

 

 

ABSTRACT OF ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2011 

The aim of the National Science Programme „Healthy and Safe Food” is to obtain new 

knowledge on qualitative and quantitative changes during food production processes, storage and 

transportation. The new knowledge will be used for enhancing of 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. 

In 2011 nine research projects were financed by National Science Programme “Healthy and 

Safe Food”: three projects are carried out at the Institute of Horticulture of Lithuanian Research 

Centre for Agriculture and Forestry; two projects implemented at Kaunas University of Technology 

and 4 institutions (Vytautas Magnus University, Vilnius University, Nature Research Centre and 

Lithuanian University of Health Sciences) are implementing one project each. 

Most of the research carried out in the last quarter in 2011 was related to raw produce of 

plants. Anthocyanins qualitative and quantitative composition was investigated in fruits and 

berries of genus Prunus and Ribes and their hybrids, nutritional quality of different microgreens 

species and varieties was evaluated under greenhouses conditions, effect of juice and leaves 

methanolic extracts of seven blueberry varieties on yeast was tested. It was also investigated 

effect of rootstocks, harvest time, interrow maintained, planting systems on fruit quality and the 

accumulation of bioactive compounds. Investigations of changes in quantitative and qualitative 

composition of biologically active compounds (polyphenols and essential oils) in fermented and 

nonfermented plants raw material were carried out and the best samples from protein-rich 

fermented plants were used for the increase of functional value, quality and safety of wheat 

bakery products. Investigation of effect of phytochemical components on lipid oxidation and the 
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formation of HA at high temperature was carried out and selection of botanical sources of 

phytochemical components was made. Investigations of antioxidant activity and genotoxicity of 

antioxidant 5.8-dihydroxycoumarin in sweet grass were completed.  Research of one project was 

focused on prevalence of Campylobacter spp. in food and environmental samples with aim to 

identify main sources of human campylobacteriosis. One more project in the area of microbiology 

was related to development of highly functional oligosaccharides from pectin, xylan and starch. 

One more direction of research was focused on analysis of whey proteins, their use for production 

of edible films, and the use of edible films for coating of turkey meat to retard spoilage. Also meat 

model systems were created for evaluation of effect of substitutes concentrations on food 

chemical composition, technological properties and yield.   

Due to the short project implementation period (only IV quarter of 2011) it is difficult to 

evaluate achievements of the projects, and therefore it is recommended to continue research 

projects started in 2011. At this stage the implementation of the research projects is according to 

the planed schedule and this allows to believe that further implementation of these projects will 

allow to achieve the goals foreseen in the National Science Programme “Healthy and Safe Food”. 
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1. Įvadas 

Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ paskirtis – įvertinti bei ištirti 

maisto žaliavų ir produktų sudėtį, kiekybinius ir kokybinius pokyčius, vykstančius gamybos procesų, 

saugojimo ar transportavimo metu, bei panaudoti tyrimų rezultatus maisto žaliavų ir produktų 

kokybei bei saugai užtikrinti, taip pat naujų technologijų prototipams kurti. Be to, šios programos 

įgyvendinimas leis įsisavinti bei pritaikyti pažangius šiuolaikinius mokslinių tyrimų metodus ir 

naujausias mokslo žinias maisto mokslo srityje. 

Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ tikslas – gauti ir susisteminti 

naujas mokslo žinias metodams kurti ir pritaikyti biomedžiagas naujiems saugiems, aukštesnės 

kokybės ir didesnės biologinės vertės maisto produktams, atitinkantiems sveikos mitybos 

principus, konkurencingiems vidaus ir užsienio rinkose; parengti teorinius pagrindus funkcionaliųjų 

maisto produktų gamybos technologijoms, racionaliai naudojant vietos žaliavas ir saugiai 

pateikiant produktus vartotojams. Programos tikslui pasiekti 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 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 tinkamiausias 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; 
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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. 

