
LIETUVOS MOKSLO TARYBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ 
 

 

 

 

2014 METŲ ATASKAITA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė Programos vykdymo grupė: 

Prof. dr. Rimantas Venskutonis, Kauno 

technologijos universitetas, vykdymo grupės 

vadovas 

Prof. dr. Daiva Leskauskaitė, Kauno technologijos 

universitetas 

Prof. habil. dr. Audrius Maruška, Vytauto Didžiojo 

universitetas 

Prof. dr. Edita Sužiedėlienė, Vilniaus universitetas 

Prof. dr. Pranas Viškelis, Lietuvos agrarinių ir 

miškų mokslų centras Sodininkystės ir 

daržininkystės institutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilnius, 2015 



2 
 

DUOMENYS APIE 2014 METAIS VYKDYTUS PROJEKTUS 

 

Eil. 

Nr. 

Kvietimo Nr. Konkurse dalyvavusių 

projektų skaičius 

Projektų skaičius Projektams 

skirta lėšų, Eur (Lt) Vykdytų Baigtų Tęsiamų 

1. I kvietimas 20 4 4 0 2 290 459,92 

(7 908 500) 

2. II kvietimas 14 8 0 8 1 269 259,73 

(4 382 500) 

3. III kvietimas 23 10 0 10 1 052 797,73 

(3 635 100) 

 

 

2014 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. 

Pagal nacionalinę programą „Sveikas ir saugus maistas“ 2014 m. buvo tęsiami keturi 2011 m. 

pradėti projektai (3 projektai buvo vykdomi Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filiale – 

Sodininkystės ir daržininkystės institute, vienas projektas Gamtos tyrimų centre), aštuoni 2012 m. ir 

10 2014 m. pradėtų projektų. 2013 m. buvo užbaigta 16 pirmojo kvietimo projektų, visų jų 

ataskaitos patvirtintos, šių projektų rezultatai aptarti 2013 vykdymo grupės ataskaitoje, todėl į šią 

ataskaitą įtraukti 4 pirmojo kvietimo projektai, kurie buvo užbaigti 2014 m. liepos 31 d. 

Vykdant I kvietimo projektus, buvo įvertinamas fenolinių junginių ir antocianinų kiekis, sudėtis 

bei ekstraktų antioksidacinis aktyvumas Ribes ir Prunus genčių rūšių ir jų tarprūšinių hibridų 

vaisiuose (Nr. 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 (Nr. SVE-02/2011). 

Siekiant valdyti mikrožalumynų maistinę kokybę šviesokultūros sistemoje buvo nustyta, kad 

mikrožalumynų maistinė kokybė labai skyrėsi tarp rūšių ir veislių (Nr. 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 retesniųjų ir įvertinamas 

bioaktyvių komponentų kitimas priklausomai nuo genotipo ir aplinkos (Nr. SVE-04/2011). 

2004 m. buvo tęsiami visi 8 II-jo kvietimo projektai. Vykdant SVE-01/2012 projektą buvo 

vykdomi bičių produktų, praturtintų augaliniais komponentais, sudėties ir savybių tyrimai: tirta 

medaus, žiedadulkių ir bičių duonelės mėginių botaninė, cheminė, biocheminė sudėtis, laikymo 

sąlygų įtaka savybėms, išskirti baltymai proteominei analizei ir įvertinti biožymenys, tinkami 

medaus rūšiniam identifikavimui. Vykdant SVE-02/2012 projektq buvo siekiama padidinti Gram(-) 

bakterijų inaktyvaciją fotosensibilizacijos būdu; pasirinkta idėja kompleksuoti chlorofiliną su 

chitozanu ir nustatyta, kad tai itin efektyvi antibakterinė priemonė. Ištirtas komplekso antibakterinis 

poveikis, nustatytos sąlygos optimaliam antibakteriniam poveikiui apipurškus šiomis priemonėmis 

uogas. Ištirta fotoaktyvuoto ZnO ir chlorofilino įtaka uogų mikrobiologinei saugai, kokybei bei 

realizavimo trukmei. Taip pat įvertinta fotoaktyvuoto ZnO ir chlorofilino įtaka braškių augumo ir 

produktyvumo rodikliams. Kuriant ir taikant inovatyvias technologijas panaudojančias fotoaktyvuotą 

chlorofiliną ar ZnO nanodaleles, parodyta, kad jos gali efektyviai sunaikinti mikromicetus ir 

patogeniškas bakterijas, o lauko sąlygomis, apipurškus šiomis priemonėmis uogas ir veikiant saulės 

šviesai, poveikis buvo ne mažiau efektyvus, nei fungicidų Switch 62,5 WG bei Teldor 50 WP. Abi 

fotoaktyvuotos medžiagos prailgina uogų vartojimo trukmę, sumažina mikromicetų kiekį ir įvairovę 
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uogų paviršiuje, uogų puvimo greitį, tam tikrais atvejais padidina augalo derlingumą. Vykdant 

SVE-03/2012 projektą tirta fitobiotikų įtaka gyvūnų lipidų apykaitai, pašarų virškinamumui ir 

produkcijos formavimuisi, ištirta topinambų cheminė, biologinė, energinė vertė, pasirengta 

eksperimentui su gyvūnais. Vykdant SVE-04/2012 projektą vystomi patogeninių bakterijų 

detekcijos maisto grandinėje molekuliniai metodai: sukurtos jautrios ir specifinės STEC (O157 + 

ne-O157 Escherichia coli serotipai) ir SYLC grupės (Salmonella spp., Yersinia enterocolytica, 

Listeria monocytogenes, Campylobacter spp.) patogeniškų bakterijų kiekybinės bei kokybinės 

kombinuotos detekcijos sistemos, paremtos II kartos PGR taikymu, konstruojamos raiškos sistemos, 

tinkamos gauti tirpius bakteriofagų adhezinius baltymus, reikalingus bakterijų koncentravimo 

sistemos kūrimui prieš jų analizę. Vykdant SVE-05/2012 projektą, buvo tiriama technologinių 

veiksnių (terpės pH ir sudėties, terminio apdorojimo ir sušaldymo) įtaka 12-os pieno rūgšties 

bakterijų (PRB) padermių, atrinktų iš KTU Maisto instituto kolekcijos, antimikrobinio aktyvumo 

pokyčiams. Pradėta atrinktų PRB padermių išskiriamų antimikrobinių medžiagų identifikacija. 

Vykdant SVE-06/2012 projektą, remiantis bioinformatiniais duomenimis, sukurta Prunus genties 

antocianinų biosintezės kelio molekulinių žymenų strategija. Serbentų, agrastų, trešnių, vyšnių ir 

braškių uogose ištirta antocianinų kaupimosi ir jų sudėties kitimo priklausomybė nuo 

agroklimatinių sąlygų 2014 metais. Ištirta Prunus ir Ribes genčių MYB, bHLH ir struktūrinių 

antocianinų sintezės kelio genų raiška skirtingose rūšyse, veislėse, jų vaisiuose ir vegetatyvinėse 

dalyse, skirtingose veislėse įvertintas antocianinų kiekis ir jų sudėtis. Nustatyta skirtingų žemuogių 

veislių antocianinų kiekio ir sudėties priklausomybė nuo auginimo sąlygų: temperatūros ir vandens 

trūkumo. Nustatyta skirtingų veiksnių įtaką Fragaria audinių kultūrų in vitro augimui ir antocianinų 

kaupimuisi jose. Vykdant SVE-07/2012 projektą, buvo palyginta sumedžiotų elnių nugarinės ir 

kumpių raumenų cheminė sudėtis, riebalų rūgščių sudėtis ir jų oksidavimosi savybės, raumenų 

tekstūros rodikliai bei nustatyti skirtumai tarp riebalų rūgščių zuikienoje ir triušienoje. Preliminari 

skirtingų genotipų ir fenotipinių savybių kiaulių mėsos sukauptų duomenų analizė parodė, kad 

pramoninių kiaulių hibridų mėsa yra šviesesnė ir rūgštesnė negu riebesnių lietuviškų kiaulių veislių. 

Vykdant SVE-08/2012 projektą, atrinkti optimalūs skaidulinių maisto medžiagų bei Ca preparatų 

variantai, kurie panaudoti sudarant praturtintų veikliosiomis maisto medžiagomis bandomųjų 

modelinių išrūgų gėrimų matricų receptūras. Buvo sudarytos receptūros, nustatyti optimalūs gėrimų 

gamybos technologiniai parametrai, parinkti ir optimizuoti biologiškai aktyvių medžiagų pridėjimo 

į maisto matricas metodai. Nustatyta technologinių veiksnių įtaka fizikinėms cheminėms, 

mikrobiologinėms ir juslinėms gėrimų savybėms, bei kokybiniam ir kiekybiniam biologiškai 

aktyvių medžiagų išlikimui šviežiose ir laikomose matricose.  

2014 m. pradėta 10 III kvietimo projektų. Buvo vykdomos 7 SVE-01/2014 (UOGBIORAF) 

projekto plane numatytos veiklos. Atlikta išsami mokslinės ir techninės literatūros analizė, 

optimizuoti viršrkrizinės ekstrakcijos (SCE) anglies dvideginiu parametrai didžiausios ekstraktų 

išeigos gavimui iš aviečių, putinų, juodųjų serbentų ir aronijų išspaudų taikant atsako paviršiaus 

metodologiją; tirta lipofiliškų frakcijų sudėtis ir antioksidacinės savybės; pradėti gautų frakcijų 

apdorojimo fermentiniais preparatais tyrimai; atlikti aviečių ir putinų nuriebalintų ir neapdorotų 

fermentais frakcijų ekstrakcijos subkrizinėmis sąlygomis parametrų optimizavimo tyrimai, 

hidrofiliškų frakcijų sudėties ir antioksidacinių savybių tyrimai. Iš atrinktų uogų išspaudų pagaminti 

komponentai (aviečių ekstraktai) išbandyti įvairiose maisto matricose. Vykdant SVE-02/2014 

projektą, 2014 m. buvo nustatyta, kad ekologinėje žemdirbystės sistemoje perspektyvi ir 

rekomenduotina tolesniesms tyrimams yra baltarusiška veislė ‘Belaruskij determinant – 1‘, 

intensyvioje – baltarusiška veislė ‘Žniajarka‘, o taip pat baltarusiška veislė ‘Kvietka‘, kurios augalai 

užaugino didžiausią grūdų derlių abiejose žemdirbystės sistemose. Vykdant SVE-03/14 projektą, 

buvo tiriamas bakteriocinų mikrokapsuliavimo procesas, siekiant gauti prailginto veikimo 

preparatus, nustatyta, kad susiformuojant nizino-pektino dalelėms, bakteriocinas išsaugo savo 

antibakterinį aktyvumą, ir galėtų būti sėkmingai pritaikytas maisto biokonservavimui). Vykdant 

SVE-04/2014 projektą, 2014 m. buvo nustatyta, kad grikių grūdų mėginiai turi 2 – 5 kartus daugiau 

fenolinių junginių ir 2 – 4 kartus didesnį antioksidacinį aktyvumą negu avižų ir spelta mėginiai. 

Grikiuose taip pat nustatytas didžiausias rutino kiekis, tačiau lukštuose jo aptikta 3 kartus daugiau. 
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Vykdant SVE-05/2014 projektą, iš 123 paukštienos, įsigytos Lietuvos prekybos vietose (daugiausia 

– turgavietėse), mėginių išskirti Staphylococcus spp. ir atliktas jų mikrobiologinis bei fenotipinis 

atsparumo antibiotikams apibūdinimas. Iš išaugintų 247 Staphyloccocus padermių (daugiausiai tarp 

jų – Staphylococcus aureus, 26,7 %) 136 buvo atsparios bent vienam tirtam antibiotikui. Taip pat 

nustatyta 206 Enterobacteriaceae šeimos, iš kurių daugiausiai buvo Escherichia coli rūšies, iš jų 83 

% padermių pasižymėjo dauginiu atsparumu Vykdant SVE-06/2014projektą, ištirtos Lietuvoje 

augančių daugiamečių pupinių žolinių augalų rūšių veislių bei laukinių ekotipų agrobiologinės 

savybės. Parengti ir optimizuoti cheminiai, instrumentiniai, mikrobiologiniai metodai maistinės 

vertės, fitojunginių kiekio bei savybių ištyrimui. Identifikuoti ir kvantifikuoti maistinės vertės 

komponentai, biologiškai aktyviūs junginiai bei savybės skirtingų genčių/rūšių augaluose (ir augalo 

dalyse. Nustatyta skirtingų dobilo veislių/ekotipų ir augalo dalių bioaktyvių junginių koncentracija, 

maistinės, antioksidacinės savybės. Vykdant SVE-07/2014projektą, nustatyta sausų daržovių priedų 

įtaka mėsos gaminių kokybės charakteristikoms. Taip pat tirtas mėsos faršo su liofilizuotomis 

daržovėmis fermentacijos procesas ir nustatyti biogeninių aminų (putrescino, kadaverino, 

histamino, tiramino ir spermino) kiekio pokyčiai fermentacijos eigoje. Vykdant SVE-

08/2014projektą, atlikti bioaktyvių komponentų masės pernašos tyrimai, ekstrakcijos 

intensyvinimui taikant stiprius elektrinius laukus. Tam panaudota augalinė žaliava ir in vitro ląstelių 

kultūra. Ekstraktuose, išgautuose iš elektros lauku apdorotų trešnių išspaudų, buvo nustatyta 

vidutiniškai 34 % didesnė antocianinų koncentracija. Skirtingo intensyvumo elektros lauku 

apdorotų uogų išspaudų ekstrakcijos atrankumo nebuvo nustatyta. Nustatytos optimalios sąlygos 

junginių ekstrakcijai iš ląstelių išlaikant jas gyvybingomis. Vykdant SVE-09/2014 projektą, surinkti 

kviečių grūdų mėginiai ir mikrobiologiniais metodais išskirti ir identifikuoti grynų Fusarium grybų 

izoliatai. Virš šimto F. graminearum izoliatų patikrinti ir patvirtinti TL PGR metodu, identifikuotas 

jų chemotipas. Išskirti, identifikuoti ir atrinkti 3ADON, 15ADON ir NIV trichotecenų producentai, 

2015 m. vasario mėnesį pradėti vykdyti patogeniškumo ir jautrumo cheminiams fungicidams 

tyrimai in vitro. Nustaytas trichotecenų (3ADON, 15ADON) koncentracijos ekologinės, tausios ir 

intensyvios žemdirbystės sąlygomis užaugintuose vasarinių kviečių grūdų mėginiuose. Vykdant 

SVE-10/2014projektą, nustatytos dažniausiai ant kviečių grūdų aptinkamos ir pavojingus toksinus 

gaminančios mikromicetų rūšys, tirti jų gaminami lakūs metabolitai, sukurtas biotestas, leidžiantis 

nustatyti kenkėjo - P. interpunctella (pietinis ugniukas) jautrumą užterštiems/ neužterštiems 

mikromicetais grūdams ar jų produktams. 

 

 

 

ABSTRACT OF ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2014 

  

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 2014 four research projects which were financed by National Science Programme “Healthy 

and Safe Food” from the 1st call (2011) were succesfully finished in 2014: three projects were 

carried out at the Institute of Horticulture of Lithuanian Research Centre for Agriculture and 

Forestry and one in Nature Research Centre. All eight research projects, which were granted in 

2012 as a result of the 2nd call, were continued in 2014: 3 projects are carried out by Vilnius 

University, 2 by Kaunas University of Technology and 2 by the University of Health Sciences. Ten 

research projects were granted in 2014 as a result of a third call: 3 projects are carried out by 

Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, 2 by Kaunas University of Technology, 2 

by the University of Health Sciences Vilnius University, 1 by Vilnius Gediminas technical 

University and 1 by Nature Research Centre.  
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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 

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 2014 m. buvos 

skirtas keturiems 2011 metais I-ojo kvietimo projektams (5 projektai baigti 2013 m.): 3 projektai 

vykdomi Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filiale Sodininkystės ir daržininkystės institute, 

1 projektas - Gamtos tyrimų centre; aštuoniems II-jo kvietimo (2012 m.) konkursą laimėjusiems 

projektams: 3 projektai vykdomi Vilniaus universitete, 2 – Kauno technologijos universitete ir 2 – 

Sveikatos mokslų universitete; dešimčiai III kvietimo (2014 m.) konkursą laimėjusiems projektams: 

3 projektai vykdomi Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centre, 2 – Kauno technologijos 

universitete, 2 – Sveikatos mokslų universitete; 1 projektas Vilniaus Gedimino technikos 

universitete, 1 - Vytauto Didžiojo universitete, 1 – Gamtos tyrimų centre. Toliau bus trumpai 

aprašyti kiekvieno iš aukščiau išvardintų projektų pasiekimai per ataskaitinį laikotarpį. Kadangi 

darbai tęstiniai, kai kurie ataskaitoje aptarti rezultatai buvo pradėti bei vykdomi ir ankstesniais 

metais. 

Vykdant projektą „Tarprūšiniai sodo augalų hibridai – naujas antocianinų šaltinis” 

(Nr. SVE-01/2011, užbaigtas 2014 m. liepos 31 d.) 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 

pagrindiniai antioksidantiniu aktyvumu pasižymintys fenoliniai junginiai Ribes ir Prunus genčių 

rūšių, veislių ir tarprūšinių hibridų vaisiuose yra antocianinai. Tarprūšiniai serbentų hibridai R. 

nigrum x R. petraeum ir pagal agronominių požymių visumą vertingiausi R. nigrum × R. 

americanum bei R. nigrum × R. usuriensis uogose sukaupė didesnį (iki 28–43 %) antocianinų kiekį, 

lyginant su daug antocianinų sukaupiančio juodojo serbento ‛Ben Tirran’ uogomis (Šikšnianas ir 

kt., 2013). Tarp R. nigrum × R. americanum hibridų, nepriklausomai nuo kryžminimo krypties, 

uogos turėjo didelį stabilių antocianinų kiekį. Tarprūšinis Prunus genties hibridas P. cerasus × P. 

maximovitchii 2n, pasižymi labai dideliu sukaupiamu antocianinų kiekiu ir 2 kartus viršija 

antocianinų kiekį sukaupiamą vyšnių veislės ‛Rechta’ bei trešnių ‛Regina’ vaisiuose (SVE-01/2011, 

2013, 2014). Pagrindinis delfinidino glikozido metabolitas, galo rūgštis, sumažino ląstelių kultūros 

gyvybingumą priklausomai nuo panaudotos medžiagos koncentracijos ir poveikio trukmės. Tačiau 

galo rūgšties poveikis priklausė nuo jos gebėjimo padidinti H2O2 lygį ląstelių auginimo terpėje arba 

pačiose ląstelėse, o ne šios medžiagos tiesioginio poveikio ląstelėms. Chemiškai skirtingi Cy3R, 

Pg3G ir Mv3G, priklausomai nuo panaudotos koncentracijos ir poveikio trukmės nevienodai 

efektyviai apsaugojo ląsteles nuo citotoksinio H2O2 poveikio. Iš visų tirtų antocianinų Cy3R buvo 

efektyviausias. 

