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DUOMENYS APIE 2013 METAIS VYKDYTUS PROJEKTUS 

 

Eil. 

Nr. 

Kvietimo Nr. Konkurse dalyvavusių 

projektų skaičius 

Projektų skaičius Projektams 

skirta lėšų, Lt Vykdytų Baigtų Tęsiamų 

1. I kvietimas 20 9 5 4 7 908 500 

2. II vietimas 14 8 0 8 4 382 500 

 

 

2013 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“ 2013 m. buvo tęsiami devyni 

2011 m. pradėti projektai (3 projektai vykdomi Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filiale 

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

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

universitete bei Gamtos tyrimų centre) ir aštuoni 2012 m. pradėti projektai. Biocheminiais ir 

spektrofotometriniais metodais buvo įvertinamas fenolinių junginių kiekis, antocianinų kiekis ir 

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

hibridų vaisiuose (Nr. SVE-01/2011). 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). Siekiant gerinti maisto žaliavų ir produktų saugą bei kokybę žmonių 

kampilobakteriozės prevencijai buvo surinkta ir ištirta 517 maisto ir aplinkos mėginių, o 

kampilobakterijos buvo aptiktos iš viso 151 mėginyje (Nr. SVE-05/2011). Ieškant ir įvertinant 

naujus daugiafunkcinius fitocheminius komponentus maisto biologinei vertei ir saugai padidinti“ 

buvo ištirta iš daugiau kaip 30 įvairių rūšių botaninių žaliavų įvairiais tirpikliais išskirti 

ekstraktai ir jų frakcijos ir nustatytos jų antioksidacinės, antimikrobinės savybės, 

genotoksiškumas, įtaka maiste vykstančioms reakcijoms ir įtaka kai kurių maistom produktų 

kokybei (Nr. SVE-06/2011). Tradicinio maisto kokybę ir biologinę vertę buvo siekiama 

padidiniti projektuojant jo struktūrą ir funkcionalumą ir nustatytas vanduo aliejuje emulsijų 

stabilizavimo mechanizmas, formuojant tarpfazinį sluoksnį iš išrūgų baltymų bei 

karboksimetilceliuliozės nuoseklios ir vienalaikės absorbcijos metodais (Nr. SVE-07/2011). 

Buvo sukurti naujo tipo prebiotiniai oligosacharidai termofilinių fermentų pagalba ir atrinkti 

kultivuojamui termofiliniai mikroorganizmai, gebantys aktyviai skaidyti polisacharidus (PS), 
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nustatytas suminis kultivuojamų ir nekultivuojamų mikroorganizmų PS skaidymo potencialas, 

naudojant metaproteomikos metodus (Nr. SVE-08/2011). Padidintos biologinės vertės ir 

saugesni maisto produktai buvo kuriami taikant augalinės žaliavos kietafazę fermentaciją 

bakteriocinus gaminančiomis pieno rūgšties bakterijomis ir atrinkta 14 skirtingų augalinių 

žaliavų. Ištirti nefermentuotų lubinų ir nuriebintų linų sėklų bei Lietuvoje auginamų vaistinių–

prieskoninių augalų cheminės sudėties ypatumai ir nefermentuotų augalinių žaliavų fenolinių 

junginių, eterinių aliejų sudėtis Atliktas bioprocesų kietafazės fermentacijos ir tradicinės 

fermentacijos skystoje fazėje palyginamasis įvertinimas maisto saugos požiūriu. Atrinkti 

didžiausios biologinės vertės saugūs fermentuoti augaliniai produktai ir pritaikyti 

funkcionalesnių maisto produktų gamybai, ypatingą dėmesį skiriant padidintos rizikos žmonių 

grupių mitybai (nutukimo, diabeto, širdies ir kraujagyslių, onkologinių ligų prevencijai); sukurti 

technologijų prototipai naujų didesnės biologinės vertės, saugesnių maisto produktų (miltinių 

kepinių, mėsos ir pieno) su fermentuotomis augalinėmis žaliavomis (Nr. SVE-09/2011). Tęsti 

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 (Nr. SVE-01/2012). Kuriant ir taikant inovatyvias technologijas 

panaudojant 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 uogų paviršiuje, uogų puvimo greitį, tam tikrais 

atvejais padidina augalo derlingumą. Pradėta tirti fitobiotikų įtaka gyvūnų lipidų apykaitai, 

pašarų virškinamumui ir produkcijos formavimuisi, ištirta topinambų cheminė, biologinė, 

energetinė vertė, pasirengta eksperimentui su gyvūnais (Nr. SVE-03/2012). 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 (Nr. SVE-04/2012). Atliekama antimikrobiškai 

aktyvių pieno rūgšties bakterijų filogenetinė analizė ir atranka raugų gamybai, ištirtas maisto 

žaliavų užterštumas kampilobakterijomis, atlikti molekulinės epidemiologijos tyrimai ir vertintas 

biologiškai aktyvių medžiagų poveikis kampilobakterijomis (Nr. SVE-05/2012). Remiantis 

bioinformatiniais duomenimis, sukurta strategija Prunus genties antocianinų kelio molekulinių 

žymenų – transkripcijos veiksnių molekuliniam klonavimui į binarinių vektorių pagrindu 

sukonstruotus laikinos raiškos vektorius (Nr. SVE-06/2012). Sudarytos bandomosios triušių 

grupės ir tirta žąsų amžiaus ir dėjimo periodo įtaka žąsų kiaušinių trynių riebalų rūgščių sudėčiai 

siekiant gerinti skirtingai užaugintų ūkinių ir laukinių gyvūnų mėsos kokybę vartotojų sveikos 

mitybos aspektu. Tirtas topinambų ir moliūgų, pasižyminčių fitobiotinėmis savybėmis, poveikis 

gyvūnų lipidų apykaitai, pašarų virškinamumui, sveikatingumui ir produkcijos formavimuisi (Nr. 

SVE-07/2012). Buvo ištirta pašarų priedų – topinambų gumbų ir moliūgų vaisių, bei pašarų 

cheminė sudėtis, bioaktyviųjų medžiagų kiekiai ir paskaičiuotos jų energinės vertės. Ištirta 

paršelių, veršelių ir viščiukų broilerių kraujo morfologinė, cheminę sudėtis, lipidų apykaita ir 
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sveikatingumas, naudojant fitobiotinius pašarų priedus. Atlikti paršelių, veršelių ir viščiukų 

broilerių virškinamumo ir išmatų bakteriologiniai tyrimai. Naudojant fitobiotinių savybių pašarų 

priedus nustatyta ir įvertinta įtaka paršelių, veršelių ir viščiukų broilerių produkcijos 

formavimuisi, augimo dinamikai ir produkcijos kokybei. Ištirta Lietuvoje skirtingomis laikymo 

ir šėrimo sąlygomis užaugintų ūkinių gyvūnų (triušių) ir skirtingo amžiaus realizuojamų arklių 

bei nelaisvėje auginamų elnių mėsos ir riebalų kokybė. Nustatyti kaip triušių auginimo (laikymo 

ir šėrimo) sąlygos bei arklių amžius įtakoja jų mėsos ir riebalų kokybinius rodiklius. Taip pat 

pradėti rinkti ir tirti laisvėje gyvenančių laukinių sumedžiotų tauriųjų elnių, stirnų mėsos 

mėginiai. Tirta kaip augimo sąlygos (ūkio ir laisvės) įtakoja tauriųjų elnių mėsos kokybinius 

rodiklius ir kaip įvairių rūšių gyvūnų, užaugintų ir užaugusių skirtingomis auginimo sąlygomis 

gali įtakoti sveikesnę mitybą ir kaip skirtingų rūšių mėsa turėtų būti vertinama vartotojų sveikos 

mitybos, širdies ir kraujagyslių susirgimų rizikos aspektu. Ištirta stirnų riebalų rūgščių sudėtis 

skirtinguose raumenyse ir palygintas jos atitikimas sveikos mitybos reikalavimams (Nr. SVE-

07/2012). 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. 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 (Nr. SVE-08/2012). 

 

ABSTRACT OF ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2013 

  

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 2013 nine research projects were which were financed by National Science Programme 

“Healthy and Safe Food” were continued in 2011: three projects are carried out at the Institute of 

Horticulture of Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry; two projects 

implemented at Kaunas University of Technology and 4 institutions (Vytautas Magnus 

University, Vilnius University, Nature Research Centre and Lithuanian University of Health 

Sciences) are implementing one project each; 8 research project were granted in 2012 as a results 

of a second call: 3 projects are carried out by Vilnius University, 2 by Kaunas University of 

Technology and 2 by the University of Health Sciences. 
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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 
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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. 

 

 

DĖSTOMOJI ATASKAITOS DALIS 

 

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

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

centro filiale Sodininkystės ir daržininkystės institute, 2 projektai – Kauno technologijos 

universitete bei po vieną projektą Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus universitete, Lietuvos 

sveikatos mokslų universitete bei Gamtos tyrimų centre; finansavimas 2012 metais skirtas 8 II 

kvietimo konkursą laimėjusiems projektams: 3 projektai vykdomi Vilniaus universitete, 2 – 

Kauno technologijos universitete ir 2 – Sveikatos mokslų universitete. Toliau bus trumpai 

aprašyti kiekvieno projekto pasiekimai per ataskaitinį laikotarpį. 

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

(Nr. SVE-01/2011, baigiamas 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 kiti, 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). Pagrindinis delfinidino glikozido metabolitas, galo rūgštis, 

sumažino ląstelių kultūros gyvybingumą priklausomai nuo panaudotos medžiagos koncentracijos 

ir poveikio trukmės. Tačiau galo rūgšties poveikis buvo sąlygotas jos gebėjimo padidinti H2O2 

lygį ląstelių auginimo terpėje arba pačiose ląstelėse, o ne šios medžiagos tiesioginio poveikio 

ląstelėms. Chemiškai skirtingi Cy3R, Pg3G ir Mv3G, priklausomai nuo panaudotos 

koncentracijos ir poveikio trukmės nevienodai efektyviai apsaugojo ląsteles nuo citotoksinio 

H2O2 poveikio. Iš visų tirtų antocianinų Cy3R buvo efektyviausias. 

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

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

Tolimesni tyrimai turi būti nukreipti į uogose ir vaisiuose vyraujančių antocianinų metabolitų 

biologinį poveikį. Ekspertai įvertino metinę ataskaitą teigiamai. 

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

daržininkystės produktų kokybei” (Nr. SVE-02/2011, baigiamas 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‘ obuoli ų ir obelų lapų etanolinių ekstraktų dominuojanti analitė yra chlorogeno rūgštis, o 

obelų lapų ekstraktuose – floridzinas. 

Tirtų veislių obuoliuose ir obelų lapuose identifikuoti ir kiekybiškai įvertinti kvercetino 

glikozidai – hiperozidas, izokvercitrinas, rutinas, avikuliarinas ir kvercitrinas. Obuolių ėminiuose 

tarp kvercetino glikozidų vyravo hiperozidas, o obelų lapų ėminiuose – kvercitrinas. Didžiausias 

suminis kvercetino glikozidų kiekis nustatytas ‘Aldas‘ veislės obelų vaisiuose ir lapuose. 

Identifikuoti ir kiekybiškai nustatyti 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, 2013). 

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 
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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 

m (PA0 m (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 – 2 417 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, 2013). 

Tyrimų rezultatai paskelbti 5 mokslinėse publikacijose Lietuvoje ir 3 straipsniai 

spausdinami WOS žurnaluose, 4 straipsniai pateikti spaudai (WOS) ir yra recenzavimo eigoje. 

Tyrimų duomenys pristatyti 4 konferencijose, dviejuose seminaruose ir populiarioje mokslo 

spaudoje bei kitose viešinimo priemonėse. Ekspertai įvertino metinę ataskaitą teigiamai. 

