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Akademikas Juozas Lazauskas

Pateikiama akademiko Juozo Lazausko mokslinės veiklos ir
paskelbtų darbų apžvalga.
Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (akademikas)
profesorius habilituotas daktaras Juozas Lazauskas 2011 m.
vasario 8 d. būtų šventęs 80 metų jubiliejų (mirė 2010 m.
spalio 11 d.). Gimė Lazdijų r. Vilkininkų k. 1958 m. baigė
Lietuvos žemės ūkio akademijos (dabar – LŽŪU) Agrono
mijos fakultetą. Nuo 1958 m. iki 2001 m. dirbo Lietuvos
žemdirbystės instituto Vokės filiale: jaunesniuoju, vyres
niuoju mokslo darbuotoju, sektoriaus vedėju, direktoriaus
pavaduotoju ir 1965–1998 m. filialo direktoriumi.
Augalininkystės, selekcijos, sėklininkystės bei žem
dirbystės lengvuose dirvožemiuose klausimais vienas ir
su bendraautoriais paskelbė 12 knygų, 500 mokslinių ir
mokslo populiarinimo straipsnių. Yra 10 augalų veislių
bendraautoris.
Raktažodžiai: žemės ūkio mokslas, agronomija,
augalininkystė, selekcija ir sėklininkystė, lengvi dirvožemiai,
monografija, veislė

Lietuvos mokslo visuomenei gerai žinomas ir ne tik agro
nomijos, bet ir visam žemės ūkio mokslui labai nusipel
nęs Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Rusijos
žemės ūkio mokslų akademijos užsienio narys profeso
rius habilituotas daktaras Juozas Lazauskas 2011 m. va
sario 8 d. būtų šventęs 80 metų jubiliejų (mirė 2010 m.
spalio 11 d.).
Juozas Lazauskas gimė 1931 m. vasario 8 d. Lazdijų r.,
Vilkininkų k., valstiečių šeimoje. Mokėsi Vilkininkų pradžios
mokykloje, Alytaus žemės ūkio mokykloje, 1946 m. įstojo į
Vilniaus žemės ūkio technikumą, kurį baigęs 1953 m. toliau
mokėsi agronomo profesijos.
Su pagyrimu baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos (da
bar – Lietuvos žemės ūkio universitetas) Agronomijos fakul
tetą ir buvo paskirtas dirbti į Lietuvos žemdirbystės moks
linio tyrimo instituto (LŽI) Vokės filialą (dabar – Lietuvos
agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas).
J. Lazauskas aktyviai dalyvavo studentų mokslinės draugi
jos veikloje bei, vadovaujant profesoriui Petrui Vasinauskui,
parengė ir labai gerai apgynė diplominį darbą „Tikslingas
vasarinių grūdinių kultūrų pasėlių struktūros sudarymas
lengvose žemėse“. Tai turėjo įtakos šiam paskyrimui, jo gy
venimui ir tolesnei veiklai.

Mokslo įstaigoje J. Lazauskas ėjo įvairias pareigas: 1958–
1959 m. jaunesnysis, 1959–1960 m. – vyresnysis mokslo
darbuotojas, 1961–1965 m. – Selekcijos sektoriaus vedėjas.
1965 m. balandį paskirtas direktoriaus pavaduotoju moks
lui. Tačiau šiose pareigose dirbo neilgai – nuo tų pačių metų
rugsėjo 1 d. paskirtas filialo direktoriumi. Net 33 metus va
dovavo LŽI Vokės filialui – iki 1998 m. kovo 18 d. Mokslinę
veiklą tęsė LŽI Vokės filialo Augalų selekcijos sektoriaus ve
dėjo pareigose (Augalų selekcija, 1998; Akademikas Juozas
Lazauskas. Bibliografija, 2000).