Sėkmingai įgyvendinus nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ pirmojo 

uždavinio priemones bus atlikti Lietuvai svarbių tradicinių ir perspektyvių maisto žaliavų 

komponentų tyrimai, mokslinių tyrimų pagrindu bus sudarytos prielaidos biologiškai aktyvių 

maisto komponentų gamybos efektyvumui gerinti bei gamybos plėtrai; pagal produktyvumo ir 

kokybės kriterijus bus įvertintos tinkamiausios augalų bei gyvūnų veislės Lietuvos agroklimatinėms 

sąlygoms; bus sukurti pirminės žemės ūkio produkcijos įvairių laikymo būdų modeliai, siekiant 

išsaugoti bei pagerinti maisto žaliavų ir produktų kokybę; bus kuriami gamybos technologijų 

prototipai. Antrojo uždavinio įgyvendinimas leis visapusiškai ištirti perspektyvius maisto žaliavų 

antrinius metabolizmo produktus, siekiant juos pritaikyti maisto saugai gerinti išlaikant maisto 

natūralumą; bus parengtos maisto modelinės sistemos bei pakuočių technologijų prototipai 

siekiant didinti maisto produktų stabilumą išlaikant geriausią kokybę, taip pat bus ištirti 

mikroorganizmų kontrolės būdai, galintys iš dalies pakeisti terminio apdorojimo būdus ar 

naudojamus konservantus. Be to, bus kuriami maisto žaliavų ir produktų gamybos technologijų 

prototipai, skirti didesnės biologinės vertės maisto produktams, pasižymintiems ir teigiamu 

poveikiu vartotojų sveikatai, gauti. 
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2. Dėstomoji ataskaitos dalis 

Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ finansavimas 2011 metais skirtas 

9 moksliniams projektams: 3 projektai vykdomi Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filiale 

Sodininkystės ir daržininkystės institute, 2 projektai – Kauno technologijos universitete bei po 

vieną projektą – Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus universitete, Lietuvos sveikatos mokslų 

universitete bei Gamtos tyrimų centre. 

Vykdant projektą „Tarprūšiniai sodo augalų hibridai – naujas antocianinų šaltinis“ (SVE-

01/2011) buvo nustatyti Ribes genties rūšių hibridai, sukaupiantys didelius antocianinų kiekius ir 

pasižymintys aukštu laisvųjų radikalų sujungimu. Tyrimai parodė, kad R. nigrum x R. petraeum 

hibrido ir R. aureum uogose nustatytas didžiausias antocianinų kiekis, atitinkamai 470 ir 570 mg 

100 g-1 žalios masės. (R. nigrum x R. americanum) x (R. nigrum x R. uva-crispa) bei (R. nigrum x 

R. americanum) x (R. nigrum x R. americanum) hibridų uogose nustatytas mažesnis antocianinų 

kiekis, t. y., 393 ir 395 mg 100 g-1 žalios masės. Didžiausiu antioksidaciniu aktyvumu išsiskyrė 

(R. nigrum x R. americanum) x (R. nigrum x R. americanum) ir R. nigrum x R. petraeum bei 

R. aureum ekstraktai. Dideli bendrų fenolinių junginių kiekiai aptikti R. nigrum x R. petraeum, 

R. uva-crispa, R. aureum, R. nigrum x R. aureum ir (R. nigrum x R. americanum) x (R. nigrum x R. 

americanum) hibridų uogose. Iš visų tirtų hibridų uogų išskirti antocianinų preparatai ir patikrintas 

jų aktyvumas, išlikęs po re-ekstrakcijos (SVE-01/2011 ataskaita).  

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

daržininkystės produktų kokybei“ (SVE-02/2011) gauti tyrimų rezultatai apie poskiepių, skynimo 

laiko, tarpueilių priežiūros, sodinimo sistemų įtaką vaisių kokybei ir bioaktyviųjų medžiagų 

kaupimuisi. Taip pat atlikti vaisių ir lapų mineralinės sudėties, vaisių išorinės ir vidinės kokybės bei 

bioaktyviųjų medžiagų tyrimai, kurių rezultatai analizuojami.  Atliekant tyrimus ištirta obelų veislių, 

augintų su žemaūgiais poskiepiais, vaisių kokybė. Parengtas ir išleistas informacinis lapelis Nr. 1, 

kuris buvo platinamas keturių seminarų dalyviams. Taip pat pagal įvairių plėvelių tyrimų rezultatus 

atrinktos pasižyminčios geriausiomis savybėmis (pagal stiprumą, elastingumą, pralaidumą 

vandeniui ir deguoniui) plėvelės. Jos bus naudojamos braškių bei pjaustytų obuolių padengimo 

tyrimams atlikti. Atliktų tyrimų rezultatai publikuoti (Urbonavičienė ir kt., 2012) (SVE-02/2011 

ataskaita). 