 Vykdant projektą „Mikrožalumynų maistinės kokybės valdymas šviesokultūros 

sistemoje“, (Nr. SVE-03/2011, baigiamas 2014 m. liepos 31 d.) nustatyta, kad skirtingų rūšių ir 

veislių mikrožalumynų maistinė kokybė labai skyrėsi. Nustatyta, kad gamybiniuose šiltnamiuose 

aukšto slėgio natrio lempų (HPS) papildymas mėlyna ir žalia šviesa rudens – žiemos laikotarpiu 

skatino daugelio mikrožalumynų augimą, tačiau didesnis skirtingo apšvietimo poveikis išryškėjo 

žiemos laikotarpiu. Mėlyna 455 nm, 470 nm bei žalsvai mėlyna 505 nm šviesa lėmė stipresnes 

daugelio tirtų mikrožalumynų rūšių antioksidacines savybes, angliavandenių kiekį bei mažesnį 

nitratų kiekį, tačiau šie efektai jautriai priklausė nuo natūralaus apšvietimo skirtingu auginimo 

sezonu. Žalia 530 nm šviesa – mažiausiai tinkama HPS lempų spektro papildymui dėl neigiamo 

poveikio daugeliui mikrožalumynų kokybės rodiklių, ypač rudens auginimo laikotarpiu. 

Durpių subtratą maišant su vermikulitu ir ceolitu, išauginti substratui jautresni kiniško kopūsto 

ir mažiau jautrūs agurklės mikrožalumynai pasižymėjo stipresnėmis antioksidacinėmis savybėmis, 

didesnėmis karotinoidų koncentracijomis, tačiau visi substrato priedai turėjo neigiamos įtakos 

mikrožalumynų lapo ploto ir žaliosios masės formavimui. Didelio srauto tankio raudona kietakūnė 

šviesa, taikyta mikrožalumynų, išaugintų tik po kietakūniu apšvietimu fitotrone, švitinimui 3 paras 

prieš derliaus nuėmimą, veikė juos kaip fotostresorius, iššaukė antioksidacinės sistemos reakciją ir 

taip pagerino maistinės kokybės rodiklius. Tačiau toks švitinimas buvo efektyvus tik atsparesnėms 

mikrožalumynų rūšims, o lyginant skirtingų raudonų bangų ilgių efektus, stabilesnis ir efektyvesnis 

švitinimas buvo vien raudona 638 nm šviesa. Didelis papildomos 638 nm raudonos šviesos srautas, 
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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 (SVE-03/2011, 2013). Skirtingas UV-A 

fotoperiodas turėjo nevienodą poveikį įvairiems rodikliams mikrožalumynuose. 16 h fotoperiodas 

turėjo reikšmingos įtakos antioksidacinės sistemos rodikliams: nustatyta aukštesnė DPPH radikalų 

imobilizavimo geba, didesnės askorbo rūgšties, fenolinių junginių koncentracijos. 10 h UV-A 

fotoperiodas priklausomai nuo augalo ir bangos ilgio palankesnis buvo žaliosios masės formavimui, 

tokoferolių bei karotinoidų kiekiui (Samuolienė ir kiti, 2013). 

Sukonstruotos originalios raudonų ir mėlynų šviesos diodų lempos, skirtos aukšto slėgio lempų 

pakeitimui šiltnamyje. Fitotrono sąlygomis po šiomis lempomis išauginti mikrožalumynai neišsiskyrė 

geresniais maistinės kokybės rodikliais, lyginant su augintais po HPS lempomis, tačiau dėl 

ekonomiškumo kietakūnės lempos yra tinkamos uždarose patalpose auginti pakankamai kokybiškus 

trumpos vegetacijos augalus, kokie yra mikrožalumynai. Tolesniuose tyrimų etapuose bus tikrinamas 

šių lempų efektyvumas šiltnamio sąlygomis. Ekspertai įvertino metinę ataskaitą teigiamai. 

Vykdant projektą ,,Retesniųjų uoginių augalų bioaktyvių komponentų kitimas 

priklausomai nuo genotipo ir aplinkos“ (Nr. SVE-04/2011, baigiamas 2014 m. liepos 31 d.) 

2012 m. 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 (ISI IF=3,458) (Kraujalytė ir kt., 2012). Pirminiai duomenys 

apie putinų sulčių fenolinių junginių kiekį bei antiradikalinį aktyvumą taip pat publikuoti 

(Česonienė ir kt., 2012). Tęsiant šiuos darbus, 2012 m. taip pat ištirtos 6 putino veislių uogų 

sulčių antioksidacinės savybės taikant modelines in vitro sistemas – ABTS ir DPPH radikalų 

sujungimo, geležies (II) redukavimo (FRAP) metodais ir pagal bendrąjį fenolinių junginių kiekį 

(Folin-Ciocalteu metodas). Remiantis gautais rezultatais publikuotas staripsnis Food Chemistry 

žurnale (Kraujalytė ir kt., 2013). Išsamiai ištirtos 7 šilauogių genotipų lapų ir uogų 

antioksidacinės savybės. Taip pat vykdomi parengiamieji septynių sodinių šilauogių veislių 

tyrimai siekiant optimizuoti genotoksiškumo tyrimų metodikas bei nustatyti tinkamas tyrimams 

ekstraktų koncentracijas. Maisto gedimo mikroorganizmų tyrimų rezultatai parodė, kad šilauogių 

veislių Dixi, Gretha, Gila, Putte, Norhland, Northblue, Bluecrop sultys pasižymėjo silpnu 

biocidiniu poveikiu Debaryomyces hansenii D. 4T mielėms, o lapų metanoliniai ekstraktai 

silpnai veikė Yarrowia lipolytica Y.6.1 ir Debaryomyces hansenii D. 4T rūšių mieles.  

Tęsiant projekto veiklas 2013 m. buvo nustatyti šie uždaviniai: (1) atlikti šilauogių ir 

putinų lauko kolekcijų (GTC BI ir VDU KBS) genetinę atranką, siekiant nustatyti labiausiai 

genetiškai besiskiriančius kolekcinius pavyzdžius: įvertinti tiriamų pavyzdžių tarpusavio 

genetinius ryšius pagal genominę DNR; atlikti identifikuotų DNR fragmentų, specifinių veislėms 

ir klonams, sekvenavimą, palyginant su genų banko sekomis; atlikti genomo markiravimą ir 

identifikavimą; (2) įvairiais būdais išskirti iš tiriamų objektų ekstraktus, nustatyti juose esančių 

bioaktyvių junginių kokybinę ir kiekybinę sudėtį, bendrąjį fenolinių junginių kiekį ir 

antioksidacines savybes. Nustatyti atrinktų genotipų biologiškai aktyvių komponentų sudėties 

bei antioksidacinio efektyvumo kitimo dėsningumus sezoninio augalų vystymosi eigoje ir 

išanalizuoti sąsajas tarp šių rodiklių; įvertinti bioaktyvių komponentų sudėties ir antioksidacinio 
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efektyvumo fenotipinių markerių panaudojimo praktikoje galimybes; (3) ištirti atrinktų genotipų 

ekstraktų baktericidinio ir fungicidinio poveikio mikroorganizmams – maisto produktų 

gadintojams – efektyvumo kitimą sezoninio augalų vystymosi eigoje; išanalizuoti sąsajas tarp 

bioaktyvių komponentų sudėties, antioksidacinio ir antimikrobinio efektyvumo; (4) atlikti 

genotoksikologinius atrinktų genotipų ekstraktų tyrimus sezoninio augalų vystymosi eigoje; (5) 

atrinkti perspektyviausius genotipus pagal adaptyvumą, produktyvumą ir bioaktyvių komponentų 

kiekius bei antoksidacines ir antimikrobines savybes (SVE-04/2011, 2013). 

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. 

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 

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 
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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 straipnsniai. Ekspertai įvertino metinę ataskaitą teigiamai.  

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

kampilobakteriozės prevencijai“ (Nr. SVE-05/2011, užbaigtas 2013 m.), ištirtas 

kampilobakterijų paplitimas kai kuriose gyvūninės kilmės žaliavose, pusgaminiuose ir aplinkoje. 

Nustatyta, kad dažniausia kampilobakterijomis buvo užkrėsta paukštienos mėsa ir pusgaminiai: 

broilerių sparneliai – 58,6%, blauzdelės – 50,0%, kepenėlės – 42,7%, marinuoti broilerių gaminiai 

– 34,3%, faršas – 21,2%. Kitų gyvūninės kilmės žaliavų ir pusgaminių užkrėstumas 

kampilobakterijomis buvo mažesnis – nepasterizuoto pieno bei smulkintos kiaulienos – 3,9%, 

marinuotų kiaulienos produktų – 1%, o iš smulkintos jautienos tyrimo laikotarpiu 

kampilobakterijos visai nebuvo išskirtos. Taip pat nustatyta, kad dažniausiai žmonių susirgimus 

sukelianti Campylobacter jejuni rūšis maisto mėginiuose buvo aptinkama marinuotose broilerių 

pusgaminiuose (91,7%), broilerių mėsoje (80%), C. coli rūšis – kiaulienoje (36,2%) ir jos 

marinuotuose pusgaminiuose (29,9%) bei broilerių mėsoje (21,7%). Tyrimų metu nustatyti 27 

skirtingi Campylobacter jejuni kloniniai kompleksai (ST-1034, ST-1287; ST-179; ST-206; ST-21; 

ST-22; ST-257; ST-283; ST-353; ST-354; ST-403; ST-42; ST-443; ST-446; ST-45; ST-460; ST-

464; ST-48; ST-52; ST-574; ST-607; ST-61; ST-658; ST-692; ST-828; ST-829; ST-952), kuriems 

priskirti 132 skirtingi sekų tipai. Iš jų 58 pirmą kartą atrasti bei užregistruoti Oksfordo universiteto 

duomenų bazėje „Campylobacter Multilocus Sequence Typing“ kaip naujai identifikuoti genotipai 

ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje (http://pubmlst.org/ campylobacter/). Registracijos 

informacija laisvai prieinama http://pubmlst.org/campylobacter duomenų bazėje įvedus MLST 

sekų tipą iš pateikto sąrašo. Remiantis MLST genotipavimo tyrimų rezultatais padaryta išvada, kad 

Lietuvoje žmonių sergamumą kampilobakterioze daugiausiai įtakoja paukštienos gamyba, kadangi 

tiek mažmeninėje prekyboje parduodamuose paukštienos gaminiuose, tiek kampilobakterioze 

sergančių žmonių klinikiniuose mėginiuose aptinkami tie patys kampilobakterijų kloniniai 

kompleksai (ST-828, ST-446, ST-607, ST-42, ST-52, ST-658, ST-354, ST-443, ST-464, ST-

3530). Projekto metu nustatytas slopinantis biologiškai aktyvių medžiagų poveikis 

kampilobakterijoms iš įvairių šaltinių (maisto, aplinkos šaltinių bei sergančių kampilobakterioze 

žmonių klinikinių mėginių) laboratorinėmis sąlygomis ir testuojant išgyvenimą maisto matricose. 

Tyrimams naudotų natūralių marinatų sudėtyje buvo prieskoniai (čiobrelis, rozmarinas, bazilikas, 

mairūnas ir kt.) bei biologiškai aktyvios medžiagos: pieno rūgštis (5%), lianlolis (1%; 2,5%) ir 

cinamaldehidas (1,5%; 2%). Komerciniai marinatai buvo sudaryti iš komerciniu būdu pagamintų 
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prieskonių su cheminiais priedais (mononatrio glutamatu – E621, kalcio laktatu – E327 ir natrio 

acetatu – E262), vieno komercinio marinato sudėtyje taip pat buvo biologiškai aktyvių medžiagų, 

siekiant įvertinti, kiek jos įtakoja marinato gebėjimą mažinti bakterijų skaičių. Nustatyta, kad 

natūralių prieskonių efektyvumas buvo padidintas biologiškai aktyvių medžiagų pagalba. 