Ir taip jo keturiasdešimt dveji gyvenimo metai susieti su
Pietryčių Lietuvos nederlingomis žemėmis, lengvos granu
liometrinės sudėties dirvožemių naudojimo, augalų parin
kimo, mokslo žinių pritaikymo ir technologijų plėtojimo,
siekiant padėti Vilnijos krašto žemdirbiams, problemomis
(Lazauskas, 1999).
Nuo pat pirmųjų darbo Vokės filiale dienų J. Lazauskas
atliko eksperimentus augalininkystės ir augalų selekcijos sri
tyje. Taigi per visą savo mokslinės veiklos laikotarpį, nepaisant
sunkaus, sudėtingo bei daug laiko reikalaujančio administra
toriaus darbo, profesorius buvo ir tyrėjas bei mokslinių tyrimų
darbų, temų, programų vadovas (Vasinauskas, 1986; Lietuvos
žemdirbystės institutas, 1997).
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Gabumų ir atkaklaus darbo dėka palyginti per trumpą
laiką parengė kandidato disertaciją „Daugiamečių lubinų
biologinės savybės agrotechnikos ir selekcijos įtakoje“ ir,
1963 m. apgynęs ją Vilniaus universitete, įgijo biologijos
mokslų kandidato (1993 m. nostrifikavus – daktaro) laipsnį.
Disertacijoje autorius apibendrino savo atliktų daugiame
čių (gausialapių) lubinų (Lupinus polyphyllus Lind.) tyrimų
duomenis, išnagrinėjo selekcijos bei agrotechnikos įtaką bi
ologinėms savybėms ir šių lubinų panaudojimo žemės ūkyje
galimybes.
Daktaro (1993 m. nostrifikavus – habilituoto daktaro)
disertacijoje „Lubinų auginimas ir panaudojimas Lietuvoje“
(1972 m.), pasiremdamas atliktų tyrimų duomenimis, api
bendrino ir 1971 m. išnagrinėjo svarbiausių lubinų rūšių
(Lupinus lutens L., Lupinus angustifolius L. ir Lupinus poly
phyllus Lind.) auginimo ir panaudojimo Lietuvoje klausi
mus. Ankštinių augalų biologijai, auginimui bei panaudo
jimui autorius daug dėmesio skyrė ir daugelyje kitų darbų.
Lubinai iš Vokės filialo plito ir dabar auginami lengvuose
šalies dirvožemiuose (Lazauskas, Ražukas, 2000).
Lietuvos agrarinių mokslų institucijoms rekomendavus,
1972 m. J. Lazauskas išrinktas Sąjunginės žemės ūkio mokslų
akademijos (VASCHNIL) nariu korespondentu (vėliau – Ru
sijos žemės ūkio mokslų akademijos užsienio nariu).
Už nuopelnus Lietuvos žemės ūkio mokslui 1981 m.
jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio mokslo veikėjo var
das, už pedagoginę veiklą ir mokslinių kadrų rengimą
1986 m. – profesoriaus vardas.
1990 m. J. Lazauskas išrinktas Lietuvos mokslų akade
mijos tikruoju nariu, 1991 m. prie MA Biologijos, medicinos
ir žemės ūkio mokslų skyriaus įsteigus Žemės ūkio mokslų
sekciją – sekcijos pirmininku.
J. Lazauskas daug prisidėjo plėtojant žemės ūkio moks
lus, didinant jų įtaką ir stiprinant ryšius su kitų sričių moks
lais Lietuvos mokslų akademijoje.
Akademikas aktyviai vadovavo MA Biologijos, medi
cinos ir žemės ūkio mokslų skyriaus Žemės ūkio mokslų
sekcijai, daug prisidėjo, kad Lietuvos MA 1995 m. būtų
įkurtas savarankiškas struktūrinis Žemės ūkio ir miškų
mokslų skyrius. Jis buvo vienas iniciatorių 1994 m. įstei
giant Lietuvos MA mokslo žurnalą „Žemės ūkio mokslai“,
kurio redakcinės kolegijos pirmininku buvo iki 2007 m.