 Vykdant projektą „Mikrožalumynų maistinės kokybės valdymas šviesokultūros sistemoje‘‘ 

(sutarties Nr. SVE-03/2011) buvo tiriami mikrožalumynai, kurie iki savo techninės brandos užauga 

per 10–20 dienų (Lee ir kt., 2004, Roe, 2006, Bretlinger, 2007, Murphy ir kt., 2010, Murphy, Pill, 

2010, Janovska ir kt., 2010). 2011 m. šiltnamio sąlygomis buvo įvertinta 21 mikrožalumynų rūšies ir 
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veislių maistinė kokybė. Eksperimentų metu buvo įvertinta didelio srauto tankio raudono LED 

(638 nm) apšvietimo, kaip papildomo natūraliam ir HPS apšvietimui, įtaka mikrožalumynų rūšių ir 

veislių maistinei kokybei bei šio apšvietimo poveikio išliekamasis efektas po derliaus nuėmimo, 

laikant augalus 4°C temperatūroje 2, 4 ir 8 dienas. Dalis minėtų eksperimentų duomenų 

apibendrinta straipsnyje „The impact of supplementary short-term red LED lighting on the 

antioxidant properties of microgreens“ tarptautiniam siumpoziumui „Light in Horticultural 

Systems“ (SVE-03/2011 ataskaita). Nustatyta, kad trumpalaikis didelio fotosintetinių fotonų srauto 

tankio 638 nm kietakūnio apšvietimo poveikis prieš derliaus nuėmimą pakeitė antrinių metabolitų 

lygį augalų audiniuose. Taip pat papildomas didelio fotono tankio LED apšvietimas sužadino 

metabolinį disbalansą, darydamas įtaką antioksidacinių junginių kitimams. Tačiau šie pokyčiai 

priklausė ir nuo švitinamų augalų rūšies. Pagal mikrožalumynų pirminių ir antrinių augalų 

metabolitų laikymo žemose temperatūrose analizių duomenis nustatyta, kad optimalu juos laikyti 

4 dienas, tačiau tai taip pat priklausė nuo augalo rūšies ar veislės. Pagal tyrimų duomenis ir 

mikrožalumynų skirstymą į daržoves ir prieskoninius augalus, tolesniems tyrimams atrinkta 12 jų 

rūšių ir veislių. Vykdant projektą taip pat buvo sumontuoti naujo modelio didelės galios raudonieji 

(665 nm bangos ilgio) šviesos diodai. Tai pirmieji rinkoje specialiai augalininkystei sukurti šviesos 

diodai, skirti didelio tankio fotosintetiniam šviesos srautui generuoti. Rezultatai apibendrinti tezėse 

„Improved versatile high-power solid-state lighting equipment for plant growing in phytotron“, 

kurios bus pristatytos tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „International Conference of 

Agricultural Engineering CIGR-AgEng2012“ (SVE-03/2011 ataskaita). 

Vykdant projektą ,,Retesniųjų uoginių augalų bioaktyvių komponentų kitimas priklausomai 

nuo genotipo ir aplinkos“ (SVE-04/2011) buvo ištirta 5 putino veislių lakiųjų aromato junginių 

sudėtis ir nustatyti svarbiausieji kvapo junginiai taikant kombinuotą kietafazės ekstrakcijos–

dujų chromatografijos–masių spektrometrijos ir olfaktometrijos metodą.  Tyrimų rezultatai 

paskelbti žurnale Food Chemistry (ISI IF=3,458) (Kraujelytė ir kt., 2012). Taip pat ištirtos 6 putino 

veislių uogų sulčių antioksidacinės savybės, taikant ABTS, DPPH radikalų sujungiamos geležies (II) 

redukavimo (FRAP) metodais ir pagal bendrąjį fenolinių junginių kiekį (Folin-Ciocalteu metodas). 

