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 Informacinis lapelis  
 

„Inovatyvios dirvožemį gerinančių augalų 
auginimo technologijos“ 

 
 Seminaro metu ūkininkai bus supažindinti su veiksniais, turinčiais 
įtakos biologinės įvairovės kaitai; bus skatinami taikyti augalų auginimo 
technologijas, palaikančias ir didinančias dirvožemio fitocenozių rūšinę 
įvairovę. Taikant augalų auginimo technologijas būtina optimizuoti maisto 
medžiagų ciklą, siekiant sumažinant grėsmę klimato kaitai, ekosistemų 
tvarumui ir žmonių sveikatai. Pramoniniu būdu gaminamas mineralinis 
azotas gali būti sėkmingai pakeičiamas ekologiškai saugesniu pupinių 
augalų biologiškai fiksuotu azotu. Pupos pasižymi dideliu azoto fiksavimo 
ir fotosintezės efektyvumu, yra geras miglinių javų priešsėlis. Tačiau dėl 
vėlyvo pupų derliaus subrendimo ir nuėmimo po jų sunku tinkamai ir laiku 
paruošti dirvą žieminių javų sėjai. Žemės dirbimas taikant tradicinį arimą 
reikalauja didelių energijos bei laiko sąnaudų ir piniginių lėšų. Todėl, 
atsižvelgiant į dirvožemio būklę ir orų sąlygas, po pupų kaip vėlai 
nuimamo priešsėlio žieminiams javams reikia taikyti įvairaus intensyvumo 
supaprastinto žemės dirbimo ar tiesioginės sėjos technologijas. 
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Informaciją teikia  

projekto vadovė ‒ dr. Lina Šarūnaitė  

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  

tel. 8 615 51431; el. paštas lina.sarunaite@lammc.lt 

          

projekto administratorė ‒ Lina Ramanauskaitė  

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  

tel. 8 674 58491; el. paštas lina.ramanauskaite@lammc.lt                   

          

  

  

pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės 

„Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį  

„Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“  
 

ATMINTINĖ 
  

lauko dienų, seminarų, pasidalijimo patirtimi grupių, 

kitų informavimo renginių dalyviams 
  

1. Reikia žinoti arba atsivežti užsirašius valdos atpažinties kodą ir 

(arba) institucijos ar įmonės kodą (jeigu nėra valdos atpažinties 

kodo), ir (arba) tautinio paveldo produkto sertifikato datą bei 

numerį, adresą, tel. Nr., el. pašto adresą 

2. Reikia žinoti arba atsivežti dokumentą, kuriame yra asmens 

kodas. 
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