J. Lazauskas labai aktyviai dalyvavo Lietuvos MA Žemės
ūkio ir miškų mokslų skyriaus veikloje, ypač ekspertinia
me ir leidybiniame darbe.
J. Lazauskas ypač daug dėmesio skyrė mokslo naujovių
sklaidai, žemės ūkio mokslo populiarinimui Pietryčių Lie
tuvoje. Jam rūpimų klausimų ratas buvo platus. Jis paskelbė
12 knygų, 500 mokslinių ir mokslo populiarinimo straips
nių. Yra 10 augalų veislių bendraautoris: seradėlių ‘Neris’,
esparcetų ‘Žilvinai’, ‘Meduviai’, bulvių ‘Aistės’, lubinų ‘Augiai’,
‘Trakiai’, ‘Vilčiai’ (Augalų selekcija, 1998; Akademikas Juo
zas Lazauskas. Bibliografija, 2000).
Lietuvos mokslo institucijose yra kaupiamas įvairių kul
tūrinių augalų genofondas, nes tik turint gausų genofondą

galima išsaugoti geriausias savas veisles, vertingą vietinę
medžiagą ir visa tai panaudoti kuriant naujas veisles. Įku
riant šį genofondą bei plėtojant jo veiklą J. Lazauskas taip
pat paskyrė nemažai dėmesio ir laiko.
Profesorius savo publikacijose nagrinėja augalininkystės,
selekcijos bei sėklininkystės klausimus (Lazauskas, 1987,
1997, 1998; Lazauskas, Bėčius, 1973; Lazauskas, Dapkus,
1992, 1995), jose vyrauja lengvuose dirvožemiuose atliktų
mokslinių tyrimų tematika (Lazauskas, 1976, 1999, 2000;
Lazauskas, Simanavičienė, 1995; Lazauskas, Ražukas, 2000).
Pirmoji jo knyga „Lubinai“ (Lazauskas, 1970) skirta
svarbiausiems lengvų dirvų augalams lubinams, gebantiems
ir nederlingų dirvožemių sąlygomis gerai augti ir derėti.
Kiek vėliau paskelbė vieną pirmųjų lengvų dirvožemių
žemdirbiams skirtų knygų „Agrotechnika lengvose dirvose“
(Lazauskas, 1976). Ji parašyta remiantis lengvų dirvų sąlygo
mis atliktų mokslinių tyrimų duomenimis ir gamybininkų
patirtimi.
Plėtojant gyvulininkystę Lietuvoje labai svarbu buvo kuo
daugiau prisiauginti savų pašarų. Tai pasiekti buvo galima
tik gerai išplėtojus ūkiuose augalininkystę. Todėl pašari
niams augalams buvo skiriama daug dėmesio, ir J. Lazausko
indėlis šioje srityje yra nemažas. Parašė ir paskelbė keletą
svarbių mokslo rekomendacijomis pagrįstų leidinių: „Silo
sinės kultūros“ (Lazauskas, Bėčius, 1973), monografiją „Au
galininkystė Lietuvoje“ (1987), knygelių apie įvairių augalų
auginimą („Žieminiai rugiai“, „Avižos – derlinga kultūra“,
„Esparcetai“, „Seradėlės“, „Lubinai“, „Lubinų auginimas sėk
lai, pašarui ir žaliajai trąšai“ ir kt.).
Intensyvinant šalies žemės ūkį, iškilo pavojus dirvų ir
vandens telkinių užteršimui. Tačiau tinkamai ūkininkaujant
intensyvi gamyba ir gamtos apsauga žemės ūkyje yra sude
rinami dalykai. Tuo tikslu, apibendrinęs tyrimus, pasirėmęs
teisės aktais ir praktine patirtimi, parašė monografiją „Žem
dirbystė ir gamtosauga“ (1988), kurioje glaudžiai siejama
žemdirbystė su gamtosauga, kaip vienas kitam nekenkiantys
bei vienas kitą papildantys veiksniai.
