
 
 
Projekto pavadinimas „Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės kryptingas diegimas 

intensyvaus ūkininkavimo sąlygomis“, Nr. 35BV-KK-17-1-03770-PR001 
Finansavimas Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį  
„Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ ir finansuojamas  
iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų (iki 85 proc. paramos sumos), 
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (iki 15 proc. paramos sumos) 

Projekto įgyvendinimo 
vieta 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras,  
Instituto al. 1, Akademijos mstl., 58344 Kėdainių r. sav.  

Projekto trukmė 2018 m. spalio 10 d. – 2020 m. rugpjūčio 31 d.  
Projekto vadovas Dr. Antanas Ronis  
Projekto aprašymas Sprendžiant iškeltus tikslus ir uždavinius, numatoma pasinaudoti visų EIP 

projekto veiklos grupės partnerių žiniomis ir kompetencija, kad taikomi 
metodai ir priemonės atitiktų problemos pobūdį ir tikslinės grupės specifiką. 
Svarbiausias projekto elementas – Integruotos augalų apsaugos technologijų 
plėtojimas ir tobulinimas jas išbandant bei demonstruojant gamybinėmis 
sąlygomis, o rezultatai bus kryptingai panaudoti taikant Integruotos 
kenksmingųjų organizmų kontrolės sistemą.  
Prioritetas bus teikiamas sprendimams, susijusiems su šalies agroekosistemos 
tvarumu ir žemės ūkio augalų produktyvumo didinimu bei gerinimu. Projekto 
veiklos grupė, panaudodama veiklos rezultatus, sukauptas žinias bei patirtį ir 
taikydama šiuolaikines koncepcijas bei metodus, formuos kompleksinį požiūrį 
į šių problemų sprendimus, tinkančius visiems šalies ūkiams.  
Projekto bendras tikslas – Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės 
kryptingas diegimas intensyvaus ūkininkavimo sąlygomis.  
1. Įdiegti Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės kryptingą sistemą.  
2. Atlikti augalų apsaugos metodų ir priemonių taikymo bei naudojimo 
analizę, sujungiant šalies pažangiausius resursus – mokslą, konsultavimą ir 
gamybą.  
3. Sutelkti mokslo žinias, inovacijų taikymą bei sklaidą ir gamybinę patirtį 
didinti konkurencingai ir kartu tvariai augalininkystės produkcijos gamybai.  
Projekto uždaviniai:  
1. Įvardinti svarbiausių žemės ūkio augalų žalingiausius kenksminguosius 
organizmus, jų pasiskirstymą įvairiose agrosistemose.  
2. Patikslinti žalingiausių kenksmingųjų organizmų stebėsenos, 
prognozavimo ir plitimo diagnozavimo sistemos vientisumą.  
3. Rekomenduoti augalų apsaugos metodų arba tinkamų priemonių 
parinkimą, atsižvelgiant į žalingumo slenksčius.  
4. Atlikti rekomenduojamų priemonių ekonominį įvertinimą.  
5. Demonstruoti ir viešinti Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės 
kryptingą sistemą, užtikrinančią augalų produktyvumą ir sveikatingumą.  
6. Skleisti Gerosios žemdirbystės praktikos žinias ūkiniams subjektams ir kitų 
organizacijų žemės ūkio specialistams įvairiuose renginiuose.  

Papildoma informacija Daugiau informacijos ir dokumentų, susijusių su Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 m. programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį 
„Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“, galima rasti 
tinklapyje www.nma.lt, o informacijos apie projektą – tinklalapyje 
www.lammc.lt.  

 

http://www.nma.lt/
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Įgyvendinant projektą numatoma 
plėtoti Integruotos augalų apsaugos 
technologijas ir tobulinti jas išbandant 
bei demonstruojant gamybinėmis 
sąlygomis, o rezultatus panaudoti 
taikant Integruotos kenksmingųjų 
organizmų kontrolės sistemą. 
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