Remiantis gautais rezultatais rengiamas mokslinis straipsnis (SVE-04/2011 ataskaita). Projekto 

rezultatai pristatyti Šiaurės Amerikos fitochemikų draugijos jubiliejinėje konferencijoje 

(Venskutonis ir kt., 2011). Taip pat pradėti parengiamieji septynių sodinių šilauogių veislių tyrimai 

siekiant optimizuoti genotoksiškumo tyrimų metodikas bei nustatyti tinkamas tyrimams ekstraktų 

koncentracijas. Gedimo mikroorganizmų tyrimų rezultatai parodė, kad šilauogių veislių Dixi, 

Gretha, Gila, Putte, Norhland, Northblue, Bluecrop sultys pasižymėjo silpnu biocidiniu poveikiu 
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Debaryomyces hansenii D. 4T mielėms, o lapų metanoliniai ekstraktai silpnai veikė Yarrowia 

lipolytica Y.6.1 ir Debaryomyces hansenii D. 4T rūšių mieles (SVE-04/2011 ataskaita).  

Vykdant projektą „Maisto žaliavų ir produktų saugos bei kokybės gerinimas žmonių 

kampilobakteriozės prevencijai“ (SVE-05/2011) buvo surinkta ir ištirta 517 maisto ir aplinkos 

mėginių. Iš viso kampilobakterijų aptikta 151 mėginyje. Identifikuojant kampilobakterijas, buvo 

įdiegtas dauginės PGR metodas, leidžiantis identifikuoti svarbiausias kampilobakterijų rūšis 

(Campylobacter jejuni, C. coli, C. lari, C. upsaliensis) vienos PGR reakcijos metu. Tyrimo rezultatai 

netikėtai atskleidė gana didelį žalio pieno (10,7 proc.) ir marinuotų broilerių produktų (38,5 proc.) 

užkrėstumą kampilobakterijomis. Taip pat tiriant kampilobakterioze sergančių žmonių, klinikinius 

mėginius buvo išskirtos 52 kampilobakterijų padermės. Iš išskirtų kampilobakterijų padermių 

tolesniems tyrimams genotipavimui taikant struktūrinių (angl. housekeeping) genų nukleotidų sekų 

palyginimu pagrįstą metodą atrinktos 26 padermės (SVE-05/2011 ataskaita). Rezultatų viešinimui 

yra pateikta santrauka tarptautinei konferencijai apie maisto žaliavų ir produktų bei įprastai 

netiriamų kampilobakteriozės šaltinių užkrėstumą kampilobakterijomis Lietuvoje (santraukos 

registracijos Nr.13873; 13th ISVEE Conference, Maastricht, The Netherlands; 2012). 

Vykdant projektą ,,Nauji daugiafunkciniai fitocheminiai komponentai maisto biologinei vertei 

ir saugai padidinti“ (SVE-06/2011) sudaryta modelinė maisto komponentų reakcijos sistema 

panaudojant cheminius heterociklinių aminų susidarymo pirmtakus – kreatininą, gliukozę ir 

fenilalaniną, taip pat mėsą ir etilenglikolį. Atrinkti fitocheminių komponentų botaniniai šaltiniai (iš 

viso 35 rūšių augalai). Iš gautų iš KBS augalų, taip pat ir iš kai kurių kitų žaliavų buvo pagaminti 

ekstraktai naudojant įvairaus poliškumo tirpiklius ir įvairius ekstrakcijos metodus. Gautų ekstraktų 

ir jų frakcijų antioksidacinės savybės buvo ištirtos ir dalis tyrimo rezultatų publikuoti (R. Bobinaitė 

ir kt., 2012). Taip pat rengiami 2 straipsnių rankraščiai, kuriuos planuojama išsiųsti ISI sąrašo 

žurnalų redakcijoms: 1) Antioxidant properties and phenolic composition of swallowwort 

(Vincetoxicum lutea L.) leaves acetone and methanol extracts; 2) Assessment of antioxidants in 

common hedge hyssop (Gratiola officinalis) by spectrophotometric and on-line HPLC/DPPH radical 

scavenging methods. Zubražolės sudėtyje esančio stipraus antioksidanto 5,8-dihidroksikumarino 

genotoksiškumo ir antioksidacinio aktyvumo tyrimo rezultatai pateikti parengtame straipsnio 

rankraštyje: Evaluation of antioxidant and genotoxic properties of 5,8-dihydroxycoumarin isolated 

from sweet grass (Hierocloë odorata L.) (SVE-06/2011 ataskaita). 

