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DUOMENYS APIE 2012 METAIS VYKDYTUS PROJEKTUS 

Eil. 
Nr. 

Kvietimo Nr. 
Konkurse dalyvavusių 

projektų skaičius 

Projektų skaičius Projektams 
skirta lėšų, Lt Vykdytų Baigtų Tęsiamų 

1. I 20 9 0 9 2 024 100 

2. II 14 8 0 0 912 400 

 

 

2012 METŲ ATASKAITOS SANTRAUKA 

Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ paskirtis yra 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 
įgyvendinimas leis įsisavinti bei pritaikyti pažangius šiuolaikinius mokslinių tyrimų metodus bei 
naujausias mokslo žinias maisto mokslo srityje. 

2012 m. buvo tęsiami devyni I kvietimo konkursą laimėjusieji projektai (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) ir pradėti 8 
II kvietimo konkursą laimėjusieji projektai (3 projektai vykdomi Vilniaus universitete, 2 – Kauno 
technologijos universitete ir 2 – Lietuvos sveikatos mokslų universitete).  

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 (SVE-01/2011). Buvo tirti 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 (SVE-02/2011). 
Siekiant valdyti mikrožalumynų maistinę kokybę šviesokultūros sistemoje buvo nustyta, kad 
mikrožalumynų maistinė kokybė labai skyrėsi tarp rūšių ir veislių (SVE-03/2011). Taip pat buvo 
tiriami įvairūs šilauogių ir putinų genotipai auginami Gamtos tyrimų centro Botanikos institute ir 
Vytauto Didžiojo universtiteto Kauno botanikos sode ir įvertinamas bioaktyvių komponentų 
kitimas priklausomai nuo genotipo ir aplinkos (SVE-04/2011). Siekiant gerinti maisto žaliavų ir 
produktų saugą bei kokybę žmonių kampilobakteriozės prevencijai buvo surinkta ir ištirta 517 
maisto ir aplinkos mėginių, okampilobakterijos buvo aptiktos iš viso 151 mėginyje (SVE-05/2011). 
Ieškant ir įvertinant naujus daugiafunkcinius fitocheminius komponentus maisto biologinei vertei ir 
saugai padidinti buvo ištirta iš daugiau kaip 30 įvairių rūšių botaninių žaliavų įvairiais tirpikliais 
išskirti ekstraktai ir jų frakcijos ir nustatytos jų antioksidacinės, antimikrobinės savybės, 
genotoksiškumas, įtaka maiste vykstančioms reakcijoms ir įtaka kai kurių maisto produktų kokybei 
(SVE-06/2011). Tradicinio maisto kokybę ir biologinę vertę buvo siekiama padidiniti projektuojant 
jo struktūrą ir funkcionalumą ir nustatytas emulsijų v/a stabilizavimo mechanizmas, formuojant 
tarpfazinį sluoksnį iš išrūgų baltymų bei karboksimetilceliuliozės nuoseklios ir vienalaikės 
absorbcijos metodais (SVE-07/11). Buvo kuriami naujo tipo prebiotiniai oligosacharidai termofilinių 
fermentų pagalba ir siekta atrinkti kultivuojamus termofilinius mikroorganizmus, gebančius 
aktyviai skaidyti polisacharidus (PS), taip pat nustatyti suminį kultivuojamų ir nekultivuojamų 
mikroorganizmų PS skaidymo potencialą, naudojant metaproteomikos metodus (SVE-08/2011). 
Padidintos biologinės vertės ir saugesni maisto produktai buvo kuriami taikant augalinės žaliavos 
kietafazę fermentaciją bakteriocinus produkuojančiomis pieno rūgšties bakterijomis ir atrinkta 14 
skirtingų augalinių žaliavų. Ištirti nefermentuotų lubinų ir nuriebintų linų sėklų bei vaistinių-



3 
 

prieskoninių augalų auginamų Lietuvoje cheminės sudėties ypatumai ir nefermentuotų augalinių 
žaliavų fenolinių junginių, eterinių aliejų kiekybinė ir kokybinė sudėtis (SVE-09/2011). Pradėti bičių 
produktų, praturtintų augaliniais komponentais, sudėties ir savybių tyrimai ir surinkti monoflorinio 
ir poliflorinio medaus, žiedadulkių ir bičių duonelės mėginiai bei melisopalinologijos būdu 
nustatyta 27 mėginių botaninė kilmė, naudojantis skaitmeninių vaizdų katalogais (SVE-01/2012). 
Pradėtos kurti inovatyvios technologijos aviečių ir braškių uogų mikrobiologinei saugai ir kokybei 
didinti ir ištirtas fotoaktyvuoto ZnO poveikis patogenams bei mikromicetams, nustatytos sąlygos 
optimaliai patogenų bei mikromicetų destrukcijai (SVE-02/2012). Pradėta tirti fitobiotikų įtaka 
gyvūnų lipidų apykaitai, pašarų virškinamumui ir produkcijos formavimuisi, ištirta topinambų 
cheminė, biologinė, energetinė vertė, pasirengta eksperimentui su gyvūnais (SVE-03/2012). 
Vystomi patogeninių bakterijų detekcijos maisto grandinėje molekuliniai metodai, parinkti bei 
testuoti taikiniai kombinuotai STEC grupės Escherichia coli molekulinei detekcijai, atrinkti 
bakteriofagai bei klonuoti jų receptorių baltymai (SVE-04/2012). Atliekama 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 (SVE-05/2012). Remiantis 
bioinformatiniais duomenimis, sukurta strategija Prunus genties antocianinų kelio molekulinių 
žymenų – transkripcijos veiksnių molekuliniam klonavimui į binarinių vektorių pagrindu 
sukonstruotus laikinos raiškos vektorius (SVE-06/2012). Sudarytos bandomosios triušių grupės ir 
tirta žąsų amžiaus ir dėjimo periodo įtaka žąsų kiaušinių trynių riebalų rūgščių sudėčiai siekiant 
gerinti skirtingai užaugintų ūkinių ir laukinių gyvūnų mėsos kokybę vartotojų sveikos mitybos 
aspektu (SVE-07/12). 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 (SVE-08/12). 

 

ABSTRACT OF ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2012 

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 2012 nine research projects were which were financed by National Science Programme 
“Healthy and Safe Food” were continued in 2011: 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; 8 research project were granted in 2012 as a results of a second 
call: 3 projects are carried out by Vilnius University, 2 by Kaunas University of Technology and 2 by 
the University of Health Sciences. The research was performed in the area of 4 planned topics 
encompassing the studies on the selection of most promissing genotypes for Lithuanian climatic 
conditions of different plants species, determination of plant bioactive constituents in different 
fruit genotypes and botanical materials, studies of various food quality and safety aspects, 
occurence of pathogenic bacteria in foods and food propduction environment, search of new 
sources of bioactive food ingredients, changes of food components during processing, 
development and testing new packaging materials and technologies.  
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1. Įvadas 

Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ paskirtis yra 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, 
šios programos įgyvendinimas leis įsisavinti bei pritaikyti pažangius šiuolaikinius mokslinių tyrimų 
metodus bei naujausias mokslo žinias maisto mokslo srityje. 

Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ tikslas – 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; parengti teorinius pagrindus 
funkcionaliųjų maisto produktų gamybos technologijoms ruošti, racionaliai naudojant vietines 
žaliavas ir saugiai pateikiant produktus vartotojams. Programos tikslui pasiekti yra 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 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. 

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 Lietuvos agroklimatinėms sąlygoms labiausiai tinkamos augalų bei 
gyvūnų veislės, 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 gerinant maisto saugą išlaikant maisto 
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natūralumą, bus parengtos maisto modelinės sistemos bei pakuočių technologijų prototipai 
siekiant padidinti maisto produktų stabilumą išlaikant geriausias kokybės savybes, taip 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 gauti didesnės biologinės vertės maisto produktams, pasižymintiems ir teigiamu 
poveikiu vartotojų sveikatai. 
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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; finansavimas 2012 metais skirtas 8 II kvietimo konkursą 
laimėjusiems projektams: 3 projektai vykdomi Vilniaus universitete, 2 – Kauno technologijos 
universitete ir 2 – Sveikatos mokslų universitete. Toliau bus trumpai aprašyti kiekvieno projekto 
pasiekimai per ataskaitinį laikotarpį. 