Gamybiniam eksperimentui buvo apsirinktas natūralus marinatas su biologiškai aktyviu priedu – 

timoliu (pridedant čiobrelių). Gamybos sąlygomis pagal projekto tyrimų metu sukurta ir išbandyta 

broilerių mėsos marinavimo receptūrą buvo pagaminta marinuotų broilerių pusgaminių partija ir 

atliktas juslinis įvertinimas pagal įmonės nustatytą tvarką. Pagaminus ir įvertinus eksperimentinių 

marinuotų viščiukų broilerių sparnelių su čiobreliu juslines savybes, jos buvo priimtinos ir tokia 

gaminio idėja buvo įtraukta į įmonės duomenų bazę. Tokių priemonių naudojimas leistų sumažinti 

žmonių susirgimų kampilobakterioze atvejų, siejamų su šiais maisto gaminiais, skaičių. Siekiant 

geriau įvertinti žmonių sergamumo kampilobakterioze priežastis bei užsikrėtimo šaltinius 

rekomenduojama į stebėsenos planus be šviežios paukštienos įtraukti daugiau skirtingų maisto 

produktų, taip pat vykdyti nuolatinius išskirtų kampilobakterijų molekulinės epidemiologijos 

tyrimus.Projekto rezultatai publikuoti žurnale Acta Vet Scand, dar 3 mokslinės publikacijos 

pateiktos publikavimui. Ekspertai baigiamąją ataskaitą įvertino teigiamai. 

Vykdant projektą ,,Nauji daugiafunkciniai fitocheminiai komponentai maisto 

biologinei vertei ir saugai padidinti“ (Nr. SVE-06/2011, projektas užbaigtas 2013 m.) buvo 

ištirti iš daugiau kaip 30 įvairių rūšių botaninių žaliavų įvairiais tirpikliais išskirti ekstraktai, jų 

frakcijos ar igryninti junginiai ir nustatyta, kad visi pagaminti fitocheminiai preparatai 

pasižymėjo geba sujungti laisvuosius radikalus ir antioksidacinėmis savybėmis, tačiau jų 

potencialas priklausė tiek nuo augalo rūšies, tiek ir nuo panaudoto išskyrimo būdo ir tirpiklio. 

Ypač stipriomis antioksidacinėmis savybėmis pasižymėjo poliškais tirpikliais išskirti 

Filipendula, Agrimonia genčiai priklausančių rūšių, Tusilago farfara (Dobravalskytė ir kt., 

2013), Calamintha grandiflora (Dobravalskytė ir kt., 2012) Myrrhis odorata (Dobravalskytė ir 

kt., 2013) Gratiola officinalis, Dioscorea caucasica, Betonica officinalis, Tanacetum balzamita, 

Vincetoxicum hirundinaria, Vincetoxicum luteum (Šliumpaitė ir kt. 2013), Chamaemelum nobile, 

Dracocephalum moldavica, Sambucus nigra ir kai kurių kitų augalinių žaliavų (rugių ir kviečių 

sėlenų, aviečių išspaudų, svogūnų miltų, juodųjų serbentų pumpurų) ekstraktai. Šių ekstraktų 

antioksidacinis aktyvumas dažniausiai gerai koreliavo su bendruoju juose esančių fenolinių 

junginių kiekiu. Taip pat ištirti veikliųjų medžiagų išsiskyrimo iš kai kurių pagamintų 

fitocheminių preparatų ypatumai imituojant virškinamojo trakto sąlygas in vitro. Užbaigti visai 

naujų, iki šiol labai menkai tirtų augalinių žaliavų – grybų Phaeolus schweinitzii, Inonotus 

hispidus, Tricholoma columbetta, Tricholoma caligatum, Xerocomus chrysenteron, Hydnellum 

ferruginemum, Agaricus bisporius ir Pleurotus ostreatus antioksidacinio potencialo tyrimai 

(Smolskaitė ir kt., 2013). Nustatyta, kad stipriausia radikalų sujungimo geba pasižymėjo P. 

schweinitzii, I. hispidus, T. columbetta, H. ferrugineum. P. schweinitzii metanoliu išekstrahuotos 

frakcijos. Nustatyta, kad I. hispidus 4 frakcijos buvo aktyvios antimikrobinės medžiagos prieš 

Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis ir Candida albicans, kitų tirtų grybų ekstraktai taip pat 

slopino įvairių bakterijų vystymąsi. Šios botaninės žaliavos gali būti perspektyvūs funkcionaliųjų 

komponentų šaltiniai, atlikti išsamesni fitocheminiai šių grybų tyrimai, identifikuotos pagrindinės 

veikliosios medžiagos (hispidinas, hispolonas ir kt. panašios struktūros junginiai), pasižyminčios 

antimikrobinėmis, antilervinėmis ir antioksidacinėmis savybėmis, buvo įvertintas pagrindinio 

junginio hispidino genotoksinis poveikis ir mutageniškumas.  
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Plečiant taikomų tyrimo metodikų sąrašą, vykdant projektą įsisavintos naujos 

antioksidacinių savybių įvertinimo metodikos: pagal deguonies radikalo absorbciją, radikalų 

sujungimo gebą chromatografijos sraute, tiesioginis tiriamo objekto radikalų sujungimo gebos 

matavimas (QUENCHER procedūra) ir imituojant viršinamojo trakto aplinkos sąlygas in vitro. 

Ištyrus pagamintus fitopreparatus įvairiais chromatografijos ir masių spektrometrijos metodais, 

identifikuoti įvairių klasių junginiai, daugiausiai priklausantys flavonoidų, fenolinių rūgščių ir 

terpenoidų struktūroms: kai kuriuose fitopreparatuose nustatytos tokių junginių koncentracijos ir 

jų priklausomybė nuo augalų vegetacijos fazės. Ištyrus kai kurių fitopreparatų (šeivamedžio ir 

burokėlių ekstraktų bei kai kurių aromatinių augalų eterinių aliejų) įtaką realių maisto sistemų 

(mėsos ir žuvų produktų) kokybei (Raudoniūtė ir kt., 2013), nustatyta, kad šie fitopreparatai 

neturi neigiamos įtakos daugeliui rodiklių, o kai kuriems rodikliams turėjo teigiamos įtakos. 

Burokėlių preparatai, kurių sudėtyje yra sveikatai naudingų betacianinų, buvo išbandyti realiuose 

gaminiuose iš kiaulienos ir įvertinta jų įtaka produktų kokybei (Raudoniūtė ir kt., 2013). Jų 

poveikis antioksidaciniam produktų potencialui ir antimikrobinėms savybės nebuvo reikšmingas, 

tiriant pagamintus produktus in vitro. Buvo ištirta veikliųjų medžiagų išsiskyrimo dinamika 

imituojant virškinimo sąlygas ir tokiu būdu išsiaiškinta, kiek tokių medžiagų išsiskiria į tirpią (ir 

tikėtina – biopasisavinamą organizmo ląstelėmis) fazę. Įsisavintos ir išbandytos modelinės maisto 

komponentų ir realių maisto medžiagų (mėsa, aliejus) sistemos terminėms ir oksidacinėms 

reakcijoms tirti; jos buvo išbandytos panaudojant kai kurias augalines žaliavas. Pavyzdžiui, nustatyta, 

kad burokėlio pigmentų frakcijos efektyviai slopino kai kurių kancerogeniškumu pasižyminčių 

heterociklinių aminų susidarymą modelinėje sistemoje (Raudoniūtė ir kt., 2013). Efektyvios frakcijos 

taip pat išbandytos realiose maisto sistemose. Taip pat buvo panaudoti aviečių preparatai 

heterocikliškų aminų kontrolei, nes juose nustatytas didelis kiekis tokių stiprių antioksidantų, kaip 

elago rūgštis ir elagitaninai (Bobinaitė ir kt., 2012) ir nustatyta, kad aviečių ekstraktų junginiai gana 

reikšmingai slopino kenksmingų heterociklinių aminų susidarymo reakcijas. 

Išbandžius šiuolaikiškus superkrizinės ekstrakcijos fluidiniu anglies dvideginiu (SFE) ir 

pagreitintos ekstrakcijos organiniais tirpikliais (ASE) metodus įvairios augalinės žaliavos 

ekstrahavimui ir frakcionavimui, nustatyta, kad optimizavus ekstrakcijos sąlygas (slėgį, 

temperatūrą, tirpiklio srauto greitį, trukmę), SFE galima efektyviai išskirti lipofiliškas medžiagas, 

kurias vėliau galima frakcionuoti organiniais tirpikliais ASE metodu. Tokie būdai buvo pritaikyti 

ekstrahuojant ir frakcionuojant svogūnų miltus, šeivamedžio žiedus, juodųjų serbentų pumpurus ir 

kviečių bei rugių sėlenas. Ištyrus maisto sistemose vykstančių reakcijų metu susidarančių junginių 

ir lipidų oksidacijos produktų sąveikas ir atlikus fenolinių junginių įtakos modelinių melanoidinų 

savybėms bei antioksidaciniam aktyvumui, nustatyta, kad fenoliniai junginiai turi įtakos Mejaro 

parudavimo procesams, ypač didelės molekulinės masės tirpių junginių frakcijoje ir netirpioje 

frakcijoje: pasikeičia heterociklinių azoto ir deguonies junginių sudėtis, suintensyvėja benzeno 

darinių išsiskyrimas į sistemos viršerdvę. Šie lakieji junginiai – tai hidroksicinamo rūgšties 

terminio skilimo produktai, kurie yra svarbūs susidarant kai kurių maisto gaminių aromatui. Tarp 

skilimo produktų nustatyta daug 2-metoksi-4-vinilfenolio (pirminis ferulio rūgšties skilimas) ir tai 

parodo, kad hidroksicinamo rūgštys gali įsijungti į vandenyje tirpius didelės molekulinės masės 

polikondensacijos produktus. Nustayti ir kiti tirtų reakcijų ypatumai įvairiomis sąlygomis, šie 

rezultatai publikuoti Food Chemistry žurnale (Kitrytė ir kt., 2012), pagal 2013 m. gautus rezultatus 

parengtas straipsnis, kuris įteiktas žurnalui Food Chemistry (Kraujalytė ir kt., 2013). 
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Užbaigti ekstraktų ir išgrynintų junginių genotoksiškumo ir mutageniškumo turimai (iš viso 

– 11 preparatų) Ištyrus Gratiola officinalis, Dioscorea caucasica, Betonica officinalis, 

Vincetoxicum hirundinaria, Vincetoxicum luteum, Centaurium sp., Sambucus, Paeonia officinalis, 

2 Agrimonia and 3 Filipendula rūšių, Baptisia australis, Bergenia crassifolia (Saxiofragaceae), 

Solidago canadensis (Asteraceae), Tanacetum balsamita, Vincetoxicum luteum ir Vincetoxicum 

hirundinaria ekstraktų, taip pat grynų fitocheminių junginių – 5,8-dihidroksikumarino (Slapšytė ir 

kt., 2013), Z-ligustilido ir hispidino genotoksiškumą/mutageniškumą Ames ir COMET testais, 

nustatyta, kad pagal Ames testo duomenis ekstraktai nebuvo mutageniški, tačiau COMET testas 

atskleidė, kad taikant didesnes koncentracijas augalų ekstraktai pasižymėjo mutageniškumu. Iš 

skirtingų rūšių išskirtų ekstraktų poveikis taip pat buvo skirtingas. Ištyrus kai kurių pagamintų 

fitopreparatų antimikrobines savybes prieš maisto patogeniškus mikroorganizmus, taip pat 

pienarūgštes bakterijas, nustatyta, kad jų poveikis priklausė nuo augalo rūšies, panaudotos 

koncentracijos ir mikroorganizmų rūšies. Nustatyta, kad Agrimonia eupatoria, Filipendula ulmaria 

ir Filipendula vulgaris ekstraktai turi įtakos Lb. helveticus ląstelėse vykstantiems metabolizmo 

procesams – panaudojus šiuos ekstraktus pasikeitė bakterijų produkuojamų lakiųjų aromato 

junginių sudėtis. Į tokį poveikį turi būti atsižvelgiama projektuojant realius maisto produktus su 

ekstraktų priedais. Vykdant šį projektą atspausdinti 9 straipsniai tarptautiniuose TR WOS žurnaluose, 

1, priimtas, dar 5 straipsniai yra išsiųsti redakcijoms. Padaryti 26 pranešimai tarptautunėse 

konferencijose (SVE-06/2011 baigiamoji ataskaita). Baigiamąją ataskaitą ekspertai įvertino teigiamai. 