Serbentų ir vyšnių hibridų uogų ekstraktai bei sultys pasižymėjo antimikrobiniu poveikiu, 

tačiau grynų cianidino ir delfinidino 3-O-rutinozidų antimikrobinės savybės buvo silpnos (Šarkinas, 

Jasinauskienė, 2013). Modelinėse terpėse turtingų antocianinais ekstraktų priedai sulėtina 

patogeninių ir technologiškai žalingų mikroorganizmų augimą, bet mažai slopina pienarūgščių 

bakterijų augimą ir mažiausiai slopina mielių augimą. Vykdant Prunus ir Ribes antocianinų 

biosintezės kelio genų tyrimus pirmą kartą klonuotos pilnos P. avium flavonoidų sintezės kelio genų 

bHLH3 bei WD40 ir dalinės MYB10 sekos ir jų reguliatorių kDNR bei nustatytos jų sekos. Pirmą 

kartą pasaulyje klonuotos Ribes genties ir visos Saxifragales sistematinės grupės antocianinų 

sintezės kelio fermentų ir reguliatorių genų sekos. Nustatyti skirtumai antocianinų sintezės 

reguliatoriaus Myb10 gene tarp veislių, sukaupiančių skirtingą antocianinų kiekį turinčias uogas. 

Atsižvelgiant į gautus rezultatus siūloma prieš pasirenkant junginį biologiniams tyrimams nustatyti, 

ar laukiami biologiniai efektai susiję su tiriamojo junginio oksidacijos produktų susidarymu. 

Turimos ir numatomos gauti pilnos antocianinų sintezės reguliatorių bei fermentų genų ir kDNR 

sekos pasitarnaus ir kituose projektuose vykdant in vivo eksperimentus siekiant patvirtinti ar 

išsiaiškinti jų funkcijas flavonoidų sintezės kelio reguliavime, taip pat tiriant flavonoidų sintezės 

genų ir jų reguliatorių raiškos pokyčius Ribes ir Prunus gentyse priklausomai nuo vaisių brendimo 

stadijos, genotipo ir aplinkos sąlygų. Pagal agronominius hibridų rodiklius, vaisių antocianinų 
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sudėtį ir jų stabilumą išskirti perspektyvūs Ribes ir Prunus genčių tarprūšiniai hibridai kaip nauji 

antocianinų šaltiniai ir nurodomos selekciniu požiūriu vertingos tarprūšinio kryžminimo 

kombinacijos. Parengta rekomendacija. Ekspertai įvertino baigiamąją ataskaitą teigiamai. 

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

daržininkystės produktų kokybei” (Nr. SVE-02/2011, užbaigtas 2014 m. liepos 31 d.) nustatyta, 

kad vaismedžių mineralinė mityba daro ženklų poveikį fenolinių junginių kaupimuisi obuoliuose. 

Ekologiškai užaugintuose ‘Aldo’ veislės obuoliuose bendras flavanolių kiekis yra didesnis negu 

intensyviai prižiūrimuose soduose. Juose statistiškai patikimai didesni hiperozido ir avikularino 

kiekiai. Ekologiškai užaugintuose ‘Aldo’ obuoliuose nustatytas apie 18 % didesnis epikatechino 

kiekis. Ekologiškuose ‘Lodel’ vaisiuose šio junginio rasta net 2,8 karto daugiau. Katechino kiekio 

pokyčiams auginimo sistemos įtakos neturėjo. Didesni procianidinų B1 ir B2 kiekiai aptikti 

ekologiškai užaugintuose obuoliuose: ‘Lodel’ obuoliuose: intensyviai užaugintuose vaisiuose jo 

rasta tik pėdsakai, o ekologiškuose – net 93,96 μg/g. Procianidino B2 ekologiškuose ‘Lodel’ 

obuoliuose yra 2,8 karto daugiai negu vaisiuose iš intensyviai prižiūrimo sodo. Lietuvos 

klimatinėmis sąlygomis auginamų obelų veislių ‘Aldas‘, ‘Auksis‘, ‘Ligol‘ ir ‘Lodel‘ obuolių ir 

obelų lapų etanolinių ekstraktų dominuojanti analitė yra chlorogeno rūgštis, o obelų lapų 

ekstraktuose – floridzinas (Liaudanskas et al., 2014b; Kviklys et al., 2014). 

Tirtų veislių obuoliuose ir obelų lapuose identifikuoti ir kiekybiškai įvertinti kvercetino 

glikozidai – hiperozidas, izokvercitrinas, rutinas, avikuliarinas ir kvercitrinas (Liaudanskas et al., 

2014a). Obuolių ėminiuose tarp kvercetino glikozidų vyravo hiperozidas, o obelų lapų ėminiuose – 

kvercitrinas. Didžiausias suminis kvercetino glikozidų kiekis nustatytas ‘Aldas‘ veislės obelų 

vaisiuose ir lapuose. Identifikuoti ir kiekybiškai nustatyti katechinai – (–)-epikatechinas ir (+)-

katechinas. Didžiausias suminis katechinų kiekis nustatytas ‘Lodel‘ veislės obuoliuose ir ‘Ligol‘ 

veislės obelų lapuose. Obuolių ekstraktuose nustatyti procianidino B2 kiekiai didesni nei 

procianidino B1, didžiausias suminis procianidinų kiekis nustatytas ‘Lodel‘ veislės obuolių 

etanoliniuose ekstraktuose (SVE-02/2011, 2014). Nustatyta esminė sodų dirvos priežiūros sistemų 

įtaka bioaktyviųjų medžiagų kaupimuisi vaisiuose, mineralinei mitybai ir vaisių kokybei 

(Lanauskas ir kiti, 2013). Obuoliai geriau nusispalvina taikant žolyninę bei mišrias žolyno–pūdymo 

ir sideratų–žolyno tarpueilių priežiūros sistemas. Daugiausia tirpių sausųjų medžiagų yra 

obuoliuose, užaugintuose taikant žolyno ir pūdymo derinį kas antrame tarpueilyje. Mažiausia jų 

randama obuoliuose iš žolyninės tarpueilių priežiūros sistemos. Tvirčiausiu minkštimu pasižymi 

obuoliai, užauginti taikant sideralinės ir žolyninės tarpueilių priežiūros sistemų derinį. 

Tiriant likopeno biologinį aktyvumą nustatyta, kad jis veikia NADPH oksidazės aktyvumą bei 

su tuo susijusią reaktyvių deguonies junginių generaciją ir turi priešuždegiminių savybių. Likopenas 

(1,2 μM) slopina makrofagų radikalų generaciją apie 43 proc. Ištyrus špinatų laikymąsi 

modifikuotoje atmosferoje nustatyta, kad geromis juslinėmis savybėmis (kvapu, tekstūra ir skoniu) 

pasižymi špinatų lapai, laikyti 0±1°C–+4±1 ºC temperatūroje, sufasuoti į PA 30 µm (PA0) ir 35 µm 

(PA1) tipo plėveles. Jų tekstūra įvertinta 5,0–4,5, o skonis – 5,0–4,0 balais. Didesni nitratų kiekiai 

išlieka produktuose, laikytuose nuo +0±1°C iki +16±1 °C temperatūroje pakuotėje, kuri buvo 

pagaminta iš PA0 tipo plėvelės. Mažiau jų yra špinatuose, laikytuose +16±1 °C temperatūroje PA2 

tipo plėvelės pakuotėje – 2417 mg kg
-1

. Chitozano ir išrūgų baltymų plėvelės su svarainių ir 

spanguolių sultimis pasižymi fungistatiniu poveikiu, o aktinidijų ir šermukšnių sulčių plėvelės 

neveiksmingos prieš pelėsį. Tiriant chitozano ir chitozano/išrūgų baltymų plėvelių su svarainių ir 

spanguolių sultimis poveikį Penicillium expansum modelinėje sistemoje, nustatyta, kad šio 

pelėsinio grybo augimą sustabdo chitozano plėvelės su didesniu spanguolių sulčių sausųjų 

medžiagų kiekiu. Tiriant plėvelių poveikį Penicillium expansum, kai šiuo pelėsiu užkrėstas obuolys 

buvo uždengtas tiriamąja plėvele, nustatyta, kad visos chitozano ir chitozano/išrūgų baltymų 

plėvelės su svarainių ir spanguolių sultimis slopina pelėsio augimą ant obuolio. Geriausia apsauga 

obuoliams nuo Penicillium expansum augimo yra plėvelės su svarainių sultimis (SVE-02/2011, 

2014). 

Valgomosios plėvelės turėjo skirtingos įtakos braškių biologiškai aktyvių junginių pokyčiams 

laikymo metu. Plėvelėmis padengtose braškėse nustatytas ženklesnis vitamino C kiekio 
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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. Elago rūgštį ir elagotaninus turintys ekstraktai in 

vitro priklausomai nuo koncentracijos mažina vandenilio peroksido produkciją J774 makrofagų 

kultūroje dėl tiesioginio surišimo ir galimo poveikio į NADPH oksidazę. Elago rūgštis pasižymi 

uždegimą slopinančiu poveikiu (Raudonė et al., 2014). 

Tyrimų rezultatai paskelbti 7 mokslinėse publikacijose Thomson Reuther duomenų bazės 

leidiniuose, 10 mokslinių publikacijų Lietuvoje ir 3 straipsniai spausdinami Thomson Reuther 

duomenų bazės žurnaluose. Tyrimų duomenys pristatyti 12 konferencijų, dviejuose seminaruose ir 

populiarioje mokslo spaudoje (5 populiarūs straipsniai) bei kitose viešinimo priemonėse (4 interviu 

LRT laidose, 6 informaciniai lapaliai). Parengtos ir visuomenei pateiktos 4 rekomendacijos. 

Parengtos dvi prototipinės technologijos. Darbo tematika apgintos trys magistrų tezės. Ekspertai 

įvertino baigiamąją ataskaitą teigiamai. 

 Vykdant projektą „Mikrožalumynų maistinės kokybės valdymas šviesokultūros sistemoje“, 

(Nr. SVE-03/2011, užbaigtas 2014 m. liepos 31 d.) tirtos šviesą emituojančių diodų (LED) 

taikymo galimybės mikrožalumynų auginimui, LED įrenginių ir jų derinių su įprastiniais šviesos 

šaltiniais, naudojamais šiltnamiuose, poveikis jų išorinei ir vidinei kokybei (SVE-03/2011, 2014). 

Nustatyta, kad šiltnamiuose siekiant pagerinti mikrožalumynų išorinę ir vidinę kokybę tikslinga 

HPS apšvietimą papildyti mėlynomis kietakūnės šviesos komponentėmis (SVE-03/2011, 2014). 

Palankiausios sąlygos mikrožalumynams augti buvo durpė ir/ar ceolitas. Auginimas kokoso ir 

vermikulito substrate sukėlė stresą, todėl antioksidacinėm savybėm pasižyminčių junginių nustatyta 

daugiau. Durpių substrate su vermikulitu ir ceolitu, mikrožalumynai pasižymėjo aukštesnėmis 

antioksidacinėmis savybėmis, tačiau substrato priedai turėjo neigiamos įtakos mikrožalumynų lapų 

ploto ir žalios masės formavimui. Didžiausias teigiamas poveikis antioksidaciniams bei augimo 

rodikliams gautas, augalus auginant durpėje bei durpės ir vermikulito mišinyje HPS papildant 

mėlynomis komponentėmis. Tinkamiausias PPFD mikrožalumynų augimui ir maistinei kokybei, 

auginant juos uždarose patalpose tik po LED apšvietimu, buvo tarp 220–440 µmol m
-2

s
-1

. Spektro 

papildymas oranžine komponente skatino nestruktūrinių angliavandenių kaupimąsi, žalia ir oranžinė 

kiek efektyviau mažino nitratų kiekį, o geltona gerino antioksidacinės sistemos rodiklius. Didėjantis 

mėlynos šviesos indėlis teigiamai įtakojo antioksidantų kaupimą – mažiausias efektas gautas esant 0 

% mėlynos komponentės indėliui ir tolygiai didėjo didinant jos indėlį.  

Trumpalaikis 3 dienų švitinimas didelio fotonų srauto tankio raudona 638 nm bangos ilgio LED 

komponente prieš derliaus nuėmimą padidino tirtų antrinių metabolitų kiekius mikrožalumynuose. 

Nustatyta teigiama UV-A spinduliuotės įtaka antioksidacinėmis savybėmis pasižymintiems 

junginiams, tačiau neturėjo įtakos lapų plotui ir žaliajai masei bei fotosintezės pigmentams. 

Palankesnė antioksidantų kaupimuisi buvo trumpesnių 366nm ir 390nm ir intensyvesnė UV-A 

spinduliuotė. Esant ilgesniam fotoperiodui nustatyta aukštesnė DPPH radikalų imobilizavimo geba, 

didesnės askorbo rūgšties, fenolinių junginių koncentracijos, o trumpesnis – palankesnis žaliosios 

masės formavimui, tokoferolių bei karotenoidų kiekiui (Samuolienė ir kiti, 2013). Papildomos UV-

A spinduliuotės taikymas prie HPS lempų apšvietimo esminės įtakos mikrožalumynų maistinių 

savybių gerinimui neturėjo. Po sukonstruotomis originaliomis raudonų ir mėlynų šviesos diodų 

lempomis, galinčiomis pakeisti aukšto slėgio lempas šiltnamyje, išauginti mikrožalumynai ir 

fitotrone, ir šiltnamyje kaupė mažiau nitratų, o šiltnamio sąlygomis jos stabdė augalų tįsimą. Jie 

labai nesiskyrė antioksidaciniais rodikliais, lyginant su augintais po HPS lempomis, tačiau dėl 

ekonomiškumo kietakūnės lempos yra tinkamos auginti pakankamai kokybiškus trumpos 

vegetacijos augalus. Mikrožalumynų augimui ir maistinei kokybei palankiausias yra 200-250 µmol 

m
-2

s
-1 

šviesos srautas. Laikymo metu nepriklausomai nuo apšvietimo daugumos mikrožalumynų 

maistinė vertė išlieka, tačiau laikant ilgiau negu 4 paras jie netenka prekinės išvaizdos. 
Projekto SVE-03/2011 rezultatai paskelbti 4 tarptautinėse publikacijose, pristatyti 17-oje 

tarptautinių mokslinių konferencijų, viešinti internetinėje erdvėje, 2 radijo laidose, 6 parodose bei 1 

seminare. Ekspertai įvertino baigiamąją ataskaitą teigiamai. 
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Vykdant projektą ,,Retesniųjų uoginių augalų bioaktyvių komponentų kitimas 

priklausomai nuo genotipo ir aplinkos“ (Nr. SVE-04/2011, užbaigtas 2014 m. liepos 31 d.) 
buvo ištirti įvairūs šilauogių ir putinų genotipai auginami gamtos tyrimų centro Botanikos institute 

ir Vytauto Didžiojo universtiteto Kauno botanikos sode, rezultatai buvo paskelbti žurnale Food 

Chemistry (TR 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, 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 (Folin-Ciocalteu metodas). Remiantis gautais rezultatais 

publikuotas straipsnis Food Chemistry žurnale (Kraujalytė ir kt., 2013). Užbaigti išsamiai 19 

šilauogių genotipų uogų antioksidacinių savybių ir fitocheminės sudėties tyrimai (Kraujalytė ir kt., 

201, įteiktas Food Chemistry, gautos teigiamos recenzijos, taisomas pagal pastabas). Taip pat 

užbaigti 7 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.  

Tęsiant projekto veiklas buvo atlikta šilauogių ir putinų lauko kolekcijų (GTC BI ir VDU KBS) 

genetinė atranka, siekiant nustatyti labiausiai genetiškai besiskiriančius kolekcinius pavyzdžius, 

įvertinti tiriamų pavyzdžių tarpusavio genetiniai ryšiai pagal genominę DNR, atliktas identifikuotų 

DNR fragmentų, specifinių veislėms ir klonams, sekvenavimas, palyginant su genų banko sekomis; 

atliktas genomo markiravimas ir identifikavimas. Taip pat įvairiais būdais buvo išskirti iš tiriamų 

objektų ekstraktai, nustatyta juose esančių bioaktyvių junginių kokybinė ir kiekybinė sudėtis, 

bendrasis fenolinių junginių kiekis ir antioksidacinės savybės. Nustatyti atrinktų genotipų 

biologiškai aktyvių komponentų sudėties bei antioksidacinio efektyvumo kitimo dėsningumai 

sezoninio augalų vystymosi eigoje ir išanalizuotos sąsajas tarp šių rodiklių; įvertintos bioaktyvių 

komponentų sudėties ir antioksidacinio efektyvumo fenotipinių markerių panaudojimo praktikoje 

galimybės. Buvo ištirtas atrinktų genotipų ekstraktų baktericidinis ir fungicidinis poveikis 

mikroorganizmams – maisto produktų gadintojams – efektyvumo kitimas sezoninio augalų 

vystymosi eigoje; išanalizuotos sąsajas tarp bioaktyvių komponentų sudėties, antioksidacinio ir 

antimikrobinio efektyvumo. Buvo užbaigti genotoksikologiniai atrinktų genotipų ekstraktų tyrimai 

sezoninio augalų vystymosi eigoje ir atrinkti perspektyviausi genotipai pagal adaptyvumą, 

produktyvumą ir bioaktyvių komponentų kiekius bei antoksidacines ir antimikrobines savybes 

(SVE-04/2011, 2013, 2014). 