Vykdant projektą „Tarprūšiniai sodo augalų hibridai – naujas antocianinų šaltinis” (SVE-
01/2011) biocheminiais ir spektrofotometriniais metodais išanalizuoti Ribes (serbentų) ir Prunus 
(slyvinių) genčių rūšių ir jų tarprūšinių hibridų vaisiuose fenolinių junginių kiekis, antocianinų kiekis 
ir sudėtis bei ekstraktų antioksidacinis aktyvumas modelinėje in vitro sistemoje pagal laisvųjų 
DPPH radikalų sujungimą. Nustatyta, kad serbentų ir vyšnių hibridų vaisių antocianinų sudėtis, taip 
pat jų ekstraktų ir sulčių antimikrobinės savybės skiriasi. Ekstraktai ir sultys efektyviai slopina 
gram-teigiamas bakterijas, tačiau gramneigiamoms bakterijoms turi silpnesnį poveikį, o tuo tarpu 
pienarūgštės bakterijos ir mielės tirtiems ekstraktams ir sultims yra atsparesnės. Tyrimai taip pat 
atskleidė, kad antocianinai yra nevienodai stabilūs ląstelių auginimo terpėse. Stabiliausias iš visų 
tirtų antocianinų buvo Pg-3-O-gliukozidas (Pg=pelargonidinas). Skirtingas antocianinų stabilumas 
galimai yra susijęs su jų cheminės struktūros ypatumaisč pvz. su funkcinių grupių kiekiu ir tipu prie 
molekulės B žiedo, tačiau nepriklauso nuo skirtingų angliavandenių molekulių trečioje molekulės C 
žiedo padėtyje. Antocianinai, priklausomai nuo prie B žiedo prijungtų hidroksi ir metoksi funkcinių 
grupių kiekio, tutėjo skirtingą įtaką H2O2 lygio pokyčiams terpėje: Dp (Dp=delfinidinas) ir Mv-3-O-
glikozidai (Mv=malvidinas) veikė prooksidantiškai. Tuo tarpu visų kitų tirtų antocianinų poveikis 
priklausė nuo jų koncentracijos terpėje: naudojant mažą koncentraciją prooksidacinis poveikis 
buvo siplnas, o taikant 150 µM koncentraciją pasireiškė antioksidacinis poveikis. Laikant ekstraktus 
mažoje temperatūroje tamsoje net po 84 d. išliko 40-51% pradinėje medžiagoje nustatytų 
antocianinų. Stabiliausi buvo Cy3G, Cy3R, Dp3G ir Dp3R (Cy=cianidinas). Kambario temperatūroje 
šviesoje beveik visi antocianinai suskilo per 28 d., o tamsoje po 84 d., išskyrus Cy3G, Cy3R, kurių 
išliko 28-30%. Tiriant Prunus ir Ribes antocianinų biosintezės kelią, nustatytos naujos genų sekos. 
Nustatytos DNR sekos ir jau aptikti šių sekų pokyčiai skirtingose veislėse, nulemiantys skirtingą 
antocianinų sintezės lygį skirtingose rūšyse ir veislėse. Pagal agronominių hibridų rodiklių visumą ir 
jų vaisių antocianinų sudėtį išskirti perspektyvūs Ribes ir Prunus genčių tarprūšiniai hibridai, kurie 
yra perspektyvūs antocianinų šaltiniai. 

Vykdant projektą „Auginimo ir laikymo būdų bei technologijų įtaka sodininkystės ir 
daržininkystės produktų kokybei“ (SVE-02/2011) nustatyta, kad poskiepio tipas ir įvairūs 
tarpueilių priežiūros būdai turi įtakos obuolių cheminei sudėčiai ir jų tvirtumui. Didesnė poskiepio 
įtaka nustatyta tirpių sausųjų medžiagų, askorbo rūgšties kiekiui ir titruojamajam rūgštingumui 

vaisiuose. Statistiškai patikimai daugiausia tirpių sausųjų medžiagų (14,7-13,67) sukaupia 
‘Auksio’ vaisiai užauginti su B9, M9, P22, P59 ir PB4 poskiepiais. Su Pure1 poskiepiu užauginti 

vaisiai išsiskiria gausiu askorbo rūgšties (10,0 mg/100g) ir organinių rūgščių (0,44) kiekiu. 
Fenolinių junginių ‘Auksio’ vaisiai sukaupia nuo 145,6 iki 252,8 mg/100g, tačiau tik su P67 
poskiepiu auginami obuolių vaisiai iš esmės, statistiškai patikimai, jų sukaupia daugiausia. Su kitais 
poskiepiais užauginti obuoliai fenolinių junginių kiekiu skyrėsi nežymiai. Nustatytas stiprus 
tiesioginis koreliacinis ryšys tarp bendrojo fenolinių junginių kiekio ir obuolių vaisių antiradikalinio 
aktyvumo, kuris ‘Rajka‘ veislės vaisiams išreiškiamas lygtimi y=0,1129x-0,8099 su determinacijos 
koeficientu R2=0,8109. ‘Rajka’ vaisiai, išauginti taikant įvairius tarpueilių priežiūros būdus, 
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nesiskyrė askorbo rūgšties kiekiu, kurio vidutiniškai sukaupė 8,3 mg/100g. Iš esmės daugiausia 
fenolinių junginių (237,7 mg/100g) aptikta obuoliuose, kurie buvo užauginti palaikant tarpueiliuose 
iš abiejų vaismedžių šonų pūdymą (PP). Kituose vaismedžių auginimui taikomuose variantuose 
fenolinių junginių kiekio obuoliuose skirtumai yra nežymūs. Kokybinė ir kiekybinė polifenolinių 
junginių sudėtis tirtose obuolių veislėse skyrėsi. Bendras identifikuotų polifenolinių junginių kiekis 
buvo nuo 1255±47 µg/g (veislė ‘Ligol‘) iki 3496±152 µg/g (veislė ‘Aldas‘). Veislių ‘Aldas‘, ‘Auksis‘ ir 
‘Ligol‘ vaisiuose vyraujantis komponentas buvo chlorogeno rūgštis, tuo tarpu pagrindinis veislės 
‘Šampion‘ junginys buvo (-)-epikatechinas. Taip pat nustatyti keturi kvercetino grupės flavonoidai – 
hiperozidas, avikuliarinas, rutinas ir kvercitrinas. Tirtų veislių obuoliuose rutino kiekiai buvo 
mažiausi iš kvercetino grupės flavonoidų. Dihidrochalkonų grupei priklausančio floridzino 
didžiausias rastas kiekis siekė 142±6,3 µg/g (veislė ’Aldas’), mažiausias – 63,8±2,7 µg/g (veislė 
’Šampion’). Šios polifenolinių junginių grupės nustatymas obuoliuose yra labai svarbus, nes 
floridzinas ir kiti dihidrochalkonų grupės junginiai gali būti pasirenkami kaip chemotaksonominiai 
obuolių žymenys atskirti obuolių veislėms, o taip pat obuolių produktams nuo kitų vaisių gaminių. 
Fenolinių junginių kiekio ir sudėties rezultatai buvo pristatyti tarptautinėje konferencijoje 
„FoodBalt-2012“ (Liaudanskas ir kiti, 2012); stendinis pranešimas patalpintas LAMMC SDI 
tinklalapyje (http://www.lsdi.lt/projektasSVE.html). Be to, vykdytas perspektyvių veislių obuolių 
laikymo kontroliuojamoje bei modifikuotoje atmosferoje modeliavimas ir optimizavimas, 
homeopatinių preparatų įtakos perspektyvių lietuviškų veislių pomidorų bei saldžiosios paprikos 
augalų sveikatingumui, atsparumui ligoms, vaisių kokybei, biologiškai aktyvių medžiagų kiekiui ir 
sudėčiai bei pokyčiams laikymo metu (Karklelienė ir kiti, 2012). 