Vykdant projektą ,,Tradicinio maisto kokybės ir biologinės vertės didinimas projektuojant jo 

struktūrą ir funkcionalumą“ (SVE-07/2011) nustatyta, kad parenkant tarpfazinių membranų 

formavimo būdą, pH ir polisacharido tipą bei kiekį, galima pagaminti patvaresnes ir geresnių 
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reologinių savybių emulsijas. Tiriant šių emulsijų virškinamumo dinamiką, naudojant dirbtines ir 

natūralias skrandžio sultis, abiem atvejais gauti vienodi rezultatai – sunkiau virškinamos emulsijos, 

kurių tarpfazinio sluoksnio formavime dalyvavo ne tik baltymai, bet ir polisacharidai. Ištyrus 

šiluminio bei fermentinio išrūgų baltymų apdorojimo įtaką iš jų pagamintų valgomųjų plėvelių 

mechaninėms ir barjerinėms savybėms nustatyta, kad denatūravus išrūgų baltymus bei juos 

paveikus mikrobinės kilmės fermentu – transglutaminaze, iš jų pagamintos plėvelės dėl papildomų 

skersinių ryšių tarp baltymų molekulių, buvo blogesnių vandens bei deguonies laidumo savybių, 

stipresnės, elastingesnės ir tankesnės struktūros. Geriausių barjerinių savybių plėvelės panaudotos 

kalakutienai padengti ir slopinant mėsos gedimo procesus gauta teigiamų rezultatų. Atlikti tyrimai 

žirnių miltų ir liofilizuotų žirnių globulinų ekstrakcijai tinkamiausioms druskos tirpalų 

koncentracijoms, kurios yra artimos naudojamoms mėsos technologijoje, nustatyti. Įvertintas 

temperatūros ir druskos koncentracijos poveikis tirtų mėsos pakaitalų tirpumui, emulsavimui, 

riebalų ir vandens surišimui parinkti tinkamiausi baltymų/riebalų santykiai ruošiant baltymines šių 

pakaitalų emulsijas. Pagal pirminius tyrimų rezultatus, sudarytos modelinės mėsos sistemos, 

leidžiančios įvertinti tiriamų pakaitalų koncentracijų įtaką produkto cheminei sudėčiai, 

technologinėms charakteristikoms ir išeigai (SVE-07/2011 ataskaita). 

Vykdant projektą „Naujo tipo prebiotinių oligosacharidų kūrimas termofilinių fermentų 

pagalba“ (SVE-08/2011) atrinktos termofilinės sukaupiamosios kultūros, kurios geriausiai augo ant 

obuolių išspaudų, kviečių sėlenų bei šiaudų, taip pat krakmolo. Išskirti sukaupiamųjų bakterijų 

kultūrų gaminami baltymai, atlikta jų zimografinė analizė. Iš viso tolesniam darbui atrinktos 4 

pektiną ir poligalakturono rūgštį, 5 krakmolą bei 6 ksilanus degraduojančios sukaupiamosios 

kultūros. Tyrimų rezultatai parodė, kad kai kuriose kultūrose nustatyta po kelis skirtingus aktyvius 

fermentus. Įvertinus tyrimų rezultatus pradėta atrinktus tikslinius fermentus gryninti, siekiant juos 

ištirti masių spektrometrijos metodais. Vienas išgrynintas baltymas yra pateiktas Proteomikos 

centrui, kiti baltymai šiuo metu dar gryninami. Tyrimai, apimantys bakterijų panaudojimą 

fermentų gamybai parodė, kad TSK ksilanazės atveju, kai fermentas gaminamas E. coli ląstelių 

viduje (pašalinus lyderinę seką), galima pasiekti labai didelį produktyvumą (apie 90000 U/L 

kultūros). JK1 ksilanazės atveju, kai fermentas buvo E. coli ląstelių sekretuojamas į terpę, geriausių 

bandymų metu produktyvumas buvo apie 4600 – 5300 U/L kultūros, t. y. apie 20 kartų mažesnis. 