Už aktyvią veiklą gamtosaugos srityje 1985 m. profesoriui
suteiktas gamtos apsaugos draugijos Garbės nario vardas.
Gražių laimėjimų kuriant naujas veisles pasiekė Lie
tuvos selekcininkai. Tačiau apie šiuos mokslinius darbus
buvo paskelbtos tik kai kurios publikacijos. Apibendrinti
šiuos darbus monografijoje ėmėsi iniciatyvos J. Lazauskas
su R. Dapkumi leidinyje „Lauko augalų selekcija Lietuvoje“
(1992). Buvo aprašyti lauko augalų selekcijos metodai, aptar
ti konkrečių lauko augalų selekcijos rezultatai. Šiam leidiniui
J. Lazauskas parašė 9 straipsnius augalų selekcijos ir sėkli
ninkystės klausimais.
Vėliau (1998 m.) išleisto leidinio „Augalų selekcija“ pa
rengimo ir išleidimo vienas iniciatorių ir autorių taip pat
buvo J. Lazauskas. Šiame enciklopedinio pobūdžio leidinyje
paskelbti straipsniai apima ne tik lauko, bet ir sodo bei dar
žo augalų selekcijos darbus.
Sėkmingai Lietuvoje buvo vykdoma ir sėklininkystė.
Sukaupta didelė patirtis. Šios svarbios srities klausimai,
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pasirėmus tyrimų rezultatais, vyriausybės nutarimais ir au
gintojų patirtimi, apibendrinti monografijoje „Lauko augalų
sėklininkystė“ (bendraautoris R. Dapkus) ir knygoje „Agro
nomo sėklininko žinynas“ (1991). Juose aptariami visi svar
biausi Lietuvoje auginamų lauko augalų sėklininkystės klau
simai, nurodoma veislinių pasėlių auginimo agrotechnika,
pateikiama veislių charakteristika (1992).
Didelę reikšmę augalininkystėje turi bulvės. Žemdirbys
tės instituto Vokės filiale svarių rezultatų pasiekta sukuriant
naujas bulvių veisles, o Elmininkų bandymų stotyje atlik
ta nemaža tyrimų bulvių agrotechnikos bei sėklininkystės
klausimais. Tai sėkmingai J. Lazauskas su O. Simanavičiene
apibendrino knygoje „Bulvės“ (1995).
Augalininkystės raidos istorija, mokslinių tyrimų rezul
tatai apibendrinami monografijoje „Augalininkystė Lietuvoje
1895–1995 m.“ (1998). Šiame leidinyje autorius supažindina
skaitytojus su augalininkystės plėtote Lietuvoje XX a., išryš
kina šalyje auginamų augalų biologines savybes ir augimo
sąlygas, aptaria auginti rekomenduotas veisles ir, remdama
sis Lietuvoje atliktų tyrimų duomenimis, apibendrina šių
augalų auginimo agrotechniką.
Monografijoje „Žemdirbystė lengvose dirvose“ (2000)
aptariama lengvų dirvožemių savybės, jų panaudojimas
žemdirbystėje, mokslinių tyrimų rezultatai. Nagrinėjami
lengvų dirvų dirbimo ypatumai ir aptariamos derlingumo
didinimo galimybės.
Labai reikšmingas leidinys „Žemės ūkio augalų se
lekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas“ (2010), kurio
bendraautoris yra J. Lazauskas. Žodynui atrinkti pagrindi
niai dažniausiai vartojami selekcijos ir sėklininkystės, taip
pat citologijos, genetikos, biotechnologijos bei botanikos
terminai. Žodyne pateikti lietuvių, anglų ir rusų kalbų
terminai.
Be monografijų ir mokslinių bei mokslo populiarinimo
straipsnių, yra parašyta įvairių straipsnelių enciklopedijoms.