Tiriant braškių ir pjaustytų obuolių padengimo valgomosiomis plėvelėmis įtaką produktų 
išsilaikymui, cheminei sudėčiai bei saugai (SVE-02/2011) nustatyta, kad valgomosios plėvelės 
turėjo skirtingą įtaką braškių biologiškai aktyvių junginių pokyčiams laikymo metu. Plėvelėmis 
padengtose braškėse nustatytas ženklesnis vitamino C kiekio sumažėjimas ir antocianinų kiekio 
padidėjimas, lyginant su šių junginių pokyčiais plėvele nepadengtose braškėse, leidžia daryti 
prielaidas apie plėvelėmis padengtose braškėse vykstančius intensyvesnius nokimo procesus 
laikymo metu (Mažuknaitė ir kiti, 2012). Tiriant elago rūgšties/elagotaninų priešuždegimines bei 
antioksidantines savybes ir poveikį ląstelių proliferacijai bei gyvybingumui nustatyta, kad elago 
rūgštį ir elagotaninus turintys ekstraktai in vitro, priklausomai nuo koncentracijos, mažina 
vandenilio peroksido susidarymą J774 makrofagų kultūroje dėl tiesioginio surišimo ir galimo 
poveikio NADPH oksidazei. Elago rūgštis pasižymi uždegimą slopinančiu poveikiu. Pagrindiniai 
elago rūgšties/elagotaninų priešuždegiminių, antioksidantinių savybių ir poveikio ląstelių 
proliferacijai bei gyvybingumui rezultatai pateikti parengto straipsnio rankraštyje (Raudonė ir kiti, 
2012a), taip pat buvo pristatyti tarptautinėje konferencijoje “FoodBalt-2012” (Raudonė ir kiti, 
2012b). Likopeno izomerizacijos tyrimų rezultatai paskelbti straipsnyje (Urbonaviciene ir kiti, 2012). 
Su gautais rezultatais taip pat buvo supažindinta visuomenė: Uselis N. Apie sodus ir obuolius. Ryto 
suktinis. RLT laida. 2012-10-20; Viškelis P. Obuolių laikymas. LR laida „Laba diena, Lietuva“. 2012-
10-18; Viškelis P., Rubinskienė M. Vaisių laikymo technologiniai ypatumai // Mano ūkis. 2012, Nr. 
9. P. 47-49; Parengti ir išleisti du informaciniai lapeliai; Tyrimų rezultatai pateikti instituto 
tinklalapyje http://www.lsdi.lt/projektasSVE.html. 

Vykdant projektą „Mikrožalumynų maistinės kokybės valdymas šviesokultūros sistemoje“, 
SVE-03/2011) nustyta, kad skirtingų rūšių ir veislių mikrožalumynų maistinė kokybė labai skyrėsi. 
Didžiausiu antioksidaciniu potencialu pasižymėjo krūminė perilė ir žirnis, nestruktūrinių 
angliavandenių kiekiu išsiskyrė kiniškas kopūstas, daržinė balandūnė, sėjamoji petražolė, žirnis ir 
mangoldas, mažiausiai nitratų sukaupė japoniška garstyčia, špinatinė garstyčia, garstyčia ‘Red 
Lion’. Atsižvelgus į tirtų mikrožalumynų maistinę kokybę bei siekiant platesnio rūšių ir jų atsako į 
šviesos kokybę palyginimo, tolimesniems tyrimams atrinktos šios rūšys: kaliaropė, garstyčia ‘Red 
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Lion’, kiniškas kopūstas, tatsoi, bazilikas, burokėlis, mangoldas, ridikėlis ‘Rioja Improved’, agurklė, 
petražolė ir perilė. Gamybiniuose šiltnamiuose, siekiant pagerinti mikrožalumynų išorinę ir vidinę 
kokybę, pavasario laikotarpiu (kovo mėn.) tikslinga HPS apšvietimą papildyti mėlynomis kietakūnės 
šviesos komponentėmis. Veikiant tokiu apšvietimu augalai buvo aukštesni, suformavo didesnį lapų 
plotą bei žalią masę. Papildoma mėlyna šviesa skatino antioksidacinėmis savybėmis pasižyminčių 
junginių biosintezę, didino angliavandenių kiekį bei mažino nitratų kiekį. Daugeliui rodiklių didesnę 
teigiamą įtaką turėjo papildoma 470 nm nei 455 nm bangos ilgio šviesa. Tinkamesni substratai 
mikrožalumynų augimui buvo durpė ir ceolitas. Auginimas kokoso ir vermikulito substratuose 
sukėlė stresą, todėl antioksidacinėmis savybėm pasižyminčių junginių nustatyta daugiau. Ateityje, 
siekiant suderinti išorinės ir vidinės kokybės rodiklius, reiktų tirti substratų mišinius. 

Mažas fotosintetiškai aktyvus fotonų srautas (110 µmol m-2s-1) buvo nepakakamas 
mikrožalumynų augimui ir maistinei kokybei. Didėjant srauto tankiui, padidėjo bendras 
antocianinų bei fenolinių junginių kiekis, DPPH● laisvųjų radikalų sujungimo geba, lapų plotas, 
mikroelementų kiekis; be to, sumažėjo nitratų koncentracija. Priklausomai nuo veislės, 
tinkamiausias PPF tankis mikrožalumynų augimui ir maistinei kokybei buvo tarp 220–440 µmol m-

2s-1. Didžiausias PPF tankis lyginant su mažiausiu, daugeliui tirtų parametrų reikšmingai teigiamo 
poveikio neturėjo. Tolimesniems įvairių LED spektro komponenčių poveikio mikrožalumynams 
tyrimams rekomenduojama naudoti 300 µmol m-2s-1 fotosintetiškai aktyvų fotonų srautą. 
Kietakūnės šviesos papildomų spektro komponenčių prie pagrindinių (455, 638, 660 ir 735 nm) 
poveikis mikrožalumynų išorinei ir vidinei kokybei priklausė nuo jų rūšies. Skirtinga papildoma 
šviesa turėjo teigiamą poveikį skirtingiems maistinės kokybės elementams. Spektro papildymas 
oranžine (626 nm) komponente skatino nestruktūrinių angliavandenių kaupimą, žalia (520 nm) ir 
oranžinė kiek efektyviau mažino nitratų kiekį, o geltona (595 nm) gerino antioksidacinius sistemos 
rodiklius. Gauti rezultatai leidžia teigti, kad tokiems augalams, kaip mikrožalumynai, kur svarbi tiek 
išorinė, tiek ir vidinė kokybė, reiktų sudaryti LED sistemas su keliomis papildomomis šviesos 
spektro komponentėmis.  

Trumpalaikis 3 dienų švitinimas didelio fotonų srauto tankio raudona 638 nm bangos ilgio 
LED komponente prieš derliaus nuėmimą padidino tirtų antrinių metabolitų kiekius 
mikrožalumynuose. Jų susikaupimas labai priklauso ne tik nuo papildomo apšvietimo, bet ir nuo 
natūralių šviesos sąlygų tam tikru auginimo sezono metu. Pirmieji duomenys rodo, kad papildoma 
UV-A diodų spinduliuotė skirtingai veikė mikrožalumynų išorinės ir vidinės kokybės rodiklius, o 
šviesos poveikis priklausė nuo jų rūšies. Nustatyta teigiama tokios spinduliuotės įtaka 
antioksidacinėmis savybėmis turinčių junginių kaupimui, tačiau neigiama - fotosintezės 
pigmentams. Teigiamas poveikis nestruktūriniams angliavandeniams nustatytas tik burokėliuose. 
Laikymo metu daugumos mikrožalumynų maistinė vertė išlieka, tačiau laikant ilgiau negu 4 dienas 
jie netenka prekinės išvaizdos (SVE-03/2011). 

Vykdant projektą „Retesniųjų uoginių augalų bioaktyvių komponentų kitimas priklausomai 
nuo genotipo ir aplinkos“ (SVE-04/2011) buvo buvo tiriami įvairūs šilauogių ir putinų genotipai 
auginami gamtos tyrimų centro Botanikos institute ir Vytauto Didžiojo universtiteto Kauno 
botanikos sode. Ištirta 5 putino veislių lakiųjų aromato junginių sudėtis ir nustatyti svarbiausieji 
kvapo junginiai taikant kombinuotą kietafazės ekstrakcijos–dujų chromatografijos–masių 
spektrometrijos ir olfaktometrijos metodą. Iki šiol šių uogų aromato junginiai nebuvo taip išsamiai 
tirti, tyrimų rezultatai paskelbti žurnale Food Chemistry (ISI IF=3,458) (Kraujalytė ir kt., 2012). 
Pirminiai duomenys apie putinų sulčių fenolinių junginių kiekį bei antiradikalinį aktyvumą taip pat 
publikuoti (Česonienė ir kt., 2012). Tęsiant šiuos darbus, 2012 m. taip pat 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 
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(Folin-Ciocalteu metodas). Remiantis gautais rezultatais parengtas mokslinis straipsnis, kuris taip 
pat įteiktas Food Chemistry redakcijai ir jau gautos teigiamos recenzijos (Kraujalytė ir kt., 2013). 
Projekto rezultatai pristatyti Šiaurės Amerikos fitochemikų draugijos jubiliejinėje konferencijoje 
(Venskutonis ir kt., 2011). Išsamiai ištirtos 7 šilauogių genotipų lapų ir uogų antioksidacinės 
savybės. Taip pat vykdomi parengiamieji septynių sodinių šilauogių veislių tyrimai siekiant 
optimizuoti genotoksiškumo tyrimų metodikas bei nustatyti tinkamas tyrimams ekstraktų 
koncentracijas. 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. Tyrimų rezultatai, gauti vykdant šį 
projektą pristatyti 12 konferencijų pranešimų (SVE-04/2011 ataskaita). 

