
Pasidalijimo ūkininkavimo patirtimi  

1 grupės susitikimas 
 

vyks  2019 m. sausio 30 d.   

nuo 10:30  iki 13:30 val.  (4 akad. val.) 
 

Renginys vyks  

LAMMC Žemdirbystės institute,  

Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.,  

ir  

„UAB Laumetris“,  

Technikos g. 5, Keleriškių k., Kėdainių r. 
 

 Informacinis lapelis  
 

Sėjomainų ypatumai skirtingos krypties ūkiuose  
 

Projekto „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas biologinės 

įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“, Nr. 14PA-KK-17-1-01532-PR001, 

pasidalijimo patirtimi grupės susitikime bus aptariama aktuali tema „Sėjomainų ypatumai 

skirtingos krypties ūkiuose“. 

Įvairios žemės ūkio augalų produktyvumą didinančios priemonės (tręšimas, 

žemės dirbimas, žaladarių kontrolė) veikia aplinką. Agrosistemų ekologinė 

destabilizacija itin padidėjo pastaraisiais dešimtmečiais, kai suintensyvėjusi sintetinių 

trąšų ir pesticidų gamyba, išsiplėtusi technikos pramonė skatino intensyvų jų naudojimą. 

Negatyvios intensyvios žemės ūkio plėtros sukeltos pasekmės skatina ieškoti didesnės 

darnos su aplinka. Intensyvus ūkininkavimas turi atitikti tausojamosios žemdirbystės 

sąlygas. Didelis dėmesys skiriamas tausiam gamtos išteklių valdymui, kuris užtikrina 

biologinės įvairovės gausą ir švarią aplinką, socialinę ir ekonominę darną kaime, žemės 

ūkio sektoriaus pasirengimą spręsti klimato kaitos sąlygojamus iššūkius ir dirvožemio 

kaip pagrindinės gamybinės priemonės kokybės išsaugojimą ateities kartoms.  

Augalų rotacija yra vienas iš svarbių geros žemdirbystės praktikos elementų. 

Augalų rotacijos reikšmę mažinant poveikį aplinkai pripažino ir Europos Komisija 

(2011) savo Bendroje žemės ūkio politikoje. Augalų kaitos tikslas – pagerinti augalų 

augimo sąlygas (padidinti maisto medžiagų kiekį, pagerinti dirvožemio struktūrą, 

sumažinti žaladarių plitimą) ir išsaugoti natūralius resursus. 

 

 



 

Parengė lektorius  dr. Vytautas Seibutis. 

 

      

Informaciją teikia:  

projekto vadovė dr. Lina Šarūnaitė  

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  

tel. 8 615 51 431,  el. paštas lina.sarunaite@lammc.lt;  

  

projekto administratorė Lina Ramanauskaitė  

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas  

tel. 8 674 58 491, 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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