Be to, akademikas buvo vienas konsultantų ir autorių ren
giant „Žemės ūkio enciklopediją“. J. Lazauskas visą laiką lei
dybai skyrė daug dėmesio.
Recenzavo daugelį svarbių leidinių: „Augalininkystė“ (sud.
V. Čaikauskas), P. Vasinauskas „Bendroji agrotechnika“, A. Vado
palas „Žemdirbystės pagrindai“, autorių grupės parengtą knygą
„Agronomo žinynas“, J. Galvydis „Agronomijos pagrindai“ I ir
II knygos ir kt. Be to, recenzavo daugelį mokslinių straipsnių,
buvo redakcinių kolegijų narys Lietuvoje ir užsienyje.
Didelis J. Lazausko – direktoriaus, mokslo organizato
riaus ir mokslo naujovių skleidėjo indėlis suburiant Žem
dirbystės instituto Vokės filialo mokslininkus Vilniaus ir ki
tuose šio regiono rajonuose bendroms žemės ūkio kultūros,
agronomijos ir kitoms problemoms spręsti.
Dabar Vokės filiale tęsiami J. Lazauskui vadovaujant pra
dėtos tematikos darbai, kurie svarbūs šalies žemės ūkiui. Tai
dirvotyros, agrochemijos, herbologijos, lubinų ir bulvių se
lekcijos bei kiti tyrimai (Tripolskaja, 2005; Herbologijos ty
rimų Lietuvoje raida. Profesorė Jadvyga Monstvilaitė, 2007;
Jundulas, Asakavičiūtė, Ražukas, 2009).
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Dirbdamas direktoriumi, daug dėmesio skyrė mokslinių
tyrimų bazės stiprinimui. Jo iniciatyva ir rūpesčiu buvo res
tauruoti ir pritaikyti mokslo įstaigai grafo Tiškevičiaus rūmai,
įrengtos laboratorijos, išplėsti lauko bandymai. Vokėje orga
nizavus Lietuvos žemdirbystės instituto filialą, institucijoje
dirbo 22 mokslo darbuotojai. Vėliau, administracijos pastan
gomis, devintojo dešimtmečio pradžioje, jų skaičius padidėjo
iki 44. Iš jų 77 % darbuotojų turėjo mokslo laipsnius. Išaugo
mokslinių tiriamųjų darbų apimtys, išsiplėtė jiems atlikti rei
kalinga bazė. Buvo pastatytas vegetacinis namelis, lizimetrai ir
kt. Moksliniai tyrimai buvo vykdomi stacionariniuose, lauko
bandymuose, laboratorijose, ekspedicijų būdu. Buvo atnaujin
tas dvaro parkas, restauruoti kiti filialui priklausantys buvusio
dvaro architektūros pastatai. Vilniaus rajone Trakų Vokė išau
go į tikrą mokslo miestelį.
Vokės filialas tapo Lietuvos bulvių selekcijos centru,
1983 m. įkurta biotechnologijos laboratorija „Meristema“,
kurioje taikant meristeminį metodą (vadovas prof. A. Bu
jauskas) dauginamos visų Lietuvoje tinkamiausių auginti
veislių bulvės.
Labai gaila, kad pastaraisiais metais, dėl kasmet mažė
jančio finansavimo, buvęs stiprus Vilnijos krašto žemės ūkio
mokslo centras pradeda silpti. Sumažėjo mokslininkų, ne
atnaujinamos laboratorijos ir daugelio kitų problemų spau
džiama ši institucija pergyvena sunkias šalies ekonominės
būklės laikotarpio problemas.