Nustatyta, kad daugiausiai fenolinių junginių kiekius šilauogių pirmamečių ūglių lapuose kaupia 

‘Northland’ ir ‘Putte’ veislės. Fenolinių junginių kaupimuisi ‘Gila’ veislės lapuose klimatinės 

sąlygos turi mažiausiai įtakos. Fenolinių junginių kiekiu labiausiai išsiskiria naujos veislės bei 

linijos (Nr. 16, ‘Northland, ‘Danutė’, ‘Freda’), pasižyminčios ir kininės (‘Danutė’, ‘Freda’, 

‘Nr. 16’) bei chlorogeninės rūgščių (‘Nr. 16’, ‘Northland’, ‘Danutė’) kiekiais (Barnackas ir kt. 

įteiktas Food Chemistry, 2014, recenzuojamas). Vaccinium uliginosum išsiskiria ypač dideliais 

fenolinių junginių kiekiais. Disponuojamuose šilauogių genetiniuose ištekliuose, ypač tarp pusiau 

aukštaūgių veislių ir vaivorų yra perspektyvių selekcijai pagal antioksidacinio aktyvumo savybes. 

Kiekvienai šilauogių veislei būdingas savitas lapų morfometrinių rodiklių varijavimas. Šie rodikliai 

labiausiai koreliuoja su antioksidacinio aktyvumo, nustatyto FRAP metodu, naudojant heksano 

ekstraktus, rodikliu. Šilauogių veislės, kurioms būdinga maža lapo ilgio ir pločio santykio variacija 

yra labiau efektyvios antioksidacinio efektyvumo FRAP (įvertinto heksano ekstraktuose) požiūriu, 

kaip ir veislės su pailgais lapais yra labiau efektyvios FRAP požiūriu. 

Sodinės šilauogės veislių 'Bluecrop', 'Dixi', 'Gilla', 'Gretha', „Putte“, 'Northblue' ir 'Northland' 

lapų ekstraktai nėra mutageniški S. typhimurium TA98 ir TA100 kamienams be ir su metaboline 

aktyvacija (S9 frakcija); neindukuoja chromosomų pažaidų (mikrobranduolių) žmogaus periferinio 

kraujo dvibranduoliuose limfocituose in vitro; žmogaus limfocituose patikimai padidina pirminių 
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DNR pažaidų dažnį, kuris priklauso nuo tiriamojo ekstrakto ir donoro jautrumo; tirtų ekstraktų 

genotoksiškumas nepriklauso nuo mėginių surinkimo laiko (birželio vs. rugpjūčio mėn.). 

Šilauogių 'Bluecrop‘ ir vaivoro (Vaccinium uliginosum) uogų bei Saržento (Viburnum sargentii) 

ir paprastojo putino (Viburnum opulus, var. VAL) vaisių liofilizuotos sultys nėra mutageniškos S. 

typhimurium TA98 ir TA100 kamienams be ir su metaboline aktyvacija (S9 frakcija); neindukuoja 

chromosomų pažaidų (mikrobranduolių) žmogaus periferinio kraujo dvibranduoliuose limfocituose 

in vitro; žmogaus limfocituose patikimai padidina pirminių DNR pažaidų dažnį; pirminių DNR 

pažaidų kiekio žmogaus periferinio kraujo limfocituose nepadidino tik mažiausios sodinės šilauogės 

uogų (50 ir 100 g/ml) ir Saržento putino vaisių (50 g/ml) liofilizuotų sulčių dozės. 

Stipriausiu inhibiciniu poveikiu bakterijoms pasižymėjo įvairių šilauogių veislių uogų sutrinta 

masė – visos veislės slopino tirtų bakterijų augimą. Kiek stipresniu poveikiu pasižymėjo ‘Gretha‘ 

uogos. Stipriausiu baktericidiniu poveikiu pasižymėjo ‘Bluecrop‘ nuskaidrintos uogų sultys. 

Liofilizuotos šilauogių sultys pasižymėjo tiek baktericidiniu, tiek bakteriostatiniu veikimu. Šiek tiek 

efektyvesniu veikimu išsiskyrė ‘Blueray‘, ‘Freda‘, ‘Nui‘, ‚Patriot ir ‘Putte‘, kurios veikė visas tirtas 

bakterijas. Šilauogių uogų išspaudų metanolinio ekstrakto poveikis bakterijoms buvo labai 

neryškus, o lapų metanolinio ekstrakto poveikis bakterijoms buvo dar silpnesnis. Stipriausiu 

baktericidiniu poveikiu bakterijoms pasižymėjo putinų nesunokusių uogų sutrinta masė, kuri įtakojo 

visų bakterijų augimą. Nesunokusių putinų uogų masė fungicidiškai veikė tirtus mikromicetus. 

Viburnum opulus var. opulus veikė nežymiai fungicidiškai mikromicetą Aspergillus niger, o 

daugeliu kitų atvejų nustatytas putinų uogų masės fungistatinis poveikis. Jautriai į Viburnum opulus 

var. sargentii ir Viburnum opulus var. opulus nesunokusių uogų masę reagavo Debaryomyces 

hansenii mielės. Putinų sunokusių uogų šviežios sultys turėjo baktericidinį ir bakteriostatinį 

poveikį. Visų 3 veislių sultys veikė biocidiškai Bacillus macerans ir Micrococcus sp. Stipriausiu 

fungicidiniu poveikiu mielėms pasižymėjo Viburnum opulus var. americanum sunokusių uogų 

šviežios sultys. Liofilizuotos putinų sultys slopino bakterijų augimą, nors tarp veislių didelių 

skirtumų nepastebėta. 

Paprastojo putino klonas P6 atrinktas pagal išskirtinius produktyvumo rodiklius, kurie 2–3 

kartus viršija vidutinius. Didžiausią žalą šilauogių veislėms padaro Botrytis cinerea. Atsparių šiam 

fitopatogenui veislių nenustatyta. Monilinia oxycocci ir Alternaria patogenams atsparesnės yra 

pusiau aukštaūgės sodinių šilauogių veislės. Pusiau aukštaūgių sodinių šilauogių veislių uogos 

smulkesnės, tačiau jos sukaupia didesnius fenolinių junginių kiekius ir pasižymi stipresniu 

antioksidaciniu aktyvumu (SVE-04/2011 ataskaita). Tyrimų rezultatai astpausdinti 2 straipsniuose, 

parengti spaudai dar 3 straipsniai, rezultatai viešinti keliose tarptautinėse konferencijose. Projekto 

rezultatai pasitarnavo 1 daktarinei disertacijai (V., Kraujalytė, apginta 2014 m.) ir magistro 

baighiamąjam darbui (Š. Barnackas, 2014 m.). Ekspertai įvertino baigiamąją ataskaitą teigiamai.  

Vykdant projektą „Bičių produktų, praturtintų augaliniais komponentais, sudėties ir 

savybių tyrimas“ (Nr. SVE-01/2012) 2014 m. buvo renkamos Lietuvos florai būdingų augalų 

žiedadulkės, toliau atrenkami įvairios botaninės sudėties medaus, bičių duonos ir žiedadulkių 

pavyzdžiai, bičių pienelis; tiriama pagamintų bičių duonelės ir žiedadulkių mišinių su medumi ir 

bičių pieneliu arba su linų sėmenų, šaltalankių aliejais, dumbliais Spirulina cheminė sudėtis ir 

biologinis aktyvumas, nustatomi flavonoidai ir antioksidantai nepriklausantys flavonoidams 

(tokoferoliai), sočiosios ir nesočiosios riebalų rūgštys bičių produktuose ir sudarytuose mišiniuose; 

drėgnumas, bendrasis rūgštingumas, pH dinamika; fermentų invertazės ir gliukozės oksidazės 

aktyvumas, antioksidacinio aktyvumo pokyčiai; tirti žaliavoje ir paruoštuose produktuose 

hidroksimetilfurfuralio kiekio pokyčiai; tirtos galimybės identifikuoti žiedadulkes pagal baltyminius 

biocheminius žymenis ir identifikuoti medaus rūšis pagal baltyminius biocheminius žymenis. Tuo 

tikslu buvo identifikuojami baltymai, kurie buvo skirstomi 2DE sistemoje masių spektrometrinės 

analizės metodu.  

Iš įvairių Lietuvos florai būdingų augalų rankomis rinktos žiedadulkės, iš bičių šeimų 

žiedadulkės, medus, bičių duona ir pienelis. Iš jų pagaminti įvairios sudėties medaus mišiniai, 

praturtinant juos augaliniais aliejais ir dumbliais. Pagaminti mišiniai ir žaliavos tirtos šviežios, jų 

antioksidacinis aktyvumas, fenolių, flavonoidų analizė, fermentų aktyvumai, riebiosios rūgštys ir 
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kiti komponentai. Ilgiau nei 1,5 metų sandėliuojant kambario temperatūroje, pablogėja šių produktų 

kokybė, lyginant su +5 °C sandėliavimu. Nustatyta, kad tokiomis sąlygomis padidėja šviežių 

žiedadulkių rūgštingumas, terpė rūgštėja. Tačiau šviežias žiedadulkes užkonservavus medumi su 

įvairiais aliejais, kokybiniai rodikliai išliko stabiles iki 1,5 metų ir kambario, ir laikymo šaldytuve 

sąlygomis. Parinktų aliejų kiekiai galutiniame produkte (mišiniuose) buvo optimalūs, nes 

polinesočiųjų rūgščių n-6/n-3 santykis buvo artimas 1, o tai yra gero mitybinės vertės rodiklis. 

Žiedadulkėse ir duonelėje linoleno rūšties buvo daugiau nei linolo rūgšties. Antioksidacino 

aktyvumo, matuoto naudojant laisvuosius radikalus DPPH ir ABTS, tų pačių mėginių vertės DPPH 

sistemoje buvo apie 4 kartus didesnės nei ABTS reakcijos sistemoje. Bičių duonos ir žiedadulkių 

antioksidacinis aktyvumas tarpusavyje patikimai nesiskyrė. Jis siekė 2,47-2,64 ir 11,21-14,94 

trolokos ekvivalenus (TE)/g, atitinkamai išmatavus DPPH ir ABTS metodais. Konservuojant jas 

medumi 1:2, antioksidantų 1g produkto nesumažėjo, o santykinai netgi padidėjo, galimai dėl 

sinerginio efekto. Sandėliuojant 1,5 metų, mišinių antioksidacinės savybės taip pat stiprėja. 

Pagamintų bičių produktų mišinių su medumi 1:2 ir naudotais priedais laisvųjų deguonies radikalų 

absorbcinė geba (ORAC arba oxygen radical absorbance capacity) buvo didesnė, negu kitų laisvųjų 

(DPPH ir ABTS) radikalų surišimo geba. Statistinis duomenų įvertinimas parodė stiprią koreliaciją 

(R=0,90) tarp bendro fenolinių junginių kiekio ir ORAC verčių. Naudojant Ultra efektyviąją 

skysčių chromatografiją (Acquity UPLC) buvo identifikuoti 27 junginiai, kurių dauguma priklauso 

flavonoidams. Pagal identifikuotų junginių sudėtį, grynose žiedadulkėse buvo aptikta daugiau 

junginių, negu bičių duonelėje. Azelaino rūgštis (augalinės kilmės antiseptikas) buvo identifikuota 

visuose tirtuose mėginiuose. Fermentų aktyvumo tyrimai parodė, kad konservuojant bičių duonelę 

ir žiedadulkes meduje su aliejų priedais, jų aktyvumai sandėliavimo metu nepakito. Fermento 

invertazės aktyvumas sandėliuojant mažėja labiau kambario temperatūroje, nei +5 °C. Ji aktyvesnė 

mišiniuose su žiedadulkėmis, nei su duonele. Gliukozės oksidazės aktyvumas buvo didesnis medaus 

mišiniuose su duonele, nei su žiedadulkėmis. Drėgnumas mėginiuose sandėliuojant +5 °C nekito, o 

kambario temperatūroje padidėjo apie 1,3 %. Žaliavinio medaus kokybei nustatyti buvo kuriamas 

savikontrolės ekspres metodas. Tam naudotas spalvinis indikatorius ir fermentas peroksidazė, 

imobilizuota ant kietų nešiklių. Buvo tiriama hidroksimetilfurfuralio (HMF), ciklinio kenksmingo 

aldehido, susidarančio skylant angliavandeniams, koncentracija. Po 1,5 metų dalyje mišinių HMF 

kiekis viršijo 40 mg/kg, t.y. maksimalų meduje leidžiamą koncentraciją. Įvairių rūšių žiedadulkėms 

yra būdingas specifinis savo apimtimi ir turiniu proteomas. Projekto vykdymo metu atlikta išsami 

skirtingų rūšių dobilų – ‘Medūnai’ baltųjų, ‘Faraon’ egiptinių ir ‘Kiršiniai’ bei ‘Vyčiai’ raudonųjų 

dobilų, bei kiaulpienės Taraxacum officinale proteomų lyginamoji analizė. Tarp nustatytų baltymų 

galima išskirti keletą grupių pagal baltymų funkciją: i) fermentai svarbūs medžiagų apykaitos 

reakcijoms ir kitiems fermentiniams procesams, ii) baltymai, dalyvaujantys ląsteliniuose 

procesuose; iii) chromatino struktūros baltymai; iv) struktūriniai baltymai; v) su energetiniais 

procesais susiję baltymai; vi) signaliniai baltymai. Tyrimo metu išplėtoti skaitiniai metodai leido 

įvertinti identifikuotų baltymų raiškos kiekybinius pakitimus bei tiksliai įvertinti baltymų 

molekulinę masę bei izoelektrinį tašką. Metinę ataskaitą ekspertai įvertino teigiamai. 

Vykdant projektą „Inovatyvios technologijos aviečių ir braškių uogų mikrobiologinei 

saugai ir kokybei“ (UOGA) (Nr. SVE-02/2012) 2014 m. lauko eksperimentų metu buvo gauta, 

kad braškes apdorojus neterminėmis maisto saugos priemonėmis chlorofilino natrio druska I 

alternatyviomis cheminiams augalų apsaugos produktams buvo 1.83 karto neefektyvios lyginat su 

kontrole, o Switch/Signum buvo 5.34 karto efektyvesni už kontrolę. Daugiausiai sveikų uogų 

nustatyta naudojant Switch/Signum po 7 dienų, taip pat šiame variante nustatytas ir mažiausias 27 

% Botrytis spp. paplitimas. Po 7 dienų didžiausias Botrytis spp. paplitimas nustatytas apdorojus 

chlorofilino natrio druska I, net 57 %, o po 9 dienų kontroliniame variante 43 %. Buvo įvertinta 

ZnO nanodalelių ir chlorofilino fotobiologinis aktyvumas tiriant paveiktų braškių užkrėstumą 

mikromicetais, produktyvumo ir augumo rodiklius. Buvo ištirtos apdorotų braškių mitybinės bei 

organoleptinės savybės ir lyginamos su fungicidais apdorotomis braškėmis. Analizuojant uogų 

paviršiaus puvinių sumažinimą po 7 dienų didžiausias Botrytis spp. paplitimas nustatytas apdorojus 

ZnO, net 60 %. Po 7 ir 9 dienų apdorojus chlorofilino natrio druska II variante Botrytis spp. buvo 40 
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% ir 50 %, o kontroliniame variante panašiai 37 % ir 43 %. Nustatyta, kad fotosensibilizuotas 

chlorofilino-chitozano komplekas yra tikrai efektyvus naikinant Gram(-) bakterijas Salmonella 

enterica esant daug mažesniems inkubacijos laikams. Taigi, ši komplektacija gali išplėsti 

fotosensibilizacijos panaudojimą nes garantuoja tolygią Gram(+) ir Gram(-) patogenų inaktyvaciją. 

Nustatyta, kad mikromicetai (Botrytis cinerea) ir kenksmingi bei pavojingi mikroorganizmai 

(Listeria monocytogenes, Salmonella enterica, Escherichia coli, Bacillus cereus) tam tikromis 

eksperimentinėmis sąlygomis gali būti sunaikinti 10
7
 (pasiekiant sterilumo lygį) fotoaktyvuoto 

chlorofilino ar ZnO nanodalelių pagalba (Kairyte et al., 2013). Surastos optimalios inaktyvacijos in 

vitro eksperimentinės sąlygos (minimalios efektyvios fotoaktyvios medžiagos koncentracijos, 

inkubavimo laikai ir apšvitos dozės kiekvieno mikroorganizmo atveju). Šie gauti rezultatai 

pasitarnavo tolimesniems tyrimams, taikant šias technologijas prieš uogų skynimą (lauko 

eksperimentas) bei jas nuskynus, saugojimo stadijoje (laboratorinis eksperimentas). Taip gauti 

duomenys buvo ektrapoliuoti ir pritaikyti tolimesniems lauko ir saugojimo eksperimentams su 

braškėmis ir avietėmis (Luksiene, Brovko, 2013). Įrengtas braškių ir aviečių lauko bandymas. 