Vykdant projektą „Maisto žaliavų ir produktų saugos bei kokybės gerinimas žmonių 
kampilobakteriozės prevencijai“ (SVE-05/2011), laikantis projekto plano, ištirtas maisto žaliavų 
užterštumas kampilobakterijomis, atlikti molekulinės epidemiologijos tyrimai ir vertintas 
biologiškai aktyvių medžiagų poveikis kampilobakterijomis. Buvo surinkta ir ištirta 517 maisto ir 
aplinkos mėginių. Iš viso kampilobakterijos aptiktos 151 mėginyje. Vykdant kampilobakterijų 
identifikavimą, 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. Įvertintas biologiškai aktyvių 
medžiagų poveikis kampilobakterijoms iš įvairių šaltinių (maisto, aplinkos šaltinių bei sergančių 
kampilobakterioze žmonių klinikinių mėginių) laboratorinėmis sąlygomis ir testuojant išgyvenimą 
maisto matricose. Pagal gautus tyrimų rezultatus parengtas straipsnio rankraštis lietuvių kalba. 
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) buvo ištirti iš daugiau kaip 30 įvairių rūšių botaninių 
žaliavų įvairiais tirpikliais išskirti ekstraktai ir jų frakcijos 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 (Dobravalskytė ir kt., 2013), 
Calamintha grandiflora (Dobravalskytė ir kt., 2012) Myrrhis odorata (Dobravalskytė ir kt., 2013) 
Gratiola officinalis, Dioscorea caucasica, Betonica officinalis, Tanacetum balzamita, Vincetoxicum 
hirundinaria, Vincetoxicum luteum (Šliumpaitė ir kt. 2013), 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. Tyrimai 
su šiais ekstraktais tęsiami išbandant jų galima poveikį terminėms ir oksidacinėms reakcijoms 
maisto sistemose. Taip pat tiriami veikliųjų medžiagų išsiskyrimo iš kai kurių pagamintų 
fitocheminių preparatų ypatumai imituojant virškinamojo trakto sąlygas in vitro. Atlikti 
preliminariniai 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 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 
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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, todėl atliekami 
išsamesni fitocheminiai šių grybų tyrimai, siekiant identifikuoti veikliąsias medžiagas, pasižyminčias 
antimikrobinėmis ir antioksidacinėmis savybėmis, taip pat bus įvertinamas jų genotoksinis 
popveikis ir mutageniškumas.  

Plečiant taikomų tyrimo metodikų sąrašą, 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 
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, tačiau šie duomenys gauti tik tiriant pagamintus 
produktus in vitro. Bus ištirta veikliųjų medžiagų išsiskyrimo dinamika imituojant virškinimo sąlygas 
ir tokiu būdu išsiaiškinta, ar tokios medžiagos pakankamai gerai 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 
išbandomos realiose maisto sistemose. Be to, praktiniais tikslais nefrakcionuoti burokėlių 
ekstraktai išbandomi tiek modelinėse, tiek ir realiose sistemose ir įvertinamas galimas jų veikliųjų 
komponentų sinergistinis/antagonistinis poveikis. Taip pat bus panaudojami aviečių preparatai 
heterocikliškų aminų kontrolei, nes juose nustatytas didelis kiekis tokių stiprių antioksidantų, kaip 
elago rūgštis ir elagitaninai (Bobinaitė ir kt., 2012). 

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 ir juodųjų serbentų pumpurus. 
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 
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polikondensacijos produktus. Nustayti ir kiti tirtų reakcijų ypatumai įvairiomis sąlygomis, šie 
rezultatai publikuoti Food Chemistry žurnale (Kitrytė ir kt., 2012). 

Ištyrus Gratiola officinalis, Dioscorea caucasica, Betonica officinalis, Tanacetum balzamita, 
Vincetoxicum hirundinaria, Vincetoxicum luteum ekstraktų 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. Vykdant šį projektą atspausdinti 5 straipsniai 
tarptautiniuose ISI žurnaluose, dar 5 straipsniai yra išsiųsti redakcijoms (1 priimtas), kiti 
recenzuojami. Padaryta 14 pranešimų tarptautunėse konferencijose (SVE-06/2011 ataskaita). 

Vykdant projektą „Tradicinio maisto kokybės ir biologinės vertės didinimas projektuojant 
jo struktūrą ir funkcionalumą“ (SVE-07/11), nustatytas emulsijų vanduo aliejuje (v/a) 
stabilizavimo mechanizmas, formuojant tarpfazinį sluoksnį iš išrūgų baltymų bei 
karboksimetilceliuliozės nuoseklios ir vienalaikės absorbcijos metodais. Išsamūs tyrimų rezultatai 
pateikti spaudai parengtame straipsnyje “The influence of technological parameters on the 
properties of O/W emulsions stabilized by whey proteins and carboxymethylcellulose“, kuris 
išsiųstas į ISI žurnalą „Journal of Food Agriculture and Environmental“ (Malinauskytė ir 
Leskauskaitė, 2013). Emulsijų virškinamumo tyrimais in vitro ir in vivo nustatytas 
karboksimetilceliuliozės apsauginis efektas, lėtinant riebalų atpalaidavimą iš emulsijų, todėl 
nuoseklios išrūgų baltymų ir karboksimetilceliuliozės absorbcijos metodu pagamintomis 
emulsijomis šeriant žiurkes jų kraujo serume aptiktas mažesnis trigliceridų kiekis lyginant su 
emulsija be karboksimetilceliuliozės. Išsamūs tyrimų rezultatai pateikti spaudai (išsiųstas į žurnalą 
„International Journal of Food Science and Nutrition“) parengtame straipsnyje “Digestion in O/W 
emulsions stabilized by whey proteins and carboxymethylcellulose“ (Malinauskytė ir kt., 2013). Taip 
pat nustatyta, kad šeriant žiurkes vitaminu D3 praturtintomis emulsijomis, vitamino metabolito 
25[OH]D kiekis kraujo serume padidėjo. Žiurkių grupės, gavusios įprastą dietą, kraujo serume 
25[OH]D buvo 71 nmol/L, tuo tarpu papildomai gavusių emulsijų po 7 parų šėrimo 25[OH]D buvo 
atitinkamai 170 nmol/L ir 151 nmol/L, o po 14 parų šėrimo, vitamino koncentracija padidėjo abiejų 
tiriamųjų grupių kraujo serume iki 175 nmol/L. Rezultatai apibendrinti ir pristatyti 15-oje 
tarptautinėje riebaluose tirpių vitaminų konferencijoje Kalabakoje, Graikijoje 2012 m. balandžio 
22-24 d. bei paskelbti žurnale Annual Nutrition Metabolism (Saviraite ir kt., 2012). Taip pat 
parengtas straipsnis “The effect of carboxymethylcellulose on the stability of emulsions stabilized 
by whey proteins under digestion in vitro and in vivo”, kuris išsisųtas į žurnalą „International 
Journal of Food Science and Nutrition“ (Leskauskaite ir kt., 2013). 

Kuriant valgomąsias plėveles, kurių paskirtis suteikti produktui mechaninį vientisumą, sukurti 
selektyvią kliūtį deguonies bei anglies dioksido migracijai, kiek galima stabilizuoti drėgmės, 
aromato ir lipidų pokyčius, surasti išrūgų baltymų formuojamų valgomųjų plėvelių struktūros bei 
mechaninių ir barjerinių savybių gerinimo būdai panaudojant fermentą transglutaminazę ir 
katijoninį polisacharidą chitozaną bei plastifikatorius. Tiriant valgomųjų plėvelių antimikrobines 
savybes ypač aktyvus antimikrobinis veikimas nustatytas plėvelėse, kurių sudėtyje be išrūgų 
baltymų buvo chitozano, propolio, benzoinės rūgšties, kalio sorbato, svarainių arba spanguolių 
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sulčių. Įrodyta, kad tokios sudėties plėvelės slopino mikroorganizmų: S.typhymurium, S. agona, P. 
expansum, L. sakei, L. plantarum, Campylobacter jejuni, augimą. Tiriant plėvelių antimikrobinį 
poveikį kalakutienai, nustatyta, kad bakterijų augimą kalakutienoje slopino plėvelės, kurių sudėtyje 
be išrūgų baltymų buvo chitozano, spanguolių bei svarainių sulčių. Atlikus tyrimus su E.coli 
bakterijomis užkrėsta kalakutiena, nustatyta, kad bakterijas slopino plėvelės, kurių sudėtyje buvo 
chitozano, taip pat spanguolių bei svarainių sulčių. Šiomis plėvelėmis padengtuose kalakutienos 
mėginiuose po 6 parų gyvybingų bakterijų kiekis siekė 1,0 lg KSV/ml.  