Ypač svarbią vietą tarp J. Lazausko darbų užima moks
linių kadrų rengimas. Labai daug dėmesio bei laiko skyrė
jauniesiems mokslininkams ne tik Lietuvos žemdirbystės
institute, bet ir Lietuvos žemės ūkio universitete, Lietuvos
sodininkystės ir daržininkystės institute bei kitose mokslo
ir studijų institucijose. Todėl iš Lietuvos žemdirbystės ins
tituto padalinių Vokės filiale daugiausia (7) mokslininkų
pasiekė ir aukščiausią mokslininko laiptelį – habilituoto
daktaro laipsnį. Akademikui vadovaujant, apginta 17 dak
taro disertacijų, dalyvavo 13 habilitacinių darbų komitetų,
kuriuose apginti šie darbai, ir 14 doktorantūros studijų ko
mitetų darbe.
Buvo oficialusis oponentas ginant 67 daktaro ir habili
tuoto daktaro disertacijas. Parašė daugelį atsiliepimų apie
Lietuvos ir užsienio mokslininkų disertacijas. Užimdamas
antrines profesoriaus pareigas Lietuvos žemės ūkio uni
versitete, skaitė paskaitas augalininkystės ir sėklininkystės
klausimais.
Ilgametis valstybinių egzaminų komisijų vadovas Lietu
vos žemės ūkio universitete ir Vilniaus pedagoginiame uni
versitete. J. Lazauskas daugelį metų aktyviai dalyvavo Lietu
vos, Latvijos ir Baltarusijos žemės ūkio mokslo institucijų
specializuotų mokslo tarybų darbe, buvo Lietuvos žemdir
bystės instituto tarybos narys.
Svarus profesoriaus indėlis į Lietuvos mokslo tarybos
veiklą (biomedicinos mokslai), į kurią jis žemės ūkio moks
lininkų buvo išrinktas 1993 m. ir dirbo iki 1999 m. Taip pat
jis dirbo Lietuvos valstybiniame mokslo ir studijų fonde
svarbų ekspertinį darbą.
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Dideli profesoriaus nuopelnai skleidžiant mokslo žinias
Lietuvos žemdirbiams, ypač Vilniaus krašte. Daugelį metų
dalyvavo Žemės ūkio ministerijos veikloje (buvo Kolegijos
narys), rengė rekomendacijas mokslui ir gamybai plėtoti.
Buvo vienas susivienijimo „Agromokslas“ kūrėjų. Vadovavo
Lietuvos valstybinei augalų veislių vertinimo komisijai, dir
bo ekspertinį darbą, susijusį su augalų selekcija ir sėklinin
kyste. Be to, dalyvavo įvairiose tarprespublikinėse selekcijos
ir augalininkystės komisijose ir tarybose, kuriose turėjo ga
limybę įsitraukti ir į kitų respublikų, ypač Vakarų regiono
(Latvijos, Estijos ir Baltarusijos), augalininkystės, selekcijos
ir sėklininkystės organizavimo darbus. Tai sudarė galimybę
naujas idėjas parvežti į Lietuvą ar ginti Lietuvos žemės ūkį
bei žemės ūkio mokslą sąjunginėse struktūrose.

Nors akademikas nešė nelengvą pareigų ir atsakomy
bės naštą, bet daugelį metų išliko labai pareigingas ir reik
lus, pirmiausia sau, taip pat tiems, kurie su juo dirbo. Tai
nepaprasto darbštumo, stiprios valios ir atsidavimo darbui
asmenybė. Nepaisant to, kad teko vadovauti ir nelengvu
laikotarpiu, buvo daug problemų, administracinis darbas
neužgožė mokslininko. Išliko visą laiką pirmiausia moks
lininkas, padėjo jaunesniems atrasti šį kelią, o tik paskui
buvo administratorius. Tuo ir galima turbūt paaiškinti
tokį gausumą įvairių publikacijų bei daug nuveiktų kitų
darbų.
Akademiką Juozą Lazauską gyvenimo keliu lydėjo gra
ži ir rūpestinga šeima – žmona Danutė, dukra Laimutė ir
sūnus Darius.

Literatūra
Akademikas Juozas Lazauskas. Bibliografija. 2000.
Sud. V. Vasiliauskienė, A. Sliesaravičius, A. Nedzinskas.