Rekonstruotas šviesos šaltinis, būtinas skintoms uogoms, apipurkštoms Chlorofilino ar ZnO 

nanodalelių vandeniniu tirpalu, apšviesti 400nm šviesa ir realizuoti fotosensibilizaciją. Lauko 

eksperimento atveju uogos buvo apipurškiamos Chlorofilino ar ZnO nanodalelių vandeniniu tirpalu 

ir fofotaktyvinimas vyko saulės šviesa (Įvertinta tiksliai liuksais). Uogų lauko bandymo ir 

saugojimo rezultatai rodo, kad šios inovatyvios technologijos yra ne mažiau efektyvios, negu 

fungicidai Switch 62,5 WG bei Teldor 50 WP. Abi fotoaktyvuotos medžiagos pailgina uogų 

vartojimo trukmę, sumažina mikromicetų kiekį ir įvairovę uogų paviršiuje, uogų puvimo greitį, tam 

tikrais atvejais padidina augalo derlingumą. Braškių derėjimo metu atlikta kerelių augumo ir 

išsivystymo apskaita parodė, kad uogų kokybę gerinančių priemonių taikymo metu visuose 

bandymo variantuose kerelių išsivystymas buvo panašus. Atskiruose bandymo laukeliuose augančių 

kerelių ragelių, lapų, žiedynų ir ūsų skaičius tenkantis vienam augalui varijavo paklaidos ribose ir iš 

esmės nesiskyrė. Visų variantų bandymų laukeliuose augantys augalai yra iš esmės vienodo 

augumo ir išsivystymo. Uogų nokimo metu panaudotos uogų kokybę gerinančios priemonės dar 

neįtakojo braškių kerelių išsivystymo derėjimo metu. Kai kurios panaudotos priemonės gali turėti 

įtakos kerelių išsivystymui kitais metais. Naudotos technologijos ženkliai neįtakojo (pakitimai 

paklaidų ribose) nei uogų mitybinės vertės (antioksidantinio aktyvumo, antocianų kiekio, tirpių 

sausų medžiagų kiekio, askorbo rūgšties kiekio, fenolių kiekio), nei organoleptinių savybių (uogų 

tekstūros, spalvos, skonio). Metinę ataskaitą ekspertai įvertino teigiamai. 

Vykdant projektą „Fitobiotikų įtaka gyvūnų lipidų apykaitai, pašarų virškinamumui ir 

produkcijos formavimuisi“ (Nr. SVE-03/2012) atrinkti topinambų gumbų ir moliūgų vaisių miltų, 

pasižyminčių fitobiotinėmis savybėmis, poveikio gyvūnų produktyvumui, sveikatingumui bei 

kitiems fiziologiniams procesams tyrimai. Atlikti tyrimai su paukščiais parodė, kad viščiukų – 

broilerių 13,0 proc. lesalų pakeitus topinambų gumbų miltais arba moliūgų vaisių miltais viščiukai–

broileriai augo sparčiau nei jų negavę. Gavę topinambų gumbų miltų arba moliūgų vaisių miltų 

viščiukai–broileriai priaugo 1,38 – 4,5 proc. daugiau nei jų negavę. Pašarų sąnaudos 1 kg 

priesvorio, paukščių gavusių moliūgų vaisių miltų, buvo mažesnės. Topinambų miltai viščiukų–

broilerių skerdimų rezultatams įtakos neturėjo, o gavusių moliūgų vaisių miltų, skerdenų masė buvo 

didesnė negu negavusių. Moliūgų vaisių miltais lesintų visčiukų–broilerių mėsoje buvo mažiau 

tarpraumeninių riebalų nei gavusiais topinambų gumbų miltų ir nei kontrolinės grupės. Paukštienos 

spalvingumui daugiausia įtakos turėjo moliūgų miltai. Hematologinių tyrimų rezultatai parodė, kad 

fitobiotinių preparatų poveikyje paukščių organizme padidėjo eritrocitų bei hemoglobino ir 

sumažėjo cholesterino kiekis. Nustatyta, kad topinambų ir moliūgų vaisių miltai didina naudingos 

mikrofloros kiekį paukščių žarnyne. Tyrimai su Lietuvos juodmargėmis telyčaitėmis parodė, kad 

gavusios papildomai topinambų gumbų ir moliūgų vaisių miltų auga sparčiau, nei negavusios. Jų 

priesvoris per parą atitinkamai padidėja 3,29 proc. ir 5,38 proc. daugiau nei negavusių papildomai 

preparatų telyčaičių. Topinambų gumbų ir moliūgų vaisių miltai didina naudingos telyčaičių 

mikrofloros kiekį žarnyne. Tyrimai su telyčaitėmis ir buliukais tęsiami. Tyrimai su penimomis 

kiaulėmis parodė, kad kiaulių gavusių topinambų gumbų miltų per penėjimo laikotarpį priesvoris 
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per parą padidėjo. Tyrimu nustatyta, kad topinambų miltai neturėjo įtakos kiaulių skerdimo 

rezultatams, tačiau pagerino mėsos kulinarines savybes, sumažino riebalų kiekį mėsoje. Pagal 

cholesterino koncentraciją kraujyje buvo nustatyta, kad kiaulių, gavusių topinambų miltų, bandymo 

pabaigoje cholesterino buvo 11,42 proc. mažiau, nei negavusių. Tai rodo, kad topinambų gumbų 

miltai intensyvina lipidų apykaitą. Tyrimais nustatyta, kad bandomosios grupės kiaulių tyrimo 

pabaigoje baltymų virškinamumas buvo 1,15 proc., ląstelienos – 1,39 proc. ir riebalų – 0,87 proc. 

geresnis, nei negavusių topinambų miltų kiaulių. Bakteriologiniai tyrimai parodė, kad topinambų 

miltai stimuliuoja laktobakterijų ir bifidobakterijų dauginimąsi kiaulių virškinamajame trakte. 

Pirminiai tyrimai su moliūgų vaisių miltais rodo, kad kiaulių mityboje jie yra perspektyvesni nei 

topinambų gumbų miltai. Tačiau tyrimai su moliūgų miltais nėra baigtiniai, jie tęsiami. Metinę 

ataskaitą ekspertai įvertino teigiamai. 

Vykdant projektą „Patogeninių bakterijų detekcija maisto grandinėje molekuliniais 

metodais“ (Nr. SVE-04/2012) 2014 m., ankstesniame projekto etape sukurta dauginė tikro laiko 

PGR reakcija SYLC grupės patogenų (Salmonella spp., Yersinia enterocolitica, Campylobacter 

spp.,Listeria monocytogenes) detekcijai buvo optimizuojama su maisto matricomis. Parodyta, kad 

pieno ir mėsos maisto matricų slopinantis poveikis SYLC reakcijoms tam tikrų matricų atveju gali 

būti sumažintas individualiai optimizavus reakcijas su slopinimą mažinančiais priedais, tačiau 

didžiausias detekcijos jautrumas pasiekiamas taikant bakterijų DNR išskyrimo iš maisto matricų 

etapą. Gyvybingų patogenų detekcijai buvo sukurta dviejų dupleksų SYLC grupės (Salmonella 

spp.,Yersinia enterocolytica, Listeria monocytogenes, Camplylobater spp.) kokybinės detekcijos 

sistema, paremta bakterijų RNR amplifikacija izoterminėmis sąlygomis bei molekulinių švyturėlių 

tikro laiko PGR fluorescencijos detekcija (NASBA). Kuriant bakterijų pre-analitinio koncentravimo 

sistemą, paremtą tarpmolekuline sąveika, sukonstruoti ir ant magnetinių dalelių imobilizuoti VR 

bakteriofagų adhezinų baltymai ir jų variantai, tinkami atrankiam E. coli surišimui. Parodyta, kad 

VR bakteriofagai pasižymi skirtingu specifiškumu E grupės patogeninių STEC E. coli serotipams, 

todėl jų adhezinų baltymai gali būti panaudoti atrankiam šių patogenų koncentravimui ir 

detekcijai.Metinę ataskaitą ekspertai įvertino teigiamai. 

Vykdant projektą „Antimikrobiškai aktyvių pieno rūgšties bakterijų filogenetinė analizė ir 

atranka raugų gamybai“ (Nr. SVE-05/2012), 2014 m. ištirta pieno rūgšties bakterijų (PRB) 

antimikrobinis aktyvumas, priklausomai nuo technologinių veiksnių: terpės pH ir sudėties, terminio 

apdorojimo ir sušaldymo. Buvo tiriama 12-os padermių PBR, kurios 2013 m. buvo atrinktos iš KTU 

Maisto instituto kolekcijos: Lactococcus lactis subsp. lactis 140/2, L. lactis subsp. lactis biovar. 

diacetylactis 57, L. lactis subsp. lactis biovar. diacetylactis 768/5, Lactobacillus acidophilus L 59-

30, L. acidophilus L 41-2B 2v, L. delbrueckii subsp. bulgaricus 14, L. delbrueckii subsp. bulgaricus 

3, L. delbrueckii subsp. bulgaricus 148/3, L. delbrueckii subsp. bulgaricus R, L. brevis, L.reuteri 3 

ir L. reuteri 7. Nustatyta, kad terpės pH turėjo įtakos Lactococcus ir Lactobacillus genčių bakterijų 

antibakteriniam ir antigrybiniam aktyvumui: pH 4,0 – 7,0 ribose jos išlaikė didelį antibakterinį 

aktyvumą, kuris žymiai sumažėjo esant pH 8,0; antigrybinis šių genčių bakterijų aktyvumas buvo 

didžiausias pH 5,0 – 7,0 ribose ir daugeliu atvejų – esant pH 8. Kadangi PRB yra reiklios mitybos 

terpei ir jų gyvybinių funkcijų palaikymui tinka įvairūs angliavandeniai buvo tiriama gliukozės 

įtaka jų antimikrobiniam ir antigrybiniam aktyvumui. Nustatyta, kad didėjant terpėje gliukozės 

koncentracijai nuo 2 % (kai kuriais atvejais nuo 5 %) iki 20 %, PRB antibakterinis aktyvumas 

nežymiai didėjo (laktokokų ir kai kurių laktobacilų) prieš Escherichia coli, kai kuriais atvejais – ir 

prieš Salmonella Typhimurium. Didesnė nei 20 % gliukozės koncentracija neigiamai veikė tiek 

antibakterinį, tiek antigrybinį aktyvumą. Žinoma, kad maža NaCl koncentracija (1,5-2,0 %) skatina 

daugumos mikroorganizmų veiklą, didesnė nei 3,0 % NaCl koncentracija slopina, o 20,0-25,0 % – 

stabdo. Šiame darbe tirtų PRB antibakterinis aktyvumas sumažėjo nežymiai, kai NaCl koncentracija 

terpėje keitėsi nuo 2 % iki 4 %, o antigrybinis aktyvumas – nekito. Padidinus NaCl koncentraciją iki 

6,5 % ir daugiau PRB antibakterinis ir antigrybinis aktyvumas sumažėjo ženkliai. Tiriant 

inkubavimo terpės sudėties su pagrindiniais maisto pramonėje naudojamais konservantais įtaką 

PRB antimikrobinio aktyvumo prieš pamatinių padermių sąlyginai patogeninę ir patogenines 

kultūras pokyčiams, buvo ištirtos šios konservantų koncentracijos: 0,05 % benzenkarboksirūgšties; 
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0,05 % sorbo rūgšties; 0,001 % natrio metabisulfito; 0,01 % natrio nitrito ir 0,015 % natrio nitrato. 

Nustatyta, kad jos beveik neturėjo įtakos L. delbrueckii subsp. bulgaricus, L. reuteri 3 ir L. reuteri 7 

antibakteriniam aktyvumui, tačiau turėjo įtakos kai kurių laktokokų antibakterinio aktyvumo 

sumažėjimui, o antigrybinis aktyvumas sumažėjo dėl benzenkarboksirūgšties, natrio metabisulfito ir 

natrio nitrito priedų auginimo terpėse. 

Terminio šoko įtaka PBR savybėms nustatyta pritaikant šiuos maisto pramonėje dažnai 

naudojamus terminio apdorojimo režimus: 63 ºC, 30 min; 80 ºC, 1 min; 80 ºC, 10 min ir 100 ºC, 5 

min. Gauti rezultatai parodė, kad terminis apdorojimas neturėjo neigiamos įtakos PRB supernatantų 

antibakteriniam aktyvumui arba jį sumažino labai nežymiai. L. acidophilus L 41-2B 2v, L. 

acidophilus 59-30, L. reuteri 3 ir L. reuteri 7 produkuojamos antimikrobinės medžiagos buvo 

atsparios visiems kaitinimo režimams. Taip pat nustatyta, kad laktokokų supernatantai buvo 

jautresni kaitinimui nei laktobacilų. Antigrybiniam PRB aktyvumui didesnės neigiamos įtakos 

turėjo kaitinimas aukštoje temperatūroje (80 °C, 10 min ir 100 °C, 5 min), negu 30 min kaitinimas 

63 °C temperatūroje. Tiriant sušaldymo -18 ir -72 o C temperatūrų įtaką PRB antimikrobinio 

aktyvumo pokyčiams laikymo metu, nustatyta, kad iš 12 tirtų PRB kultūrų L. lactis subsp. lactis 

biovar. diacetylactis 57 antibakterinis aktyvumas po laikymo -18 ºC ir -72 ºC temperatūroje nuo 3 

parų iki 3 mėn. sumažėjo labiausiai, o kitų kultūrų jis išliko beveik nepakitęs. Antigrybiniam PBR 

aktyvumui sušaldymas -18 °C temperatūroje 2 ar 3 paras didesnės neigiamos įtakos neturėjo, o 

sušaldymas -72 °C temperatūroje kai kurių PRB antigrybinį aktyvumą panaikino arba iš 

fungicidinio jis tapo fungistatiniu. 

Atrinktų PRB supernatantų baltymų tyrimo rezultatai parodė, kad baltymų rasta 5-ių 

Lactobacillus spp. padermių (L. acidophilus L 59-30, L. acidophillus L 41-2B 2v, L. brevis, L. 

reuteri 3 ir L. reuteri 7) supernatantuose. Didžiausias baltymų kiekis buvo rastas L. acidophillus L 

41-2B 2v supernatante (1200,0 mg/100g). Lactobacillus spp. supernatantuose aptikti baltymai rodo, 

kad antimikrobinės medžiagos galėtų būti bakteriocinai arba į bakteriocinus panašios medžiagos. 

2015 m. bus atliekami tolesni antimikrobinių medžiagų tyrimai. 

Iš 12-os atrinktų pieno rūgšties bakterijų padermių, pasižyminčių geromis antimikrobinėmis 

savybėmis, naudojant 16S rDNR sekų analizę, patvirtintos 8-ių padermių rūšys, priskirtos dviems 

gentims – Lactococcus ir Lactobacillus. Likusių 4-ių PRB padermių rūšių identifikuoti kol kas 

nepavyko. Trys Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus padermės, naudojant 16S rDNR sekų 

analizę, buvo identifikuotos kaip Lactobacillus helveticus.  

Ištyrus technologinių veiksnių įtaką atrinktų pieno rūgšties bakterijų antimikrobiniam 

aktyvumui, pateiktos rekomendacijos dėl jų išbandymo kai kurių maisto produktų gamyboje. 

Remiantis tyrimų rezultatais padaryti 2 pranešimai konferencijose ir 1 straipsnis atspausdintas 

periodiniame mokslo leidinyje, turinčiame cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Thomson Reuters 

WOS duomenų bazėje.  

Vykdant projektą „Antocianinų biosintezės kelio genų raiška sodo augaluose“ (Nr. SVE-

06/2012), nustatyta, kad tirtas trešnių MYB transkripcijos veiksnys V1-3 sukelia antocianinų 

sintezę tabako N. benthamiana lapuose. bHLH3 transkripcijos veiksnys šį procesą sustiprina, o 

bHLH33 veikia kaip slopiklis. Lyginant laikinos raiškos sistemas, galima kostatuoti, kad N. 

tabacum lapuose antocianinų raiška daug aiškiau matoma, tačiau N. benthamiana sistema yra 

„jautresnė“ – joje kartais matoma antocianinų sintezė, kuomet į N. tabacum lapus infiltravus tas 

pačias plazmides antocianinų sintezė nepastebima.Raudonojo serbento ‘Corona‘ veislės Myb10 

geno kDNR (RrMyb10) sukėlė nestiprią antocianinų raišką, kai buvo ekspresuotas kartu su trešnių 

bHLH3, tačiau šiam rezultatui patvirtinti/paneigti reikalingi tolimesni tyrimai. Analizuotų Prunus ir 

Ribes antocianinų sintezės kelio transkripcijos veiksnių MYB ir bHLH bei galutinių šio kelio genų 

UFGT ir ANS raiškai būdingi tarprūšiniai, o taip pat veislėms specifiški skirtumai, taip pat stebima 

priklausomybė nuo uogos sunokimo. Antocianinų kiekis ir sudėtis tirtų augalų uogose, surinktose 

2014 m. priklausė nuo rūšies, veislės ir uogų sunokimo laipsnio. Dviejų veislių tirtos sunokusios 

juodųjų serbentų uogos pasižymėjo panašiu antocianinų kiekiu – 425,0 ir 426,3 mg/100 g. 

Antocianinu kiekis kitose uoguose svyravo atitinkamai: agrastuose 44,4 -379,2, trešnėse 0,13-

161,03, vyšniose 277,6 - 550,0, braškėse 5,46 – 49,9 mg/100 g ribose. Juodųjų serbentų, agrastų, 
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braškių uogose antocianinų kiekis 2014 m. buvo artimas jų kiekiui ankstesniais (2011-2012) metais, 

o trešnių uogose – žymiai (25-85 %) mažesnis. Žemuogių vidutinė uogos masė ir derlingumas esant 

aukštos temperatūros ir vandens trūkumo stresui, praėjus 7-14 dienų po derėjimo pradžios ir iki 

derėjimo pabaigos išliko didesni arba lygūs kontrolinių, nepaveiktų streso augalų derėjimui ir 

vidutinei uogų masei. Antocianinų kaupimasis žemuogių uogose derėjimo metu turėjo du 

maksimumus, praėjus 7 ir 28 d. nuo derėjimo pradžios; priklausė nuo genotipo, vidutinės uogos 

masės ir reakcijos į aukštos temperatūros ir vandens deficito stresą. Žemuogių uogose derėjimo 

metu pastebėtas cianidin-3-gliukozido dalies bendrame antocianinų kiekyje didėjimas, o 

pelargonidin-3-gliukozido dalis mažėjo. Šiltnamiuose (esant aukštesnei oro temperatūrai) augusių 

N12 ir N15 žemuogių uogos kaupė žymiai mažiau cianidin-3-gliukozido, ir žymiai daugiau 

pelargonidin-3-gliukozido negu lauke augintos žemuogių uogos. 6 ir 9 % sacharozės priedas 

maitinamojoje terpėje, lyginant su 3 % sacharozės priedu 33-78 % sumažino žemuogių mikroūglių 

vidutinę masę ir padidino antocianinų kaupimąsi mikroūgliuose in vitro. Sausros streso sąlygas 

imituojantis 5, 10 ir 12 % PEG priedas maitinamojoje terpėje sumažino žemuogių mikroūglių 

vidutinę masę 57-80 %, bet neskatino antocianinų kaupimosi mikroūgliuose in vitro.  