Be to, TSK ksilanazė buvo termostabilesnė ir ilgiau išliko stabili 65 ºC temperatūroje. Kaip vienas 

projekto etapų – iš jogurtų Actimel, Bifi ir Activia išskirti laktobacilų ir bifidobakterijų kamienai, 

patikrintas jų bakteriocininis aktyvumas (SVE-08/2011 ataskaita). 
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Vykdant projektą „Padidintos biologinės vertės ir saugesnių maisto produktų kūrimas taikant 

augalinės žaliavos kietafazę fermentaciją bakteriocinus produkuojančiomis pieno rūgšties 

bakterijomis“ (SVE-09/2011) atrinkta 14 skirtingų augalinių žaliavų. Tirti fenolinių junginių bei 

fenolinių junginių ir eterinių aliejų turtingi vaistiniai prieskoniniai augalai ir baltymingi augalų 

produktai – nuriebintos linų sėklos. Atlikta nefermentuotų ir fermentuotų augalinių žaliavų 

biologiškai aktyvių medžiagų (fenolinių junginių, eterinių aliejų) kiekybinės ir kokybinės sudėties 

analizė. Lakiųjų ir nelakiųjų junginių preliminari fitocheminė analizė parodė, kad visos tirtos 

žaliavos pagal fenolinių junginių, flavonoidų kiekio ir radikalų surišimo aktyvumo kitimą gali būti 

suskirstytos į dvi grupes: 1) augalai, kuriuos fermentuojant bendras fenolinių junginių ir flavonoidų 

kiekis žymiai sumažėja (iki 2 – 3 kartų), tačiau laisvųjų radikalų surišimo aktyvumas nemažėja ar 

net didėja, ir 2) augalai, kuriuose fermentacija žymiai nekeičia bendro fenolinių junginių ir 

flavonoidų kiekio, o radikalų surišimo aktyvumas arba taip pat nekinta, arba žymiai išauga. Atrinkti 

saugiausi biogeninių aminų aspektu fermentuoti baltymingų augalų produktai išbandyti 

laboratorinėmis sąlygomis padidintos funkcionaliosios vertės kvietinių kepinių gamyboje. Parinkti 

geriausiai tinkami fermentuoti baltyminių augalų produktai kvietinių kepinių funkcionaliajai vertei 

padidinti, kokybei bei saugai užtikrinti, sukurta padidintos funkcionaliosios vertės kvietinių kepinių 

technologija. Tyrimų rezultatai pristatyti viename ISI indeksuotame žurnale, parengtas vienas 

straipsnio rankraštis ir perskaitytas vienas pranešimas tarptautinėje konferencijoje (SVE-09/2011 

ataskaita).  
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3. Išvados ir rekomendacijos 

Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ pirmojo kvietimo vykdomų 

projektų ataskaitose nurodyti svarbiausi rezultatai: 

1. R. nigrum x R. petraeum hibrido ir R. aureum uogose nustatytas didžiausias antocianinų 

kiekis, o didžiausiu antioksidaciniu aktyvumu išsiskiria (R. nigrum x R. americanum) x (R. nigrum x 

R. americanum) ir R. nigrum x R. petraeum bei R. aureum ekstraktai. Dideli bendrų fenolinių 

junginių kiekiai aptikti R. nigrum x R. petraeum, R. uva-crispa, R. aureum, R. nigrum x R. aureum ir 

(R. nigrum x R. americanum) x (R. nigrum x R. americanum) hibridų uogose (SVE-01/2011 

ataskaita); 

2. Nustatyta poskiepių įtaka vaisių vidinei ir išorinei kokybei bei vaismedžių mitybai ir vaisių 

mineralinei sudėčiai Taip pat įvertinta sodo tarpueilių priežiūros būdų įtaka vaisių kokybiniams 

rodikliams (SVE-02/2011 ataskaita) 

3. Trumpalaikis didelio fotosintetinių fotonų srauto tankio 638 nm kietakūnio apšvietimo 

poveikis prieš derliaus nuėmimą pakeičia antrinių metabolitų lygį augalų audiniuose. Dėl 

padidėjusio metabolinės sistemos aktyvumo, siekiant apsisaugoti nuo švelnaus fotooksidacinio 

streso, pasikeičia ir mikrožalumynų antioksidacinės savybės. Papildomas didelio fotono tankio LED 

apšvietimas sužadino metabolinį disbalansą, darydamas įtaką antioksidacinių junginių kitimams. 