Dotnuva-Akademija. 42 p.
2. Augalų selekcija. 1998. Lietuvos mokslas. 16 kn. 285 p.
3. Herbologijos tyrimų Lietuvoje raida. Profesorė Jadvyga Monst
vilaitė. 2007. Sud. S. Čiuberkis, J. Kavoliūnaitė. DotnuvaAkademija: Lietuvos žemdirbystės institutas. 239 p.
4. Jundulas J., Asakavičiūtė R., Ražukas A. 2009. Bulvių derlingumo priklausomybė nuo oro temperatūros bei atmosferos kritulių Pietryčių Lietuvoje. Žemės ūkio mokslai. T. 16.
Nr. 1–2. P. 23–30.
5. Lazauskas J. 1970. Lubinai. Vilnius: Mintis. 184 p.
6. Lazauskas J. 1976. Agrotechnika lengvose dirvose. Vilnius:
Mokslas. 238 p.
7. Lazauskas J. 1987. Augalininkystė Lietuvoje. Vilnius:
Mokslas. 258 p.
8. Lazauskas J. 1988. Žemdirbystė ir gamtosauga. Vilnius:
Mokslas. 126 p.
9. Lazauskas J. 1991. Agronomo sėklininko žinynas. Vilnius:
Mokslas. 258 p.
10. Lazauskas J. 1998. Augalininkystė Lietuvoje 1895–1995.
Dotnuva-Akademija. 388 p.
11. Lazauskas J. 1999. Lengvų dirvožemių panaudojimas žemdirbystėje. Žemdirbystė. T. 66. P. 78–89.
1.

12. Lazauskas J. 2000. Žemdirbystė lengvose dirvose. Vilnius.
218 p.
13. Lazauskas J., Bėčius K. 1973. Silosinės kultūros. Vilnius:
Mintis. 184 p.
14. Lazauskas J., Dapkus R. 1992. Lauko augalų selekcija
Lietuvoje. Vilnius: Mokslas. 250 p.
15. Lazauskas J., Dapkus R. 1995. Lauko augalų sėklininkystė.
Vilnius: Baltic ECO. 395 p.
16. Lazauskas J., Ražukas A. 2000. Lietuvos žemdirbystės institu
to Vokės filialas. Vilnius. 58 p.
17. Lazauskas J., Simanavičienė O. 1995. Bulvės. Vilnius: Mokslo
ir enciklopedijų leidykla. 142 p.
18. Lietuvos žemdirbystės institutas. 1997. Autorių kolektyvas.
Akademija. 233 p.
19. Sliesaravičius A., Lazauskas J., Stanys V., Keinys St.,
Klimovienė G. 2010. Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėkli
ninkystės terminų žodynas. Vilnius: Inforastras. 337 p.
20. Tripolskaja L. 2005. Organinės trąšos ir jų poveikis aplin
kai. Dotnuva-Akademija: Lietuvos žemdirbystės institutas.
205 p.
21. Vasinauskas P. 1986. Lietuvos žemės ūkio mokslų raida.
Vilnius: Mokslas. 119 p.

Kronika • Chronicle

viii

PROFESSOR JUOZAS LAZAUSKAS
Summary

Juozas Lazauskas, the well known in Lithuanian scientific
society and distinguished Professor, Doctor Habilitus in
agriculture, Member of the Lithuanian Academy of Sciences
and of the Russian Academy of Agricultural Sciences, would
have celebrated his 80th anniversary on 8 February 2011
(died 11 October 2010).