Nustatyta, kad antocianinų kiekis skirtingų juodųjų serbentų veislių uogose mažai skiriasi, o 

Prunus gentyje (vyšnių ir trešnių) pastebima didelė variacija. Tokie skirtumai gali būti nulemti 

augalų arealų. Juodųjų serbentų augimui Lietuvos klimato sąlygos yra optimalios – jie yra Ribes 

rūšies paplitimo arealo viduryje, o vyšnios ir ypač trešnės yra Prunus rūšies arealo šiauriniame 

pakraštyje. Todėl, tikėtina, kad jos jautriau reagavo į šiltesnės ir daugiau saulėtos 2012 m. vasaros 

klimato sąlygas ir sukaupė šiek tiek daugiau antocianinų uogose. Antocianinų kiekis uogose 

priklauso nuo temperatūros ir UV kiekio žemę pasiekiančiuose saulės spinduliuose. Kadangi 

saulėtomis dienomis žemę pasiekia daugiau UV spindulių, tai galėjo turėti įtakos antocianinų 

kaupimuisi vyšnių ir trešnių uogose (SVE-06/2012, 2013). Surinktuose uogų mėginiuose, skirtuose 

antocianinų kiekio nustatymui taip pat planuojama/tikslinga atlikti antocianinų sintezės kelio genų 

raiškos tyrimus. Nustatyta, kad antocianinų kaupimąsi in vitro Fragaria augalų audinių kultūrose 

skatina streso sąlygos: žemesnė nei įprasta temperatūra, apšvietimas mėlyna šviesa vietoj optimalios 

baltos, padidinta sacharozės koncentracija mitybinėje terpėje. Taigi, žemuogių mikroūglių augimui 

tinkamiausias yra baltas apšvietimas, nedaug pakeičia jų augimą raudona ir balta šviesa su UV 

(Rugienius ir kt., 2013). Indukuoti stresui ir tokiu būdu paskatinti antocianinų kaupimąsi audiniuose 

tinkamesnis būtų apšvietimas mėlyna šviesa sacharozės koncentracija maitinamojoje terpėje 6 %. 

PEG priedas maitinamojoje agarizuotoje terpėje siekiant sukelti dehidratacijos stresą neturėtų būti 

naudojamas. Šią medžiagą, kaip priedą galima būtų naudoti skystoje terpėje, mėgintuvėliuose kur 

augalai auginami ant filtrinio popierio tiltelių. Žemuogių mikroūglių auginimas žemesnėje negu 

įprasta 15 °C temperatūroje beveik trigubai sumažina jų vidutinę masę, bet padidina pigmentų – 

antocianinų kaupimąsi mikroūgliuose. Taip pat planuojama įvertinti antocianinų kiekį ir sudėtį 

Fragaria augalų vegetatyvinėse dalyse. 

Atsižvelgiant į neginčyjamą abiotinių faktorių įtaką antocianinų sintezei, kuri aktuali ir 

modelinėse sistemose, svarbu parinkti optimalias sąlygas (temperatūrą, šviesos intensyvumą, azoto 

kiekį dirvoje ir kt.), leidžiančias įvertinti analizuojamų genų raiškos intensyvumą. Taip pat būtų 

tikslinga atlikti kiekybinę analizuojamų genų raiškos analizę. Įvaldžius metodus ir parinkus 

optimalias salygas, planuojama atlikti ir Ribes genties antocianinų sintezės kelio genų raiškos 

tyrimus tabako laikinosios raiškos sistemose. Metinę ataskaitą ekspertai įvertino teigiamai. 

Vykdant projektą „Skirtingai užaugintų ūkinių ir laukinių gyvūnų mėsos kokybė vartotojų 

sveikos mitybos aspektu“ (Nr. SVE-07/2012), 2014 m. buvo tęsiamas 2013 m. žiemos pradžioje 

pradėtas laisvėje gyvenančių sumedžiotų ir ūkiuos auginamų tauriųjų elnių (Cervus elaphus) mėsos 

(nugarinės ir kumpio) mėginių rinkimas ir tyrimas. Buvo tiriami žiemos sezono medžioklės metu 

surinkti zuikių mėsos ir lipidų mėginiai. Sudarytos skirtingų genotipų ir fenotipinių savybių kiaulių 

grupės ir įvertinta jų mėsos kokybė.  

Sumedžiotų elnių nugarinės ir kumpių tyrimai neparodė statistiškai patikimų skirtumų tarp 

nugarinės ir kumpių raumenų cheminės sudėties, riebalų rūgščių sudėties ir jų oksidavimosi 

savybių, raumenų tekstūros rodiklių (TPA). Daugiau statistiškai patikimų skirtumų buvo fiksuojama 
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atliekant Warner-Bratzler testą, kuriuo nustatyta, kad kumpio (m.biceps femoris) raumenys yra 

kietesni negu ilgiausieji nugaros (m. longissimus dorsi) raumenys (P<0,001). Tiriant riebalų rūgščių 

sudėtį laukinių laisvai gyvenančių stirnų (Capreolus capreolus) ir tauriųjų elnių (Cervus elaphus) 

raumenyse, nustatyta, kad mėsa mažiausiai skyrėsi pagal sočiųjų riebalų rūgščių kiekį, bet 

stirnienoje nustatyta žymiai daugiau polinesočiųjų ir mažiau mononesočiųjų riebalų rūgščių negu 

elnienoje. Šie riebalų rūgščių skirtumai lemia palankesnius stirnienos negu elnienos mėsos 

aterogeninių (AI), trombogeninių (TI) ir hipo/hipercholesteriškumo (h/H) savybių indeksus, tačiau 

didesnis stirnienos peroksidacijos indeksas (PI) rodo ir didesnį stirnienos oksidacijos pavojų. 

Tiriant zuikienos cheminę sudėtį nebuvo nustatyta skirtumų tarp pagrindinių komponentų 

kiekio ilgiausiojo nugaros raumens ir šlaunelių raumenų mėsoje. Tačiau nustatyta, kad zuikių 

ilgiausiojo nugaros raumens spalvos L* reikšmė ir vandens rišlumas mažesni negu šlaunelių 

raumenų (P<0,05), o mononesočiosios C22:1 (P<0,001) ir polinesočiųjų: C20:4n-6 (P<0,05) ir 

C20:5n-3 riebalų rūgščių nustatyta statistiškai patikimai daugiau (P<0,001). Palyginus riebalų 

rūgščių sudėtį zuikienoje ir triušienoje, rasta, kad triušienoje (P<0,001) žymiai daugiau sočiųjų ir 

mononesočiųjų, bet mažiau polinesočiųjų riebalų rūgščių. Nustatyta, kad visuose tirtuose triušių 

audiniuose yra mažesnis polinesočiųjų/ sočiųjų (PUFA/SFA) riebalų rūgščių ir didesnis n-

6/n3PUFA santykiai (P<0,001). Pagal riebalų rūgščių sudėtų ir jų proporcijas, visi tirti zuikių 

audiniai pasižymi palankesnėmis mėsos aterogeninėmis (AI), trombogeninėmis (TI) ir 

hipo/hipercholesteriškumo (h/H) savybėmis (P<0,001), tačiau didesnis (P<0,001) peroksidacijos 

indeksas (PI) rodo ir didesnį zuikienos negu triušienos oksidacijos pavojų. Nustačius cholesterolio 

kiekį elnienoje ir stirnienoje bei zuikienoje ir triušienoje, padaryta išvada, kad elnių m. longissimus 

dorsi raumuo turi daugiau cholesterolio negu kumpio m.biceps femoris (P<0,05), o triušienoje yra 

mažiau cholesterolio (P<0,001) negu zuikienoje. 

Tiriant skirtingose sąlygose augintas kiaules, nustatyta, kad lauke augintos kiaulės augo geriau 

nei augintos tvarte, o didžiausias augimo skirtumas tarp grupių buvo nustatytas pirmoje auginimo 

pusėje, kada vidutinis svorio priaugimas per parą lauke augintų kiaulių grupėje buvo 143 g (P<0,01) 

didesnis, negu augintų tvarte. Taip pat lauke augintų kiaulių mėsa turėjo 0,7 % (P<0,05) daugiau 

baltymų nei augintų tvarte. Pagal sausųjų medžiagų, raumenų riebalų kiekį, mėsos pH ir virimo 

nuostolių bei vandens rišlumo rodiklius tarp tvarte ir lauke augintų kiaulių statistiškai patikimų 

skirtumų nenustatyta. Preliminari skirtingų genotipų ir fenotipinių savybių kiaulių mėsos sukauptų 

duomenų analizė parodė, kad pramoninių kiaulių hibridų mėsa yra šviesesnė ir rūgštesnė (P<0,05) 

negu riebesnių lietuviškų kiaulių veislių. Pirminiais vartotojų testo duomenimis pramoninių hibridų 

nugarinė sausesnė ir sprangesnė, tačiau jų šoninė žymiai liesesnė ir didesnės vartotojų dalies buvo 

įvertinta geriau. Tyrimai tęsiami. Remiantis tyrimų rezultatais parengtas 1 straipsnis periodiniame 

mokslo leidinyje, turinčiame cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Thomson Reuters WOS 

duomenų bazėje. 

Vykdant projektą „Biologiškai aktyvių medžiagų savybių, stabilumo įtakos maisto 

matricoms ir žmonių sveikatai, tyrimai“ (Nr. SVE-08/2012), 2014 m. atlikti kompleksiniai 

kokybės tyrimai gėrimų iš pasukų, praturtintų: a) fiziologiškai reikšmingais pieno baltymo kiekiais, 

išrūginių baltymų koncentratu bei nugriebto pieno milteliais, turinčiais savo sudėtyje iki 35 % pieno 

baltymų, b) fiziologiškai reikšmingu skaidulinės maisto medžiagos beta-gliukano kiekiu ir c) 

gėrimų iš išrūgų, praturtintų fiziologiškai reikšmingu polinesočiųjų omega 3 riebalų rūgščių kiekiu. 

Parengtos receptūros, nustatyti optimalūs gėrimų gamybos technologiniai parametrai. Parinkti ir 

optimizuoti aukščiau paminėtų biologiškai aktyvių medžiagų pridėjimo į gėrimų matricas metodai. 

Nustatyta technologinių veiksnių įtaka fizikinėms cheminėms, mikrobiologinėms ir juslinėms 

gėrimų savybėms, bei kokybiniam ir kiekybiniam biologiškai aktyvių medžiagų išlikimui šviežiose 

ir gėrimų matricose. Gėrimų mėginiai pagaminti pusiau pramoniniu būdu ir pateikti medicininiams 

mitybos tyrimams. Medicininiai tyrimai atlikti Vilniaus universitete, gauti duomenys šiuo metu 

analizuojami. 

Vertinant biogėrimo poveikį kraujo rodikliams nustatyta, kad po 3 savaičių biogėrimo 

vartojimo, daugelis kraujo serumo biocheminių rodiklių, statistiškai reikšmingai nepakito. Tyrimo 

rezultatai parodė, kad vartojant biogėrimą, praturtintą pieno baltymais, statistiškai reikšmingai 
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nepakito bendrojo cholesterolio, MTL-cholesterolio, DTL-cholesterolio ir triacilglicerolių 

koncentracijos (sumažėjimai sudarė atitinkamai 5,6 %, 8,3 %, 1,3 % ir 6,0 %). Kadangi bendrojo 

cholesterolio, MTL-cholesterolio, DTL-cholesterolio ir triacilglicerolių koncentracijos tiriamųjų 

kraujo plazmoje mažai pasikeitė ir liko normos ribose arba net nežymiai sumažėjo, akivaizdu, kad 

biogėrimas praturtintas baltymais teigiamai veikė lipidų apykaitą. Reikšmingesnių pokyčių 

nebuvimą galima būtų susieti su jaunų, sveikų tiriamų asmenų grupe. Vartojant biogėrimą, insulino 

ir gliukozės koncentracijos tiriamų savanorių kraujo plazmoje visiškai nepasikeitė. Nustatėme, kad 

po 3 savaičių vartojant biogėrimą, nereikšmingai padidėjo C reaktyvaus baltymo tiriamųjų kraujo 

serume (24,5 %) ir reikšmingai -fibrinogeno (p<0,05), kurie yra uždegimo biologiniai žymenys. 

Minėtų rodiklių pakitimai neviršijo normos ribų. (SVE-08/2014 metinė ataskaita). 

Vykdant projektą „Uogų išspaudų biorafinavimas į funkcinaliuosius komponentus aukšto 

slėgio ir fermentiniais metodais“ (Nr. SVE-01/2014 UOGBIORAF), 2014 m. buvo vykdomos 7 

projekto plane numatytos veiklos. Atlikta išsami mokslinės ir techninės literatūros analizė, 

optimizuoti viršrkrizinės ekstrakcijos (SCE) anglies dvideginiu parametrai didžiausios ekstraktų 

išeigos gavimui iš aviečių, putinų, juodųjų serbentų ir aronijų išspaudų taikant atsako paviršiaus 

metodologiją; atlikti gautų lipofiliškų frakcijų sudėties (riebalų rūgštys, tokoliai, kiti lipofiliški 

mikrokomponentai) ir antioksidacinių savybių tyrimai. Pradėti gautų frakcijų apdorojimo 

fermentiniais preparatais tyrimai (2014 m optimizuoti aronijų išspaudų fermentinio apdorojimo 

preparatu Viscozyme parametrai). Atlikti aviečių ir putinų nuriebalintų ir neapdorotų fermentais 

frakcijų ekstrakcijos subkrizinėmis sąlygomis (vandeniu ir/ar jo mišiniais su etanoliu ar kitais 

tirpikliais) parametrų optimizavimo tyrimai, nelipofiliškų frakcijų sudėties (polifenoliniai junginiai, 

flavonoidai, fenolinės rūgštys, glikozidai, kiti mikrokomponentai, sacharidai) ir antioksidacinių 

savybių tyrimai. Atrinktų iš uogų išspaudų pagaminti komponentai (aviečių ekstraktai) išbandyti 

įvairiose maisto matricose (lipofiliškose, emulsijose, baltymų, polisacharidų). Nustatyta, kad 

optimaliomis sąlygomis iš panaudotų uogų išspaudų galima išskirti nuo 2,8 % (aronijos) iki 15 % 

(avietės) lipofiliškų ekstraktų. Toliau tęsiant frakcionavimą įvairaus poliškumo tirpikliais (acetonas, 

etanolis vanduo) subkrizinėmis sąlygomis, galima papildomai iškirti iki 50 % tirpi; medžiagų. 

Dauguma ekstraktų pasižymėjo stipriomis antioksidacinėmis savybėmis DPPH, ASBTS, FRAP ir 

ORAC tyrimų sistemose, juose taip pat nustatytos didelės polifenolinių junginilų koncentracijos. 

Fermentinis apdorojimas buvo taikomas aronijų išspaudoms optimizuojant fermento Viscozyme 

koncentraciją, proceso temperatūrą, pH ir trukmę. Nustatyta, kad po fermentacijos tirpių medžiagų 

kiekis padidėja iki 2 kartų. Pagal gautus rezultatus vienas straipsnis įteiktas žurnalo Acta 

Horticulturae redakcijai, pilnai parengti 3 straipsnių rankraščiai. 2014 m. rezultatai parodė, kad 

tikslinga vykdyti projekto plane numatytas išspaudų biorafinavimo stadijas taikant fermentinio 

apdorojimo procesus. Tam tikslui rekomenduotina išbandyti ir kitokius – platersnio veikimo spektro 

komercinius fermentus. Rezultatai viešinti 2 tarptautinėse konferencijose (padaryti žodiniai 

pranešimai) ir televizijos laidoje Mokslo ekspresas (2015 m. vasario mėn.). Pagal projekto 

rezultatus parengtas magistro darbas. 

Vykdant projektą „Grikių veislių ir auginimo sąlygų atranka, technologijos funkcionaliųjų 

komponentų didinimui kūrimas“ (Nr. SVE-02/2014), 2014 m. buvo nustatyta, kad grikių 

auginimas intensyvioje arba ekologinėje žemdirbystės sistemoje esant vienodomis 

meteorologinėmis, dirvožemio, sėjos, priežiūros ir derliaus nuėmimo sąlygomis, įtakoja augalų 

augimą iki jų masinio žydėjimo tarpsnio, biomasės sausųjų medžiagų derlių, augalo morfologinių 

dalių (stiebų, lapų ir žiedynų) santykį. Įvairių veislių biomasės tyrimų vienodomis agroklimatinėmis 

sąlygomis rezultatai parodė, kad ekologinėje žemdirbystės sistemoje perspektyvi ir rekomenduotina 

tolesniesms tyrimams yra baltarusiška veislė ‘Belaruskij determinant – 1‘ , intensyvioje – 

baltarusiška veislė ‘Žniajarka‘, o taip pat baltarusiška veislė ‘Kvietka‘, kurios augalai užaugino 

didžiausią grūdų derlių abiejose žemdirbystės sistemose. 

Rekomenduotina tęsti ekonomiškai perspektyvius nupjautų grikių atolo tyrimus, kurių rezultatai 

ekologinėje žemdirbystės sistemoje 2014 m. parodė spartenį grikių atžėlimą ir didesnį sausųjų 

medžiagų derlių nei intensyvioje žemdirbystės sistemoje. Rekomenduotina tęsti lenkiškos veislės 
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‘Panda‘ tyrimus, nes iš 15-os tirtų veislių abiejose žemdirbystės sistemose šios rūšies augalai 

užaugino daugiausia atolo biomasės.  