Vykdant projektą „Tradicinio maisto kokybės ir biologinės vertės didinimas 

projektuojant jo struktūrą ir funkcionalumą“ (Nr. SVE-07/2011, projektas užbaigtas 2013 

m.), buvo kuriamos emulsijų struktūros ir tiriamos jų savybės statinėmis (laikant) ir dinaminėmis 

(virškinamajame trakte) sąlygomis. Tokių emulsijų panaudojimo maisto produktuose tikslas – 

galimai kontroliuoti riebalų ir juose tirpių biologiškai aktyvių medžiagų pasisavinamumą 

žmogaus organizme, suvalgius emulsijų pagrindu pagamintus produktus. Pirmiausiai buvo 

nustatytas vanduo aliejuje emulsijų stabilizavimo mechanizmas, formuojant tarpfazinį sluoksnį iš 

išrūgų baltymų (IB) bei karboksimetilceliuliozės (CMC) nuoseklios ir vienalaikės absorbcijos 

metodais. Vėliau emulsijų virškinamumo tyrimais in vitro ir in vivo nustatytas CMC apsauginis 

efektas, lėtinant riebalų atpalaidavimą iš emulsijų. In vivo tyrimai parodė, kad nuoseklios IB ir 

CMC absorbcijos metodu pagamintomis emulsijomis šeriant žiurkes jų kraujo serume aptiktas 

mažesnis trigliceridų kiekis lyginant su kontroline emulsija (be CMC). Panašūs rezultatai gauti 

tiriant emulsijų stabilumo pokyčius (virškinamumą) in vitro sistemoje, naudojant natūralias 

virškinimo sultis ir panašaus fermentinio aktyvumo dirbtinius tirpalus. Tai reiškia, kad riebalų 

lipolizės laipsnį galima reikšmingai sumažinti tinkamai sumodeliavus emulsiją. Emusijų 

virškinamumo palyginimas in vitro sistemoje, naudojant natūralias ir dirbtines virškinimo sultis, 

suteikė naudingos informacijos, tobulinant in vitro modelius. Taip pat tirtas vitamino D3 

stabilumas IB ir CMC stabilizuotų emulsijų ir su jomis pagaminto jogurto bei grietinės 

technologinio proceso bei laikymo metu ir vitamino pasisavinimas iš šių sistemų in vivo tyrimais. 

Nustatyta, kad šeriant žiurkes vitaminu D3 praturtintomis emulsijomis, taip pat su jomis pagamintu 

jogurtu, vitamino metabolito 25-hidroksivitaminas D3 kiekis kraujo serume padidėjo. Šie rezultatai 

panaudoti kuriant vitaminu D3 praturtintų tradicinių produktų – jogurto ir grietinės, prototipines 

technologijas, kur IB ir CMC stabilizuotos emulsijos panaudotos kaip vitamino D nešėjas. 

Kuriant valgomąsias plėveles, kurių paskirtis suteikti produktui mechaninį vientisumą, 

sukurti kliūtį deguonies migracijai, kiek galima stabilizuoti drėgmės pokyčius, buvo surasti IB 
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formuojamų valgomųjų plėvelių struktūros bei mechaninių ir barjerinių savybių gerinimo būdai 

panaudojant fermentą transglutaminazę ir polisascharidą – chitozaną bei plastifikatorius – 

sorbitolį, vašką, aliejų. Ypač aktyvus antimikrobinis veikimas nustatytas IB plėvelėse, kurių 

sudėtyje buvo chitozano, propolio, benzoinės rūgšties, K sorbato, svarainių arba spanguolių 

sulčių. Difuzijos į agarą metodu įrodyta, kad tokios sudėties plėvelės slopino mikroorganizmų: 

S.typhymurium, S. agona, P. expansum, L. sakei, L. plantarum, Campylobacter jejuni, augimą. 

Vėliau buvo tiriamas IB plėvelių antimikrobinis poveikis kalakutienai. Nustatyta, kad laikant 

plėvelėmis padengtą kalakutieną 8 paras + 6
o
C temperatūroje, gyvybingų mikroorganizmų 

augimas nebuvo intensyvus. Tiriant E.coli, S.typhymurium ir Campylobacter jejuni augimą ant 

kalakutienos, kuri buvo užkrėsta patogeninėmis bakterijomis, laikymo + 6
o
C temperatūroje 6 

parų periodą, nustatyta, kad bakterijas slopino plėvelės, kurių sudėtyje buvo chitozano, taip pat 

spanguolių bei svarainių sulčių. 

Kitame projekto etape buvo ieškoma būdų tradiciniuose mėsos gaminiuose mažinti 

sintetinių maisto priedų (nitritinės druskos, fosfatų, sorbatų), o jų atliekamas konservavimo, 

struktūros, spalvos formavimo funkcijas užtikrinti technologinėmis priemonėmis. Tuo tikslu 

tirtos įvairių daržovių ir jų kompozicijų konservavimo, struktūros, spalvos formavimo funkcijos 

gaminant mėsos gaminius. Remiantis preliminarių tyrimū rezultatais išsamiems tyrimams 

pasirinkti šakniavaisiniai ir lapkotiniai salierai, petražolės ir pastarnokai dėl sudėtyje esančių 

skaidulų, angliavandenių, vitaminų, konservuojančiomis savybėmis pasižyminčių nitratų, 

vitamino C ir antioksidacinėmis savybėmis pasižyminčių junginių. Daržovėms ir jų ekstraktams 

džiovinti parinkti liofilizacija ir džiovinimas purkštuvine džiovykla, dėl šių procesų metu 

išsaugomų vitaminų ir kitų biologiškai aktyvių junginių. Tyrimo metu nustatyta, kad lapkotinių 

ir šakniavaisinių salierų veislė ir auginimo būdas neturi reikšmingos įtakos vitamino C ir nitratų 

kiekiui, tačiau sukaupiamas bendro cukraus ir jo sudedamųjų dalių kiekis priklauso nuo 

lapkotinių salierų veislės. O liofilizacijos procesas leidžia sukoncentruoti cheminės sudėties 

komponentus iki 10 kartų. Nustatyta, kaip daržovių kompozicijos įtakojo karštai ir šaltai rūkytų 

bei vytintų dešrų išeigą, tekstūros, juslines savybes, spalvos, nitratų bei glutamo rūgšties kiekio 

pokyčius technologinių procesų metu. Įrodyta, kad pridėtinės daržovės sudarė sąlygas startinių 

kultūrų augimui, o koliforminių bakterijų augimą stabdė. Remiantis gautais rezultatais sukurtos 

prototipinės karštai, šaltai rūkytų dešrų be sintetinių priedų, naudojant liofilizuotų daržovių 

kompozicijas, technologijos. 

Projekto rezultatai pristatyti 5 tarptautinėse konferencijose ir jų tezės atspausdintos. 4 

straipsniai, parengti remiantis projekto rezultatais, publikuoti periodiniuose mokslo leidiniuose, 

esančiuose Web of Knowledge duomenų bazėje. Dar 3 straipsniai pateikti publikavimui, vienas 

jų su teigiamais recenzentų vertinimais. Baigiamąją ataskaitą ekspertai įvertino teigiamai. 

Vykdant projektą „Naujo tipo prebiotinių oligosacharidų kūrimas termofilinių 

fermentų pagalba“ (Nr. SVE-08/2011, projektas užbaigtas 2013 m.), atrinkti kultivuojamų ir 

nekultivuojamų mikroorganizmų termofiliniai fermentai, tinkami oligosacharidų (OS) gamybai 

iš pektino, ksilano ir krakmolo; tokių aktyvių fermentų paieškai pritaikyti metaproteomikos 

metodai. PS skaidantys fermentai klonuoti ir ekspresuoti. Taip pat sukonstruoti hibridiniai 

fermentai ksilooligosacharidų modifikavimui, ištirtos tokių rekombinantinių baltymų savybės – 

septyni fermentai skaidė polisacharidus (PS). Du iš jų fermentų buvo hipotetiniai baltymai, apie 

jų funkcijas iki tol nebuvo žinoma: ksilanazė JK1 bei pululanazė AmyA1 pasižymėjo unikaliais 

savybių deriniais, o baltymas XylX17, identifikuotas kaip PGA gebantis skaidyti fermentas, 
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duomenų bazėse kai kuriuose mikroorganizmuose įvardijamas kaip hipotetinė amilazė, nors 

jokių eksperimentinių duomenų apie šio baltymo aktyvumą iki šiol nebuvo. Įvertinta skirtingų 

nešiklių bei skirtingų imobilizavimo strategijų įtaka sukonstruotų producentų termostabilumui ir 

aktyvumui, nustatyti optimalūs pektiną, ksilaną ir krakmolą degraduojančių fermentų 

imobilizacijos variantai. Analizuoti susidarančių OS ilgiai, kai substratais buvo naudojami 

substratai, išskirti iš žlaugtų, šiaudų, sėlenų ir obuolių išspaudų. Substratų ekstrakcijai iš 

gamybos atliekų buvo parinkti tokie būdai, kurie leistų OS gamybos sąnaudas sumažinti iki 

minimumo. Projekte nustatytos šių atliekinių substratų biokonversijos sąlygos. Parodyta, kad nei 

pH, nei temperatūra neįtakoja susidarančių OS ilgio, taigi, nėra būtinybės optimizuoti reakcijos 

sąlygų, o tai patogu taikant sukonstruotus producentus praktikoje. Nustatyta, kad ilgos grandinės 

OS iš atliekinių substratų galima gauti tiesiog sumažinus fermentų kiekį reakcijoje, tai būtų 

naudinga ekonominiu požiūriu, gaminant OS. 

Iš jogurtų buvo išskirtos probiotinės pienarūgštės bakterijos, įvertintas jų bakteriocidinis 

aktyvumas ir jautrumas bakteriocinams. Ištirtas tiek komercinių, pramonėje naudojamų OS 

(inulino, palatinozės, α-ciklodekstrino), tiek projekto vykdymo metu iš PS rekombinantinių 

fermentų pagalba gautų OS įtaka laktobacilų ir bifidobakterijų augimui bei bakteriocidiniam 

aktyvumui. Parodyta, kad skirtingi kamienai skirtingai reaguoja į OS, naudotus kaip anglies 

šaltinius.Pprobiotinių bakterijų kamienų gebėjimas įsisavinti OS tiesiogiai nekoreliavo su 

bakteriocidinio aktyvumo pasireiškimu. Vertinant galimybę OS pagalba reguliuoti probiotinių 

bakterijų kiekį, parodyta, kad derinant gliukozę ir OS, galima ženkliai pagerinti šių bakterijų 

kultūrų augimą ir antibakterinį aktyvumą. Nustatyta OS įtaka per maistą plintančių patogeninių 

bakterijų jautrumui pienarūgščių bakterijų bakteriocinams. Iš tirtų OS, patogenų jautrumą 

bakteriocinams labiausiai didino α-ciklodekstrinas. Baigiamąją ataskaitą ekspertai įvertino 

teigiamai. 