Pagal mikrožalumynų pirminių ir antrinių augalų metabolitų analizių duomenis, laikant žemose 

temperatūrose nustatyta, kad optimalu juos laikyti 4 dienas, tačiau papildomos raudonosios LED 

šviesos poveikis priklausė ir nuo augalų rūšies (SVE-03/2011 ataskaita). 

4. Ištirta 5 putino veislių lakiųjų aromato junginių sudėtis ir nustatyti svarbiausieji kvapo 

junginiai (paskelbtas straipsnis – Kraujalytė ir kt., 2012) bei ištirta 6 putino veislių uogų sulčių 

antioksidacinės savybės (rezultatai pristatyti Šiaurės Amerikos fitochemikų draugijos jubiliejinėje 

konferencijoje; Venskutonis ir kt., 2011). Taip pat tiriant šilauogių veislių sulčių ir lapų metanolinių 

ekstraktų poveikį mielėms nustatyta, kad šilauogių 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 (SVE-04/2011 ataskaita). 

5. Ištyrus 517 mėginių, kampilobakterijų nebuvo išskirta tik iš kiaulienos gaminių bei maltos 

jautienos mėginių. Tyrimo rezultatai netikėtai atskleidė gana didelį žalio pieno (10,7 proc.) ir 

marinuotų broilerių produktų (38,5 proc.) užkrėstumą kampilobakterijomis. Taip pat, tiriant 

kampilobakterioze sergančių žmonių klinikinius mėginius, buvo išskirtos 52 kampilobakterijų 

padermės (SVE-05/2011 ataskaita). 



 14 

6. Identifikuoti ir visapusiškai ištirti perspektyvūs maisto žaliavų antrinio metabolizmo 

produktai iš atrinktų 35 rūšių augalų ir kai kurių kitų žaliavų (kviečių ir rugių sėlenų, šeivamedžio ir 

liepų žiedų, kai kurių uoginių kultūrų) bei tiriamos fitocheminių komponentų antioksidacinės 

savybės įvairiose modelinėse sistemose ir vertinamos jų panaudojimo galimybės žalingų maisto 

komponentų – heterociklinių aminų poveikiui minimizuoti (SVE-06/2011 ataskaita). 

7. Parengtos modelinės emulsijų A/V ir plėvelių pavidalo sistemos ir ištirtos plėvelių 

mechaninės bei barjerinės (drėgmei, deguoniui) savybės, taip pat emulsijų stabilumo statinėmis 

(laikant skirtingomis sąlygomis) ir dinaminėmis (virškinant dirbtinėmis ir natūraliomis skrandžio 

sultimis) sąlygomis savybės, kurios vėliau bus patikrintos realiose maisto produktų kompozicijose 

(SVE-07/2011 ataskaita). 

8. Augintos termofilinės sukaupiamosios kultūros kaip substratus naudojant pektiną 

(obuolių), poligalakturono rūgštį, ksilaną (beržų) bei krakmolą (ištirti 22 komposto bei dirvos 

mėginiai). Optimizuotos rekombinantinių ksilanazių iš Geobacillus sp. TSK ir Geobacillus 

thermodenitrificans JK1 sintezės ir gryninimo sąlygos. Pradėti hibridinių baltymų (ksilanazė-aldozių 

dehidrogenazė) raiškos tyrimai, siekiant gerinti rekombinantinių baltymų išeigas. Iš jogurtų 

Actimel, Bifi ir Activia išskirti laktobacilų ir bifidobakterijų kamienai, patikrintas jų bakteriocininis 

aktyvumas (SVE–08/2011 ataskaita). 

9. Lakiųjų ir nelakiųjų junginių preliminari fitocheminė analizė parodė, kad visas tirtas 

augalines žaliavas pagal fenolinių junginių, flavonoidų kiekio ir radikalų surišimo aktyvumo kitimą 

galima suskirstyti į dvi grupes. Atrinkti saugiausi biogeninių aminų aspektu fermentuoti baltymingų 

augalų produktai ir laboratorinėmis sąlygomis išbandyti padidintos funkcionaliosios vertės 

kvietinių kepinių gamyboje. Parinkti tinkamiausi fermentuoti baltyminių augalų produktai kvietinių 

kepinių funkcionaliajai vertei padidinti, kokybei bei saugai užtikrinti, sukurta padidintos 

funkcionaliosios vertės kvietinių kepinių technologija. Dalis tyrimų rezultatų publikuota (Bartkienė 

E ir kt., 2011; Maruška A. ir kt., 2011) (SVE-09/2011 ataskaita). 