Vykdant projektą „Bakteriocinų kaip biokonservantų mikrokapsuliavimo 

tyrimai“(Nr. SVE-03/2014), 2014 m. buvo atlikti šie darbai: išbandyta kapsuliavimo metodika, 

siekiant gauti kuo mažesnes daleles; susintetintos pektino kapsulės su įkapsuliuotu nizinu; įvertintas 

nizino grynumas ir kapsuliavimo efektyvumas kapiliarinės elektroforezės metodu; nustatytos gautų 

nizino kapsulių fizikinių-cheminių savybės; parinktos bakteriocinų testavimo ir gautų kapsulių 

antibakterinių savybių tyrimo sąlygos. Nizino-pektino kapsuliavimui buvo pasirinktas joninės 

kompleksacijos metodas, naudojant skirtingo esterifikavimo laipsnio pektiną (60 % ir < kaip 26 %) 

ir žemo metoksilinimo laipsnio (esterifikacimo laipsnis mažesnis nei), atliekant kompleksaciją, 

esant skirtingoms pH reikšmėms nuo pH 4 iki 7. Didžiausias kompleksavimo efektyvumas gautas, 

esant pH 7. Be to, aukšto metoksilinimo laipsnio pektinas gebėjo daugiau surišti nizino, nei žemo 

metokslinimo laipsnio. Nizino-pektino sąveika ir niziną turinčių nizino-pektino dalelių 

susiformavimas buvo įvertintas FTIR spektroskopija bei dalelų dzeta-potencialo matavimo metodu. 

Nustatyta, kad didinant nizino koncentraciją, dalelių dzeta potencialas pastoviai didėjo. Dalelių 

SEM nuotraukos parodė, kad gauti dariniai primena “sniego gniūžtes”. Įvertintas gautų nizino-

pektino dalelių antimikrobinis aktyvumas indikatoriniais mikroorganizmais panaudojant Gram-

teigiamas bakterijas Arthrobacter sp. ir Bacillius subtilis bei Gram-neigiamas su pralaidintomis 

membranomis bakterijas Escherichia coli ir Klebsiela sp. Antimikrobinis aktyvumas pamatuotas 

dviems metodais, t.y. taikant agar-difuzinį metodą ir įvertinant mikroorganizmo augimo slopinimo 

zonas bei taikant ląstelių išgyvenamumo testą, esant nizino-pektino dalelėms. Nizino-pektino 

dalelės turėjo didžiausią antimikrobinį aktyvumą prieš Arthrobacter sp. Mažiausias antimikrobinis 

aktyvumas nustatytas nizino-didelio esterifikacijos laipsnio pektino dalelėms. Remiantis tyrimų 

rezultatais parengtas 1 straipsnis tarptautinės konferencijos medžiagoje.  

Vykdant projektą „Sveikų produktų gamybai aktualių augalų saugos ir kokybės gerinimas 

auginant ir perdirbant“ (Nr. SVE-04/2014), 2014 m. buvo nustatyta, kad grikių grūdų mėginiai 

turi 2 – 5 kartus daugiau fenolinių junginių ir 2 – 4 kartus didesnį antioksidacinį aktyvumą negu 

avižų ir spelta mėginiai. Grikiuose taip pat nustatytas didžiausias rutino kiekis, tačiau lukštuose jo 

aptikta 3 kartus daugiau. Reikšmingai didžiausią fenolinių rūgščių bendro kiekio dalį grikiuose 

sudarė hidrobenzoinės rūgštys. Belukštės avižos išsiskyrė didžiausiu kvercetino kiekiu, o paprastųjų 

avižų lukštai išsiskyrė didžiausiu fenolinių rūgščių kiekiu. Nustatyta, kad avižų ir kviečių 

mėginiuose reikšmingai (p<0,01) dominuoja ferulio ir p-kumaro rūgštys. Žieminiai spelta kviečiai 

pasižymėjo didesniu fenolinių rūgščių kiekiu negu paprastieji žieminiai ir vasariniai kviečiai, tačiau 

skirtumai 2014 m. buvo nereikšmingi (p<0,05).  

Sinapo rūgštis dominuoja tik javų grūduose, o lukštuose ar varpažvyniuose šios rūgšties 

reikšmingai mažiau, arba visai nenustatyta. Vanilino rūgšties aptikta 3 kartus reikšmingai daugiau 

javų lukštuose/varpažvyniuose negu grūdų mėginiuose. Fenolinių junginių javų lukštuose daugeliu 

atvejų buvo aptikta daugiau negu grūduose. Visi išanalizuoti grūdų mėginiai buvo užteršti DON, 

AFLB1, OCHA, ir T2 toksinu, tačiau daugiausia užteršti buvo grikių grūdai, kuriuose AFLB1 

koncentracijos kelis kartus viršijo leistinas ribas.  

Preliminarūs rezultatai rodo, kad fenoliniai junginiai gali įtakoti kai kurių mikotoksinų 

koncentracijas: ochratoksino koncentracijas grikių grūduose su lukštais neigiamai įtakojo rutinas bei 

p-hidrobenzoinė rūgštis; o didėjant aflatoksino bei T2/H2 toksino kiekiui grikiuose, gauta, kad 

lygiagrečiai didėja bendras fenolių kiekis bei bendras analizuotų fenolinių rūgščių kiekis. 

Vykdant projektą “Atsparumą antibiotikams koduojančių determinančių paplitimas 

paukštienoje“ (SVE-05/2014), pagal projekte numatytą planą iš skirtinguose Lietuvos rajonuose 

esančių turgaviečių paimti bakteriologiniam tyrimui 123 paukštienos mėginiai. Iš 7 mėginių 

stafilokokų nebuvo išskirta. Iš 116 paukštienos produktų mėginių išskirtos 247 stafilokokų 

padermės. Paukštienos dažniausiai pasitaikė S. aureus (26,7 %), S.capitis (23,3 %) ir S. vitulinus 

(20 %). Vidutiniškai iš vieno mėginio išskirta po dvi stafilokokų padermes. Tolimesniems tyrimams 

paliktos 136 padermės, kurios buvo atsparios bent vienam tirtam antibiotikui. 111 stafilokokų buvo 

jautrūs visiems tirtiems antibiotikams. 22 % atsparių stafilokokų pasižymėjo dauginiu atsparumu.  
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Iš viso išskirta ir identifikuota 206 Enterobacteriacea šeimos bakterijų padermių. 107 padermės 

buvo identifikuotos kaip gaminančios betalaktamazes (ESBL). 54,2 % šių bakterijų identifikuotos 

kaip Escherichiae coli. Visos E.coli padermės buvo atsparios penicilinui ir cefotaksimui. 82,8 proc 

atsparių E.coli pasižymėjo dauginiu atsparumu. 

Vykdant projektą „Daugiamečiai pupiniai augalai – pridėtinės vertės ingredientų šaltinis 

funkciniam maistui“ LegFOOD (Nr. SVE-06/2014) nustatyta, kad mineralinių medžiagų 

koncentracija pupiniuose augaluose priklauso nuo rūšies, augalų morfologinės frakcijos bei augalų 

brandos. Pelenų, o ir daugumos jų komponentų koncentracija buvo didesnės augalų krūmijimosi nei 

pilno žydėjimo tarpsnyje. Fe koncentracija labiau brandžiuose augaluose yra maždaug 2 kartus ir 

daugiau mažesnė negu jaunų augalų biomasėje. Su augalo branda mažiausiai kinta Zn ir Mg 

koncentracijos. Viso augalo (žydėjimo tarpsnis) biomasė ir atskiros jos frakcijos turėjo žymiai 

daugiau K, negu sėklos. Lapuose nustatyti didžiausi Mg ir Ca kiekiai, o daugiausiai P, Fe ir Zn 

nustatyta sėklose. Astragalus rūšių augalai ir sėklos, ypač krūmijimosi tarpsnio A. glycyphyllos, yra 

itin turtingi geležies. Nustatyta, kad tarp tirtų augalų genčių turtingiausi izoflavonų yra Trifolium 

gentis ir ypač T. medium augalai. Lyginant augalų frakcijas, daugiausiai jų yra lapuose. 

Krūmijimosi tarpsnio augalų antžeminėje dalyje izoflavonų nustatyta daugiau negu žydinčiuose 

augaluose. Vyraujantys izoflavonai yra biochaninas A ir formononetinas. Ištirta, kad tirpių 

angliavandenių kiekis augalams augant didėja. Žydėjimo metu daugiausia mono- , oligosacharidų 

(vandenyje tirpių cukrų) susikaupia stiebuose, mažiausia jų koncentracija (dvigubai mažiau) – 

lapuose. Iš tirtųjų rūšių, kaip mažiau angliavandenių kaupiančios, išsiskyrė mėlynžiedės liucernos. 

Priešingai negu vandenyje tirpių angliavandenių, krakmolo kiekis jaunuose augaluose viduniškai 

apie 1,5 didesnis, nei žydinčiuose. Labiausiai krakmolingi besikrūmijančio sėjamojo esparceto 

augalai. Pagal atskiras augalo dalis - daugiausia krakmolo nustatyta sėklose, mažiausia – 

žiedynuose. Daugiausia baltymų nustatyta sėklose, žydėjimo metu – lapuose bei žiedynuose. Jauni 

augalai yra baltymingesni, nei jau žydintys. Baltymų kiekio skirtumai tarp tirtų pupinių augalų rūšių 

nėra ryškūs. 

Vykdant projektą „Daržovių funkcionaliųjų komponentų įtaka mėsos gaminių kokybei ir 

biologinei vertei“(Nr. SVE-07/2014), 2014 m. buvo iškelti 2 uždaviniai: 1) nustačius daržovių 

produktų komponentų įvairovę ir kiekius, įvertinti jų charakteristikas ir funkcionalumą, didinant 

mėsos gaminių biologinę vertę ir saugą bei pakeičiant sintetinius maisto priedus; 2) Nustatyti 

daržovių produktų priedų ir pridėtinių mikroorganizmų įtaką mėsos gaminių technologinių procesų 

metu vykstančių biocheminių reakcijų eigai ir jų metu susidarančių konservuojančių ir/arba 

nepageidaujamų medžiagų, taip pat spalvą formuojančio pigmento pokyčiams. 

 Vykdant pirmąjį uždavinį buvo pagaminti liofilizuotų porų, salierų, pastarnokų, petražolių, 

topinambų milteliai, standartiniais metodais nustatyta jų cheminė sudėtis ypatingą dėmesį skiriant 

angliavandenių kokybinei ir kiekybinei sudėčiai, taip pat nustatyta šių daržovių produktų įtaka 

mėsos faršo vandens rišlumo gebai, terminiams nuostoliams ir išeigai. Tolimesniems tyrimams 

buvo pasirinkti liofilizuotų porų ir pastarnokų milteliai, rehidratuoti vandeniu santykiu 1:4, kurie 

buvo fermentuoti pusiau anaerobinėmis sąlygomis, naudojant fakultatyvius anaerobus 

Staphylococcus carnosus ir Staphylococcus xylosus. Nustatyta, kad fermentacijos procesas greičiau 

vyko liofilizuotuose pastarnokuose. Benzoinė rūgštis fermentuojamose daržovėse nesusidarė, 

nepriklausomai nuo fermentacijai naudotų daržovių ar Staphylococcus rūšies, o laisvos glutamo 

rūgšties keturis kartus daugiau buvo fermentuotų porų mėginiuose. Nitratų redukcijos procesas 

greičiau vyko liofilizuotų pastarnokų mėginiuose. Vertinant fermentacijos sąlygų įtaką susidarančių 

biogeninių aminų kiekiui nustatyta, kad labiausiai iš visų mėginių išsiskyrė pastarnokai, fermentuoti 

St. xylosus, šiame mėginyje po 4 parų fermentacijos susidarė daugiausia putrescino (728,46 mg/kg), 

kadaverino (260,07 mg/kg) ir tiramino (83,40 mg/kg). Putrescino ir kadaverino kiekis šiame 

mėginyje buvo net 33 kartus didesnis, lyginant su pastarnokais, fermentuotais St. carnosus. 

 Vykdant antrąjį uždavinį buvo paruošti maltos mėsos gaminiai su 3 % liofilizuotų daržovių 

priedu bei Staphylococcus carnosus ir Staphylococcus xylosus mikroorganizmais. Daržovių priedai 

buvo liofilizuoti lapkotinių salierų kotai ir sultys, pastarnokai, porai. Mėginiuose nustatyta pH, 

organinių rūgščių ir biogeninių aminų susidarymas, sacharidų, mikroorganizmų, nitritų/nitratų, 
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spalvą formuojančių pigmentų, tekstūros ir spalvos charakteristikų pokyčiai fermentacijos metu. 

Tyrimų rezultatai parodė, kad mėsos gaminiuose daržovių priedas didino rišlumo gebą ir išeigą po 

terminio apdorojimo, turėjo įtakos gaminių spalvos charakteristikoms. Fermentuojant mėsos faršą 

su liofilizuotais porais, pastarnokais, salierų kotais ir sultimis, pH mažėjo sparčiau nei 

kontroliniuose mėginiuose, sparčiau skilo angliavandeniai, gaminosi L-pieno ir glutamo rūgštys, 

gaminiai buvo kietesni, šviesesni, jų raudonumo koordinatė a* mažesnė, o geltonumo koordinatė b* 

didesnė. Nustatytas biogeninių aminų (putrescino, kadaverino, histamino, tiramino ir spermino) 

kiekis fermentacijos eigoje įvairiose mėsos sistemose buvo nevienodas. Pradiniame farše 

daugiausiai buvo putrescino (~2000 kontroliniuose ir 1500 mg/kg mėginiuose su daržovėmis), kuris 

fermentacijos metu tolygiai mažėjo. Tiramino, kadaverino ir spermino pradžioje buvo daug mažiau, 

o fermentacijos metu jų kiekis didėjo. Histamino po 4 parų fermentacijos visai neliko. Nustatyta, 

kad beveik visose sistemose, įskaitant kontroles, S. xylosus fermentuotuose mėginiuose buvo 

susidarę didesni biogeninių aminų kiekiai, lyginant su S. carnosus fermentuotais mėginiais. 

Benzoinės rūgšties nei viename fermentacijos etape nesusidarė. Didžiausias laisvos glutamo 

rūgšties kiekis susidarė mėginiuose su porais ir pastarnokais, fermentuotais St. carnosus ir buvo 

atitinkamai 0,085 ir 0,079 g/100g. Remiantis tyrimų rezultatais padaryti 3 pranešimai tarptautinėse 

konferencijose ir 1 straipsnis atspausdintas Lietuvos periodiniame mokslo leidinyje. 

Vykdant projektą „Elektroporacijos tyrimai augalinės žaliavos bioaktyvių komponentų 

masės pernašos intensyvinimui“ E-FOOD (Nr. SVE-08/2014) 2014 m. laikotarpiu bioaktyvių 

komponentų masės pernašos intensyvinimui, taikant stiprius elektrinius laukus, nustatyti tyrimui 

naudota tiek augalinė žaliava, tiek ir in vitro ląstelių kultūros sistema. Nustatyta, kad kintančio 

impulsinio elektrinio lauko (IEL) (0.5-3 kV/cm) ir pastovios specifinės energijos (10 kJ/kg) 

apdorotų šviežių trešnių sulčių išeiga buvo nuo 9.5 % (0.5 kV/cm 10 kJ/kg) iki 15 % (1 kV/cm 10 

kJ/kg) didesnė lyginant ją su kontrolinių sulčių išeiga. Nustatyta, kad uogų apdorojimas IEL 

neturėjo įtakos sulčių pH ir vitamino C kiekiui, tačiau antocianinų kiekis sultyse, išgautose iš IEL 

apdorotų trešnių uogų, buvo statistiškai patikimai didesnis (prieaugis 30 – 79 %). Didžiausia 

antocianinų kontentracija sultyse nustatyta taikant 1kV/cm elektrinio lauko stiprumą. Intensyvesnis 

IEL apdorojimas (3 kV/cm) didesnio teigiamo poveikio neturėjo. Ištirta, kad sultys išgautos iš IEL 

apdorotų uogų taip pat pasižymi didesne geležies jonų antioksidacine galia (FRAP). Trešnių sultyse 

ir ekstraktuose aptikti 5 antiocianinai. Tiek sultyse tiek ekstraktuose dominuoja cianidin-3-

rutinozidas ir cianidin-3-galaktozidas. Po IEL apdorojimo visų antocianinų koncentracija sultyse 

padidėja proporcingai, ta pati tendencija stebima ekstrahuojant IEL apdorotų uogų išspaudas. 

Nustatyta, kad IEL apdorojimas neįtakoja antocianinų ekstrakcijos atrankumo. Įvertintas ląstelių 

elektroporacijos (suardymo elektriniu lauku) rodiklis - dezintegracijos indeksas Zp. Šaltalankių 

atveju, optimaliausios sąlygos buvo 3 kV/cm ir 10 kJ/kg, kai dezintegracijos indeksas 

Zp=0,59±0,04. Nustatytos optimalios sąlygos avietėms veikiant jas 5 kV/cm elektriniu lauku ir 5 

kJ/kg specifine energija, gautas Zp=0,59±0,03. 

Tyrimai naudojant ląstelių kultūrų sistemą atlikti su kalceinu (MW 622.53 Da) apkrautom 

ląstelėmis. Buvo įvertintas ląstelių gyvybingumas. Naudojant IEL kurio stipris - 1,2 kV/cm, o 

impulso trukmė - 100 µs, kalceino ekstrakcija didėjo, didinant impulsų skaičių. Taikant 9 impulsus 

kalceino ekstrakcijai siekė 40 %, ląstelių gyvybingumas siekė 60 %, kas rodo, kad ekstrakcijai gali 

vykti nesuardant ląstelių. Išlaikant tą pačią energiją, tačiau keičiant impulso stiprį bei trukmę, 

didžiausia ekstrakcijai gauta naudojant 9 impulsus, kurių stipris buvo 1,6 kV/cm, o trukmė 56 µs. 