Juozas Lazauskas was born in Vilkininkai village, Lazdijai
district, in the family of farmers. In 1958 he graduated with
honours from Department of Agronomy of the Lithuanian
Academy of Agriculture. Under the guidance of Professor
Petras Vasinauskas he wrote and successfully defended his
graduation thesis “Development of an expedient structure for
the cultivation of spring cereals on a light soil”. This fact inf
luenced his life and further career: he was appointed to work
at the Vokė Branch of the Lithuanian Institute of Agriculture,
where the major trend of activities was development of scien
ce and introduction of advanced technologies in Southeastern
Lithuania under conditions of light soils. While working at the
institute, J. Lazauskas went through all the stages typical of a
scientist; in 1958–1959 he was employed as a junior and in
1959–1960 as a senior researcher, and in 1961–1965 he was
the head of the plant breeding division. In April 1965, he was
appointed Deputy Director for science. Although he did not
work long at this position, he was appointed Director of the
Branch on l September of the same year.
Academician J. Lazauskas worked as Director of the Vokė
Branch of the Lithuanian Institute of Agriculture for 33 years
(till 18 May 1998). Under his leadership, the themes of scien
tific research were expanded, attention was focused on a more
efficient use of marginal soils in Southeastern Lithuania, an
appropriate choice of plants for potato, lupine, perennial grass
breeding. Professor was a coauthor of nine crop varieties.
Director, science organizer, spreader of innovations, J. La
zauskas made a considerable contribution to consolidating
the Vokė Branch researchers of the Lithuanian Institute of
Agriculture in the district of Vilnius and other districts of
this region for the solution of agricultural, agronomical and
other problems.
In his activities, J. Lazauskas did much in the field of na
ture conservation. For many years he was the leader of the
Lithuanian Nature Conservation Society’s Soil Conservation
Committee. He wrote several books, brochures and articles
on the subject. In 1985, he was nominated a honorary mem
ber of the Lithuanian Nature Conservation Society for his
social and scientific work in the field.
The main subjects of J. Lazauskas’ research work involved
crop production, plant breeding and seed production. In 1963
he presented his doctoral dissertation in biology at Vilnius
University, and in 1972 he defended the dissertation “Culti

vation and use of lupine” for the degree of doctor habilitus
at the Lithuanian University of Agriculture (former Aca
demy). Since 1986 he was a professor.
In 1981, he was granted the title of Lithuania’s Honoured
Scientist.
In 1990, J. Lazauskas was elected Member of the Lithua
nian Academy of Sciences (LAS) and in 1991 Chairman of the
Division of Agricultural Sciences founded at the Department
of Biology, Medicine and Agricultural Sciences in the LAS.
J. Lazauskas made a great contribution to the development
of agrarian sciences and to collaboration with other areas of
sciences at the AS.
Academician J. Lazauskas ran the division of agricultural
sciences very actively and contributed to the foundation of the
Department of Agriculture and Forestry at the LAS in 1995.
Since 1994 he was in charge of the journal “Agricultural
Sciences” published at the LAS, and contributed to the ex
perimental, publishing, and other activities of its Agricultural
and Forestry Department.
On the recommendation of the Lithuanian scientific in
stitutions, J. Lazauskas was elected a corresponding mem
ber of the All-Union Academy of Agricultural Sciences
(VASKHNIL); also, he was a foreign member of the Russian
Academy of Agricultural Sciences.
Despite being busy with administrative work, he, alone or
with collaborators, wrote 12 monographs and the “Reference
Book for Agronomist – Seed Production Specialist”.
Besides, during the period of his scientific career he
published 500 scientific and popular articles on science
popularization.
One of the most important parts of J. Lazauskas’ work
falls on training scientific staff. Seventeen doctoral disserta
tions were prepared under his supervision. He participated in
the work of 13 committees and 14 doctoral committees. He
was a member of specialized scientific boards of Lithuania,
Latvia, Belarus; also, for many years, he was a board member
of the Lithuanian Institute of Agriculture.
Agrarian scientists elected him Member of the Lithua
nian Scientific Board where he worked from 1993 till 1999.
He was also a member of the Lithuanian State Education
and Studies Fundation Board and Expert Commission.
Having left the post of Director of the Vokė Branch of the
Lithuanian Institute of Agriculture, he was elected Head of
the Plant Breeding Division.
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