Ieškant būdų tradiciniuose mėsos gaminiuose mažinti nitritinės druskos, fosfatų, sorbatų 
kiekius, o jų atliekamas konservavimo, struktūros, spalvos formavimo funkcijas užtikrinti 
technologinėmis priemonėmis, tirtos daržovių kompozicijų konservavimo, struktūros, spalvos 
formavimo funkcijos gaminant mėsos gaminius. Nustatyta, kaip daržovių kompozicijos turėjo 
įtakos karštai ir šaltai rūkytų dešrų išeigai, tekstūrai, juslinėms savybėms, spalvai, nitratų bei 
glutamo kiekio pokyčiams technologinių procesų metu. Įrodyta, kad pridėtinės daržovės neskatino 
pridėtinių startinių kultūrų mikroorganizmų dauginimosi, tačiau stabdė nepageidaujamų 
koliforminių bakterijų augimą 4 parų dešrų brandinimo metu. Šie rezultatai pristatyti 58-ajame 
tarptautiniame mėsos mokslo ir technologijų kongrese Monrealyje, Kanadoje 2012 m. rugpjūčio 
12-17 d. (Vinauskienė ir kt., 2012) ir pateikti straipsnyje „The influence of peas products on the 
functional properties of meat products“, įteiktame „Meat Science“ žurnalui (Morkūnaitė ir kt., 
2013). 

Vykdant projektą „Naujo tipo prebiotinių oligosacharidų kūrimas termofilinių fermentų 
pagalba“ (SVE-08/2011) siekta atrinkti kultivuojamus termofilinius mikroorganizmus, gebančius 
aktyviai skaidyti polisacharidus (PS), taip pat nustatyti suminį kultivuojamų ir nekultivuojamų 
mikroorganizmų PS skaidymo potencialą, naudojant metaproteomikos metodus. Taip pat buvo 
iškeltas uždavinys sukonstruoti hibridinius fermentus (aldozių dehidrogenazes/polisacharidų 
hidrolazes) bei nustatyti jų savybes. Siekta klonuoti pasirinktų aktyvių termostabilių PS skaidančių 
fermentų genus bei nustatyti rekombinantinių baltymų savybes. Renkantis fermentus klonavimui, 
atsižvelgta ne tik į jų aktyvumą, bet ir į galimybę tolimesniuose darbo etapuose derinti šiuos 
fermentus tarpusavyje, siekiant gauti optimalaus ilgio oligosacharidus (OS). Šiame projekto 
vykdymo etape pradėtas prebiotinių OS poveikio laktobacilų ir bifidobakterijų augimui bei 
bakteriocidiniam aktyvumui tyrimas. Visi projekto vykdymo laikotarpiui iškelti uždaviniai yra 
įvykdyti. Tyrimo darbai vykdomi pagal kalendorinį darbų planą. Gauti sėkmingi tarpiniai rezultatai: 
buvo atrinkti kultivuojamų ir nekultivuojamų mikroorganizmų fermentai, tinkami OS gamybai iš 
pektino, ksilano ir krakmolo; klonuoti ir ekspresuoti kai kurie aktyvūs PS skaidantys fermentai; 
sukonstruoti hibridiniai fermentai OS modifikavimui; nustatytos hibridinių ir kai kurių atrinktų 
fermentų savybės bei pradėtas tirti OS poveikis pienarūgščių bakterijų augimui ir bakteriocidinio 
aktyvumo dinamikai (SVE-08/2011 ataskaita). 

 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. 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 
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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 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 įrodo 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. Gauti rezultatai yra svarbūs pritaikant fermentuotus augalus 
maisto pramonėje. Tai siejasi tiek su kepinių, tiek su mėsos ir žuvies produktų gamybą. Atlikti 
tyrimai sudaro sąlygas sėkmingai tęsti pradėtą projektą. 

Vykdant projektą „Bičių produktų, praturtintų augaliniais komponentais, sudėties ir 
savybių tyrimas“ (SVE-01/2012) pagal planą 2012 m. buvo surinkti monoflorinio ir poliflorinio 
medaus, žiedadulkių ir bičių duonelės mėginiai ir melisopalinologijos būdu nustatyta 27 mėginių 
botaninė kilmė, naudojantis skaitmeninių vaizdų katalogais. Žiedadulkių išvaizda ir forma buvo 
vizualizuojami šviesos mikroskopu su skaitmenine kamera ir įrengta programine įranga, kuri leido 
įvertinti žiedadulkės morfologiją ir nustatyti matmenis. Išilginės ašies ir skersmens santykis teikė 
informaciją apie žiedadulkių formą, charakteringą tam tikros rūšies augalui. Parengta medžiaga 
straipsniui į žurnalą Proceedings of the Estonian Academy of Sciences “Pollen diversity in honey 
collected from Lithuania’s protected landscape areas” (Violeta Ceksterytė, Bogumila Kurtinaitienė, 
and Jonas Balžekas ), kuris bus pristatytas Foodbalt-2013 tarptautinėje konferencijoje. Pagaminti 
bandomieji medaus-žiedadulkių, bičių duonelės-medaus ir aliejų mišiniai, kuriuose nustatyti 
pirminiai fermentų invertazės, gliukozės oksidazės ir antioksidacinio aktyvumo rodikliai. Įsisavintos 
kelios bei atrenkama tinkamiausia darbo metodika, skirta paruošti žiedadulkių baltymų mėginius 
masių spektrometrijos analizei po dvikryptės baltymų elektroforezės. 

 Vykdant projektą „Inovatyvios technologijos aviečių ir braškių uogų mikrobiologinei 
saugai ir kokybei“ (UOGA) (SVE-02/2012) buvo ištirtas fotoaktyvuoto ZnO poveikis patogenams 
bei mikromicetams (P/M), nustatytos sąlygos optimaliai patogenų bei mikromicetų destrukcijai. 
Taip pat buvo ištirtas fotoaktyvuoto chlorofilino poveikis patogenams bei mikromicetams ir 
nustatytos sąlygos optimaliai jų destrukcijai. Šiuo tikslu buvo atliktas patogenų kultivavimas in 
vitro, fotosensibilizacija in vitro, Botrytis spp. kultivavimas in vitro, fotosensibilizacija in vitro, 
patogenų inaktyvacija ZnO ir fotoaktyvuotu ZnO, Botrytis spp. inaktyvacija ZnO ir fotoaktyvuotu 
ZnO. Projekto vykdymo metu gauta, kad visi tirti maisto patogenai bei didžiausias braškių kenkėjas 
- Botrytis spp. yra nesunkiai inaktyvuojami chlorofilino indukuota fotosensibilizacija. ZnO 
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inaktyvacinis poveikis taip pat ryškus, ypatingai fotoaktyvuoto ZnO. Taip pat Sodininkystės ir 
daržininkystės institute buvo ruošiamas aviečių/braškių lauko eksperimentas. 

Vykdant projektą „Fitobiotikų įtaka gyvūnų lipidų apykaitai, pašarų virškinamumui ir 
produkcijos formavimuisi“ (SVE-03/2012) 2012 m., iš esmės laikantis plano, ištirta topinambų 
cheminė, biologinė, energetinė vertė, pasirengta eksperimentui su gyvūnais. Ištirta pašarų priedų 
topinambų gumbų cheminė sudėtis, bioaktyviųjų medžiagų kiekis ir paskaičiuota jų energinė vertė 
sudarant racioną; sudarytos paršelių kontrolinės ir bandomosios grupės, svėrimas vykdomas kas 
mėnesį, kol grupės vidutiniškai pasieks 95–100 kg. Atlikti paršelių kraujo tyrimai ir išmatų 
bakteriologiniai tyrimai pradedant bandymą. Tačiau pagal pateiktą ataskaitą neįsisavinta 65 % 
2012 metams skirtų lėšų. 

Vykdant projektą „Patogeninių bakterijų detekcija maisto grandinėje molekuliniais 
metodais“ (SVE-04/2012) 2012 m. laikantis projekto plano, parinkti bei testuoti taikiniai 
kombinuotai STEC grupės Escherichia coli molekulinei detekcijai, atrinkti bakteriofagai bei klonuoti 
jų receptorių baltymai, kurie bus naudojami maisto patogenų detekcijos sistemų kūrimui. 
Bioinformaciniais metodais išanalizuota patogenų DNR ir parinkti taikiniai oligonukleotidinių 
pradmenų ir zondų kūrimui šiga toksinus gaminančios Escherichia coli (STEC) grupės bakterijų 
detekcijai. Atliktas pirminis STEC grupės dauginių reakcijų su parinktais taikiniais ir molekuliniais 
zondais testavimas. Naudojant standartinius mikrobiologinius metodus atrinkti bakteriofagai, 
atpažįstantys enterobakterijų grupes. Identifikuoti ir klonuoti bakteriofagų receptoriniai baltymai. 
Projekto tikslai ir uždaviniai buvo viešinami, priimtas spaudai straipsnis ‚Klebsiella phage vB_KleM-
RaK2 - a giant singleton virus of the family Myoviridae‘ (Šimoliūnas ir kt., 2013). 

