Mindaugas Strukčinskas

Žymus Lietuvos agronomas, botanikas, fitopatologas, daug nuveikęs ankštinių augalų ir
vaiskrūmių ligų tyrimo srityje.
Gimė 1925-06-25 Pavirčiuvės kaime Joniškio rajone, mirė 2013-08-13 Vilniuje. Palaidotas
Saltoniškių kapinėse, Vilniuje.
Baigęs Joniškio gimnaziją, 1945–1950 m. studijavo agronomijos mokslus Lietuvos žemės ūkio
akademijoje. Mokslinį darbą pradėjo studijuodamas Lietuvos mokslų akademijos Žemdirbystės ir
dirvožemio instituto aspirantūroje (1950–1954 m.), dirbo Lietuvos valstybinės selekcijos stoties
vyriausiuoju laborantu, laboratorijos vedėju. Vėliau mokslinę veiklą tęsė Lietuvos žemdirbystės
institute, Lietuvos žemės ūkio akademijoje. Nuo 1960 m. pradėjo dirbti LMA Botanikos instituto
vyriausiuoju mokslo darbuotoju, 1961–1993 m. vadovavo Botanikos instituto Fitopatologijos sektoriui,
1980–1993 m. buvo Fitopatogeninių mikroorganizmų laboratorijos vadovas.
M. Strukčinskas 1955 m. Žemės ūkio akademijoje apgynė mokslų kandidato disertaciją
„Žieminių kviečių pašaknio ligos Lietuvos TSR ir priemonės jų nuostoliams sumažinti“. 1955 m.
suteiktas mokslų kandidato laipsnis. 1974 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų daktaro disertaciją
„Parazitinė aukštesnių augalų mikroflora Lietuvoje ir kai kurių jos rūšių biologinės savybės“. 1976 m.
suteiktas mokslų daktaro laipsnis. Pirmasis Lietuvoje pradėjo naudoti ir tirti organinius herbicidus,

patobulino šiluminį sėklų beicavimo būdą. 1978 m. M. Strukčinskui suteiktas profesoriaus pedagoginis
vardas.
Jo gyvenimas ir mokslinė veikla tampriai susijusi su agrariniais mokslais bei žemės ūkio
gamyba. Mokslo darbai turi ne tik teorinę, bet ir svarbią praktinę vertę sprendžiant augalų apsaugos
nuo ligų klausimus šalyje. Profesorius yra trijų monografijų, 11 knygų autorius ir bendraautoris,
raudonųjų dobilų veislės ,,Arimaičiai“ bendraautoris, parengė ir išleido per 400 publikacijų.
Svarbiausi kūriniai: ,,Žemdirbystės pagrindai“ (1952), ,,Žieminių kviečių pašaknio ligos
Lietuvos TSR ir priemonės jų nuostoliams sumažinti“ (1955), „Lauko ir kultūrinių daržovių sėklų
beicavimas“ (1956) „Lubinų ligos Lietuvoje“ (1969),

„Vadovas augalų ligoms pažinti“ ( 1970),

,,Parazitinė aukštesnių augalų mikroflora Lietuvoje ir kai kurių jos rūšių biologinės savybės“ (1974).
Daug nuveikė rengiant aukščiausios kvalifikacijos mokslininkus – buvo 17 daktaro disertacijų
vadovas, dalyvavo doktorantūros komitetų veikloje, buvo ilgametis Botanikos, Lietuvos žemdirbystės
institutų tarybos narys, draugijų, mokslinių žurnalų ir kitų leidinių redakcinių kolegijų narys.
M. Strukčinskas 1985 m. išrinktas LMA nariu korespondentu. Kaip Lietuvos mokslų
akademijos nario veikla prasidėjo LMA Chemijos ir biologijos, vėliau Biologijos, medicinos ir žemės
ūkio mokslų skyriuose. 1995 m. prof. M. Strukčinskas daug prisidėjo prie LMA Žemės ūkio ir miškų
mokslų skyriaus kūrimo, jo veiklos plėtotės. Jis kruopščiai ir pareigingai atlikdavo įvairių projektų,
programų ekspertizes, vadovavo LMA premijų konkursams.
1989–1992 m. buvo Lietuvos botanikų draugijos pirmininkas, 1977–1990 m. – Vilniaus
universiteto Gamtos mokslų fakulteto Valstybinių egzaminų komisijos pirmininkas, 1985–1992 m.
Botanikos instituto specializuotos mokslinės tarybos kandidatinėms disertacijoms ginti pirmininko
pavaduotojas.
1990 m. jam suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio mokslo veikėjo vardas.
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