 Vykdant projektą „Padidintos biologinės vertės ir saugesnių maisto produktų kūrimas 

taikant augalinės žaliavos kietafazę fermentaciją bakteriocinus produkuojančiomis pieno 

rūgšties bakterijomis“ (Nr. SVE-09/2011, projektas užbaigtas 2013 m.) atrinkta 14 skirtingų 

augalinių žaliavų. Ištirti nefermentuotų lubinų ir nuriebintų linų sėklų bei vaistinių–prieskoninių 

augalų auginamų Lietuvoje cheminės sudėties ypatumai. Ištirta nefermentuotų augalinių žaliavų 

fenolinių junginių, eterinių aliejų kiekybinė ir kokybinė sudėtis. Visos pasirinktos augalinės 

žaliavos yra perspektyvios panaudoti kietafazei fermentacijai. Sudarytos modelinės sistemos 

augalinių žaliavų kietafazei fermentacijai, parenkant mikroorganizmus įvairiems augalinės žaliavos 

substratams ir keičiant fermentacijos sąlygas. Tirti nelakieji biologiškai aktyvūs junginiai. Jų 

kiekio dinamika priklauso nuo fermentacijų tipo bei trukmės, nuo bakterijos rūšies ir substrato 

drėgnumo. Taip pat nustatyta junginių kiekio priklausomybė nuo augalo bei nuo augalo dalies. 

Nustatyta, kad biologiškai aktyvių medžiagų antioksidacinis aktyvumas taip pat priklauso nuo šių 

junginių dinamikos augaluose fermentacijos eigoje. Nustatyti lakieji junginiai atskirai augaluose 

ir maisto produktų pusgaminiuose. Jų pokyčiai taip pat priklauso nuo fermentacijos būdų, 

bakterijų tipo, nuo augalo rūšies bei jo dalies. Tirtų augalų lakiųjų junginių kiekiai mėsos, pieno, 

miltų pusgaminiuose išlieka nepakitę arba mažai pakitę ir po fermentacijos. Taip pat nustatyta, 

kad vaistinių prieskoninių augalų kietafazės fermentacijos metu susidarė nauji lakieji junginiai, 

kurių sudėtis skiriasi priklausomai nuo fermentuojančių bakterijų. Tirtos pienarūgštės bakterijų 

padermės pasižymėjo skirtingu antimikrobiniu aktyvumu prieš Bacillus, Pseudomonas, 

Esherichia, Listeria genties bakterijas. Išryškėjo reikšmingas L. sakei KTU05-6 produkuojamų į 
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bakteriocinus panašių junginių antimikrobinis poveikis. Nustatyta, kad pienarūgštės bakterijų 

kietafazė fermentacija pagerino ir suteikė platų naujų kvapų spektrą fermentuotiems vaistiniams 

prieskoniniams augalams ir sėkloms. Kvapų savitumai priklausė nuo pienarūgštės bakterijų 

padermės. Nustatyta, kad fermentacijos efektyvumą lemia substrato prigimtis, drėgmė, pH bei 

pašalinės mikrofloros pašalinimas iš substrato apdorojus ultragarsu. Fermentuojant tiek 

baltymingus, tiek vaistinius prieskoninius augalus nustatyta substrato įtaka hidrolazių klasės 

fermentų aktyvumui. Taip pat nustatyta, kad pienarūgštės bakterijų adaptacija priklauso nuo 

augalo cheminėje sudėtyje esančių sacharidų kiekio. Tiriant biogeninių aminų susidarymą 

baltymingų augalų produktuose, fermentuotuose įvairiose sąlygose, nustatyta, kad jų kiekis 

visais atvejais neviršijo toksinės histamino koncentracijos normos (400–500 mg/kg). Tyrimai 

įrodo pienarūgštės bakterijų didelį antimikrobinį aktyvumą ir platų jų veikimo spektrą bei 

patvirtina natūralių konservantų maisto pramonėje vystymo perspektyvas. Taip pat atveria naujų 

natūralių aromatizatorių maisto produktų gamyboje vystymo perspektyvas. Fermentuojant tiek 

baltymingus augalus, tiek vaistinius prieskoninius augalus išryškėjo didžiausia substrato įtaka 

hidrolazių klasės fermentų aktyvumui. Kietafazės fermentacijos būdo įtaka išryškėjo tik 

proteolitiniams fermentams. Jų aktyvumas sumažėja fermentuojant baltymingus augalus ir 

aktyvumas didėja apdorojant vaistinius prieskoninius augalus. Taikant kietafazę fermentaciją 

vaistinių prieskoninių augalų apdorojimui, susidaro daugiau pieno rūgšties nei tradicinės 

fermentacijos atveju, o jos koncentracija kinta priklausomai nuo pienarūgštės bakterijų rūšies. 

Įvertintas biogeninių aminų susidarymas vykstant fermentacijai. Tiriant biogeninių aminų 

susidarymą baltymingų augalų produktuose, įvairiose fermentacijos sąlygose, nustatyta, kad jų 

kiekis visais atvejais neviršijo toksinės histamino koncentracijos normos. Atlikta juslinė analizė 

parodė, kad visos tirtos žaliavos po fermentacijos su įvairiomis pienarūgštės bakterijomis yra 

priimtinos skirtingų maisto produktų gamybai. Įvertintas pieno rūgšties bakterijų metabolizmo 

produktų antimikrobinis poveikis įvairiems mikroorganizmams. Metabolizmo produktai 

(benzenkarboksilo rūgštis, karvakrolis, 3-metil-2(5H)-furanonas ir m-cimenas) pasižymi 

antimikrobiniu poveikiu. Parinkti technologiniai parametrai maltos mėsos pusgaminių, varškės 

sūrių, įvairių rūšių kepinių bei greito paruošimo kremų ir padažų gamybai. Nustatyta, kad pieno 

rūgšties bakterijos yra saugios D-(-) izomero formavimosi aspektu, dominuoja L-(+) pieno 

rūgšties izomeras. Įvertintos fermentuotų augalų produktų panaudojimo galimybės mėsos ir 

pieno produktų, kepinių ir kremų bei padažų gamybai naudojant fermentuotų augalų priedus. 

Maltai mėsai tinka fermentuoto Helianthus tuberosus L. (topinambų) priedas (lėtina mikrobinį 

gedimą), Satureja montana L. priedas stabdo oksidacijos reakcijas mėsos pusgaminiuose. 

Rhaponticum carthamoides (L.) priedas pagerina varškės sūrių juslines savybes. Fermentuoti 

lubinų, linų sėmenų ir Helianthus tuberosus L. (topinambų) priedai tinka miltinės konditerijos 

gamyboje. L. sakei, P. pentosaceus ir P. acidilactici tinka lubinų kietafazei fermentacijai; raugų 

pridėjimas į kepinius iki 10 % pagerina kvietinių kepinių kokybę. Kvietinius kepinius galima 

praturtinti 10 % fermentuotų sėmenų priedu su sumažintu riebalų kiekiu. Kietafaze fermentacija 

apdorotų vaistinių augalų (Silybum marianum, Nigella sativa, Cnicus benedictus, Satureja 

montana) priedai pagerina kepinių kvapiasias savybes. Kepinių su fermentuotais minėtais augalų 

priedais pasižymi didesniu atsparumu mikroskopiniams grybams laiko bėgyje. Fermentuotas 

Silybum marianum arba Satureja montana priedas padidina jaučiamą kepinių sūrumą. Sukurti 

nauji maisto produktai padidintos rizikos žmonėms. Miltinės konditerijos kepiniai su didelį 

inulino kiekį turinčiais fermentuotų augalų priedais bei fermentuotų lubinų (didelį kiekį baltymų 
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turintys augalai) tinka vartoti padidintą kūno masės indeksą turintiems žmonėms. Duona su mažu 

druskos kiekiu tinka sergantiems širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis. Paruošti padidintos 

biologinės vertės maisto produktų su fermentuotais augalų priedais technologijų prototipai, kurie 

gali būti diegiami naujų padidintos mitybinės vertės maisto produktų gamyboje. Baigiamąją 

ataskaitą ekspertai įvertino teigiamai. 

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

savybių tyrimas“ (Nr. SVE-01/2012) 2013 m. atrinkti lietuviško medaus mėginiai iš įvairių 

regionų, taip pat surinkti Bičių duonelės ir įvairios botaninės sudėties žiedadulkių pavyzdžiai. 

Paruošti mišiniai iš bičių duonelės ir žiedadulkių, konservuotų medumi, sumaišius santykiu 1:2 

arba 1:1, pridedant augalinių aliejų (sėmenų, šaltalankių), Spirulina dumblių ar bičių pienelio. 

Nustatyta medaus, žiedadulkių ir bičių duonelės mėginių botaninė sudėtis. Ištirtas grynų mėginių 

ir mišinių pH ir bendras rūgštingumas bei jo pokyčio dinamika, sandėliuojant produktus 

šaldytuve ir kintamoje aplinkos temperatūroje. Bičių produktuose, naudotuose mišinių gamybai, 

identifikuotos nesočios (n3, n6) ir sočiosios riebalų rūgštys, turinčios vidutinio ilgio (C8–C18) ir 

ilgą (C20:C24) anglies atomų grandinę. Nustatytas didžiausias palmitino rūgšties kiekis (C16) 

visuose tirtuose produktuose, o lignocerino (C24) – bičių duonelėje. Bičių produktuose, aliejuose 

ir dumbliuose su medumi nustatyti α-tokoferolio ir γ-tokoferolio kiekiai. Įvertintas pradinis 

invertazės ir gliukozės oksidazės, antioksidantų aktyvumas mėginiuose. Nustatytas pradinis 

hidroksimetilfurfuralio kiekis žaliavoje. Iš žinomų veislių šiltnamio ir lauko augalų žiedadulkių, 

surinktų rankomis ir bičių suneštų, išskirti baltymai proteominei analizei. Optimizuotos baltymų 

išskyrimo iš žiedadulkių sąlygos modifikuotu baltymų išsodinimo acetono tirpalu metodu, 

atliktas kokybinis baltymų frakcijonavimas 1D ir 2D sistemose, suteikiantis galimybę medaus 

rūšiniam identifikavimui. Metinę ataskaitą ekspertai įvertino teigiamai. 

 Vykdant projektą „Inovatyvios technologijos aviečių ir braškių uogų mikrobiologinei 

saugai ir kokybei“ (UOGA) (Nr. SVE-02/2012) 2013 m. buvo gauta, 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 
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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 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) 2013 m., sukurtos ir optimizuotos tikro laiko PGR paremtas 
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kokybinės ir kiekybinės dauginės reakcijos STEC patogenų grupei (O157 + keturi ne-O157 

Escherichia coli serotipai) ir SYLC patogenų grupei (Salmonella spp., Yersinia enterocolytica, 

Listeria monocytogenes, Campylobacter spp.). Abiems grupėms reakcijos optimizuotos su 

vidinėmis kontrolėmis, o specifinių amplikonų sintezė stebima pagal jų lydymosi kreives arba su 

molekuliniais TaqMan zondais. Kiekvienoje reakcijoje nustatomi ne mažiau kaip keturi patogenų 

DNR taikiniai. Dauginių reakcijų jautrumas siekė 10
2
 -10

4
 genomo kopijų, reakcijos pasižymėjo 

dideliu specifiškumu. Kuriant bakterijų pre-analitinio koncentravimo sistemą, paremtą 

tarpmolekuline sąveika, buvo nustatyti  Klebsiella sp. bakteriofago RaK2 genai, koduojantys 

spėjamus su bakterijos receptoriais sąveikaujančius baltymus, tolesniems tyrimas sukurtos tokių 

baltymų raiškos sistemos. Bioinformatine genomų analize nustatyta, kad Escherichia coli VR 

grupės bakteriofagus pagal jų adhezinų genų organizaciją galima suskirstyti į dvi grupes: tuos, 

kurių adhezinas yra koduojamas 37 geno galinėje dalyje (fagai VR7 ir VR25) ir tuos, kurių 

adhezinas koduojamas atskiro geno 38 (fagai VR5, VR20 ir VR26). Sukurtos rekombinatinių 

baltymų raiškos sistemos, tinkamos gauti tirpius VR grupės bakteriofagų adhezinų variantus pre-

analitinio bakterijų koncentravimo sistemos kūrimui. Metinę ataskaitą ekspertai įvertino teigiamai. 