Straipsnyje publikuojami tyrimai apie naują bakteriofagą, atakuojantį Klebsiella genties 
bakterijas. Identifikuota dešimt potencialių baltymų, susijusių su bakterijų atpažinimu. Baltymai 
projekte bus naudojami kuriant bakterijoms atrankias detekcijos sistemas.  

Vykdant projektą „Antimikrobiškai aktyvių pieno rūgšties bakterijų filogenetinė analizė ir 
atranka raugų gamybai“ (SVE-05/2012), laikantis projekto plano, iš įvairių maisto produktų išskirta 
10 technologiškai žalingų (E. coli) ir 22 patogeninių (10 L. monocytogenes, 10 B. cereus ir 2 S. 
aureus) bakterijų kultūrų. Panaudojus imunologinį BCET-RPLA testą diarėjinių enterotoksinų 
aptikimui, nustatyta, kad 5-ios iš 10-ies B. cereus kultūrų gamino diarėjinius toksinus, t.y. buvo 
patogeninės. Pienarūgščių bakterijų antimikrobinio aktyvumo tyrimams atlikti paruoštos įvairios 
mikromicetų padermės. 

Vykdant projektą „Antocianinų biosintezės kelio genų raiška sodo augaluose“ (SVE-
06/2012), laikantis projekto kalendorinio darbų plano, 2012 metais buvo atlikti visi pagrindiniai 
numatyti darbai. Remiantis bioinformatiniais duomenimis, sukurta strategija Prunus genties 
antocianinų kelio molekulinių žymenų – transkripcijos veiksnių molekuliniam klonavimui į binarinių 
vektorių pagrindu sukonstruotus laikinos raiškos vektorius. Pradėti rinkti Fragaria, Ribes ir Prunus 
augalų mėginiai antocianinų kiekio ir sudėties tyrimams ir antocianinų sintezės kelio genų raiškos 
tyrimams, įvertinant ir nustatant koreliaciją priklausomai nuo jų auginimo ir kiekvienų metų 
agroklimatinių sąlygų. Šis darbas bus tęsiamas ir atliekamas kiekvienais projekto vykdymo metais. 
Pasirinktas kompleksas kontroliuojamų aplinkos sąlygų, kuriose bus analizuojama atskirų Fragaria 
rūšių, veislių ir hibridų antocianinų kiekio ir sudėties bei genų raiškos priklausomybės nuo šviesos 
intensyvumo ir spektro, temperatūros, drėgmės bei substrato osmotinio slėgio, cheminių 
elicitorių. Tyrimams paruošti Fragaria genties augalai, auginami šiltnamyje ir auginimo kameroje, 
parinktos ir pritaikytos sąlygos, leidžiančios minimizuoti ramybės periodą, indukuoti žydėjimą ir 
derėjimą, gauti kelis derlius ir atlikti visus kitais metais numatytus tyrimus. 



16 
 

Vykdant projektą „Skirtingai užaugintų ūkinių ir laukinių gyvūnų mėsos kokybė vartotojų 
sveikos mitybos aspektu“ (SVE-07/12), sudarytos bandomosios triušių grupės ir tirta žąsų amžiaus 
ir dėjimo periodo įtaka žąsų kiaušinių trynių riebalų rūgščių sudėčiai. Tyrimų rezultatai parodė, kad 
žąsų amžius ir kiaušinių dėjimo periodas neturi įtakos trynių sočiųjų ir mononesočiųjų riebalų 
rūgščių sudėčiai, tačiau turi įtakos polinesočiųjų riebalų rūgščių proporcijoms. Dėjimo piko metu 
padidėja ypač vertingų EPR (C20:5n-3), DHR (C22:6n-3), DPR (C22:5n-3) ir daugiau negu dvigubai 
bendras n-3PNRR kiekis. Ženkliai padidėjęs n-3 PNRR patikimai nepakeitė žąsų kiaušinių 
aterosklerozinių ir trombogenių savybių indeksų bei hipocholesteremiškumo ir hipercholestere-
miškumo santykio (SVE-07/12 ataskaita). 

Vykdant projektą „Biologiškai aktyvių medžiagų savybių, stabilumo įtakos maisto 
matricoms ir žmonių sveikatai, tyrimai“ (SVE-08/12), 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. 
Nustačius prebiotinėmis skaidulinėmis maisto medžiagomis ir Ca preparatais praturtintų gėrimų 
fizikines chemines, juslines ir mikrobiologines savybes, nuspręsta pratęsti tyrimus kuriant 
padidintos biologinės vertės nealkoholinius gėrimus šių gėrimų matricoms panaudojant varškės 
išrūgas, bei veikliąsias maisto medžiagas tokias kaip prebiotines skaidulines maisto medžiagas 
Fibergum B (gamintojas – prancūzų firma Colloides Naturels International), fiziologiškai svarbaus 
mineralo kalcio preparatus, skonio ir kvapo koncentratus (SVE-08/12 ataskaita). 
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3. Išvados ir rekomendacijos 

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 Tiriant auginimo ir laikymo būdų bei technologijų įtaką sodininkystės ir daržininkystės 
produktų kokybei nustatyta, kad poskiepio tipas ir įvairūs tarpueilių priežiūros būdai turi įtakos 
obuolių cheminei sudėčiai ir jų tvirtumui. Didesnė poskiepio įtaka nustatyta tirpių sausųjų 
medžiagų, askorbo rūgšties ir titruojamojo rūgštingumo kiekiui. Tiriant braškių ir pjaustytų obuolių 
padengimo valgomosiomis plėvelėmis įtaką produktų išsilaikymui, cheminei sudėčiai bei saugai 
nustatyta, kad plėvelių įtaka braškių biologiškai aktyvių junginių pokyčiams laikymo metu: 
plėvelėmis padengtose braškėse nustatytas ženklesnis vitamino C kiekio sumažėjimas ir 
antocianinų kiekio padidėjimas, lyginant su plėvele nepadengtomis braškėmis. Tai leidžia daryti 
prielaidas apie plėvelėmis padengtose braškėse vykstančius intensyvesnius nokimo procesus 
laikymo metu (SVE-02/2011). 

1.2 Atlikus įvairių šilauogių veislių cheminius tyrimus, nustatyta, kad daugiau fenolinių 
junginių susikaupia šilauogių lapuose, nei uogose; be to, šių junginių kiekis daug didesnis uogų 
išspaudose negu sultyse. Antocianinai sudaro 3–25 % bendro fenolinių junginių kiekio šilauogių 
uogų išspaudų sausuose ekstraktuose ir 3–13 % uogų sultyse. Meteorologinės sąlygos turi skirtingą 
įtaką fenolinių junginių kaupimuisi tų pačių šilauogių veislių lapuose ir uogose. 

1.3 Atlikus įvairių šilauogių veislių morfometrinius tyrimus, nustatyta, kad šilauogių veislės 
žymiai varijuoja mikrofenotipiniame (lapų formos elementų) lygyje ir gali būti identifikuojamos 
naudojant elipsinių Furje deskriptorių metodą, ypač komplekse su kitais metodais. Tų pačių 
pavadinimų veislių, auginamų GTC BI ir VDU KBS kolekcijose, analizė rodo, jog egzistuoja kloninis 
veislių varijavimas, todėl gali skirtis ir jų sukaupiamų bioaktyvių junginių dėsningumai. 

1.4 Atlikus įvairių šilauogių veislių genotoksikologinius ir genetinius tyrimus, nustatyta, 
kad šilauogių veislių ‘Gila’, ‘Gretha’, ‘Northblue’, ‘Northland’, ‘Bluecrop’, ‘Dixi’, ir ‘Putte’ lapų 
ekstraktai yra nemutageniški Salmonella /mikrosomų teste. ‘Gila’, ‘Gretha’, ‘Northblue’, 
‘Northland’, ‘Bluecrop’, ‘Dixi’, ir ‘Putte’ beislių lapų ekstraktai neindukuoja chromosomų pažaidų 
(mikrobranduolių) žmogaus dvibranduoliuose limfocituose in vitro. Tirti ekstraktai žmogaus 
limfocituose patikimai padidina pirminių DNR pažaidų dažnį. 

