2010 METAIS IŠ KAIMO RĖMIMO PROGRAMOS FINANSUOJAMI ŢEMĖS ŪKIO,
MAISTO ŪKIO IR ŢUVININKYSTĖS MOKSLINIAI TYRIMAI IR TAIKOMOJI VEIKLA
Eil.
Priemonės vykdytojas ir lėšų
Priemonės pavadinimas
Nr.
gavėjas
Programa ,,Baltijos jūros, Kuršių marių, Nemuno deltos ţuvų racionalus naudojimas ir
gausinimas“
1.

Kuršių marių žuvų išteklių racionalaus naudojimo tyrimai

Gamtos tyrimų centras

2.

Praeivių ir pusiau praeivių žuvų rūšių (lašišų, šlakių, žiobrių ir
perkelių) gausumo įvertinimas ir migracijos stebėsena Baltijos
jūros priekrantėje, Kuršių mariose, Nemuno deltoje ir vasaros
polderiuose

Gamtos tyrimų centras

Programa ,,Akvakultūros plėtra“
3.

Mokslinės rekomendacijos dėl pramoniniam auginimui Lietuvoje
tinkamiausios karpių veislinės atmainos parinkimo

Lietuvos hidrobiologų draugija

Programa ,,Agroaplinkosauga“
4.

Skirtingose mėšlo tvarkymo sistemose susidarančių šiltnamio
efektą sukeliančių dujų (CH4 ir N2O) kiekio įvertinimas

Lietuvos veterinarijos akademija
Gyvulininkystės institutas

5.

Mokslinių rekomendacijų dėl Lietuvos nacionalinio tausaus
augalų apsaugos produktų naudojimo veiksmų plano parengimas

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų
centras

6.

Augalininkystės kilmės atliekų panaudojimo tręšimui, jų normų
nustatymo, kitų augalinių trąšų žemės ūkyje naudojimo būdų
tyrimai, analizė ir įvertinimas

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų
centro Agrocheminių tyrimų
laboratorija

7.

Komposto, naudojamo žemės ūkyje, kokybės reikalavimų
nustatymas, tyrimai, analizė ir įvertinimas

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų
centro Agrocheminių tyrimų
laboratorija

Programa ,,Melioracijos sistemų modernizavimas ir racionalus panaudojimas“
8.

9.

Metodikos melioruotos žemės ir melioracijos statinių, susietų su
LKS-94 koordinačių sistema, MelGIS duomenų bazei sudaryti
parengimas
Nemuno deltos polderių užliejimo ir gruntinio vandens lygio
įtakos polderių dirvožemio dangai įvertinimas

Lietuvos žemės ūkio universitetas
Lietuvos žemės ūkio universitetas

Programa ,,Augalų veislių kūrimas ir introdukcija"
10.

Žemės ūkio augalų genetinių išteklių rinkimas, apibūdinimas ir
tyrimai

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų
centro filialas Žemdirbystės institutas

Programa ,,Augalininkystės plėtra“
11.

Žemės ūkio augalų pasėlių būklės bei derlingumo prognozių
Lietuvoje parengimas

12.

Amarų (Aphididae) migracijos aktyvumo, rūšių paplitimo, gausos
ir kontrolės Lietuvos bulvių pasėliuose tyrimas

Lietuvos agrarinių ir miškų
mokslų centro filialas
Žemdirbystės institutas
Lietuvos agrarinių ir miškų
mokslų centro filialas Elmininkų
bandymų stotis

Programa ,,Gyvulininkystės plėtra“
13.
14.

Bulių veislinės vertės nustatymo BLUP metodu modelio
tinkamumo įvertinimas pagal koreliacinės analizės metodą
Reprodukcinių technologijų panaudojimo avininkystės plėtrai ir
avių genofondo išsaugojimui įvertinimas ir gamybiniuose ūkiuose

Lietuvos veterinarijos akademija
Lietuvos veterinarijos akademija

Programa ,,Gyvūnų neuţkrečiamųjų ir uţkrečiamųjų ligų prevencija“
15.

Karvių sergamumo mastitu mažinimo ir pieno kokybės gerinimo
ilgalaikės programos parengimas

16.

Žemės ūkio gamybinių statinių technologinio projektavimo
mokslinis pagrindimas

Lietuvos veterinarijos akademija

Programa ,,Ţemės ir maisto ūkio produkcijos gamybos sistemų tobulinimas“
Lietuvos žemės ūkio universitetas

17.

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro
klasifikatoriaus papildymas ir išplėtimas

Lietuvos žemės ūkio universitetas

Programa,,Maisto kokybė ir sauga“
18.

Pateiktų registruoti saugomų nuorodų registruose produktų
savybių sąsajos su geografine kilme ar specifiniu gamybos būdu
analizė ir įvertinimas

19.

Naujai rengiamų ES, Codex Alimentarius Komisijos ir kitų
Kauno technologijos universitetas
tarptautinių standartų, Gerosios praktikos vadovų ir kitų
dokumentų projektų mokslinė analizė ir Lietuvos pozicijos
pagrindimas
Programa ,,Tautinio paveldo išsaugojimas ir plėtra“

20.

Namudinio etilo alkoholio gamybos ekonominio, socialinio ir
finansinio poveikio tyrimas

Kauno technologijos universitetas

Lietuvos agrarinės ekonomikos
institutas

Programa ,,Ţemės ūkio ekonominių ir socialinių procesų modeliavimas“
21.

Rekomendacijos ūkininkams dėl prisitaikymo priemonių prie
numatomo klimato ekstremalumo didėjimo

Europos regioninės politikos
institutas