Vustatyta, kad ekstrakcijai siekia 80 %, o gyvybingumas – apie 30 %. Naudojant silpnesnius 

elektrinius impulsus (0,6 ar 0,8 kV/cm ekstrakcijos efektyvumas buvo statistiškai patikimai 

mažesnis. Pradėti analogiški ekstrakcijos tyrimai, modeline molekule naudojant turbo liuciferazę 

(TLuc), kurios molekulinė masėyra apie 25 kartus didesnė. Tyrimai parodė, kad taikant tuo pačius 

parametrus, kaip ir kalceino ekstrakcijai, TLuc ekstrakcija vyksta, tačiau priklausomybė nuo 

impulsų parametrų yra silpnesnė. 

Vykdant projektą „Trichotecenus produkuojančių Fusarium spp. chemotipų sudėtis 

javuose, jų patogeniškumas ir kontrolė“, TRICHEMOTIPAI (Nr. SVE-09/2014) nustatyta, kad 

iš potencialių B grupės trichotecenų producentų vasariniuose kviečių grūduose yra F. graminearum 
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ir F. culmorum grybų rūšys. Priklausomai nuo ūkininkavimo būdo, F. graminearum aptikti 17,8 % 

2013m. ir 18,4 % 2014m. intensyviai augintų grūdų ir 12,1 % 2013m. ir 11 % 2014m. tausiai 

augintų grūdų, F. culmorum aptikti 0,2 % 2013m. ir 0,6 % 2014m. intensyviai augintų grūdų ir 0,4 

% 2013m. ir 0,5 % 2014m. tausiai augintų grūdų. 114-kai F. graminearum izoliatų atliktas 

genominės DNR išskyrimas ir priklausomybės F. graminearum patvirtinimas naudojant rūšiai 

specifinius pradmenis. Iš 114 atrinkti 70 mėginių su didžiausia genominės DNR koncentracija, 

kurie naudoti chemotipavimo TL-PGR metodu optimizavimui naudojant specifinius 3ADON, 

15ADON ir NIV chemotipų pradmenis. Chemotipavimo tyrimų metu nustatyta, kad 75,7 % F. 

graminearum izoliatų yra potencialūs 15ADON producentai, 22,9 % - 3ADON producentai, ir 1,4 

% - NIV producentai. Nustatyta, kad grynų F. graminearum kultūrų chemotipų pasiskirstymas 

panašus į Vokietijoje atliktų tyrimų rezultatus, kur dominuoja 15ADON roducentai ir yra labai 

maža dalis NIV producentų 3ADON chemotipo aptikimo dažnis Europoje tiek grynų kultūrų, tiek 

grūdų mėginiuose nedidelis ir yra dažnesnis Pietryčių Azijoje ir rytinėje Šiaurės Amerikos dalyje. 

3ADON ir 15ADON mikotoksinų kiekio nustatymui grūdų mėginiuose metodo optimizavimui 

atrinkti 22 vasarinių kviečių mėginiai su DON koncentracijomis nuo 170 µg/kg - 5167 µg/kg. Iš 

tirtų mėginių 36 % buvo užteršti 15-ADON, 68 % 3-ADON, 27 % – abiem toksinais. 18 % mėginių 

buvo užteršti tik DON. Mėginiuose su didesnėmis nei 1250 µg kg-1 koncentracijomis vyravo abu 

trichotecenai (3-ADON ir 15-ADON), tačiau buvo mėginių, kur dominavo tik DON, o 3-ADON ir 

15-ADON neaptikti. 

Nustatyta tendencija, kad grūduose, išaugintuose intensyvios žemdirbystės sąlygomis, didesnėmis 

ar mažesnėmis koncentracijomis vyrauja ir 3-ADON, ir 15-ADON. Tausojančios ir ekologinės 

žemdirbystės sąlygomis išaugintuose grūduose vyrauja 3-ADON. Išskirti ir atrinkti 5 kviečių 

rizosferos bakterijų izoliatai pasižymintys antagonistiniu poveikiu Fusarium graminearum 

kamienams, kurie bus naudojami tolimesniuose biologinės F. graminearum kontrolės galimybių 

tyrimuose. 

Vykdant perojektą “Biomarkerių paieška kenksmingų medžiagų aptikimui grūduose ir jų 

produktuose kokybės bei saugos kontrolei“ MIKOTOX (SVE-10/2014), Nustatytos dažniausiai 

ant kviečių grūdų aptinkamos ir pavojingus toksinus gaminančios mikromicetų rūšys, tirti jų 

gaminami lakūs metabolitai, sukurtas biotestas, leidžiantis nustatyti kenkėjo - P. interpunctella 

(pietinis ugniukas) jautrumą užterštiems/ neužterštiems mikromicetais grūdams ar jų produktams.  
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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 vaismedžių mineralinė mityba daro ženklų poveikį fenolinių 

junginių kaupimuisi obuoliuose. Ekologiškai užaugintuose ‘Aldo’ veislės obuoliuose bendras 

flavanolių kiekis ir daugumos individualių komponentų koncentracijos yra didesnės negu 

intensyviai prižiūrimuose soduose.  

1.2. Tiriant likopeno biologinį aktyvumą nustatyta, kad jis veikia NADPH oksidazės aktyvumą 

bei su tuo susijusią reaktyvių deguonies junginių generaciją ir turi priešuždegiminių savybių. 

Likopenas (1,2 μM) slopina makrofagų radikalų generaciją apie 43 %  

1.3. Ištyrus špinatų laikymąsi modifikuotoje atmosferoje nustatyta, kad geromis juslinėmis 

savybėmis (kvapu, tekstūra ir skoniu) pasižymi špinatų lapai, laikyti 0±1°C–+4±1 ºC temperatūroje, 

sufasuoti į PA 30 µm (PA0) ir 35 µm (PA1) tipo plėveles. Didesni nitratų kiekiai išlieka 

produktuose, laikytuose nuo +0±1°C iki +16±1 °C temperatūroje pakuotėje, kuri buvo pagaminta iš 

PA0 tipo plėvelės. Mažiau jų yra špinatuose, laikytuose +16±1 °C temperatūroje PA2 tipo plėvelės 

pakuotėje – 2 417 mg kg
-1

. 

1.4. Nustatyta, kad botaninis ekstraktas Funres didina, o Zytron mažina pomidorų ir paprikos 

vaisių derlių. Daugiausia vitamino C sukaupia ‘Balčiai‘ veislės pomidorai, purkšti 2 kartus Silicea 

30 ir du kartus Carbo vegetabilis (30 – 19,71 mg/100 g). Daugiausiai vitamino C (199,0 mg/100 g). 

sukaupia ‘Reda‘ veislės paprika, purkšta 2 kartus Silicea 6 ir du kartus Carbo vegetabilis 6.. 

1.5. Chitozano ir išrūgų baltymų plėvelės su svarainių ir spanguolių sultimis pasižymi 

fungistatiniu poveikiu (Penicillium expansum), o aktinidijų ir šermukšnių sulčių plėvelės 

neveiksmingos prieš pelėsį. Geriausia apsauga obuoliams nuo Penicillium expansum augimo yra 

plėvelės su svarainių sultimis Elago rūgštį ir elagotaninus turintys ekstraktai in vitro priklausomai 

nuo koncentracijos mažina vandenilio peroksido produkciją J774 makrofagų kultūroje dėl 

tiesioginio surišimo ir galimo poveikio į NADPH oksidazę. Elago rūgštis pasižymi uždegimą 

slopinančiu poveikiu (SVE-02/2011). 

1.6. Užbaigus projekte suplanuotus 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. Nustatyta, kad Kauno botanikos sode išvestos naujos šilauogių veislės no.16’, ‘Danutė’ ir 

‘Freda’ pasižymi dideliu fenolinių junginių kieku ir antioksidacine galia, lyginant su gerai 

žinomomis ir plačiai pasaulyje kultivuojamomis veislėmis. Todėl šios veislės yra konkurencingos ir 

galėtų būti rekomenduojamos auginimui Lietuvoje (SVE-04/2011). 

1.7. Užbaigus projekte suplanuotus 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. 

1.8. Užbaigus projekte suplanuotus 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 
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chromosomų pažaidų (mikrobranduolių) žmogaus dvibranduoliuose limfocituose in vitro. Tirti 

ekstraktai žmogaus limfocituose patikimai padidina pirminių DNR pažaidų dažnį. 

1.9. 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 (SVE-04/2011).  

1.10. Užbaigus projekte suplanuotus 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. Mikroskopiniai grybai buvo žymiai atsparesni nei bakterijos, ypač 

Aspergillus niger, tačiau šiek tiek jautresni uogų, nei ūglių ekstraktų poveikiui. Visų veislių 

vegetatyvinių ir generatyvinių ūglių metanoliniai ekstraktai silpnai slopino D. hansenii ir Y. 

lipolytica. Biocidinio poveikio skirtumai buvo labiau išreikšti atskiriems mikroorganizmams, tačiau 

dėsningumo tarp veislių poveikio nepastebėta (SVE-04/2011). 

1.11. Užbaigus projekte suplanuotus įvairių šilauogių ir putinų veislių biologinius–ūkinius 

tyrimus, nustatyta, kad pagal vaisių sunokimo laiką išskirtos ankstyvos, vidutinės ir vėlyvos putinų 

veislės bei klonai. Stambiausiais vaisiais pasižymėjo vietinės kilmės putinų klonai P4 ir P5 bei 

veislė ‘Kijevskaja Sadovaja‘. Šilauogių labai derlingų veislių grupei priskirtos ‘Reka‘, ‘Putte’ ir 

‘Northland‘. Atsparios grybinėms ligoms išskirtos veislės ‘Northblue‘, ‘Putte‘, ‘Northcountry‘, 

‘Danutė‘, ‘Freda‘, ‘Puru‘, ‘Reka‘, ‘Aurora‘, ‘Coville‘ ir ‘Rancocas‘. 

1.12. Viščiukai–broileriai, kurių lesaluose yra 13 % topinambų gumbų miltų, per auginimo 

ciklą gali priaugti iki 35 g arba 1,38 %, o moliūgų vaisių miltų – 115 g arba 4,5 % daugiau nei augę 

be jų. Viščiukai–broilerių, gavusių moliūgų vaisių miltų, skerdenų masė padidėja 113 g arba 5,9 % 

daugiau, negu negavusių (SVE-03/2012). 

1.13. Penimų kiaulių racioną papildžius topinambų gumbų miltais, kiaulių priesvoris per 

penėjimo ciklą padidėja iki 4,02 % Gavusių moliūgų vaisių miltų per 4 penėjimo mėnesius kiaulių 

priesvoris per parą padidėja 9,75 % Kiaulių, gavusių topinambų gumbų miltų, mėsoje 2,22 % 

mažėja sausųjų medžiagų ir 0,82 % tarpraumeninių riebalų kiekis. 

1.14. Gyvulių ir paukščių racioną papildžius fitobiotiniais topinambų ir moliūgų preparatais, 

kraujyje didėja eritrocitų ir hemoglobino bei mažėja cholesterino kiekis. Topinambų gumbų ir 

moliūgų vaisių miltai didina naudingos mikrofloros kiekį gyvulių bei paukščių išmatose, 

stimuliuoja laktobakterijų ir bifidobakterijų dauginimąsi gyvūnų virškinamajame trakte, gerina 

raciono maisto medžiagų virškinamumą. Rekomenduojama gyvulių ir paukščių mitybos grandinėse 

naudoti topinambų gumbų ir moliūgų vaisių miltus, kaip natūralios kilmės fitobiotinius 

(prebiotinius) preparatus. 

1.15. Triušienos tyrimų rezultatai parodė, kad skirtingų raumenų pH skiriasi. Longissimus 

lumborum raumens pH buvo žemesnis negu biceps femoris. Tačiau patikimų skirtumų spalvos, 

vandens rišlumo rodiklių atžvilgiu nenustatyta. Longissimus lumborum raumenys kietesni negu 

biceps femoris. Brandinta triušiena yra minkštesnė negu nebrandinta. Longissimus lumborum 

raumenyse nustatyta daugiau sočiųjų ir mononesočiųjų riebalų rūgščių negu biceps femoris 

raumenyse, o biceps femoris raumenyse buvo aptiktas didesnis ne tik bendras polinesočiųjų, bet ir 

tokių vertingų atskirų riebalų rūgščių kaip C20:5n-3 ir C22:5n-3 kiekis. Nustatyta, kad skirtingų 

stirnų raumenų riebalų rūgščių sudėtis skiriasi. 

1.16. Suaugusių arklių amžiaus skirtumas neturi įtakos mėsos cheminei sudėčiai, virimo 

nuostoliams, cholesterolio kiekiui, tačiau senesnių arklių grupėje nustatyta didesnio pH tendencija, 
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arklių amžius turi įtakos mėsos kietumui. Arklių lytis turi įtakos mėsos vandens rišlumui ir rodo 

lyties įtakos tendenciją riebalų kiekiui: kastratų mėsoje daugiau riebalų negu kumelių mėsoje. 

Brandinimas daro įtaką arklienos kietumui. 

1.17. Antocianinų kiekis skirtingų juodųjų serbentų veislių uogose mažai skiriasi, o Prunus 

gentyje (vyšnių ir trešnių) pastebima didelė variacija. Nustatyta, kad antocianinų kaupimąsi in vitro 

Fragaria augalų audinių kultūrose skatina streso sąlygos: žemesnė nei įprasta temperatūra, 

apšvietimas mėlyna šviesa vietoj optimalios baltos, padidinta sacharozės koncentracija mitybinėje 

terpėje. Taigi, žemuogių mikroūglių augimui tinkamiausias yra baltas apšvietimas, nedaug pakeičia 

jų augimą raudona ir balta šviesa su UV. Indukuoti stresui ir tokiu būdu paskatinti antocianinų 

kaupimąsi audiniuose tinkamesnis būtų apšvietimas mėlyna šviesa sacharozės koncentracija 

maitinamojoje terpėje 6 %. PEG priedas maitinamojoje agarizuotoje terpėje siekiant sukelti 

dehidratacijos stresą neturėtų būti naudojamas. Šią medžiagą, kaip priedą galima būtų naudoti 

skystoje terpėje, mėgintuvėliuose kur augalai auginami ant filtrinio popierio tiltelių. Žemuogių 

mikroūglių auginimas žemesnėje negu įprasta 15 °C temperatūroje beveik trigubai sumažina jų 

vidutinę masę, bet padidina pigmentų – antocianinų kaupimąsi mikroūgliuose (SVE-06/2012). 

1.18. Identifikuoti trešnių MYB ir bHLH transkripcijos veiksniai, sukeliantys antocianinų 

sintezę modeliniuose augaluose. bHLH3 ir bHLH33 genų raiškos duomenys, gauti analizuojant 

Prunus antocianinų sintezės kelio transkripcijos veiksnius, koreliuoja su rezultatais, gautais 

atliekant laikinos raiškos tabako augaluose tyrimus. Antocianinų kiekis ir sudėtis juodųjų serbentų, 

agrastų, trešnių, vyšnių ir braškių uogose, surinktose 2014 metais, priklausė nuo rūšies, veislės ir 

uogų sunokimo laipsnio. Aukšta aplinkos temperatūra ir vandens deficitas neturėjo neigiamos įtakos 

tirtų žemuogių veislių derėjimui ir vidutinei uogų masei. Tuo tarpu uogose sukauptas antocianinų 

kiekis labai priklausė ne tik nuo augalo genotipo, bet ir nuo abiotinių veiksnių. Padidintas 

sacharozės kiekis maitinamojoje terpėje sumažina biomasę, bet indukuoja žemuogių antocianinų 

kaupimąsi audinių kultūrose. Modeliuojant sausros sukeliamą stresą in vitro, sumažėja žemuogių 

kultūrų biomasė, tačiau antocianinų kaupimasis nesukeliamas (SVE-06/2012). 

1.19. Ištyrus įvaoroas grikių veisles, ekologinėje žemdirbystės sistemoje perspektyvi ir 

rekomenduotina tolesniesms tyrimams yra baltarusiška veislė ‘Belaruskij determinant – 1‘ , 

intensyvioje – baltarusiška veislė ‘Žniajarka‘, o taip pat baltarusiška veislė ‘Kvietka‘, kurios augalai 

užaugino didžiausią grūdų derlių abiejose žemdirbystės sistemose (SVE-02/2014). 

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 pagrindiniai antioksidantiniu aktyvumu pasižymintys fenoliniai junginiai 

Ribes ir Prunus genčių rūšių, veislių ir tarprūšinių hibridų vaisiuose yra antocianinai. Tarprūšiniai 

serbentų hibridai R. nigrum x R. petraeum ir pagal agronominių požymių visumą vertingiausi R. 

nigrum x R. americanum bei R. nigrum x R. usuriensis uogose sukaupė didesnį (iki 28–43 %) 

antocianinų kiekį, lyginant su daug antocianinų sukaupiančio juodojo serbento ‛Ben Tirran’ 

uogomis.  

2.2. Vykdant Prunus ir Ribes antocianinų biosintezės kelio genų tyrimus pirmą kartą klonuotos 

pilnos P. avium flavonoidų sintezės kelio genų bHLH3 bei WD40 ir dalinės MYB10 sekos ir jų 

reguliatorių kDNR bei nustatytos jų sekos. Pirmą kartą pasaulyje klonuotos Ribes genties ir visos 

Saxifragales sistematinės grupės antocianinų sintezės kelio fermentų ir reguliatorių genų sekos. 

Nustatyti skirtumai antocianinų sintezės reguliatoriaus Myb10 gene tarp veislių, sukaupiančių 

skirtingą antocianinų kiekį turinčias uogas.  