1.5 Optimizuotos paprastojo putino kariotipavimui reikalingų metafazinių chromosomų 
preparatų paruošimo sąlygos. Daugiausiai unikalių alelių putinuose buvo aptikta su pradmeniu 
VDO14. Klonui P1, pasižyminčiam saldžiais vaisiais, ir veislei 'Zarnica' buvo aptikti du, o kitiems 
keturiems genotipams – po vieną unikalų alelį, kurie gali būti toliau naudojami paprastojo putino 
genotipų identifikavimui. Daugiausiai unikalių alelių iš visų tirtų šilauogių grupių turėjo aukštaūgės 
šilauogės – 25 aleliai, trys unikalūs aleliai buvo nustatyti lietuviškoms šilauogių veislėms. 
Daugiausiai unikalių alelių aptikta su pradmeniu CA421 (17 aleliai), mažiausiai – su CA169 (7 
aleliai). 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. Atlikus genetinius tyrimus, pasitvirtino, kad lietuviškos veislės ‘Freda‘ ir 
‘Danutė‘ pateko į pusiau aukštaūgių ir žemaūgių šilauogių grupę.  

1.6 Atlikus įvairių šilauogių veislių mikrobiologinius tyrimus, nustatyta, kad ryškiausiu 
biocidiniu poveikiu bakterijoms ir kai kurioms mielėms pasižymėjo visų šilauogių veislių uogų 
sutrinta masė, tačiau vegetatyvinių ir generatyvinių ūglių poveikis bakterijoms buvo nežymus. 
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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, tuo tarpu, dėsningumo tarp veislių poveikio 
nepastebėta. 

1.7 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‘. 

2. Vykdant 2 programos 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 serbentų ir vyšnių hibridų vaisiai skiriasi antocianinų sudėtimi, jų 
ekstraktų ir sulčių antimikrobinėmis savybėmis: ekstraktai ir sultys efektyviai slopina 
gramteigiamas bakterijas, mažiau - gramneigiamas, o pienarūgštės bakterijos ir mielės 
atsparesnės. Antocianinai yra nevienodai stabilūs ląstelių auginimo terpėse: stabiliausias buvo Pg 
3-O-gliukozidas. Skirtingas antocianinų stabilumas galimai yra susijęs su jų cheminės struktūros 
ypatumais. Antocianinai, priklausomai nuo prie B žiedo prijungtų hidroksi ir metoksi funkcinių 
grupių kiekio, turėjo skirtingą įtaką H2O2 lygio pokyčiams terpėje: Dp ir Mv 3-O-glikozidai veikė 
prooksidantiškai. (SVE-01/2011). 

2.2 Tiriant mikrožalumynų maistinės kokybės valdymą šviesokultūros sistemoje nustyta, 
kad rūšių ir veislių maistinė kokybė labai skyrėsi. Didžiausiu antioksidaciniu potencialu pasižymėjo 
krūminė perilė ir žirnis, nestruktūrinių angliavandenių kiekiu išsiskyrė kiniškas kopūstas, daržinė 
balandūnė, sėjamoji petražolė, žirnis ir mangoldas, mažiausiai nitratų kaupė japoniška garstyčia, 
špinatinė garstyčia, garstyčia ‘Red Lion’. Papildoma UV-A diodų spinduliuotė skirtingai veikė 
mikrožalumynų išorinės ir vidinės kokybės rodiklius, o šviesos poveikis priklausė nuo jų rūšies. 
(SVE-03/2011). 

2.3 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. Ištirtas 
įvairių biologiškai aktyvių medžiagų poveikis kampilobakterijoms ir parodyta, kad pieno rūgštis, 
timolis, cinamaldehidas, karvakrolis ir linalolis mažino kampilobakterijų skaičių, o paukštienos 
krūtinėlių apdorojimas 3% pieno r. tirpalu veiksmingiausiai veikė bakterijas. Rekomenduota, kad 
žmonių kampilobakterijozės prevencijai 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 (SVE-05/2011). 

2.4 Kuriant molekulines maisto patogenų detekcijos sistemas, parinkti taikiniai Šiga 
toksinus gaminančių Escherichia coli grupės (STEC) kombinuotam nustatymui, optimizuotos antros 
kartos PGR reakcijos, o molekulinės patogeniškų bakterijų koncentravimo sistemos kūrimui atrinkti 
bakteriofagai bei nustatyti ir klonuoti jų receptoriniai baltymai (SVE-02/2012).  

2.5 Atliekant antimikrobiškai aktyvių pieno rūgšties bakterijų filogenetinę analizę ir 
atranką raugų gamybai, iš maisto produktų išskirtos ir identifikuotos iki rūšies technologiškai 
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žalingos ir patogeninės bakterijos, tolesniems tyrimams paruoštos mikroskopinių grybų ir mielių, 
paplitusių maisto produktuose, grynos kultūros (SVE-02/2012). 

2.6 Parinktas kontroliuojamų aplinkos sąlygų kompleksas analizuoti atskirų Fragaria rūšių, 
veislių ir hibridų antocianinų kiekio, sudėties bei genų raiškos priklausomybę nuo įvairių fizinių ir 
cheminių parametrų. Sukurta strategija Prunus genties antocianinų kelio molekulinių žymenų – 
transkripcijos veiksnių molekuliniam klonavimui į binarinio vektoriaus pagrindu sukonstruotus 
laikinos raiškos vektorius; pradėti rinkti Fragaria, Ribes ir Prunus augalų mėginiai antocianinų 
kiekio ir sudėties tyrimams ir antocianinų sintezės kelio genų raiškos tyrimams (SVE-06/2012). 

2.7 Ištirta pašarų priedų topinambų gumbų cheminė sudėtis, bioaktyviųjų medžiagų kiekis 
ir paskaičiuota jų energinė vertė sudarant racioną; sudarius paršelių kontrolines ir bandomąsias 
grupes, atlikti ikibandyminiai jų svorio, kraujo ir bakteriologiniai tyrimai (SVE-03/2012).  

3. Vykdant 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 ir 8 iki šiol labai menkai tirtų 
grybų rūšių, 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 (SVE06/2011). 

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, buvo išbandyti gaminiuose iš kiaulienos ir įvertinta jų įtaka 
kokybei. Nors jų poveikis antioksidaciniam produktų potencialui ir antimikrobinėms savybės 
nebuvo reikšmingas, tačiau šie duomenys gauti tik tiriant produktus in vitro. Rekomenduotina 
ištirti veikliųjų medžiagų išsiskyrimo dinamiką imituojant virškinimo sąlygas ir išsiaiškinti, ar tokios 
medžiagos pakankamai gerai išsiskiria į tirpiąją ir biopasisavinamą organizmo ląstelėmis fazę 
(SVE06/2011).  

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 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 (SVE06/2011). 

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 
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mutageniškumu.Ištyrus kai kurių pagamintų fitopreparatų antimikrobines savybes prieš maisto 
patogeniškus mikroorganizmus, o 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 (SVE06/2011). 

3.5. Nustatyta, kad žiedadulkių vaizdai ir matmenys gali būti įrankis nustatant monoflorinio 
medaus kilmę, parodantys žiedadulkės aptikimo meduje, bičių suneštose žiedadulkėse ir bičių 
duonelėje dažnumą (SVE01/2012). 

4. Vykdant 4 programos priemonę buvo tirami 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 (SVE-07/2011).  

4.2. Ištyrus žąsų kiaušinių riebalų rūgščių sudėtį, nustatytą, 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 (SVE-07/2012). 

4.3. 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 (SVE-08/2012). 
 
 
 
Vykdymo grupės vadovas ................................... Prof. dr. Rimantas Venskutonis 
 (parašas) 
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Priedai 

I. Projektų, vykdytų 2012 metais, sąrašas 

Eil. 
Nr. 