Vykdant projektą „Antimikrobiškai aktyvių pieno rūgšties bakterijų filogenetinė 

analizė ir atranka raugų gamybai“ (Nr. SVE-05/2012), įvertinta 43 pieno rūgšties bakterijų 

padermių iš KTU Maisto instituto kolekcijos genetinė įvairovė molekuliniais metodais 

(amplifikuotos ribosominės DNR restrikcijos analize (ARDRA) ir atsitiktinai amplifikuotos 

DNR polimorfizmo (RAPD) metodais) ir atrinktos genetiškai skirtingos linijos antimikrobiniams 

ir antigrybiniams tyrimams. Nustatyta, kad didžiausia genetine įvairove pasižymėjo 

Lactobacillus, Lactococcus ir Streptococcus padermės, o mažiausia – Streptococcus genties 

bakterijos; Lactobacillus ir Lactococcus genčių padermių genetinės įvairovės lygmuo gentyse 

buvo panašus. Ištyrus įvairių rūšių PRB ląstelių suspensijų, supernatantų ir supernatantų 

neutralizatų antimikrobinį aktyvumą prieš maisto produktuose paplitusius technologiškai 

žalingus ir patogeninius mikroorganizmus, nustatyta, kad 36 padermės (iš 43) buvo 

antimikrobiškai aktyvios prieš gramneigiamas E. coli, S. Typhimurium ir gramteigiamas 

B. cereus, L. monocytogenes, ir S. aureus bakterijas, 14 PRB padermių supernatantų neutralizatai 

turėjo antimikrobinį aktyvumą prieš vienos, dviejų ar trijų iš tirtų bakterijų rūšių (E. coli, S. 

aureus, L. monocytogenes) kultūras. Taip pat nustatyta, kad 25 PBR padermės turėjo fungistatinį 

ir (arba) fungicidinį aktyvumą; plačiausiu veikimo spektru (veikė 3–5 rūšių mikromicetus) 

išsiskyrė šios pieno rūgšties bakterijų padermės: Lactobacillus acidopilus 336, Lactobacillus 

delbrueckii subsp. bulgaricus 14, Lactobacillus brevis, Lactobacillus reuteri 3 ir Lactobacillus 

reuteri 7. Remiantis gautais rezultatais atrinkta 12 geriausiomis antimikrobinėmis ir 

fungicidinėmis savybėmis pasižyminčių PBR kolekcijos padermių, kurios slopino technologiškai 

žalingų ir patogeninių bakterijų, mielių ir mikromicetų augimą: 9 – Lactobacillus spp. ir 3 – 

Lactococcus spp., kurias rekomenduojama naudoti sudarant raugų kompozicijas. Sudarytas 

sąrašas KTU Maisto instituto kolekcijos PRB, pasižyminčių stipriomis antimikrobinėmis ir 

fungicidinėmis savybėmis:  L. brevis, L. reuteri 3, L. reuteri 7, L. 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. lactis subsp. lactis 140/2, L. lactis subsp. lactis biovar. 

diacetylactis 57, L. lactis subsp. lactis biovar. diacetylactis 768/5. Remiantis tyrimų rezultatais 

parengti 3 pranešimai konferencijose ir 1 straipsnis Lietuvos recenzuojamame žurnale. Metinę 

ataskaitą ekspertai įvertino teigiamai. 
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Vykdant projektą „Antocianinų biosintezės kelio genų raiška sodo augaluose“ 

(Nr. SVE-06/2012), 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 

kiti, 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), atlikti 2 triušienos kokybės bandymai. 

I bandymo metu buvo atliktas dviejų racionų tipų įtakos augančių triušių augimo spartai, pašarų 

sąnaudoms, mėsos kokybei įvertinimas. Savos gamybos pašarais šertų triušių ilgiausiojo nugaros 

raumens riebaluose buvo statistikai nepatikimai daugiau riebalų ir mažiau sočiųjų riebalų rūgščių 

juose, bet daugiau polinesočiųjų C18:2n-6 ir C18:3 n-3 riebalų rūgščių negu triušių, šertų 

pramoniniu kombinuotuoju pašaru. Polinesočiųjų C18:2n-6 / C18:3 n-3 riebalų rūgščių riebalų 

rūgščių santykis savos gamybos pašarais šertų triušių grupės triušienoje buvo nežymiai 

palankesnis vartotojų sveikatos atžvilgiu, tačiau savos gamybos pašarais šertų triušių mėsos 

skonis buvo įvertintas šiek tiek prasčiau. II bandymo triušienos tyrimų rezultatai parodė, kad 

longissimus lumborum (LL) raumens pH buvo žemesnis negu biceps femoris (BF). Patikimų 

spalvos rodiklių skirtumų nenustatyta. Vandens rišlumo, nustatyto drėgmės išvarvėjimo ir virimo 

nuostolių nustatymo būdais patikimų skirtumų tarp tirtų raumenų nenustatyta. Warner-Bratzler 

(WB) testu buvo nustatyta, kad LL raumenys kietesni negu BF. Po trijų dienų brandinimo +4˚C 
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temperatūroje WB testu buvo nustatyta, kad perpjauti tiriamus raumenis pakanka mažesnės jėgos 

negu prieš brandinimą. LL raumenyse nustatyta daugiau sočiųjų ir mononesočiųjų riebalų 

rūgščių negu BF raumenyse, tačiau BF 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 arklių amžiaus skirtumas neturi įtakos mėsos cheminei sudėčiai, tačiau 

nustatyta tendencija, kad kastratų raumenyse lyginant su kumelėmis yra daugiau riebalų. 

Senesnių arklių grupėje nustatyta ir didesnio pH tendencija. Iš jaunesnių arklių grupės mėsos 

saugojimo metu išsiskiria daugiau skysčio negu iš vyresnių. Tačiau arklių lytis šiam rodikliui 

turėjo didesnę įtaką negu amžius. Mėsos virimo nuostolių tarp skirtingo arklių amžiaus grupių 

nenustatyta, tačiau brandinant mėsą virimo nuostoliai didėja. Mėsos tekstūros analizė parodė, 

kad senesnių arklių mėsa yra kietesnė. WB testu buvo nustatyta, kad brandinimo metu arkliena 

suminkštėja. TPA rodikliams pritaikius pagrindinių komponenčių analizę (PCA), komponenčių 

koordinatėse 5 dienas +4˚C temperatūroje brandintų ir nebrandintų arklienos grupių mėginių 

išsidėstymas pademonstravo didesnius skirtumus negu pagal amžiaus grupes. Tarp skirtingo 

arklių amžiaus ir lyties grupių nenustatyta statistiškai patikimo cholesterolio ir malondialdehido 

kiekių mėsoje skirtumo, bet brandinant arklieną malondialdehido kiekis padidėjo. Metinę 

ataskaitą ekspertai įvertino teigiamai. 

Vykdant projektą „Biologiškai aktyvių medžiagų savybių, stabilumo įtakos maisto 

matricoms ir žmonių sveikatai, tyrimai“ (Nr. SVE-08/2012), 2012 m. buvo atrinkti 

kokybiškai ir kiekybiškai optimalūs skaidulinių maisto medžiagų bei Ca preparatų variantai, 

kurie panaudoti sudarant praturtintų veikliosiomis maisto medžiagomis bandomųjų modelinių 

išrūgų gėrimų matricų receptūras. Nustačius prebiotinėmis skaidulinėmis maisto medžiagomis ir 

Ca preparatais praturtintų gėrimų fizikines chemines, juslines ir mikrobiologines savybes, 

nuspręsta pratęsti tyrimus kuriant padidintos biologinės vertės nealkoholinius gėrimus šių gėrimų 

matricoms panaudojant varškės išrūgas, bei veikliąsias maisto medžiagas tokias kaip prebiotines 

skaidulines maisto medžiagas (PSMM) Fibergum B (gamintojas – prancūzų firma Colloides 

Naturels International), fiziologiškai svarbaus mineralo kalcio preparatus, skonio ir kvapo 

koncentratus. Šio projekto 2013 m. uždaviniai buvo parinkti tinkamas fiziologiškai veiklias 

medžiagas gėrimo su kalciu, PSMM ir vit. D bei gėrimo su sojos baltymų izoliatu ir PSMM 

receptūras, technologinius parametrus, atlikti kompleksinius kokybės tyrimus; pagaminti 

bandomuosius gėrimų pavyzdžius ir pateikti VU medicininiams mitybos tyrimams. Vykdant 

šiuos uždavinius, atlikti kompleksiniai išrūgų gėrimų su kalcio preparatais (Aquamin, kalcio 

laktatas, kalcio fosfato–lecitino kompleksas LipoCal, Givocal, kalcio karbonatas), kuriuose 

kalcio kiekis buvo 12–40 %), PSMM Fibergum ir vitaminu D bei vandens gėrimų su sojos 

baltymų izoliatu (SBI) ir PSMM Orafti ®GR, kokybės tyrimai. 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. Išrūgų–vandens matricose geriausiai tirpo Aquamin, kalcio laktatas ir Givocal, jų 

tirpaluose nesusidarė nuosėdos kaitinant iki 85 
o
C temperatūros; jie pasižymėjo geriausiomis 

juslinėmis savybėmis. Gėrimuose su kalciu vyravo teigiamą poveikį žmogaus sveikatai turintis 

L+ pieno rūgšties izomeras (0,23–0,55 g/100 g), tokių gėrimų užšalimo taškas buvo 0,9311–

1,0189 
o
C. Gėrimų pasterizacija užtikrino pakankamą produktų mikrobiologinę saugą. Sojos 
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gėrimo gamybai tinkamiausi buvo SBI Supro XT219D, Supro XT220 ir PSMM Orafti ®GR, 

kurios sudėtyje yra 90 % inulino. Svarbią įtaką vandeninio SBI tirpalo stabilumui turėjo tinkamai 

parinktas pH, pektino įterpimas į produkto receptūrą, intensyvus receptūrinio mišinio 

trumpalaikis (3 min.) mechaninis apdorojimas 60 
o
C temperatūroje. Gėrimų su SBI užšalimo 

taškas – 1,029 
o
C, sterilizavimas 121 

o
C temperatūroje 12 min. užtikrino galutinio produkto 

sterilumą, gėrimą pasterizuojant 85–90 
o
C 30 min liekamoji mikroflora neviršijo leistinų normų. 

Produkto vartojimo trukmė laikant 0–6 
o
C temperatūroje – iki 9 parų. Gėrimų mėginiai buvo 

pagaminti pusiau pramoniniu būdu (prototipai) ir pateikti medicininiams mitybos tyrimams. 

Medicininiai tyrimai atlikti Vilniaus universitete, gauti duomenys šiuo metu analizuojami. 

Straipsnis pagal gautus projekto rezultatus pateiktas žurnalo Journal of Food Science 

redakcijai, ekspertai po pataisymų teigiamai įvertino projekto metinę ataskaitą (SVE-08/2012 

metinė ataskaita). 