2.3. Atsižvelgiant į gautus rezultatus siūloma prieš pasirenkant junginį biologiniams tyrimams 

nustatyti, ar laukiami biologiniai efektai susiję su tiriamojo junginio oksidacijos produktų 

susidarymu. Turimos ir numatomos gauti pilnos antocianinų sintezės reguliatorių bei fermentų genų 

ir kDNR sekos pasitarnaus ir kituose projektuose vykdant in vivo eksperimentus siekiant patvirtinti 

ar išsiaiškinti jų funkcijas flavonoidų sintezės kelio reguliavime, taip pat tiriant flavonoidų sintezės 

genų ir jų reguliatorių raiškos pokyčius Ribes ir Prunus gentyse priklausomai nuo vaisių brendimo 



26 
 

stadijos, genotipo ir aplinkos sąlygų. Serbentų ir vyšnių hibridų uogų ekstraktai bei sultys pasižymi 

antimikrobiniu poveikiu, o grynų Cy3R ir Dp3R antimikrobinės savybės silpnos. Gramteigiamų ir 

gramneigiamų patogeninių bakterijų ląstelių skaičiaus augimą terpėje ekstraktai sulėtina, 

pienarūgštėms bakterijoms Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus, Bifidobacterium bifidum įtaka silpna, Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus 

lactis subsp. cremoris augimo slopinimas pastebimas (SVE-01/2011).  

2.4. Tiriant mikrožalumynų maistinės kokybės valdymą šviesokultūros sistemoje nustyta, kad 

gamybiniuose šiltnamiuose aukšto slėgio natrio lempų (HPS) papildymas mėlyna ir žalia šviesa 

rudens – žiemos laikotarpiu skatina daugelio mikrožalumynų augimą, tačiau didesnis skirtingo 

apšvietimo poveikis išryškėjo žiemos laikotarpiu. Mėlyna 455 nm, 470 nm bei žalsvai mėlyna 505 

nm šviesa lėmė aukštesnes daugelio tirtų mikrožalumynų rūšių antioksidacines savybes, 

angliavandenių kiekį bei mažesnį nitratų kiekį, tačiau šie efektai jautriai priklausė nuo natūralaus 

apšvietimo skirtingu auginimo sezonu. Žalia 530 nm šviesa – mažiausiai tinkama HPS lempų 

spektro papildymui dėl neigiamo poveikio daugeliui mikrožalumynų kokybės rodiklių, ypač rudens 

auginimo laikotarpiu. Didelis papildomos 638 nm raudonos šviesos srautas, taikytas trumpą laiką 

prieš derliaus nuėmimą šiltnamyje, gali būti efektyvus siekiant pagerinti mikrožalumynų, išaugintų 

po aukšto slėgio natrio lempų ir natūraliu foniniu apšvietimu, antioksidacines savybes, ypač 

padidinti alfa tokoferolio ir violaksantino ciklo karotinoidų koncentracijas šviesai atspataresniuose, 

natūraliai daugiau antioksidantų kaupiančiuose mikrožalumynuose. Rudens laikotarpis yra mažiau 

palankus mikrožalumynų augimui ir metabolizmui šiltnamyje nei žiemos – pavasario mėnesiai. 

Nustatyta teigiama UV-A spinduliuotės įtaka antioksidacinėmis savybėmis turinčių junginiams, 

tačiau neturėjo įtakos lapų plotui ir žaliajai masei bei fotosintezės pigmentams. Palankesnė 

antioksidantų kaupimuisi buvo trumpesnių 366nm ir 390nm ir intensyvesnė UV-A spinduliuotė. 

Esant ilgesniam fotoperiodui nustatyta aukštesnė DPPH radikalų imobilizavimo geba, didesnės 

askorbo rūgšties, fenolinių junginių koncentracijos, o trumpesnis –palankesnis žaliosios masės 

formavimui, tokoferolių bei karotenoidų kiekiui. Papildomos UV-A spinduliuotės taikymas prie 

HPS lempų apšvietimo esminės įtakos mikrožalumynų maistinių savybių gerinimui neturėjo (SVE-

03/2011). 

2.4. 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). 

2.5. Sukurta dviejų dupleksų SYLC grupės (Salmonella spp., Yersinia enterocolytica, Listeria 

monocytogenes, Camplylobater spp.) patogenų kokybinės detekcijos sistema (NASBA), leidžianti 

nustatyti gyvybingas bakterijas amplifikuojant jų RNR; sukonstruoti ir ant magnetinių dalelių 

imobilizuoti VR bakteriofagų adhezinų baltymai ir jų variantai, tinkami atrankiam E. coli surišimui 

(SVE-04/2012). 

2.6. Eksperimentuose in vitro įrodyta, kad esant optimalioms sąlygoms fotoaktyvuotas 

chlorofilino-chitozano kompleksas puikiai (6 log) inaktyvuoja fotosensibilizacijai nejautrias Gram-

neigiamas patogenines bakterijas Salmonella enterica. Nustatyta, kad panaudotos neterminės maisto 

saugos priemonės nors ir neesminiai, bet turi tendenciją pagerinti braškių kerelių augumą bei 

išsivystymą ir padidinti braškių produktyvumą. Fungicidų Switch/Signum kombinacija braškių 

produktyvmą pagerino iš esmės. Šiame variante braškių kereliai iš esmės suformavo daugiausia 

žiedynų ir buvo gautas esminiai didesnis derlius lyginant su kontroliniu variantu. Žiedynų skaičius 

panaudojus Switch/Signum buvo 1.3 karto didesnis lyginant su kontrole ir 1.1 karto su apdorojimu 

chlorofilino natrio druska I. Tikimasi, kad tolimesni tyrimai padės sudaryti moksliškai pagrįstas 

prielaidas ir technologinius metodus neterminių maisto saugos priemonių įdiegimui desertinių 
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braškių uogų auginimo technologijoms, leidžiančioms išauginti saugią ir kokybišką produkciją. 

Sukurtas naujas, didelio skaisčio, siaurajuostis 400 nm bangos ilgio šviesos šaltinis 

fotosensibilizacijai inicijuoti, ištirtas ir įvertintas fotoaktyvuoto ZnO nanodalelių bei Chlorofilino 

poveikis maisto patogenams bei mikromicetams, sukurti eksperimentiniai protokolai optimaliai jų 

destrukcijai ir nustatyta, kad, juos taikant, prieš skynimą ir po skynimo mažėja uogų užsikrėtimas 

patogeniniais mikromicetais (SVE-02/2012). 

2.8. 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).  

2.9. Grikių grūdai turi 2 – 5 kartus daugiau fenolinių junginių ir 2 – 4 kartus didesnį 

antioksidacinį aktyvumą negu avižos. Grikiuose taip pat nustatytas didžiausias rutino kiekis, tačiau 

lukštuose jo aptikta 3 kartus daugiau. Reikšmingai didžiausią fenolinių rūgščių bendro kiekio dalį 

grikiuose sudarė hidrobenzoinės rūgštys. Belukštės avižos išsiskyrė didžiausiu kvercetino kiekiu, o 

paprastųjų avižų lukštai išsiskyrė didžiausiu fenolinių rūgščių kiekiu. Nustatyta, kad avižų ir kviečių 

mėginiuose reikšmingai (p<0,01) dominuoja ferulio ir p-kumaro rūgštys. Žieminiai spelta kviečiai 

pasižymėjo didesniu fenolinių rūgščių kiekiu negu paprastieji žieminiai ir vasariniai kviečiai, tačiau 

skirtumai 2014 m. buvo nereikšmingi (p<0,05).  

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 lietuviško medaus, bičių duonelės cheminę, biocheminę sudėtį, produktų ir jų 

mišinių savybių kitimus laikymo ir konservavimo sąlygomis, nustatyti vartojimui rekomenduotini 

žiedadulkių, bičių duonelės su medumi bei natūraliais papildais mišiniai, įvertintos jų 

antioksidacinės savybės, biologiškai aktyvių junginių sudėtis. Atlikta proteomo, būdingo 

skirtingoms dobilų rūšių – baltųjų, egiptinių ir raudonųjų – žiedadulkėms, lyginamoji analizė. 

Nustatyti baltymai, kurių lygis skiriasi rankomis ir bičių rinktose kiaulpienių žiedadulkėse, taip pat 

baltymai, specifiški grikių ir rapsų medui (SVE-01/2012).  

3.2. Lipofilinių ekstraktų išeiga gaunama iš uogų išspaudų virškrizinės ekstrakcijos metodu 

naudojant gryną anglies dvideginį buvo nuo 2,58 % (aronijos) iki 15 % (avietės). Pridėjus 

papildomo tirpiklio etanolio (10 %) aronij; ekstrakto i.eiga padid‘ja beveik 2 kartus, todėl šios 

rūšies išspaudoms kartu su CO2 rekomenduojama naudoti poliškumą padidinantį tiprpiklį etamolį 

(SVE-01/2014). Naudojant paviršiaus atsako metodą (RSM) atliktas superkrizinės ekstrakcijos su 

CO2 (SKE–CO2) optimizavimas ir nustatyta, kad didžiausia aliejinių ekstraktų išeiga (14,96 %) 

gaunama esant tokiems parametrams: slėgis 27,5 MPa, temperatūra 45 °C, laikas 75 min. Gautas 

modelis adekvatus eksperimentiniams rezultatams, determinacijos koeficientas (R
2
) lygus 0,978. Su 

liekana po ekstrakcijos atlikta pagreitinta ekstrakcija tirpikliais (su 50 % etanoliu). Gauta ekstrakto 

išeiga, ekstrahuojant 20 min 80 °C temperatūroje, siekia apie 23 %. 

3.3. Įvertinus gautų ekstraktų antioksidacinį aktyvumą ABTS (123,26 µmol TE/g) ir ORAC 

(936,21 µmol TE/g) metodais nustatyta, kad etanoliniai ekstraktai (ETE) yra stiprūs antioksidantai. 

Etanoliniai ekstraktai pasižymi dideliu bendru fenolinių junginių kiekiu (208,25 mg GRE/ g 

ekstrakto), kuris įtakojo antimikrobinį ir antioksidacinį aktyvumą. Naudojant Oksipreso ir 

Rancimato metodus nustatytas gauto aliejaus indukcinis periodas (IP) ir palygintas su kitų aliejų IP. 

Aviečių išspaudų aliejus nėra stabilus oksidaciniams procesams. 

3.4. Nustatyta, kad aviečių išspaudų aliejų sudaro šios pagrindinės riebalų rūgštys: polinesočios 

linolo (48,71 %), –linoleno (34,42 %) ir mononesoti oleino (12,7 %). Šios trys riebalų rūgštys yra 

nesočios, todėl šviežias aliejus greitai oksiduojasi. Peroksidų skaičius aliejuje, kuris buvo laikomas 

šaldytuve 4 °C temperatūroje apie 9 dienas, lygus 7,55 mekv/kg (didžiausia leidžiama vertė yra 10 

mekv/kg). Dėl vyraujančių polinesočių rūgščių šis aliejus jautrus oksidacijai. 

3.5. Gauti aviečių išspaudų ekstraktai išbandyti jautienos mėsainiuose. Nustatyta, kad 

etanoliniai ekstraktai (ETE) mėsainiuose pasižymi stipriu antimikrobiniu ir antioksidaciniu efektu: 

jie slopino Enterobacteriaceae, Brochothrix thermosphacta, Pseudomonas spp. ir pienarūgščių 
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bakterijų augimą, bei buvo stipresni antioksidantai net už sulfitus kartu tirtuose komerciniuose 

mėsainiuose. Tuo tarpu aviečių išspaudų aliejus nepasižymėjo nei antimikrobiniu, nei 

antioksidaciniu poveikiu; atvirkščiai pastebėtas prooksidacinis tokio aliejaus priedų poveikis 

mėsainiams, tikriausiais dėl papildomai pridedamų PNRR. Etanoliniai ekstraktai stabilizavo mėsos 

spalvą pirmosios laikymo savaitės metu, o panaudojus ekstraktą su organinėmis rūgštimis (acto ir 

pieno r.) toks poveikis buvo nustatytas iki 2 savaičių. Kartu panaudoti acetato–laktato ir aliejaus 

priedai neturėjo įtakos, o su etanoliniais ekstraktais jie slopino MetMb susidarymą. Atlikus juslinę 

analizę, nustatyta, kad etanolinių ekstraktų įtaka mėsainių juslinėms savybėms yra nereikšminga. 

Termiškai apdorotų mėsainių su ETE priedais juslinis įvertinimas taip pat neišryškino jokio 

neigiamo ekstraktų poveikio mėsainių skoniui. Tik labai nedaug suteikė mėsainiams rūgštų skonį. 

Apibendrinus visus tyrimus su mėsainiais, galima padaryti išvadą, kad pagreitintos ekstrakcijos 

metodu gauti aviečių išspaudų ekstraktai yra perspektyvūs mėsainių priedai, nes jie slopina 

oksidacijos ir mikrobiologinius procesus bei praturtina gaminius sveikatai naudingais 

fitochemikalais. Tolimesnėse studijose reikėtų ištirti bioaktyvių junginių esančių ekstraktuose ir su 

jais pagamintuose maisto gaminiuose biopasisavinamumą ir poveikį įvairiai organizmų veiklai.  

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 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). 

4.2. Atrinkti kokybiškai ir kiekybiškai optimalūs skaidulinių maisto medžiagų bei Ca preparatų 

variantai, kurie panaudoti sudarant praturtintų veikliosiomis maisto medžiagomis bandomųjų 

modelinių išrūgų gėrimų matricų receptūras (SVE-08/2012). 

4.3. Nustatyta, kad daugiamečiai pupiniai augalai gali būti panaudoti kaip maisto funkciniai 

ingredientai: jie turtingi baltymų, ypač sėklos, raudonasis ir šilinis dobilas, taip pat kaip ir sėjamais 

esparcetas bei ilguolinė kulkšnė yra vertingų antioksidantų, fenolinių junginių šaltinis. Nustatyta, 

kad augalų sėklos, ypač A. glycyphyllos, yra turtingos geležies. Nustatyta, kad tarp tirtų augalų 

genčių turtingiausia izoflavonų yra Trifolium gentis ir ypač T. medium augalai. Lyginant augalų 

frakcijas, daugiausiai jų randama lapuose. Jaunuose, t.y. krūmijimosi tarpsnio augalų antžeminėje 

dalyje izoflavonų daugiau negu žydinčiuose augaluose. Vyraujantys izoflavonai yra biochaninas A 

ir formononetinas. Numatoma toliau tirti rūšis sekančia seka: sėklos, daigintos sėklos-želmenys-

augalai (2 tarpsniai), atliekant biologiškai aktyvių junginių identifikavimą ir kiekybinį nustatymą 

(Nr. SVE-06/2014). 

4.4. Nustatyta, kad uogoms, turinčioms kietą odelę, pvz šaltalankiams, kintančio impulsinio 

elektrinio lauko (IEL) poveikis yra didesnis nei uogoms, turinčioms minkštą odelę, pvz. avietėms. 

Šaldymas/ atšildymas minkštas uogas sutraiško, todėl tikslinga veikti IEL uogas, turinčias kietą 

odelę. Nustatyta, kad junginių ekstrakcija iš ląstelių gali vykti jų nesuardant. Nustatytos optimalios 

ekstrakcijos sąlygos. Stambiamolekulinių junginių ekstrancija yra mažiau jautri IEL parametrams 

(SVE-08/2014). 

4.5. Grūduose nustatytos 2 potencialių trichotecenų producentų rūšys – F. graminearum ir F. 

culmorum, iš kurių pirmoji yra dominuojanti ir yra pagrindinis B trichotecenų grūduose šaltinis. 

Atlikus grynų F. graminearum kultūrų chemotipavimą, nustatyta, kad vyrauja 15ADON 

chemotipas, tačiau palyginti su kitomis Europoje atliktomis studijomis, aptiktas gana didelis ir 

3ADON chemotipo dažnis. Šio chemotipo F. graminearum kultūros laikomos agresyvesnėmis ir 

daugiau toksinų produkuojančiomis nei 15ADON chemotipo kultūros. Mikotoksinų nustatymo 

grūduose duomenimis grūdai labiau užteršti 3ADON derivatu, o ne 15ADON. 2015 m. atlikti grūdų 

mėginių chemotipavimo duomenys turėtų parodyti, ar 3ADON yra mažiau paplitęs chemotipas, ar 

tik sunkiau išskiriamas, ir ar 3ADON chemotipo F. graminearum kultūros laikytinos intensyviau 

mikotoksinus produkuojančiomis nei 15ADON (SVE-09/2014).  
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4.6. Tyrimais nustatyta, kad 21 dieną vartojant biogėrimą pasukų pagrindu, praturtintą pieno 

baltymais, tiriamų asmenų kraujo biocheminių rodiklių svyravimai pasireiškė normų ribose, o kai 

kurie buvo linkę sumažėti. Tai ypač pasakytina apie kraujo lipidus. Nežymiai mažėjo ir kūno 

sudėties, arterinio kraujospūdžio rodikliai. Todėl apskritai biogėrimas iš pasukų, praturtintas pieno 

baltymais, turėjo teigiamą poveikį žmonių sveikatai (SVE-08/2012). 
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aukšto slėgio ir fermentiniais 

metodais 

Kauno 

technologijos 

universitetas 

113 241,43 

(391 000) 

0 0 0 37 708,53 

(130 200) 

75 532,90 

(260 800) 

14.  SVE-

14003 

 SVE-
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Šatkauskas 

Elektroporacijos tyrimai 

augalinės žaliavos bioaktyvių 

komponentų masės pernašos 

intensyvinimui 

Vytauto Didžiojo 

universitetas 

115 848,01 

(400 000) 

0 0 0 70 348,70 
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45 499,31 
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21.  SVE-
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 SVE-

09/2014 

dr. Skaidrė 

Supronienė 

Trichotecenus produkuojančių 

Fusarium spp. chemotipų sudėtis 

javuose, jų patogeniškumas ir 

kontrolė 
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agrarinių ir miškų 

mokslų centras 
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0 0 0 40 546,80 
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Biomarkerių paieška kenksmingų 

medžiagų aptikimui grūduose ir 

jų produktuose kokybės bei 

saugos kontrolei 

Gamtos tyrimų 

centras 

110 519,00 

(381 600) 

0 0 0 43 153,38 
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67 365,62 

(232 600) 

Iš viso: 
3 426 204,85 

(11 830 000) 

2 36 040,31 

(815 000) 

611 503,70 

(2 111 400) 

712 783,82 

(2 461 100) 

965 709 

(3 334 400) 

900 168 

(3 108 100) 

 