Projekto 
registracijos 

Nr. 
Sutarties Nr. Projekto vadovas Projekto pavadinimas Vykdančioji institucija 

Skirta lėšų, tūkst. Lt Projekto 
vykdymo 
terminai 

Programos 
uždavinys* 2012 m. Iš viso 

1. SVE-11008 SVE-01/2011 Tadeušas Šikšnianas Tarprūšiniai sodo augalų hibridai – naujas 
antocianinų šaltinis 

LAMMC filialas Sodininkystės 
ir daržininkystės institutas 

322,9 892,7 2011-09-12– 
2014-07-31 

I 

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

LAMMC filialas Sodininkystės 
ir daržininkystės institutas 

298,5 999,4 2011-09-12–
2014-07-31 

I 

3. SVE-11014 SVE-03/2011 Aušra Brazaitytė Mikrožalumynų maistinės kokybės valdymas 
šviesokultūros sistemoje 

LAMMC filialas Sodininkystės 
ir daržininkystės institutas 

277,6 920,3 2011-09-12–
2014-07-31 

I 

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

Gamtos tyrimų centras 300,0 1000,0 2011-09-12–
2014-07-31 

I 

5. SVE-11012 SVE-05/2011 Mindaugas Malakauskas Maisto žaliavų ir produktų saugos bei kokybės 
gerinimas žmonių kampilobakteriozės prevencijai 

Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

224,8 679,0 2011-09-12–
2013-12-31 

I 

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

Nauji daugiafunkciniai fitocheminiai 
komponentai maisto biologinei vertei ir saugai 
padidinti 

Kauno technologijos 
universitetas 

375,0 1000,0 2011-09-12–
2013-12-31 

II 

7. SVE-11013 SVE-07/2011 Daiva Leskauskaitė Tradicinio maisto kokybės ir biologinės vertės 
didinimas projektuojant jo struktūrą ir 
funkcionalumą 

Kauno technologijos 
universitetas 

221,6 668,7 2011-09-12–
2013-12-30 

II 

8. SVE-11015 SVE-08/2011 Nomeda Kuisienė Naujo tipo prebiotinių oligosacharidų kūrimas 
termofilinių fermentų pagalba 

Vilniaus universitetas 270,0 810,0 2011-09-12–
2013-12-31 

II 

9. SVE-11019 SVE-09/2011 Audrius Maruška Vertingesnių ir saugesnių maisto produktų 
kūrimas taikant augalinės žaliavos kietafazę 
fermentaciją 

Vytauto Didžiojo universitetas 371,8 938,4 2011-09-12–
2013-12-31 

II 

10. SVE-12007 SVE-01/2012 Bogumila Kurtinaitienė Bičių produktų, praturtintų augaliniais 
komponentais, sudėties ir savybių tyrimas 

Vilniaus universitetas 192,3 675,9 2012-08-01–
2015-12-31 

II 

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

Vilniaus universitetas 278,1 683,9 2012-08-01–
2015-12-31 

I 

12. SVE-12013 SVE-03/2012 Almantas Šimkus Fitobiotikų įtaka gyvūnų lipidų apykaitai, pašarų 
virškinamumui ir produkcijos formavimuisi 

Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

81,5 384,6 2012-09-01–
2015-10-31 

I 

13. SVE-12004 SVE-04/2012 Edita Sužiedėlienė Patogeninių bakterijų detekcija maisto 
grandinėje molekuliniais metodais 

Vilniaus universitetas 59,8 597,2 2012-09-01–
2015-12-31 

I 

14. SVE-12005 SVE-05/2012 Joana Šalomskienė Antimikrobiškai aktyvių pieno rūgšties bakterijų 
filogenetinė analizė ir atranka raugų gamybai 

Kauno technologijos 
universitetas 

59,4 431,9 2012-09-01–
2015-06-30 

II 

15. SVE-12006 SVE-06/2012 Vaiva Kazanavičiūtė Antocianinų biosintezės kelio genų raiška sodo 
augaluose 

Vilniaus universitetas 57,8 680,4 2012-09-01–
2015-12-31 

II 
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Eil. 
Nr. 

Projekto 
registracijos 

Nr. 
Sutarties Nr. Projekto vadovas Projekto pavadinimas Vykdančioji institucija 

Skirta lėšų, tūkst. Lt Projekto 
vykdymo 
terminai 

Programos 
uždavinys* 2012 m. Iš viso 

16. SVE-12014 SVE-07/2012 Violeta Razmaitė Skirtingai užaugintų ūkinių ir laukinių gyvūnų 
mėsos kokybė vartotojų sveikos mitybos aspektu 

Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas 

150,9 431,3 2012-09-01–
2015-12-31 

I 

17. SVE-12003 SVE-08/2012 Algirdas Liutkevičius Biologiškai aktyvių medžiagų savybių, stabilumo, 
įtakos maisto matricoms ir žmonių sveikatai 
tyrimai 

Kauno technologijos 
universitetas 

32,6 497,3 2012-09-15–
2015-06-30 

II 

Iš viso 3574,6 12291     

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
* I uždavinys – 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. 

II uždavinys – ištirti ir įvertinti maisto komponentus cheminiu, biologiniu, toksikologiniu bei jų įtakos maisto matricoms požiūriais, kuriant padidintos biologinės vertės ir saugesnius maisto produktus. 

 



II. Projektų rezultatai 2012 metais 

Kodas Mokslinių tyrimų rezultatai
1
 

Skaičius 
I kvietimo 
projektų 

Skaičius 
II kvietimo 
projektų 

Iš viso 

Humanitarinių ir socialinių mokslų projektams  

HS1. Mokslo monografijos, mokslo studijos, teoriniai, sintetiniai mokslo darbai 0 0 0 

HS2. Mokslo straipsniai, knygų skyriai, publikuoti recenzuojamuose leidiniuose 0 0 0 

HS3. Kiti mokslo straipsniai, mokslo knygų skyriai ir panašios mokslo publikacijos 
mokslo, kultūros ir profesiniuose periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose 
leidiniuose 

0 0 0 

HS4. Šaltinių publikacijos, žodynai, žinynai, enciklopedijos, biografijos, bibliografijos, 
studijų vadovai 

0 0 0 

HS5. Kitos akademinės publikacijos (pranešimai, tezės) ir kiti projekto rezultatai 5 5 10 

HS6. Sudarytieji mokslo darbai, socialinės ir kultūrinės plėtros darbai 0 0 0 

Fizinių, biomedicinos, technologijos, žemės ūkio mokslų projektams  

GT1. Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos ir knygų 
skyriai 

0 0 0 

GT2a Mokslo straipsniai Lietuvoje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, 
turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Thomson Reuters Web of 
Knowledge duomenų bazėje 

1 0 1 

GT2b Mokslo straipsniai užsienyje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, 
turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Thomson Reuters Web of 
Knowledge duomenų bazėje 

6 3 9 

GT3. Europos patentų biure (EPO), JAV patentų ir prekių ženklų biure (USPTO) ar 
Japonijos patentų biure (JPO) išduoti patentai, kurių savininkai yra Lietuvos 
fiziniai ar juridiniai asmenys 

0 0 0 

GT4. Europos specializuotuose centruose tarptautinę ekspertizę praėjusios augalų 
veislės (pateikiami Reports on Technical Examination of the DUS Testing) 

0 0 0 

GT5. Pagal tarptautiniu mastu pripažintą tvarką įregistruotos gyvūnų veislės 0 0 0 

GT6. Naujos technologijos
3
 0 0 0 

GT7. Nauji gaminiai
4
 0 0 0 

GT8. Patentai Lietuvoje
5
 0 0 0 

GT9. Veislės ir mikroorganizmų kamienai, įregistruoti Lietuvoje
6
 0 0 0 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1
 Pildomos eilutės, susijusios su konkrečiu projektu; parengtos spaudai būsimos publikacijos įskaitomos; pateikiami tik tie rezultatai, 
kuriuose yra nuoroda į finansavimo šaltinį – Lietuvos mokslo tarybą – bei nurodytas sutarties numeris; 

2
 Nurodyti duomenys laisva forma paaiškinami ir išvardijami prieduose; 

3
 Technologijos,

 
turinčios įdiegimo aktą ar išbandytos gamyboje (aktą pridėti) ir aprašytos ataskaitoje; 

4
 Gaminiai ar programinė įranga, patvirtinti pažyma apie jų naudojimą ar įdiegimą; 

5
 Patentai, patentinės paraiškos, turinčios registracijos pažymą (pridėti); 

6
 Veislės, mikroorganizmų kamienai, turintys registracijos pažymą (pridėti). 
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III. Projekto išlaidų sąmatos vykdymas 2012 metais 

Eil. 
Nr. 

Išlaidų pavadinimas 
Lėšos (tūkst. Lt) 

Projektuose numatyta 2012 metais Panaudota 2012 metais 

1. Darbo užmokestis 1182,9 1171,1 

2. Socialinio draudimo ir kitos įmokos  365,4 360,9 

3. Išlaidos paslaugoms 205,5 190,4 

4. Išlaidos autoriniams darbams 0,0 0,0 

5. Išlaidos prekėms 650,0 621,2 

6. Išlaidos komandiruotėms 120,0 106,6 

7. Išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti 615,9 539,7 

8. Pridėtinės išlaidos 434,9 431,5 

Iš viso: 3574,6 3421,3 

 

 