Įvertinus labai trumpą tyrimų atlikimo laikotarpį (2011 metų IV ketvirtis) ir gautus tyrimų 

rezultatus, rekomenduojama projektuose numatytus tyrimus tęsti. Atlikti pradiniai tyrimai sudaro 

prielaidų manyti, kad tolesniuose tyrimų etapuose bus gauta rezultatų, padėsiančių pasiekti šioje 

nacionalinėje mokslo programoje užsibrėžtų tikslų. 

 

 

Vykdymo grupės vadovas Doc. dr. Mindaugas Malakauskas 

   (parašas) 
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5. Priedai 

5.1. Projektų, vykdytų 2011 metais, sąrašas 

Eil. 
Nr. 

Projekto 
registracijos 

Nr. 

Sutarties 
registracijos 

Nr. 

Projekto 
vadovas 

Projekto pavadinimas Vykdančioji institucija 
Skirta lėšų (tūkst. Lt) 

Iš viso 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

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

Tarprūšiniai sodo augalų 
hibridai – naujas antocianinų 
šaltinis 

Lietuvos agrarinių ir miškų 
mokslų centro filialas 
Sodininkystės ir daržininkystės 
institutas 

892,7 166,9 322,9 308,3 94,6 

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 centro filialas 
Sodininkystės ir daržininkystės 
institutas 

999,4 214,2 298,5 283,0 203,7 

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

Mikrožalumynų maistinės 
kokybės valdymas 
šviesokultūros sistemoje 

Lietuvos agrarinių ir miškų 
mokslų centro filialas 
Sodininkystės ir daržininkystės 
institutas 

920,3 233,9 277,6 208,5 200,3 

4. SVE-11018 SVE-04/2011 Dr. Juozas 
Labokas 

Retesniųjų uoginių augalų 
bioaktyvių komponentų kitimas 
priklausomai nuo genotipo ir 
aplinkos 

Gamtos tyrimų centras 1000,0 200,0 300,0 300,0 200,0 

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

Maisto žaliavų ir produktų 
saugos bei kokybės gerinimas 
žmonių kampilobakteriozės 
prevencijai 

Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

679,0 230,3 224,8 223,9 0 

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

Nauji daugiafunkciniai 
fitocheminiai komponentai 
maisto biologinei vertei ir saugai 
padidinti 

Kauno technologijos 
universitetas 

1000,0 250,0 375,0 375,0 0 

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

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

Kauno technologijos 
universitetas 

668,7 212,1 221,6 235,0 0 
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Eil. 
Nr. 

Projekto 
registracijos 

Nr. 

Sutarties 
registracijos 

Nr. 

Projekto 
vadovas 

Projekto pavadinimas Vykdančioji institucija 
Skirta lėšų (tūkst. Lt) 

Iš viso 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

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

Naujo tipo prebiotinių 
oligosacharidų kūrimas 
termofilinių fermentų pagalba 

Vilniaus universitetas 810,0 270,0 270,0 270,0 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 938,4 246,7 371,8 319,9 0 

 

 



5.2. Projektų rezultatai 2011 metais 

Programos projektų išlaidų sąmatos vykdymas 2011 metais 
 

Eil. 
Nr. 

Išlaidų pavadinimas 

Lėšos (tūkst. Lt) 

Projektuose numatyta 
2011 metais 

Panaudota 
2011 metais 

1. Darbo užmokestis 389,8 383,8 

2. Socialinio draudimo ir kitos įmokos  119,9 117,7 

3. Išlaidos paslaugoms 85,2 85,2 

4. Išlaidos autoriniams darbams 0 0 

5. Išlaidos prekėms 521,9 513,3 

6. Išlaidos komandiruotėms 24,2 23,8 

7. Išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti 705,8 685,6 

8. Pridėtinės išlaidos 157,6 163,9 

9. Papildomos pridėtinės išlaidos mokslinei įrangai eksploatuoti 19,7 12,4 

Iš viso: 2024,1 1985,7 

 

 

___________________________ 