 

 

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 proc.  

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 

m (PA0 m (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 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 (SVE-02/2011). 

1.5 Atlikus įvairių šilauogių veislių cheminius tyrimus, nustatyta, kad daugiau fenolinių 

junginių susikaupia šilauogių lapuose, nei uogose; be to, šių junginių kiekis daug didesnis uogų 

išspaudose negu sultyse. Antocianinai sudaro 3–25 % bendro fenolinių junginių kiekio šilauogių 

uogų išspaudų sausuose ekstraktuose ir 3–13 % uogų sultyse. Meteorologinės sąlygos turi 

skirtingą įtaką fenolinių junginių kaupimuisi tų pačių šilauogių veislių lapuose ir uogose. 
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1.6 Atlikus įvairių šilauogių veislių morfometrinius tyrimus, nustatyta, kad šilauogių 

veislės žymiai varijuoja mikrofenotipiniame (lapų formos elementų) lygyje ir gali būti 

identifikuojamos naudojant elipsinių Furje deskriptorių metodą, ypač komplekse su kitais 

metodais. Tų pačių pavadinimų veislių, auginamų GTC BI ir VDU KBS kolekcijose, analizė 

rodo, jog egzistuoja kloninis veislių varijavimas, todėl gali skirtis ir jų sukaupiamų bioaktyvių 

junginių dėsningumai. 

1.7 Atlikus įvairių šilauogių veislių genotoksikologinius ir genetinius tyrimus, 

nustatyta, kad šilauogių veislių ‘Gila’, ‘Gretha’, ‘Northblue’, ‘Northland’, ‘Bluecrop’, ‘Dixi’, ir 

‘Putte’ lapų ekstraktai yra nemutageniški Salmonella /mikrosomų teste. ‘Gila’, ‘Gretha’, 

‘Northblue’, ‘Northland’, ‘Bluecrop’, ‘Dixi’, ir ‘Putte’ beislių lapų ekstraktai neindukuoja 

chromosomų pažaidų (mikrobranduolių) žmogaus dvibranduoliuose limfocituose in vitro. Tirti 

ekstraktai žmogaus limfocituose patikimai padidina pirminių DNR pažaidų dažnį. 

1.8 Optimizuotos paprastojo putino kariotipavimui reikalingų metafazinių chromosomų 

preparatų paruošimo sąlygos. Daugiausiai unikalių alelių putinuose buvo aptikta su pradmeniu 

VDO14. Klonui P1, pasižyminčiam saldžiais vaisiais, ir veislei 'Zarnica' buvo aptikti du, o 

kitiems keturiems genotipams – po vieną unikalų alelį, kurie gali būti toliau naudojami 

paprastojo putino genotipų identifikavimui. Daugiausiai unikalių alelių iš visų tirtų šilauogių 

grupių turėjo aukštaūgės šilauogės – 25 aleliai, trys unikalūs aleliai buvo nustatyti lietuviškoms 

šilauogių veislėms. Daugiausiai unikalių alelių aptikta su pradmeniu CA421 (17 aleliai), 

mažiausiai – su CA169 (7 aleliai). Įvertinus tirtas sodinių šilauogių grupes pagal 5 tirtus 

mikrosatelitinius pradmenis, UPGMA dendrogramoje visi šilauogių genotipai pasidalino į dvi 

grupes – aukštaūges ir pusiau aukštaūges bei žemaūges veisles. Atlikus genetinius tyrimus, 

pasitvirtino, kad lietuviškos veislės ‘Freda‘ ir ‘Danutė‘ pateko į pusiau aukštaūgių ir žemaūgių 

šilauogių grupę.  

1.9 Atlikus įvairių šilauogių veislių mikrobiologinius tyrimus, nustatyta, kad ryškiausiu 

biocidiniu poveikiu bakterijoms ir kai kurioms mielėms pasižymėjo visų šilauogių veislių uogų 

sutrinta masė, tačiau vegetatyvinių ir generatyvinių ūglių poveikis bakterijoms buvo nežymus. 

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. 

1.10 Atlikus įvairių šilauogių ir putinų veislių biologinius–ūkinius tyrimus, nustatyta, 

kad pagal vaisių sunokimo laiką išskirtos ankstyvos, vidutinės ir vėlyvos putinų veislės bei 

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

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

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

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

1.11 Viščiukai–broileriai, kurių lesaluose yra 13 proc. topinambų gumbų miltų, per 

auginimo ciklą gali priaugti iki 35 g arba 1,38 proc., o moliūgų vaisių miltų – 115 g arba 4,5 

proc. daugiau nei augę be jų. Viščiukai–broilerių, gavusių moliūgų vaisių miltų, skerdenų masė 

padidėja 113 g arba 5,9 proc. daugiau, negu negavusių (SVE-03/2012). 

1.12 Penimų kiaulių racioną papildžius topinambų gumbų miltais, kiaulių priesvoris per 

penėjimo ciklą padidėja iki 4,02 proc. Gavusių moliūgų vaisių miltų per 4 penėjimo mėnesius 
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kiaulių priesvoris per parą padidėja 9,75 proc. Kiaulių, gavusių topinambų gumbų miltų, mėsoje 

2,22 proc. mažėja sausųjų medžiagų ir 0,82 proc. tarpraumeninių riebalų kiekis. 

1.13 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. 

1.14 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. (SVE-04/2012). 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, arklių amžius turi įtakos mėsos kietumui. Arklių lytis turi įtakos mėsos vandens 

rišlumui ir rodo lyties įtakos tendenciją riebalų kiekiui: kastratų mėsoje daugiau riebalų negu 

kumelių mėsoje. Brandinimas daro įtaką arklienos kietumui. 

2. 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 proc.) antocianinų kiekį, lyginant su daug antocianinų sukaupiančio juodojo serbento 

‛Ben Tirran’ uogomis.  

2.2 Vykdant Prunus ir Ribes antocianinų biosintezės kelio genų tyrimus pirmą 

klonuotos pilnos P. avium flavonoidų sintezės kelio genų bHLH3 bei WD40 ir dalinės MYB10 

sekos ir jų reguliatorių kDNR bei nustatytos jų sekos. Pirmą kartą pasaulyje klonuotos Ribes 

genties ir visos Saxifragales sistematinės grupės antocianinų sintezės kelio fermentų ir 

reguliatorių genų sekos. Nustatyti skirtumai antocianinų sintezės reguliatoriaus Myb10 gene tarp 

veislių, sukaupiančių skirtingą antocianinų kiekį turinčias uogas.  

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 
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nuo vaisių brendimo stadijos, genotipo ir aplinkos sąlygų. Tolimesni tyrimai turi būti nukreipti į 

uogose ir vaisiuose vyraujančių antocianinų metabolitų biologinį poveikį (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 (SVE-03/2011). 

2.5 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). 

2.6 Sukurtos ir optimizuotos STEC grupės (šiga toksinus gaminančios Escherichia coli) 

bakterijų (O157 ir ne O-157 serotipų) ir SYLC grupės bakterijų (Salmonella spp., Yersinia 

enterocolytica, Listeria monocytogenes, Campylobacter spp.) kokybinės ir kiekybinės detekcijos 

sistemos, paremtos daugine tikro laiko PGR su amplikonų detekcija nespecifiniu dažu ir 

specifiniais zondais; sukurtos rekombinatinių baltymų raiškos sistemos, tinkamos gauti tirpius 

VR grupės bakteriofagų adhezinų variantus pre-analitinio bakterijų koncentravimo sistemos 

kūrimui. (SVE-02/2012). 

2.7 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.  

2.8 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 
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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). 

2.9 Ištirta pašarų priedų topinambų gumbų cheminė sudėtis, bioaktyviųjų medžiagų 

kiekis ir paskaičiuota jų energinė vertė sudarant racioną; sudarius paršelių kontrolines ir 

bandomąsias grupes, atlikti ikibandyminiai jų svorio, kraujo ir bakteriologiniai tyrimai (SVE-

03/2012).  

3. Vykdant 3 programos priemonę buvo atliekami potencialių funkcionaliųjų 

komponentų maisto matricose tyrimai, įvertinant jų antioksidacines, antimikrobines, 

antimutagenines ir kitas savybes, lemiančias maisto su šiais komponentais funkcionalumą, 

padidintą saugą ir biologinę vertę. 

3.1 Ištyrus iš daugiau kaip 30 įvairių rūšių botaninių žaliavų ir 8 iki šiol labai menkai tirtų 

grybų rūšių, nustatyta, kad visi iš jų pagaminti fitocheminiai preparatai (ekstraktai) pasižymėjo 

geba sujungti laisvuosius radikalus ir antioksidacinėmis savybėmis, tačiau jų potencialas priklausė 

tiek nuo augalo rūšies, tiek ir nuo panaudoto išskyrimo būdo ir tirpiklio. Be to, pritaikyti 

šiuolaikiški bioaktyvių junginių išskyrimo ir frakcionavimo metodai superkriziniu anglies 

dvideginiu ir organiniais tirpikliais padidintame slėgyje, įsisavintos kelios naujos antioksidacinių 

savybių įvertinimo metodikos. Ištyrus pagamintus fitopreparatus įvairiais chromatografijos ir 

masių spektrometrijos metodais, identifikuoti įvairių klasių junginiai, daugiausiai priklausantys 

flavonoidų, fenolinių rūgščių ir terpenoidų struktūroms. Galima rekomenduoti tęsti tyrimus su šiais 

ekstraktais išbandant jų galima poveikį terminėms ir oksidacinėms reakcijoms maisto sistemose. 

Taip pat rekomenduotina ištirti veikliųjų medžiagų išsiskyrimo iš šių fitokomponentų ypatumus 

imituojant virškinamojo trakto sąlygas (SVE-06/2011). 

3.2 Ištyrus kai kurių fitopreparatų įtaką realių maisto sistemų kokybei, nustatyta, kad jie 

neturi neigiamos įtakos daugeliui rodiklių, o kai kuriuos rodiklius pagerino. Burokėlių 

preparatai, turintys sveikatai naudingų betacianinų, aviečių išspaudų ekstraktai, buvo išbandyti 

maisto gaminiuose ir įvertinta jų įtaka kokybei. Nors jų poveikis antioksidaciniam produktų 

potencialui ir antimikrobinėms savybės nebuvo reikšmingas, tačiau šie duomenys gauti tik tiriant 

produktus in vitro. Buvo ištirta kai kurių veikliųjų medžiagų išsiskyrimo dinamika imituojant 

virškinimo sąlygas ir išsiaiškinti, kiek tokių medžiagų išsiskiria į tirpiąją ir biopasisavinamą 

organizmo ląstelėmis fazę (SVE-06/2011).  

3.3 Įsisavintos ir išbandytos modelinės maisto komponentų ir realių maisto medžiagų 

(mėsa, aliejus) sistemos terminėms ir oksidacinėms reakcijoms tirti; jos išbandytos panaudojant 

kai kurias augalines žaliavas. Nustatyta, kad burokėlio pigmentų frakcijos ir aviečių ekstraktai 

efektyviai slopino kai kurių kancerogeniškumu pasižyminčių heterociklinių aminų susidarymą 

modelinėje sistemoje. Ištyrus maisto sistemose vykstančių reakcijų metu susidarančių junginių ir 

lipidų oksidacijos produktų sąveikas ir atlikus fenolinių junginių įtakos modelinių melanoidinų 

savybėms bei antioksidaciniam aktyvumui, nustatyta, kad fenoliniai junginiai turi įtakos Mejaro 
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parudavimo procesams, ypač didelės molekulinės masės tirpių junginių frakcijoje ir netirpioje 

frakcijoje (SVE-06/2011). 

3.4 Ištyrus kai kurių augalinių žaliavų ekstraktų genotoksiškumą/mutageniškumą Ames 

ir COMET testais, nustatyta, kad pagal Ames testo duomenis ekstraktai nebuvo mutageniški, 

tačiau COMET testas atskleidė, kad taikant didesnes koncentracijas ekstraktai pasižymėjo 

mutageniškumu.Ištyrus kai kurių pagamintų fitopreparatų antimikrobines savybes prieš maisto 

patogeniškus mikroorganizmus, taip pat pienarūgštes bakterijas, nustatyta, kad jų poveikis 

priklausė nuo augalo rūšies, panaudotos koncentracijos ir mikroorganizmų rūšies. Nustatyta, kad 

Agrimonia eupatoria, Filipendula ulmaria ir Filipendula vulgaris ekstraktai turi įtakos Lb. 

helveticus ląstelėse vykstantiems metabolizmo procesams – panaudojus šiuos ekstraktus 

pasikeitė bakterijų produkuojamų lakiųjų aromato junginių sudėtis (SVE-06/2011).  

3.5 Nustatyti lubinų ir nuriebintų linų sėklų bei vaistinių–prieskoninių augalų cheminės 

sudėties ypatumai prieš kietafazę fermentaciją. Nustatytas bendras fenolinių junginių ir 

flavonoidų kiekis, radikalų surišimo aktyvumas, bei identifikuoti lakūs junginiai. Parenkant 

kietafazės fermentacijos sąlygas, naudinga apdoroti ultragarsu. Po ultragarsinio apdorojimo 

sumažėja (44-46 %) pašalinė mikroflora, geriau dauginasi pieno rūgšties bakterijos. Parinkti 

technologiniai parametrai maltos mėsos pusgaminių, varškės sūrių, įvairių kepinių bei kremų ir 

padažų gamybai. Atskiroms maisto produktų grupėms parinkti augalai ir optimalus fermentuoto 

augalinio priedo kiekis. 

3.6 Kietafazės fermentacijos metu susidaro nauji junginiai, margainio ir plačialapės 

pipirinės medžiagoje bendras fenolinių junginių, flavonoidų kiekis ir radikalų surišimo 

aktyvumas mažėja beveik tris kartus. Po kietafazės fermentacijos fenoliniai junginiai, 

flavonoidai bei radikalų surišimo aktyvumas didėja. Po tradicinės fermentacijos fenoliniai 

junginiai, flavonoidai didėja iki 48 valandų. Pieno rūgšties bakterijų metabolizmo produktai 

(benzenkarboksilo rūgštis, karvakrolis, 3-metil-2(5H)-furanonas, m-cimenas) pasižymi 

antimikrobiniu poveikiu. Kariofilenas ir acetil-metil-karbinolis slopina tik B. subtilis bakterijų 

augimą. Kietafazės fermentacijos metu, susidaro daugiau pieno rūgšties nei tradicinės 

fermentacijos metu: daugiau L(+) ir mažiau D(-) izomerų. Baltymingų augalų ir vaistinių 

prieskoninių augalų kietafazė fermentacija yra efektyvesnė nei tradicinė; gaunami mažesnio pH 

ir bentro titruojamo rūgštingumo produktai, geriau dauginasi pienarūgštės bakterijos. Biogeninių 

aminų kiekis neviršija toksinės histamino koncentracijos (400–500 mg/kg). Fermentacijos būdo 

įtaka šių junginių susidarymui priklauso nuo fermentacijos terpės sudėties. 

3.7 Įvertintos fermentuotų augalų produktų panaudojimo galimybės mėsos, pieno 

produktų, įvairių kepinių, kremų bei padažų gamybai. Topinambų produktai tinka maltos mėsos 

pusgaminių mikrobiniam gedimui lėtinti. Satureja montana L. priedas stabdo oksidacijos 

reakcijas mėsos pusgaminiuose. Rhaponticum carthamoides produktai gerina varškės sūrių 

juslines savybes. Lubinų, linų sėmenų ir topinambų priedai tinka miltinės konditerijos 

kepiniams. L. sakei, P. pentosaceus ir P. acidilactici tinka lubinų kietafazei fermentacijai. Raugų 

pridėjimas į kepinius pagerina kvietinių kepinių kokybę. Silybum marianum, Nigella sativa, 

Cnicus benedictus, Satureja montana, priedai tinka kvietinės duonos ir pyrago kepinių gamybai 

kaip natūralios kvapiosios medžiagos, mažina mikrobiologinę taršą. Šių produktų kepinių pluta ir 

minkštimas atsparesni mikroskopiniams grybams ir aerobinėms mezofilinėms bakterijoms. P. 

acidilactici raugai ir vaistinių prieskoninių augalų produktai gerina kepinių su mažu druskos 

kiekiu kokybę. P. acidilactici raugas su Silybum marianum priedu pusruginės duonos gamyboje, 
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raugas su Satureja montana priedu kvietinės duonos gamyboje, padidina sūrumo ir rūgštumo 

pojūtį. Minėti priedai tinka kremų ir padažų gamybai. Priimtiniausi vartotojams kremai su 

fermentuotais Trapaeolum majus produktais, padažai – su fermentuotų Nigella sativa sėklų 

priedu. Sukurti nauji maisto produktai su fermentuotų produktų priedais didesnės rizikos žmonių 

grupei. Miltinės konditerijos kepiniai su priedais turinčiais inulino bei lubinų (baltymingi 

augalai) priedais tinka nutukusiems žmonėms. Duona su mažu druskos kiekiu tinka sergantiems 

širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis (arterinė hipertenzija). Paruošti padidintos biologinės 

vertės maisto produktų su fermentuotais augalų priedais technologijų prototipai, kurie gali būti 

diegiami naujų padidintos mitybinės vertės maisto produktų gamyboje (SVE-09/2011). 

3.8 Tirta lietuviško medaus, bičių duonelės botaninė, cheminė, biocheminė sudėtis. 

Ištirta produktų laikymo sąlygų reikšmė jų savybių pokyčiams. Proteomine analize nustatyta, kad 

įvairių augalų žiedadulkės turi joms būdingus baltymus–žymenis, aptinkamus tiek vienmatėje, 

tiek ir dvimatėje elektroforezės sistemose, suteikiančius galimybę medaus rūšiniam 

identifikavimui (SVE-01/2012). 

3.9 Pritaikius metaproteomikos metodą, atrinkti termofiliniai fermentai, gebantys 

gaminti oligosacharidus iš pektino, ksilano, krakmolo, klonuoti jų genai, išgryninti 

rekombinantiniai fermentai ir nustatytos jų savybės, ištirti galimi substratai ir reakcijų produktai, 

išsiaiškintos fermentų imobilizacijos sąlygos (SVE-08/2011).  

4. Vykdant 4 programos priemonę buvo tirami maisto komponentų pokyčiai perdirbant 

maisto žaliavas ir laikant maisto produktus, kai taikomos bio- ir nanotechnologijos, pažangiausi 

maisto inžinerijos metodai; kuriami didesnės biologinės vertės, saugesnių ir stabilesnių maisto 

produktų technologijų prototipai. 

4.1 Ištyrus išrūgų baltymų, žirnių baltymų, chitozano, karboksimetilceliuliozės 

funkcionaliąsias savybes nustatyta, kad jų gebėjimas formuoti tarpfazinį sluoksnį emulsijose, 

sujungti vandenį, formuoti plėveles ir kt., gali būti keičiami fiziniais bei cheminiais metodais ir 

sąlygoti skirtingų struktūrų maisto matricų formavimą bei turėti teigiamos įtakos kai kurių 

maisto produktų biologinei vertei, saugai ir kokybei (SVE-07/2011).  

4.2 Ištyrus žąsų kiaušinių riebalų rūgščių sudėtį, nustatytą, kad žąsų amžius ir kiaušinių 

dėjimo periodas turi įtakos tik polinesočiųjų riebalų rūgščių proporcijoms, tačiau dėjimo piko 

metu ženkliai padidėjęs n-3 PNRR patikimai nepakeitė žąsų kiaušinių aterosklerozinių ir 

trombogenių savybių indeksų bei hipocholesteremiškumo ir hipercholesteremiškumo santykio 

(SVE-07/2012). 

4.3 Atrinkti kokybiškai ir kiekybiškai optimalūs skaidulinių maisto medžiagų bei Ca 

preparatų variantai, kurie panaudoti sudarant praturtintų veikliosiomis maisto medžiagomis 

bandomųjų modelinių išrūgų gėrimų matricų receptūras (SVE-08/2012). 

 

 

 

Vykdymo grupės vadovas Prof. dr. Rimantas Venskutonis 
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1. SVE-

11008 

SVE-

01/2011 

dr. Tadeušas 

Šikšnianas 

Tarprūšiniai sodo augalų hibridai – naujas 

antocianinų šaltinis 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų 

centro filialas Sodininkystės ir 

daržininkystės institutas 

892,7 166,9 322,9 308,3 94,6 0 

2. SVE-

11011 

SVE-

02/2011 

dr. Pranas 

Viškelis 

Auginimo ir laikymo būdų bei technologijų 

įtaka sodininkystės ir daržininkystės produktų 

kokybei 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų 

centro filialas Sodininkystės ir 

daržininkystės institutas 

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

3. SVE-

11014 

SVE-

03/2011 

dr. Aušra 

Brazaitytė 

Mikrožalumynų maistinės kokybės valdymas 

šviesokultūros sistemoje 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų 

centro filialas Sodininkystės ir 

daržininkystės institutas 
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dr. Juozas 
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Retesniųjų uoginių augalų bioaktyvių 
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genotipo ir aplinkos 

Gamtos tyrimų centras 1000 200 300 300 200 0 
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dr. Mindaugas 

Malakauskas 

Maisto žaliavų ir produktų saugos bei kokybės 

gerinimas žmonių kampilobakteriozės 

prevencijai 

Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas 

679 230,3 224,8 223,9 0 0 
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SVE-
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dr. Petras 

Rimantas 

Venskutonis 

Nauji daugiafunkciniai fitocheminiai 

komponentai maisto biologinei vertei ir saugai 

padidinti 
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dr. Nomeda 
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dr. Vigilijus 
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Fitobiotikų įtaka gyvūnų lipidų apykaitai, 

pašarų virškinamumui ir produkcijos 

formavimuisi 

Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas 

384,6 0 81,5 125 97,9 80,2 
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13. SVE-

12004 

SVE-

04/2012 

dr. Edita 

Sužiedėlienė 

Patogeninių bakterijų detekcija maisto 

grandinėje molekuliniais metodais 

Vilniaus universitetas 597,2 0 59,8 179,5 179,7 178,2 

14. SVE-

12005 

SVE-

05/2012 

habil. dr. Joana 

Šalomskienė 

Antimikrobiškai aktyvių pieno rūgšties 

bakterijų filogenetinė analizė ir atranka raugų 

gamybai 

Kauno technologijos universitetas 431,9 0 59,4 176,9 137,6 58 

15. SVE-

12006 

SVE-

06/2012 

dr. Vaiva 

Kazanavičiūtė 

Antocianinų biosintezės kelio genų raiška sodo 

augaluose 

Vilniaus universitetas 680,4 0 57,8 269,3 179,1 174,2 

16. SVE-

12014 

SVE-

07/2012 

dr. Violeta 

Razmaitė 

Skirtingai užaugintų ūkinių ir laukinių gyvūnų 

mėsos kokybė vartotojų sveikos mitybos 

aspektu 

Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas 

431,3 0 150,9 103,3 90,2 86,9 

17. SVE-

12003 

SVE-

08/2012 

dr. Algirdas 

Liutkevičius 

Biologiškai aktyvių medžiagų savybių, 

stabilumo, įtakos maisto matricoms ir žmonių 

sveikatai tyrimai 

Kauno technologijos universitetas 497,3 0 32,6 209,5 217,7 37,5 

 


